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1.GĠRĠġ ve AMAÇ 

Türkiye‘de ve Dünya‘da sağlık çalıĢanlarını tehdit eden ve nozokomiyal 

enfeksiyonlara neden olan hepatit A (HAV), hepatit B (HBV),  hepatit C (HCV), 

Human Immunodeficiency Virus (HIV), kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği 

önemli bir risk faktörü olmaya devam etmektedir. 

HBV infeksiyonu viral hepatitler arasında en yüksek bulaĢma riski taĢıyan 

infeksiyondur ve dünyadaki primer hepatosellüler karsinom (HCC) olgularının 

%80‘inden sorumlu olup, HBV taĢıyıcılarında primer hepatosellüler karsinom 

rastlanma sıklığının sağlıklı kiĢilere kıyasla 200-400 kat daha fazla olduğu 

gösterilmiĢtir. Bu bulgulara dayanarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından HBV 

sigaradan sonra ikinci önemli kanserojen olarak kabul edilmektedir. GeliĢmiĢ batı 

ülkelerinde taĢıyıcılık sıklığı %1‘den düĢük, buna karĢın geliĢmekte olan bazı 

ülkelerde (örneğin Güneydoğu Asya‘da) %20‘yi geçmektedir. Ülkemizde farklı 

merkezlerde yapılan çalıĢmalarda HBV taĢıyıcılığı %4-15 arasında değiĢtiği 

bulunmuĢtur. Dolayısıyla günlük uygulamada ülkemizde hekimlerin karĢılaĢtığı 

yaklaĢık her 10-20 hastadan birisinin HBV taĢıyıcısı olma riski vardır. TaĢıyıcılık 

sıklığının %0,5 olduğu Amerika BirleĢik Devletleri‘nde her yıl görülen 300.000 yeni 

HBV infeksiyonunun 12.000 tanesinin sağlık personelinde olduğu tespit edilmiĢtir. 

DSÖ ve Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 1992‘de HBV‘yi meslek hastalığı etkeni kabul 

etmiĢtir ve Sağlık Bakanlığı 1996‘da sağlık çalıĢanlarının bu virüs açısından 

taranarak uygun kiĢilerin aĢılamasını baĢlatmıĢtır. 

HCV seroprevalansının araĢtırıldığı çeĢitli çalıĢmalarda sağlık çalıĢanlarının 

%0,1-1 oranlarında pozitiflik tespit etmiĢlerdir. Bu değerler hepatit B ye göre düĢük 

olmakla beraber aĢı ile HCV den korunulamıyor olması ve HCV ile infekte kiĢilerin 

yaklaĢık %70‘inde kronik hepatit geliĢip bunların bir kısmında da siroza sekonder 

HCC geliĢmesi konunun önemini arttırmaktadır. 

 HIV serolojisi ise çalıĢmalarda genel olarak negatif gelmektedir ancak 

Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı kasım 2013 verilerine göre 7050 HIV/AIDS hastası 

bulunmaktadır ve bu sayı her geçen yıl bir önceki seneden daha fazla artıĢ 

göstermektedir. Kayıt dıĢı birçok hastanın da olabileceğini varsayarsak sekresyon ve 

kanla teması olan sağlık personelinin risk altında olduğu aĢikardır. 

 Ülkemizde sağlık çalıĢanları ve genel populasyonda yapılan çeĢitli çalıĢmalar 

anti-HAV IgG pozitifliğinin yaĢla birlikte arttığını ve eriĢkin yaĢ gruplarında %90‘ın 
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üzerine çıktığını göstermektedir. Ancak sosyoekonomik düzelmeler, hijyen 

koĢullarının iyileĢmesi gibi faktörlerin etkisi ile özellikle adölesan ve genç eriĢkin 

grupta seronegatif birey sayısının artması dikkat çekicidir. Bu nedenle ileri yaĢlarda 

komplikasyon geliĢme riski çok daha yüksek olan hepatit A için aĢılamanın önemi 

dahada artmaktadır. 

 Ülkemizin farklı merkezlerinde yapılan çalıĢmalarda sağlık çalıĢanlarında 

kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiceği seropozitiflik oranları normal 

popülasyona göreceli daha yüksek tespit edilsede bağıĢıklama için elde edilebilecek 

azami oranlara ulaĢılamamıĢtır. 

 Son dönemde ülkemizde bağıĢıklama durumu ya da kan yoluyla bulaĢan 

hastalıkları taĢıyıp taĢımadığı belli olmayan büyük bir göç dalgasının da mevcudiyeti 

dikkate alınırsa sağlık çalıĢanlarının mevcut riskinin daha da  büyüdüğü aĢikardır. 

 AraĢtırma görevlilerinde temel dahili ve cerrahi bölümlerdeki serolojik 

durumun ayrı ayrı ele alınıp karĢılaĢtırılabilecek böylece bölüme özgü çözümler 

oluĢturulabilecektir.   

 Sağlık çalıĢanlarının bu önlenebilir risklerden korunmasına yönelik 

çalıĢmamızda bağıĢıklık ve serolojik durum tespitinin sosyodemografik anket ile 

beraber yorumlanması, eksikliklerin tespit edilip  gerek bağıĢıklama gerekse bilincin 

arttırılması Ģeklinde tamamlanması  hedeflenmektedir. 
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2.GENEL BĠLGĠLER 

Sağlık çalıĢanları mesleki olarak çalıĢma ortamında biyolojik, fiziksel, 

ergonomik, kimyasal ve psikososyal birçok risk ve tehlikeyle yüzyüzedir. Bunlardan 

en önemli yeri tutan çeĢitli yollarla enfeksiyon bulaĢıdır. Sağlık çalıĢanlarında 

enfeksiyon maruziyetinde temas ve solunum yolu ile bulaĢ temel bulaĢ yollarıdır. 

Temas ile bulaĢ direkt ve indirekt olarak iki grupta ele alınabilir. Direkt temas 

enfekte hastayla veya vücut sıvılarıyla perkütan ve mukozal temaslar da dahil 

doğrudan fiziki temas Ģeklindedir. Perkütan temas; perkütan inokülasyon, kontamine 

enjektör ya da diğer kesici delici aletlerin batması yada cilt abrazyon kesilme ve 

benzeri Ģekillerle bütünlüğünün bozulması ile meydana gelmektedir. Mukozal temas 

ise göz, burun ve ağız mukozalarına kan veya vücut sıvılarının sıçraması ile bulaĢan 

mikroorganizmalarla enfeksiyon gerçekleĢmesidir. Bu Ģekildeki temas kontrol altına 

alınması açısından daha kolay bulaĢ Ģeklidir. En sık bulaĢ etkenleri HBV, HCV, HIV 

gibi viral etkenlerdir. Kan yoluyla bulaĢda genital sekresyonlar, periton, 

serebrospinal, plevra, perikard, sinovyal ve amniyon sıvıları risk teĢkil etmektedir. 

Makroskobik düzeyde kan içermedigi taktirde gaita, idrar, ter, tükürük, balgam, 

burun sekresyonları ve kusma materyali bulastırma riski taĢımamaktadır (CDC 

2007). Hastaların temas ettiği tıbbi aletler, günlük kullanım alanları gibi yüzeylere 

sağlık çalıĢanlarının teması ise indirekt temas olarak adlandırılır. Ġndirekt temas ile 

takibi ve tedavisi daha zor olan metisiline dirençlistaphylococcus  aureus  ve 

vankomisine dirençli enterokoklar gibi etkenler bulaĢabilmektedir. Solunum yolu ile 

bulaĢ ise damlacık ve hava yolu ile olmaktadır. Damlacık yoluyla bulaĢ öksürük, 

hapĢırma veya endotrakeal entübasyon gibi iĢlemler esnasında enfekte kiĢilerden 

kaynaklanan damlacıkların sağlık çalıĢanlarının  ağız, göz veya burun mukozasına 

teması sırasında oluĢur. Temas yoluyla bulaĢa göre daha zor kontrol edilebilirken, 

hava yoluyla olan bulaĢa oranla kontrolü daha kolaydır. Ġnfluenza, severe acute 

respiratory syndrome (SARS) ve boğmaca damlacık yoluyla bulaĢ için örnek 

gösterilebilir. Hava yoluyla bulaĢ, damlacık ile karĢılaĢtırıldığında daha küçük 

partiküllerle olup, havada uzun süre asılı kalabilir ve daha geniĢ bir alana yayılabilir. 

Ancak bu yolla bulaĢ tüberküloz ve kızamıkçık gibi az sayıda enfeksiyon etkeni için 

geçerlidir (Yıldız  2015). 

Bu hastalıklar arasında aĢı ile korunabilen hastalıklar ABD Hastalık Kontrol 

ve Korunma Merkezleri  (CDC)‘nin önerileri tablodaki gibidir. 
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Tablo 2.1:Sağlık çalıĢanları için ülkemizde aĢılama önerileri (Özger 2015) 

Sağlık ÇalıĢanları için AĢılama Önerileri (22 Haziran 2010 yılı BağıĢıklama DanıĢma Kurulu 
kararları dikkate alınarak oluĢturulmuĢtur). 

Tetanoz-Difteri (Td) Daha önce aĢılanma durumu bilinmeyen sağlık çalıĢanlarına 3 doz 
aĢılama önerilmektedir. 
(1 .ve 2. aĢı arasında 1 ay, 2. ve 3. aĢı arasında en az 6 ay olmalıdır) 
Primer aĢılaması yapılmıĢ sağlık çalıĢanlarına 10 yılda bir kez 
Tetanoz-difteri (Td) uygulanması önerilmektedir 

Kızamık-Kızamıkçık-

Kabakulak (KKK) 

BağıĢık olduğuna dair kanıt bulunmayan tüm sağlık çalıĢanlarına 1 

ay arayla 2 doz KKK aĢısı önerilmektedir. 

Ġnfluenza Tüm sağlık çalıĢanlarına yılda bir kez mevsimsel influenza aĢısı 

önerilmektedir. 

Hepatit A Fekal materyal maruziyeti olan, pediatri ve enfeksiyon hastalıkları 
servislerinde çalıĢan tüm sağlık çalıĢanlarına 6 ay arayla 2 doz aĢı 
önerilmektedir Hepatit A aĢılaması öncesinde serolojik tarama 
önerilmektedir. 

Hepatit B Öncesinde serolojik tarama yapılmadan tüm yaĢ grubundaki sağlık 
çalıĢanlarına 3 doz hepatit B aĢısı önerilmektedir. 
(1 .ve 2. doz aĢı arasında en az 1 ay, 2. ve 3. arasında en az 2 ay 
olmalıdır) Son aĢı dozundan 1 ay sonra Anti-HBs yanıtına bakılması 
önerilmektedir. PekiĢtirme doz aĢı önerilmemektedir. 

Suçiçeği Ġmmün yetmezliği olan hastaların takip edildiği servisler de veya 
yeni doğan ünitesinde çalıĢan sağlık personeli için önerilmektedir. 
Daha önce hastalık geçirme öyküsü bulunmayan sağlık çalıĢanlarına 
serolojik tarama yapılması ve bağıĢık olmayan sağlık çalıĢanlarına 1 
ay ara ile 2 doz suçiçeği aĢısı uygulanması önerilmektedir. 
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Tablo 2.2: Sağlık çalıĢanları için aĢılama önerileri (CDC 2011) 

AĢı AĢı Öneri 
Serolojik Tarama 

Önerileri 
Beklenen Etkinlik Yan Etki 

 

 

Hepatit B (HBV) 

0,1 ve 6. ay 3 doz 

önerilmektedir 

(ĠM). 

Öncesinde serolojik 

tarama 

önerilmemektedir 

AĢıdan 1 -2 ay sonra   

anti-HBs kontrolü 

önerilmektedir. 

AĢı yanıtı alınan 

kiĢilerde aralıklı 

serolojik tarama 

önerilmemektedir. 

3 doz aĢı sonrası; <40 

yaĢ altı eriĢkin %90 

aĢı yanıtı >60 yaĢ 

üzeri eriĢkinlerde 

%75 aĢı yanıtı 

Enjeksiyon yerinde 

ağrı (%3-29), ısı artıĢı 

(%1-6) 

 

Ġnfluenza 

Yıllık 1 doz aĢı 

önerilmektedir. 

Trivalanlı inaktif 

aĢı (ĠM) veya canlı 

attenüe aĢı 

(Ġntranazal) 

önerilmektedir. 

 DeğiĢken (aĢı ve 

dolaĢan suĢ uyumu, 

yaĢ, sağlık durumu 

vb. değiĢkenlere bağlı 

olarak) 

Enjeksiyon yerinde 

ağrı (%10-64) AteĢ, 

halsizlik, kas ağrısı, 

baĢ ağrısı 

 

Kızamık-kızamıkçık-

kabakulak (KKK) 

BağıĢık olduğuna 

dair serolojik kanıtı 

olmayan tüm sağlık 

çalıĢanlarına 1 ay 

arayla 2 doz aĢı 

önerilmektedir 

(SK). 

AĢı öncesinde serolojik 

tarama 

önerilmemektedir AĢı 

sonrasında serolojik 

tarama 

önerilmemektedir 

Kızamık; (2 doz aĢı) 

% 99 Kabakulak (2 

doz aĢı) %79-95 

Kızamıkçık; (Bir doz 

aĢı) %95-99 

Anafilaksi (1-3.5/1 

milyon doz) 

Trombositopeni (2-

4/100 000 doz) 

Artralji-akut artrit 

benzeri bulgular 

(%10-25) 

 

 

 

Tetanoz-Difteri-

Boğmaca (Tdap) 

Daha önce tetanoz-

difteri- aselüler 

boğmaca (Tdap) 

uygulanmamıĢ 

sağlık çalıĢanlarına 

bir doz aĢı 

önerilmektedir. 

(ĠM) Gebe sağlık 

çalıĢanlarına her 

gebelikte 1 doz aĢı 

(Tdap) 

önerilmektedir. 

Her 10 yılda bir 

tetanoz-difteri (Td) 

aĢısının tekrarı 

önerilmektedir. 

Serolojik tarama 

önerilmemektedir. 

%66-78 Enjeksiyon yerinde 

ağrı Lokal ĢiĢlik, 

kızarıklık ve ısı artıĢı 

 

 

Suçiçeği (Varicella) 

BağıĢık olduğuna 

dair serolojik kanıtı 

veya hastalık 

öyküsü olmayan 

tüm sağlık 

çalıĢanlarına 1 ay 

arayla 2 doz aĢı 

önerilmektedir. 

(SK) 

AĢı öncesinde serolojik 

tarama uygulanması 

önerilmektedir. AĢı 

sonrasında aralıklı 

serolojik tarama 

önerilmemektedir. 

Çocuklarda; (Tek 

doz) %95 EriĢkinde; 

(iki doz) %80 

Lokal reaksiyon 

(%24-32,5) Suçiçeği 

benzeri döküntü (%3 

ilk doz sonrası, %1 2. 

doz sonrası) 

 

 

ĠM: Ġntramüsküler; SK: Subkutan; HBV: Hepatit B virüs; KKK: Kızamık-kızamıkçık-Kabakulak; Tdap: Tetanoz-Difteri-

Aselüler Boğmaca. 
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2.1. SAĞLIK ÇALIġANLARININ RĠSK ALTINDA OLDUĞU 

HASTALIKLAR 

2.1.1. HEPATĠT A 

Hepatit A virüsü Picornaviridae ailesinin bir üyesidir. Zarfsızdır ve lineer 

pozitif polariteli tek sarmallı RNA içermektedir (Topal  ve ark. 2011). HAV 

enfeksiyonu geliĢmekte olan ülkelerde görülme sıklığı daha fazla olup dünya 

genelinde yaygın olarak görülmektedir. BulaĢ genellikle fekal-oral yol ile olmaktadır. 

Kan transfüzyonu yoluyla veya anneden bebeğe vertikal geçiĢ nadir olarak 

görülebilir (CDC 2006). HAV dezenfektanlara ve ısı mukavemeti yüksek olması 

nedeniyle bulaĢıcılık açısından yüksek seviyede bir patojendir (WHO 2010). 

          DıĢkı ile kanalizasyona atılan virüsler su kaynaklarını enfekte edebilir gıda 

yetiĢtirme alanlarına ve Ģehir Ģebeke sistemine ulaĢabilmektedir. Hindistanda 2011 

yılında yapılan bir araĢtırmada 403 toprak örneği incelenmiĢ ve % 19,1 inin HAV ile 

kontamine olduğu saptanmıĢtır (Parashar  ve ark. 2011). 

          Duyarlı kiĢilerin su ve gıdalarla enfekte olmasıyla mide asidine dirençli virüs 

kolaylıkla bağırsaklara buradanda karaciğere gider ve hepatositlerdeki özgül 

reseptörlerine bağlanır. Burada hepatotoksite daha ziyade otoimmün mekanizmalarca 

yapılır. DolaĢan immunkompleksler ise döküntü ürtiker böbrek hasarı ve 

kriyoglobulinemi gibi karaciğer dıĢı etkileri ortaya çıkarmaktadır. Hepatoselüler 

nekroz, periorbital mononükleer hücre infiltrasyonu ve sentrolobüler kolestaza neden 

olmaktadır. Karaciğerde replike olan virüs safra yolu ile bağırsaklara geçer ve 

gaytayla atılır. Virüse spesifik IgA, IgM, IgG erken dönemde pozitifleĢir. IgA‘nın 

IgM ve IgG‘nin aksine herhangi bir nötralizan etkisi bulunmamaktadır. HAV IgM 

akut enfeksiyonu gösterirken, HAV IgG bağıĢıklığı göstermektedir. Temas ile 

hastalığın oluĢma süreci yani inkübasyon süreci ortalama 28 gündür (DökmetaĢ 

2007). 

           HAV enfeksiyonunun genellikle ani baĢlar ve ateĢin mevcut olduğu bulantı, 

kusma, iĢtahsızlık ve karın ağrısı benzeri non spesifik Ģikayetler mevcuttur. Bu 

semptomlar bebek ve okul öncesi dönemde fark edilmeden geçirilebilecek kadar 

hafif olabilir. Altı yaĢın altında %30 oranında hastalar semptomatiktir. Altı yaĢ üstü 

çocuk ve eriĢkinlerde %70'ten fazlasında klinik aĢikardır. Bu hastalarda iktere eĢlik 

eden birkaç hafta sürebilen klinik tabloya neden olur. Bazen relapslarla  birlikte bu 
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klinik altı aya kadar uzayabilir. KronikleĢme olmaz ve nadiren fulminan tablo 

görülür (Doğru  2008). 

Hastalık klinik olarak tipik ve atipik olarak ikiye ayrılır 

Tipik Hepatit A 

1-Belirtisiz Hepatit A: Asemptomatik olup, karaciğer enzimleri de normaldir. 

Seroloji ile tanı koyulur (DökmetaĢ  2007). 

2-Subklinik Hepatit A: Asemptomatik olup ,karaciğer enzimleri yüksektir. Seroloji 

pozitifliğinin yanı sıra transaminaz değerleride yüksektir (DökmetaĢ  2007). 

3-Klinik Hepatit A: Laboratuvar pozitifliğine klinik de eĢlik etmektedir (DökmetaĢ  

2007). 

Hepatit A kliniği değerlendirilecek olursa hastalarda özellikle yağlı 

yiyecekler ve sigaraya karĢı tiksinti geliĢir. Çocuklarda daha sık olmak üzere ishal, 

öksürük, artralji gibi atipik semptomlar mevcut olabilir. Ġdrar renginde koyulaĢma ve 

gaita renginde açılma görülebilir. Sklera cilt ve mukozalarda ikter geliĢir. Hastaların 

(%50-80) büyük kısmında hepatomegali mevcuttur. (DökmetaĢ  2007) 

Hepatit A‘nın baĢlıca komplikasyonları ürtiker, akut böbrek yetmezliği, 

nefrotik sendrom, meningoensefalit, taĢsız gangrenli kolesistit, üst GIS kanaması, 

hematolojik ve kardiyovasküler komplikasyonlar, optik nörit, transvers miyelit, 

diabetes mellitus, otoimmün hemolitik anemi, Guillain-Barre sendromu, akut 

pankreatit ve plevral effüzyondur (Uluğ  ve ark. 2010). 

Atipik Hepatit A 

Kolestatik hepatit: Akut bir hepatit enfeksiyonu sonrasında ALT ve AST 

gerilerken bilirubin seviyelerinde  uzun süren bir sarılık periyodu izlenir. Bu sarılığa 

pruritus, diare ve kilo kaybı eĢlik eder. Karaciğer biyopsisi sentrilobüler kolestaz ve 

portal enflamasyon mevcuttur. Prognozu iyidir.Sıklıkla yetiĢkinlerde görülür (Tosun 

2013).Alevlenen Veya UzamıĢ Akut Hepatit A (Relapsing Hepatit): Kimi hepatit A 

hastasında biyokimyasal ve klinik belirtilerin düzelmesinden 15-90 gün sonra 

kliniğin tekrar alevlenmesi transaminaz ve bilirubin seviyelerindeki yükselmeye 

HAV IgM pozitifliğinin eĢlik etmesi durumudur (Tosun 2013). 

Fulminan Hepatit: Hepatit A enfeksiyonunun sık olmayan ama ağır bir 

komplikasyonudur. Klinik ağırlaĢırken karaciğer yetmezliği sonucunda kanama 

diyatezi, hepatik ensafolopati ve koma tablosu oluĢur. Fulminan seyretme oranları 14 

yaĢ altı hastalarda %0,1 iken 40 yaĢ üstü hastalarda  %1,1-4,4 oranlarına 

ulaĢmaktadır (Tosun 2013). 



8 
 

Ülkemiz orta endemisite bölgesine dahildir. Hepatit A çocukluk çağı 

hepatitlerinde  %26-%87,5 oranında etkendir (Tosun 2013).Sağlık bakanlığı 2011 

verilerine göre akut HAV için Türkiye‘de vaka sayısı 3894 olmakla birlikte 

morbidite hızı 5,21/100.000 ve mortalite 0,0/1.000.000‘dır (Mıstık  2013). 

 

ġekil 2.1:Dünyada Hepatit A endemisitesi (Jacobsen  ve Wiersma 2010) 

 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda seropozitifliğin ilerleyen yaĢlarda giderek 

düĢmesi hepatit A geçirme zamanının ileri yaĢlara ötelenmesi dikkat çekicidir. Öncü   

ve arkadaĢlarının 2004 yılında yaptığı çalıĢma hemĢirelerde anti-HAV IgG pozitifliği 

%92,2 iken hemĢirelik öğrencileri ele alındığında bu oran %57,5 olarak saptanmıĢtır. 

Bozdayı ve arkadaĢlarının ilkokul öğrencilerinde hepatit A seropozitifliğini 

değerlendirdiği çalıĢmada 1990 yılı %83,8 HAV IgG pozitifliği gözlenirken 2000 

yılında bu oran %43,7 ye gerilemiĢtir. Kurugöl ve arkadaĢlarının Ġzmir ilinde 2008 

yılında yaptığı çalıĢmada aynı bölgede 1998 yılında yapılan çalıĢmaya göre 1-4 yaĢ 

için seropozitifliğin %36‘dan %4,6‘ya gerilediği 10-14 yaĢ için benzeri Ģekilde 

%65‘den %25‘e gerilemiĢtir (Kurugöl ve ark. 2011). Bu oranlardaki düĢüĢ, 

sosyokültürel iyileĢmenin getirdiği iyileĢmiĢ hijyen Ģartlarının getirdiği etkenle 

karĢılaĢmanın ileri yaĢlara kaymasına bağlanabilir. Ancak ileri yaĢlarda geçirilen 

hepatit A enfeksiyonun kliniği daha ağırdır ve komplikasyon riski daha yüksektir. 

Mortalite ve morbidite ihtimalinin artıĢı aĢılama programlarının önemini 

arttırmaktadır. Dünyada bildirilen verilerde bu durumu desteklemektedir Saudi 

Arabistan‘da  16-18 yaĢ arası antı-HAV IgG pozitifliği 1989 yılında %52 iken 
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1997‘de  %25 2008 yılında ise %18,6 ya gerilemiĢtir (Al Faleh ve ark. 2008). 

Ġtalya‘da yapılan bir çalıĢmada ise 14-29 yaĢ arası seropozitif olanların yüzdesi 1988 

den 1995 yılına kadar %44‘den %17‘ye gerilemiĢ 20-24 yaĢ grubunda ise gerileme 

%74‘den %25‘e olarak tespit edilmiĢtir (Coppola RC ve ark. 1999). 

Ülke çapında bölgesel olarak seropozitiflik değiĢiklik göstermektedir. Ceyhan 

ve arkadaĢlarının 2008 yılında ülkenin 5 bölgesini içeren  0-91 yaĢ arsında yaptıkları 

çalıĢmada seropozitifliği %64,4 olarak saptamıĢ olup doğu ve güney doğu 

bölgelerinde 5-9 yaĢ arası %80 ve 14 yaĢ üzerinde %90 olarak bulmuĢtur. Orta ve 

batı anadoluda ise 5-9 yaĢta %50 olarak bulunmuĢ olup  bu bölgelerdeki 

seropozitifliğin %80‘i geçmediği tespit edilmiĢtir. Burada da bölgesel farkların 

sebebi sosyokültürel geliĢmiĢlik düzeylerinin bölgesel değiĢimlerine bağlanabilir  

(Ceyhan  ve ark. 2008). 

Hepatit A tedavisinde hastalık baĢladıktan sonra enfeksiyon seyrini 

değiĢtirecek medikal tedavi bulunmamaktadır. Ġstirahat destek tedavisi ve 

komplikasyon geliĢmiĢse ona yönelik tedavi verilir. Hepatit A‘yı önlemede en 

önemli yöntem bağıĢıklamadır (Tosun 2013). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),  her ülkenin kendi aĢılama stratejisini 

belirlemesini tavsiye etmektedir. AĢılama stratejisini belirlerken ülkeler ekonomik 

koĢullarını da hastalığın epidemiyolojisinin yanında göz önünde bulundurmalıdır 

(Doğru  2008). 

Ülkemizde BağıĢıklama DanıĢma Kurulunca hepatit A aĢısının aĢı takviminde 

yerini almasına sağlık bakanlığının 15.08.2012 Tarih ve  5754 Sayılı oluru ile 

08.10.2012 tarihi itibari ile baĢlanmasına karar verilmiĢtir. Mart 2011 ve sonrasında 

doğanlara 18 ve 24. aylarda iki doz olarak yapılması uygun görülmüĢtür (T.C. 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2012). 

2.1.2. HEPATĠT B 

Viral hepatitlerin ilk kez tespiti milattan önce 5. asıra kadar uzanmaktadır. 

Hepatit B virüs enfeksiyonu olan hastalara dair bilgiler ilk kez Hipokrat tarafından 

gösterilmiĢtir. Direkt kan ve kan ürünleri ile bulaĢan hepatit formu 1883'de Almanya 

Bremen'de, Lurman tarafından çiçek aĢısı kampanyası sırasında tersane 

çalıĢanlarındaki salgında tanımlanmıĢtır. 1960‘da Krugman ve arkadaĢları 

inkübasyon süreleri birbirinden farklı iki farklı patojen tespit etmiĢlerdir. Bunların 

hepatit A virüsü  ve hepatit B virüsü olduğunu ortaya koymaları  hepatit B 

enfeksiyonuna karĢı geliĢtirilen  aĢının geliĢtirilmesinde önemli rol oynamıĢtır. 
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Blumberg ve arkadaĢları, Avustralyalı yerlilerin serumlarında bulunan ve çok sayıda 

kan transfüzyonu yapılmıĢ baĢka bir hastanın serumu ile presipitasyon veren bir 

antijen tespit etmiĢler. Bu proteini 'Avustralya antijeni-Au Ag' adlandırmıĢlardır. 

Sonrasında takip eden çalıĢmalar ile bu antijenin hepatit B ile iliĢkilendirmiĢler ve " 

hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)" olarak adlandırmıĢlardır (Gerlich 2013).  

1970 yılında Dane ve arkadaĢları HBV'nin kısmen saflaĢtırılmıĢ 

preparasyonlarını elektron mikroskobu ile incelendiğinde üç farklı partikül 

gözlemlemiĢlerdir. Bunlardan enfektif özelliği olan, 42 nanometre (nm) çapında 

olanlara "Dane partikülü" olarak adlandırmıĢlardır. Daha sonra HBV'nin Dane 

partikülü olduğu bu partikülün yüzeyinin hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ile kaplı 

olduğu, kor bölümünün DNA (Deoksi ribonükleik asit) ve hepatit B kor antijenini 

kapsadığı gösterilmiĢtir. Bu antijenlere karĢı geliĢen antikorlar Anti-HBs (HBsAg'ye 

karĢı oluĢan antikor), Anti-HBc (HBcAg'ye karĢı oluĢan antikor) olarak 

adlandırılmıĢtır. 1972 yılında üçüncü antijen hepatit B e antijeni (HBeAg ) olarak 

tanımlanmıĢtır (Ustaçelebi ve ark. 2007 ).  

Hepadnaviridae ailesinden olan bir DNA virüsü olan hepatit B virüsü 

günümüzde en önemli karaciğer hastalıklarından biri olup kronik hepatit , siroz ve 

hepatoselüler karsinomaya neden olmaktadır. Dünyada kronik hepatit B taĢıyıcısı 

240 milyon kiĢi olduğu ve her yıl hepatit B nin bu geç komplikasyonları nedeniyle 

620 bin kiĢinin öldüğü belirtilmektedir (Gerlich 2013). 

Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) seropozitiflik oranlarına göre coğrafi 

olarak sınıflandırma yapıldığında düĢük (<2%), orta (2-7%), ve yüksek (>7%) 

endemisite bölgeleri olarak üç sınıfta değerlendirilir (Zanetti ve ark. 2008). Yüksek 

endemisite bölgeleri için anneden bebeğe yani vertikal yol ile bulaĢ Asyada, 

çocuklar arasındaki horizontal yol ise Afrikada daha sık görülmektedir. Korunmasız 

cinsel iliĢki ve damar içi ilaç bağımlılarının enjektörleri ortak kullanımı düĢük ve 

orta endemisite bölgelerinde bulaĢın öncelikli sebepleridir. Diğer parenteral veya 

perkütan bulaĢ yolları enfekte kiĢilerin kan ya da açık yarası ile mukoza teması, 

özellikle sağlık çalıĢanlarında delici kesici alet ile yaralanma, hijyen Ģartlarına 

uymadan yapılan kulak delme veya tatuaj gibi iĢlemler ve jilet, tıraĢ bıçağı, ve diĢ 

fırçası gibi kiĢisel ürünlerin ortak kullanımıdır (Shepard ve ark. 2006). 
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Tablo 2.3: Hepatit B bulaĢ yolları 

HBV' nin BulaĢma Yolları ve BulaĢma  Yollarına Göre Risk Grupları 

  1-Perkütan (parenteral) bulaĢma 

- Birden çok kan transfüzyon yapılan hastalar 

- Hemodiyaliz hastaları 

- Ġntravenöz madde bağımlıları 

- Tatuaj yaptıranlar 

- Sağlık çalıĢanları 

2-Cinsel temasla bulaĢma 

- Erkek eĢcinseller 

- Partneri hepatit B taĢıyıcısı olanlar 

- Multi-partnerli heteroseksüeller 

3-Perinatal bulaĢma 

- Anneleri HBV taĢıyıcısı bebekler 

4-Horizontal bulaĢma 

- Hijyen Ģartlarının kötü olması ve düĢük sosyoekonomik Ģartlar 

- Zihinsel engelliler 

 

Tüm dünya popülasyonunun %50 sinin yaĢama alanlarının HBV nin endemik 

olduğu bölgelerde olduğu ve bu bölgelerde HBsAg pozitifliğinin %8 olduğu 

bildirilmiĢtir (Robinson 2011). Ülkemizde bu oran bölgesel farklılıklar göstermekte 

olup ortalama %4‘tür ve orta endemik sınıfına girmektedir (Ay  ve ark. 2013). 
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ġekil 2.2:Kronik Hepatit B dünya prevalans haritası (Ott 2012) 

 

Tablo 2.4: Hepatit B endemisite listesi 

 

 DüĢük 

Endemisite 

Orta 

Endemisite 

Yüksek 

Endemisite 

HBsAg pozitifliği < %2  %2-7 <%7 

Anti-HBs pozitifliği %5-10  %20-60 %70-90 

Ġnfeksiyon karĢılaĢma yaĢı EriĢkin  Yenidoğan 

 Çocukluk 

 EriĢkin 

Yenidoğan 

Erken Çocukluk 

BaĢlıca bulaĢma yolu Cinsel 

Perkütan 

 Horizontal Perinatal 

Horizontal 

                DüĢük endemisite: K. Avrupa, B. Avrupa, K. Amerika, Avusturalya, Yeni Zellanda  

                Orta endemisite: G. Avrupa, D. Avrupa, G. Amerika, O. Amerika, Ortadoğu, O. Asya 

                Yüksek endemisite: Güneydoğu Asya, Çin, Pasifik Adaları, Alaska, Amazon 
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HBV enfeksiyon spektrumu akut faz sırasında; subklinik, anikterik ve ikterik 

hepatitten fulminan hepatite kadar, kronik faz sırasında; inaktif taĢıyıcılıktan, HCC, 

siroz ve kronik hepatite kadar değiĢir (Dağtekin 2013). 

Kronik Enfeksiyon: Akut Hepatit B ile enfekte hastada tahmini iyileĢme 

süresi 6 aydan daha kısadır. 6 aydan uzun süren HBsAg pozitifliği mevcutsa 

enfeksiyonun kronikleĢtiği kabul edilir. Kronik HBV enfeksiyon kliniğinin doğal 

seyri oldukça değiĢkenlik gösterir. Kimi hastada yaĢam boyu hepatit B taĢıyıcılığına 

rağmen karaciğer fonksiyon bozukluğu hiç gözlenmezken, bazı vakalar karaciğer 

yetmezliğine kısa süre içerisinde ilerleyebilmektedir. Enfeksiyonda yaĢ klinik sonuç 

için önemli bir etkendir. Kronik enfeksiyon doğumda enfekte olan infantlarda 

yaklaĢık %90, 1-5 yaĢ arası enfekte olan çocuklarda % 25-50, yetiĢkin yaĢamda 

enfekte olanların % 1‘ini oluĢturur (Sonsuz 2012). 

Nadiren HBsAg'nin spontan kaybolması görülebilir.  Ancak bu oran yıllık 

olguların %1-2'sinden ibarettir. HBsAg'nin negatifleĢmesine karĢın bu hastalar ömür 

boyu enfekte olarak kalırlar. Normal aminotransferazlara ve normal karaciğer 

histolojisine sahip olan kronik HBV hastaları için HBV DNA değeri 10
4
 kopyadan az 

yada 2000 IU/ml‘den düĢük olmalıdır. Hastalığın prognozu bu hastalarda daha iyidir. 

(Dağtekin 2013). 

HBV infeksiyonunu klinik olarak değerlendirmek gerekirse dört aĢamadan 

oluĢmaktadır 

1-Ġmmuntolerans dönemi: Ġmmünite düzeyi normal bireylerde inkübasyon 

dönemine karĢılık gelirken yenidoğan döneminde ise bu dönem 10 ila 30 yıl 

sürebilir. Virüs replikasyonunun yüksek olduğu ama virüse karĢı tolerans olan ve bu 

nedenle hepatosit hasarının minimal olduğu bu nedenle aminotransferazlarda artıĢın 

olmadığı dönemdir.AĢikar klinik bulguların olmadığı dönemdir (Sonsuz  2012). 

2-Ġmmun aktif dönemi: Ġnflamatuar yanıtın oluĢtuğu  ve hücre harabiyetinin 

geliĢtiği dönemdir. Enfekte hücre ölümüyle birlikte HBV DNA düzeyi ilk döneme 

göre düĢer. Ġkterin klinikte görülebildiği bir dönemdir. KronikleĢen  hastalarda 10 yıl 

veya daha uzun sürebilmektedir (Sonsuz  2012). 

3-Ġnaktif dönem: Viral replikasyonun konak immun cevabı ile sonlandığı 

dönemdir. HBeAg kaybolup, anti-HBe tespit edilebilir hale gelir. Aminotransferazlar 

normal düzeye geriler. Hepatosit DNA'sı ile HBV'nin birleĢtiği dönemdir. HBsAg 

pozitifliği devam etmektedir (Sonsuz  2012). 
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4-HBs Ag klirens fazı: anti-HBs‘nin oluĢtuğu  HBsAg kaybolduğu dönemdir. 

ĠyileĢme fazı olarak adlandırılması yanlıĢ olacaktır zira minimal olsada siroz riski 

devam etmektedir. Bu dönemin geliĢmesi genetik özellikler, koinfeksiyon 

mevcudiyeti, bağıĢıklık durumu, cinsiyet ve HBV mutantları gibi etkenlerden 

etkilenmektedir. (Özkan 2013). 

Tablo 2.5:Hepatit B seroloji ve klinik formların değerlendirilmesi (Ağca 2015) 

Serolojik 

testler 

AĢılı Akut HBV ĠyileĢmiĢ 

HBV 

Kronik HBV Ġnaktif 

TaĢıyıcı 

Anti-HBs + - + - -/+ 

Anti-HBc - + + + -/+ 

Anti-HBe - - + -/+ -/+ 

HBsAg - + - + - 

HBeAg - + - -/+ -/+ 

HBV DNA - + - + >2000 IU/ml  + <2000 IU/ml 

 

HBV enfeksiyonunun sağlık çalıĢanlarında görülme sıklığı ile toplumda 

görülme sıklığı yakından iliĢkilidir. Sağlık çalıĢanlarının HBV ile enfekte olma 

sıklığı HIV ve HCV enfeksiyonunlarına kıyasla daha fazladır (Yıldız 2015). Çelik ve 

arkadaĢlarının Zonguldak Karaelmas Üniversitesindestaj yapan sağlık yüksek okulu 

öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalıĢanları olmak üzere toplam 1082 

kiĢi içinde anti-HCV pozitiflik oranını %1,2, HBsAg taĢıyıcılık oranını ise %1,5 

saptamıĢlardır (Çelik 2006). Konya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Özçimen ve 

arkadaĢlarının yaptığı bir baĢka çalıĢmada 2012-2013 yılları arasında taramaya 

katılan 1208 sağlık personelinde HBsAg pozitifliği %1,5 saptanırken, anti-HCV po-

zitifliği %0,4 olarak tespit edilmiĢtir (Özçimen  ve ark. 2014). 

Ülkemizde sağlık çalıĢanlarında arasında HBsAg seropozitifliğine yönelik ça-

lıĢmalarda ; Özsoy ve arkadaĢlarının 2003 yılında HaydarpaĢa Eğitim Hastanesi ve 

Gülhane Tıp Akademisinde 702 sağlık çalıĢanında yaptığı çalıĢmada %3, Köse ve 

arkadaĢlarının 2003 yılında SSK Tepecik EğĠtim Hastanesi‘nde doktor, hemĢire, 

teknisyen ve hizmetliden oluĢan 297 sağlık çalıĢanında yaptığı çalıĢmada %2,4, 2009 

yılında Öksüz ve arkadaĢları Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 411 sağlık 

çalıĢanında yaptığı çalıĢmada %1,7 hepatit B seropozitifliği tespit edilmiĢtir. 

Çakaloğlu ve arkadaĢları Türkiye'de sağlık çalıĢanları arasında yapılan çalıĢmaları 

derleyerek 14000 sağlık çalıĢanını içeren 1980 ve 2000 yılları arasında HBsAg 
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seroprevalansı araĢtırmıĢlardır. 1980 ve 1990 yılları arasında HBsAg seroprevalansı 

%5,8 oranında iken, 1990 ve 2000 yılları arasında bu oran istatistiksel olarak anlamlı 

bir düĢüĢle %3,6'ya gerilemiĢtir (Çakaloğlu ve Ökten 2005). Son on yıl içinde 

yapılan çalıĢmalarda da sağlık çalıĢanlarında HBsAg pozitifliği %0,7 ile 4,4 arasında 

bildirilmiĢtir. Bu azalmada enfeksiyon kontrol önlemlerinin artması ve baĢarılı 

aĢılama politikalarına bağlanabilir (Tosun 2013). 

Dünyada HBV enfeksiyonuna karĢı etkin ve güvenilir aĢılama 1982 yılından 

itibaren uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Demiri 2009). Ülkemizde ise ulusal HBV 

aĢılama programına Ağustos 1998 yılında 04.06.1998 tarih ve 6856 sayılı genelge ile 

yenidoğan ve risk gruplarının aĢılanması Ģeklinde baĢlanmıĢtır(Tosun 2013). 

EriĢkinlerde hepatit B aĢı dozu 20 mcg olmalıdır. Hepatit B aĢısı için en iyi 

antikor yanıtının elde edildiği aĢı Ģeması 0, 1, 6. aylarda birer doz Ģeklindeki 

uygulamadır. Koruyucu anti-HBs yanıtı oluĢumu son doz sonrası 40 yaĢ altı kiĢilerde 

%90'nın üzerinde, 60 yaĢ üzeri kiĢilerde ise %75 civarında oluĢmaktadır.Ġki seri 

aĢılama ile koruyucu düzey olan 10 IÜ/ml üzerinde antikor cevabı elde edilemez ise 

bu kiĢiler aĢıya karĢı yanıtsız olarak kabul edilir. Bu yanıtsızlıkta etkili olan faktörler 

arasında erkek cinsiyet, obezite, sigara kullanımı, ileri yaĢ, ve çeĢitli nedenlerle 

immünsupresif olmak sayılabilir. AĢıya yanıtsız ve aĢısız olguların herhangi bir riskli 

temas durumunda hepatit B hiperimmünglobulini (HBIG) ile korunması öneril-

mektedir. Hepatit B enfekte kiĢiden bağıĢıklığı olmayan kiĢiye cilt ve mukozalardan 

bulaĢ durumunda 0,06 ml/kg dozda intramusküler HBIG ilk 48 saat içinde uy-

gulanmalıdır ve eĢ zamanlı aĢılama süreci baĢlatılmalıdır. En etkili dönem 48 saat 

olsada HBIG uygulaması temas sonrası ilk yedi günlük süreç içinde uygulanabilir. 

Eğer HBIG ile birlikte aĢılama yapılmamıĢsa bir ay sonrasında immunglobulin 

uygulanması tekrarı gerekmektedir. HBsAg pozitif bir kaynakla temas sonrası hızlı 

yanıt elde etmek amacıyla 0, 1, 2, 12. aylarda birer doz aĢı uygulaması, 0, 10, 

21.günlerde veya 0, 7, 28. günlerde birer doz aĢı sonrası 12. ayda bir doz aĢının daha 

uygulandığı hızlandırılmıĢ aĢı Ģemaları da bulunmaktadır (Tosun 2013). 

2.1.3. HEPATĠT C 

Hepatit C Virüsü 1989 yılında tanımlanmıĢtır. Flaviviridae ailesinden  zarflı 

tek sarmallı bir RNA virüsüdür (Yüksel 2013). 

HCV, tüm dünyada %2-3 prevalansı ile 200 milyon insanı infekte eden, 

kronik  karaciğer hastalığının en önemli sebeplerinden biridir (Shepard ve ark. 2005). 

Yüksek prevalans ve maliyetiyle önem arz ederken, siroz, hepatosellüler karsinom 
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gibi komplikasyonları nedeniyle önemli bir insan patojenidir (Davis ve ark. 2003). 

Yılda üç yüz elli bin kiĢinin hepatit C enfeksiyonu ve komplikasyonlarına bağlı 

yaĢamını kaybettiği bilinmektedir (Papatheodoridis ve Hatzakis 2012). 

Temasdan 2-14 gün sonra kanda virüsün çıkmasını takiben karaciğer 

enzimleri yükselir ve temasdan 20-150 gün sonra HCV spesifik antikorlar yükselir. 

Primer hastalık %15-30 oranında semptomatiktir (Yüksel 2013). 

KronikleĢen hastaların yaklaĢık %20-30‘unda siroz geliĢir. Sirotik evredeki 

hepatit C hastalarında hepatosellüler kanser insidansı %3 civarındadır (DiBisceglie 

2000). Hastalığın doğal seyrini olumsuz etkileyen ve siroza gidiĢi hızlandıran 

faktörler mevcuttur. HCV genotip 1 ve tedavi baĢındaki viral yük fazlalığı, tedaviye 

yanıtı azaltan virus iliĢkili faktörlerdir. YaĢlılık, tedavinin kontrendike olması, 

obezite, insülin rezistansı, hepatik steatoz, erkek cinsiyet, siyah ırk, alkol ve 

uyuĢturucu kullanımı, Hepatit B virüsü ve HIV ile enfekte olmak tedaviye yanıtı 

azaltan hasta iliĢkili faktörlerdir (Darling ve ark. 2012). 

Enfekte kan ürünleri HCV için temel bulaĢ yoludur. GeliĢmiĢ ülkelerde 

taramalarla bu minimize edilirken geliĢmekte olan ülkelerde hala önemli bir risk 

kaynağıdır.Ülkemizde kan bankalarında 1996 yılından bu yana tarama 

yapılmaktadır.Organ nakli, invaziv medical uygulamalar, diyaliz diğer önemli risk 

faktörleridir. Bu faktörlerin hepsinin medikal kaynaklı olduğu düĢünülürse hastane 

içerisinde hasta ve sürekli invaziv giriĢimlerde bulunan sağlık çalıĢanlarının 

iĢlemlerde gerekli özen ve dikkat mevcut olmadığında ciddi tehdit altında olduğu 

görülmektedir. IV madde kullanımı ve enjektörlerin paylaĢılması bir diğer risk 

faktörüdür. Cinsel yolla bulaĢ mevcut isede hepatit B ve HIV cinsel geçiĢi kadar sık 

değildir (Yüksel 2013). 

Virüs 6 ila 8 haftalık inkübasyon süresine sahiptir. BulaĢta kan ve kan 

ürünleri ile rol oynamıĢsa kuluçka süresi virüs miktarına bağlı olarak daha kısadır. 

Temastan sonraki bir iki gün içinde kanda HCV RNA saptanabilir. Akut hepatit C 

olgularının yaklaĢık %75‘i subklinik ve anikterik seyrettiği için çoğunlukla gözden 

kaçar. Vireminin pik yaptığı dönem enfeksiyon baĢlangıcından itibaren  8 ile 12. 

haftasındadır. Anti-HCV antikorları temastan sonraki 20 ile 150 gün (ortalama 50 

gün) sonra pozitifleĢir. Semptomatik olarak seyreden akut HCV olgularında halsizlik, 

iĢtahsızlık, kas ağrısı, bulantı, kusma, sağ üst kadran ağrısı, idrar renginde koyulaĢma 

olabilir. Klinik bulgular akut hepatit A ve B‘ye göre daha hafiftir. Ġkter %20‘den az 

olguda görülür.  Akut HCV infeksiyonu geçiren hastaların %15-25‘i iyileĢirken geri 



17 
 

kalanında hastalık kronikleĢir. Akut HCV‘de fulminan hepatit geliĢimi çok nadirdir. 

Fulminan hepatit geliĢimi için hastada HBV enfeksiyonun mevcudiyeti önemli bir 

risk faktörüdür. Semptomatik hastalarda 8 hafta içinde spontan HCV RNA 

negatifleĢmesi olabilir. Asemptomatik hastalarda immün reaksiyon olmadığı için 

veya hafif olduğu için sessizce kronikleĢir ve siroza doğru ilerler. Bu nedenle 

asemptomatik hastalarda 8 haftayı beklemeden tedaviye baĢlanması kalıcı virolojik 

yanıt baĢarısını arttırır (Ömerci 2013). 

Ülkemizde sıklık %0,5-1 arasındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu 

oran %1,9‘ a ulaĢmaktadır (Ozaras ve Tahan 2009). 

Sağlık çalıĢanlarında yapılan çalıĢmalarda Doğan ve arkadaĢlarının 2005 

yılında 78 diĢ hekimi ve 73 yardımcı sağlık personelinde yaptığı çalıĢmada anti-HCV 

pozitifliği saptanmamıĢtır. Sarı ve arkadaĢlarının 2005-2006 arasında Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde 548 sağlık personelinde yaptığı çalıĢmada anti-HCV 

pozitifliği saptanmamıĢtır. Tekin ve arkadaĢlarının 2008 ve 2009 yıllarında Mardin 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalıĢanlarında yaptığı çalıĢmada 180 

sağlık çalıĢanında anti-HCV pozitifliği saptanmamıĢtır. Çetinkol ve arkadaĢlarının 

2012 yılında Ordu‘da 200 sağlık meslek lisesi öğrencisinde yaptığı çalıĢmada anti-

HCV pozitifliği tespit edilmemiĢtir. 2013 yılında BoĢnak ve arkadaĢlarının Gaziantep 

Üniversitesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinde 199 sağlık personelinde 

yaptığı çalıĢmada anti-HCV pozitifliği tespit edilmemiĢtir. Yunus Emre Devlet 

Hastanesi çalıĢanlarında 2013 yılında Korkmaz ve arkadaĢları 586 sağlık çalıĢanını 

incelemiĢ ve anti-HCV pozitifliği 1 kiĢide (%0,2) saptanmıĢtır. Doğan ve 

arkadaĢlarının 2015 yılında ViranĢehir Devlet Hastanesi çalıĢanlarından 247 çalıĢanı 

ele aldığı çalıĢmada anti-HCV pozitifliği tespit edilmemiĢtir. 

ÇeĢitli merkezlerde yapılan çalıĢmalar ve hepatit C seroloji durumları tabloda 

belirtilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tablo 2.6: Ülkemizde sağlık personelinde HCV  ile ilgili çalıĢmaların sonuçları 

 

Yıl 

 

ġehir 

Toplam 

değerlendirilen 

hasta sayısı 

Anti-

HCV 

poz.kiĢi 

sayısı 

Anti-

HCV 

poz.kiĢi 

yüzdesi 

Değerlendirilen 

sağlık personelinin  

görevi 

2005 Malatya 151 0 0 DiĢhekimi ve 

yardımcı sağlık 

per. 

2006 Ankara 452 0 0 Temizlik personeli 

ve hemĢire 

2010 Mardin 180 0 0 Sağlık personeli 

2012 Ordu 200 0 0 Sağlık meslek 

lisesi öğrencileri 

2013 EskiĢehir 586 1 0,2 Sağlık personeli 

2013 G.Antep 199 0 0 Sağlık personeli 

2015 ġ.Urfa 247 0 0 Sağlık personeli 

 

 Günümüzde pratikte  HCV enfeksiyonu tanısına yönelik en pratik serolojik 

yöntem antikor aranmasıdır. Bu amaçla, bugüne kadar dört kuĢak ELISA testi 

kullanılmıĢtır. Kan transfüzyonu kaynaklı HCV enfeksiyonu, kan donörlerinin 

taranmasında kullanılan testlerin bu geliĢimi sayesinde nerede ise sıfırlanmıĢtır. 

Virüs ile enfekte olma ile kanda virüsün tespiti arasında geçen süre 4 ile 10 hafta 

arasındadır. Ġmmunsuprese kiĢilerde, HIV ile enfekte kiĢilerde, hemodiyaliz 

hastalarında kanda antikor tespit edilemeyebilir. Yalancı pozitiflik otoimmun hepatit 

varlığında ve hepatit C prevalansının düĢük olduğu toplumlarda görülebilmektedir. 

Bu gibi durumlarda doğrulama yapılması için RIBA (rekombinant immunoblot 

assay) testlerinin kullanılması önerilmektedir (Dienstag ve ark. 2006). 

Anti-HCV taranmasına rutin olarak gerek yoktur, tanımlanmıĢ risk faktörleri 

mevcut ise tarama testleri yapılmalıdır. Hepatit C için tarama önerilen risk grupları: 

• 1996 yılından önce kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılanlar, 

• Kan ve kan ürünlerini sürekli kullanan hastalar (hemofili gibi), 

• Human immunodeficiency virus (HIV) ve HBV enfeksiyonu olanlar, 

• Hemodiyaliz hastaları, 

• Kan, organ veya doku donörleri, 

• Organ transplantasyonu yapılanlar, 

• BaĢka bir nedene dyandırılamayan transaminaz yüksekliği olanlar, 

• Damariçi ilaç bağımlılığı olanlar, 
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• Annesi HCV ile enfekte olan bebekler (doğumdan 18 ay sonra), 

• Perkütan veya mukozal olarak HCV pozitif kan ile temas öyküsü olan sağlık 

çalıĢanları (Farnik ve ark. 2009). 

Tanıda Moleküler Testler: Bir diğer tanı yöntemi HCV RNA‘nın yani 

vireminin moleküler tekniklerle saptanmasıdır. HCV enfeksiyonu tanısında en 

duyarlı yöntem HCV RNA tayinidir. Günümüzde bu yöntem altın standart olarak 

kabul edilmektedir. Akut hepatit C (AHC)‘de anti-HCV pozitifleĢmesinden önce 

aminotransferazların yükselmesini serumda tespit edebilmekteyiz. Kronik 

enfeksiyonu mevcut olan hastaların çoğunda viremi süreklilik arz ederken, bazı 

hastalarda viremi aralıklarla gözlenmektedir. HCV-RNA pozitif asemptomatik bir 

taĢıyıcıda aminotransferazlar normal olabilmektedir (Puoti ve ark. 2008). Kalitatif ya 

da kantitatif testler ile HCV-RNA tespitin edilebilmektedir. Kalitatif HCV-RNA 

testleri klasik polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), real-time (RT) PCR ya da 

―Transcription-Mediated Amplification‖ (TMA) tekniğine dayanır . Transaminazları 

normal seyrettiği durumlarda, karaciğer hastalığına yol açabilecek diğer nedenlerin 

ve HIV ve benzeri bağıĢıklığı baskılayan enfeksiyonların varlığında veya antikorun 

henüz oluĢmadığı akut hepatit C olgularında kalitatif PCR faydalıdır. Kantitatif PCR 

(kompetatif PCR veya RT-PCR) ya da branched-DNA teknikleri viral yükün 

tespitinde kullanılmaktadır (Yan ve ark. 2008) 

           HCV-RNA‘nın klinik kullanım alanları, serokonversiyon öncesin akut 

enfeksiyon tanısını koymada, kronik hepatitli hastaların antikor oluĢturamadığı 

durumların ve yenidoğan enfeksiyonlarının tanısında, antikor pozitif hastalarda 

vireminin incelenmesinde ve antiviral tedaviyi takiben tedavinin izlenmesinde 

kullanılır (Pearlman ve ark. 2007). 

Tanıda Karaciğer Biyopsisi: Fibrotik ve nekroinflamatuar durumun 

seviyesinin tespitinde karaciğer biyopsisi gold standart  tanı yöntemidir. Fibrozis ve 

nekroinflamasyon durumunun seviyesi çeĢitli skorlama sistemleriyle 

değerlendirilmektedir. Tedavi sürecinde izlenecek yolun tespitinde fibrozis 

seviyesinin tespiti önemlidir. Belirli hastalarda ileri seviye fibrozisin oluĢabileceği 

için  SGPT‘si normal düzeyde olan enfekte bireylerin için de karaciğer biyopsisi ile 

değerlendirilmesi önerilmektedir (Puoti  ve ark. 2008).  

Tanıda kullanılan diğer yöntemler: Karaciğer biyopsisine non-invaziv bir 

alternatif olması ve invaziv iĢlemin olası komplikasyon riskinin mevcudiyetini 

engellemek için fibrozisi durumunu gösteren hiyaluronik asit, haptoglobulin, 
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apolipoprotein A1, prokollajen III peptid, gamma glutamil transferaz, alfa-2 

makroglobulin gibi non-invaziv testler tanımlanmıĢtır (Puoti M ve ark. 2008). 

Tedavide az sayıda vaka ile birçok farklı tedavi protokolü izlendiği için kabul 

gören standart bir tedavi Ģeması yoktur. Ribavarin ve peginterferon temel tedavi 

ajanlarıdır. Günümüzde tedavide proteaz inhibitörü olan telaprevir ve boceprevir de 

tedavi protokollerinde yerini almıĢtır(Yüksel 2013). 

2.1.4. HIV 

HIV 1981 yılında tanımlanmıĢtır. Dünya üzerinde 36 milyonun üstünde kiĢi 

HIV ile enfekte olup, sosyokültürel ve sağlık açısından birçok zorluk ile çağımızın 

salgını kabul edilen  bu hastalık ile yaĢamaya çalıĢmaktadır. Dünyada HIV/AIDS 

hastalığı ile tanıĢanların sayısı günde 14 500, dakikada 10 yeni vakadır. HIV/AIDS 

hastalığı 1981 yılında Amerika BirleĢik Devletlerin'de ve Haiti'den gelen 

göçmenlerde ilk defa tanımlanmıĢtır. Hastalık Akkiz Ġmmün Yetmezlik Sendromu 

olarak adlandırılmıĢtır. 1981 yılı öncesinde seyrek olarak Pneumocystis carinii 

pnömonisi ve Kaposi sarkomu vakaları görülüyordu. Bu enfeksiyonların herhangi bir 

soruna neden olmadığı biliniyordu. Aynı yıllar içinde Amerika BirleĢik Devletleri 

içinde Los Angeles, San Fransisco ve New York‘ta çeĢitli sağlık birimlerinde saha 

hekimleri ve epidemiyologların HIV‘e bağlı hastalık tablosunu fark etmiĢti.  

Özellikle genç yaĢtaki eĢcinsel erkeklerde, birlikte görülen bu hastalık tablosunu 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC) bildirmiĢlerdir. Amerika BirleĢik Devletlerin'de 8 Haziran 1981 yılından ġubat 

1983‘e kadar yapılan çalıĢmalarda ilk 1000 HIV/AIDS vakası bildirilmiĢtir. Ġkinci 

1000 vaka 5 aylık bir süreçte tespit edilmiĢ, üçüncü 1000 vaka ise ikinci 1000 vakayı 

takip eden 5 aylık süreç içinde bildirilmiĢtir. HIV‘in ilk dönemlerinde dikkat 

çekmemesinin nedenleri arasında HIV ile enfekte kiĢiler sayı olarak yüksek 

rakamlarda olmamaları ve homoseksüel erkek grubunda görülmeleri sayılabilir. 

Hastalığın kadınları enfekte ediĢinde biseksüel erkekler rol oynamıĢ ve enfekte 

hamile kadınlar ise  bebeklere geçiĢe yol açmıĢtır. BulaĢa bu yollarında eklenip vaka 

sayıları hızla artmasını takiben tıp dünyasının ve dünya kamuoyunun gözleri bu yeni 

hastalık üzerine çevrilmiĢtir. Virüsün izole edilmesi 1983 yılında ilk AIDS vakasını 

takiben 2 yıllık bir süreçte baĢarılabilmiĢtir. Sitopatik bir retrovirüs olan bu virüsün 

üçüncü grup bir retrovirüs olduğu ve insan Lenfotropik Virüs-III  ismiyle 

sınıflanması gerektigi düĢünülmüĢ, kullanım kolaylığı  göz önünde bulundurularak 
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daha sonraları insan immun yetmezlik virüsü olarak adlandırılmıĢtır (Sepkowıtz 

2001). 

HIV enfeksiyonu kliniğini temel olarak üç dönem olarak ele alabiliriz. Geçici 

akut retroviral sendrom, klinik açıdan sessiz olan asemptomatik dönem ve AIDS‘e 

ilerleme dönemi. Akut retroviral sendrom dönemi, primer enfeksiyonu takiben 3-6 

hafta arasında  bir sürede oluĢan genel olarak 1 ile 2 hafta süren dönemdir. Yeni 

enfekte olan kiĢilerin %40-80‘ninde görülen geçici semptomatik bir dönemdir. 

Klinikte ateĢ, makulopapüler döküntü, oral ülser, lenfadenopati, halsizlik, kilo kaybı, 

farenjit ve/veya gece terlemeleri görülebilir. Mononükleoz benzeri bir tabloya, bu 

dönemde gerçekleĢen yüksek düzeyde HIV replikasyonu ve virüse karĢı geliĢen 

özgül immün cevap eĢlik eder. BaĢlangıç döneminde HIV enfeksiyonun kliniği non-

spesifik olduğu için kolay farkedilemeyebilir. Bu dönem ELISA testi hemen reaktif 

tespit edilemeyebilir ya da Western blot testi ile zayıf ELISA reaktivitesi bu dönem 

içerisinde teyit edilemeyebilir. Bu dönemi özellikle tehlikeli kılan kiĢinin bulaĢa yol 

açabilecek riskli davranıĢlarda bulunma ihtimalidir; hastanın sorgulanması dikkatle 

yapılmaz ve testler bir süre sonra tekrarlanmazsa veya gerekli hallerde HIV-RNA ile 

tetkik edilmezse hasta atlanabilir. Primer HIV-1 enfeksiyonunu takiben ortalama on 

yıl süre uzun süreli klinik latent dönem geliĢir. Klinik olarak asemptomatik bu 

dönemde de virüs replikasyonu replikasyon düzeyi sabit kalarak devam etmektedir. 

HIV plazma ve lenfoid dokuda yüksek yoğunlukta mevcuttur. Hastanın hücresel 

immün cevabına bağlı olarak virüsün kısmen kontrol altına alındığı latent dönemin 

süresi değiĢkenlik gösterir. Semptomatik dönem enfeksiyonu takiben ortalama 5 ile 8 

sene içinde geliĢmesine rağmen özellikle virülansı yüksek suĢların söz konusu 

olduğu vakalarda enfeksiyon sonucu latent dönemin kısa süreli olduğu görülmüĢtür. 

Longterm survivors (LTS) olarak isimlendirilen bazı vakalarda ise bu süreç 

minimum 18 yıl sürmüĢtür. Viral yük bu hastalarda düĢüktür. Hastalığın son evresi 

ise AIDS olarak adlandırılır. Ġmmün sistem uzun yıllar süresince HIV proteinlerinin 

sürekli sentez edilmesi, enfekte olan hücrelerde viral replikasyonun devam etmesi ve 

ardından enfekte konak hücrenin eliminasyonu sebebiyle yoğun bir Ģekilde 

yıpranmıĢtır. BağıĢıklık sisteminin harabiyeti ile fırsatçı enfeksiyonlar ve 

tümörlerlerin ön planda olduğu bir klinik tablo olan AIDS geliĢir. Tedavi almamıĢ 

hastalarda AIDS‘in geliĢimi için geçen ortalama süre  10-11 sene civarındadır. 

(Grifitth ve ark. 2011) 
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Pek çok çalıĢmada tanının erken dönemde koyulmasının ve buna bağlı olarak 

da tedaviye erken dönemde baĢlanmasının, HIV enfeksiyonunun klinik seyri 

üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiĢtir. Ölüm oranlarını düĢürmekte, beklenen 

yaĢam süresini uzatmakta ve bulaĢma ihtimalini düĢürmekte tanının erken 

koyulmasının rolü büyüktür. Bunun için hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hem de 

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (European Center for Disease 

Prevention and Control ) HIV taĢıyıcılarının olabildiğince erken saptanmasının teĢvik 

edilmesini ve bunu sağlayıcı düzenlemelerin yapılmasını önermektedir. Dördüncü 

kuĢak ELISA testleri standart taramalarda tercih edilmelidir. Doğrulama testi olarak 

Western-blot (WB) testi, line immunoassay (LIA), multispot enzyme immunoassay 

(MSEIA) gibi antikora dayalı testler ya da nükleik asit arama testleri (NAT) 

kullanılabilir. 

HIV Test Endikasyonları 

- Erkekler arasında homoseksüel cinsel iliĢki, 

- Ġntravenöz  madde bağımlılığı ve enjektörlerin ortak kullanımı, 

- HIV pozitif kiĢi ile cinsel iliĢkisi olmak, 

- HIV prevalansının yüksek olduğu ülkeden olmak, 

- Seyahat ettiği yerin yüksek prevalanslı bölge olması, 

- Temas öyküsü, 

- Gebeler (mümkün olduğunca erken dönemde), 

- Cinsel saldırıya maruz kalma, 

- Evlilik öncesi (gönüllülük esasına dayanmalı), 

- Tüberküloz, cinsel hastalıkların mevcudiyeti, 

- KiĢinin isteği,  

- Tıbbi müdahale sırasında temas 

Dördüncü kuĢak ELISA testlerinin tanı koymada ve tarama açısından 

öncelikle tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Hastanın HIVenfeksiyonunun negatif 

(HIV enfeksiyonu kanıtı yok) olarak rapor edilmesi için dördüncü kuĢak ELISA testi 

ile yapılan inceleme sonucu non-reaktif olmalı, kiĢide HIV enfeksiyonu 

düĢündürecek herhangi bir bulgu ya da belirti olmamalı, enfeksiyon açısından risk 

grubunda olmamalı ve riskli bir temas öyküsü olmamalıdır. KiĢide HIV enfeksiyonu 

ile bağlantılı bulgu ya da belirti mevcut ise ya da kiĢi kısa süre önce riskli temas 

öyküsü var ise ya da kiĢi risk grubundan ise ilk yapılan dördüncü kuĢak ELISA testi 

sonucu non-reaktif olsa dahi dördüncü kuĢak ELISA test 2 ile 4 hafta içerisinde 
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tekrar edilir. Enfeksiyonu olmadığı bilgisi verilebilmesi için tekrarlanan test sonucu 

negatif olarak görülmelidir. Ancak kesin negatif sonuç için testin üçüncü ayda 

tekrarlanması gerekir. Reaktif tespit edilen dördüncü kuĢak ELISA testini takiben 

aynı kit ya da benzer duyarlılığa sahip bir baĢka kit ile çift kuyucuk olarak test 

orijinal tüpteki serum örneği kullanılarak tekrar edilir. Yine reaktif bulunması 

hâlinde doğrulama aĢaması ile devam edilir. Bu aĢama esnasında kiĢiden yedek bir 

tüp kan örneği alınır. Doğrulama testi sonucu, pozitif olarak bildirilmeden önce 

yedek serum örneği kullanılarak ELISA testi tekrarlanır. Sonuç raporunun pozitif 

olarak yazılması için yedek serum örneği de pozitif olarak sonuçlanmalıdır. 

Doğrulama iĢleminde merkezin olanaklarına göre Western blot (WB), line 

immunoassay (LIA), multispot enzyme immunoassay (MS EIA) gibi antikora dayalı 

testler kullanılabilir. Yeni yada akut HIV enfeksiyonu Ģüphesi olan vakalarda HIV-1 

RNA‘yı tespit etmek için NAT tercih edilebilir (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı  HIV/AIDS  Tanı ve Tedavi Rehberi 2013). 
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ġekil 2.3: HIV tedavi algoritması (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  

HIV/AIDS  Tanı ve Tedavi Rehberi 2013) 

 

2013 yılında yayınlanan BirleĢmiĢ Milletler HIV/AIDS Ortak Programı 

UNAIDS raporuna göre HIV için bazı rakamsal değerler Ģunlardı: dünyada yaklaĢık 

2,3 milyon kiĢinin 2012 yılı içinde HIV ile enfekte olmuĢtur, HIV taĢıyıcısının sayısı 

35,3 milyona ulaĢmıĢtır ve AIDS nedeni ile ölümlerde tahmini ölüm sayısı 1,6 

milyon kiĢidir. Sağlık bakanlığı verilerine göre ülkemizde ise 1985 yılından 2013 yılı 

Kasım ayına kadar HIV(+) kiĢi sayısı toplam 7050 olmuĢtur (T.C. Sağlık Bakanlığı 

HIV prevalansı 2013). 
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ġekil 2.4: Ülkelere göre HIV prevalansı  dünya haritası (UNAIDS 2011) 

ġanlı ve arkadaĢlarının Kanuni Sultan Süleyman EAH Kan Merkezinde Ocak 2003-

Aralık 2012 tarihleri arasında baĢvuran 51.120 donörün tarama test sonuçlarının 

retrospektif olarak değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 33 (% 0,06) donörde Anti-HIV 

pozitifliği tespit edilmiĢtir. 

Sağlık çalıĢanlarında HIV ele alındığında DSÖ, dünyada her yıl 35 milyon 

sağlık çalıĢanının üç milyonunun perkütan yolla kanla bulaĢan patojenlere maruz 

kaldığını 17 000'inin insan bağıĢıklık yetmezlik virüsü (HIV) ile kontamine olduğunu 

bildirmiĢtir. Bu yaralanmaların 500'ünün HIV enfeksiyonu ile sonuçlanacağı tahmin 

edilmektedir. Enfeksiyonların %90'ı geliĢmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. 

Bu enfeksiyonlar içinde HIV, yarattığı uzun süreli olumsuz etki nedeniyle önem 

taĢımaktadır. Ayrıca, dünya genelinde HBV ve HCV ile karĢılaĢtırıldığında, HIV ile 

yaĢayan kiĢilerin sayısı ve HIV ile mesleki temasın ardından virüsün bulaĢma riski 

daha düĢük olmakla birlikte, enfekte olan bireylerin sayısının giderek artması ve 

temastan sonra yarattığı endiĢe, HBV ve HCV' ye göre bu etkenin daha fazla 

önemsenmesine neden olmuĢtur (WHO 2015). 

Ülkemizde sağlık çalıĢanlarında yapılan çalıĢmalarda HIV prevalansı 

açısından sonuçlar Ģu Ģekildedir; Tekin ve arkadaĢlarının 2008 ve 2009 yıllarında 

Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalıĢanlarında yaptığı 
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çalıĢmada 180 sağlık çalıĢanında HIV pozitifliği saptanmamıĢtır. Bosnak ve 

arkadaĢlarının 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ġahinbey AraĢtırma 

ve Uygulama Hastanesi sağlık çalıĢanlarında 199 çalıĢan irdelenmiĢ HIV pozitifliği 

saptanmamıĢtır. Yunus Emre Devlet Hastanesi çalıĢanlarında 2013 yılında  Korkmaz 

ve arkadaĢları 586 sağlık çalıĢanını incelemiĢ ve HIV pozitifliği saptamamıĢlardır.  

Doğan ve arkadaĢlarının 2015 yılında ViranĢehir Devlet Hastanesi çalıĢanlarından 

247 çalıĢanı ele aldığı çalıĢmada yine HIV pozitifliği tespit edilmemiĢtir. 

HIV için antiretroviral tedavisinde temel ajanlar nükleozit revers transkriptaz 

inhibitörleri (NRTI), non-nükleozit revers transkriptaz inhibitörleri (NNRTI), proteaz 

inhibitörleri (PI), integraz inhibitörleri (INSTI) ve reseptör antagonistleridir (Melanie 

ve ark. 2010). 

Tablo 2.7:Sağlık çalıĢanlarında mesleki temas sonrası tedavi algoritması (Türkiye 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı  HIV/AIDS  Tanı ve Tedavi Rehberi 2013) 

 

                Temas türü 

 

HIV (+) Sınıf 1 

 

HIV (+) Sınıf 2 

HIV durumu 

bilinmiyor 

Kaynak         

bilinmiyor 

 

HIV (-) 

Perkütan 

yaralanma 

Hafif 2 ilaç 3 ilaç  

Genellikle TSP 

önerilmez; 

kaynak olgunun 

HIV 

enfeksiyonu için 

risk faktörü var 

ise, 2 ilaç ile 

TSP verilebilir.  

 

Genellikle TSP 

önerilmez,kayn

ağın HIV (+) 

hastalara ait 

olma riski var 

ise, 2 ilaç ile 

TSP verilebilir. 

 

 

TSP 

gerekmez 

Ciddi >3 ilaç >3 ilaç 

Mukoza yada 

travmaile 

bütünlüğünü 

kaybetmiĢ deriye 

bulaĢ 

Az miktarda 2 ilaç 2 ilaç 

Çok miktarda 2 ilaç >3 ilaç 

TSP: Temas sonrası profilaksi; HIV: Ġnsan bağıĢıklık yetmezlik virüsü 

2.1.5. KIZAMIK 

Kızamık virüsü, paramiksovirüsler içerisinde, Paramiksovirinea alt ailesinde 

Morbilivirüs cinsi içerisinde bulunan bir RNA virüsüdür. Kızamık virüsü son derece 

bulaĢıcı olup, kiĢiden kiĢiye solunum damlacıkları ile taĢınmaktadır. Duyarlı kiĢilerin 

toplumdaki sayısı salgının ciddiyeti ile doğru orantılı olup canlı, atenüe kızamık aĢısı 

ile bağıĢıklama sağlanmalıdır (Levinson 2012). 

Kızamık primer olarak insan kaynaklı olup burun ve boğaz mukuzasında 

yerleĢen virüsün en yaygın bulaĢ Ģekli damlacık yoluyladır. Doğrudan kontak ve 

canlı olmayan cisimlere temas ile de bulaĢ olabilmektedir. BağıĢıklığı mevcut olan 

annelerden transplasental yolla geçen antikorlar bebeği hayatının ilk 4-6 haftası 

boyunca korumaktadır. Kızamık virüsü öncelikle nazofarenkse yerleĢmekte burdan 

lenf sistemi ile vücuda yayılmaktadır. Primer viremi 2-3 gün sürmekte takip eden 

süreçte lenfatik yayılım ve sekonder viremi oluĢumu ile prodromal semptomlar 
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oluĢmaktadır. Ġnkübasyon 10-12 gün sürmektedir. Döküntü öncesi prodromal 

dönemde hafif-orta derecede ateĢ, kuru öksürük, nezle belirtileri ve konjonktivit gibi 

nonspesifik bulgular olmaktadır. Bukkal mukozada görülen koplik lekeleri kızamık 

için patognomonik olup döküntülerle beraber kaybolur. Döküntülerin baĢlaması ile 

ateĢ yükselir ve prodromal bulgular ağırlaĢır. Döküntülerin  boyun, kulak çevresi, saç 

çizgisi çevresi ve yanaklardan baĢlaması tipiktir. Sonraki süreçte yüz, boyun, kollar 

ve göğüse 24 saat içinde yayılır. Döküntüler yaygındır ve eritematöz makülopapüler 

karakterde olarak tarif edilebilir. Döküntüler ayaklara kadar yayılıp tamamen 

jeneralize olduktan 2-3 gün sonrasında baĢ bölgesinden baĢlayarak geriler. Bazı hafif 

olgularda döküntü yaygın olmayıp lokalize kalabilir. Döküntülerde renk değiĢimi ve 

soyulma baĢladıktan 7-10 gün sonra hastalık tamamen geriler. Bu klinik bulgular 

kızamık için tanı koydurucudur (GüriĢ ve ark. 2003). 

Kızamık ile enfekte hastaların yaklaĢık üçte birinde komplikasyonlar 

geliĢebilmektedir. Temel olarak üç sistemde komplikasyonlar görülmektedir. 

Solunum sistemi tutulumu pnömoni, krup, bronĢit geliĢebilir. Gastrointestinal sistem 

göz önüne alındığında gastroenterit, hepatit, apandisit, ileokolit ve mezenterik adenit 

en sık gastrointestinal komplikasyonlardır. Santral sinir sistemi komplikasyonları ise 

ensefalit ve nadiren transvers miyelit geliĢimidir. Subakut Sklerozan Panensefalit, 

seyrek görülen fakat kronikleĢen mortalite ve morbiditeye yol açabilen progresif bir 

ensefalittir  (Wichmann ve ark. 2007). 

Tanıda kliniğe eĢlik eden lökositoz ya da lenfopeni görülebilir. Akut dönem 

ile nekahat dönemi arasındaki Ig G titresinin 4 kat artması tanı koydurucudur. Ig M 

döküntüde 3-30 gün sonra saptanabilir. Nazofarengeal sekresyonlardan, idrar veya 

burundan alınan örneklerden  PCR ile çalıĢılabilir (Pickering2012). 

Hastalık geçtikten sonra spesifik tedavi mevcut yoktur ve sadece hastalık 

oluĢumundan sonra destek tedavisi önerilir. Ancak sekonder bakteriyel enfeksiyon 

gerçekleĢtiği takdirde antibiyotik tedavisi verilebilir. Hastalığın kontrol altına 

alınmasında yegane yol aĢı ile immünizasyondur (WHO 2009). 

 Ülkemizde kızamık aĢı uygulaması 1970‘li yıllardan bugüne kadar sürmüĢtür. 

AĢı 1987 yılına kadar 8. ve 15. aylarda uygulanan aĢı, 1987-1998 yılları arasında tek 

doz olarak 9. ayda, 1998-2006 yılları arasında ise iki doz  olarak 9. ay ve ilköğretim 

birinci sınıfta olmak üzere uygulanmıĢtır. 2006 yılından sonra ulusal aĢı programında 

KKK aĢısı olarak iki doz kızamık aĢısı yer almıĢtır. AĢının uygulanması 12. ay ve 
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ilköğretim birinci sınıfta olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir (T.C. Sağlık Bakanlığı 

GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi 2009). 

AĢılama öncesi döneme göre kızamık mortalitesinin % 95 ve morbiditesinin 

%90 azaltılması 1989 yılında Dünya Sağlık Asamblesi‘nde ve 1990 yılında Dünya 

Çocuk Zirvesi‘nde hedef olarak belirlenmiĢ ve 2002 yılında DSÖ Amerika 

bölgesinde kızamığın endemik dolaĢımını durdurma hedefine ulaĢıldıktan sonra, 

Avrupa Bölgesi'nde 2010 yılı sonuna kadar kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu 

ve konjenital kızamıkçık sendromunun (KKS) önlenmesi amaçlanmıĢtır. Avrupa'da 

kızamık aĢısı yaklaĢık 30 yıldır çocukluk çağı takviminde yer almaktadır. Buna 

rağmen birçok ülkede 2010 yılında yüksek insidanslar ve salgınlar bildirmesi 

üzerine, Eylül 2010'da DSÖ-Avrupa üye ülkeleri kızamık eliminasyonu hedefini 

2015'e kaydırmaya hem fikir olmuĢlardır (WHO 2010). 

Bunun üzerine 2015 yılı için küresel hedefleri belirlerken aĢıyla 

korunulabilir hastalıklar için, DSÖ‘nün yeni belirlediği kızamık için hedefler olarak: 

 Tüm ülkeler için rutin ilk doz kızamık aĢısı ile aĢılanma hızını %90 ve üzeri, 

tüm ülkelerin tüm bölgelerinde %80 ve üzeri aĢılama hızına ulaĢılmasını, 

 Tüm ülkelerde kızamık insidansının bir milyonda beĢ olgudan daha düĢük 

değere düĢürülmesini, 

 Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgeleri için 2015 veya daha erken 

dönemde; Afrika ve Güneydoğu Asya Bölgeleri için ise mümkünse 2020 

yılında Kızamığın elimine edilmesini belirlemiĢtir (WHO 2010). 

Türkiye‘de Kızamık Eliminasyonu Ulusal Faaliyet Planı (2002 – 2010) Planın amacı 

Türkiye‘de Kızamık hastalığını elimine etmek ve bu düzeyi sürdürmektir. Bu amaca 

ulaĢma yolunda belirlenen hedefler: 

 2010 yılına kadar Türkiye‘de yerli virüs geçiĢini durdurmak, 

 Ülkemize kızamık importasyonu sonucu gelen virüslerin yerleĢmesini 

engellemek, 

 Kızamığa bağlı ölümleri engellemektir. 

Eliminasyon Programı Stratejileri:1. BağıĢıklama 

 Rutin: tüm bölgelerde her iki dozda da >%95‘e ulaĢmak 9 ay-14 yaĢ grubuna 

ek bir doz kızamık aĢısı uygulaması, 2003-2005 yılları arasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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 Kızamık aĢı günleri sırasında tespit edilen 0-59 ay (5 yaĢ altı) eksik aĢılı 

çocukların diğer rutin aĢılarının tamamlanması (DBT, OPV, Hepatit-B, BCG) 

 AĢılama hızı %95‘e ulaĢmamıĢ bölgelerde sağlık ocağı düzeyinde ev ev 

gezilerek eksik aĢılıları aĢılamak (Mop-up) 

2. Politik kararlılık 

3. Sürveyans 

4. Sosyal mobilizasyon (T.C. Sağlık Bakanlığı GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı 

Genelgesi 2009). 

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 bölgesel eliminasyon hedefine rağmen son 

yıllarda özellikle Doğu Avrupa'da görülen kızamık epidemileri ile birlikte kızamık 

sıklığında artıĢ saptanmıĢtır. 2012 yılında Avrupa'da yer alan toplam 41 ülkede 

27.134, 2013 yılında ise toplam 38 ülkede 31.520 kızamık olgusu saptanmıĢtır. 

Toplam 16.607 olgu aĢısız iken 5.585 olguda tek doz kızamık aĢısı uygulandığı 

saptanmıĢtır. Toplam vakaların %34'ü 20 yaĢ üzerinde iken Türkiye'de vakaların 

çoğunluğunu çocukluk yaĢ grupları oluĢturmaktadır. Vakaların %23'ü Türkiye'den 

bildirilmiĢtir. Türkiyeden toplam 7393 vaka bildirilmiĢ olup toplam vaka sayısının 

yaĢa göre dağılımı tabloda gösterilmiĢtir (Muscat ve ark. 2014). 

 

 

ġekil 2.5: Muscat ve arkadaĢları‘nın 2014 kızamık prevalans çalıĢması Türkiye yaĢ 

grubu oranları 

Tablo2.8: Sağlık istatistik yıllığı 2014‘e göre Türkiye kızamık vaka sayıları 

 2002 2010 2011 2012 2013 2014 

Yerli vaka 7810 0 0 318 6731 451 

Yabancı vaka 0 7 111 31 674 114 

Toplam vaka 7810 7 111 349 7405 565 
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Kızamık epidemilerinin önlenmesi ve kızamık eliminasyonu için genel 

toplum bağıĢıklık sıklığının %95 ve üzerine çıkarılması, olguların erken 

tanımlanması ve yayılımın önlenmesi için gerekli kontrol önlemlerin uygulanması 

gerekmektedir (CDC 2011). Sağlık çalıĢanları genel popülasyona göre 13 ile 19 kat 

daha fazla kızamık enfeksiyon riski taĢımaktadır (Botelho-Nevers ve ark. 2012).
 

Türkiye'de sağlık çalıĢanlarında yapılan çalıĢmalarda kızamık için duyarlılık 

%0,3-8,4 arasında değiĢmektedir. Cılız ve arkadaĢlarının 2011-2012 yıllarında Celal 

Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çalıĢanlarında 309 sağlık çalıĢanı ile 

yaptığı çalıĢmada %0,3 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Alp ve arkadaĢlarının 

2011 yılında Erciyes Üniversitesinde çalıĢan 1255 sağlık çalıĢanı üzerinde yaptığı 

çalıĢmada duyarlılık seviyesi %3 olarak bulunmuĢtur. 2011 yılında Meram Tıp 

Fakültesinde Kutlu ve arkadaĢlarının 351 kız tıp fakültesi öğrencisi üzerinde yaptığı 

çalıĢmada %8,4 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Aypak ve arkadaĢlarının 2010 

yılında Van Eğitim AraĢtırma hastanesinde 284 sağlık çalıĢanında yaptığı çalıĢmada 

duyarlılık oranı %6,3  idi. ÇelikbaĢ ve arkadaĢlarının 2005 yılında yaptığı Ankara 

Eğitim ve AraĢtırma Hastanesini ve Sami Ulus Çocuk Hastanesini kapsayan 363 

gönüllü sağlık çalıĢanında yapılan araĢtırmada ise duyarlılık oranı %1,4‘dür. 

BağıĢık olduğuna dair serolojik kanıtı olmayan sağlık çalıĢanlarına 1 ay 

arayla 2 doz kızamık aĢısı (KKK) önerilmektedir. Riskli temas sonrasında duyarlı 

sağlık çalıĢanlarına 72 saat içesinde 1 doz KKK aĢısı uygulanması önerilmektedir 

(CDC 2011). 

Dünyada ve ülkemizde kızamık aĢısı, kızamıkçık ve kabakulak aĢıları ile 

beraber uygulanmaktadır. Tek doz KKK aĢısının kızamık için koruyuculuğu %95, 

iki doz aĢının koruyuculuğu ise %99 oranındadır. Ġki doz aĢı uygulanmasından 10 yıl 

sonrasında bile antikor düzeylerinin yeterli koruma sağladığı gösterilmiĢtir. Daha 

önce 2 doz aĢı uygulanmıĢ sağlık çalıĢanlarında yapılan serolojik test sonuçları 

negatif olsa bile yeniden ek doz aĢılama önerilmemektedir (CDC 2011). 

Kızamık için bağıĢık olmayan sağlık çalıĢanlarına riskli temas durumunda 1 

doz KKK aĢısı hemen uygulanmalı ve temas sonrası 5-21 gün aralığında iĢten 

uzaklaĢtırılmalıdır (CDC 2011). 

2.1.6. KIZAMIKÇIK 

Rubella dünyada yaygın biçimde görülen bulaĢıcı bir enfeksiyondur. Rubella 

virüsü Togaviridae ailesinden bir RNA virüsüdür. Rubella virüsü ilk kez 1962 
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yılında gösterilmiĢtir. Stabil değildir, lipid çözücüler, tripsin, formalin, yüksek ısı ve 

pH değerleri, amantadin ve ultraviyole ıĢığından etkilenirler. Temel bulaĢ yolu 

enfekte solunum yolu sekresyonlarının damlacık yoluyla geçmesi Ģeklindedir. Hasta 

enfekte olduktan sonra nazofarenks ve lenf nodlarına ulaĢan virüs buralarda replike 

olur. Maruziyeti takiben yaklaĢık 7 gün içinde viremi görülür (CDC 2006). 

Klinik çoğunlukla ağır bir tablo oluĢturmaz ve kendi kendini sınırlar 

(Robertson 2004). Döküntüler skar bırakmaz, genel bir tutulum gösterir. Döküntüler 

eritemli, makülopapüler olarak tariflenebilir. Lenfadenopati özellikle suboksipital ve 

postauriküler olarak görülebilir. Bu tabloya artrit ve artraljiye eĢlik edebilir. Nadiren 

nörolojik tutulum ve trombositopeni gibi komplikasyonlar görülebilir. Rubella virüs 

enfeksiyonlarının %50'si subklinik veya asemptomatik olmasından ötürü sadece 

klinik yeterli değildir, serolojik kanıta ihtiyaç vardır (CDC 2006). Ġnkübasyon süresi 

12-23 gündür. BulaĢtırıcılık döküntülerden bir hafta önce baĢlar dört gün sonrasında 

biter. Ancak konjenital rubella sendromu ile doğan bebeklerde, bu süre bir yıl veya 

daha fazla süre olabilmektedir. 1 ile 5 gün süren prodromal dönemde halsizlik, 

iĢtahsızlık, ateĢ, baĢ ağrısı, konjonktivit ve hafif nezle gibi non spesifik semptomlar 

görülebilir. Prodromal dönemi takiben posterior aurikular, servikal ve suboksipital 

lenfadenopatiler, yumuĢak damakta enantemler, döküntüler görülür. Makülo-papüler 

döküntülerin baĢlaması maruziyetten yaklaĢık 14-17 gün sonradır. YumuĢak 

damakta pembe renkte enantemler döküntülerin baĢlamasından kısa süre önce 

farkedilir. Makülo-papüler döküntülerin yayılımı yüzden baĢlayıp bir gün içerisinde  

tüm vücuda hızlı bir Ģekilde sarar. Döküntü tipik olarak üst üste binmeyen tek tek 

karakterde olup 3-5 günden daha fazla sürmez. Ġkinci hafta lenfadenopati görülür. 

Gebelikte rubella ile enfekte olmak, konjenital rubella sendromuna yol açabilir 

(Robertson 2004). 

Rubella komplikasyonlarından nörit ve orĢit nadiren görülebilir. 1/3.000 

olguda purpurafulminans, 1/6.000 olguda ensefalit izlenir. Artrit ya da artralji 

çocuklarda nadirken, eriĢkin kadınlarda sıktır %70'lere varan oranlara 

varabilmektedir (Robertson 2004). 

Konjenital Kızamıkçık Sendromu: Gebelik döneminde kızamıkçık virüsü ile 

enfekte olmuĢ fetus terme kadar ulaĢtığında KKS ile doğabilir. KKS‘nun bazı 

defektleri doğumda saptanabilirken diğerleri aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilir. 

KKS‘nun bazı bileĢenleri geçici olabilirken (örn. Purpura), bazıları kalıcı yapısal 

bozukluklara neden olur (örn. sağırlık, santral sinir sistemi defektleri, konjenital kalp 
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hastalığı, katarakt), bir kısmı ise geç ortaya çıkan defektlerdir (örn. Diabetes 

Mellitus). Gebeliğin 12. haftasından sonra geçirilen enfeksiyon genellikle çoğul 

defektler oluĢturmaz. Tekil defektler arasında en sık bildirilen sağırlıktır. Genellikle 

yenidoğan döneminde ortaya çıkan katarakt, konjenital glokom, konjenital kalp 

hastalığı, sağırlık, pigmenter retinopati, purpura, splenomegali, sarılık, mikrosefali, 

mental retardasyon, meningoensefalit ile giden bir hastalıktır. Ölümler yaĢamın ilk 

yılında fazla olup genellikle konjenital pnömoni, kalp defektleri, myokardit, hepatit, 

trombositopeni ya da ensefalite bağlıdır. Neonatal trombositopenik purpuranın 

prognozu kötüdür. Purpura yokluğunda ölüm oranı %10 iken purpura varlığında 

ölüm oranı %35‘dir (CDC 2012). 

Tanı IgG ile konulur. Yakın zamanda geçirilmiĢ hastalıkta düĢük aviditede 

IgG varken geçirilmiĢ hastalıkta yada yeni enfeksiyonda yüksek aviditeli IgG 

görülür. Nazofarengeal sekresyonlardan, idrar veya burundan alınan örneklerden 

PCR ile çalıĢılabilir (Pickering 2012). 

Hastalık geçtikten sonra spesifik tedavi mevcut yoktur ve sadece hastalık 

oluĢumundan sonra destek tedavisi önerilir. AĢı hastalığın kontrol altına alınmasında 

en önemli yöntemdir (WHO 2011). Türkiyede kızamıkçık bağıĢıklaması ise 2006 

yılından itibaren baĢlamıĢtır (T.C. Sağlık Bakanlığı GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama 

Programı Genelgesi 2009). 

     Kızamıkçık (Rubella) enfeksiyonları konjenital enfeksiyon, gebelik kaybı, iĢ 

gücü kaybı ve sağlık maliyetlerinde artıĢa sebep olan nozokomiyal salgınlara neden 

olabilmektedir. Rubella damlacık ve kapalı alan teması ile nozokomiyal olarak 

yayılabilmektedir. ABD'de rubella enfeksiyonlarının elimine edildiğinin açıklandığı 

2004 yılından itibaren nozokomiyal bulaĢ saptanmamıĢtır. 2004 yılından bugüne 

kadar ABD'de 54 olgu ve 4 konjenital rubella enfeksiyonu saptanmıĢtır (Sydnor ve 

Perl 2014). Buna karĢın Avrupa'da 2012 yılında 29.601 ve 2013 yılında 39.367 

rubella enfeksiyonu saptanmıĢtır. 2012 yılında 20.772 vaka Romanya‘da olan 

epidemi ile iliĢkiliyken 2013 yılındaki olgulardan 38.585 vaka Polonya'da geliĢen 

kızamıkçık epidemisi ile iliĢkilidir. Avrupa'da görülen olguların büyük çoğunluğunu 

(olguların %83'ü) daha önce aĢılanmamıĢ kiĢiler oluĢturmaktadır (Muscat ve ark. 

2014). 

      Özellikle kızamıkçık epidemilerinin görüldüğü ülkelerde duyarlı sağlık 

çalıĢanlarına enfeksiyon bulaĢı ve nozokomiyal yayılım riski artmıĢtır. Türkiye'de 

sağlık çalıĢanlarında kızamıkçık duyarlılığı %1,7 ile %5 arasında saptanmıĢtır.Cılız 
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ve arkadaĢlarının 2011-2012 yıllarında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan 

Hastanesi çalıĢanlarında 309 sağlık çalıĢanı ile yaptığı çalıĢmada %3 oranında 

duyarlılık tespit edilmiĢtir. Alp ve arkadaĢlarının 2011 yılında Erciyes 

Üniversitesinde çalıĢan 1255 sağlık çalıĢanı üzerinde yaptığı çalıĢmada duyarlılık 

seviyesi % 5 olarak bulunmuĢtur. 2011 yılında Meram Tıp Fakültesinde Kutlu ve 

arkadaĢlarının 351 kız tıp fakültesi öğrencisi üzerinde yaptığı çalıĢmada %2,8 

oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Aypak ve arkadaĢlarının 2010 yılında Van 

Eğitim AraĢtırma hastanesinde 284 sağlık çalıĢanında yaptığı çalıĢmada duyarlılık 

oranı %2,5  idi. ÇelikbaĢ ve arkadaĢlarının 2005 yılında yaptığı Ankara Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesini ve Sami Ulus Çocuk Hastanesini kapsayan 363 gönüllü sağlık 

çalıĢanında yapılan araĢtırmada ise duyarlılık oranı %1,7‘dir. 

     Avrupa'da sağlık çalıĢanlarının kızamıkçık açısından aĢılanması ile ilgili 

farklı öneri ve yaklaĢımlar mevcuttur. Avrupa'da 15 ülkede kızamıkçık aĢılanmasına 

dair öneri bulunmazken Finlandiya'da sağlık çalıĢanlarının aĢılanması zorunlu 

tutulmuĢtur.Avusturya'da pediatri kliniğinde, Almanya'da pediatri ve kadın doğum 

kliniklerinde ve Norveç'te ise kadın doğum kliniklerinde sağlık çalıĢanlarının 

kızamıkçık açısından aĢılanması önerilmektedir. Türkiye'de kızamıkçık ile ilgili ayrı 

bir öneri bulunmamakta ve tüm sağlık çalıĢanların KKK aĢısı ile aĢılanması 

önerilmektedir (Maltezou ve Poland 2014). KanıtlanmıĢ bağıĢıklığı olmayan tüm 

sağlık çalıĢanlarına 1 doz kızamıkçık (KKK) aĢısı uygulanması önerilmektedir (CDC 

2011). 

      AĢı öncesi serolojik tarama maliyet etkinliği kanıtlanmadığı sürece 

önerilmemektedir. Sağlık çalıĢanlarında uygulanan KKK aĢısının klinik rubella 

enfeksiyonlarının önlenmesindeki etkinliği %95 ve üzerindedir (CDC 2011). Kıza-

mıkçık aĢı uygulanmasından 20 yıl sonra olguların tamamında antikor düzeylerinde 

azalma saptanmasına rağmen antikor pozitifliğinin devam ettiği gösterilmiĢtir 

(Davidkin ve ark. 2008). 

      Kızamıkçık olguları ile riskli temas durumunda sağlık çalıĢanlarının 7-23 

gün aralığında iĢten uzaklaĢtırılması önerilmektedir. AĢı veya immünglobulin uy-

gulanmasının kızamıkçık enfeksiyonları için temas sonrası profilaksi de etkinliği 

gösterilememiĢtir (CDC 2011). 
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2.1.7. KABAKULAK 

Kabakulak virüsü Paramiksovirüs ailesinden, 150 nm çaplı, tek zincirli zarflı 

bir RNA virüsü olan rubula virüstür. Kabakulak konak olarak sadece insanlarda 

görülmektedir (Litman ve Baum 2005). 

Kabakulak tablosunun ilk tanımı milattan önce beĢinci yüzyılda hipokrat 

tarafından yapılmıĢtır. Hipokrat‘ın tanımı unilateral ya da bilateral kulağın ĢiĢmesi 

ve bazen unilateral ya da bilateral testisin ağrılı bir Ģekilde ĢiĢmesi Ģeklindedir. 

Kabakulakta santral sinir sistemi tutulumundan ise ilk kez 1790 yılında Amerikalı 

pediatrist Hamilton tarafından bahsedilmiĢtir. 1934 yılında Johnson ve Goodpasture 

çalıĢmalarında kabakulak etkeninin bir virüs olduğunu göstermiĢtir. AĢı üzerine ilk 

çalıĢmalarda inaktif aĢılar üzerinde yoğunlaĢsada daha sonraki yıllarda inaktif aĢının 

kısa süreli bağıĢıklık bırakmasından ötürü çalıĢmalar canlı aĢı üretimine kaymıĢ ve 

ilk canlı atenüe kabakulak aĢısı 1967 yılında Amerika BirleĢik Devletlerinde lisans 

alarak kullanıma baĢlanmıĢtır (Plotkin ve ark. 2008).Türkiyede kabakulak 

bağıĢıklaması ise 2006 yılından itibaren baĢlamıĢtır (T.C. Sağlık Bakanlığı 

GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi 2009). 

Kabakulak damlacık ve direkt temas yoluyla bulaĢmaktadır. Ġnkübasyon 

süresi ortalama 16-18 gün sürüp bu süre zarfında üst solunum yolu epitelinde replike 

olup lenf bezleri ve kana geçer. Takiben virüs viremi ile öncelikle parotis olmak 

üzere meninks,testis gibi hedef dokulara yayılır. Parotis bezleri ĢiĢmeden önce 

bulaĢtırıcılık baĢlamakta sonraki 5 gün bulaĢtırıcılık devam etmektedir. Klinik aĢikar 

olmasa dahi buĢatırıcılık mümkün olabilir. Parotisin ĢiĢmesinden önce non spesifik 

iĢtahsızlık, halsizlik gibi bulgular olabilir. Parotis dıĢı tükrük bezleri düĢük oranlarda 

tutulum göstersede büyük oranda parotis tutulumu gözlenir. ġiĢlik ortalama 10 gün 

kadar sürer. Klinik üçte bir oranında asemptomatik olabilmekteyken sistemik yaygın 

bir tutulum da görülebilmektedir (Yalçın 2007). 

Postpubertal geçirilen hastalık daha ağır seyretmekte olup postpubertal 

erkekte orĢit %38, postpubertal kadında ooforit %5 oranında görülmektedir. OrĢit 

görülen vakalarda testiküler atrofi oluĢabilsede steriliteye varan sonuçlarla nadiren 

karĢılaĢılır. %4 oranında pankreatit ve yine %4 oranında iĢitme kaybı diğer 

komplikasyonlardır. Sağırlık genellikle reversibil olmakla beraber 1/20000 oranında 

irreversible olabilir. Gebelikte ilk trimesterda görülmesi malformasyonla 

sonuçlanmasada abortus oranını %25 lere kadar çıkartmaktadır. Komplikasyonlar 

arasında en ciddi seyredenler santral sinir sistemi tutulumuna aittir. %1-15 oranında 
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aseptik menenjit, %0,02-0,3 oranında ensefalit görülebilir. Menenjit kliniği agresif 

değilken, ensefalit mortalitesi düĢük ama morbiditesi yaklaĢık %25 olmasından 

ötürü en ciddi komplikasyonudur (Pickering 2012). 

Tanıda klinik bulgu yeterli olabilsede serolojik açıdan ELĠSA ile kabakulak 

IgG ve IgM antikorları bakılabilir. Yanak içinden alınan sürüntüde ters transkriptaz 

PCR ile virüs genomu gösterilebilir (Pickering 2012). 

Hastalık geçtikten sonra spesifik tedavi mevcut yoktur ve sadece hastalık 

oluĢumundan sonra destek tedavisi önerilir.Hastalığın kontrol altına alınmasında 

yegane yol aĢı ile immünizasyondur (Pickering 2012). 

Kabakulak, uygulanan çift doz aĢı uygulamalarına karĢın toplumsal epidemilere 

neden olabilmektedir. ABD'de kabakulak sıklığı 100.000'de 2,2 olarak 

belirtilmektedir (CDC 2011). Silik klinik bulgular (%20-40 oranında asemptomatik) 

sınırlı tanısal testler kabakulak enfeksiyonları tanısının zamanında konulmasını ve 

uygun enfeksiyon kontrol önlemelerinin alınmasını geciktirmektedir. Sağlık bakımı 

sırasında duyarlı sağlık çalıĢanlarına bulaĢabilmekte veya sağlık çalıĢanlarından 

hastalara nozokomiyal yayılım gösterebilmektedir (Sydnor ve Perl 2014). YaklaĢık 

6.000 kiĢinin etkilendiği kabakulak epidemisinin sağlık kurumuna etkisinin de-

ğerlendirildiği bir çalıĢma, temas öncesinde sağlık çalıĢanlarının immün 

durumlarının belirlenip duyarlı olanların aĢılanmasının ve kayıt altına alınmasının 

önemini ortaya koymaktadır. Salgın sırasında 9 kabakulak olgusu ile toplam 339 

nozokomiyal riskli temas gerçekleĢirken, kontrol önlemleri, laboratuvar testleri, 

aĢılama maliyeti ve iĢ gücü kayıpları dikkate alındığında olgu baĢına maliyet 

yaklaĢık $29.000 olarak hesaplanmıĢtır (Bonebrake ve ark. 2010).  

Türkiye'de sağlık çalıĢanlarında yapılan çalıĢmalarda duyarlılık %0,7-10 

arasında değiĢmektedir. Cılız ve arkadaĢlarının 2011-2012 yıllarında Celal Bayar 

Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çalıĢanlarında 309 sağlık çalıĢanı ile yaptığı 

çalıĢmada %0.7 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Alp ve arkadaĢlarının 2011 

yılında Erciyes Üniversitesinde çalıĢan 1255 sağlık çalıĢanı üzerinde yaptığı 

çalıĢmada duyarlılık seviyesi %10 olarak bulunmuĢtur. 2011 yılında Meram Tıp 

Fakültesinde Kutlu ve arkadaĢlarının 351 kız tıp fakültesi öğrencisi üzerinde yaptığı 

çalıĢmada %6,5 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Aypak ve arkadaĢlarının 2010 

yılında Van Eğitim AraĢtırma hastanesinde 284 sağlık çalıĢanında yaptığı çalıĢmada 

duyarlılık oranı %9,2  idi. ÇelikbaĢ ve arkadaĢlarının 2005 yılında yaptığı Ankara 
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Eğitim ve AraĢtırma Hastanesini ve Sami Ulus Çocuk Hastanesini kapsayan 363 

gönüllü sağlık çalıĢanında yapılan araĢtırmada ise duyarlılık oranı % 7,8 ‗dir.
 

Ġki doz kabakulak aĢısı veya laboratuvar tarafından kanıtlanmıĢ bağıĢıklığı 

olmayan tüm sağlık çalıĢanlarına 2 doz kabakulak (KKK) aĢısı uygulanması ve riskli 

temas sonrasında duyarlı sağlık çalıĢanlarına en erken sürede 1. doz kabakulak 

(KKK) aĢısı uygulanması önerilmektedir (CDC 2011). 

Sağlık çalıĢanları için aĢı uygulamaları öncesinde ve sonrasında serolojik tarama 

gerek görülmemektedir. Daha önce bağıĢık olduğu bilinen sağlık çalıĢanlarında 

serolojik test sonuçları negatif saptanması durumunda bile ek doz aĢı 

önerilmemektedir. Bir doz aĢının kabakulak enfeksiyonlarına karĢı koruyuculuğunun 

%80-85; 2 doz aĢının koruyuculuğunun ise %79-95 arasında olduğu belirtilmektedir 

(CDC 2011). Antikor düzeylerinin saptanamayacak kadar düĢtüğü seronegatif ki-

Ģilerde antijen spesifik hücresel immün yanıt aracılığıyla enfeksiyona karĢı 

koruyuculuğun antikor düzeyinden bağımsız olarak devam ettiği gösteren çalıĢmalar 

mevcuttur (Davidkin ve ark. 2008). AĢı uygulamaları enfeksiyon geliĢimini 

önlemese bile enfeksiyon iliĢkili komplikasyon geliĢimini ve hastane yatıĢ 

gereksinimini anlamlı Ģekilde azaltmaktadır (Sane ve ark. 2014).
 

Kabakulak için bağıĢık olmayan sağlık çalıĢanlarına, riskli temas durumunda 1 

doz KKK aĢısı hemen uygulanmalı ve temas sonrası 12-25 gün aralığında iĢten 

uzaklaĢtırılmalıdır.Öncesinde 1 doz aĢısı olan sağlık çalıĢanlarına 2. doz KKK aĢı 

yapılmalıdır ancak bu durumda iĢten uzaklaĢtırılmaları önerilmemektedir (CDC 

2011). 

2.1.8. SUÇĠÇEĞĠ 

Suçiçeği varicella zoster virüsü (VZV)‘nün etken  olduğu bulaĢıtırıcılığı 

yüksek  bir hastalıktır. Genellikle dört-beĢ gün süren ateĢ, halsizlikle giden  ve ciltte 

yaygın, tipik veziküler lezyonlar oluĢturan bir enfeksiyondur. Hastalığın 

patogenezinde iki evreden oluĢur. Konjonktiva ya da solunum sisteminden lokal lenf 

nodlarına geçerek burada çoğalır. BulaĢtan sonra yaklaĢık ilk bir hafta içinde primer 

viremi gözlenir. Takiben özellikle karaciğer ve dalak olmak üzere iç organlara 

yayılan virüs,  tekrar replike olup sekonder viremi yapar. Kapillerler yoluyla 

epidermise ulaĢan virüs, sekonder viremiyi takiben tipik veziküler döküntülere neden 

olur. Hastalıkta bulaĢtan döküntüye geçen süre 14 gündür. Suçiçeği enfekte kiĢiden 

hava yolu, damlacık ve direkt temas ile kolaylıkla bulaĢır. Direkt temas Ģart olmadığı 

için "koridor hastalığı" olarak da adlandırılır. Epidemiyolojik çalıĢmalarda 
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bulaĢtırıcılığın hastalığın erken dönemlerinde yüksek olduğu görülmüĢtür (Kanra G 

2002). VZV tür spesifiktir ve sadece insanları enfekte eder. Bundan dolayı insanlar 

dıĢında baĢka bir konağı yoktur (Gershon 2004). 

Genel olarak çocukluk çağında benign seyirli bir enfeksiyon olarak kabul 

görmesine rağmen, infant döneminde, adolesanda, eriĢkinde, özellikle de immün yet-

mezliği olanlarda komplikasyon geliĢme riski vardır. En sık görülen 

komplikasyonları bakteriyel süper enfeksiyonlar (selülit,impetigo vb.), pnömoni, 

ensefalittir (1,7/100.000 sıklıkta görülür, mortalitesi %5-20‘dir, %15 sıklıkla 

nörolojik sekel bırakmaktadır), febril konvülziyon, , serebellar ataksi   (en sık sss 

tutulumu Ģeklidir) , hepatitdir. Enfeksiyon fetal de olabilmektedir (Stöckl 2011). 

Doğumdan 5 gün öncesi ve 2 gün sonrasını kapsayan sürede suçiçeği geçiren 

annelerde transplasental antikor mevcut olmadığı için mortalitesi % 31‘e varan ağır 

suçiçeği tablosu mevcut olabilmektedir (Fisher 1998). 

Tanı döküntü karakteristik olduğu için serolojik imkanlar yokluğunda 

klinikle koyulabilir. PCR ile VZV nin tespit edilebileceği materyaller; solunum 

salgıları, cilt, vezikül sıvısı ve BOS‘dur. Tzanck testi ile vezikülden yapılan 

yaymalarda çok çekirdekli dev hücreler ve çekirdekler içinde inklüzyon cisimcikleri 

saptanabilir. Ancak bu test ile herpes simplex virüs enfeksiyonlarından ayırım 

yapılamamaktadır. VZV IgG döküntü baĢlangıcından 3 gün içinde ölçülebilir düzeye 

gelir. Tanıda IgM false pozitif ya da negatif sonuç verbileceğinden tanısal tetkik 

olarak kullanılmazlar  (Pickering 2012). 

Tedavi semptomatiktir. KaĢıntı engellemek için antihistaminikler verilebilir. 

Antiviral tedavi eriĢkin immünsupresifler ve risk dönemindeki gebelere asiklovir 

olarak verilebilir (Richard 2010). 

Alp ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada suçiçeğine olan bağıĢıklığın %98 

olduğu tespit edilmiĢ suçiçeğinde bağıĢıklama öncesi taramanın maliyet etkin 

olabileceği bulunmuĢtur (Alp ve ark. 2012). ÇeĢitli çalıĢmalarda sağlık çalıĢanlarının 

suçiçeğine olan bağıĢıklık durumu irdelenmiĢ olup %96-98 (Celikbas ve ark. 2006, 

Ataman Hatipoğlu ve ark. 2010, Aypak ve ark. 2012) arasında bağıĢıklık 

saptanmıĢtır. Saudi rabistanda yapılan bir çalıĢmada %10-14 arasında bir 

seronegatiflik saptanmıĢ olup, Ġtalya‘da sağlık çalıĢanlarında yapılan bir çalıĢmada 

bu oran %97.9 olarak tespit edilmiĢtir (Coppola RC ve ark.1999, Almuneef ve ark. 

2006). Bu çalıĢmanın sonucunda özellikle pediatri,onkoloji infeksiyon hastalıkları ve 

laboratuar bölümleri gibi riskli gruplar baĢta olmak üzere  bağıĢıklamalarının 
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tamamlanması önerilmiĢtir. Zira bulaĢtırıcılığı bu denli yüksek bir hastalıkta sağlık 

çalıĢanlarında bağıĢıklamanın eksik kalması nozokonimiyal enfeksiyon ihtimaline 

hassas kliniklerde ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmasına yol açacaktır 

(Fedeli ve ark.  2002). 

Yılda suçiçeği nedeniyle hastaneye yatan çocuk sayısının 882-1450 arasında 

olduğu bilinmektedir (466-768/100.000 vaka).  Dinleyici ve arkadaĢlarının 14 Ģehir 

27 merkezde yaptığı çalıĢmada 2008-2010 yılları arasında 824 suçiçeği için 

hospitalize edilen çocuk irdelendiğinde çoğu vakanın 5 yaĢ altında ve %29.5 nin ise 

1 yaĢ altında olduğu görülmüĢ sonuç olarak oluĢan morbidite ve mortalitenin önüne 

geçmek için en etkili ve en baĢarılı çözümün aĢılama olduğu tekrar gözler önüne 

serilmiĢtir (Dinleyici  ve ark. 2012). Bunu takiben Sağlık Bakanlığı BağıĢıklama 

DanıĢma Kurulu toplantısında bu konu ele alınmıĢ ve 25.01.2013 tarihli ve 8078 

sayılı makam oluru ile aĢı takvimine 12. Ayda tek doz olarak suçiçeği yerini almıĢtır. 

(Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Suçiçeği AĢısı Uygulaması 2013) 

Ayrıca tek doz aĢılama ile zona görülme sıklığının anlamlı derecede 

düĢtüğünü gösteren çalıĢmalar mevcuttur. Tseng ve arkadaĢlarının 2007-2009 yılları 

arasında 75.761 aĢılı ve 227.283 aĢısız yetikin üzerinde yaptığı çalıĢmada aĢılı 

bireylerde yıllık insidans sayısı yaĢ ile iliĢkili olarak 5,3/1000 kiĢi ile 8,3/1000 kiĢi 

arasındayken aĢısız bireylerde bu oran 9,7/1000kiĢi ile 17,3.3/1000 kiĢi arasında 

olarak tespit edilmiĢtir (Tseng ve ark. 2011). 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 AraĢtırmanın Amacı ve Tipi 

ÇalıĢmada araĢtırma görevlilerinde aĢı ile korunabilir hastalıkların ve HIV ve HCV 

antikor düzeylerinin  değerlendirilmesi, konuya iliĢkin bilincin arttırılmasını ve 

araĢtırma görevlilerinin aĢılarının tamamlanmasını amaçlamaktayız. ÇalıĢma kesitsel 

ve tanımlayıcı bir araĢtırmadır. 

3.2 AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Evreni 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurul tarafından 04.11.2014 tarihi 2014/295 

sayılı karar ile yapılması onaylanan bu çalıĢma 02.01.2015-16.05.2015 tarihleri 

arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan araĢtırma görevlileri 

üzerinde yürütüldü. 

Bu çalıĢmaya 01.11.2014 tarihinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıĢan 

araĢtırma görevlisi listesine istinaden; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

çalıĢmakta olan 255 araĢtırma görevlisinin çalıĢmaya alınması planlanmıĢtır. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölümünde görev yapmakta 

olan araĢtırma görevlisi toplam 144 kiĢiydi. 10 kiĢi çalıĢmaya katılmayı reddetti. 2 

kiĢi doğum izninde olduğu, 6 kiĢi mezun olduğu, 2 kiĢi eğitim amaçlı Ģehir veya ülke 

dıĢında olduğu, 1 kiĢi yatay geçiĢle baĢka hastaneye geçiĢ yaptığı için çalıĢmaya 

katılmadı. Toplam 133 kiĢi çalıĢmaya katıldı. Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 

üniversiteden çeĢitli nedenlerle ayrılanlar, doğum izninde olanlar, eğitim amaçlı Ģehir 

veya ülke dıĢında olanlar dıĢlandığında çalıĢmaya katılım yüzdesi %92,4 (123/133) 

idi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimler Bölümünde görev 

yapmakta olan araĢtırma görevlisi toplam 88 kiĢiydi. 20 kiĢi çalıĢmaya katılmayı 

reddetti. 2 kiĢi doğum izninde olduğu, 4 kiĢi mezun olduğu, 1 kiĢi eğitim amaçlı Ģehir 

veya ülke dıĢında olduğu, 1 kiĢi yatay geçiĢle baĢka hastaneye geçiĢ yaptığı için 

çalıĢmaya katılmadı. Toplam 80 kiĢi çalıĢmaya katıldı. Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümünde üniversiteden çeĢitli nedenlerle ayrılanlar, doğum izninde olanlar, eğitim 

amaçlı Ģehir veya ülke dıĢında olanlar dıĢlandığında çalıĢmaya katılım yüzdesi %75 

(60/80) idi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Bölümünde görev 

yapmakta olan araĢtırma görevlisi toplam 23 kiĢiydi. 1 kiĢi çalıĢmaya katılmayı 

reddetti. 1 kiĢi mezun olduğu, 1 kiĢi eğitim amaçlı Ģehir veya ülke dıĢında olduğu 

için çalıĢmaya katılmadı. Toplam 21 kiĢi çalıĢmaya katıldı. Temel Tıp Bilimleri 

Bölümünde üniversiteden çeĢitli nedenlerle ayrılanlar, eğitim amaçlı Ģehir veya ülke 

dıĢında olanlar dıĢlandığında çalıĢmaya katılım yüzdesi %91,3 (21/23) idi. 
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3.3. ÇalıĢmaya Alınma ve Alınmama Kriterleri 

 AraĢtırmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıĢan araĢtırma 

görevlileri alınması planlandı.  

Üniversiteden ayrılanlar, istifa edenler, uzman olup ayrılanlar, yurt dıĢında 

olanlar, doğum izninde olanlar çalıĢma dıĢı tutuldu.  

3.3.1.AraĢtırmadan Çıkarılma Kriteri: Bireyin çalıĢmadan çıkma isteği. 

3.4. Verilerin Toplanması ve ÇalıĢmanın Yapılması 

 ÇalıĢma öncesinde her katılımcıdan Dünya Tıp Birliğinin Helsinki 

Deklarasyonu‘na uyumlu aydınlatılmıĢ onam formu alındı (Ek-A). 

 ÇalıĢmaya alınan bireylere Selçuk Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri  

Koordinatörlüğü tarafından sağlanan maddi kaynak ile anti-HAV IgG, anti-HBs, 

HBs Ag, anti-HIV, anti-HCV düzeyleri COBAS/E- 601 cihazıyla ELISA yöntemi ile 

Kızamık IgG, kızamıkçık IgG, kabakulak IgG, VZV VIDAS cihazı ile ELFA 

yöntemiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

laboratuvarında ölçüldü.  

3.5. Anket Bilgileri 

 Katılımcıların sorularıyla sosyodemografik özellikleri, geçirdiği hastalıklar 

ameliyatlar ve tıbbi iĢlemler, aĢı durumları, sosyal alıĢkanlıkları içeren 27 sorudan 

oluĢan anket formu yüz yüze görüĢme yöntemi ile uygulandı (Ek-2) 

3.5.1. Ankette Yer Alan Sosyodemografik DeğiĢkenler ve Antropometrik 

Parametreleri 

 -ÇalıĢmaya katılanların boyları ayakkabıları çıkartılarak, ağırlıkları, bel ve     kalça  

çevreleri ceket ve üstteki fazla giysiler çıkartıldıktan sonra standart baskül ve boy 

ölçer ve esnemeyen mezuro yardımı ile ölçüldü. 

 -Bireylerin yaĢı; doğum tarihleri resmi kimlik belgelerinden kaydedilerek    

hesaplandı. 

 -Cinsiyetleri;kadın ya da erkek olarak kategorize edildi. 

 -Medeni durumu; evli, dul, boĢanmıĢ diye kategorize edildi. 

 -YaĢadığı aile tipi çekirdek ve geniĢ aile olarak katagorize edildi ve yaĢayan bireyler 

sorgulandı. 

3.5.2. Hastaların ÖzgeçmiĢ ve SoygeçmiĢlerinin Sorgulanması 

 -Mevcut kronik hastalık, gebelik, ameliyat ve transfuzyon durumları sorgulandı. 

 -BağıĢıklık durumu ve bildikleri aĢı eksikleri var ise nedenleri sorgulandı. 
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 -Ailede mevcut HIV, Hepatit B ve Hepatit C geçiren ya da taĢıyıcı mevcudiyeti 

sorgulandı. 

3.5.3. Mesleki GeçmiĢlerinin Sorgulanması 

 -Hekimlik tecrübesi yıl bazında sorgulandı. 

 -Mevcut asistanlık görevi süresi yıl bazında sorgulandı. 

 -ÇalıĢtığı bölüm dahili, cerrahi ve temel bilimler olarak kategorize edildi. 

 -GeçmiĢte çalıĢtığı sağlık kurumlarının hangi basamakta bulunduğu ve bu 

basamaklarda kaç yıl çalıĢtığı sorgulandı. 

3.5.4. YaĢam Tarzı AlıĢkanlıklarının Sorgulanması 

 -DiĢ sağlığı ile ilgili alıĢkanlıkları sorgulandı. 

 -Sigara ve alkol içme özellikleri sorgulandı. 

 -Berber, manikür ve pedikür alıĢkanlıkları ve sıklığı sorgulandı. 

3.6. Kan Örneklerinin Analizi 

 Kan parametrelerinin ölçüm yapılacağı cihazın, günlük, aylık ve 3 aylık 

standart bakım ve kalibrasyonları, anabilim dalı teknisyeni ve yetkili teknik servis 

elemanları tarafından düzenli olarak yapılmaktaydı.  

KiĢilerin kan örnekleri dirsek ön yüzündeki antekubital bölgeden %70‘lik 

alkollü pamukla temizlendikten sonra alınarak santrifüj edildikten sonra serum 

örnekleri ependorf tüplere konulup, -20 C‘de çalıĢma anına kadar muhafaza edildi. 

Anti-HAV IgG, anti-HBs, HBs Ag, anti-HIV, anti-HCV düzeyleri COBAS/E- 601 

cihazıyla ELISA yöntemi ile kızamık IgG, kızamıkçık IgG, kabakulak IgG, VZV 

VIDAS cihazı ile ELFA yöntemiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı laboratuvarında ölçüldü.  

HBsAg, anti-HCV ve anti-HAV IgG için 1 S/CO altındaki değerlere sahip 

numuneler negatif ve ≥1 S/CO değerlerine sahip örnekler pozitif. 

 Anti-HBs için ise konsantrasyon değerleri <10,00 mIU/ml olan numuneler 

nonreaktif, ≥10,00 mIU/ml olan numuneler ise reaktif olarak kabul edilmiĢtir.  

Kabakulak için ―cut off‖ değeri 0,50‘den yüksek olanlar pozitif, 0,35 

altındaki değerler negatif, 0,35-0,50 arası Ģüpheli kabul edildi.  

Kızamık için ―cut off‖ değeri 0,70‘den yüksek olanlar pozitif, 0,50 altındaki 

değerler negatif, 0,50-0,70 arası Ģüpheli kabul edildi.  

Kızamıkçık için ―cut off‖ değeri 0,15‘ten yüksek olanlar pozitif, 0,10 

altındaki değerler negatif, 0,10-0,15 arası Ģüpheli kabul edildi.  
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Suçiçeği  için ―cut off‖ değeri 0,90‘ten yüksek olanlar pozitif, 0,60 altındaki 

değerler negatif, 0,60-0,90 arası Ģüpheli kabul edildi. 

3.7. Ġstatistiksel Analiz 

     ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı 

kullanıldı. Sonuçlar %95‘lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi.Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma 

kullanıldı. Kategorik verilerin sıklık dağılımları verilerek gruplar arasında Chi-square 

testi kullanıldı. Chi-square testinde eğer hücrelerin %20 ve daha fazlasında 5‘ten 

küçük frekans varsa, minimum beklenen değer <5 ise Fisher Exact Test, 5≤ ile <25 

aralığında ise Continuity Correction, ≥25 ise Pearson Chi-squaretesti kullanıldı.Ġki 

ayrı grubun belli bir değiĢkene ait ölçümlerini karĢılaĢtırmak için normal dağılan 

gruplar için Student-t testi, normal dağılmayan gruplar için Mann-Whitney U testi  

kullanıldı. Çoklu grupların karĢılaĢtırılması için, Kruskal Wallis testi yapıldı.Sayısal 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi belirlemede Pearson korelasyon analizleri kullanıldı. 

Korelasyon katsayısı (r); 0.000-0.249 arası zayıf; 0.250-0.499 arası orta; 0.500-0.749 

arası güçlü; 0.750-1.000 arası çok güçlü iliĢki olarak değerlendirildi. AĢı olup 

olmama beyanları ile antikor durumlarının uyumunu kontrol etmek için kappa testi 

kullanıldı. Kappa değeri 0,00-0,20 arası düĢük veya önemsiz uyum, 0,21-0,40 arası 

düĢükn orta düzeyde uyum, 0,41-0,60 arası orta derecede uyum, 0,61-0,80 arası iyi 

derecede uyum, 0,81-1,00 arası mükemmmel uyum olarak değerlendirildi (Landis JR 

1977). 
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4.BULGULAR 

ÇalıĢmamıza Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan araĢtırma 

görevlileri alındı. ÇalıĢmamıza katılan 203 bireyin yaĢ ortalaması 29,41±3,46 

(min:23, max:44, median:29) idi. ÇalıĢmaya alınan bireylerin %43,3‘ü (n=88) kadın, 

%56,7‘si (n=115) erkek, %37,9‘ü (n=77) bekar, %62,1‘i (n=126) evli idi. ÇalıĢmaya 

katılanların %97‘si asistan (n=197), %3‘ü (n=6) yandal yapmaktaydı. ÇalıĢmaya 

alınanların %50,3‘ü (n=102) beden kitle indeksine göre normal, %44,8‘i (n=91) fazla 

kilolu, %4,9‘u (n=10) obezdir.  

ÇalıĢmaya alınanların %60,6‘sı (n=123) dahili bilimlerde, %29,6‘sı (n=60) 

cerrahi bilimlerde, %9,8‘u (n=20) temel bilimlerde çalıĢmaktaydı. 

ÇalıĢmaya alınanların %83,7‘si (n=170) alkol kullanmamakta, %16,3‘ü 

(n=33) alkol kullanmakta idi. Alkol kullananların %11,9‘i (n=24) yılda birkaç kez, 

%3,4‘ü (n=7) ayda birkaç kez, %1‘i (n=2) haftada birkaç kez alkol kullanmaktaydı. 

ÇalıĢmaya alınanların 1. ve 2. derece yakınlarında hepatit B taĢıyıcılığı 

%91.1‘inde (n=185) mevcut değilken, %8,9‘unda (n=18) hepatit B taĢıyıcılığı 

mevcuttu. ÇalıĢmaya alınanların 1. ve 2. derece yakınlarında aktif hepatit B, HIV, 

HCV mevcut değildi. 

ÇalıĢmaya alınanların %82,8‘i (n=168) hiç sigara içmemiĢ, %12,3‘ü (n=25) 

halen sigara içmekte, %4,9‘u (n=10) ise sigarayı bırakmıĢtır. 

ÇalıĢmaya alınan kadınların %93,2‘sinde (n=82) gebelik yok iken, %6,8‘inde 

(n=6) gebelik vardı. 

ÇalıĢmaya alınan kadınların %60,2‘si (n=53) nullipar iken, %19,3‘ü (n=17) 

normal doğum ile, %20,5‘i (n=18) sezeryan ile doğum yapmıĢtır. 
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Tablo 4.1: AraĢtırma görevlilerinin sosyo-demografik özellikler 

                                                                                   Ort±SS/n           % 

Cinsiyet 

      Erkek 

      Kadın 

 

    115 

             88 

 

56,7 

43,3 

Medeni Durum 

       Evli 

       Bekar  

       Dul 

 

    126 

             76 

               1 

 

62,1 

37,4 

           0,5 

ÇalıĢma süresi 

       <5 

        >5 

 

    132 

             71 

 

65,0 

35,0 

BKĠ 

       Normal (18,5-24,9 kg/m
2
) 

       Fazla Kilolu (25-29,9 kg/m
2
) 

       Obez (≥30 kg/m
2
) 

 

           102 

             91 

             10 

 

          50,3 

  44,8 

            4,9 

YaĢ                  29,41±3,46 

ÇalıĢtığı Bölüm 

       Cerrahi 

       Dahili 

       Temel Tıp 

 

60 

123 

20 

 

29,6 

60,6 

           9,8 

Akrabalarda Hepatit B TaĢıcılığı 

        Yok 

        Var 

 

185 

18 

 

91,1 

           8,9 

Sigara 

        ĠçmemiĢ 

        Ġçiyor 

        BırakmıĢ 

 

168 

25 

10 

 

82,8 

12,3 

           4,9 

   

   

 

ÇalıĢmaya alınanların %93,6‘sının (n=190) kronik hastalığı yok, %6,4‘ünün  

(n=13) kronik hastalığı mevcut (hipotiroidi, sedef, kronik sinüzit, talesemi taĢıcılığı, 

disk hernisi, hipertansiyon, ailevi akdeniz ateĢi (FMF), behçet ve ankilozan 

spondilit), %99,5‘ine (n=202) kan transfüzyonunu yapılmamıĢ, %0,5‘ine  (n=1) en az 

1 kez kan transfüzyonu yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya alınanların %33‘ü (n=67) en az bir 

kez ameliyat olmuĢken, %67‘si (n=136) hiç ameliyat olmamıĢtır. ÇalıĢmaya 

alınanların %25,6‘sı (n=52) diĢ hekimliğine düzenli (yılda en az bir kez) gitmekte, 

%74,4‘ü (n=151) diĢ hekimliğine düzenli gitmemektedir. ÇalıĢmaya alınanlarda diĢ 

hekimine bugüne kadar hiç gitmeyenlerin oranı %0,5 (n=1), 1-5 kez giden %53,7 

(n=109), 6-10 kez giden %28,1 (n=57), 11-15 kez giden %8,9 (n=18), 16-20 kez 

giden %7,9 (n=16), 20 den fazla gidenlerin oranı ise %1‘dir (n=2) . ÇalıĢmaya 

alınanlarda diĢ hekimi baĢvuruları için %56,6‘sı (n=115) özel poliklinikleri, %6‘sı  
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(n=12) devlet hastanelerini, %37,4‘ü (n=76) üniversite hastanelerini tercih ettiklerini 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.2: AraĢtırma görevlilerinin tıbbi özgeçmiĢ ve alıĢkanlıkların 

değerlendirilmesi 

                         n                         % 

Kronik Hastalık 

       Var 

       Yok 

 

13 

         190 

 

 6,4 

        93,6 

Kan Transfüzyonu 

       YapılmıĢ  

       YapılmamıĢ 

 

             1 

         202  

 

0,5 

        99,5 

Ameliyat 

       OlmuĢ 

       OlmamıĢ 

 

           67 

         136 

 

        33,0 

        67,0 

DiĢ Hekimliği 

       <5 Kez giden 

       ≥5 Kez giden 

 

         110 

           93 

 

        54,2 

        45,8 

DiĢ Hekimliği Tercihi 

       Özel 

       Devlet veya ünivesite kurumları 

 

         115 

           88 

 

        56,6 

        43,4 

Yurtta Kalma Durumu 

       KalmamıĢ 

       KalmıĢ 

 

57 

         146 

 

         71,9 

28,1 

Manikür/Pedikür 

       Yaptırmayan 

       Yaptıran 

Berberde Sakal TıraĢı (Erkek) 

       Hiç olmamıĢ 

       OlmuĢ 

 

 

          184 

19 

 

 94 

 21 

 

 

90,6 

  9,4 

 

         81,7 

18,3 

 

 

ÇalıĢmaya alınanların %71.9‘u (n=146) yurtta kalmıĢken, %28,1‘i (n=57) 

yurtta hiç kalmamıĢtır. ÇalıĢmaya alınanların %90,6‘sı (n=184) manikür 

yaptırmazken, %6,9‘u (n=14) yılda birkaç kez, %2‘si (n=4) ayda bir, %0,5‘i (n=1) 

haftalık manikür yaptırmaktaydı. ÇalıĢmaya alınan erkeklerin %81,7‘si (n=94) 

berberde sakal tıraĢı olmazken, %15,6‘sı (n=18) yılda birkaç kez, %2,7‘si (n=3) ayda 

bir berberde sakal tıraĢı olmaktadır. 

ÇalıĢmaya alınanların %2,5‘i (n=5) tetanoz aĢısı yaptırmamıĢ, %5,9‘u (n=12) 

1 doz, %4,9‘u (n=10) 2 doz, %44,8‘i (n=91) 3 doz, %1,4‘ü (n=3) 4 doz, %8,3‘ü 

(n=17) 5 doz, %32‘si (n=65) aĢılanma durumunu hatırlamadığını belirtmiĢtir. 
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ÇalıĢmaya alınanların %2‘si (n=4) hepatit B aĢısı yaptırmamıĢ, %0,5‘u (n=1) 

1 doz, %4,9‘u (n=10) 2 doz, %83,2‘si (n=169) 3 doz, 9,4‘ü (n=19) aĢılanma 

durumunu hatırlamadıklarını belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmaya alınanların %1‘i (n=2) KKK aĢısı yaptırmamıĢ, %4,9‘u (n=10) 1 

doz, %45,3‘u (n=92) 2 doz, %6,4‘ü (n=13) geçirmiĢ, %42,4‘ü (n=86)  aĢılanma 

durumunu hatırlamadıklarını belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmaya alınanların %19,2‘si (n=39) hepatit A aĢısı yaptırmamıĢ, %2,5‘i 

(n=5) 1 doz, %19,2‘si (n=39) 2 doz, %10,8‘i (n=22) geçirerek bağıĢıklık sağlamıĢ, 

48,3‘ü (n=98) aĢılanma durumunu hatırlamadığını belirtmiĢtir. 

ÇalıĢmaya alınanların %9,4‘ü (n=19) suçiçeği aĢısı yaptırmamıĢ, %0,5‘i 

(n=1) 1 doz, %15,8‘i (n=32) 2 doz, %17,7‘i (n=36) geçirerek bağıĢıklık sağlamıĢ, 

56,6‘sı (n=115) aĢılanma durumunu hatırlamadığını belirtmiĢtir. 

ÇalıĢmaya alınanların %95,6‘sı (n=194) bu sene grip aĢısı yaptırmamıĢ, 

%4,4‘ü (n=9) bu sene grip aĢısı yaptırmıĢtır; bu bireylerin %98,5‘i (n=200) grip 

aĢısını düzenli yaptırmamakta olup, %1,5‘i (n=3) grip aĢısını düzenli yaptırmaktadır. 
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Tablo 4.3: AraĢtırma görevlilerinin aĢılanma durumlarına yönelik beyanları 

            Kadın                   Erkek 

        n             %            n         % 

Tetanoz AĢılanma Durumu  

       Yok 

       1 doz 

       2 doz 

       3 doz 

       4 doz 

       5 doz 

       AĢılanma durumunu hatırlamıyor 

 

         2            2,2 

         5            5,6 

         8            9,1 

       26           29,5 

         3            3,5 

       17           19,4 

  27           30,7 

 

3         2,6 

7         6,1 

2         1,7 

65       56,5 

0            0 

0            0 

38       33,0 

Hepatit B AĢılanma Durumu 

       Yok 

       1 doz 

       2 doz 

       3 doz 

      AĢılanma durumunu hatırlamıyor 

 

         1             1,1 

0                0 

4             4,5 

72           81,8 

11           12,5 

 

3         2,6 

1         0,9 

6         5,2 

97       84,3 

8         7,0 

Hepatit A AĢılanma Durumu 

       Yok 

       1 doz 

       2 doz 

       GeçirmiĢ 

       AĢılanma durumunu hatırlamıyor 

 

15           17,0 

5             5,7 

17           19,3 

12           13,6 

39           44,3 

 

24       20,9 

0            0 

22       19,1 

10         8,7 

59     51,3 

KKK AĢılanma Durumu 

       Yok 

       1 doz 

       2 doz 

       GeçirmiĢ 

       AĢılanma durumunu hatırlamıyor 

 

1             1,1 

5             5,7 

40           45,5 

7             8,0 

35           39,8 

 

1       0,9 

5       4,3 

52     45,2 

6       5,2 

51     44,3 

Suçiçeği AĢılanma Durumu 

       Yok 

       1 doz 

       2 doz 

       GeçirmiĢ  

       AĢılanma durumunu hatırlamıyor 

 

 

8             9,1 

1             1,1 

11           12,5 

21           23,9 

47           53,4 

 

11      9,6 
0            0 

21       18,3 
15       13,0 

 68       59,1 

 

ÇalıĢmaya alınanların %100‘ünde (n=203) HBsAg sonuçları negatif 

çıkmıĢtır. 

ÇalıĢmaya alınanların %100‘ünde (n=203) anti-HCV sonuçları negatif 

çıkmıĢtır. 

ÇalıĢmaya alınanların %100‘ünde (n=203) anti-HIV sonuçları negatif 

çıkmıĢtır. 

ÇalıĢmaya alınanların %2,4‘ünün (n=5) kabakulak bağıĢıklığı yoktur, 

%95,6‘sı (n=194) kabakulağa karĢı bağıĢıktır, %2‘sinin (n=4) kabakulak antikor 
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seviyesi Ģüpheli seviyededir. ġüpheli seviyede tespit edilen antikor titreleri yeterli 

bağıĢıklık sağlamayacağı için negatif kabul edilmiĢtir.  

ÇalıĢmaya alınanların %1,5‘inin (n=3) kızamıkçık bağıĢıklığı yoktur, %98,5‘i 

(n=200) kızamıkçığa karĢı bağıĢıktır. ġüpheli seviyede tespit edilen antikor titreleri 

yeterli bağıĢıklık sağlamayacağı için negatif kabul edilmiĢtir. 

ÇalıĢmaya alınanların %5,4‘ünün (n=11) kızamık bağıĢıklığı yoktur, %89,7‘si 

(n=182) kızamığa karĢı bağıĢıktır, %4,9‘unun (n=10) kızamık antikor seviyesi 

Ģüpheli seviyededir. ġüpheli seviyede tespit edilen antikor titreleri yeterli bağıĢıklık 

sağlamayacağı için negatif kabul edilmiĢtir. 

ÇalıĢmaya alınanların %25,6‘sının (n=52) hepatit A bağıĢıklığı yoktur, 

%74,4‘ü (n=151) hepatit A‘ya karĢı bağıĢıktır. 

ÇalıĢmaya alınanların %6,4‘ünün (n=13) anti-HBs antikor seviyesi 0-9,9 

mIU/mL, %19,7‘sinin (n=40) anti-HBs antikor seviyesi 10-99,9 mIU/mL, 

%73,9‘unun (n=150) anti-HBs antikor seviyesi 100 mIU/mL ve üstüdür. 

ÇalıĢmaya alınanların %3,9‘unun (n=8) suçiçeği bağıĢıklığı yoktur, %93,6‘sı 

(n=190) suçiçeğine karĢı bağıĢıktır, %2,5‘inin (n=5) suçiçeği antikor seviyesi Ģüpheli 

seviyededir. ġüpheli seviyede tespit edilen antikor titreleri yeterli bağıĢıklık 

sağlamayacağı için negatif kabul edilmiĢtir. 

ÇalıĢmaya alınan kadınların %4,5‘inin (n=4), erkeklerin %4,3‘ünün (n=5) 

kabakulak bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark 

yoktur (p=0,946).  

ÇalıĢmaya alınan kadınların %2‘sinin (n=2), erkeklerin %0,8‘inin (n=1) 

kızamıkçık bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark 

yoktur (p=0,412).  

ÇalıĢmaya alınan kadınların %10‘unun (n=9), erkeklerin %10‘unun (n=12) 

kızamık bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark 

yoktur (p=0,962).  

ÇalıĢmaya alınan kadınların %7‘sinin (n=7), erkeklerin %5‘inin (n=6) 

suçiçeği bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark 

yoktur (x
2
=0,623 p=0,430).  

ÇalıĢmaya alınan kadınların %6,8‘inin (n=6), erkeklerin %6,0‘sının (n=7) 

hepetit B bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark 

yoktur (x
2
=0,895 p=0,344).  
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ÇalıĢmaya alınan kadınların %29,5‘inin (n=26), erkeklerin %22,6‘sının 

(n=26) hepatit A bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı 

fark yoktur (x
2
=1,259 p=0,262). 

Tablo 4.4: AraĢtırma görevlilerinin viral seroloji durumları 

 HBsAg* 

n     % 

Anti-HBs* 

  n     % 

Anti-HIV* 

    n     % 

Anti-HCV* 

       n     % 

 Kızamık* 

  n         % 

 Kabakulak* 

     n        % 

 Kızamıkçık* 

      n        % 

  Suçiçeği* 

   n       % 

Anti-HAV* 

         n      % 

Erkek 

 Pozitif 

 Negatif 

 

     0      0 

 115  100 

 

108   94,0 

    7     6,0 

 

       0     0 

   115 100 

 

         0     0 

     115 100 

 

103     90,0 

  12     10,0 

 

 110      95,7 

     5       4,3 

 

114     99,2 

    1      0,8 

 

 109     95,0 

    6       5,0 

 

  89   77,4 

  26   22,6 

Kadın 

 Pozitif 

 Negatif 

 

     0      0 

   88  100 

 

  82   93,2 

    6     6,8 

 

      0      0 

   88   100 

 

     0     0 

   88  100 

 

 79      90,0 

   9      10,0 

 

   84     95,5 

     4       4,5 

 

  86    98,0 

    2      2,0 

 

  81     93,0 

    7       7,0 

 

  62   70,5 

  26   29,5 

Toplam  

Pozitif

Negatif 

 

     0      0 

 203  100 

 

 190   93,6 

   13     6,4 

 

       0     0 

   203 100 

 

    0      0 

 203  100 

 

182     89,7 

   21     10,3 

 

 194      95,6 

        9       4,4 

 

 200    98,6 

    3      1,4 

 

 190     93,6 

   13       7,4 

 

151   74,4 

  52   25,6 

*p>0,050 

ÇalıĢmaya alınanların aĢı eksiği nedeni olarak %6,8‘i (n=14) aĢıya gerek 

duymama, %15,2‘si‘ü (n=31) aĢılama tarama programının olmayıĢı, %1‘i (n=2) aĢı 

ücretini karĢılayamama, %53,2‘si (n=108) ihmal,  %1,5‘i (n=3) aĢıdan korkma olarak 

ifade etti. ÇalıĢmaya alınan hekimlerin %20,8‘si (n=42) aĢı eksiğinin olmadığını, 

%1,5‘i ise (n=3) bağıĢıklığı olduğunu belirtti. 

ÇalıĢmaya alınan asistan hekimlerin %15,2‘sinin (n=30), yandal hekimlerinin 

%16,6‘sının (n=1) KKK aĢısı ihtiyacı vardır. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=0,009 p=0,923).  

ÇalıĢmaya alınan asistan hekimlerin %4,5‘inin (n=9) kabakulak bağıĢıklığı 

yoktur. Yandal hekimlerinin tümünün kabakulak bağıĢıklığı vardır. Her iki grup 

açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,287 p=0,592).  

ÇalıĢmaya alınan asistan hekimlerin %1,5‘inin (n=3) kızamıkçık bağıĢıklığı 

yoktur. Yandal hekimlerinin tümünün kızamıkçık bağıĢıklığı vardır. Her iki grup 

açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,093 p=0,761).  

ÇalıĢmaya alınan asistan hekimlerin %10,1‘inin (n=20), yandal hekimlerinin 

%16,6‘sının (n=1) kızamık bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=0,266 p=0,606).  

ÇalıĢmaya alınan asistan hekimlerin %6‘sının (n=12), yandal hekimlerinin 

%16,6‘sının (n=1) suçiçeği bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=1,086 p=0,297).  
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ÇalıĢmaya alınan asistan hekimlerin %6‘sının (n=12), yandal hekimlerinin 

%16,6‘sının (n=1) hepatit B bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel 

olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=1,086 p=0,297).  

ÇalıĢmaya alınan asistan hekimlerin %25,8‘inin (n=51), yandal hekimlerinin 

%16,6‘sının (n=1) hepatit A bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel 

olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,260 p=0,610).  

ÇalıĢmaya alınan bekar hekimlerin %16,8‘inin (n=13), evli hekimlerin 

%14,2‘sinin (n=18) KKK aĢısı ihtiyacı vardır. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=0,249 p=0,618).  

ÇalıĢmaya alınan bekar hekimlerin %6,4‘ünün (n=5), evli hekimlerin 

%3,1‘inin (n=4) kabakulak bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=1,243 p=0,304). 

ÇalıĢmaya alınan bekar hekimlerin %3,8‘inin (n=3) kızamıkçık bağıĢıklığı 

yoktur. Evli hekimlerin hepsinin kızamıkçık bağıĢıklığı vardır. Her iki grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=4,983 p=0,053). 

ÇalıĢmaya alınan bekar hekimlerin %7,7‘sinin (n=6), evli hekimlerin 

%11,9‘unun (n=15) kızamık bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel 

olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,872 p=0,351). 

ÇalıĢmaya alınan evli hekimlerin %10,3‘ünün (n=13) suçiçeği bağıĢıklığı 

yoktur. Bekar hekimlerin hepsinin suçiçeği bağıĢıklığı vardır. Her iki grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark vardır. (x
2
=8,488 p=0,002). 

ÇalıĢmaya alınan bekar hekimlerin %9‘unun (n=7), evli hekimlerin 

%4,7‘sinin (n=6) hepatit B bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=1,494p=0,247). 

ÇalıĢmaya alınan bekar hekimlerin %23,8‘inin (n=22), evli hekimlerin 

%28,5‘inin (n=30) hepatit A bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel 

olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,569 p=0,451). 

ÇalıĢmaya alınan sigara içmeyen hekimlerin %15,1‘inin (n=27), sigara içen 

hekimlerin %16‘sının (n=4) KKK aĢısı ihtiyacı vardır. Her iki grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,012 p=0,914). 

ÇalıĢmaya alınan sigara içmeyen hekimlerin %5‘inin (n=9) kabakulak 

bağıĢıklığı yoktur, sigara içen hekimlerin hepsinin kabakulak bağıĢıklığı vardır. Her 

iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=1,323 p=0,605). 
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ÇalıĢmaya alınan sigara içmeyen hekimlerin %1,5‘inin (n=3) kızamıkçık 

bağıĢıklığı yoktur, sigara içen hekimlerin hepsinin kızamıkçık bağıĢıklığı vardır. Her 

iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,428 p=0,513). 

ÇalıĢmaya alınan sigara içmeyen hekimlerin %9,5‘inin (n=17), sigara içen 

hekimlerin %16‘sının (n=4) kızamık bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,983 p=0,302). 

ÇalıĢmaya alınan sigara içmeyen hekimlerin %6,1‘inin (n=11), sigara içen 

hekimlerin %8‘inin (n=2) suçiçeği bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,121 p=0,665). 

ÇalıĢmaya alınan sigara içmeyen hekimlerin %5‘inin (n=9), sigara içen 

hekimlerin %16‘sının (n=4) hepatit B bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=4,380 p=0,060). 

ÇalıĢmaya alınan sigara içmeyen hekimlerin %24,7‘sinin (n=44), sigara içen 

hekimlerin %32‘sinin (n=8) hepatit A bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,610 p=0,435). 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olmayan hekimlerin %15,2‘sinin (n=29), 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olan hekimlerin %15,3‘ünün (n=2) KKK aĢısı 

ihtiyacı vardır. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,001 

p=0,991). 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olmayan hekimlerin %4,2‘sinin (n=8), 

kronik hastalığı olan hekimlerin %7‘sinin (n=1) kabakulak bağıĢıklığı yoktur. Her iki 

grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=0,348 p=0,555). 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olmayan hekimlerin %1,5‘inin (n=3) 

kızamıkçık bağıĢıklığı yoktur. ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olan hekimlerin 

hepsinin kızamıkçık bağıĢıklığı vardır. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=0,208 p=0,648). 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olmayan hekimlerin %10,5‘inin (n=20), 

çalıĢmaya katılan kronik hastalığı olan hekimlerin %7‘sinin (n=1) kızamık 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=0,105 p=0,745). 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olmayan hekimlerin %6,3‘ünün (n=12), 

çalıĢmaya katılan kronik hastalığı olan hekimlerin %7‘sinin (n=1) suçiçeği 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=0,038 p=0,845). 
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ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olmayan hekimlerin %6,3‘ünün (n=12), 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olan hekimlerin %7‘sinin (n=1) hepatit A 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=2,342 p=0,126). 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olmayan hekimlerin %6,3‘ünün (n=20), 

ÇalıĢmaya katılan kronik hastalığı olan hekimlerin %7‘sinin (n=1) hepatit B 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=0,038 p=0,588). 

ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin %14,6‘sının (n=18), cerrahi bilim 

hekimlerinin %13,3‘ünün (n=8), temel bilim hekimlerinin %25‘inin (n=5) KKK aĢı 

ihtiyacı vardır. Her üç grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=1,676 

p=0,433). 

ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin %4,8‘inin (n=6), cerrahi bilim 

hekimlerinin %1,6‘sının (n=1), temel bilim hekimlerinin %10‘unun (n=2) kabakulak 

bağıĢıklığı yoktur. Her üç grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=2,604 p=0,272). 

ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin %0,8‘inin (n=1), cerrahi bilim 

hekimlerinin %3‘ünün (n=2) kızamıkçık bağıĢıklığı yoktur. Temel bilim 

hekimlerinin hepsinin kızamıkçık bağıĢıklığı vardır. Her üç grup açısından istatiksel 

olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=2,092 p=0,351). 

ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin %9,7‘sinin (n=12), cerrahi bilim 

hekimlerinin %10‘unun (n=10), temel bilim hekimlerinin %15‘inin (n=3) kızamık 

bağıĢıklığı yoktur. Her üç grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=0,521 p=0,771). 

ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin %5,6‘sının (n=7), cerrahi bilim 

hekimlerinin %8,3‘ünün (n=5), temel bilim hekimlerinin %5‘inin (n=1) suçiçeği 

bağıĢıklığı yoktur. Her üç grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=0,543 p=0,762). 

ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin %4,8‘inin (n=6), cerrahi bilim 

hekimlerinin %3,3‘ünün (n=2), temel bilim hekimlerinin %25‘inin (n=5) hepatit B 

bağıĢıklığı yoktur. Her üç grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark vardı 

(x
2
=12,961 p=0,002). 

ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin %21,1‘inin (n=26), cerrahi bilim 

hekimlerinin %28,3‘ünün (n=17), temel bilim hekimlerinin %45‘inin (n=9) hepatit A 
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bağıĢıklığı yoktur. Her üç grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=5,471 p=0,065). 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olmayan hekimlerin %19,8‘inin (n=27), 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olan hekimlerin %5,9‘unun (n=4) KKK aĢı 

ihtiyacı vardır. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark vardır (x
2
=6,686 

p=0,010). 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olmayan hekimlerin %4,4‘ünün (n=6), 

çalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olan hekimlerin %4,4‘ünün (n=3) kabakulak 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=0,001 p=0,983). 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olmayan hekimlerin %2,2‘sinin (n=3) 

kızamıkçık bağıĢıklığı yoktur. ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olan hekimlerin 

hepsinin kızamıkçık bağıĢıklığı vardır. Her iki grup açısından istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (x
2
=1,500 p=0,552). 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olmayan hekimlerin %14,7‘sinin (n=20), 

çalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olan hekimlerin %1,4‘ünün (n=1) kızamık 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark vardır 

(x
2
=8,450 p=0,004). 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olmayan hekimlerin %5,1‘inin (n=7), 

çalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olan hekimlerin %8,9‘unun (n=6) suçiçeği 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=1,086 p=0,363). 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olmayan hekimlerin %5,1‘inin (n=7), 

çalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olan hekimlerin %8,9‘unun (n=6) hepatit B 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=1,086 p=0,363). 

ÇalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olmayan hekimlerin %27,2‘sinin (n=37), 

çalıĢmaya katılan ameliyat öyküsü olan hekimlerin %22,3‘ünün (n=15) hepatit A 

bağıĢıklığı yoktur. Her iki grup açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktur 

(x
2
=0,547 p=0,460). 
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Tablo 4.5: AraĢtırma görevlilerinin bağıĢıklığı olmayanların çeĢitli özelliklere göre 

karĢılaĢtırılması  

 Kabakulak 

  Sero-neg.             Sero-poz. 

n             %          n             % 

Kızamıkcık 

Sero-neg.             Sero-poz. 

n             %          n             % 

Kızamık 

Sero-neg.          Sero-poz. 

n         %          n           % 

Dahili   6            4,8  117        95,2   1            0,8 122      99,2 12          9,7 111     90,3 

Cerrahi   1            1,6    59        98,4   2            3,0   58      97,0 10        10,0   50     90,0 

Temel   2          10,0    18        90,0   0            0   20    100   3        15,0   17     85,0 

                    x2=2,604     p=0,272      x2=2,092        p=0,351 x2=0,521       p=0,771 

Bekar   5            6,4    72        93,6   3            3,8   74      96,2   6          7,7   71     92,3 

Evli   4            3,1  122        96,9   0            0 126    100 15        11,9 111     88,1 

 x2=1,243        p=0,304 x2=4,983       p=0,053 x2=0,872       p=0,351 

Asistan   9            4,5  188        95,5   3            1,5 194      98,5 20        10,1 177     89,9 

Yandal A.   0            0      6       100   0            0     6    100   1        16,6     5     83,4 

 x2=0,287         p=0,592 x2=0,093         p=0,761 x2=0,266      p=0,606 

Sigara içmeyen   9            5,0  169        95,0   3            1,5 175      98,5 17          9,5 161     90,5 

Sigara içen   0            0    25        100   0            0   25    100   4        16   21     84,0 

 x2=1,323        p=0,605 x2=0,428        p=0,513 x2=0,983       p=0,302 

Kronik hastalık yok   8            4,2  182        95,8   3            1,5 187      98,5 20        10,5 170     89,5 

Kronik hastalık var   1            7,0    12        93,0   0            0   13    100   1          7,0   12     93,0 

 x2=0,348        p=0,555 x2=0,208         p=0,648 x2=0,105       p=0,704 

Ameliyat olmamıĢ   6            4,4  130        95,6   3            2,2 133      97,8 20        14,7 116     85,3 

Ameliyat olan   3            4,4    64        95,6   0            0   67   100   1          1,4   66     98,6 

 x2=0,001         p=0,983 x2=1,500         p=0,552 x2=8,450       p=0,004 

AĢıya gerek duymayan   0            0    14       100   0            0   14    100   5        21,7     9     78,3 

AĢıya gerek duyan   9            5,0  180       95,0   3            1,7 186      98,3 16          8,9 173     91,1 

 x2=1,203           p=0,602 x2=0,389        p=1,000 x2=3,631         p=0,70 

DiĢ hekimliğine <5 kez 

giden 

  7            6,4  103        93,6   3            2,7 107      97,3 13        11,8   97     88,2 

DiĢ hekimliğine ≥5 kez 

giden 

  2            2,2    91        97,8   0            0   93    100   8          8,6       85     91,4 

 x2=2,111      p=0,184 x2=2,574        p=0,252 x2=0,562      p=0,453 

DiĢ hekimliği tercihi 

özel  

  6            5,2  109        94,8   1            0,8 114      99,2 11          9,5 104     90,5 

Devlet veya ünv. 

kurumları 

  3            3,4    85        96,6   2            2,2   86      97,8 10        11,3   78     88,7 

 x2=0,788          p=0,502 x2=0,435       p=0,607 x2=0,000      p=0,987 

Yurtta kalma durumu 

kalmamıĢ  

  3            5,3   54         94,6   0            0   57    100   3          5,3   54     94,7 

KalmıĢ    6            4,1 140         95,9   3            2,1 143      97,9  18        12,3 128    87,7 

 x2=0129           p=0,713       x2=1,189        p=0,561 x2=2,207      p=0,137 

Manikür/Pedikür 

yaptırmayan 

  9            4,9 175         95,1   2            1,1 182      98,9 21        11,4 163     88,6 

Yaptıran    0            0   19       100   1            5,3   18      94,7   0          0   19   100 

 x2=0,972      p=1,00 x2=2,063        p=0,256 x2=2,419      p=0,229 

Berberde sakal tıraĢı  

hiç olmamıĢ 

 

  9            4,9 

 

  85         95,1 

 

  3            1,6 

 

   91     98,4 

 

20        11,0 

 

  74     89,0 

OlmuĢ    0            0   21      100   0            0    21   100   1          4,8   20     95,2 

 x2=1,087      p=0,602 x2=0,351  p=1,000 x2=0,787      p=0,704 
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 VZV 

Sero-neg.           Sero-poz. 

n        %          n             % 

Anti-HBs 

Sero-neg.             Sero-poz. 

n             %          n             % 

Anti-HAV 

       Sero-neg.               Sero-poz. 

n             %          n             %  

Dahili 7         5,6 116     94,4    6         4,8 117     95,2 26      21,1 97      78,9 

Cerrahi 5         8,3   55     91,7 2         3,3*  58     96,7 17      28,3 43      71,7 

Temel 1         5,0   19     95,0 5       25,0*  15     75,0   9      45,0       11      55,0 

 x2=0,543     p=0,762 x2=12,961      p=0,002 x2=5,471      p=0,065 

Bekar 13       10,3 64      89,7 7          9,0   70     91,0 22      23,8 55        76,2 

Evli   0         0 126     100 6          4,7 120     95,3 30      28,5 96       71,5 

 x2=8,488     p=0,002 x2=1,494      p=0,247 x2=0,569      p=0,451 

Asistan 12       6,0 185     94,0   12          6,0  185    94,0      51       25,8     146       74,2 

Yandal A.   1      16,6     5     83,4      1        16,6      5    83,4        1       16,6         5       83,4 

 x2=1,086     p=0,297 x2=1,086      p=0,297 x2=0,260      p=0,610 

Sigara içmeyen 11        6,1 167     93,9     9          5,0  169    95,0      44       24,7     134       75,3 

Sigara içen   2        8,0   23     92,0     4        16,0    21    84,0        8       32,0       17       68,0 

 x2=0,121     p=0,665 x2=4,380      p=0,060 x2=0,610      p=0,435 

Kronik hastalık 

yok 

12        6,3 178    93,7   20         6,3   170   93,7      12        6,3     178       93,7 

Kronik hastalık 

var 

  1        7,0   12    93,0     1         7,0     12   93,0        1        7,0       12       93,0 

 x2=0,038     p=0,845 x2=0,038      p=0,588 x2=2,342     p=0,126 

Ameliyat 

olmamıĢ 

  7        5,1 129    94,9     7         5,1   129   94,9      37      27,2       99       72,8 

Ameliyat olan   6        8,9   61    91,1     6         8,9     61   91,1      15      22,3       52       77,7 

 x2=1,086     p=0,363 x2=1,086     p=0,363 x2=0,547     p=0,460 

AĢıya gerek 

duymayan 

  1        4,3   13    95,7     1         4,3     13   95,7        7      30,4         7       69,6 

Duyan 12        6,7 177    93,3   12         6,7   177   93,3      45      25,0     144       75,0 

            x2=0,183     p=1,000                x2=0,183    p=1,000                               x2=0,316     p=0,574 

DiĢ hekimliğine 

<5 kez giden 

  9        8,2 101     91,8     8         7,5   102   92,5      32      30,2       78       69,2 

DiĢ hekimliğine 

≥5 kez giden 

  4        4,3   89     95,7     5         5,2     88   94,8      20      20,6       73       79,4 

 x2=1,266      p=0,260 x2=0,484      p=0,487 x2=2,435      p=0,119 

DiĢ hekimliği 

tercihi özel  

  4       3,4 111     96,6     8         6,9   107   93,1      32      27,8       83       72,2 

Devlet veya ünv. 

kurumları 

  9     10,2   79     89,8     5         5,6     83   94,4      20      22,7       68       77,3 

 x2=2,561      p=0,110                 x2=0,484     p=0,487                               x2=2,435     p=0,119 

Yurtta hiç 

kalmamıĢ  

  5       8,8   52     91,2     7       12,3     50   87,3      15      26,3       42       73,7 

KalmıĢ    8       5,5 138     94,5     6         4,1   140   95,9      37      25,3     109       74,7 

 x2=0,741      p=0,523 x2=4,567      p=0,51 x2=0,020      p=0886 

Manikür/pedikür 

yaptırmayan 

10       5,4 174     94,6   13         7,1  171    92,9      45      24,5     139       75,5 

Yaptıran    3     15,8   16     84,2     0         0    19  100        7      36,8       12       63,2 

 x2=3,081      p=0,109 x2=1,434      p=0,616 x2=1,387      p=0,271 

Berberde sakal 

tıraĢı  olmamıĢ 

 

13       7,1 

   

81       92,9 

 

  11         6,0 

 

   83    94,0 

 

     48     51,0 

 

      46       49,0 

OlmuĢ    0       0 21     100     2         9,5    19    90,5        4     19,0       17       81,0 

 x2=1,603      p=0,369 x2=0,380      p=0,629 x2=0,466      p=0,530 
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ÇalıĢmaya katılan hekimlerden yapılan ankette aĢı eksiğinin nedenini ihmal 

olarak belirten hekimlerin sayısı 108 olarak bulunmuĢtur. Bu hekimlerin %54,6‘sı 

(n=59) dahili, %32,4‘ü (n=35) cerrahi, %13‘ü (n=14) temel tıp bilimlerindendi. Bu 

üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Bu hekimler 

seronegatiflik açısından kendi içinde değerlendirildiğinde %29,6‘sı (n=32) hepatit A, 

%9,3‘ü (n=10) hepatit B, %5,6‘sı (n=6) kabakulak, %2,8‘i (n=3) kızamıkçık, 

%12,1‘i (n=13) kızamık, %9,3‘ü (n=10) suçiçeği açısından bağıĢıklığa sahip değildi. 

ÇalıĢmaya katılan hekimlerden yapılan ankette aĢı eksiği olmadığını 

belirtenlerin seronegatiflikleri kendi içinde yorumlandığında %7,1‘i (n=3) hepatit A, 

%19‘u (n=8) hepatit B, %7,2‘si (n=3) kabakulak, %7,1‘i (n=3) kızamık, %2,4‘ü 

(n=1) suçiçeği açısından bağıĢıklığa sahip değildi. 

YaĢ ve hepatit B seropozitifliği arasında negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı 

korelasyon vardı (r=-0,15  p=0,033). 

ÇalıĢmaya alınan hastaların aĢı olup olmama beyanları ile antikor durumları 

kappa testi kullanılarak karĢılaĢtırılınca hepatit B aĢı durumunda düĢük veya önemsiz 

uyum (ĸ=0,153 p=0,022) ve hepatit A aĢı durumunda düĢük orta düzeyde uyum 

 (ĸ=0,217 p<0,001) vardı. Kızamık, kızamıkcık, kabakulak ve suçiçeği aĢılarının 

beyanları ile antikor durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir uyum yoktu. 

ÇalıĢmaya alınan hastalardan hepatit B aĢısı yaptırdığını söyleyenlerin 

(n=180) %5‘inin (n=9) anti HBs antikoru negatifti. Hepatit A aĢısını yaptırdığını 

söyleyenlerin (n=66) %6‘sının (n=4), suçiçeği aĢısını yatırdığını söyleyenlerin 

(n=69) %3‘ünün (n=2), kabakulak aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %5‘inin 

(n=6), kızamık aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %8‘inin (n=9) ve 

kızamıkcık aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %0,9‘unun (n=1) antikorları 

negatif idi. 
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Tablo4.6: AraĢtırma görevlilerinin aĢı beyanları ile serolojik durumlarının uyumları 

Hepatit B Sero-  

pozitif 

   n     % 

Sero-

negatif 

 n         % 

Hepatit A Sero-

pozitif 

  n     % 

Sero-

negatif 

n          % 

Suçiçeği Sero-

pozitif 

   n       % 

Sero-

negatif 

  n         % 

AĢı oldum 171  95,0  9        5,0    62   94,0   4       6,0    67     97   2        3,0 

AĢı olmadım   19  83,0  4      17,0   89   65,0 48     35,0 123     92 11        8,0 

 ĸ=0,153 p=0,022 ĸ=0,217  p<0,001 ĸ=0,037 p=0,143 

Kabakulak Sero-

pozitif 

  n      % 

Sero-

negatif 

n          % 

Kızamık Sero-

pozitif 

  n      % 

Sero-

negatif 

  n        % 

Kızamıkcık Sero-

pozitif 

   n       % 

Sero-

negatif 

  n         % 

AĢı oldum 109   95,0 6        5,0  106   92,0   9       8,0  114  99,1   1        0,9    

AĢı olmadım   85   97,0 3        3,0   76   86,0 12     14,0   86  98   2        2,0 

 ĸ=-0,020 p=0,535 ĸ=0,064 p=0,178 ĸ=0,016 p=0,412 

ĸ=Kappa değeri 

 

 

ÇalıĢmaya alınan bireyler aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı 

bağıĢık ve duyarlı olarak gruplandırılarak ameliyat geçirip geçirmemelerine göre 

kıyaslanınca iki grup arasında seronegatiflik seropozitiflik arasında anlamlı bir fark 

yoktu (p=0,255). Tüm aĢı ile korunabilen hastalıklar yerine ameliyat öncesi 

genellikle kontrol edilen hepatit B bağıĢıklık durumu ile ameliyat durumu ele 

alınınca anlamlılık yine mevcut değildi (p=0,297). 

ÇalıĢmaya alınan bireyler aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı 

bağıĢık ve duyarlı olarak gruplandırılarak aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer 

nedenler olarak kıyaslanınca iki grup arasında seronegatiflik seropozitiflik arasında 

anlamlı bir fark vardı (x
2
=6,839, p=0,009). AĢı eksiği olarak ihmal gösterenlerin 

%46,6‘sında (n=61), diğer nedenlerle aĢı eksiği olduğunu belirtenlerin ise 

%27,8‘inde (n=20) seronegatiflik vardı. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında 

çalıĢmıĢ ve çalıĢmamıĢ olarak gruplandırılarak aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç 

hastalığa karĢı bağıĢıklık açısından kıyaslanınca iki grup arasında birinci yada ikinci 

basamakta çalıĢmıĢ olan ve çalıĢmamıĢlar arasında anlamlı fark vardı (x
2
=4,619, 

p=0,023). Birinci ve ikinci basamakta tecrübeli hekimlerde seropozitiflik %65,9‘dur 

(n=83), bir ve ikinci basamakta tecrübesi olmayan hekimlerde seropozitiflik oranı 

%50,6‘dır (n=39).  

ÇalıĢmaya alınan bireyler hekimlik tecrübesi 5 yıl ve üstü ile 5 yıl altı olarak 

gruplandırılarak aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer nedenler olarak 
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kıyaslanınca iki grup arasında 5 sene baz alındığında tecrübeli ve tecrübesiz hekimler 

arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,138). Tecrübesiz hekimlerde ihmal %68,2 

(n=90) oranında iken tecrübeli hekimlerde ihmal oranı %57,7‘dir (n=41)  

ÇalıĢmaya alınan bireyler hekimlik tecrübesi 5 yıl ve üstü ile 5 yıl altı olarak 

gruplandırılarak aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı bağıĢık ve duyarlı 

olarak kıyaslanınca iki grup arasında 5 sene baz alındığında tecrübeli ve tecrübesiz 

hekimler arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,109) Tecrübesiz hekimlerde 

seropozitiflik %56,1 (n=74) oranında iken tecrübeli hekimlerde seropozitiflik %67,6 

(n=48) oranındadır. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler 30 yaĢ altı ve üstü olarak gruplandırılarak aĢı ile 

korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı bağıĢık ve duyarlı olarak kıyaslayınca iki 

grup arasında anlamlı fark vardı (x
2
=4,786, p=0,029). 30 yaĢ altında %53,8 (n=64) 

seropozitiflik var iken 30 yaĢ üstünde %69 (n=58) seropozitiflik var idi. 

30 yaĢ altı ve üstü olarak gruplandırılarak aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal 

ve diğer nedenler olarak kıyaslanınca anlamlılık yoktu (p=0,511). 30 yaĢ altı 

hekimlerde ihmal %66,4 (n=79) iken 30 yaĢ üstü hekimlerde bu oran % 61,9‘dur 

(n=52).  

ÇalıĢmaya alınan bireyler Ģu ana kadar 10 ve altında diĢ hekimliğine 

baĢvuranlar  ve 11 ve üstü kez diĢ hekimliğine baĢvuranlar olarak gruplandırılarak 

aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer nedenler olarak kıyaslayınca iki grup 

arasında anlamlı fark çıkmıĢtır (x
2
=9,996, p=0,002). DiĢ hekimliğine daha nadir 

baĢvuran hastalarda bağıĢıklamada ihmal %69,5 (n=116)  iken daha sık 

baĢvuranlarda ihmal %41,7 (n=15)‘ dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

5.TARTIġMA 

Sağlık çalıĢanlarının hem kendi sağlıklarının korunmasını sağlamada hem de 

toplumda içerisinde ve nozokomiyal yolla bulaĢın önlenmesinde sağlık personelinin 

aĢı ile korunabilen hastalıklara karĢı bağıĢık durumda olması ve kan yoluyla bulaĢan 

hastalıklara yönelik durumunun tespiti son derece önemlidir. Bu nedenle sağlık 

çalıĢanlarının geçirdiği kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği gibi çocukluk çağı 

hastalıklarının, hepatit öykülerinin, bağıĢık yetmezlik gibi durumlarının ele alınması 

ve kayda geçirilmesi önemlidir (Dokuzoğuz 2014). 

Günümüzde, çalıĢanların ve hastaların güvenliğini iyileĢtirmeye ve arttırmaya 

yönelik birçok çalıĢma yürütülmektedir. Birçok ülkede sağlık kurumlarında bu 

konuda çeĢitli programlar oluĢturulmuĢtur. Risk altındaki sağlık çalıĢanlarının 

bağıĢıklaması bu programlar içerisinde enfeksiyon kontrolü için en çok önem verilen 

enfeksiyon kontrol yöntemlerinden biri olarak gösterilmektedir. Ancak, ülkeden 

ülkeye hatta merkezden merkeze zorunlu tutulan ve önerilen mesleki aĢılar 

hakkındaki programlar değiĢiklikler içermektedir (Maltezou ve Poland 2014). 

29 Avrupa ülkesi ve Rusya dahil 30 ülkeyi kapsayan bir çalıĢmada sağlık 

kuruluĢlarındaki aĢılama politikalarının önerilen ve zorunlu tutulan bağıĢıklama 

yönünden ele alındığında tüm ülkelerin aĢılama programları olduğu saptanmıĢtır. 

Sağlık çalıĢanları için aĢı ile önlenebilir hastalıklardan korunmaya yönelik 

oluĢturulan bu programlar birbirinden zorunluluk, hedeflenen sağlık çalıĢanları, 

uygulanan aĢılar açısından farklılıklar içerdiği görülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonuçlarına 

göre 29 Avrupa ülkesinde hepatit B ve mevsimsel influenza aĢılarının yapılması 

önerilmektedir. Bu ülkelerden sekizi bu aĢıları zorunlu tutmamıĢtır. AĢılama 

programlarına yönelik değerlendirmede 17 ülkede suçiçeği, 15 ülkede kızamık-

kızamıkçık, 14 ülkede difteri-tetanoz, 12 ülkede kabakulak, 11 ülkede hepatit A, 

dokuz ülkede boğmaca, 9 ülkede meningokokun C grubu ve 4 ülkede ise 

meningokokun A, C, W135 ve Y serogrup enfeksiyonlarına yönelik bağıĢıklama 

mevcuttur. Bazı ülkelerde sağlık çalıĢanlarına zorunlu olarak HAV, HBV, tetanoz-

difteri, kabakulak, kızamık, kızamıkçık, poliomyelit ve BCG bağıĢıklamasının 

yapıldığı bildirilmiĢtir (Maltezou ve Poland 2014). 

Ülkemizde ise sağlık çalıĢanlarına Tetanoz-difteri, kızamık kızamıkçık 

kabakulak, hepatit A, hepatit B, suçiçeği ve mevsimsel influenza aĢılarının yapılması 

önerilmektedir. Bu öneriler zorunluluk arz etmemektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Personeline Uygulanacak AĢı Takvimi 2010).  
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Günümüzde, sağlık çalıĢanları için kan yolu ile bulaĢan hastalıkların meslek 

hastalığı haline geldiği kabul gören bir gerçektir. AIDS ve hepatit gibi hastalıklar 

sağlık çalıĢanlarının çalıĢma sürecinde delici-kesici alet yaralanmaları ile bulaĢma 

riskini taĢımaktadır (Doğan Merih ve ark. 2009). 

CDC‘nin verilerine göre dünyada her yıl 12 milyar enjeksiyon yapıldığı 

tahmin edilmektedir. Sağlık personeli bu enjeksiyonlar esnasında her yıl 385 bin 

enjektör yaralanmasına maruz kalmaktadır. Sağlık çalıĢanlarının karĢılaĢtığı kesici 

delici alet yaralanma sayısı ise günde ortalama 1000 olarak tespit edilmiĢtir (CDC 

2008).  

Ülkemizde kesici delici alet yaralanmasına yönelik ulusal sürveyans sistemi 

yoktur. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 998 sağlık çalıĢanında 

yapılan çalıĢmada sağlık personelinin %64‘ünün en az bir kez kesici delici alet 

yaralanmasına maruz kaldıkları ve bu kiĢilerin %67‘sinin herhangi bir tıbbi yardım 

almadıkları belirtilmiĢtir (Azap ve ark. 2005). 

Bizim çalıĢmamızda; üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesinde önemli bir yere sahip olan, üniversite hastanesi içinde en büyük iĢ 

yükünü karĢılayan araĢtırma görevlilerinin, hastaların sağlıklarına önem verdikleri 

kadar kendi sağlıklarına da önem verip vermediklerinin ve aĢı ile korunabilen 

hastalıklar, hepatit C, HIV serolojik durumunun tespiti için yapılmıĢtır. Serolojik 

durum ve anket soruları ile hekimlerin konu hakkındaki duyarlılıkları araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma cerrahi, temel ve dahili bölümler arasında herhangi bir serolojik fark ve 

aĢılama konusunda hassasiyet farkının olup olmadığını tespit ve sonuçta genel ya da 

cerrahi, temel ve dahili bölümlerine özel çözümler üretmeyi hedeflemektedir.  

Ülkemizde sağlık çalıĢanlarında arasında HBsAg seropozitifliğine yönelik ça-

lıĢmalarda; 1993 yılında Leblebicioğlu ve arkadaĢları %8,6, 1995 yılında Murt ve 

arkadaĢları %7,5, 2001 yılında Ergönül ve arkadaĢları %3, 2003 yılında Özsoy ve 

arkadaĢları %3, Köse ve arkadaĢları %2,4 ve 2009 yılında Öksüz ve arkadaĢları %1,7 

olarak bulmuĢlardır. Çakaloğlu ve arkadaĢları Türkiye'de sağlık çalıĢanları arasında 

yapılan çalıĢmaları derleyerek 1980-2000 yılları arasında 14000 sağlık çalıĢanında 

HBsAg seroprevalansı araĢtırmıĢlardır. 1980-1990 yılları arasında HBsAg 

seroprevalansı %5,8 oranında iken, 1990-2000 yılları arasında bu oran istatistiksel 

olarak anlamlı bir düĢüĢle %3,6'ya gerilemiĢtir (Çakaloğlu ve Ökten 2005). Son on 

yıl içinde yapılan çalıĢmalarda da sağlık çalıĢanlarında HBsAg pozitifliği %0,7 ile 
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4,4 arasında bildirilmiĢtir (Tosun 2013). Bu azalmada enfeksiyon kontrol 

önlemlerinin artması ve baĢarılı aĢılama politikalarına bağlanabilir.  

Bizim çalıĢmamızda çalıĢmaya alınanların %6,4‘ünün (n=13) anti-HBs 

antikor seviyesi 10 mIU/mL‘un altında yani bağıĢıklığı yok iken %93,6‘sının 

(n=190) anti-HBs antikor seviyesi 10 mIU/mL ve üstüdür. Bunun nedenleri 

irdelendiğinde, çalıĢmaya alınanların %2‘sinin (n=4) hepatit B aĢısı yaptırmamıĢ , 

%0,5‘u (n=1) 1 doz, %4,9‘u (n=10) 2 doz hepatit B aĢısı olmuĢtur. %9,4‘ününse 

(n=19) aĢılanma durumunu hatırlamamaktadır. Ayrıca erkek cinsiyet, obezite, sigara 

kullanımı, ileri yaĢ, ve çeĢitli nedenlerle immünsupresif olmak hepatit B aĢısına 

yanıtsızlık için risk faktörleridir (Tosun 2013). Hepatit B aĢısına yanıtsız kiĢilerin 

tespiti ileriki dönemlerde enfekte kiĢilerle riskli temas durumu oluĢtuğunda hepatit B 

hiperimmünglobulini uygulanmasına daha hızlı bir Ģekilde karar verilip baĢlanmasına 

olanak sağlayabilecektir. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler ailede hepatit B taĢıyıcısı olup olmamasına göre 

gruplandırılarak aĢı eksiklik sebepleri ihmal ve diğer sebepler olarak karĢılaĢtırılınca 

iki grup arasında aĢı eksikliğinin sebepleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,475). 

AĢı eksiğinin nedenini ihmal olarak açıklayan hekimlerin sayısı 131  (%64,5) olup bu 

hekimlerin %9,9‘unun  (n=13) birinci ya da ikinci derece akrabalarında hepatit B 

taĢıyıcılığı mevcuttur. Ġhmal ve aile öyküsü arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamasına rağmen hekimlik mesleği ihmal kaldırmayan bir meslek olması ve 

özellikle yakınları nedeniyle daha çok risk altındaki meslektaĢlarımızın aĢı eksiğini 

ihmale bağlaması ĢaĢırtıcıdır. TaĢıyıcıların aile üyelerinde HbsAg pozitifliğine dair 

Uçmak ve arkadaĢlarının 2001-2005 yılları arasında Sivas SSK hastanesinde 2113 

hastada gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada HBsAg aile bireyleri içerisinde %30,5 oranında 

pozitif bulunmuĢtur (Uçmak ve ark. 2007). Diğer ülkelerde yapılan bazı çalıĢmalarda 

bu oran Hindistan‘da %19,7, Bosna Hersek‘te %12,2 ve Yunanistan‘da %15,8 olarak 

bulunmuĢtur ( Zervou ve ark. 2005, Chakravarty ve ark. 2005, Salkic ve ark. 2007). 

Türkiye'de sağlık çalıĢanlarında yapılan çalıĢmalarda kabakulak için 

duyarlılık %0,7-10 arasında değiĢmektedir. Cılız ve arkadaĢlarının 2011-2012 

yıllarında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çalıĢanlarında 309 sağlık 

çalıĢanı ile yaptığı çalıĢmada %0,7 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Alp ve 

arkadaĢlarının 2011 yılında Erciyes Üniversitesinde çalıĢan 1255 sağlık çalıĢanı 

üzerinde yaptığı çalıĢmada duyarlılık seviyesi %10 olarak bulunmuĢtur. 2011 yılında 

Meram Tıp Fakültesinde Kutlu ve arkadaĢlarının 351 kız tıp fakültesi öğrencisi 
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üzerinde yaptığı çalıĢmada %6,5 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Aypak ve 

arkadaĢlarının 2010 yılında Van Eğitim AraĢtırma hastanesinde 284 sağlık 

çalıĢanında yaptığı çalıĢmada duyarlılık oranı %9,2  idi. ÇelikbaĢ ve arkadaĢlarının 

2005 yılında yaptığı Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesini ve Sami Ulus Çocuk 

Hastanesini kapsayan 363 gönüllü sağlık çalıĢanında yapılan araĢtırmada ise 

duyarlılık oranı %7,8‘dir. ÇalıĢmamızda ise sonuçlar ülke ortalamaları ile 

uyumludur. ÇalıĢmaya alınanların %4,4‘inin (n=9) kabakulak duyarlıdır, %95,6‘sı 

(n=194) kabakulağa karĢı bağıĢıktır. ÇalıĢmaya katılan dahili bilim hekimlerinin 

%4,8‘inin (n=6), cerrahi bilim hekimlerinin %1,6‘sının (n=1), temel bilim 

hekimlerinin %10‘unun (n=2) kabakulak bağıĢıklığı yoktur. Her üç grup açısından 

istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (x
2
=2,604 p=0,272). Ancak yüzdesel olarak 

değerlendirdiğimizde temel bilimlerde kabakulak bağıĢıklık ihtiyacı daha fazladır. 

Türkiye'de sağlık çalıĢanlarında kızamıkçık duyarlılığı %1,7 ile %5 arasında 

saptanmıĢtır. Cılız ve arkadaĢlarının 2011-2012 yıllarında Celal Bayar Üniversitesi 

Hafsa Sultan Hastanesi çalıĢanlarında 309 sağlık çalıĢanı ile yaptığı çalıĢmada %3 

oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Alp ve arkadaĢlarının 2011 yılında Erciyes 

Üniversitesin‘de çalıĢan 1255 sağlık çalıĢanı üzerinde yaptığı çalıĢmada duyarlılık 

seviyesi %5 olarak bulunmuĢtur. 2011 yılında Meram Tıp Fakültesinde Kutlu ve 

arkadaĢlarının 351 kız tıp fakültesi öğrencisi üzerinde yaptığı çalıĢmada %2,8 

oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Aypak ve arkadaĢlarının 2010 yılında Van 

Eğitim AraĢtırma hastanesinde 284 sağlık çalıĢanında yaptığı çalıĢmada duyarlılık 

oranı %2,5  idi. ÇelikbaĢ ve arkadaĢlarının 2005 yılında yaptığı Ankara Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesini ve Sami Ulus Çocuk Hastanesini kapsayan 363 gönüllü sağlık 

çalıĢanında yapılan araĢtırmada ise duyarlılık oranı %1,7 ‗dür. ÇalıĢmamızda ise 

sonuçlar ülke ortalamaları ile uyumludur. ÇalıĢmaya alınanların %1,5‘inin (n=3) 

kızamıkçık bağıĢıklığı yoktur, %98,5‘i (n=200) kızamıkçığa karĢı bağıĢıktır. 

Türkiye'de sağlık çalıĢanlarında yapılan çalıĢmalarda kızamık için duyarlılık 

%0.3-8,4 arasında değiĢmektedir. Cılız ve arkadaĢlarının 2011-2012 yıllarında Celal 

Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çalıĢanlarında 309 sağlık çalıĢanı ile 

yaptığı çalıĢmada %0,3 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Alp ve arkadaĢlarının 

2011 yılında Erciyes Üniversitesin‘de çalıĢan 1255 sağlık çalıĢanı üzerinde yaptığı 

çalıĢmada duyarlılık seviyesi %3 olarak bulunmuĢtur. 2011 yılında Meram Tıp 

Fakültesinde Kutlu ve arkadaĢlarının 351 kız tıp fakültesi öğrencisi üzerinde yaptığı 

çalıĢmada %8,4 oranında duyarlılık tespit edilmiĢtir. Aypak ve arkadaĢlarının 2010 
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yılında Van Eğitim AraĢtırma hastanesinde 284 sağlık çalıĢanında yaptığı çalıĢmada 

duyarlılık oranı %6,3  idi. ÇelikbaĢ ve arkadaĢlarının 2005 yılında yaptığı Ankara 

Eğitim ve AraĢtırma Hastanesini ve Sami Ulus Çocuk Hastanesini kapsayan 363 

gönüllü sağlık çalıĢanında yapılan araĢtırmada ise duyarlılık oranı %1,4‘dür. Bizim 

çalıĢmamıza alınanların %10,3‘ünün (n=21) kızamık duyarlıdır, %89,7‘si (n=182) 

kızamığa karĢı bağıĢıktır. Yüzdesel olarak ülke çapında yapılan çalıĢmalar göre 

kızamık için duyarlılık yüksek tespit edilmiĢtir. Bu durum çalıĢmaya alınanların 

%42,4‘ünün (n=86) aĢılanma durumunu hatırlamamasına yani bağıĢıklama 

konusunda ilgisizliğe bağlı olabileceğini düĢündürmektedir. 

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık ele alındığında özellikle kızamık baĢta 

olmak üzere çalıĢmaya alınan kiĢilerde tam bir bağıĢıklama sağlanamamıĢtır 

(kızamık % 89,7, kızamıkçık 98,5, kabakulak 95,6). AĢılanma sonrası bağıĢıklık 

kızamık için 2 doz aĢı ile % 99, kabakulak 2 doz aĢı ile %79-95, kızamıkçık bir doz 

aĢı ile %95-99 bağıĢıklık beklenmektedir (CDC 2011). AĢı ile yüksek oranda 

bağıĢıklık sağlanan kızamık için duyarlılığının yüksek olması gösteriyorki 

hedeflenen seviyeye halen ulaĢılamamıĢtır. Kabakulak ve kızamıkçık ise nadirende 

olsa aĢı ile bağıĢıklık sağlanamıyor olması ve yüksek risk altındaki sağlık 

çalıĢanlarda ileri yaĢta veya gebe iken geçirilmesi halinde komplike hale gelmesi 

nedeniyle dikkatle taranmalı ve bağıĢıklamada eksikliğe mahal verilmemelidir. 

Ülkemizde sağlık çalıĢanlarında arasında hepatit A bağıĢıklığına yönelik ça-

lıĢmalarda Öncü ve arkadaĢlarının 2004 yılında yaptığı çalıĢma hemĢirelerde anti-

HAV IgG pozitifliği %92,2 iken hemĢirelik öğrencileri ele alındığında bu oran 

%57,5 olarak saptanmıĢtır. Ersöz ve arkadaĢlarının 2006 yılında Mersin Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıĢmada olan 634 sağlık personeli üzerinde yapılan 

çalıĢmada anti-HAV IgG pozitifliği 433 personelin 384 (%88,7)‘ünde pozitif 

bulunmuĢtur. Çetinkol ve arkadaĢlarının 2012 yılında Ordu‘da 200 sağlık meslek 

lisesi öğrencisinde yaptığı çalıĢmada anti-HAV IgG pozitifliği %39,5 olarak tespit 

edilmiĢtir. 2013 yılında Korkmaz ve arkadaĢları Yunus Emre Devlet Hastanesi 

çalıĢanlarında 586 sağlık çalıĢanını incelemiĢ, bunlardan 152 personelde anti-HAV 

çalıĢılmıĢ ve 109 (%71,7)‘unda pozitiflik saptanmıĢtır. Bizim çalıĢmamızda ise 

çalıĢmaya alınanların %25,6‘sının (n=52) hepatit A bağıĢıklığı yoktur, %74,4‘ünün 

(n=151) hepatit A‘ya karĢı bağıĢıktır. ÇalıĢmamız ülkemizdeki çalıĢmalarla uygun 

bulunmuĢtur. Diğer çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında öğrenci gruplarında 

seropozitiflik ciddi anlamda düĢüktür ve ileri yaĢlara gelindiğinde hala yeterli 
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bağıĢıklık sağlanamamıĢtır. Ülkemiz çocukluk çağındaki aĢı takvimine hepatit A 

aĢısının 2012 yılında eklenmesinden ötürü mevcut durumun hızla iyileĢtirilmesi için 

yetiĢkin bağıĢıklamasının üzerinde durulmalıdır. Risk grubunun baĢında yer alan 

sağlık çalıĢanlarının hem kendi sağlıklarının korunması hem de nozokomiyal 

enfeksiyon açısından toplum sağlığının korunması için ivedilikle bağıĢıklamalarının 

tamamlanması önemlidir.  

Ülkemizde sağlık çalıĢanlarında arasında suçiçeği bağıĢıklığına yönelik ça-

lıĢmalarda ÇelikbaĢ ve arkadaĢlarının 2005 yılında yaptığı Ankara Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesini ve Sami Ulus Çocuk Hastanesini kapsayan 363 gönüllü sağlık 

çalıĢanında yapılan araĢtırmada ise duyarlılık oranı %2‘dir. Aypak ve arkadaĢlarının 

2010 yılında Van Eğitim AraĢtırma hastanesinde 284 sağlık çalıĢanında yaptığı 

çalıĢmada duyarlılık oranı %1,8 idi Alp ve arkadaĢlarının 2011 yılında Erciyes 

Üniversitesin‘de çalıĢan 1255 sağlık çalıĢanı üzerinde yaptığı çalıĢmada duyarlılık 

seviyesi %2 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmamızda %6,4‘ünün (n=13) suçiçeği 

duyarlıdır ve duyarlılık ülkede yapılan çalıĢmalara göre yüksek tespit edilmiĢtir. 

2013 yılında rutin çocukluk çağı aĢı takvimine alınması sebebiyle yetiĢkin 

bağıĢıklaması önem kazanmaktadır. BulaĢtırıcılığı çok yüksek olan suçiçeğine karĢı 

öncelikle riskli bölümler olmak üzere tüm duyarlı sağlık çalıĢanları aĢılanmalıdır. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler cinsiyetlerine göre gruplandırılarak aĢı eksiklik 

sebepleri ihmal ve diğer sebepler olarak karĢılaĢtırılınca iki grup arasında aĢı 

eksikliğinin sebepleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,409). AĢı eksiğinde 

ihmalin cinsiyet ile iliĢkisi ele alındığında aĢı eksiği nedeni ihmal olan 131(%64,5)  

kiĢinin 54‘ü kadın 77‘si erkek olarak bulundu. Ġhmal edenlerin %41,2‘si bayan 

%58,8‘i ise erkekti. Her bir cinsiyeti kendi içinde değerlendirirsek erkeklerin %67‘si 

ve bayanların %61,4‘ ü aĢı konusunda ihmalkar olduğunu belirtmiĢtir.  

ÇalıĢmaya alınan bireyler çalıĢtığı bölümlere göre cerrahi temel ve klinik 

olarak gruplandırılarak aĢı eksiklik sebepleri ihmal ve diğer sebepler olarak 

karĢılaĢtırılınca iki grup arasında aĢı eksikliğinin sebepleri arasında anlamlı bir fark 

vardı (x
2
=7,978, p=0,019). AĢılanmayı ihmal edenler branĢ olarak değerlendiğinde 

dahili branĢlardan %55 (n=72), cerrahi branĢlardan %31,3 (n=41), temel bilimlerden 

%13,7 (n=18) oranındaydı.  

Bu 3 bölüm arasında ihmal açısından değerlendiğildiğinde anlamlılık 

mevcuttu ve dahili ve temel bilimler arasındaki farktan kaynaklanmaktaydı 

(x
2
=7,301, p=0,007). Dahili ve cerrahi bilimlerin kendi arasında, temel ve cerrahi 
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bilimler kendi arasında değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunamamıĢtı. Bölümler 

kendi içinde aĢılanma açısından ihmal ve diğer nedenler olarak ayrılınca dahili 

bilimlerde %58,5, cerrahi bilimlerde %68,3 olan ihmalkarlık temel bilimler ele 

alındığında %90‘a ulaĢmaktaydı. Bu yüzdeler hastalarla birebir teması olmayan, 

invaziv giriĢimlerle yaralanma ihtimali olmayan temel bilimler hekimlerinde 

aĢılanma konusunda yeterli hassasiyeti göstermemelerine bağlanabilir. Cılız ve 

arkadaĢlarının 2012 yılında 309 sağlık çalıĢanı üzerinde yürüttüğü çalıĢmada, 

çalıĢmaya alınanlar cerrahi dahili pediatrik ve laboratuvar olarak ayrılmıĢtır. Kesici 

ve delici alet ile yaralanma en düĢük laboratuvarda görevli sağlık çalıĢanlarda 

olmaktadır ve yine bağıĢıklama oranı en düĢük laboratuvarda görevli sağlık 

çalıĢanlarında tespit edilmiĢtir (Cılız 2013). Bu durum tespit ettiğimiz temel 

bilimlerdeki asistanların yaralanma riskinin düĢüklüğü ve hasta ile birebir temasın 

olmaması nedeniyle aĢılanma konusunda yeterli hassasiyeti göstermemeleri 

düĢüncesini desteklemektedir.  

ÇalıĢmaya alınan hastalardan hepatit B aĢısı yaptırdığını söyleyenlerin 

(n=180) %5‘inin (n=9) anti-HBs antikoru negatifti. Hepatit A aĢısını yaptırdığını 

söyleyenlerin (n=66) %6‘sının (n=4), suçiçeği aĢısını yatırdığını söyleyenlerin 

(n=69) %3‘ünün (n=2), kabakulak aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %5‘inin 

(n=6), kızamık aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %8‘inin (n=9) ve 

kızamıkcık aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %0,9‘unun (n=1) antikorları 

negatif idi. Bu negatifliklerde ilk akla gelen aĢı sonrası bağıĢıklığın geliĢmemesi 

olasılığıdır. Hepatit B için 3 doz aĢı sonrasındaki serokonversiyon oranları 

çocuklarda yaklaĢık %100, yetiĢkinlerde ise %95 oranında saptanmıĢtır (Romano L 

ve ark. 2011). Hepatit A için ilk dozdan dört hafta sonra %95-100 enfeksiyondan 

korunmak için yeterli immün yanıt geliĢir (Doğru Ü 2008). Kızamık iki doz aĢı %99, 

Kabakulak iki doz aĢı %79-95, Kızamıkçık iki doz aĢı %95-99, suçiçeği çocukta tek 

doz %95 yetiĢkinde iki doz %80 oranında bağıĢıklık bırakmaktadır (CDC 2011). 

Yani aĢılanmanın tamamlanması ile yüzde yüz baĢarı sağlanmıĢ sayılmamalı, 

seronegatiflik mevcut ise aĢının tekrarlanması gerekli olabilir. Yine de bağıĢıklık 

sağlanamıyorsa duyarlı olunan etken konusunda hassas davranılıp görev dağılımında 

dikkate alınması düĢünülebilir. AĢı konusunda aĢılarını yaptırdıklarını düĢünen 

hekimlerin bir kısmı yanlıĢ hatırlayabilir zira aĢıların bir kısmı çocukluk çağında 

yapıldıkları için yeterli bilgiye sahip olamayabilirler. Bu da gösteriyorki ulusal online 

bir aĢı takip sisteminin sadece çocukluk çağı aĢıları için değil önemi yeni farkedilen 
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yetiĢkin çağı aĢılanmasının takibinde de büyük fark yaratabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu konuda öncelikle koruyucu hekimliğin bel kemiği olan aile 

hekimleri organize edilip yetiĢkin bağıĢıklamasına hız verilmelidir. Sağlık çalıĢanları 

baĢlanarak bağıĢıklamada toplumun her bireyinin ele alınmasının ülke sağlığına 

fayda getireceği aĢikardır.  

ÇalıĢmaya alınan bireyler çalıĢtığı bölümlere göre cerrahi temel ve klinik 

olarak gruplandırılarak aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı bağıĢık ve 

duyarlı olarak karĢılaĢtırılınca üç grup arasında bağıĢıklık durumu açısından anlamlı 

bir fark yoktu (p=0,153). Ancak dahili bilimlerde kendi içinde seronegatiflik %37,4, 

cerrahi bilimlerde kendi içinde seronegatiflik %38,3, temel bilimlerde ise kendi 

içinde ele alındığında seronegatiflik %60‘lara ulaĢmaktadır. AĢı eksiği konusunda 

ihmalkarlık açısından en yüksek yüzdeye sahip temel bilimlerde, aĢı ile korunabilen 

hastalıklara duyarlılığın yüksek olması beklenen doğal bir sonuçtu. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler sigara bağımlılık durumuna göre gruplandırılarak 

aĢı eksiklik sebepleri ihmal ve diğer sebepler olarak karĢılaĢtırılınca iki grup arasında 

aĢı eksikliğinin sebepleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,855). 

ÇalıĢmaya alınan diĢ hekimliğine düzenli baĢvurup baĢvurmaması durumuna 

göre gruplandırılarak aĢı eksiklik sebepleri ihmal ve diğer sebepler olarak 

karĢılaĢtırılınca iki grup arasında aĢı eksikliğinin sebepleri arasında anlamlı bir fark 

yoktu (p=0,126). Ancak diĢ hekimliğine düzenli gidenlerde ihmal (% 55,8) diĢ 

hekimliğine düzenli gitmeyenlerdekine (%67,5) göre daha düĢüktü. Bunun nedeni 

bireysel sağlığına önem gösterenlerin sağlığın birçok alanında kendilerine özen 

göstermesi olabilir. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı 

bağıĢık ve duyarlı olarak gruplandırılarak cinsiyete, medeni duruma göre, ailede 

ailesinde hepatit B taĢıyıcısı olup olmamasına göre, kronik hastalık mevcudiyetine 

göre, diĢ hekimliğine düzenli baĢvurma açısından, yurtta kalma açısından 

karĢılaĢtırılınca iki grup arasında seronegatiflik seropozitiflik arasında anlamlı bir 

fark yoktu (p>0,05). 

ÇalıĢmaya alınan bireyler aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı 

bağıĢık ve duyarlı olarak gruplandırılarak ameliyat geçirip geçirmemelerine göre 

kıyaslanınca iki grup arasında seronegatiflik seropozitiflik arasında anlamlı bir fark 

yoktu (p=0,255). Tüm aĢı ile korunabilen hastalıklar yerine ameliyat öncesi 

genellikle kontrol edilen hepatit B bağıĢıklık durumu ile ameliyat durumu ele 
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alınınca anlamlılık yine mevcut değildi (p=0,297). Bunun nedeni bireysel ihmal 

dıĢında ameliyattan önce bağıĢıklık durumu öğrenilmesine rağmen cerrahi branĢların 

bağıĢıklamaya yönlendirme konusunda ilgisiz ya da yetersiz kalması olabilir. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı 

bağıĢık ve duyarlı olarak gruplandırılarak aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer 

nedenler olarak kıyaslanınca iki grup arasında seronegatiflik seropozitiflik arasında 

anlamlı bir fark vardı (x
2
=6,839, p=0,009). AĢı eksiği olarak ihmal gösterenlerin 

%46,6‘sında (n=61), diğer nedenlerle aĢı eksiği olduğunu belirtenlerin ise 

%27,8‘inde (n=20) seronegatiflik vardı. Beklenildiği gibi bağıĢıklama konusunda 

ihmalkar olanların aĢılanma ihtiyacıda daha yüksek olarak tespit edilmiĢtir. Sağlık 

çalıĢanlarına aĢıyı zorunluluk olmaktan çıkarıp gereklilik olduğu bilincinin 

oluĢturulması gereklidir. Eğer sağlık çalıĢanlarına  aĢıların ne olduğunu 

ezberlemekten öte ne için değerli olduğu gerek eğitimleri sürecinde gerekse 

eğitimleri sonrasında sık sık çeĢitli kurslar, klinik uygulamalar ve benzeri 

çalıĢmalarla öğretilebilir ise o zaman bağıĢıklamada baĢarıya ulaĢılabiliriz. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında 

çalıĢmıĢ ve çalıĢmamıĢ olarak gruplandırılarak aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç 

hastalığa karĢı bağıĢıklık açısından kıyaslanınca iki grup arasında birinci yada ikinci 

basamakta çalıĢmıĢ olan ve çalıĢmamıĢlar arasında anlamlı fark vardı (x
2
=4,619, 

p=0,023). Birinci ve ikinci basamakta tecrübeli hekimlerde seropozitiflik %65,9 

(n=83) iken bir ve ikinci basamakta tecrübesi olmayan hekimlerde seropozitiflik 

oranı %50,6‘da (n=39) kalmıĢtır. Birinci ve ikinci basamakta ülkemizde genelde 

hekimliğin ilk dönemlerinde çalıĢılmaktadır. Diğer sağlık basamaklarında tecrübesi 

olan hekimler bu ilk dönemlerde bağıĢıklamaya daha fazla önem göstermiĢ olabilir. 

Zira mesleğin ilk dönemlerinde acil servislerde ve ambulanslarda görev alan 

hekimler enfeksiyon riskiyle daha sık karĢılaĢmaktadır. Buda hastayla teması daha az 

olan 3. basamak hekimlerinin bağıĢıklama yönünden neden daha az hassas olduğunu 

açıklayabilir. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler hekimlik tecrübesi 5 yıl ve üstü ile 5 yıl altı olarak 

gruplandırılarak aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer nedenler olarak 

kıyaslanınca iki grup arasında 5 sene baz alındığında tecrübeli ve tecrübesiz hekimler 

arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,138). Ancak tecrübesiz hekimlerde ihmal %68,2 

(n=90) oranında iken tecrübe kazandıkça ihmalin oranı %57,7 (n=41) olarak 

gerilemesi, tecrübe ile bağıĢıklamaya verilen öneme bağlanabilir. ÇalıĢma sürecinde 
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bağıĢıklamanın bir Ģekilde sağlanma ihtimalinin yıllar ilerledikçe artmıĢ olması da bu 

düĢüĢte etkili olabilir. Bunu destekler Ģekilde çalıĢmaya alınan bireyler hekimlik 

tecrübesi 5 yıl ve üstü ile 5 yıl altı olarak gruplandırılarak aĢı ile korunabilen bir ya 

da birkaç hastalığa karĢı bağıĢık ve duyarlı olarak kıyaslanınca iki grup arasında 5 

sene baz alındığında tecrübeli ve tecrübesiz hekimler arasında anlamlı bir fark 

olmamasına rağmen (p=0,109), tecrübesiz hekimlerde seropozitiflik %56,1 (n=74) 

oranında iken tecrübeli hekimlerde seropozitiflik %67,6 (n=48) oranına 

yükselmektedir. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler 30 yaĢ altı ve üstü olarak gruplandırılarak aĢı ile 

korunabilen bir ya da birkaç hastalığa karĢı bağıĢık ve duyarlı olarak kıyaslayınca iki 

grup arasında anlamlı fark vardı (x
2
=4,786, p=0,029). 30 yaĢ altında %53,8 (n=64) 

seropozitiflik var iken 30 yaĢ üstünde %69 (n=58) seropozitiflik var idi. Bu 

yüksekliği birkaç faktör ile açıklamak mümkün. BağıĢıklığın doğal ya da aĢı ile 

sağlaması için daha çok zamanın olması nedenlerden biri iken yaĢ arttıkça 

bağıĢıklamaya verilen önemin artması bir baĢka nedendir. BağıĢıklamaya verilen 

önemin yaĢla arttığını destekler Ģekilde 30 yaĢ altı ve üstü olarak gruplandırılarak aĢı 

eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer nedenler olarak kıyaslanınca anlamlı 

çıkmamasına rağmen (p=0,511) 30 yaĢ altı hekimlerde ihmal %66,4 (n=79) iken 30 

yaĢ üstü hekimlerde bu oran % 61,9‘a (n=52) gerilemektedir. 

ÇalıĢmaya alınan bireyler Ģu ana kadar 10 ve altında diĢ hekimliğine 

baĢvuranlar  ve 11 ve üstü kez diĢ hekimliğine baĢvuranlar olarak gruplandırılarak 

aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer nedenler olarak kıyaslayınca iki grup 

arasında anlamlı fark çıkmıĢtır (x
2
=9,996, p=0,002). DiĢ hekimliğine daha nadir 

baĢvuran hastalarda bağıĢıklamada ihmal %69,5‘e ulaĢmakta (n=116)  iken daha sık 

baĢvuranlarda ihmal %41,7‘de (n=15)  kalmaktadır. Bu durum hakkında mevcut 

çalıĢma tespit edilememiĢ olup kiĢilerin diĢ hekimliği ya da bağıĢıklama olsun genel 

sağlık durumuna gösterdiği ihtimamın göstergesi olarak düĢünülmüĢtür. Gruplar 

arasında seropozitiflik ise anlamlı fark göstermemektedir (p=0,812). 
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6.SONUÇ ve ÖNERĠLER 

6.1. Sonuçlar 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıĢmakta olan 203 araĢtırma 

görevlisinde yaptığımız çalıĢmamızdan elde edilen bulgular sonucunda; 

 

1. ÇalıĢmaya alınan bireyler çalıĢtığı bölümlere  göre cerrahi temel ve klinik 

olarak gruplandırılarak aĢı eksiklik sebepleri ihmal ve diğer sebepler olarak 

karĢılaĢtırılınca iki grup arasında aĢı eksikliğinin sebepleri arasında anlamlı bir fark 

vardı (x
2
=7,978, p=0,019). AĢılanmayı ihmal edenler branĢ olarak değerlendiğinde 

dahili branĢlardan %55 (n=72), cerrahi branĢlardan %31,3 (n=41), temel bilimlerden 

%13,7 (n=18) oranındaydı. Bu 3 bölüm arasındaki fark dahili ve temel bilimler 

arasındaki farktan kaynaklanmaktaydı (x
2
=7,301, p=0,007). 

 

2. ÇalıĢmaya alınan bireyler aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç hastalığa 

karĢı bağıĢık ve duyarlı olarak gruplandırılarak aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve 

diğer nedenler olarak kıyaslanınca iki grup arasında seronegatiflik seropozitiflik 

arasında anlamlı bir fark vardı (x
2
=6,839 , p=0,009). AĢı eksiği olarak ihmal 

gösterenlerin %46,6‘sı (n=61), diğer nedenlerle aĢı eksiği olduğunu belirtenlerin ise 

% 27,8‘inde (n=20)  seronegatiflik vardı. 

 

3. ÇalıĢmaya alınan bireyler birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında 

çalıĢmıĢ ve çalıĢmamıĢ olarak gruplandırılarak aĢı ile korunabilen bir ya da birkaç 

hastalığa karĢı bağıĢıklık açısından kıyaslanınca iki grup arasında birinci ya da ikinci 

basamakta çalıĢmıĢ olan ve çalıĢmamıĢlar arasında anlamlı fark vardı (x
2
=4,619, 

p=0,023). Bir ve ikinci basamakta tecrübeli hekimlerde seropozitiflik % 65,9 (n=83) 

iken bir ve ikinci basamakta tecrübesi olmayan hekimlerde seropozitiflik oranı 

%50,6‘da (n=39) kalmıĢtır. 

 

4. ÇalıĢmaya alınan bireyler Ģu ana kadar 10 ve altında diĢ hekimliğine 

baĢvuranlar  ve 11 ve üstü kez diĢ hekimliğine baĢvuranlar olarak gruplandırılarak 

aĢı eksiğinin nedeni olarak ihmal ve diğer nedenler olarak kıyaslayınca iki grup 

arasında anlamlı fark çıkmıĢtır (x
2
=9,996, p=0,002). DiĢ hekimliğine daha nadir 
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baĢvuran hastalarda bağıĢıklamada ihmal %69,5‘e ulaĢmakta (n=116)  iken daha sık 

baĢvuranlarda ihmal %41,7‘de (n=15)  kalmaktadır. 

6.2. Öneriler 

1. Tespit edilen aĢı eksiklikleri hızla çözülmeli, bağıĢıklama düzenli hale 

getirilmelidir.  

2. AĢılanmamıĢ toplumlardan göç alan ülkemizde özellikle sığınmacıların 

bulunduğu bölgemizde hem sağlık çalıĢanları hem de genel popülasyon açısından 

salgınlar oluĢabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

3. Tüm sağlık çalıĢanları için aĢılama ve kanla bulaĢan hastalıklardan korunma 

eğitimleri gelip geçici eğitimler değil düzenli aralıklarla tekrarlayan, yeni bilgilerle 

güncellenen eğitimler olmalıdır. 
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8. ÖZET 

ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠNDE AġI ĠLE KORUNABĠLĠR 

HASTALIKLARIN VE HIV VE HCV ANTĠKOR DÜZEYLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Hazırlayan: Ahmet AYRANCI 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

TIPTA UZMANLIK TEZĠ / Konya, 2016 

             Amaç: Sağlık çalıĢanlarının aĢı ile korunabilir hastalıklar, HIV ve HCV antikor 

düzeylerinin değerlendirilmesi ve bu önlenebilir risklerden korunmasına yönelik çalıĢmamızda 

bağıĢıklık ve serolojik durum tespitinin sosyodemografik anket ile beraber yorumlanması, 

eksikliklerin tespit edilip  gerek bağıĢıklama gerekse bilincin arttırılması Ģeklinde sürdürülmesi  

hedeflenmektedir. 

 Gereç ve Yöntem: Bu çalıĢmaya 01.11.2014 tarihinde Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesmizde çalıĢan araĢtırma görevlisi listesine istinaden; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

çalıĢmakta olan 255 araĢtırma görevlisinin çalıĢmaya alındı. Üniversiteden ayrılanlar, istifa edenler, 

uzman olup ayrılanlar, yurt dıĢında olanlar, doğum izninde olanlar çalıĢma dıĢı tutulduğunda 203 kiĢi 

(%80) çalıĢmaya katıldı. Katılımcıların sorularıyla sosyodemografik özellikleri, geçirdiği hastalıklar 

ameliyatlar ve tıbbi iĢlemler, aĢı durumları, sosyal alıĢkanlıkları içeren 27 sorudan oluĢan anket formu 

yüz yüze görüĢme yöntemi ile uygulandı. Anti-HAV IgG, anti-HBs, HBsAg, anti-HIV, anti-HCV 

düzeyleri COBAS/E- 601 cihazıyla ELISA yöntemi ile kızamık IgG, kızamıkçık IgG, kabakulak IgG, 

VZV VIDAS cihazı ile ELFA yöntemiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı laboratuvarında ölçüldü. Tüm veriler SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılarak 

değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı. Chi-

square testi, Student-t testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal wallis testi, Pearson korelasyon analizleri, 

Kappa testi kullanıldı. 

 Bulgular: ÇalıĢmamıza Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan 203 

araĢtırma görevlisi alındı. ÇalıĢmamıza katılan 203 bireyin yaĢ ortalaması 29,41±3,46 (min:23, 

max:44, ortanca:29) idi. ÇalıĢmaya alınan bireylerin %43,3‘ü (n=88) kadın, %56,7‘si (n=115) erkekti. 

ÇalıĢmaya alınanların %60,6‘sı (n=123) dahili bilimlerde, %29,6‘sı (n=60) cerrahi bilimlerde, %9,8‘u 

(n=20) temel bilimlerde çalıĢmaktaydı. ÇalıĢmaya alınanların %100‘ünde (n=203) HBsAg, anti-HCV, 

anti-HIV sonuçları  negatif çıkmıĢtır. ÇalıĢmaya alınanların %4,4‘ünün (n=9) kabakulak bağıĢıklığı 

yoktur, %95,6‘sı (n=194) kabakulağa karĢı bağıĢıktır. ÇalıĢmaya alınanların %1,5‘inin (n=3) 

kızamıkçık bağıĢıklığı yoktur, %98,5‘i (n=200) kızamıkçığa karĢı bağıĢıktır. ÇalıĢmaya alınanların 

%10,3‘ünün (n=21) kızamık bağıĢıklığı yoktur, %89,7‘si (n=182) kızamığa karĢı bağıĢıktır. 

ÇalıĢmaya alınanların %25,6‘sının (n=52) hepatit A bağıĢıklığı yoktur, %74.4‘ünün (n=151) hepatit 

A‘ya karĢı bağıĢıktır. ÇalıĢmaya alınanların %6,4‘ünün (n=13) anti-HBs antikor seviyesi 0-9,9 

mIU/mL %19,7‘sinin (n=40) anti-HBs antikor seviyesi 10-99,9 mIU/mL, %73,9‘unun (n=150) anti-

HBs antikor seviyesi 100 mIU/mL ve üstüdür. ÇalıĢmaya alınanların %6,4‘ünün (n=13) suçiçeği 

bağıĢıklığı yoktur, %93,6‘sı (n=190) suçiçeğine karĢı bağıĢıktır. ÇalıĢmaya alınan bireyler çalıĢtığı 

bölümlere  göre cerrahi temel ve klinik olarak gruplandırılarak aĢı eksiklik sebepleri ihmal ve diğer 

sebepler olarak karĢılaĢtırılınca iki grup arasında aĢı eksikliğinin sebepleri arasında anlamlı bir fark 

vardı (x
2
=7,978, p=0,019). Bölümler kendi içinde aĢılanma açısından ihmal ve diğer nedenler olarak 

ayrılınca dahili bilimlerde %58,5, cerrahi bilimlerde %68,3 olan ihmalkarlık temel bilimler ele 

alındığında %90‘a ulaĢmaktaydı. ÇalıĢmaya alınan bireyler Ģu ana kadar 10 ve altında diĢ hekimliğine 

baĢvuranlar  ve 11 ve üstü kez diĢ hekimliğine baĢvuranlar olarak gruplandırılarak aĢı eksiğinin nedeni 

olarak ihmal ve diğer nedenler olarak kıyaslayınca iki grup arasında anlamlı fark çıkmıĢtır (x
2
=9,996, 

p=0,002). DiĢ hekimliğine daha nadir baĢvuran hastalarda bağıĢıklamada ihmal %69,5‘e ulaĢmakta 

(n=116)  iken daha sık baĢvuranlarda ihmal %41,7‘de (n=15)  kalmaktadır. ÇalıĢmaya alınan 

hastaların aĢı olup olmama beyanları ile antikor durumları Kappa testi kullanılarak karĢılaĢtırılınca 

hepatit B aĢı durumunda düĢük veya önemsiz uyum (ĸ=0,153 p=0,022) ve hepatit A aĢı durumunda 

düĢük orta düzeyde uyum (ĸ=0,217 p<0,001) vardı. Kızamık, kızamıkcık, kabakulak ve suçiçeği 

aĢılarının beyanları ile antikor durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir uyum yoktu. 

ÇalıĢmaya alınan hastalardan hepatit B aĢısı yaptırdığını söyleyenlerin (n=180) %5‘inin (n=9) anti-
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HBs antikoru negatifti. Hepatit A aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=66) %6‘sının (n=4), suçiçeği 

aĢısını yatırdığını söyleyenlerin (n=69) %3‘ünün (n=2), kabakulak aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin 

(n=115) %5‘inin (n=6), kızamık aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %8‘inin (n=9) ve 

kızamıkcık aĢısını yaptırdığını söyleyenlerin (n=115) %0,9‘unun (n=1) antikorları negatif idi. 

Sonuç: Sonuç olarak, elde edilen bulgular doğrultusunda hastanemiz araĢtırma görevlilerinde 

korunma önlemlerine uyumunun artırılması, iĢe baĢlarken serolojik durumlarının değerlendirilip eksik 

aĢılarının tamamlanması ve bilincin oluĢturulması için kurum içi eğitimlerin sıklaĢtırılması gerektiği 

sonucuna varılmıĢtır. 

 Anahtar kelimeler:AĢı, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Kızamık, Kızamıkçık, 

Kabakulak, Suçiçeği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ABSTRACT 

Evaluation of health care workers’ diseases protected by vaccination, HIV and 

HCV antibodies 
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Prepared by: Ahmet AYRANCI 

Department of Family Medicine 

Specialization thesis in medicine / Konya, 2016 

     Objective: Evaluation of health care workers‘ diseases protected by vaccination, HIV and 

HCV antibodies. In our study we aimed to evaluate the vaccine preventable diseases and viral 

serology status of research assistants to prevent all these risks. It is intended to increase the awareness 

on the issue  and to complete the vaccine program of the research assistants as a results of this study.      

     Materials and Methods: Referring to this study list dated 11/01/2014; 255 research 

assistants working in Selcuk University Faculty of Medicine were included in the study. University 

leavers, who resigned, experts who are left, who are abroad, those who are on maternity leave were 

excluded from the study and 203 (%80) research assistants participated in the study. A questionnaire 

which icludes sociodemographic characteristics, previous surgeries and medical procedures diseases, 

immunization status, social habits and is consisted of 27 questions was administered face to face 

interview method. Anti-HAV IgG anti-HBs, HBsAg, anti-HCV and anti-HCV levels were measured 

by COBAS/E- 601 device with ELISA method. Measles IgG, rubella IgG, mumps IgG were measured 

by VIDAS device with ELFA method at Selcuk University Faculty of Medicine Department of 

Microbiology laboratory. SPSS for Windows 16.0 statistical software was used in the analysis of all 

the data. Percentage, mean, standard deviation were used to evaluate the data. Chi-square test, 

Student's t-test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Pearson correlation analysis, Kappa test 

were used. 

Results: 203 research assistants who work at Selcuk University Faculty of Medicine received 

to our study. Mean age was 29.41±3.46 (min:23, max:44, median:29). %43,3‘ü (n=88) of individuals 

in the study were female, %56,7 (n=115) of them were male. %60,6 (n=123) of individuals in the 

study were in internal medicine, %29,6 (n=60) were in surgical sciences and %9,8 (n=20) were in 

basic sciences. All of individuals %100 (n=203) in the study HBsAg, anti-HCV, anti-HIV levels were 

normal. %4,4 (n=9) of individuals were no immune and %95,6 (n=194) were immune for mumps. 

%1,5 (n=3) of individuals were no immune and %98,5 (n=200) were immune for rubella. %10,3 

(n=21) of individuals were no immune and %89,7 (n=182) were immune for measles. %25,6 (n=52) 

of individuals were no immune and %74.4 (n=151) were immune for hepatitis A. Anti-HBs antibody 

levels were measured range to 0-9,9 mIU/mL  as %6,4 (n=13) of individuals, 10-99,9 mIU/mL  as 

%19,7 (n=40) and ≥100 mIU/mL as %73,9 (n=150). . %6,4 (n=13) of individuals were no immune 

and %93,6 (n=190) were immune for varicella. Participants were grouped as internal medicine, 

surgical sciences and basic sciences,then groups compared each others for vaccine negligence. There 

was significantly diffirance between groups (x2=7,978, p=0,019). Vaccine negligence was found as 

%58,5 in internal medicine, as %68,3 in surgical sciences and as %90 in basic sciences. Participants 

were grouped as research assistants who has gone to a dentist >10 and as ones gone to dentis ≤10. 

There was significantly diffirance between groups that they were compared each others for vaccine 

negligence (x2=9,996, p=0,002). Vaccine negligence was found as %69,5 (n=116) in group that who 



85 
 

has göne to dentist ≤10 and as %41,7 (n=15) in the other group. Vaccine  declaration of participants 

and their serology results compared by Kapaa test and it is found that low or negligible compliance for 

hepatitis B (ĸ=0,153 p=0,022)  and found Low intermediate compliance for hepatitis A (ĸ=0,217 

p<0,001). It was found no compliance vaccine declaration of participants and their serology results for 

measles, rubella, mumps and varicella. %5 (n=9) of participnt who said that he was immune for 

hepatitis B have negative Anti-HBs antibody levels. %6 (n=4) of participnt who said that he was 

immune for hepatitis A have negative serology. It was found as %3 (n=2), %5 (n=6), %8 (n=9) and 

%0,9 (n=1) for varicella, mumps, measles, rubella, respectively. 

 Conclusions: As a result, increasing compliance with the research assistants for safeguard 

measures, assessment of serological status before begining the work then vaccine for seronegative 

disease and in-house training to create vaccine awareness are necessary. 

 

 Keywords: Vaccine, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Measles, Rubella, Mumps, Varicella 
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10. EKLER 

EK-1: BilgilendirilmiĢ Onam Formu 

I.BĠLGĠLENDĠRME 

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Aile Hekimliği  Anabilim Dalı 

bünyesinde yapılan ―ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠNDE AġI ĠLE 

KORUNABĠLĠR HASTALIKLARIN VE HIV VE HCV ANTĠKOR 

DÜZEYLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ‖ isimli çalıĢmada Selçuk Üniversitesi 

Tıp Fakültesinde görev yapan araĢtırma görevlilerinin serolojik durumları ile araĢtırılan 

hastalıklara olan yaklaĢımları, alıĢkanlıkları ve sağlık geçmiĢlerinin iliĢkisi araĢtırılacaktır. 

Bu araĢtırma bu çalıĢma ocak 2015 ile ocak 2016 tarihleri arasında tarihleri arasında 1 yıl 

sürecek olup toplam 255 kiĢinin katılımı planlanmaktadır. 

Bu çalıĢmaya dahil olmayı kabul eden hastalara hiçbir ek muayene 

uygulanmayacaktır. ÇalıĢmada değerlendirilecek materyal kan örneğidir. Kan 

alınması sırasında: 1-) Ġğne batmasına bağlı olarak az bir acı duyabilirsiniz. 2-) Az 

bir ihtimal de olsa iğne batması sonrasında kanamanın uzaması veya enfeksiyon riski 

gibi bir riskler vardır. Bunlar böylesi bir analizde yaĢanabilecek potansiyel risklerdir. 

Ġdrar tetkikinin alınması sırasında herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

Bu incelemeler için hastalarımız hiçbir parasal yük altına girmeyeceklerdir. 

Eğer bu araĢtırmaya katılırsanız  size ait bilgilerin gizliliğine bu araĢtırma 

sırasında  büyük özen ve saygı ile yaklaĢılacaktır. AraĢtırma sonuçlarının eğitim ve 

bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kiĢisel bilgileriniz ihtimamla  korunacaktır. 

ÇalıĢmaya dahil olmayı kabul eden ve etmeyen tüm hastalar mevcut sağlık 

problemleri ve baĢvuru nedenleri ile ilgili tüm sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar 

ve tanı-tetkik ve tedavi süreçleri aksamayacaktır. 

 

II. GÖNÜLLÜ BEYANI: 

Sayın Dr. Ahmet AYRANCI  tarafından   Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp 

Fakültesi Aile Hekimliği  Anabilim Dalın‘da tıbbi bir araĢtırma yapılacağı 
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belirtilerek  bu araĢtırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden 

sonra böyle bir araĢtırmaya ―katılımcı‖ olarak davet edildim. 

Eğer bu araĢtırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araĢtırma sırasında da büyük özen ve saygı ile 

yaklaĢılacağına inanıyorum. AraĢtırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla 

kullanımı sırasında kiĢisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli 

güven  verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araĢtırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koĢuluyla araĢtırmacı tarafından araĢtırma 

dıĢı da tutulabilirim.  

AraĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

Ġster doğrudan, ister dolaylı olsun araĢtırma uygulamasından kaynaklanan 

nedenlerle meydana  gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması 

halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi.   

AraĢtırma sırasında bir sağlık sorunu ile karĢılaĢtığımda; bu sağlık kuruluĢuna 

her zaman baĢvurabileceğimi biliyorum.  

Bu araĢtırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. AraĢtırmaya 

katılmam konusunda zorlayıcı bir davranıĢla karĢılaĢmıĢ değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan iliĢkime herhangi bir 

zarar getirmeyeceğini de biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. Kendi 

baĢıma belli bir düĢünme süresi sonunda adı geçen bu araĢtırma projesinde 

―katılımcı‖ olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

Ġmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.       

Katılımcı                   
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Adı, soyadı: 

Adres: 

Tel.  

Ġmza 

GörüĢme tanığı 

Adı, soyadı: 

Adres: 

Tel. 

Ġmza: 

Katılımcı ile görüĢen  hekim            

Adı soyadı, unvanı: 

Adres: 

Tel. 

Ġmza 

 

 

 

 

 

EK-2: AraĢtırma Görevlilerinde AĢı ile Korunabilir Hastalıkların, HIV ve 

HCV Antikor Düzeylerinin  Değerlendirilmesi 

 

Anketi yapan: Aile Hekimliği Anabilim Dalı  Dr. Ahmet AYRANCI 

 

Anket No:         Tarih: 
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Ad Soyad:…………………..                                    Telefon: 

1-) Cinsiyetiniz ?[  ] Kadın[  ] Erkek 

2-) Kaç yaĢındasınız? (Doldurduğunuz yaĢı belirtiniz)................ 

3-) Medeni durumunuz ?[  ] Evli         [  ] Bekar       [  ] Dul(BoĢanmıĢ-eĢi vefat 

etmiĢ) 

4-)Ailede yaĢayan birey sayısını belirtiniz. Çekirdek mi? GeniĢ aile mi? 

…………….. 

5-) Ailedeki bireyleri belirtiniz 

[  ] Anne                           [  ] Baba 

[  ] Çocuk ……..              [  ] Diğer…….. 

 

6-) Eğitim durumunuz   

[  ] Asistan     [  ] Yandal-uzman 

 

7-) Boyunuz:............... 

8-) Kilonuz:................. 

9-) En son olduğunuz aĢıları belirtiniz 

- Difteri-Tetanoz:               I doz:              II doz:          III doz:       IV doz:    V doz:     Rapel: 

- Hepatit B:                        I doz:              II doz:          III doz: 

- Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak:             I doz:          II doz:  

   Tekli Kızamık:               I doz:    

- Hepatit A:                        I doz:              II doz:           

- Suçiçeği :                          I doz:              II doz:           

        - Grip aĢısı:         Bu sene oldunuzmu    ?[  ] Evet                   [  ] Hayır 

Her sene düzenli olur musunuz? [  ] Evet                   [  ] Hayır 

 

 

 

10-) AĢı eksiğiniz var ise bunun nedeni nedir 
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AĢıya gerek duymama [  ] 

AĢılama tarama programının olmaması [  ] 

AĢı ücretini karĢılayamama [  ] 

Ġhmal zaman ayıramama [  ] 

Diğer […………………..  ] 
 

11-) Toplam hekimlik tecrübeniz kaç yıl…………………………… 

12-) Hangi bölümde çalıĢıyorsunuz 

1- Dahili tıp………………….. 

2- Cerrahi tıp……………… 

3- Temel tıp……………….. 

13-) Kaç yıldır mevcut asistanlık görevinizi yapmaktasınız……….. 
 

14-) Varsa diğer çalıĢtığınız sağlık kuruluĢlarında  ne kadar süre görev yaptınız  

1. basamak……….yıl 

2.basamak………..yıl 

3.basamak………..yıl 

15-) Ailenizde hepatit B, hepatit C,  HIV (diğerleri) geçiren yada taĢıyıcı var 

mı?......................... 

 

16-)Alkol alıyor musunuz? 

[  ]Hiç kullanmadım     [  ]Yılda bir iki kez      [  ]Ayda bir iki kez     [  ] Haftada bir 

iki kez[ ]Her gün[  ] 

 

17-)Sigara kullanıyormusunuz? 
 

[  ] Hiç içmedim [  ] Evet(günde……adet…….yıldır içiyorum)                 

[  ] Bıraktım (günde…….. adet…….yıl içtim)    

 

 

18-) Kronik  hastalığınız var mı? 

[  ] Var                    [  ] Yok 

 

Varsa açıklayınız………………….. 

 

19-) Gebelik durumunuz  var mı?                                                                                                         

[  ] Var                    [  ] Yok   
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20-) Kaç gebelik geçirdiniz ? Zamanları ve sonlanma Ģekillerini belirtiniz.. 

 

Normal doğum ……… 

Sezeryan…………… 

Abortus…………….. 

 

 

21-) Ameliyat geçirdiniz mi? 

 [  ] Geçirdim  [  ] Geçirmedim 

Ameliyat geçirdiyseniz ne ameliyatı ve kaç yıl önce geçirdiniz………………….. 

22-) Size kan transfüzyonu yapıldı mı? Yapıldı ise kaç kez ve hangi yıllarda 

yapıldı? 

[  ] Yapıldı                  [  ] Yapılmadı 

 

23-) DiĢ hekimine en son ne zaman baĢvurdunuz?, Yıllık düzenli gider misiniz? 

ġimdiye kadar kaç kez muayene oldunuz?………………. 

 

24-)DiĢ hekimliğinde tercihiniz  
Özel poliklinik [  ] 

Devlet Hastanesi [  ] 

Üniversite hastanesi [  ] 

 

 

Ne tür bir iĢlem yapıldı…………………… 

 

 

25-)Hayatınız boyunca yurtta kaldınız mı?  

[  ]Evet                     [  ]Hayır 

 

Hangi yaĢ döneminde…….. kaç yıl? ………………… 

 

26-) Manikür-pedikür oluyormusunuz?  Sıklığı nedir? 

[  ]Evet (yılda)………………………..                    [  ]Hayır 

 

 

27-)Berberde tıraĢ oluyormusunuz ? Sıklığı nedir? 

[  ]Evet (yılda)………………………..                   [  ]Hayır 

 

EK-3:Etik Kurul Onayı 
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