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I.

Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

YAŞAMIN İLK İKİ YILINDA MATERNAL HEPATİT A VE SUÇİÇEĞİ
ANTİKOR DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Hepatit A ve suçiçeği enfeksiyonları çocukluk yaş grubunda yaygın olarak görülen aşı ile
korunulabilir hastalıklardandır. Aşılama sırasında bebekte bulunan maternal antikorların, uygun
zamanda yapılmayan aşı uygulamalarında hedeflenen aktif immun cevabın azalmasına neden
olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, hepatit A ve suçiçeği aşılama stratejilerinde bu enfeksiyonlara
karşı oluşmuş olan ve anneden plasenta yoluyla fetüse geçen antikorların kaybolma zamanlarının göz
önüne alınması gerekmektedir. Çalışmanın amacı; sağlıklı çocuk izlemi yapılan 6-24 ay arasındaki
çocuklarda maternal hepatit A ve suçiçeği antikorlarının düzeylerinin belirlenmesi, maternal
antikorların kaybolma zamanlarının saptanması ve maternal antikorların düzeyleri ile sosyodemografik
özellikler arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Çalışmada yaş grupları olarak sınıflanan Grup 1 100 (%31,5), Grup 2 99 (% 31,2), Grup 3 59
(%18,6) ve Grup 4 ise 59 (%18,6) çocuktan oluşmuştur. Çalışmaya alınan çocukların 153’ü (%48,3)
erkek, 164’ü (%51,7) kızlardan oluşmuştur. Yaş grupları arasında cinsiyet açısından anlamlı fark
saptanmamıştır. Anne yaşı, anne eğitim durumu, anne çalışma durumu, baba yaşı, baba eğitim durumu,
baba çalışma durumu, evde yaşayan kişi sayısı, kardeş sayısı, evin tipi ve ailenin sosyal güvence
durumunu içeren sosyodemografik özellikler açısından yaş grupları arasında anlamlı fark
saptanmamıştır. Anne, baba ve kardeşlerin hepatit A ve suçiçeği geçirme öyküleri açısından yaş
grupları arasında anlamlı fark saptanmamıştır.
Yaş gruplarının antikor düzeylerinin değerlendirilmesinde; gruplar arasında hepatit A IgM,
hepatit A IgG ve suçiçeği IgM antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır
(p=0,00). Diğer yandan; yaş grupları arasında suçiçeği IgG antikor düzeyleri açısından istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,13). HAV IgG seropozitiflik yüzdesi Grup 1’de %71, Grup
2’de %41,4, Grup 3’te %0 ve Grup 4’te ise %8,5 olarak saptanmıştır. HAV IgG düzeylerinin 6. aydan
itibaren tedrici olarak düştüğü saptanmıştır. Suçiçeğine karşı oluşmuş IgG seropozitifliği Grup 1’de
%5, Grup 2’de %4, Grup 3’de %4 ve Grup 4’de ise %1 olguda saptanmıştır. Suçiçeğine karşı oluşmuş
IgG tipindeki antikorlar açısından değerlendirildiğinde; 6. aydan itibaren olguların %88.1-96.6’sında
seronegatiflik olduğu saptanmıştır. Çalışma grubunda yer alan olguların antikor düzeyleri ile
sosyodemografik özellikleri ve anne, baba ve kardeşlerin hepatit A ve suçiçeği geçirme öyküsü
arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.
Maternal antikorların aşı yanıtına etkileri nedeniyle, aşı ile korunulabilen hastalıklara karşı etkin
bir aşı programı belirlemede lokal epidemiyolojik ve sosyal özellikler yanında, maternal antikor
profilleri ve kaybolma zamanlarının belirlenmesi de önemli rol oynamaktadır. Önceki çalışmalarda;
hepatit A virüsüne karşı oluşmuş ve pasif olarak anneden bebeğe geçmiş maternal antikorların en az bir
yıl boyunca bebekte saptanabildiği; toplumun HAV ile ilgili endemik durumuna ve maternal
populasyonun anti-HAV antikor düzeylerine bağlı olarak yaşamın ikinci yılında da devam edebileceği
gösterilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen bulgulara benzer olarak; çalışmamızda da maternal anti-HAV
antikorlarının sağlıklı çocuk izlemine gelen ve henüz hepatit A aşısı yapılmamış çocuklarda 18. ayda
ortadan kaybolduğu gösterilmiştir. Çalışmamızdaki bu bulgu maternal antikorların ortadan kalktığı 18.
ayın hepatit A aşılamasında en optimal ay olduğunu gösterebilir. Suçiçeğine karşı oluşan maternal
antikorların kaybolma zamanı ile ilgili yapılan çalışmalarda ise; antikorların en geç bir yaşına kadar
kaybolduğu ve 6 ayın üzerindeki çocukların suçiçeği virüsüne karşı duyarlı oldukları saptanmıştır. Bu
bulgulara benzer olarak çalışmamızda da suçiçeğine karşı oluşmuş IgG tipindeki antikorlar açısından
değerlendirildiğinde; 6. aydan itibaren olguların %88.1-96.6’sında seronegatiflik olduğu saptanmıştır.
Çalışmamızda doğumdan 6. aya kadar geçen sürede serolojik analiz sonuçlarımız olmamakla birlikte; 6.
aydan sonra seropozitifliğin düşük bulunması ve özellikle 12. ay civarında daha da düşük seropozitiflik
saptanması aşı uygulamasının bu aylarda yapılmasını desteklemektedir.
Sonuç olarak; aşı yapılma zamanının belirlenmesinde; bebeğin o enfeksiyona karşı duyarlı olduğu
zamanın, pasif olarak kazanılmış maternal antikorların interferans olasılığı nedeniyle bu antikorların
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ortadan kalkma zamanının ve son olarak da immun sistemin gelişimi ile ilgili durumların göz önüne
alınması gereklidir.
DETERMINATION OF ANTIBODY LEVELS OF MATERNAL HEPATITIS A AND
VARICELLA DURING THE FIRST TWO YEARS OF LIFE
Hepatitis A and varicella infections are vaccine-preventable diseases which are common during
childhood. It is known that maternal antibodies present in infants during vaccination may cause a
decrease in the target active immune response in cases in which vaccination is not carried out in proper
time. Therefore, in vaccination strategies against hepatitis A and varicella, the disappearance time of
the antibodies which have been formed against these infections and transmitted from mother to fetus
through placenta should be taken into consideration. The purpose of the present study was to determine
the level of maternal hepatitis A and varicella antibodies, to fix the disappearance time of maternal
antibodies, and to establish the relationship between maternal antibody levels and sociodemographic
characteristics in children aged 6-24 months who were followed up in well-child visits.
The study was carried out at the School of Medicine of Ankara University, Department of
Pediatrics, Division of Social Pediatrics, together with the Ibni Sina Hospital Central Laboratory
Microbiology Unit, between December 2011 and August 2013. The study group was composed of
children aged 6 months (group 1), 12 months (group 2), 18 months (group 3) and 24 months (group 4)
who were brought to the Department of Social Pediatrics for well-child follow-up visits. A total of 317
infants and children were admitted to the study, who were followed up at the well-child follow-up
clinic, who were free of acute or chronic diseases and infections, had no history of premature birth, had
no history of hepatitis A and varicella infections, had not been vaccinated against varicella and hepatitis
A, and whose parents gave consent to participate to the study. As a serological analysis, the antibodies
in the form of lgG and lgM developing against hepatitis A and varicella viruses in the blood of the
subjects were measured. The antibodies formed against the hepatitis A virus were analyzed using
Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) and the antibodies formed against the varicella
virus analyzed using Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA).
Groups 1, 2, 3, and 4 were composed of 100 (31.5%), 99 (31.2%), 59 (18.6%) and 59 (18.6%)
children, respectively. 153 (48.3%) of children were boys and 164 (51.7%) were girls. In terms of
gender, no significant difference was identified among these age groups. Similarly, no statistical
differences were determined among the age groups in terms of sociodemographic characteristics
including maternal age, maternal education status, maternal employment status, paternal age, paternal
education status, paternal employment status, number of households, number of siblings, type of
residence and social security status of the family. Likewise, no significant differences were determined
among the age groups in terms of varicella and hepatitis A histories of mothers, fathers and siblings.
In the evaluation of antibody levels of the age groups, statistically significant differences were
established among the groups with respect to hepatitis A IgM, hepatitis A IgG and varicella IgM
antibody levels (p = 0.00). On the other hand, no statistically significant difference was determined
among the age groups in terms of varicella lgG antibody levels (p = 0.13). HAV lgG seropositivity
percentage was determined as 71% in group 1, 41.4% in group 2, 0% in group 3, and as 8.5% in group
4. It was found that the HAV lgG levels declined gradually starting from 6th month. lgG seropositivity
formed against varicella was determined as 5% in group 1, 4% in group 2, 4% in group 3, and as 1% in
group 4. In an evaluation in terms of the lgG type antibodies formed against varicella, seronegativity
was determined in 88.1 - 96.6% of cases as of the 6th month. No significant correlation was determined
between the antibody levels and the sociodemographic characteristics, and the history of hepatitis A
and varicella in the mothers, fathers and siblings, respectively, of the cases admitted to the study.
Due to the effect of maternal antibodies to vaccine response, identifying the maternal antibody
profiles and their disappearance time, beside local epidemiological and social characteristics, also plays
an important role in the determination of an effective vaccination program against vaccine-preventable
diseases. It was shown in previous studies that maternal antibodies formed against the hepatitis A virus
and passively transmitted from mother to baby could be detected in infants for at least one year and could
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also be maintained during the second year of life depending on the HAV-related endemic status of the
society and the anti-HAV antibody levels of the maternal population. Similar to the findings obtained in
previous studies, it is shown in our study that maternal anti-HAV antibodies in children brought to wellchild follow-ups and have not been vaccinated against hepatitis A disappeared during the 18th month.
This finding of our study can indicate that the 18th month during which maternal antibodies disappear is
the most optimal month for hepatitis A vaccination. In the studies which have been conducted for the
disappearance time of maternal antibodies formed against varicella, in turn, it was found that antibodies
disappeared until age one at the latest, and that children over 6 months were sensitive to the varicella
virus. Similar to these findings, an evaluation made in our study in terms of the lgG type antibodies
formed against varicella resulted in seronegativity in 88.1 - 96.6% of cases as of the 6th month. Although
we do not have serological analysis results for the period from birth to the 6th month, lower
seropositivities determined following the 6th month and even lower seropositivities determined around the
12th month support the idea to carry out the vaccination during these months.
As a result, the factors which should be taken into account in terms of determining the
vaccination time are the time during which the infant is susceptible to the respective infection, the
disappearance time of these antibodies due to the interference potential of passively acquired maternal
antibodies, as well as the conditions related to the development of the immune system.






II. Amaç ve Kapsam
Bu çalışma ile;
Çocuk sağlığı izlemi yapılan 6 aylık, 12 aylık, 18 aylık ve 24 aylık çocuklarda hepatit A ve
suçiçeğine karşı oluşmuş maternal antikor düzeylerini belirlemek
Maternal antikorlarla ilgili olarak hepatit A ve suçiçeği seropozitiflik durumlarını belirlemek
Hepatit A ve suçiçeğine karşı oluşmuş maternal antikorların kaybolma zamanını belirlemek
Maternal antikor düzeylerinin sosyodemografik özellikler ve ailede bu enfeksiyonların
geçirilme durumu ile ilişkisini saptamak amaçlanmıştır.

III. Materyal ve Yöntem
Çalışma, Aralık 2011 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sosyal Pediatri Bilim Dalı ve İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuarı Mikrobiyoloji Ünitesi’nde
yürütülmüştür. Çalışmaya başlamadan önce, 28 Kasım 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan, ‘40-849’ numaralı kararı ile onay alınmıştır. Araştırma
projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi tarafından (proje kodu:
12B3330014) desteklenmiştir.
Çalışma, kesitsel bir araştırma olup örneklemini Sosyal Pediatri Bilim Dalı’na 6. ay, 12. ay, 18.
ay ve 24. ay sağlıklı çocuk izlemi amacı ile getirilen çocuklar oluşturmuştur. Araştırmaya dahil olma
kriterleri; Sosyal Pediatri Bilim Dalı Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde izlenen, herhangi bir akut ya
da kronik hastalığı veya enfeksiyonu olmayan, prematüre doğum öyküsü olmayan, hepatit A ve
suçiçeği enfeksiyonu geçirme öyküsü olmayan, hepatit A ve suçiçeği aşıları yapılmamış ve ebeveynleri
araştırmaya girmeyi kabul eden çocuklar olarak belirlenmiştir. İlk başvuruda bu çocukların
ebeveynlerine araştırmaya katılım için sözel ve yazılı bilgilendirme yapılmış ve katılmayı kabul
edenlerden yazılı onam formu alınmıştır (Ek 1). Sosyodemografik özelliklerinin, bebeğin geçirilen
enfeksiyon ve aşılama öyküsünün, anne-baba ve varsa kardeşlerin hepatit A ve suçiçeği ile temas ve
hepatit A ve suçiçeği enfeksiyonu geçirme öykülerinin sorgulandığı bir form doldurulmuştur (Ek 2).
Her çocuktan düz biyokimya tüpüne toplam 3 ml kan alınmıştır. Alınan periferik kan örnekleri,
15 dakika 2500g’de santrifüj edilmiştir. Elde edilen serum örnekleri; hemen çalışılacaksa +4˚C’de,
daha sonra çalışılacaksa -20˚C’ de saklanmıştır. Alınan kan örneklerinin serolojik analizleri Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuarı Mikrobiyoloji Ünitesi’nde
çalışılmıştır. Serolojik analiz olarak; hasta kanında hepatit A ve suçiçeği virüsüne karşı gelişen IgG ve
IgM yapısındaki antikorların varlığı araştırılmıştır.
Analiz sırasında Hepatit A virüs antikorları, IgG Anti-HAV ve IgM Anti-HAV için Kemilüminesan
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Mikropartikül Enzim İmmünolojik Test (CMIA) yöntemi kullanılmıştır. Laboratuara gelen serum
örnekleri, HAVAb-IgG (Abbott, Wiesbaden, Germany) ve HAVAb-IgM (Abbott, Wiesbaden, Germany)
kitleri kullanılarak Architect cihazlarında çalışılmıştır. Sonuçlar, her iki antikor tipi için kalitatif olup
kalibrasyon değerleri kullanılarak hesaplanan örnek/cut-off sayısına göre hasta değerleri belirlenmiştir.
Buna göre HAV IgM için; <0.80 S/CO negatif, 0.80-1.20 S/CO ara değer ve >1.20 S/CO pozitif olarak
yorumlanırken; HAV IgG için ise; <1 S/CO negatif, >1 S/CO pozitif olarak yorumlanmıştır.
Suçiçeği virüsüne karşı oluşan IgG ve IgM antikorları Enzyme Linked Immunosorbent Assay
(ELISA) (NovaLisaTM, NovaTec Immundiagnostica GmbH, Germany) yöntemi ile çalışılmıştır. Bu
yöntemde, suçiçeği virüsü ile kaplanmış 96 kuyucuklu plaklarda bir süre bekletilen hasta serumundaki
antikorlar daha sonra insan antikoruna karşı oluşan ve enzim ile işaretlenmiş diğer bir antikorla
bağlanmakta ve substrat yardımıyla renkli ve görünür hale gelmektedir. Renkli kuyucukların
spektrofotometrik yöntemle absorbans değerleri hesaplanmaktadır. Kalibratörün absorbans değeri ile
hesaplanan örnek/cut-off sayısı her iki antikor tipi için <0.9 S/CO negatif, 0.9–1.1 S/CO ara değer ve
>1.1 S/CO pozitif olarak yorumlanmıştır.
İstatistiksel Analiz
Verilerin analizi ‘SPSS for Windows 15’ paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler;
dağılımı normal olan değişkenler için ortalama ± standart sapma, dağılımı normal olmayan değişkenler
için median (minimum – maksimum) ve nominal değişkenler için vaka sayısı ve yüzde olarak ifade
edilmiştir.
Grup sayısı iki olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliği t testi ile,
ortanca değerler yönünden farkın önemliliği ise Mann-Whitney U testi ile araştırılmıştır. Nominal
değişkenler Pearson ki-kare veya Fisher exact testi ile değerlendirilmiştir. Sürekli değişkenler
arasındaki ilişkiyi araştırırken dağılım normal olmadığı için Spearman korelasyon analizi yapılmıştır.
Anlamlı çıkan değişkenlerde ‘r’ ilişki katsayısı verilmiştir.
İstatistiksel olarak p değeri 0.05’in altında ise anlamlı kabul edilmiştir.
IV. Analiz ve Bulgular
1. Çalışmaya katılan çocukların ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri
Çalışmaya, Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda çocuk sağlığı izlemi yapılan ve dahil olma kriterlerine
uyan toplam 317 bebek ve çocuk alınmıştır. Çalışma populasyonu yaşlarına göre dört gruptan
oluşmuştur. Grup 1 içinde 6 aylık 100 olgu (%31.5), Grup 2 içinde 12 aylık 99 olgu (%31.2), Grup 3
içinde 18 aylık 59 olgu (%18.6) ve Grup 4 içinde ise 24 aylık 59 olgu (%18.6) yer almıştır.
Çalışmada yer alan çocukların ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri yaş gruplarına göre
Tablo 1’ de gösterilmiştir. Çalışmaya alınan çocukların annelerinin yaş ortalamasının 30.3±5.06 yaş
(median:30, 18-46 yaş), babaların yaş ortalamasının ise 34.3±5.4 yaş (median:33, 20-65 yaş) olduğu
belirlenmiştir. Çalışma populasyonunu oluşturan çocukların annelerinin %76.7’sinin lise ve/veya
üniversite mezunu olduğu ve %68.8’inin ev kadını olduğu öğrenilirken; babaların %84.2’sinin lise
ve/veya üniversite mezunu olduğu ve %94’ünün ise çalıştığı öğrenilmiştir. Ailelerin %55.2’sinin üç
kişiden oluştuğu, %98.4’ünün sağlık güvencesinin olduğu ve %92.4’ünün ise apartman dairesinde
oturduğu saptanmıştır.
Çalışmada, anne ve babanın yaşı, eğitim durumları ve çalışma durumları, ailenin çocuk sayısı,
evde yaşayan kişi sayısı, ailenin sağlık güvencesi varlığı ve yaşadıkları evin tipini içeren
sosyodemografik özellikler açısından yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır.
Çalışmaya alınan çocukların 153 ‘ünün (%48.3) erkek, 164’ünün (%51.7) kızlardan oluştuğu
belirlenmiştir. Çalışma populasyonunu oluşturan olguların yaş gruplarına göre cinsiyet dağılımı Tablo 2’de
gösterilmiştir. Çalışmada cinsiyet açısından yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmamıştır (p=0.160).
Çalışmada yer alan 122 olgunun (%38.5) bir kardeşi ve 24 olgunun (%7.6) ise iki kardeşinin
olduğu belirlenmiştir. Kardeşlerin yaş ortalamasının 7.9±4.7 yaş (median:7, 1-23 yaş) olduğu,
cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde; %48.6’sının erkek, %51.4’ünün ise kız olduğu belirlenmiştir.

EK-11 Sonuç Raporu Formatı
Tablo 1. Çalışmada yer alan çocukların sosyodemografik özelliklerinin yaş gruplarına göre dağılımı.

Özellikler
Anne Yaşı
< 20 yaş
20 -30 yaş
>30 yaş
Baba Yaşı
< 20 yaş
20 -35 yaş
> 35 yaş
Annenin eğitim durumu
Okur-yazar değil
İlköğretim
Lise mezunu
Üniversite
Annenin çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Babanın eğitim durumu
Okur-yazar değil
İlköğretim
Lise mezunu
Üniversite
Babanın çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Çocuk sayısı
2
3
Evde yaşayan kişi sayısı
3 kişi
4-5 kişi
6 kişiden fazla
Sağlık güvencesi varlığı
Var
Yok
Yaşanılan evin tipi
Gecekondu
Apartman dairesi
Müstakil ev
*Satır yüzdesi

Grup 1(n:100)
[Sayı
(Yüzde)]*

Grup 2
(n:99) [Sayı
(Yüzde)]*

Grup 3
(n:59) [Sayı
(Yüzde)]*

Grup 4
(n:59) [Sayı
(Yüzde)]*

Toplam
(n:317) [Sayı
(Yüzde)]*

1(%1.0)
83(%83.0)
16(%16.0)

2(%2.0)
81(%81.8)
16(%16.2)

0(%0)
54(%91.5)
5(%8.5)

0(%0)
46(%77.9)
13(%22.1)

3(%0.9)
264(%83.3)
50(%15.8)

0 (% 0)
65(% 65.0)
35(% 35.0)

1 (% 1.0)
65(%65.6)
33(%33.4)

0( %0)
39(%66.1)
20(%33.9)

0(%0)
34(%57.6)
25(%42.4)

1(%0.3)
203(%64.0)
113(%35.7)

0(% 0)
24(%24.0)
43(%43.0)
33(%33.0)

1 (%1.0)
22(%22.2)
45(%45.5)
31(%31.3)

0(%0)
15(%25.4)
33(%55.9)
11(%18.7)

0(%0)
12(%20.4)
35(%59.2)
12(%20.4)

1(%0.3)
73(%23.0)
156(%50.0)
87(%26.7)

30(%30.0)
70(%70.0)

35(%35.3)
64(%64.7)

18(%30.5)
41(%69.5)

16(%27.1)
43(%62.9)

99(%31.2)
218(%68.8)

1(%1.0)
12(%12.0)
36(%36.0)
51(%51.0)

3(%3.0)
11(%11.1)
35(%35.3)
50(%50.6)

1(%1.7)
13(%22.0)
26(%44.0)
19(%32.3)

1(%1.7)
8(%13.5)
31(%52.5)
19(%32.3)

6(%1.9)
44(%13.9)
128(%40.4)
139(%43.8)

94 (%94.0)
6(%6.0)

93(%93.9)
6 (%6.1)

55(%93.2)
4(%6.8)

55(%93.2)
4(%6.8)

297(%94.0)
20(%6.)

37(%89.0)
10(%11.0)

39(%86.7)
6(%13.7)

23(%93.2)
3(%6.8)

23(%91.5)
5(%8.5)

122(%83.6)
24(%16.4)

54(%54.0)
42(%42.0)
4 (%4.0)

53(%53.5)
36(%36.3)
10(%10.2)

33(%55.9)
26(%44.1)
0(%0)

35(%59.3)
20(%33.9)
4(%6.8)

175(%55.2)
124(%39.1)
18(%5.7)

99(%99.0)
1 (%1.0)

95(%96.0)
4 (%4.0)

59 (%100)
0 (%0)

59 (%100)
0 (%0)

312 (%98.4)
5 (%1.6)

1 (%1.0)
90 (%90.0)
9 (%9.0)

2 (%2.0)
93(%93.9)
4 (%4.1)

1 (%1.7)
52 (%88.1)
6 (10.2)

0 (%0)
58 (%98.3)
1 (%1.7)

4 (%1.3)
283(%92.4)
20 (%6.3)
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Tablo 2. Çalışmada yer alan çocukların cinsiyetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı.

Grup 1

Erkek
[Sayı(Yüzde)]*
46(%46,0)

Kız
[Sayı(Yüzde)]*
54(%54,0 )

Grup 2

52(%52,5 )

47(%47,5 )

Grup 3

22(%37,3 )

37(%62,7 )

Grup 4

33(%55,9 )

26(%44,1 )

Total

153(%48,3)

164(%51,7)

Gruplar

*Satır yüzdesi

2. Çalışmaya alınan çocukların anne, baba ve kardeşlerinde hepatit A ve suçiçeği enfeksiyonu
geçirme öyküleri
Çalışmaya katılan çocukların anne ve babalarının hepatit A ve suçiçeği enfeksiyonlarını geçirme
öyküleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Çalışma populasyonunun tümü değerlendirildiğinde; annelerin
verdiği öyküde; 35 annenin (%11) hepatit A, 193 annenin (%60.9) ise suçiçeği enfeksiyonunu
geçirdiği öğrenilmiştir. Diğer yandan; 9 babanın (%2.8) hepatit A, 81 babanın (%25.6) ise suçiçeği
geçirdiği verilen öyküden öğrenilmiştir.
Annelerin ve babaların hepatit A veya suçiçeği geçirme öyküleri açısından yaş grupları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05).
Tablo 3. Çalışmada yer alan çocukların anne ve babalarının hepatit A ve suçiçeği geçirme öyküleri.
Sağlık Durumu

Anne
[Sayı(Yüzde)]*

Baba
[Sayı(Yüzde)]*

Hepatit A geçirme öyküsü
Var
Yok
Bilmiyor
Suçiçeği geçirme öyküsü
Var
Yok
Bilmiyor

35((11.0)
149(47.0)
133(42.0)

9 (2,8)
88 (27,8)
220 (69,4)

193 (60,9)
45 (14,2)
79 (24,9)

81 (25,6)
53 (16,7)
183 (57,7)

Total

317(100)

317(100)

*Satır yüzdesi

Çalışmaya alınan çocukların kardeşlerinin hepatit A ve suçiçeği ile temas ve hastalık öyküleri
Tablo 4’te gösterilmiştir. Çalışmaya alınan çocukların kardeşleri arasında hepatit A geçirme öyküsü 4
kardeşte (%2.7) saptanırken, 2 kardeşte (%1.4) ise hepatit A hastası ile temas öyküsü alınmıştır. Diğer
yandan; 54 (%37) kardeşte suçiçeği geçirme öyküsü, 31 (%21.2) kardeşte ise suçiçeği ile temas öyküsü
öğrenilmiştir.
Çalışmaya alınan çocukların kardeşlerinin hepatit A veya suçiçeği geçirme ve temas öyküleri
açısından yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05).
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Tablo 4. Çalışmada yer alan çocukların kardeşlerinin hepatit A ve suçiçeği ile temas ve hastalık öyküleri.
Sağlık Durumu

Kardeş 1
[Sayı(Yüzde)]*

Hepatit A geçirme öyküsü
Var
Yok
Hepatit A ile temas öyküsü
Var
Yok
Suçiçeği geçirme öyküsü
Var
Yok
Suçiçeği ile temas öyküsü
Var
Yok
Total

Kardeş 2
[Sayı(Yüzde)]*

3(2,5)
119(97,5)

1(4,2)
23(95,8)

1(0,8)
121(99,2)

1(4,2)
23(95,8)

42(34,4)
80(65,6)

12(50.0)
12(50.0)

26(21,3)
96(78,7)
122(100)

5(20,8)
19(79,2)
24(100)

3. Çalışmada yer alan çocukların antikor düzeyleri ve serolojik durumlarının yaş gruplarına
göre değerlendirilmesi
Çalışmada yer alan çocukların hepatit A (HAV) IgM ve IgG ile suçiçeği IgM ve IgG antikor
düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımları Tablo 5’te gösterilmiştir. Yaş grupları arasında HAV IgM,
HAV IgG ve suçiçeği IgM antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu
saptanmıştır (bütün değerler için p=0.00). Diğer yandan; yaş grupları arasında suçiçeği IgG düzeyleri
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.13).
Tablo 5. Çalışmada yer alan çocukların antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımları (Antikor düzeyleri
S/CO olarak verilmiştir).
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Total
p**

HAV IgM*

HAV IgG*

Suçiçeği IgM*

Suçiçeği IgG*

0.13 (0.07-0.41)
0.13 (0.08-0.37)
0.16 (0.07-1.70)
0.15 (0,08-0,36)
0.14 (0.07-1.70)

6.02 (0.90-14.7)
0.67 (0.02-10.9)
0.26 (0.13-0.63)
0.25 (0.13-5.63)
0.46 (0.02-14.7)

0.15 (0.02-8.17)
0.26 (0,07-0.80)
0.24 (0.11-0.76)
0.29 (0.06-0.59)
0.22 (0,02-8.17)

0.41 (0.07-1.80)
0.36 (0.02-3.55)
0.38 (0.12-3.89)
0.35 (0.09-1.26)
0.38 (0.02- 3.89)

0.00

0.00

0.00

0.13

*Median (minimum-maksimum)
**Kruskal-Wallis testi

Hepatit A IgM antikor düzeylerinin yaş grubuna göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Yaş
grupları arasında HAV IgM antikor düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır
(p=0.00).
Hepatit A IgM antikor düzeyleri arasında gruplar arası farklar değerlendirildiğinde; sadece Grup
1-Grup 2 ve Grup 3-Grup 4 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı saptanmıştır
(p>0.05). Diğer yandan; Grup 1-Grup 3, Grup 1-Grup 4, Grup 2-Grup 3 ve Grup 2-Grup 4 arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu saptanmıştır (sırayla; p=0.000, p=0.006, p=0.000 ve
p=0.017).
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Şekil 1. Hepatit A IgM antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı

Hepatit A IgM seropozitifliğinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. Sadece
bir olguda (bütün çocuklar içinde %0.3) HAV IgM seropozitifliği saptanmıştır. Onsekiz aylık olan
bu olguda, HAV IgM düzeyi 1.7 S/CO; HAV IgG düzeyi ise 0.46 S/CO olarak bulunmuş olup olgu
HAV IgG açısından seronegatiftir. Öykü ve fizik muayene ile hepatit A enfeksiyonunu
düşündürecek bir bulgu saptanmayan bu olgu izleme alınmıştır.

Şekil 2. Hepatit A IgM seropozitifliğin yaş gruplarına göre dağılımı

Hepatit A IgG antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir. Yaş
grupları arasında HAV IgG antikor düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır
(p=0.00).
Hepatit A IgG antikor düzeyleri arasında gruplar arası farklar değerlendirildiğinde; sadece Grup
3-Grup 4 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı saptanmıştır (p>0.05). Diğer
yandan; Grup 1-Grup 2, Grup 1-Grup 3, Grup 1-Grup 4, Grup 2-Grup 3 ve Grup 2-Grup 4 arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu saptanmıştır (sırayla; p=0.01, p=0.01, p=0.01, p=0.00 ve
p=0.000).
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Şekil 3. Hepatit A IgG antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı

Hepatit A IgG seropozitifliğinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir. Çalışma
grubunun tümünde HAV IgG seropozitifliğinin %36.9 olduğu hesaplanmıştır (n=117). Yaş
gruplarına göre değerlendirildiğinde; HAV IgG seropozitifliği, Grup 1’de %71 (n=71), Grup 2’de
%41.4 (n=41), Grup 3’te %0 ve Grup 4’te ise %8.5 (n=5) olarak saptanmıştır.

Şekil 4. Hepatit A IgG seropozitifliğin yaş gruplarına göre dağılımı

Suçiçeği IgM antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 5’te gösterilmiştir. Yaş
grupları arasında suçiçeği IgM antikor düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır (p=0.00).
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Şekil 5. Suçiçeği IgM antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı.

Suçiçeği IgM antikor düzeyleri arasında gruplar arası farklar değerlendirildiğinde; Grup 1-Grup
2, Grup 1-Grup 3 ve Grup 1-Grup 4 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Diğer
yandan; Grup 2-Grup 3, Grup 2-Grup 4 ve Grup 3-Grup 4 arasında ise istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmamıştır (p>0.05).
Suçiçeği IgM seropozitifliğin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 6’da gösterilmiştir. Sadece bir
olguda (bütün çocuklar içinde %0.3) suçiçeği IgM seropozitifliği saptanmıştır. Altı aylık olan bu
olguda suçiçeği IgM düzeyi 8.17 S/CO, suçiçeği IgG düzeyi ise 1.2 S/CO olarak saptanmış ve olgu
hem IgM hem de IgG açısından seropozitif olarak değerlendirilmiştir. Öykü ve fizik muayene ile
suçiçeği enfeksiyonunu düşündürecek bir bulgu saptanmayan bu olgu izleme alınmıştır.

.
Şekil 6. Suçiçeği IgM seropozitifliğin yaş gruplarına göre dağılımı

Suçiçeği IgG antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir. Yaş
grupları arasında suçiçeği IgG antikor düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmamıştır (p>0.05).
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Şekil 7. Suçiçeği IgG antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı

Suçiçeği IgG seropozitifliğinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 8’de gösterilmiştir. Çalışma
grubunun tümünde suçiçeği IgG seropozitifliği %4.4 bulunmuştur (n=14). Yaş gruplarına göre
değerlendirildiğinde; suçiçeği IgG seropozitifliği; Grup 1’de %5, Grup 2’de %4, Grup 3’te %6.8 ve
Grup 4’te ise %1.7 olarak saptanmıştır.

.
Şekil 8. Suçiçeği IgG seropozitifliğin yaş gruplarına göre dağılımı

4. Çalışmada yer alan çocukların cinsiyetlerine göre antikor düzeyleri ve serolojik durumlarının
değerlendirilmesi
Çalışmada yer alan çocukların antikor düzeylerinin cinsiyetlerine göre değerlendirilmesi Tablo
6’da yer almaktadır. Antikor düzeylerinin cinsiyetlerine göre değerlendirilmesinde; HAV IgM, HAV
IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde çocukların cinsiyeti açısından istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05).
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Tablo 6. Çalışmaya katılan çocukların antikor düzeylerinin cinsiyetlerine göre dağılımları (Antikor düzeyleri
S/CO olarak verilmiştir).
Cinsiyet

HAV IgM*

HAV IgG*

Suçiçeği IgM*

Suçiçeği IgG*

Erkek

0.13 (0.08-0.37)

0.35 (0.02-14.7)

0.38 (0.07-3.89)

0.22 (0.04-0.80)

Kız

0.14 (0.07-1.7)

0.55 (0.05-14.4)

0.38 (0.02-3.55)

0.23 (0.02-8.17)

Total

0.14 (0.07-1.70)

0.46 (0.02-14.7)

0.22 (0,02-8.17)

0.38 (0.02- 3.89)

0.227

0.069

0.514

0.501

p**
*Median (minimum-maksimum)
**Mann-Whitney-U testi

Çalışmaya katılan çocukların serolojik düzeylerinin cinsiyetlerine göre dağılımları
değerlendirildiğinde; HAV IgM seropozitifliği erkek çocuklarda %0, kız çocuklarda %0.6; HAV
IgG seropozitifliği ise erkek çocuklarda %32, kız çocuklarda %41.5 olarak saptanmıştır. Suçiçeği
IgM seropozitifliği, erkek çocuklarda %0, kız çocuklarda %0.6; suçiçeği IgG seropozitifliği ise
erkek çocuklarda %5.2, kız çocuklarda %3.7 olarak saptanmıştır.
5. Çalışmada yer alan çocukların sosyodemografik özelliklerine göre antikor düzeylerinin ve
seropozitifliğinin değerlendirilmesi
Her antikor sonucu çalışmaya katılan çocuk ve ailelerinin sosyodemografik özellikleri ile ayrı
ayrı karşılaştırılmıştır.
Anne yaşı açısından HAV IgM, HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Benzer olarak; baba yaşı açısından HAV IgM,
HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmamıştır (p>0.05).
Anne eğitim durumu açısından HAV IgM, HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Benzer olarak; baba eğitim
durumu açısından HAV IgM, HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05).
Anne çalışma durumu açısından HAV IgM, HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Benzer olarak; baba çalışma
durumu açısından HAV IgM, HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). HAV IgG seropozitifliği çalışan annelerin çocuklarında
%35.4, çalışmayan annelerin çocuklarında ise %37.6 olarak saptanmıştır. Diğer yandan, suçiçeği IgG
seropozitifliği anneleri çalışan çocuklarda %5.1, çalışmayan annelerin çocuklarında ise %1.4 olarak
saptanmıştır.
Ailenin çocuk sayısı açısından HAV IgM, HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). HAV IgG seropozitifliği tek
çocuklu ailelerin çocuklarında %34.6, iki çocuklu ailelerin çocuklarında %38 ve üç çocuklu ailelerin
çocuklarında ise %50 oranında saptanmıştır. Suçiçeği IgG seropozitifliği ise tek çocuklu ailelerin
çocuklarında %5.2, iki çocuklu ailelerin çocuklarında %3 ve üç çocuklu ailelerin çocuklarında ise
%3.8 oranında saptanmıştır.
Evde yaşayan kişi sayısı ve ailenin toplam çocuk sayıları açısından HAV IgM, HAV IgG,
suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır
(p>0.05). HAV IgG seropozitifliği evde yaşayan kişi sayısı 3 olan ailelerin çocuklarında %33.5, 4-5
olan ailelerin çocuklarında %42.3 ve altıdan fazla kişinin yaşadığı ailelerin çocuklarında ise %33.3
olarak belirlenmiştir.
Ailenin sağlık güvencesi varlığı açısından ile HAV IgM, HAV IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği
IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). HAV IgG
seropozitifliği sağlık güvencesi olmayan çocukların %60’ında, olanların ise %36.5’inde saptanmıştır.
Suçiçeği IgG seropozitifliği ise sağlık güvencesi olmayan çocukların %20’sinde, olan çocukların ise
%4.2’sinde saptanmıştır.
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Ailenin yaşadığı evin tipi (gecekondu, apartman dairesi, müstakil ev) açısından HAV IgM, HAV
IgG, suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmamıştır (p>0.05). Gecekonduda yaşayan çocuklarda HAV IgG seropozitifliği %75, apartman
dairesinde yaşayan çocuklarda ise %35.5 oranında saptanmıştır.
6. Çalışmada yer alan çocukların ebeveyn ve kardeşlerinin enfeksiyon öykülerine göre antikor
düzeylerinin ve seropozitifliğinin değerlendirilmesi
Çalışmada yer alan çocukların anne ve babalarının hepatit A geçirme öyküleri açısından HAV
IgM ve HAV IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05).
Çalışmada yer alan çocukların anne ve babalarının suçiçeği geçirme öyküleri açısından suçiçeği
IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05).
Çalışmada yer alan çocukların kardeşlerinin hepatit A geçirme ve temas öyküleri açısından
HAV IgM ve HAV IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05).
Kardeşinde hepatit A enfeksiyonu geçirme öyküsü olan çocukların tamamında (%100) HAV IgG
seropozitifliği saptanırken, kardeşinde öykü olmayanlarda ise %40.3 oranında saptanmıştır. Kardeşinde
HAV ile temas öyküsü olan çocukların tamamında (%100) HAV IgG seropozitifliği saptanırken,
kardeşinde temas öyküsü olmayanların ise %41.7’sinde HAV IgG seropozitifliği saptanmıştır.
Çalışmada yer alan çocukların kardeşlerinin suçiçeği geçirme ve temas öyküleri açısından
suçiçeği IgM ve suçiçeği IgG antikor düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır
(p>0.05). Kardeşinde suçiçeği enfeksiyonu geçirme öyküsü olan çocukların hiçbirinde suçiçeği IgG
seropozitifliği saptanmamışken, kardeşinde suçiçeği ile temas öyküsü olan çocuklarda %3.8 oranında
suçiçeği IgG seropozitifliği saptanmıştır.
V. Sonuç ve Öneriler
Hepatit A ve suçiçeği enfeksiyonları tüm dünyada yaygın olarak görülen ve çocukluk çağında sık
olarak ortaya çıkan aşı ile korunulabilen hastalıklardandır. Bu enfeksiyonların önemi; ciddi
komplikasyonlarla seyretmesi ve mortalite ve morbiditeyle ilgili önemli sonuçlar oluşturmasıdır.
Hepatit A ve suçiçeği gibi aşı ile korunulabilir hastalıklarda etkin bir aşı programı belirlemede lokal
epidemiyolojik ve sosyodemografik özellikler yanında, maternal antikor profilleri ve kaybolma
zamanlarının belirlenmesi de önemli rol oynamaktadır. Yenidoğan ve bebeklik döneminde enfeksiyon
hastalıklarına karşı korunma, gebelik sırasında annedeki IgG’nin (maternal antikorlar) transplasental
geçişi ile oluşan pasif immunite ile sağlanmaktadır. Önceki çalışmalarda maternal antikorlar tamamen
kaybolmadan yapılacak bir aşılama ile verilen antijenlerin nötralize edilmelerinin etkin bir bağışıklık
oluşmasını engellediği gösterilmiştir. Diğer yandan, maternal antikorların farklı toplumlarda değişik
yaşlara kadar varlığını sürdürmesi, toplumlar arasında farklı aşı uygulamaları sonucunu doğuran bir
faktördür. Çalışmamızda hepatit A ve suçiçeği etkenlerine karşı oluşmuş maternal antikorların sağlıklı
çocuklardaki düzeyleri ölçülmüş ve bu antikorların kalıcılık süreleri ve sosyodemografik özellikler ile
ilişkisi incelenmiştir. Çalışmamızda 6-24 ay arasındaki olguların aylara göre gruplandırılması, yaş
gruplarına göre seropozitiflik oranları arasındaki değişimin izlenebilmesini sağlamıştır.
Aşılama sırasında bebekte bulunan maternal antikorların, uygun zamanda yapılmayan aşı
uygulamalarında hedeflenen aktif immun cevabın azalmasına neden olabileceği bilinmektedir. Bu
nedenle, hepatit A ve suçiçeği aşılama stratejilerinde bu enfeksiyonlara karşı oluşmuş olan ve anneden
plasenta yoluyla fetüse geçen antikorların kaybolma zamanlarının göz önüne alınması gerekmektedir.
Çalışmamızda maternal HAV antikorlarının, sağlıklı çocuk izlemine gelen ve henüz hepatit A aşısı
yapılmamış çocuklarda 18. ayda ortadan kaybolduğu gösterilmiş ve maternal antikorların ortadan kalktığı
18. ayın hepatit A aşılamasında en optimal ay olduğu düşünülmüştür. Diğer yandan; suçiçeğine karşı
oluşmuş IgG tipindeki antikorlar açısından değerlendirildiğinde; 6. aydan itibaren olguların %88.196.6’sında seronegatiflik olduğu, 6. aydan sonra seropozitifliğin düşük bulunduğu ve özellikle 12. ay
civarında daha da düşük olduğu saptanmış ve bu bulguların aşı uygulamasının bu aylarda yapılmasını
desteklediği şeklinde yorumlanmıştır. Hem hepatit A hem de suçiçeği aşılarının yapılma zamanının
belirlenmesinde; bebeğin o enfeksiyona karşı duyarlı olduğu zamanın, pasif olarak kazanılmış maternal
antikorların interferans olasılığı nedeniyle bu antikorların ortadan kalkma zamanının ve son olarak da
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immun sistemin gelişimi ile ilgili durumların göz önüne alınması gereklidir. Anneden plasenta yoluyla
geçen antikorların farklı toplumlarda değişik yaşlara kadar varlığını sürdürmesi, toplumlar arasında farklı
aşı uygulamaları sonucunu doğuran bir faktördür. Bu nedenle farklı sosyoekonomik düzeye sahip
gruplarda, doğumdan itibaren maternal antikor eliminasyonunu belirleyen çalışmaların yapılmasının
toplumun maternal antikorlarla ilgili genel profilini yansıtabileceği düşünülmektedir.
VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar
Çalışmamız hepatit A ve suçiçeği aşılamasında en uygun zamanın belirlenmesi açısından katkılar
sunmaktadır. Çalışmamızda 18. ay civarında HAV immunitesinin tamamen ortadan kalktığını ve bu
nedenle bu aylarda çocukların hepatit A enfeksiyonuna karşı duyarlı hale geldiğini gösteren bulgumuz;
çocukluk çağı aşılamasında 18. ayda yapılacak hepatit A aşısı ile hem anneden geçen antikorların
interferans etkisinin en aza indirilmesinin, hem de hastalığa duyarlı olan bu grubun etkin olarak
korunabilmesinin sağlanabileceğini göstermektedir. Elde ettiğimiz bu bulgu aynı zamanda, ülkemizde
2013 yılının başından itibaren 18-24 aylar arasında bütün çocuklara yapılmasına başlanan hepatit A
aşılamasının yapılma zamanı ile ilgili stratejiyi desteklemektedir. Diğer yandan; ülkemizde 2013 yılının
başından itibaren suçiçeği aşısı Sağlık Bakanlığı rutin çocukluk çağı aşı programına alınmıştır. Aşı 12
aylık bebeklere tek doz olarak yapılmaktadır (49). Çalışmamızda 6. aydan itibaren olguların %88.196.6’sında suçiçeği açısından seronegatiflik olduğu saptanmıştır. Altıncı aydan sonra seropozitifliğin
düşük bulunması ve özellikle 12. ay civarında daha da düşük seropozitiflik saptanması aşı uygulamasının
bu aylarda yapılmasını desteklemektedir.
VII.
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X.

Ekler

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları
Projede istenen destek, kanda serolojik analizlerin yapılması amacıyla hizmet alımının
gerçekleştirilmesi için kullanılmıştır. Alınan kan örneklerinde serolojik analizler için hizmet alımı,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuarı Mikrobiyoloji Ünitesinde
gerçekleştirilmiştir.
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