
Girifl
B19 virusu, Parvoviridae familyas›n›n Parvovirus genusun-

da yer alan, ikozahedral simetrili, tek iplikli RNA virusudur. ‹n-
sanlarda hastal›k oluflturan tek parvovirus olan  B19 virusu tüm
dünyada yayg›n olarak bulunmaktad›r. Esas olarak solunum
sekresyonlar› ile bulaflan virus, kan nakli ve transplasental yol
ile de geçebilmektedir. Çocukluk yafl grubunun döküntülü has-
tal›klar›ndan olan erythema infectiosum'un etkeni olan  B19 vi-
rusu, eriflkinlerde özellikle kad›nlarda artropatilere neden ol-
maktad›r. Virus özgül olarak eritrositer serinin olgunlaflmam›fl
hücrelerini etkiledi¤inden, eritrosit yap›m› durmakta ve özellik-
le kronik hemolitik anemisi olan hastalarda aplastik krize yol
açabilmektedir. Hamile bir kad›n›n  B19 virusu ile infekte ol-
mas› sonucunda, hydrops fetalis ve konjenital anemi geliflebil-
mektedir (1,2).

Yurdumuzda  B19 infeksiyonunun seroprevalans› ile ilgili
yap›lm›fl sadece bir araflt›rma bulunmaktad›r (3). Çeflitli yafl
gruplar›na ait seroprevalans de¤eri, parvovirus B19 epidemiyo-
lojisi ile ilgili sonuçlar verecektir. Bu amaçla biz de yöremizde
4-6 yafl grubu çocuklarda parvovirus B19 seroprevalans›n›
araflt›rmay› planlad›k.

Yöntemler
Antalya'n›n sosyoekonomik düzeyi düflük yörelerinden

olan Ahatl› bölgesinde 4-6 yafl çocuk grubu temsil edecek flekil-
de, örnekleme yöntemi ile 200 çocuk seçildi; seçilen çocuklar›n
140'›na (%70) (77 erkek, 63 k›z) ulafl›labildi. Al›nan kanlar›n
serumlar› ayr›larak, test edilinceye dek -70°C'de sakland›. Mik-
ro ELISA kitleri (R-Biopharm, Almanya) ile, üretici firman›n
önerileri do¤rultusunda çal›fl›larak, serumlarda parvovirus B19
IgG antikorlar›n›n varl›¤› araflt›r›ld›.

Sonuçlar
Yüz k›rk serum örne¤inin 54'ünde (%38.6) parvovirus B19

IgG antikorlar› saptanm›flt›r. Cinsler aras›nda bir fark gözlen-

memifltir (p>0.05) (Tablo 1).
‹rdeleme

Bu çal›flmada, Antalya'n›n Ahatl› bölgesinden seçilen 4-6
yafl grubu çocuklarda parvovirus B19 IgG antikorlar› araflt›r›l-
m›fl ve %38.6 seropozitiflik saptanm›flt›r. Altyap› ve sosyokül-
türel farkl›l›klar, kiflilerin infeksiyöz ajanlar ile karfl›laflma yafl-
lar›n› etkilemektedir. Singapur'da yap›lan parvovirus B19 se-
roprevalans araflt›rmas›nda befl yafl›ndan küçük çocuklarda an-
tikor pozitifli¤i saptanamaz iken, Brezilya'da befl yafl›ndan kü-
çük çocuklar›n %35'inin parvovirus B19 infeksiyonu geçirmifl
oldu¤u rapor edilmifltir (4,5). Söz konusu araflt›rmalarda di¤er
yafl gruplar›na iliflkin veriler ise flu flekildedir: Brezilya'da 11-15
yafl aras› çocuklar›n %80'i, 50 yafl›ndan büyüklerin %90'› sero-
pozitif bulunmufl; Singapur'da ise 5-14 yafllar aras›nda %3.5,
15-19 yafllar aras›nda %7.7, 20-24 yafllar aras›nda %10.3, 25-
34 yafllar aras›nda %28 ve 35 yafl›n üzerinde %65 seropozitif-
lik saptanm›flt›r. 

Sodja ve arkadafllar› (6), Çekoslovakya için parvovirus B19
seropozitiflik oran›n› 0-4 yafllar aras›nda %9.8, okul öncesi ve
okul ça¤› çocuklar için %27-35.7 ve 15 yafl›n üzerindekiler için
%53.3-%57.7 olarak yay›mlam›flt›r. Cohen ve Buckley (7) ‹n-
giltere'de 1-5 yafllar aras›nda %5-15, daha büyük çocuklarda ise
%50-60 seropozitiflik saptam›flt›r. Parvovirus B19 seropozitivi-
tesi, Almanya'da 12 yafl grubundaki çocuklarda %61 (8); Ku-
veyt'te 16 yafl›n alt›ndaki çocuklarda %17.4'tür (9). Yurdumuz-
da bu alanda yap›lm›fl ilk araflt›rmada, Yenen ve arkadafllar› (3),
5-14 yafl grubu çocuklar›n %45'inde parvovirus B19 antikorla-
r›n›n oldu¤unu göstermifltir. 

Bizim araflt›rmam›zda, seçilen Ahatl› yöresi, Antalya'n›n
sosyoekonomik düzeyi düflük bir bölgesidir. Örnekleme yönte-
mi ile seçilen 4-6 yafl grubu çocuklar›n %38.6's›nda parvovirus
B19 IgG antikor pozitifli¤i bulunmufltur. Dünyan›n çeflitli böl-
gelerinden bildirilen sonuçlar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Ahatl› yö-
resinde nispeten erken yafllarda bu virus ile karfl›lafl›ld›¤› görül-
mektedir.

Parvovirus B19 infeksiyonu genellikle selim seyretmekte,
komplikasyonlara neden olmamaktad›r. Ancak, kronik hemoli-
tik anemisi olanlar, hamileler, ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl hastalar-
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da ciddi sonuçlara neden olabilen klinik tablolara yol açabil-
mektedir. ‹nfeksiyona karfl› korunmak amac› ile henüz elimiz-
de afl› bulunmamaktad›r. Ayr›ca, erythema infectiosum geçiren
hastalar›n tan›s› konuldu¤unda, viremi dönemi geçmifl oldu-
¤undan, hastalar prodrom dönemlerinde hastal›¤› çevrelerine
yaym›fl bulunmaktad›rlar. Bu nedenlerle, söz konusu risk grup-
lar›n›n izleminde parvovirus B19 da göz önünde bulundurul-
mal›, genel hijyenik önlemlerin yan› s›ra, özellikle döküntülü
hastal›k salg›nlar› s›ras›nda dikkatli olunmal›d›r.
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Tablo 1. Antalya'n›n Ahatl› Bölgesi'nde 4-6 Yafl Grubu Çocuklarda 
Parvovirus B19 Antikorlar› Pozitifli¤i

Parvovirus B19 IgG Antikorlar›
Cinsiyet Pozitif Negatif Toplam

n (%) n (%) n (%)

K›z 24 (38.1) 39 (61.9) 63 (100)
Erkek 30 (39.0) 47 (61.0) 77 (100)

Toplam 54 (38.6) 86 (61.4) 140 (100)


