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Özet

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki altı bölge ruh sağlığı hastane-
sinden biri olan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesin-
de yatırılarak izlenen hastalarda hepatit B virusu (HBV) ve hepa-
tit C virusu (HCV) infeksiyonu sıklığının ve buna etkili faktörlerin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Çalışma geriye dönük olarak planlanmış ve 1 Ocak 
2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında hastaneye yatırılarak izle-
nen hastalara ait veriler değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1343 kişinin 429 (%31.9)’u ka-
dın, 914 (%68.1)’ü erkektir. Hastaların 36 (%2.7)’sında HBsAg, 
410 (%30.5)’unda anti-HBs, 213 (%15.9)’ünde anti-HBc, 24 
(%1.8)’ünde anti-HCV pozitifliği saptanmıştır. Opioid kullanımı 
olan hasta grubunda, anti-HCV pozitifliği oranı, diğer gruplara 
oranla istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p<0.005). Çocuk hastaların %80.7’sinde tek başına anti-HBs po-
zitifliği saptanmış; bu grupta aşılama oranı, diğer gruplardakin-
den istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p=0.0001). 
Sonuçlar: Çalışmamızda taşıyıcılık oranları, Türkiye’den bildi-
rilen psikiyatri hastalarıyla ilgili diğer çalışmalardakine oranla 
düşük görünmekte ve toplum taramalarındaki orana benze-
mektedir. Bu durum, hasta sayısının çok daha yüksek olmasına 
ve aşılamanın yaygınlaşmasına bağlanabilir. Kronik infeksiyon 
oranlarının benzer gruplarla yapılmış çalışmalardakinden düşük 
olması, koruyucu önlemlerin ve serolojik takibin arttığını yansıt-
ması bakımından sevindiricidir. Klimik Dergisi 2011; 24(3): 154-7.

Anahtar Sözcükler: Psikiyatrik hastalıklar, hepatit B, hepatit C.

Abstract

Objective: This study aimed to investigate the incidence of hep-
atitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections and 
to evaluate the factors affecting it in patients hospitalized and 
followed in Manisa Mental Care Hospital, which is one of the six 
regional mental care hospitals in Turkey. 
Methods: A retrospective study was planned and data of hospi-
talized patients between 1 January 2009 and 31 December 2009 
were evaluated. 
Results: A total of 1343 patients were included in the study and 
429 (31.9%) were females, 914 (68.1%) were males. Of the pa-
tients, 36 (2.7%) were HBsAg-positive, 410 (30.5%) were anti-
HBs-positive, 213 (15.9%) were anti-HBc-positive, and 24 (1.8%) 
were anti-HCV-positive. According to admission diagnoses, 
hepatitis C ratio was found to be significantly higher in patients 
who had used opioids than other groups (p<0.005). Only anti-
HBs were positive in 80.7% of the pediatric patients. This ratio 
was significantly higher than adult patients and was related to a 
higher vaccination ratio in pediatric patients (p=0.0001). 
Conclusions: In this study, although carriage rates were similar 
to rates in the general population in Turkey, they were lower than 
that of other mental institutions. These results could be related 
to the higher number of patients included in the study and in-
crease in vaccination rates over the time. The results of this study 
are promising because of low rates of positivity, which may be a 
reflection of the efficiency of protective measures and extensive 
serological surveillance. Klimik Dergisi 2011; 24(3): 154-7. 
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Giriş
Hepatit B (HBV) ve hepatit C virusu (HCV) infeksiyonları, 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemli sağlık 
sorunları olmaya devam etmektedir. Akut infeksiyon ciddi oran-
da mortalite riskine ve iş gücü kaybına neden olurken, kronik-
leşme durumunda taşıyıcılık, siroz ve hepatoselüler karsinoma 
gelişimi tehlikesi artmaktadır. Bu viral etkenlerin başlıca bulaş-
ma yolları, infekte kan veya vücut sıvılarıyla parenteral temas 
(perkütan bulaşma), infekte anneden yenidoğana (perinatal 
bulaşma) ve infekte kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla temastır 
(horizontal bulaşma). Dünya genelinde 450 milyon insanın 
HBV, yaklaşık 170 milyon insanın da HCV ile infekte olduğu bi-
linmektedir. Türkiye her iki etken açısından orta endemik böl-
gede kabul edilmektedir. Ülkemizde yapılan değişik çalışmalara 
göre HBsAg pozitifliği %1.7-%21 arasında, anti-HCV pozitifliği 
ise %1-2.4 (ortalama %1.7) arasında bildirilmektedir (1-3). 

Serumda serolojik göstergelerin varlığı ve bulaşma yolla-
rının iyi bilinmesi, kronik hepatit gelişimi için risk gruplarının 
belirlenmesini sağlamıştır. Buna göre, kan ve kan ürünleri 
nakli yapılanlar ve bu kişilerle temaslı olanlar, damar içi ilaç 
kullanıcıları, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar ve toplu 
yaşanan yerlerde kalanlar kronik hepatit gelişimi açısından 
risk altındadır (4). Hastanede uygulanan girişimler ve çok sa-
yıda hastanın bir arada bulunduğu büyük koğuşlar da bulaş-
ma açısından riskli yerlerdir. Ayrıca mental durum bozukluğu 
olan kişilerin toplu olarak yaşadığı yerlerde de horizontal bu-
laşma riski daha yüksek olarak bildirilmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki altı bölge ruh sağlığı hastanesin-
den biri olan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 
yatırılarak izlenen hastalarda HBV ve HCV infeksiyonu sıklığının 
ve buna etkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler 
Çalışma geriye dönük olarak planlanmış olup 1 Ocak 

2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında Manisa Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran ve yatırılarak izlenen has-
talara ait hastane bilgisayar kayıtları değerlendirilmiştir. Bu 
hastaların, cinsiyet, yatış tanısı bilgisi, yatırıldığı servis bil-
gileri, ayrıca HBV ve HCV ile ilgili serolojik göstergelerden 
HBsAg, anti-HBc, anti-HBs ve anti-HCV parametrelerinin so-
nuçları kaydedilmiştir. Serolojik sonuçlar, ELISA yöntemiyle 
elde edilmiştir. 

İstatistiksel karşılaştırmalar için SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) for Windows 17.0 bilgisayar programı kul-
lanılmıştır. Çalışma verileri tablolarda özetlenerek incelenmiş, 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (ortalama, standard sap-
ma, yüzde) yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında χ2 
testi kullanılmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak, %95 güven ara-
lığında p<0.005 düzeyinde anlamlı olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular 
Çalışmaya dahil edilen kişi sayısı 1343 olup bunların 429 

(%31.9)’u kadın, 914 (%68.1)’ü erkektir. Hastaların 36 (%2.7)’sın-
da HBsAg, 410 (%30.5)’unda anti-HBs, 213 (%15.9)’ünde anti-
HBc, 24 (%1.8)’ünde anti-HCV pozitifliği saptanmıştır. 

Hepatit B taşıyıcılığı oranı, kadınlarda %2, erkeklerde %2.9 
olarak bulunmuş, iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık saptanmamıştır. 

Anti-HCV pozitifliği, kadınlarda %1.6, erkeklerde %1.8 ola-
rak bulunmuş, iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık saptanmamıştır. Hastaların serolojik sonuçlarının 
cinsiyetlerine göre dağılımı, Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Hastalar yatış tanılarına göre değerlendirildiğinde, opioid 
kullanımı olan hasta grubunda, anti-HCV pozitifliği, diğer grup-
lara oranla istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulun-
muştur (p<0.005). Diğer tanı gruplarında ve HBsAg pozitifliği 
saptanan kişilerde böyle bir istatistiksel anlamlı farklılık sap-
tanmamıştır. Hastaların yatış tanılarına göre dağılımlarıyla he-
patit B ve hepatit C serolojik bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Hastalar yattıkları servislere göre de değerlendiril-
miştir (Tablo 3). Çocuk servisinde izlenen 83 hastadan 67 
(%80.7)’sinde tek başına anti-HBs pozitifliği saptanmış, bu 
grupta aşılanma oranı (tek başına anti-HBs pozitifliği) %80.7 
olarak saptanmıştır. Bu değer, diğer gruplardakine oranla 
istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p=0.0001). Bu yaş grubunda hiç HBsAg pozitifliği saptanma-
mış olup 18 yaş altındaki olguların 4 (%4.8)’ünde geçirilmiş 
hepatit B infeksiyonu (anti-HBc IgG ve anti-HBs’nin birlikte 
pozitif olma durumu) saptanmıştır. 

İrdeleme 
Dünyanın değişik ülkelerinde psikiyatri hastalarında kro-

nik hepatit görülme oranlarıyla ilgili bildirilmiş çok sayıda ça-
lışma mevcuttur. Cunningham ve arkadaşları (5), İngiltere’de 
taradıkları 102 psikiyatri hastasında anti-HCV pozitifliği sap-
tanmadığını ve sadece dört hastada HBsAg pozitifliği saptan-
dığını belirtmişlerdir. 

Meksika’da yapılan bir çalışmada 99 psikiyatri hastasında 
HBV ile karşılaşma oranı %12.1 olarak bildirilmiştir. Taşıyıcılık 
%7.1, bağışıklık %5.1 oranında bulunmuştur. Kan donörlerinde-
ki taşıyıcılık oranının %0.0008 olarak bulunması nedeniyle, psi-
kiyatri hastalarında bu oranın yüksek olduğu vurgulanmıştır (6). 

ABD’den bildirilen bir başka çalışmada, toplumda HBV 
ile karşılaşma oranı %5-20 iken psikiyatri hastalarında bu 
oran %23.4 olarak bildirilmiştir. Hepatit C infeksiyonu için bu 
oranlar sırasıyla %1.8 ve %19.6 olarak bildirilmiştir (7). Yine 
ABD’de yapılmış bir başka çalışmada, psikiyatri hastalarında 
hepatit B ile karşılaşma oranı %20, anti-HCV pozitifliği oranı 
%21.5 gibi oldukça yüksek oranlarda bulunmuştur (8). 

Dinwiddie ve arkadaşları (9)’nın 1556 hastayı taradığı ça-
lışmada, anti-HCV pozitifliği %8.5, HBsAg pozitifliği %27.7 
olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada erkeklerde, eğitim seviyesi 
düşük olanlarda, madde kullanımı olanlarda karşılaşma oranı 
daha yüksek bulunmuştur.

Ülkemizde hepatit B ve hepatit C prevalansıyla ilgili çok 
sayıda çalışma mevcuttur. Ancak, kalabalık bir hasta grubu-
nun bir arada yaşadığı, aralıklı hastaneye yatma öyküsü olan, 
bulaşma için riskli kabul edilen davranışlarda bulunma olası-
lığı yüksek hasta grubunun olduğu ruh sağlığı hastanelerinde 
yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Bölge ruh sağlığı hastanesinden 
bildirilen başka bir çalışmada, 180 kronik şizofreni hastasında 
HBsAg pozitifliği %5, anti-HCV pozitifliği %1.7 olarak bildiril-
miş ve taşıyıcılık oranı kadınlarda anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur (10). Bu çalışmada ise oranlar hepatit B infeksi-
yonu için %2.7 ve hepatit C infeksiyonu için ise %1.8 olarak 
saptanmış, cinsiyetler arası bir farklılık bulunmamıştır. İki ça-
lışma arasında hepatit C infeksiyonu oranları benzer olmasına 
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rağmen HBsAg pozitifliğinde ılımlı bir düşüş olması, toplum-
da konuyla ilgili bilgi düzeyinin artmış olması ve hastanede ve 
toplum sağlığı merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetleri kap-
samında aşılama oranlarının artmış olmasıyla açıklanabilir. 

Arıbaş ve arkadaşları (11), 1996 yılında yaptıkları çalış-
mada 93 psikiyatri hastasında HBV taşıyıcılık oranını %9.7 
olarak bildirmiştir. Belirtilen oran bu çalışmadakinin yaklaşık 
üç katıdır. Bu farklılık, çalışmaya dahil edilen hasta sayısının 
az olmasına ve coğrafi farklılıklara bağlanabilir. Ayrıca o ça-
lışmada, hastalık süresi ve yatış sayısının artışıyla taşıyıcılık 
oranında artış olduğu belirtilmiştir. Böyle bir değerlendirme-
nin bu çalışmada olmaması, çalışmanın eksik bir yönü olarak 
kabul edilebilir. 

Yılmaz ve arkadaşları (12) ise 1991 yılında yayımladıkla-
rı çalışmada kronik psikiyatri hastalarında taşıyıcılık oranını 
%12 gibi oldukça yüksek bir oranda bildirmişlerdir. 

Polat ve arkadaşları (13)’nca, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalık-
ları Hastanesi’nde HBV taşıyıcılığı oranı %11.8, anti-HCV pozi-
tifliği %3.3 olarak bildirilmiş, hastalık süresi ve yatış sayısı ile 
taşıyıcılık oranları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
Türkiye’de yapılan bir başka çalışmada da damar içi ilaç kul-
lanımı olan 107 hastada HBV taşıyıcılığı oranı %2.8, anti-HCV 
pozitifliği oranı %44.9 olarak bildirilmiştir. Anti-HBs oranıysa 
%29.9 olarak bulunmuştur (14). Bulgular, bu çalışmadakiyle 
benzerlik göstermektedir. 

Ülkemizde 1998’den itibaren uygulanmaya başlanan kit-
lesel hepatit B aşılamasıyla hem tüm yenidoğanlar hem de 
risk grubundaki kişiler ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı tara-
fından aşılanmaktadır. Bunun yanı sıra sağlık kurumlarında 
horizontal bulaşmayı önlemeye/azaltmaya yönelik çok sayıda 
yeni uygulamaya geçilmiş, ayrıca 2005 yılında yürürlüğe gi-
ren İnfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ile de tüm hastanelerde 
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Tablo 2. Hastaların Yatış Tanılarına Göre Dağılımı ve Kronik Hepatit B ve Hepatit C İnfeksiyonu Oranları 

Tanı  Hastalar  HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Anti-HCV
 Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Akut psikotik atak  606 (45.1) 16 (2.6) 163 (26.9) 94 (15.5) 11 (1.8)

Bipolar bozukluk  134 (10) 4 (3) 37 (27.6) 15 (11.2) 1 (0.7)

Depresyon  151 (11.2) 2 (1.3) 55 (36.5) 25 (16.6) 3 (2)

Opioid kullanımı  118 (8.8) 4 (3.4) 47 (39.8) 22 (18.6) 6 (5.1)*

Kronik psikoz  89 (6.6) 5 (5.6) 25 (28.1) 18 (20.2) 1 (1.1)

Alkol kullanımı  65 (4.8) 3 (4.6) 15 (23.1) 11 (16.9) 0

Kişilik bozukluğu  59 (4.4) 1 (1.7) 35 (29.3) 8 (13.6) 1 (1.7)

Organik beyin hastalığı 35 (2.6) 1 (2.9) 11 (31.4) 7 (27) 0

Tanısı belirtilmeyen  86 (6.4) 0  22 (25.6) 13 (15.1) 1 (1.2)
*p=0.001

Tablo 3. Hastaların Yattıkları Servislere Göre Dağılımı ve Hepatit B ve Hepatit C İnfeksiyonu Oranları 

Servis  Hastalar  HBsAg  Anti-HBc Anti-HBs Anti-HCV 
 Sayı  (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Açık erkek servisi  112 (8.3) 2 (1.8) 19 (17) 37 (33) 2 (1.8)

Kapalı erkek servisi  530 (39.5) 15 (2.8) 90 (17) 140 (26.4) 9 (1.7)

Açık kadın servisi  10 (0.7) 0  0  2 (20) 0

Kapalı kadın servisi  372 (27.7) 10 (2.7) 55 (14.8) 84 (27.6) 6 (1.6)

AMATEM  145 (10.8) 6 (4.1) 27 (18.6) 41 (28.3) 5 (3.4)

Adli servis 72 (5.4) 2 (2.8) 13 (18.1) 29 (40.3) 0

Nöroloji servisi  19 (1.4) 1 (5.3) 5 (26.3) 6 (31.6) 0

Çocuk servisi 83 (6.2) 0  4 (4.8) 71 (85.5)* 2 (2.4)
*p=0.0001

Tablo 1. Hastaların Cinsiyetlerine Göre Serolojik Durumlarının Dağılımı 

Cinsiyet  Çalışma Grubu  HBsAg  Anti-HBs  Anti-HBc  Anti-HCV 

  Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Erkek  914 27 (2.9) 289 (31.6) 154 (16.8) 17 (1.9)

Kadın  429 9 (2.1) 121 (28.2) 59 (13.8) 7 (1.6)

Toplam  1343 36 (2.7) 410 (30.5) 213 (15.9) 24 (1.8)



kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan etkenlerden korunmaya yö-
nelik olarak son derece etkin ve yararlı çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Tüm bu uygulamalar nedeniyle toplu yaşanılan 
böyle bir kurumda HBV ve HCV infeksiyonu sıklığında zaman 
içinde bir değişiklik olup olmadığının belirlenmesi ve eğer bir 
değişiklik olduysa bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi an-
lamlı olacaktır.

Bölge ruh sağlığı hastanesinde yapılan bu çalışmada ta-
şıyıcılık oranları, Türkiye’den bildirilen diğer psikiyatri has-
talarıyla ilgili çalışmalardakine oranla düşük görünmekte ve 
genel toplum taramalarındaki orana benzemektedir. Bu so-
nuç, hasta sayısının diğer çalışmalardan çok daha yüksek ol-
masına ve zaman içinde genel korunma önlemlerine uyumun 
artmış olmasına bağlanabilir.

Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarda HBsAg pozi-
tifliğinin özellikle çocukluk yaş grubunda olmak üzere giderek 
düşmekte olduğu gözlenmektedir. Konuyla ilgili olarak son 
yıllarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı saha çalışmalarında 
da bu düşüş belirlenmiştir. Saha çalışmalarında, HBsAg pozi-
tifliği 2008 yılında 41 905 kişide ortalama %2.4, 2009 yılında 
47 378 kişide ortalama %1.9 olarak saptanmıştır. Anti-HCV 
pozitifliği ise 2008 yılında 41 006 kişide ortalama %0.5, 2009 
yılında 46 471 kişide ise ortalama %0.4 olarak saptanmıştır. 
Bununla birlikte gerek HBsAg pozitifliği gerekse anti-HCV po-
zitifliğinin en yüksek olduğu bölgeler Güneydoğu Anadolu 
ve Doğu Anadolu Bölgeleri olup bunu İç Anadolu Bölgesinin 
izlediği de vurgulanmıştır (15,16). 

Yapılan bu çalışmada dikkat çeken bir diğer veri de 18 
yaşın altındaki hastaların izlendiği çocuk servisinde aşılan-
ma oranının diğer gruplardakinden daha yüksek olmasıdır. 
Ülkemizde 1998 yılından beri sürdürülmekte olan ulusal ye-
nidoğan HBV aşılaması uygulaması sayesinde çocukluk yaş 
grubunda aşıya bağlı anti-HBs pozitifliği giderek daha da art-
maktadır ve saptanan bu sonucun kitlesel HBV aşılamasına 
bağlı olduğu düşünülmüştür (16). Bununla birlikte, ülkemizde 
erişkin yaş grubundaki kişilerin HBV aşılaması son derece dü-
şük oranlardadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde akut HBV 
infeksiyonu olgularının esas olarak genç erişkin ve erişkin yaş 
grubunda gözlendiği ve bu yaş grubunda horizontal HBV bu-
laşmasının daha ön planda olduğu göz önüne alındığında 
toplu yaşanılan bu tür kurumlarda öncelikli olmak üzere HBV 
ile karşılaşma durumunun saptanması ve seronegatif kişilerin 
hepatit B aşı programına alınması oldukça anlamlı ve yararlı 
bir uygulama olacaktır. 

Sonuç olarak, bu çalışma, ülkemizde bu kadar çok sayıda 
psikiyatri hastasının dahil edildiği ilk çalışmadır. Bu çalışmada 
saptanan HBsAg ve anti-HCV pozitifliklerinin geçmişte benzer 
hasta gruplarıyla yapılmış olan çalışmalardakinden düşük ol-
ması, koruyucu önlemlerin ve serolojik takibin artmış oldu-
ğunu yansıtması nedeniyle sevindiricidir. Bu nedenle genel 
önlemlere uyumun titizlikle sürdürülmesi ve psikiyatri hasta-
larının serolojik tetkiklerini takiben erişkin HBV aşılamasının 
yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı açıktır.

Çıkar Çatışması
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
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