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Hepatitis A virüsü (HAV) dünyada en sık görülen akut viral hepatit etkenidir. Hepatit A enfeksiyonunun
majör coğrafi farklılıklarının en önemli etkenleri hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına uyum, temiz
su kaynaklarına ulaşmanın artışı ve sosyoekonomik koşullarla ilgili diğer indikatörlerdir. Bunların yanı
sıra bazı ülkeler için HAV aşılaması da epidemiyolojiyi etkilemektedir. HAV seroprevalansı son yıllarda
az gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkeler dışında dünyanın birçok ülkesinde azalmaktadır. Az gelişmiş
veya gelişmekte olan ülkelerde hastalık yaşamın ilk yılında oldukça sıktır ve 1. yaşta seroprevalans oranı
%100’e kadar ulaşmaktadır. Orta endemik bölgelerde virüsle karşılaşma daha geç olmaktadır ve bu
nedenle akut HAV olguları adolesanlarla erişkinlerde büyük oranda yığılmaktadır. Bu yaş grubunda
hastalık daha ağır geçmekte ve hepatit A salgınları görülebilmektedir (1-5).
Dünya genelinde 2005 yılı itibarı ile yaklaşık 119 milyon kişinin HAV ile enfekte olduğu, 31 milyon
semptomatik hastalık ve 34.000 ölüm olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl global olarak yaklaşık 1 400
000 yeni HAV enfeksiyonu görülmektedir. HAV seroprevalansı ve insidansı coğrafik olarak büyük
farklılıklar göstermektedir. HAV seroprevalansı dünya genelinde 1996 yılında 100 000 kişide 15.1 iken
2006 yılında bu sayı 100 000 de 3.9’a inmiştir. Genel anlamda sayının azalmasına karşılık HAV
enfeksiyonu hala önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Virüsün salgın yapma potansiyeli
söz konusudur ve yakın geçmişte (2008 yılında) Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Slovakya’da epidemiler
bildirilmiştir (6,7). Letonya’da 2007-2008 yılları arasında gözlenen epidemi kan transfüzyonu ile ilişkili
bulunmuş ve 13 aylık sure içinde 2800 konfirme vaka saptanmıştır (6). Çek Cumhuriyetinde de 2008 yılı
itibarı ile akut HAV olgularında artış saptanmış ve toplam 602 HAV olgusu bildirilmiştir (7).
Halen dünya nüfusunun yaklaşık %37’si sanitasyonunu düzeltmemiş durumdadır ve %11’i temiz içme
suyu kaynağı bulamamaktadır (8). Bu nedenle fekal oral yolla geçen enfeksiyon hastalıklarının hala sorun
olmaya devam etmesi beklenen bir durumdur.
ÜLKEMİZDEKİ DURUM
Ülkemiz HAV enfeksiyonu epidemiyolojisi açısından orta endemik grup arasında
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yapılan değişik çalışmalarda bölgelere ve bazen aynı il içindeki
farklı yerleşim alanlarına göre bile değişebilen bir seropozitiflik olduğu dikkati çekmektedir (9,10, 11).
Bildirimlerin serolojik kanıta dayalı olarak yapılmaya başlandığı 2005 yılından günümüze kadar Sağlık
Bakanlığına yapılan akut HAV bildirimleri incelendiğinde; HAV ile karşılaşmanın küçük yaşlardan
itibaren söz konusu olduğu, anneden geçen maternal antikorlar nedeniyle sıfır yaş grubunda olgu
bildirimlerinin çok az olduğu bununla birlikte 1-4 yaş grubundan itibaren bildirimlerin artış gösterdiği
dikkati çekmektedir. En yüksek olgu sayısı 5-9 yaş arasındadır ve ikinci sıklıkta 10-14 yaş gelmekte, bunu
sırasıyla 1-4 yaş ve 15-19 yaş grubu izlemektedir (Tablo 1,Grafik 1).(Kaynak: TC Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri İstatistik verileri, alınma tarihi Nisan 2012).
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Tablo 1. Akut HAV enfeksiyonu Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 2000 –
2011 (Kaynak :Sağlık Bakanlığı)
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Grafik 1. Akut HAV olgularının yıllara göre değişimi (2000-2011) (Kaynak: Sağlık Bakanlığı)
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Not: 2011 yılındaki vaka artışı Hatay ilindeki Suriye’li göçmenler arasında yaşanan epidemiyle ilişkili
bulunmuştur.

Ülke genelinde 2000-2011 yılları arası HAV enfeksiyonuna ilişkin morbidite ve mortalite hızları Grafik
2’de, olguların yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 3’de gösterilmiştir.
Grafik 2. Ülke genelinde HAV enfeksiyonuna ilişkin morbidite ve mortalite hızları (2000-2011) (Kaynak
:Sağlık Bakanlığı)
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Grafik 3. Ülke genelinde 2005-2011 yılları arasında bildirilen akut HAV vakalarının yaş gruplarına göre
dağılımı (Kaynak :Sağlık Bakanlığı)
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Ülkemizde geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda saptanan yüksek HAV seropozitiflikleri son yıllarda
özellikle batı bölgelerinde belirgin olmak üzere farklılık göstermektedir (9-11). Ankara’da 2008 yılında
1-15 yaş arası 335 çocukta HAV IgG pozitifliğinin %47.2 olduğu ve en yüksek pozitifliğin 11-15 yaş
arasında gözlendiği bildirilmiştir (12).
Ülkemizin beş farklı coğrafi bölgesinden seçilen 0-91 yaş arası 1173 kişide HAV IgG pozitifliği %64.4
olarak saptanmıştır. Bölgelere göre dağılım değerlendirildiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde 5-9 yaş arasında %80’in üzerinde, 14 yaş üzerinde %90’ın üzerinde pozitiflik saptandığı;
Orta ve Batı Anadolu bölgelerinde ise 5-9 yaşta %50 den düşük olduğu ve bu bölgelerde seropozitifliğin
%80’in altında olduğu bildirilmiştir (13). Erzurum’da 1998 yılında yapılan bir çalışmada 30 yaş altı 450
kişide HAV IgG pozitifliği % 87.1 olarak saptanmıştır (14).
Ülkemizde 1998 yılında yapılan ve dokuz farklı bölgeden serum örnekleri toplanarak gerçekleştirilen bir
saha çalışmasında 30 yaş altı 4462 kişide toplam seropozitiflik %71.3 iken bir yaşta %42.7 olduğu, 2529 yaş arasında ise %91.1’e ulaştığı belirlenmiştir. Seropozitifliğin yaşla arttığı ve bu çalışmaya göre
ülkemizde çocukların %50’sinin 10 yaşına kadar HAV ile karşılaştığı belirlenmiştir (15).
Ankara’da 2000-2001 yılları arasında yapılan bir çalışmada da 15-75 yaş arası toplam 1046 erişkinde anti
HAV pozitifliği %87.4 olarak bulunmuştur (16). Manisa’da 2004 yılında yapılan ve 6 ay-17 yaş arası
1395 çocuk ve adolesanın dahil edildiği bir başka çalışmada total seropozitiflik %44.6 olarak saptanmış;
yaş gruplarına göre dağılım ise 6-23 ayda %47.8, 2-6 yaşta %23.7, 7-10 yaşta %43.4, 11-14 yaşta %52.4,
15-17 yaşta ise %52.4 olarak belirlenmiştir (17). Yine Manisa’da yapılan benzer çalışmalarda çocuklarda
ve erişkinlerde HAV ile karşılaşma yaşının adolesan ve genç erişkin döneme doğru kaymakta olduğu
bildirilmiştir (18,19). İzmir’de 2008 yılında 1-60 yaş arası 595 kişide antiHAV antikorları araştırılmış ve
sonuçlar aynı ilde 1998 yılında yapılan çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır (20). Sonuçlar
değerlendirildiğinde 1-4 yaş arasında 1998 yılında %36 olan seropozitifliğin 2008 yılında %4.6 ‘e indiği,
10-14 yaş arasında da benzer durumun gözlendiği ve 1998’de %65 olan seropozitifliğinn 2008’de %23’e
indiği belirlenmiştir. Daha büyük yaşlarda fazla bir değişiklik saptanmamıştır. Yine İzmir’de
sosyoekonomik düzeyi düşük bir kesimdeki 1-18 yaş arası çocuk ve adolesanlarda 2009 yılında yapılan
bir çalışmada antiHAV pozitifliğini etkileyen faktörlerin düşük gelir düzeyi, anne babanın eğitim düzeyi
düşüklüğü ve kalabalık aile yaşamı olduğu belirlenmiştir (21). Bu çalışmada da 2.1-5 yaş arasında HAV
seropozitifliği %15.1, 5.1-8 yaşta %20, 8.1-11 yaşta da %32.6 olarak saptanmıştır. Ülkemizdeki HAV
epidemiyolojisi ile ilgili güncel çalışmalar bu kitabın “Hepatit A Epidemiyolojisi” bölümünde ayrıntılı
olarak yer almaktadır.
Bu veriler genel olarak ülkemizde hepatit A virüsünün hala endemik olarak yaygın şekilde ortamda
dolaştığını ancak virüsle karşılaşma yaşının özellikle batı bölgelerinde ve sosyoekonomik düzeyi daha
yüksek olan bölgelerde adolesan ve genç erişkin döneme doğru kaymakta olduğunu düşündürmektedir.
Sarılık hastalığı Hipokrat zamanından beri bilinmekte olup Avrupa’da 17. ve 18. yüzyıllarda Hepatit
A virüs enfeksiyonu görüldüğü bilinmektedir. Yirminci yüzyılın başlarında Cockayne sarılık hastalığının
sporadik ve endemik formlarının muhtemelen aynı hastalığa ait olduğunu düşünmüştür, daha sonra Mc
Donald da bu etkenin bir virüs olabileceğini öngörmüştür. Sarılık hastalığı yüzyıllardır askeri açıdan da
önemli bir sorun olmuştur ve hem 1. hem de 2. dünya savaşları sırasında askerler arasında büyük salgınlar
görülmüştür. HAV ile ilgili ilk bilimsel kanıt 2. Dünya savaşı sırasında elde edilmiş ve gönüllülerde
yapılan deneyler sonucunda enterik geçişli viral bir enfeksiyon olduğu belirlenmiştir. Daha sonra Mac
Callum enfeksiyöz hepatitin hepatit A, serum hepatitinin de hepatit B olarak adlandırılmasını önermiştir.
Bu önerinin World Health Organization (WHO):Dünya Sağlık Örgütü:DSÖ’nün 1952’ de ilk kez
düzenlenen viral hepatitlerle ilgili uzmanlık komitesinde (First Expert Committee on viral Hepatitis)
uygulanmasına karar verilmiş, ancak 1970 yıllarına kadar hekimler ve virologlar tarafından geniş bir kabul
görmemiştir. Daha sonra 1950’li yıllarda Krugman ve arkadaşları tarafından ileri çalışmalar yapılmıştır
(1,3,5,22-24).
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HAV enfeksiyonu sporadik veya epidemik formda görülebilir. Bir epidemide ABD’de 23 okulda 213 olgu
saptanmış ve olguların dondurulmuş çilekle ilişkili olduğu belirlenmiştir (25). Oldukça büyük bir epidemi
olan Şanghay epidemisi 1988’de gerçekleşmiş ve 300.000’den fazla kişi etkilenmiştir (26). İtalya’da
2008-2009 yılları arasında görülen akut HAV olgularının %85’inin kabuklu deniz ürünü tüketimine,
%26’sının da ülke dışına seyahatle ilişkili olduğu belirlenmiştir (27).
Vertikal geçiş ile ilgili olarak iki vaka yayınlanmıştır. Bu vakaların ikisinde de ilk trimestrde intrauterin
HAV geçişi olmuş, her ikisinde de fetal mekonyum peritoniti ile sonuçlanmıştır. Doğumdan sonra her iki
bebekte de ileum perforasyonu saptanmıştır (28). Bir çalışmada da akut HAV enfeksiyonu geçiren üç
kadının serumunda ve sütünde HAV IgM ve HAV IgG antikorları saptanmıştır. Ancak üç bebekte de
HAV enfeksiyonu saptanmamıştır (29).
PATOGENEZ
HAV, sferik, zarfsız bir RNA virüsüdür. Oda ısında pH 3’te üç saat boyunca stabil kalır. Kaynatma ile beş
dakikada tamamen, 60º C’de 10-12 saat beklemeyle ise kısmen inaktive olur. Kurumuş halde oda ısısında
haftalarca, -20º C’de ise yıllarca canlılığını korur.
Dışkı ile kanalizasyona atılan virüs ırmak ve gölleri enfekte edebilir; sebze bahçelerine ve şehir şebeke
sistemine geçebilir. Hindistan’da 2011 yılında yapılan bir çalışmada 403 toprak örneğinde %19.1 oranında
HAV ile kontaminasyon saptanmıştır (30).
Duyarlı kişiler tarafından su ve gıdalarla alınan virüs, mide asidine dirençli olması nedeniyle kolayca
barsaklara geçer, replike olmaya başlar ve karaciğere gider, hepatositlere özgü reseptörlere bağlanır,
replikasyon devam eder. Hepatositlerde hasar olur; bu hasar direkt sitopatik etkiden daha çok
+
immunolojik mekanizmalarla olmaktadır. Naturel killer hücrelerle virüse spesifik sitotoksik CD 8 T
lenfositleri karaciğer hasarında rol oynamaktadır. Dolaşan immunkompleksler nedeni ile ciltte döküntü,
ürtiker, kriyoglobulinemi ve böbrek hasarı gibi ekstra hepatik bulgular ortaya çıkar. Hepatoselüler nekroz,
periorbital mononükleer hücre infiltrasyonu ve sentrilobüler kolestaza neden olur. Karaciğerde de çoğalan
virüs hepatik sinozoidler ve safra kanalikülleri aracılığı ile yayılmaya devam eder ve safra yolu ile
barsaklara oradan da dışkı yolu ile dışarı atılır. Bir hafta kadar sonra dışkıda elektron mikroskobunda virüs
gösterilebilir. Deneysel çalışmalarda bu durum gösterilmiştir. Virüse spesifik IgM, IgA ve IgG erken
dönemde pozitifleşir. IgA’nın nötralizan aktivitesi gösterilememesine karşın, IgM ve IgG’nin nötralizan
aktivitesi vardır. Oluşan antikorlardan IgM akut enfeksiyonun göstergesidir, Anti HAV IgG ise hastalığın
geçirildiğinin delilidir ve ömür boyu kalıcıdır. Akut dönemde IL 1, IL 6 ve TNFα düzeyinde artış görülür.
Bu dönemde virüs kan dolaşımına geçer ve viremi kısa süreli de olsa görülür. Virüsla karşılaşmadan
sonraki 2-6 hafta içinde klinik bulgular ortaya çıkabilir. Karaciğerdeki replikasyon ve hepatosit hasarı
sonucu transaminaz ve bilirubinlerde artış ortaya çıkar (11,31,32).
Hepatit A virüsü karaciğerde kendini sınırlayan ve ömür boyu bağışıklık bırakan bir inflamasyona
neden olur. Enfeksiyon küçük çocuklarda asemptomatik seyreder ya da özgül olmayan orta dereceli
semptomlarla ortaya çıkar. Yaşla birlikte klinik olarak belirgin hepatit sıklığı artar ve akut HAV erişkinde
ağır seyreder (33,36).
Erişkin dönemde geçirilen akut HAV enfeksiyonu büyük oranda ikterik seyreder ve kişilerde birkaç
günden altı haftaya kadar uzayabilen ikterik tablo gelişir. Yaşlılarda hastalığın seyri uzayabilir.
HAV enfeksiyonu çocuklarda genellikle sessiz ve subklinik seyrederken erişkinlerde hafif grip benzeri
tablodan fulminan hepatite kadar uzanabilen çok farklı klinik formlarda seyredebilmektedir.
İnkübasyon dönemi: Erken semptomlar belirsiz ve nonspesifik olduğu için hastalığın inkübasyon süresini
saptamak zordur. Sarılığın başlangıcı kesin bir belirleyici olarak alınırsa hastalığın son dönemlerine kadar
fark edilmeyebilir. Hastalığın başlangıcı için en önemli gösterge idrar renginde meydana gelen değişiklik
olup idrar rengindeki ani koyulaşma hastaların ilk dikkatini çeken bulgudur. Temas zamanı bilinen
hayvanlarda ve prospektif olarak izlenen hastalarda karaciğerdeki biyokimyasal değişiklikler
değerlendirilerek inkübasyon peryodu ölçülebilir. Primatlarda inkübasyon peryodunun enfeksiyöz doza
bağlı olduğu görülmüştür. En kısa inkübasyon peryodu 108 enfeksiyöz doz verilmesiyle 1 haftadan az bir
süre, en uzun peryod ise bir doz verilmesiyle yedi hafta olarak tespit edilmiştir. Her ne kadar hepatit A,
hem oral hem de az oranda parenteral yolla bulaşabilirse de, inkübasyon dönemi inokülasyon yolundan
bağımsızdır. Hepatit A’nın inkübasyon peryodu 10-50 gün arasında değişmekle birlikte ortalama süre
yaklaşık 28 gündür.
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Prodromal semptomlar halsizlik, yorgunluk-kırgınlık, bulantı, kusma, iştahsızlık, ateş, sağ üst kadran
ağrısı şeklinde olabilir. Birkaç gün ile bir hafta süre içinde koyu renkte idrar çıkarma, gaitanın
renksizleşmesi, sarılık ve kaşıntı ortaya çıkar. Sarılık ortaya çıktığında bu belirtiler genellikle azalır ve
sarılık iki hafta içinde belirgin olarak artar. HAV enfeksiyonu nadiren rekürren veya kolestatik hepatit
şeklinde gözlenir, genetik yatkınlığı olan az sayıda kişide de otoimmün hepatiti tetikleyebilir. HAV
enfeksiyonu sırasında vaskülit, artrit, optik nörit, transvers myelit, trombositopeni, aplastik anemi gibi
karaciğer dışı bulgular da saptanabilir (1-5,34,36). Genellikle kaşıntının eşlik ettiği uzamış sarılık, HAV
enfeksiyonunun kolestatik formunu düşündürür. Bu komplikasyonun yanısıra immünolojik, nörolojik,
hematolojik ve renal ekstrahepatik komplikasyonlar görülebilirse de bunlar daha nadirdir. Oldukça büyük
bir HAV salgını olarak kayıtlara geçmiş olan 1988 yılı Şanghay salgınında çoğunlukla adolesanlar ve genç
erişkinler etkilenmiş, 310 746 olgu ve 47 ölüm saptanmıştır (26).
HAV’ın I-IV arası olmak üzere dört genotipi vardır ve genotip I ve genotip III kendi aralarında IA,IB ve
III A, IIIB olarak ayrılır. Genotip I ve III insanda en sık rastlanan genotiplerdir. Genotip IV,V ve VI
sadece maymunlarda tanımlanmıştır. Bununla birlikte günümüze kadar enfeksiyonu oluşturan genotiple
klinik bulgular arasında bir korelasyon saptanmamıştır. Bu sınıflama daha çok epidemiyolojik çalışmalar
açısından anlam taşımaktadır.
Dünya genelinde HAV’nün dört genotipi, tek bir serotipi vardır.
Hepatit A enfeksiyonu geçirilirken olguların %80’inde hepatomegali, %15’inde splenomegali saptanabilir.
Kolestatik seyir gösterdiğinde uzamış sarılık, ateş, kaşıntı, ishal ve kilo kaybı olur. Bazen enzimler
düşerken sarılık artar ve uzun süre devam edebilir. Bilirubin 30 mg’a kadar çıkabilir ve sarılık 12-18
haftaya kadar devam edebilir.
Hepatit A virüsüne insanlar dışında şempanzeler, makak, owl, rhesus, bazı tamarin maymunları ve goril
gibi hayvanlar duyarlıdır.
Çocuklar akut enfeksiyon sonrası en az bir hafta okula veya kreşe gönderilmemelidir. Hepatit A virüsünün
dışkıyla atılması klinik ortaya çıktıktan sonra bazen aylarca sürebildiği için temizlik önlemlerine dikkat
etmeye de bir süre daha devam edilmelidir.
HAV enfeksiyonu genellikle akut, kendini sınırlayan bir enfeksiyon şeklindedir ve nadiren fulminan
karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Fulminan karaciğer yetmezliği özellikle altta yatan karaciğer hastalığı
olanlarda ve ağırlıklı olarak da HCV pozitif hastalarda görülmektedir.
Bu durum İtalya’da 1990-1997
yılları arasında yapılan, 163 kronik HBV’li, 432 kronik HCV’li toplam 595 erişkin olgunun dahil edildiği
bir çalışmada net olarak gösterilmiştir (37). HAV aşısının henüz mevcut olmadığı bu dönemde olguların
tümü HAV açısından seronegatif olup dört ayda bir HAV IgM, IgG açısından izlenmişlerdir. İzlem
sırasında 27 olguda (10 kronik HBV, 17 kronik HCV) HAV süperenfeksiyonu saptanmıştır. Akut HAV
enfeksiyonu gelişen 10 kronik HBV’li olgunun dokuzunda komplikasyonsuz bir seyir olurken bir olguda
siroz gelişmiştir. Oysa akut HAV enfeksiyonu gelişen 17 HCV’li olgudan yedisinde fulminan karaciğer
yetmezliği gelişmiş ve olguların altısı ölmüştür. Diğer on olguda komplikasyonsuz seyir olmuştur.
Bir başka çalışmada da ABD’de 1998-2005 arası akut karaciğer yetmezliği olan 29 erişkin olgudan
%3.1’inde akut HAV enfeksiyonu saptanmıştır. Üç haftalık takip sonucunda olgulardan 16’sı spontan
iyileşmiş, dokuzu transplantasyona gitmiş, dördü de ölmüştür (38).
İspanya’da yapılan bir başka çalışmada yaşları 17-69 arası sirotik 588 olguda anti HAV antikor negatifliği
%8.2 olarak saptanmış; seronegatif olguların %27.6’sının 45 yaş altı, %.7.2’sinin 46-55 yaş arası,
%2.6’sının ise 55 yaş üzeri olduğu bildirilmiştir (39).
Ülkemizden bir çalışmada İzmir ve Manisa’daki beş farklı hastanede izlenmekte olan toplam 2135 HBsAg
pozitif olguda anti HAV IgG araştırılmış ve genel olarak seronegatiflik %4.9 olarak saptanmıştır. HAV
seronegatifliğinin özellikle genç yaşlarda yüksek olduğu gözlenmiş ve 1-4 yaşta %29, 15-23 yaşta
%10.5,24-34 yaşta %4.7, 35-44 yaşta ise %2.5 olarak saptanmıştır (40). VHSD tarafından desteklenen ve
kronik hepatitli olguların izlendiği bir proje olan “Hep Net projesi” kapsamında ülke genelinde toplam 10
710 HBsAg ve anti HCV pozitif olgunun dahil edildiği bir çok merkezli çalışma gerçekleştirilmiş ve
kronik hepatitli olgulara anti HAV bakılma oranının sadece %20.7 olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına
göre HAV seronegatifliği değerlendirildiğinde 20 yaş altında %23.2, 20-29 yaş grubunda %39.4, 30-39
yaş grubunda %19.3, 40-49 yaş grubunda ise %9.3 olduğu belirlenmiştir (41). Ülke genelinde 14 merkezin
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katıldığı ve 19 yaş üzeri HBsAg pozitif olguların dahil edildiği yeni bir çalışmada da toplam 4793 olguda
antiHAV IgG tetkikinin yapılıp yapılmadığı değerlendirilmiş ve olguların yarısında bakılmamış olduğu
belirlenmiştir. Bu çalışmada HAV seronegatifliği 19 yaş altında %26.2, 20-25 yaş grubunda %15.5, 26-29
yaş grubunda %12.5, 30-35 yaş grubunda ise %4.2 olarak saptanmıştır (42).
Tüm bu sonuçlar özellikle genç yaş grubunda HAV seronegatifliğinin yüksek olduğunu ve kronik hepatitli
olgularda tetkik ve aşısının ihmal edilmemesi gerektiğini düşündürmektedir.

HAV ENFEKSİYONUNDA KLİNİK VE KORUNMA
KLİNİK
Viral hepatit A enfeksiyonun klinik seyri, tipik ve atipik olmak üzere iki grup altında incelenmektedir.
Tipik hepatit A üç şekilde seyreder.
1-Belirtisiz hepatit A (İnaparan form): Asemptomatiktir, karaciğer enzimlerinde artış yoktur. Tarama
sırasında anti-HAV IgG pozitifliği ile tanı konulur.
2-Subklinik hepatit A (Subklinik form): Asemptomatiktir, karaciğer enzimlerinde artış vardır, tarama
sırasında anti-HAV IgG pozitifliği yanında, transaminaz değerleri yüksekliği de saptanır.
3-Klinik hepatit A (Semptomatik form): Laboratuvar değerlerinin yüksek olması yanısıra, klinik belirtiler
de mevcuttur. Belirgin ikteri olanlar ikterik, ikteri olmayanlar ise anikterik hepatit A olarak
değerlendirilir. Anikterik vakaların, ikterik vakalara oranı farklı epidemiyolojik çalışmalarda yaşa bağlı
olmak üzere 12:1 ila 1:3.5 olarak bildirilmiştir (ben).
Ortalama %7 civarlarında gözlenen atipik seyir 3 şekilde tanımlanmıştır: Kolestatik, relapsing ve
fulminan hepatit A (1,11,31,43).
Değişik klinik şekiller gösterse de hastalık genelde benigndir. Hastalığın ciddiyet derecesini etkileyen en
önemli faktör yaştır. Beş yaş altındaki vakaların %90’ı sessiz seyreder, fakat yaşla birlikte semptomlar
artar. 1970-1974 Greenland epidemisinde bir yaş altındakilerde klinik olarak tanınabilen hepatit A sıklığı
%1’den azken, 15 yaşındakilerde oran %24’dür (44).Ölüm oranı belirgin şekilde yaşa bağlıdır. Greenland
adalarında meydana gelen bu salgında 4961 hastadan 17 (%0.3)’si kaybedilmiş, 45 yaş üzerinde ölüm
oranı %2.1 olarak tespit edilmiştir. Ölen 17 vakanın 11’inin nedeni hepatik koma, dördünün serebral ve
GIS kanaması, ikisinin ise menenjit ve apandisit gibi bazı komplikasyonlardan olduğu belirtilmiştir.
Ülkemizde 2011 yılında bir ilçede toplam yedi olguda görülen HAV epidemisi sırasında yaş ortalamaları
25 olan olguların hepsinin aynı mahallede, iki kişinin de aynı evde oturduğu belirlenmiştir (45).
Klinik olarak hepatit virüslerinin neden oldukları hastalık tablolarının birbirinden ayırt edilmesi
hemen hemen olanak dışıdır. Ayrıca enfeksiyöz mononükleoz, sarı humma, CMV- HSV- rubella ve bazı
enterovirüs enfeksiyonlarında da benzer hepatit tabloları bulunmaktadır. Bazen de hepatit; leptospiroz,
sifiliz, tüberküloz, toksoplazmoz ve amebiyaz gibi hastalıkların bir komplikasyonu olarak karşımıza
çıkabilmektedir. Ayırt edici tanıda göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli hastalıklar arasında
ise bilier tıkanma, primer bilier siroz, Wilson hastalığı, ilaç toksisitesi ve ilaç hipersensitivite
reaksiyonları başta gelmektedir.
Semptomlar
Semptomatik hepatit A’lı hastalar koyu renkli idrarın ortaya çıkmasından 1-7 gün önce genellikle
hafif prodromal hastalıktan yakınırlar. Bu semptomlar hastanın doktora başvurmasını gerektirecek veya
işinden alıkoyacak derecede ciddi değildir. Hastalığın erken dönemlerinde ateş (nadiren 400 C’ye dek
çıkabilir), kırgınlık, hafif başağrısı, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlıktan şikayet ederler. Hastalarda tat ve
koku duyusu etkilenir ve özellikle yağlı yiyecekler bulantı verir. Kusma olabilir ancak bu fazla uzun ve
ciddi değildir. Hastalık esnasında kilo kaybı yaygındır. Hastaların sigaraya karşı tiksinti duymaları
prodromal döneme ait spesifik bir bulgu olarak değerlendirilebilir. İshal, öksürük, nezle, artralji gibi atipik
semptomlarla da seyredebilir. Bu tür semptomlar çocuklar arasında daha yaygındır. Hastalığın ilk spesifik
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bulgusu olan idrar rengindeki koyulaşmayı sıklıkla, soluk veya kül rengi dışkı, skleraların sarı renk
alması, cilt ve mukoz membranların sararması takip eder. Hastaların büyük bölümünde (%50-80)
hepatomegali saptanır. Karaciğer sert, kenarları düzenli, bazen hassas olabilir. Hastaların %4-9’unda
splenomegali ve lenfadenopati saptanır. Spider nevüs görülebilir ve genellikle konvelesan dönemde
kaybolur. Ateş varsa, genellikle sarılığın ilk bir kaç gününde normale döner. Hastalığın başlangıcından 2-3
hafta sonra dışkı rengi normalleşir ve bu hastalığın rezolüsyonu için iyi bir işarettir. Kaşıntı, kolestazın sık
bir belirtisidir. Klinik iyileşme tipik bir akut viral hepatit olgusunda yaşa göre değişmek üzere, belirtilerin
ortaya çıkışından 1 hafta ila 8 hafta kadar sonra gelişir. Biyokimyasal düzelme 3-16 hafta, histolojik
iyileşme ise 6-18 hafta sonra olur.
Akut HAV enfeksiyonu geçirenlerle ilgili olarak yapılan prospektif bir çalışmada çoğunluğu okul
öncesi çocuklardan oluşan 451 olgu 1982-1985 yılları arasında tedavi edilip izlenmiştir. Olguların
378’inde (% 83.8) hastalığın seyri ılımlı olmuş, karaciğer enzim testleri üç ay içinde normalleşmiş, 73
olguda ise (%16.2) 12 aya kadar hastalığın seyri uzamıştır. Sekiz hastada klinik ve biyokimyasal düzelme
olduktan 6-12 ay sonra relaps gözlenmiş ve bu olgulara biyopsi yapılmıştır (46).
İkibin-2002 tarihleri arasında akut HAV enfeksiyonu tanısı konan ve yaşları 14 ay ile 18 yaş
arasında değişen 149’u kız, 291’i erkek toplam 440 olgunun prospektif olarak izlendiği bir çalışmada ise
olgu sayısının Ekim-Şubat ayları boyunca belirgin olarak arttığı saptanmış ve yaş grubu olarak en fazla
sayıda olgunun 6-12 yaş arasında görüldüğü belirlenmiştir. Olguların izlemi sırasında iki olgu (%0.45)
fulminant hepatit tanısıyla bir üst merkeze gönderilirken, dört olguda (%0.90) relapsing hepatit gelişmiş,
bir olguda (%0.22) otoimmün hepatit tablosu tetiklenmiş, altı olguda (%1.36) ise karaciğer enzimleri üç
ay süreyle dalgalanarak seyretmiş; olguların büyük bir kısmında iştahın ve genel durumun normale
dönmesi 3-4 hafta sürmüştür. Fulminant hepatit ön tanısıyla sevkedilen iki olgudan biri kaybedilmiştir
(47).
Komplikasyonlar
Hepatit A’nın komplikasyonları :Kolestaz, üst GIS kanaması, trombositopenik purpura, GuillaienBarre sendromu, kırmızı hücre hiperplazisi, otoimmün hemolitik anemi, transvers miyelit, optik nörit, akut
böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, otoimmün hepatit, akut pankreatit, plevral effüzyon, döküntüler
şeklinde olabilmektedir (48-50).
ATİPİK HEPATİT A
1-Kolestatik Hepatit: Bazı hastalar akut bir hepatit atağını takiben serum ALT ve AST seviyeleri
normale doğru inerken, serum bilirubin seviyesinin 15mg/dl üzerinde 8 haftadan uzun süren bir sarılık
peryodu gösterirler. Bu uzayan sarılığı ateş, kayda değer kaşıntı, ishal ve kilo kaybı takip eder. Serum
bilirubin değerlerinin normale dönmesi ile hastanın şikayetleri de kaybolur. Bilirubin seviyeleri 30
mg/dl’ye kadar ulaşabilirken, ALT seviyeleri 500 IU/lt’nın altındadır. Karaciğer biyopsisi sentrilobüler
kolestaz ve portal enflamasyonu gösterir. Kolestatik formun prognozu iyidir ve hastalar çoğunlukla
iyileşirler. Erişkinlerde daha fazla görülen kolestatik tipte hepatit çocuklarda nadirdir (31,36,51,52).
Semptomların 2-3 ay sonra relapsı ile görülen “relaps yapan hepatit” çocuk yaş grubunda % 3-20
oranında bildirilmiştir. Bu hastalarda serum transaminazları bifazik olarak yükselir, anti HAV IgM
serolojik olarak pozitiftir, HAV antijeni gaitada ve serumda pozitiftir; bu da HAV’nün replikasyonunun
devam ettiğini gösterir. Klinik olarak hastalık 40 hafta kadar devam edebilir.
2-Alevlenen veya uzamış akut hepatit A (Relapsing hepatit): Bazı hepatit A’lı hastalarda; klinik ve
biyokimyasal belirtilerinin kısmen ya da tamamen düzelmesinden 15 ile 90 (genellikle 21 gün) gün sonra
tekrar benzer şikayetlerin ortaya çıktığı, transferaz seviyelerinin ve bilirubinlerin yükseldiği, anti-HAV
IgM pozitifliğinin devam ettiği gözlenmiştir. Bu tipte ilk başlangıçtaki hastalıkla karşılaştırıldığında;
kliniği orta derecede, biyokimyasal testler değişici ve belirgin kolestaz vardır.
3-Fulminan hepatit: Hepatit A’nın nadir bir komplikasyonudur ve karaciğer işlevlerinin birden ve
ağır bir biçimde bozulması ya da karaciğer hücrelerinin yoğun nekrozunun bir belirtisidir. Klinik
tablonun ağırlaşması hastalığın başlangıcından itibaren 2 hafta içinde oluşursa fulminan hepatit, 2-8 hafta
içerisinde gelişirse subfulminan hepatit olarak tanımlanır. Şanghay epidemisinde 8647 hepatit A
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vakasında 25 fulminan hepatit görülmüştür (26). Fulminan viral hepatitlerin %10-20’sinden hepatit A
sorumludur.
Fulminan hepatit, klinikte sarılığın artışı, karaciğer fonksiyonlarında bozulma, kanama diyatezi,
hepatik ensefalopati ve koma gelişimiyle karakterizedir. Başlangıçta ani ateş yükselmesi görülebilir,
karaciğer boyutlarında hızlı bir küçülme, protrombin zamanında uzama, bilirubin düzeyi yükselirken
transaminaz düzeylerinde düşme gözlenir. Karaciğer fonksiyonlarının bozulması ile histolojik olarak,
sadece retikulum çatısı ve portal yollar kalacak şekilde, karaciğer parankiminin tamamen ve ani
destrüksiyonu olur. Nadiren portal yolların yakınındaki küçük bir grup hepatosit sağlam kalır, bunlar da
rejenerasyona işaret eder; çok az enflamatuar cevap mevcuttur.
Fulminan seyir 14 yaşın altında %0.1 olmasına karşın 40 yaşın üzerinde %1.1-4.4 olarak
belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada çocuklarda A hepatitine bağlı mortalite %60, fulminan hepatit oranı
%0.4 olarak tespit edilmiş, fulminan hepatitli 28 çocuktan %71.4’ünde anti HAV IgM pozitif olarak
bulunmuştur (53). Kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde A hepatitinin fulminan seyretme riskinin
arttığı unutulmamalıdır (35,37,38,54-56).
TANI
Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile konulur. Anamnez ve fizik muayene
bulguları, diğer akut viral hepatitlerden farklı değildir. Ancak salgın şeklinde ise tanı kolaylaşır.
Laboratuvar Bulguları
Akut viral hepatitlerin laboratuvar değerlendirilmesi; genel laboratuvar bulguları, karaciğer
hasarının sebep olduğu bulgular ve etken virüse ilişkin göstergelerle yapılır.
1-Genel laboratuvar bulguları
Genel olarak tipik akut viral hepatitli hastada normal ya da hafifçe düşmüş parçalı lökosit sayısı ve
nispeten lenfositoz vardır. Beyaz küre miktarı 12.000/mm3’ün üstünde ise hastalığın daha ciddi bir formu
olabilir. EMN’da görülen büyük atipik mono nükleer hücreler nadiren görülebilir ama, bu total lenfosit
sayısının %10’undan fazla değildir. Eritrositlerde orta derecede azalma olabilirse de hemoglobin ve
hematokrit değerleri normaldir. Ara sıra glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği ile ilişkili hemolitik
anemi oluşur. Nadiren agranülositoz, trombositopeni, pansitopeni, ya da aplastik anemi görülebilir.
Herhangi bir kanama komplikasyonu olmaksızın minor pıhtılaşma bozuklukları ve fibrinojen düzeyinde
azalmalar ortaya çıkabilir. Pıhtılaşma faktörlerinde ileri derecede azalmalar, fulminan hepatitin göstergesi
olabilir. HAV enfeksiyonunun klinik ve laboratuvar bulgularının seyri Grafik 4’de gösterilmiştir.
Grafik 4. HAV enfeksiyonunun klinik ve laboratuvar bulgularının seyri
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2-Karaciğer hasarının sebep olduğu bulgular
Akut viral hepatitli hastalarda serum bilirubinleri, aspartat aminotransferaz (AST), alanin
aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP) ve g-glutamil transferaz (GGT) değerlerinde yükselmeler
olur (Tablo 5). Bu parametreler arasında akut viral hepatitle en uyumlu olanları AST ve ALT’deki
yükselmelerdir. Bu iki enzimin yüksek değerleri hepatosellüler hasarın kantitatif ve duyarlı birer
göstergesidir.
Hepatositte AST mitokondri (%80) ve sitozol (%20) içinde bulunur. ALT ise yalnız sitozoldedir.
Akut viral hepatitlerde yapılan biopsilerde enflamatuar yanıt sonucu, lobul boyunca balonlaşma
dejenerasyonları gösterilmiştir. Ultrastrüktürel çalışmalarda ise, endoplazmik retikulum sisternalarının
belirgin dilatasyonu, glikojen kaybı ve mitokondri iç kompartmanlarının daralması gösterilmiştir. Bu
nispeten orta ve reverzibl değişiklikler, sitozolden kolay enzim sızıntısına neden olur. Dolayısıyla AST
yükselirken ALT daha fazla yükselir. İlk kez 1955’de de’Ritis tarafından AST/ALT oranının hastalık
etyolojisinin belirlenmesinde yararlı olacağı belirtilmiştir. Bu, de’Ritis oranı <1 veya 0.7 civarındadır.
Ancak 400 IU/lt üzerindeki ALT değerleri akut viral hepatit için AST/ALT oranından daha ayırt edici bir
değerdir. Çünkü böyle yüksek değerler toksik hepatit dışında, obstrüktif sarılık, kolanjit ve sirozda sık
değildir.
Transaminazlardaki artış genellikle prodromal dönemle başlar ve klinik belirtilerin başlamasından
3-10 gün sonra doruk düzeylere erişir. Serum ALT seviyeleri genellikle 400-2000 IU/lt düzeylerindedir.
Ancak ikterik enfeksiyonlar esnasında 20.000 IU/lt’ yi aşabilir. Alkalen fosfataz (ALP) seviyeleri
genellikle orta derecede yüksektir. Yüksek seviyeleri genellikle hepatitle ilişkili kolestazı gösterir. Genel
olarak ALP ve GGT düzeyleri normalin iki katını aşmaz, ancak özellikle kolestazın varlığı ve derecesini
saptamakta yardımcı olurlar. Posthepatik kolestaz, EMN, hepatik malingnensi, granülomatöz hepatitde
çok daha fazla değerlerde tespit edilir. Karaciğerde ALP, safra kanaliküllerinin mikrovilluslerinde,
sinüzoidal membranlarda ve sitozol içinde bulunur. Aynı membran bölümlerinde bulunan 5 nükleotidaz
ve GGT’ nin birlikte ölçülmesi ALP’deki yükselişin karaciğer kökenli olduğunu doğrular. Ayrıca
ALP’deki artış karaciğerden başka vücudun diğer kısımlarından (kemik, bağırsak, plasenta ve böbrek)
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salınan izoenzim fraksiyonlarına da bağlı olabilir. Bu izoenzimler ısı dayanıklılığı, elektroforetik mobilite,
immünohistokimyasal spesifite nedeniyle her biri diğerinden ayırt edilebilir.
Albuminin plazmadaki konsantrasyonu prognoz ve tedavide faydalı bir yol göstericidir. Ancak,
plazma yarı ömrü 2-3 haftadır. Bu yüzden seviye düşüşü geç anlaşılır. Plazma yarı ömürleri 5 saatten 5
güne kadar olabilen pıhtılaşma faktörlerinin pek çoğu karaciğerde sentezlenir. Karaciğerdeki ciddi
boyutlardaki hasarda pıhtılaşma faktörleri sentezlenemeyeceğinden dolayı, ekstrensek yol için protrombin
zamanı, intrensek yol için parsiyel tromboblastin zamanı ölçümü yapılır ve uzadıkları gözlenir.
Protrombin zamanı yaşam için önemli kriterlerden biri olarak gözlenmektedir. Aşırı yüksekliği yaşam ile
ters orantılıdır. Plazma yarı ömrü 5 saat olan prealbumin, akut karaciğer hasarında, sağlam karaciğer
protein sentezi hakkında daha tanı koydurucu olabilir. Prealbumin düzeyi düşüklüğünün çocukluk çağı
viral hepatitlerinde AST, ALT, ALP ve bilirubin yüksekliği ile beraber tanısal amaçlı kullanılabileceği
belirtilmiştir (36).
3- Etken virüse ilişkin göstergeler
HAV enfeksiyonunda spesifik tanı ya virüs ya da antijenlerinin veya özgül antikor yanıtı
varlığının gösterilmesi ile konulur. Genel olarak HAV enfeksiyonunun tanısı HAV’a karşı gelişen
antikorlar aracılığıyla konulmaktadır.
Akut hepatit A’nın spesifik tanısı ise sıklıkla hepatit A’ya karşı gelişen IgM’lerin saptanmasıyla
konulur. Anti-HAV IgM ya devam eden veya yakın zamanda geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir. Tek bir
akut faz serumunda saptanan IgM antikorları teşhisi destekler, çünkü IgM antikorları ALT’ nin ilk
yükselmesi esnasında saptanabilir ve klinik bulguların mevcudiyetinde IgM de mevcuttur. HAV spesifik
IgM antikorları hastalığın erken döneminde ortaya çıkar ve çoğu hastada 6-12 ayda kaybolur. Bununla
birlikte nadiren de olsa 1 yıldan uzun sürebildiği bildirilmiştir.
Relaps olan veya kolestaz gelişen hastalar dışında serum bilirubin ve karaciğer enzim düzeyleri
genellikle hastalığın ortaya çıkmasından sonra 2-3 aya kadar normale döner.Bununla birlikte bir çok RIA
ve EIA metotları total antikorları (IgM+IgG) ölçer, bunun diagnostik değeri düşüktür. Çünkü IgG yıllarca
devam eder ve geçirilmiş enfeksiyonu gösterir. Yine de birbirini takip eden iki serumda total antikor
titresinin dört kat artışı akut enfeksiyon varlığının işaretidir. Hastaların çoğu ancak klinik olarak
hastalıklarının ilerlemesinden sonra doktora başvurduklarından, antikor titrelerindeki artış
gösterilemeyebilir. Son yıllarda tükrükte anti-HAV IgG’ yi ölçebilen yeni EIA bir test geliştirilmiştir.
Testin sensitivitesi ve spesifitesinin %99 olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu test ile aşılamadan önce
kişinin antikoru olup olmadığı, yapılan aşının immünite geliştirip geliştirmediğinin tespit edilebileceği ve
invaziv olmadığı için çocukların bile kolaylıkla kabul edebileceği belirtilmiştir (57).
Bir çok IgM ölçüm yöntemleri geliştirilmiş olup en yaygın olarak kullanılanı RIA ve EIA ölçüm
yöntemleridir. Bu ölçüm yöntemleri yüksek derecede sensitiftir. Anti-HAV IgM hastalığın başlangıcından
12 ay sonraya dek pozitif kalabilir. Yanlış pozitif sonuçlar nadirdir, romatoid faktör ve anti nükleer
antikor pozitifliği ile oluşabilir. Bir yıldan fazla devam eden anti-HAV IgM pozitifliğinde
şüphelenilmelidir. Yakın zamanda yapılmış transfüzyon, immünglobulin uygulanması veya anneden
geçen antikorlar enfeksiyona maruziyetten önce pozitif serolojik sonuç verebilir, ancak spesifik IgM testi
daima negatif kalır. IgG sınıfı antikorlar hastalığın başlangıcında saptanabilir. Titre hastalığın
başlangıcından sonraki ilk hafta içinde artar ve 6-12 ay sonra maksimum seviyeye ulaşır. HAV IgA
antikorları ise IgM ile birlikte oluşur ve ikinci ayda pik yapar ancak, bu pik daha düşük düzeydedir.
Yaklaşık iki yıl içinde kaybolur. Salgı ve feçeste ya çok düşük düzeyde ya da tespit edilemeyecek
derecede az antikor bulunması nedeniyle, mukozal immünitenin koruyuculuğu sınırlıdır. İmmünoassay
yöntemleriyle dışkı ekstraktlarında virüs spesifik IgA saptanabilirken, virüs nötralizan aktivitesi tükrük
veya dışkı ekstraktlarında saptanamamıştır. Sekretuar IgA cevabının kayda değer yokluğu, intestinal
dokuda virüs replikasyonunun yokluğunu yansıtabilir.
Ticari olarak çıkartılan ELISA testleri daha çok yapısal (viryon) proteinlere karşı oluşan antikorları
ölçmektedir. Geliştirilen ELISA testleri ile yapısal olmayan proteinlere karşı oluşan antikorlar da
taranabilmektedir. Hatta son yıllarda daha spesifik olarak 3C proteinaz’a karşı oluşan antikorları ölçen
ELISA’lar geliştirilmiştir. Böylece replikasyonun bir işareti olan, transaminazların yükselmesi ile birlikte
ortaya çıkan, 3C proteinaz varlığı gösterilebilmektedir. İnaktif aşı ya da immünglobulin ile kazanılan
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immünitede bu protein tespit edilemeyeceğinden dolayı, doğal enfeksiyonu ayırt ettirebilmektedir. Ayrıca
bu antikor yıllarca tesbit edilebilmektedir (58).
Hastalık semptomlarının gelişmesinden 1-2 hafta önce virüs veya viral antijenler hastanın
dışkısında saptanabilir; fakat bu rutin klinik teşhiste az rol oynar. Çünkü hasta doktora başvurmadan önce,
virüsün dışkıyla atılımı pik yapar. Aynı zamanda yaygın antijen tarama testleri, tanı laboratuvarlarında
kullanılırsa da ticari olarak mevcut değildir ve çoğunlukla pek hassas değildir. Deneysel enfeksiyonlarda
dışkı ile virüs atılımı; hepatit A’ya karşı antikor gelişmesinden, karaciğer enzimlerinin yükselmesinden ve
ilk semptomların ortaya çıkışından 2 hafta önce ve 2 hafta sonra gözlenmiştir. Preterm infantlarda
hücresel immünite tam gelişmediğinden dışkıda virüs atılımı daha uzun sürer. HAV’nün bir çok klinik
izolattan hücre kültürü zordur ve teşhiste faydalı olamayacak kadar uzun süre alır. HAV RNA’ sını
saptamak için in situ hibridizasyon ve PCR yöntemleri kullanılmaktadır.Geliştirilen reverse-transciriptionsemi-nested PCR ile dışkıda HAV RNA’sının araştırılması sonucu, relapsing HAV enfeksiyonunun
tanısının konulabileceği ve virüsün çevrede dağılımının izlenebileceği belirtilmektedir (59).
Yine enfekte kişilerin dışkılarında antigen capture PCR ile P1/P2 genom bölgeleri belirlenerek
salgın tipi ve salgın harici HAV’lar tespit edilebilmektedir. (60).
Yeni yapılan bir çalışmada 2011 yılında bir kreşte iki çocukta akut HAV enfeksiyonu saptanması
üzerine çocuklarda noninvaziv bir yöntem olarak dışkıda HAV PCR testi yapılmış ve 135 çocuk
taranmıştır. Sonuçta sekiz asemptomatik enfeksiyon saptanmıştır ve tarama sonuçlarına göre çocuklar
aşılanmıştır, böylece salgının yayılması da önlenmiştir (61).
Bir çalışmada oral sıvılarda HAV antikorları araştırılmış ve serumda saptanan antiHAV antikorları
ile benzer sonuca ulaşılmıştır. Ayrıca oral sıvılarda antikorların 210 gün boyunca kaldığı da belirlenmiştir.
Bu yöntemle aşılanması gereken grubu noninvaziv bir yöntemle belirlemenin mümkün olabileceği
belirtilmiştir (62).
Akut viral hepatitlerde karaciğer biyopsisi teşhiste nadiren endikedir. Çünkü bu prosedür düşük
ancak ciddi riske sahiptir ve morfoloji spesifik viral etyolojik ajanı saptamakta genellikle yeterli değildir.
Histopatolojik değişiklikler diğer akut viral hepatitlere benzer. Hepatositler genellikle şiş, plazma
membranları belirgin, nükleus geniş ve balonlaşma dejenerasyonu gösterirler. Hücreler büzüşmüş ve
eozinofilik hale gelmiştir ve lobüllere doğru mononükleer hücrelerin diffüz yığılımı vardır. Portal yollar
ödem ve enflamatuar hücrelerle genişlemiştir. Genellikle rejenerasyon hızla oluşur ve karaciğer 8-12 hafta
içerisinde normale döner. Hepatit A antijeni ve hepatit A virüs partikülleri; immünfloresanla,
immünperoksidaz boyamayla ve ince kesitli elektron mikroskobuyla enfekte hücrelerin sitoplazmasında
saptanabilir. Enfekte edilen primatların karaciğer biopsi kesitlerinde viral antijenin %94 oranında sitozol
subsellüler kısımda, %4 oranında da nükleer kısımda lokalize olduğu gözlenmiştir. Enfeksiyonun geç
döneminde antijen, abdominal lenf düğümlerinde, dalakta ve böbrekte de immünfloresan yöntemiyle
saptanabilir. Akut viral hepatit A hastalarında otoimmün reaksiyonlar geliştiği sırada; beta-2
microglobulin, dolaşan immün kompleksler, düz kas antikoru pozitifliği ve C5 düşüklüğü tespit
edilebilmektedir (36).
TEDAVİ
Akut viral hepatitlerde spesifik bir tedavi yoktur. Hastalık belirtileri başladıktan sonra enfeksiyonun
seyrini değiştirecek ilaç mevcut değildir. Hastaların büyük bölümü evinde istirahat ettirilip, belirli
aralıklarla çağırılarak izlenir, hastaneye yatırılmaları gerekmez. Serum tansaminaz düzeylerinin yüksek
olması karaciğerde nekrozu gösterir, ancak bunlardaki yükseklik hospitalizasyonu gerektirmez, K
vitaminin enjeksiyonuna rağmen protombin zamanı uzun olan olgular karaciğer yetersizliği açısından
değerlendirilmelidir.Viral hepatitlerin akut döneminde yatak istirahati önerilir. Ancak bu mutlak yatak
istirahati şeklinde değildir. Hasta aşırı fiziksel aktiviteden kaçarak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Yapılan bazı çalışmalarda, yatak istirahatinin yapılıp yapılmamasının hastalığın gidişi üzerine bir etkisinin
olmadığı gösterilmiştir .
Fulminan hepatit, koagülopati, ensefalopati gibi komplikasyonları bulunan, karın ağrısı ya da
kusma ile birlikte inatçı bulantıları bulunan, bilirubin ya da transaminazları yüksek düzeyde bulunan
hastalar hastaneye yatırılırlar.
A hepatiti olan çocuklarda ve erişkinlerde herhangi bir özel diyete gereksinim yoktur. Hastalar aç
kalmayacak şekilde beslenmelidirler. Diyette yeteri kadar protein (1g/kg) ve kalori (30 cal/kg)
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bulunmalıdır. Yağ, süt, yumurta kısıtlanmasına gerek yoktur. İleri derecede kusması olan hastalar
dehidratasyon açısından takip edilmeli ve gereğinde antiemetikler kullanılmalıdır.
Hastaneye yatırılmış, iştahı kesilmiş bulantı ve/veya kusmaları olan hastalara elektrolit ve glikoz
içeren sıvılar intravenöz olarak verilebilir. Aşırı kusan hastalara anti-emetik olarak promethazine ya da
metaclopromide verilebilir. Protrombin zamanı (PTZ) AVH’li hastalarda kolestaz ve fulminan seyir
esnasında olmak üzere iki nedenden dolayı yükselir. Üç gün üst üste 10 mg K vitamini intramuskuler
yolla verilir. Kolestaza bağlı ise PTZ kısalır. Adrenokortikosteroidlerin, immün serum globulininin,
antibiyotiklerin, AVH tedavisinde yeri yoktur. B, C gibi diğer vitamin preparatları vermenin bir yararı
yoktur. Özellikle karaciğerde metabolize olan ilaçlar başta olmak üzere zorunlu haller dışında ilaç ve alkol
alınmamalıdır. Oral kontraseptiflerin kesilmesine gerek yoktur. Genel olarak gebelikte akut HAV
enfeksiyonu geçirilmesinin ek risk getirmediği ve gebeliğin sonlandırılmasını gerektirmediği
bildirilmektedir. Bununla birlikte yeni yapılan bir çalışmada 25 yıllık bir peryod boyunca toplam 79.458
gebenin verileri retrospektif olarak değerlendirilmiş ve 2. ve 3. trimestrde 13 akut HAV vakası olduğu
belirlenmiştir. Bu vakaların dokuzunda (%69) erken kontraksiyonların başlaması, plasenta ayrılması,
erken membran rüptürü ve vaginal kanama gibi maternal komplikasyonlara rastlanmış ve vakaların sekizi
ortalama 34. haftada erken doğum yapmıştır. Bu nedenle gebelikte geçirilen akut HAV enfeksiyonunun
maternal komplikasyonlar ve erken doğum riskine yol açabileceği bildirilmektedir (63).
Yüksek bilirubin düzeyli hastalarda (özellikle kolestatik tipte) ursodeoxycholic asit kullanımının
hastalığın seyrini etkilememesine rağmen, kolestatik belirtileri önemli ölçüde azalttığı belirtilmiştir
(64,65).
Ribavirin, guanosin analogları, interferon gibi antiviral ilaçlar denenmişse de herhangi bir antiviral tedavi
yapılmasına gerek yoktur (66,67).
Fulminan hepatit gelişen kişiler hastanede yakın takibe alınmalı ve hastanın durumuna göre tedavi
yaklaşımları planlanmalıdır.
KORUNMA
GENEL ÖNLEMLER
Hepatit A virüsünün esas bulaş yolu fekal-oral yol olduğu için virüsün yiyecek, su ve çevreyi
kontamine etmesinin önlenmesi en önemli kontrol yöntemidir. Hijyenik yaşam, el yıkama ve gıda
elleyicilerinin kontrolü hepatit A’nın insandan insana aile içi, hastane içi ve toplum yayılımını önlemede
önemlidir (68).
HAV enfeksiyonunun yaygın görüldüğü çocuklarda, asemptomatik seyir fazlalığı ve hijyenik
koşulları sağlamanın güçlüğü HAV ile mücadelede başarısızlığın başlıca nedenleridir. Uzun dönemde alt
yapının düzeltilmesi yanında eğitim ile kişisel temizlik anlayışının verilmesi ve çevre temizliğinin
sağlanması ile hepatit A enfeksiyonu önemli ölçüde kontrol altına alınabilir. Nozokomial enfeksiyonlar,
hastalar aynı oda ve tuvaleti paylaşsalar bile nadir gibi gözükmektedir. Sağlık personeli HAV açısından
ciddi risk altında değildir. Ancak, özellikle çocuk servislerinde enfeksiyonu geçirmemiş çocuklara
bulaştırma açısından sağlık personeli dikkatli olmalıdır. Hastaların sadece kan ve dışkı izolasyonunun
yapılması yeterlidir. Özel odalar, özel elbise ve maske giyilmesi gereksizdir. Dışkı ile kontamine
materyallerin temasını önlemek için eldiven kullanılması önemlidir. Bol su ile sık el yıkama, eldiven
giyilsin ya da giyilmesin yapılmalıdır.
Gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere seyahat sırasında sadece uygun şekilde pişmiş
yiyeceklerin yenmesi ve pişmemiş sebzelerle kabuklu deniz ürünlerinin dikkatli tüketilmesi önerilir.
İMMÜNİZASYON
Pasif ve aktif olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Pasif-aktif immünizasyonun mekanizması
bilinmemekle birlikte, virüsün replike olduğu bölgeden, enfekte olmamış hepatositlere yayılımını önleyen
bir mekanizmanın olabileceği öne sürülmektedir.
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A) Pasif İmmünizasyon
İmmün serum globulin (ISG), daha önceden hepatit A’ya karşı immünite geliştirmiş insanlardan
elde edilir. Cohn ethanol fraksinasyon yöntemi ile hazırlanan ISG’ler, diğer kanla bulaşabilir virüsler
açısından da güvenilir biyolojik preparasyonlardır. ISG’nin plazma yarı ömrü 14-24 gündür. Virüsle
temastan 2 hafta önce ve 2 hafta sonra erken inkübasyon peryodu sırasında uygulandığında hepatit A
enfeksiyonunun klinik tablosunun ortaya çıkışını önlemede etkilidir ve hafif bir klinikle seyretmesine ya
da hiç görülmemesine neden olur (69).
ISG bulaştan 10 gün sonraya kadar uygulanabilir, bu dönemden sonra etkisiz bulunmuştur. 0.02
ml/kg IM olarak uygulanan ISG’inin koruyuculuk süresi 3 aydır, 0.06 ml/kg daha kısa zamanda ve 6 ay
süre ile korumaktadır (70,71).
ISG’nin uygulanmasından sonra spesifik anti-HAV nötralizan antikorlar; nötralization assay,
radioimmunofocus inhibition veya radioimmunassay gibi yöntemlerle saptanabilir.
HAV enfeksiyonunun önlenmesinde IG in yararı değişik çalışmalarda gösterilmiştir.
(72-75). HAV aşısı ile ilgili daha az çalışma vardır ancak yapılan değişik çalışmalarda tek başına aşılama
ile ilk 12 gün içinde antikor yapımı sağlandığı için HAV’ne bağlı geniş çaplı salgınların kontrol
edilebildiği gösterilmiş olup aşının ISG’e göre daha efektif ve hızlı yarar sağladığı ve temas sonrası
kullanılabileceği bildirilmektedir (36).
ISG’nin olağan dozu 0.02-0.06 ml/kg intramuskuler tek dozdur, doza bağlı olmak üzere %90-100
oranlarında 2-6 ay koruyucudur. ISG preparatı %16’lık solüsyon 1ml’sinde 160 mg. antikor içerir.
Minimal etkili doz bilinmiyorsa da, çok düşük nötralizan antikor seviyesi korunma için yeterlidir.
Antikorlarla nötralizasyon mekanizması bilinmemektedir. Ancak antikorlar, virüs hücre etkileşimini
engelleyebilir veya viral RNA’nın kılıfından ayrılmasını engelleyebilirler.
B) Aktif İmmünizasyon
Enfeksiyöz virüsün veya onun komponentlerinin insana verilerek aktif immün cevabın uyarılması
ile antikor üretimi oluşturulmaya çalışılır.
Hepatit A aşılaması ile ilgili öneriler ilk olarak 1996 yılında ACIP (The Advisory Committee on
Immunization Practices) tarafından hastalığın yüksek oranda görüldüğü toplumlarda yaşayan çocukların
ve yüksek riskli oldukları gösterilmiş olan kişilerin aşılanması için yapılmış, daha sonra 1999 yılında
aşılama stratejisi daha genişletilmiştir (76,77).
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ve ACIP tarafından 15-18 ay ve üzerindeki
çocukların %70-100’ünde maternal antikorlar kaybolduğu için bu çocukların da HAV enfeksiyonuna
duyarlı hale geldikleri, öte yandan annede maternal antikor olsa bile aşı etkin ve güvenilir olduğu için bu
kohortun kaçırılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.
Çocukluk dönemi diğer yaş grupları için esas enfeksiyon kaynağı olduğu için bu yaş grubunda
HAV enfeksiyonu genellikle daha hafif ya da asemptomatik olarak geçiriliyor olsa bile bu grupta virüsün
yayılımı önlenirse bunun toplumsal immüniteye katkıda bulunacağı ve aşısız olan/enfeksiyona duyarlı
olan örneğin ileri yaşlardaki kişilerin korunmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
ABD’de universal HAV aşılamasına 2005 yılında geçilmiş olup ACIP ve CDC 1-18 yaş arası tüm
çocuklara rutin HAV aşılaması önermektedir . Buna göre; tüm çocuklara bir yaşında (12-23 ay arası)
HAV aşısı yapılması, ikinci dozun ilk aşıdan 6 ay sonra yapılması, aşılamada lisanslı şemaya uyulması, iki
yaşına kadar aşılanmamış olan çocukların izleyen vizitlerde ve okul öncesi dönemde aşılanması
önerilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün HAV aşılaması ile ilgili önerileri ise şu şekildedir:
“Yüksek endemik ülkelerde hemen herkes HAV enfeksiyonunu çocukluk döneminde asemptomatik
olarak geçirdiği için adolesanlar ve erişkinler klinik HAV enfeksiyonundan korunur. Bu ülkelerde geniş
kapsamlı aşılama programları önerilmez”.
“Orta derecede endemik ülkelerde erişkin kesimin büyük bir kısmı HAV enfeksiyonuna duyarlıdır. Bu
ülkelerde halkın sağlık eğitimi ve sanitasyonun düzeltilmesinin yanısıra geniş kapsamlı çocukluk çağı
aşılamaları yapılabilir”.
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“Düşük endemik ülkelerde HAV aşısı yüksek risk taşıyan kişilere -seyahat edenler gibi- yapılmalıdır.”
İnaktive HAV aşıları ilk uygulanmaya başladığı yıllarda 0-1-6. aylarda olmak üzere toplam üç doz
uygulanırken günümüzde 0-6. ay veya 0-12. ay şeklinde iki dozluk şema kullanılmaktadır. Hızlı
immünizasyon gerektiğinde beraberinde ISG uygulanmakta, böylece aşıya bağlı antikor oluşuncaya kadar
pasif olarak korunma sağlanmaktadır.
HAV enfeksiyonu ile ilgili olarak aşılamaya karar vermeden önce hem enfeksiyon riski hem de
klinik açıdan belirgin hastalık riski değerlendirilmelidir. Esas hedef endemik bölgelere seyahat eden
hastalığa duyarlı yüksek riskli erişkinler olup hastalığı asemptomatik geçirmesi mümkün olan küçük
çocukların aşılanması çocukları enfeksiyondan korumanın yanı sıra erişkinler için enfeksiyon kaynağı
olmayı da engelleyeceği için önerilmektedir. Bu nedenle de aşının birçok ülkede rutin çocukluk çağı
aşılamasına entegre edilmesine çalışılmakta ve bu şekilde virüsün eradikasyonun söz konusu olabileceği
düşünülmektedir.
ACIP tarafından hepatit A aşısının aşağıdaki risk gruplarına yapılması önerilmektedir (36)
1-Gelişmekte olan bölgelere seyahat edenler:
-3 aydan daha uzun ve, sık sık seyahat edenler,
-Askeri ve diplomatik personel,
2- Kronik karaciğer hastalığı olanlar,
3- Sık sık faktör sekiz alan hemofili hastaları (Aşı subkutan yapılmalıdır),
4- Uyuşturucu kullananlar,
5- Laboratuvarda direkt virüsle çalışan personel, HAV araştırma laboratuarı çalışanları
6-Salgınlar sırasında mental olarak zayıf kişiler,
7-Çocuk bakım merkezlerinde çalışan personel,
8-Homoseksüeller,
9-Hijyen uyumunun zayıf olduğu temizlik işçileri ve gıda elleyicileri.
10-Orta veya yüksek endemik bölgeden gelen kişilerle yakın temasta olan kişiler (ilk 60 gün içinde)
11- HIV ile enfekte kişiler
12- İndex vakayla yakın temaslı aile bireyleri
13- Salgın sırasında maruz kalan kişiler, veya mesleği gereği maruz kalanlar
14-Bağışık olmak isteyen herkes
İNAKTİF AŞILAR
İlk hepatit A aşısı çalışmaları, 1979 yılında Provost ve Hilleman’ın marmosetleri HAV’ la enfekte
etmeleri, bu marmosetlerin karaciğerinden ekstrakte ettikleri virüsü formalinle inaktive ederek, duyarlı
marmosetlere verdiklerinde antikor cevabının uyarıldığını görmeleri ile başlamıştır. Bu çalışmaları, aşı
üretimini arttırmak ve daha ucuza mal etmek için HAV’ın çeşitli hücre kültürlerinde üretilmesi izlemiştir.
İnaktif hepatit A aşılarının antikor üretiminin dışında, HAV spesifik T hücre proliferasyonunu ve
gamma interferon üretimini de sağladığı tespit edilmiştir. Günümüzde inaktif, attenue ve kombine olmak
üzere üç farklı tip aşı mevcuttur. Formalinle inaktive aşılar, viral kapsid antijenleri ve viral partiküller
içerir. İmmünojenik potansiyel kapsid antijenlerine bağlıdır.
Anti HAV konsantrasyonları Dünya Sağlık Örgütü referans immunglobulin reagent ile
karşılaştırılarak ölçülmekte ve milli-International Units olarak (mIU/mL) gösterilmektedir.
HAV enfeksiyonundan koruyucu olan gerekli anti HAV mutlak alt sınırı henüz tanımlanmamıştır. Hücre
kültürü çalışmaları düşük antikor düzeylerinin (örneğin<20 mIU/mL) nötralizan olabileceğini
göstermektedir (78).
Şempanzelerde yapılan deneysel çalışmalar aşılı kişilerden pasif olarak transfer edilen düşük düzeyli
antikorların (<10 mIU/mL) enfeksiyondan korumadığını fakat klinik hepatiti ve virüsün dışkıyla atılımını
önlediğini göstermiştir (79).
İlk lisans alan aşı Smith Kline Beecham Biologicals firması tarafından çıkartılmıştır. Aşıda
kullanılan HAV HM-175 suşudur ve MRC-5 insan diploid hücre kültürlerinde hazırlanmıştır. Aşı
formalinle inaktive edilmiş ve alüminyum hidroksitle adsorbe edilerek immünojenitesi artırılmıştır.
Aşının: Havrix 720 ELISA unit/doz, 1440 ELISA unit/doz şeklinde 1 ml ‘lik preparatları mevcuttur. Aşı
15

dozu olarak 1-18 yaş arası çocuklarda 720 ELISA ünitesi (EU), erişkinlerde ise 1440 EU dozlar
önerilmektedir. Çocuklara 6 veya 12 arayla 0.5 ml, erişkinlere aynı şemayla 1 ml uygulanır.
Çin’de yapılan bir çalışmada yaşları 3 ay ile 80 ay arasında olan 103 çocuğa 360 ELISA unit/doz
aşı 0.,1.,6. aylarda yapılmış ve aşıdan sonra 1. ayda % 95.1, 6 ve 7. aylarda %100 antikor cevabı
alınmıştır. Aşının % 9 oranında lokal yan etkileri, % 12 civarında da sistemik etkileri görülmüş ve bu
etkilerin kısa sürede kaybolduğu belirtilmiştir (80).
Havrix 1440 EU 0-6. aylarda uygulandıktan sonra serum anti HAV düzeyleri ve periferik kandaki
mononükleer hücrelerin belli aralıklarla ölçüldüğü bir çalışmada ilk aşıdan sonraki 14 gün içinde B ve T
hücre yanıtının oluştuğu gösterilmiştir. İkinci dozun uygulanmasıyla da hücresel yanıtın yanı sıra humoral
yanıt da hızla artmıştır (81).
Aşı şemalarının karşılaştırıldığı bir çalışmada Havrix 720 ELISA/unit doz içeren aşı 0-1-2; 0-1-6;
0-1-12 ve 0-2-4. aylarda uygulanmış; sonuçta en uzun süreli ve en yüksek antikor yanıtı 0-1-12. ay
şeması ile sağlanmıştır. Havrix 720 EI U 0-1-6. aylarda uygulandıktan 12 yıl sonra tetkik yapıldığında
kişilerde halen saptanabilir düzeyde antikor bulunduğu ve yapılan rapel doza çok iyi yanıt verdikleri
belirlenmiştir (82).
Erişkin yaş grubundan 162 kişinin 0 ve 6. aylarda 1440 EU aşı (Havrix) ile aşılandığı bir çalışmada
14. günde aşılananların %96’sında, 30. günde ise tümünde antiHAV antikorlarının pozitifleştiği, 6. ayda
yapılan rapelden sonra antikor yanıtlarının 25 kat arttığı bildirilmiştir (83).
Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada 720 ELISA unit/doz ile yapılan tek doz aşıdan sonra
saptanan sistemik reaksiyonlar; titreme %4, ateş %0, yorgunluk %29, kas ağrısı %21, artralji %7, bulantı
%11, kusma %4; reaksiyonlar ise; ağrı %43, kızarıklık %0, şislik %0 olarak saptanmıştır (84).
Aşılanan kişilerin 15 yıl süreyle izlendiği bir başka çalışmada Havrix ile aşılanan 17-40 yaş arası kişiler
dahil edilmiş ve 119 kişiden oluşan birinci gruba 0,6. ayda, 192 kişiden oluşan ikinci gruba da 0,12.ayda
aşı uygulanmıştır. Çalışmanın 11. yılında antikorları negatifleşen altı kişiye rapel yapılmıştır. Çalışma
bitiminde (15. yılda) iki aşı şeması arasında fark olmadığı belirlenmiştir (85).
Bir diğer inaktif aşı Sanofi Pasteur firması tarafından çıkartılmıştır. Aşıda kullanılan HAV GBM
(Buffalo Green Monkey) suşudur. Aşı yine formalinle inaktive edilmiş ve aluminyum hidroksitle adsorbe
edilerek immünojenitesi artırılmıştır. Aşının adı Avaxim olup 160 ELISA unit/doz (15 yaş üzeri) ve 80
ELISA unit/doz (1-15 yaş) şeklinde preparatları mevcuttur ve iki doz şeklinde önerilmektedir (0., 6. ay
veya 0.-12. aylarda).
Yaşları 4-15 arasında değişen 118 çocuğun katıldığı bir çalışmada 6 ay arayla iki doz Avaxim (160
antijen ünitesi) aşı uygulanmasından iki hafta sonra tüm çocuklarda serokonversiyon sağlanmış (>20
mIU/ml) ve GMT düzeyleri 73.7 olarak saptanmıştır. İkinci doz yapıldıktan 4 hafta sonra ise GMT
değerleri 29.6 kat artarak 6999 mIU/ml’ye ulaşmıştır. İkinci dozdan 1 yıl sonra ulaşılan 92 çocukta GMT
1673 mIU/ml olarak saptanmış ve çalışma süresince aşıya bağlı sistemik yan etki görülmemiş; lokal
reaksiyonlar birinci dozdan sonra % 9.3, ikinci dozdan sonra ise % 5.5 oranında bildirilmiştir (86).
İki inaktive HAV aşısı (Havrix 1440 ve Avaxim) ile yapılan bir çalışmada sağlıklı 423 erişkine 6 ay
arayla 2 doz aşı yapılmış ve kişiler yaşlarına (40 yaştan küçük ve daha büyük), cinsiyetlerine ve 77 kg dan
hafif veya daha ağır olmalarına göre gruplandırılmıştır. İlk dozdan 15 gün sonra serokonversiyon oranları
Avaxim grubunda %96, Havrix 1440 grubunda %87 olarak saptanırken ilk aşıdan 6 ay sonra (ikinci aşının
uygulanmasından önce) serokonversiyon oranları Avaxim grubunda %100, Havrix grubunda %97.6 ve
GMT değerleri sırasıyla 172 ve 100 mIU/ml olarak saptanmıştır. İkinci doz yapıldıktan 4 hafta sonra her
iki gruptaki GMT değerlerinin 25 kat arttığı görülmüş ve aşı sonrası lokal reaksiyon oranları da 1. aşıdan
sonra Avaxim grubunda % 15.1, Havrix grubunda %30.1; ikinci dozdan sonra ise sırasıyla % 15.2 ve %
32.4 olarak bildirilmiştir (87).
Arjantin’de yapılan 12 ay-15 yaş arası 537 çocuğun dahil edildiği bir çalışmada 0-6. aylarda Avaxim
80 unit uygulanmış ve ilk aşıdan 2 hafta sonra çocukların %99’unda serokonversiyon saptanmış; ikinci
dozdan sonra da oldukça güçlü bir antikor yanıtı (35 kat) gelişmiştir (88).
Flehming ve arkadaşlarının (89) GBM (Avaxim) ve HM175 (Havrix) suşları ile hazırlanan iki
inaktif aşı karşılaştırılmasında; GBM suşu ile 2. haftada daha yüksek antikor titreleri elde edildiği ve
bununda istatistiksel olarak anlamlı olduğu, ancak daha sonraki haftalarda bu farkın kaybolduğu
belirtilmiştir.
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Diğer inaktif hepatit A aşısı Merck, Sharp & Dohme firması tarafından üretilmiştir. Aşıda
kullanılan HAV CR-326 F suşudur ve MRC-5 insan diploid hücre kültürlerinde hazırlanmıştır. Aşı yine
formalinle inaktive edilmiş ve aluminyum hidroksitle adsorbe edilerek immünojenitesi artırılmıştır. Vaqta
adı altında lisans almıştır. Aşının 25 U antijen içeren pediatrik formu ve 50 U içeren erişkin formu
bulunmaktadır. 25 U HAV 0. ve 6. /18. aylarda (2-17 yaş arası), 50 U HAV 0. ve 6. aylarda (18 yaş
üzeri) önerilmektedir. Bir çalışmada diğer inaktif aşılardan daha az yan etkiye sahip olduğu belirtilmiştir
(90). Çocuklara 0.5 ml, erişkinlere 1 ml olarak 6-18 arayla iki doz uygulanır.
Vaqta ile 2-16 yaş arasındaki seronegatif 1037 çocukta yapılan bir çalışmada aşılı grupta 16.
günden sonra hiç semptomatik A hepatiti olgusu görülmemiş, buna karşın aşısız olan grupta 34 olgu
tespit edilmiştir (91).
İsviçre’de Swiss Serum and Vaccine Institute tarafından geliştirilen, MRC-5 insan diploid hücre
kültürlerinden elde edilen RG-SB HAV kökeni formalinle inaktive edilmiş, aluminyum hidroksid
içermeyen, bunun yerine immün olarak güçlendirilmiş, yeniden oluşturulmuş influenza virosomları
kullanılan bir aşı (İmmüno-potentiating reconstitud influenza virosomes, IRIVs) çıkarılmıştır. İsviçre’de
Epaxal adı altında lisans almıştır.
IRIV esas olarak fosfatidil kolin ve fosfatidiletanolaminden oluşan ortalama 150 nm lik bir
liposomdur. Bu memeli fosfolipidleri nonimmunojenik olup uzun zamandır insan farmasötik
preparatlarında kullanılmaktadır (92).
Aşı şeması tek doz ve 1 yıl sonra rapel yapımı şeklindedir. Aşılanan kişilerde, hem aşı hem de rapelden
sonra diğer inaktif aşılardaki aluminyum hidrokside bağlı lokal inflamasyon belirtilerine daha az
rastlanmıştır.
Epaxal, 0.5 ml lik her bir dozda minimum 500 radyoimmunoassay unit HAV antijeni,
influenza A virüs hemagglütinin (A/Singapore 6/86 ), thiomersol, formaldehid ve sodyum klorid içerir;
çocuk ve erişkin için tek formu bulunmaktadır. Adjuvant olarak aluminyum hidroksit içermeyen ilk HAV
aşısıdır.
Tayland’da bir hepatit A salgını sırasında; hasta ile muhtemel temaslı 26 öğrenciye Epaxal ile
profilaksi uygulanmış, tek doz aşıdan 14 gün sonra %97-100 oranında antikor cevapları alınmıştır.
Aşılanan kişiler 6 aylık izleme süresinde enzim yüksekliği gibi aktif hepatit belirtileri göstermemiştir
(93).
Epaxal ile yapılan 30 kişilik küçük bir çalışmada aşılamadan sonraki 11. güne kadar seroprotektif
düzey olan 10 mIU/mL düzeye olguların % 96’sında ulaşıldığı,12. ayda yapılan ikinci dozdan sonra güçlü
antikor yanıtı geliştiği (1155 mIU/mL) bildirilmiştir (94).
.
Diğer bir çalışmada 6-7 aylık ve 5-7 yaş arası çocuklara Epaxal uygulanmasından sonra tüm
olgularda 1. ayda ve 12. ayda seroprotektif düzeylerin oluştuğu, maternal antikoru olmayan bebeklerdeki
antikor yanıtının maternal antikor olan bebeklere göre dört kat yüksek olduğu bildirilmiştir (95).
Epaxal’ın birinci dozu uygulandıktan sonra ikinci dozun uygulanması için bebeklerin üç gruba
ayrıldığı bir başka çalışmada ve birinci gruba 18-29 aylarda, ikinci gruba 30-41. aylarda, son gruba da 4254. aylarda ikinci aşı uygulanmış ve ikinci dozun geç uygulanmasının immünojenite kaybına yol açmadığı
bildirilmiştir (96). Yapılan başka çalışmalarda da Epaxalın etkinliği gösterilmiştir (97,98).
Günümüzde değişik ülkelerde rutin HAV aşılaması uygulanmaktadır. ABD’de kullanımda olan
aşılar Havrix (çocuk-erişkin), Vaqta (çocuk-erişkin) ve Twinrix (erişkin) olup Avaxim henüz lisanslı
değildir, 2012 de lisanslı olması planlanmaktadır. İspanya’da universal HAV aşılamasına 1998-1999
öğretim yılında 12 yaşındaki çocuklarda başlanmıştır. İsrail universal HAV aşılamasına geçen ilk ülkedir
ve 1999 dan beri 18-24 ayda uygulamaktadır. Belarus 2003 yılında 6-7 yaşındaki çocuklara universal
HAV aşılamasına başlanmıştır. Arjantin 2005 yılında universal aşılamaya geçmiştir. Avustralya 1999 da
yüksek riskli kuzey bölgesinde HAV aşılamasına başlamış olup bu program 2005’ de genişletilmiştir
(99,100). Ülkemizde de 2012 yılında hepatit A aşısı 18. ve 24. aylarda olmak üzere rutin bebeklik aşı
takvimine eklenmiştir.
Genel olarak HAV aşıları ile yapılan çalışmaların çoğunda yaklaşık %100 antikor yanıtı elde edildiği
bildirilmektedir (101-106).
Yeni yapılan çift kör bir çalışmada iki grup erişkine (17-40 yaş ve 21-40 yaş)0-6 ve 0-12. aylarda HAV
aşısı yapılmış ve 17 yıl boyunca izlenmişlerdir. Onyedinci yılda aşı şeması 0-6 ay olanlarda antiHAV
antikor pozitifliği %100, 0-12 ay olanlarda %96.7 olarak saptanmıştır (107). Cochrane Data Base verisi
olarak yapılan metaanalizde de hem inaktive hem de canlı aşının etkili olduğu belirlenmiştir (108).
17

DSÖ tarafından gerçekleştirilen bir metaanalizde ise 1997-2011 yılları arasında HAV aşısı ile ilgili olarak
yayınlanmış literatürler değerlendirilmiş, ulaşılan 299 çalışma arasında kriterleri karşılayanlar
değerlendirilmiştir. Sonuçta gerek inaktive gerekse canlı HAV aşılarının 15 yıldan fazla koruyuculuk
sağladığı belirlenmiş ve daha uzun süreli izlemlere devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (109).
HAV aşısının kronik hepatitli olgulara fazla gecikmeden yapılması önemlidir. Bir çalışmada 35
dekompanse, 49 kompanse sirzolu olguya HAV aşısı rapeli uygulanmış ve aşıdan bir ay sonra kompanse
sirozlu grupta yanıt %98 iken, dekompanse sirozlu grupta %66 olarak saptanmıştır. Bu nedenle olguları
henüz dekompanse olmadığı dönemde erken aşılamanın önemi vurgulanmıştır (110).
ATTENUE AŞILAR
Farklı düzeylerde attenue edilmiş bir çok HAV suşu geliştirilmiştir ve marmosetler, şempanzeler
ve gönüllü insanlarda denenmiştir. Attenuasyon, hücre kültürlerinde 32-35ºC’lerde ardışık pasajlarla
gerçekleştirilmektedir.
Aşı çalışmaları sırasında lokal ağrı ve hassasiyet %70, baş ağrısı %30, yorgunluk %30, GIS
semptomları %40, ateş %0 olarak yan etkiler gözlenmiştir. Ateş hariç diğer yan etkiler diğer dozlarda
daha düşük olarak bulunmuştur. HAV kişilerin serum ve dışkısında tespit edilememiştir. Attenue aşının;
tek doz kullanımı, immünite süresinin uzunluğu ve düşük ürün maliyeti nedeniyle üstünlüklerinin
bulunduğu belirtilmiştir.
Canlı attenüe aşı çalışmalarında aşının veriliş yolu enjeksiyondur. Gerçekte canlı aşı için oral yolla
aşı verimi tercih edilen yoldur. Ancak bu yol ile yapılan çalışmalardan antikor yanıtı alınamamıştır.
Güvenli ve etkili attenüe HAV aşısının geliştirilmesi konak ve virüs arasındaki ilişkinin daha iyi
anlaşılmasına bağlıdır (111,112).
Yine Çin’de yapılan bir başka çalışmada 1-3 yaş arası 220 çocuk canlı aşı ile SC olarak aşılanmış
ve antikor titreleri 2 ay, 12 ay, 6 yaş ve 10 yaşta değerlendirilmiştir. Serokonversiyon oranları 2.ayda
%98.6, 10 yaşta %80.2 olarak saptanmıştır (113).
İmmünglobulinlerle birlikte canlı virüs aşılarının yapılması, canlı virüs aşısına immün cevabı
engelleyebilir. Bu nedenle canlı virüs aşısı ile immün globulin arasında en az 3 ay süre olmalıdır. Ancak
inaktif virüs aşıları ile birlikte verildiğinde immünite çok etkilenmemektedir. İnaktif aşı ile birlikte
immünglobulin verildiğinde ya yüksek doz aşı veya booster dozu önerilmektedir (114,115).
Canlı aşı çalışmaları ile ilgili benzer çalışmalar genellikle Çin’de yapılmaktadır (116,117). İnaktive
aşılarla oldukça başarılı sonuçlar alındığı için Batılı ülkelerde canlı aşı geliştirme çabaları azalmıştır.
KOMBİNE AŞILAR
Son yıllarda SmithKline Beecham Biologicals firması tarafından hepatit A ve B aşılarını içeren
Twinrix adı altında kombine aşı çıkartılmıştır.
Twinrix junior (1-18 yaş) 360 EU HAV + 10 mcg HBsAg, Twinrix (18 yaş üzeri) 720 EU HAV +
20 mcg HBsAg içerir. Kombine A+B aşısı (Twinrix) 1997 yılından beri piyasada olup halen 72’den fazla
ülkede kullanılmaktadır ve FDA tarafından 2001 yılında onaylanmıştır (118).
Aşı önerisi 0-1-6. aylarda birer doz şeklindedir. Ayrıca erişkin formunun çocukluk yaş grubunda 0 ve 6.
aylarda olmak üzere iki doz şeklinde uygulanması da önerilmektedir.
Yaşları 17-60 arasında olan sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmada 0, 1, 6 aylarda yapılan aşının 36.
aydaki serokonversiyonları HAV için %100 iken, HBV için %97 olarak saptanmıştır. Ayrıca 1-15
yaşlarda çocuklardaki denemelerde de güvenli ve immünojenik olduğu belirtilmiştir. Kombine aşının,
monovalan aşıya nazaran daha kabul edilebilir, kolay uygulanabilir ve ucuz olduğu vurgulanmıştır (119).
Çeşitli ülkelerde yapılan kombine veya tek tek A ve B aşılanmasından sonra kombine aşının daha
iyi tolere edilebildiği ve daha yüksek antikor oluşturduğu tespit edilmiştir (120-123).
Twinrix ile yapılan yaş ortalaması 25 olan erişkinlerle ilgili bir çalışmada 1. gruba 0-7 ve 21. günlerde ve
12. ayda Twinrix yapılmış; 2. gruba ise 0-7-21. günlerde ve 12. ayda Engerix B, ayrıca 0. gün ve 12. ayda
Havrix yapılmış olup çalışmaya 239 kişi katılmıştır. Anti HAV yanıtı 1. ayda bakıldığında 1. gruptaki
herkeste pozitif olarak saptanmış, 12. aya doğru antikor titreleri azalmış ama yapılan rapelden sonra hızla
yükselmiştir. İkinci grupta HAV antikor titreleri daha düşük bulunmakla birlikte bunlarda da rapelden
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sonra hızla artmıştır. AntiHBs yanıtı 1. ayda bakıldığında 1.gruptakilerin % 80’den fazlası pozitifken 3.
ayda hemen hepsi pozitifleşmiştir. Alınan sonuçların açıklaması olarak HAV antijenin HBsAg üzerine
adjuvan etkisi yaptığı ve iki antijenin birlikte verilmesiyle tek antijene göre daha güçlü lokal immünolojik
reaksiyon oluştuğu, buna bağlı olarak lenfosit ve makrofaj aktivasyonunun ve sitokin yapımının arttığı
düşünülmektedir (124).
Kombine aşının ayrı ayrı yapılan aşılarla benzer antikor yanıtı oluşturduğu gösterilmiştir. (125).
Okul çocuklarını kapsayan bir çalışmada (8-10 yaş grubunda) hepatit A+B kombine aşısı (Twinrix) ile tek
başına HBV aşısı (Recombivax) kullanılmış ve kombine aşı kullanılan grupta antikor yanıtları daha
yüksek saptanmıştır (126).
Twinrix ile ilgili olarak 6-15 yaş grubuna yönelik bir çalışmada bir gruba 0-1-6. aylarda pediatrik doz,
diğer gruba 0-6.aylarda yüksek doz uygulanmış ve her iki gruptada yüksek antikor yanıtları elde edildiği
için iki dozluk uygulamanın daha az doktor viziti gerektirmesi, daha az sayıda aşı yapılması ve maliyet
açısından özellikle okul aşı programları için uygun olduğu bildirilmiştir (127).
Başka kombine aşı preparatları da üretilmiş olup özellikle A ve B hepatitinin yüksek olduğu bölgelere
seyahatlerde kombine aşı uygulanması önerilmektedir (128).
Erişkin dozda HAV+HBV kombine aşısının 1-11 yaş arası çocuklara 0-6. aylarda iki doz olarak
uygulandığı bir çalışmada aşılamadan 10 yıl sonra tüm katılımcılarda anti HAV antikorları pozitif
saptanmış, antiHBs pozitifliği ise %81.7 olarak bulunmuştur. Hepsi HBV rapeline anamnestik yanıt
vermiştir (129).
Bir çalışmada 40 yaş üzeri 596 kişi dahil edilmiş, bir gruba 0-1-6. aylarda üç doz kombine A+B aşısı
uygulanmış, diğer gruba da A ve B aşıları 0-6 ay ve 0-1-6 aylarda uygulanmıştır. Aşıdan dört yıl sonra
kombine aşı uygulananlarda antiHBs titresinin 10 IU üzerinde olma oranı %%40.1, diğer grupta %26.2
imiş. Ancak rapel doz yapılınca ilk grupta %95.2’ye, ikinci grupta %90.5’e yükselmiştir. Bu çalışmanın
sonucunda 40 yaş üstü kişilerde A+B aşısının en az dört yıl boyunca koruyuculuk sağladığı ve rapel doza
iyi yanıt oluştuğu belirlenmiştir (130).
Kombine A+B aşısı 1996 yılından beri mevcuttur. Bu aşıyla ilgili iki ayrı çalışmada 17-43 yaş arası 306
sağlıklı kişiye 0-1-6. aylarda üç doz aşı uygulanmış, aşılananlar yıllık olarak 15 yıl boyunca izlenmiştir.
İzlem sırasında 11. ve 15. yılda antikor konsantrasyonları düşenlere rapel yapılmıştır. İzlem sonunda ilk
grupta antiHAV antikor pozitifliği %89.3, diğer grupta ise %92.9 olarak bulunmuştur.
Hızlandırılmış aşı şeması özellikle kişilerin hızlı immünizasyonu gerektiğinde kullanılmakta olup
0-7-21. gün ve 12. ayda rapel uygulama şeklinde Engerix B için lisanslıdır ve bu şemayla 28. günde
seroproteksiyon %65, 13. ayda ise %99’a ulaşmaktadır. Benzer şekilde kombine aşı (Twinrix ) da bu
şemaya uygun olarak kullanılabilmektedir (131).
Çocuklarda da erişkinde olduğu gibi 0-6 ay veya 0-12. aylarda uygulanan iki doz aşı 0-1-6 aylarda
uygulanan üç dozla benzer antikor yanıtı oluşturmaktadır. Hızlandırılmış aşı şeması (0-7-21. gün)
çocukluk döneminde de gerektiğinde kullanılabilmektedir (132).
Almanya’da yapılan bir çalışmada bir gruba 0-7-21. günlerde kombine aşı (Twinrix), diğer gruba
0. günde ve 12. ayda tek başına HAV aşısı, 0-7-21. günlerde de tek başına HBV aşısı uygulanmıştır.
Birinci ayda kombine aşı uygulanan grupta HAV seropozitifliği %100, diğer grupta %99 olarak
saptanırken antiHBs titre pozitifliği de sırasıyla %82 ve %83.9 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak
hızlandırılmış aşı şemasının seyahate çıkacak kişilerin son anda yapılacak aşılamasında hızlandırılmış aşı
şemasının kullanılabileceği bildirilmektedir (133).
Rusya’ da geliştirilen bir başka kombine A+B aşısı " HEP-A+B-in-VAC ile yüksek titrede
antikor yanıtları geliştiği ve aşı yan etkilerinin daha az olduğu bildirilmiştir (134).
Hepatit B aşısı ile kombine hepatit A aşıları :
Twinrix (GlaxoSmithKline)
HEP-A+B-in-VAC
S. typhi purifiye Vi polisakkarid antijeni ile kombine hepatit A aşıları :
Hepatrix (GlaxoSmithKline)
Viatim/Vivaxim (Sanofi Pasteur)
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Ülkemizde yukarıda söz edilen inaktif aşıların tümü ve bir kombine aşı bulunmakta olup piyasadaki
formları ve dozları aşağıda gösterilmiştir.
ÜLKEMİZDE BULUNAN HEPATİT A AŞILARI (Alfabetik sırayla)
Avaxim (Sanofi Pasteur-Fransa)
Pediatrik 80 ELISA unit HAV antijeni
Erişkin 160 ELISA unit HAV antijeni
Uygulama: İlk dozdan 6 ay veya 12 ay sonra ikinci doz olmak üzere toplam iki doz
(0-6 ay / 0-12 ay)
Epaxal (Berna-İsviçre, Türkiye’de Yeni Şark )
500 RIA (radyoimmunassay) unit HAV antijeni
Çocuk ve erişkin için tek formu var
Uygulama: 0 ve 12. aylarda birer doz olmak üzere toplam iki doz
Havrix (GlaxoSmithKline Biologicals-Belçika)
Pediatrik
(1-15 yaş)
720 ELISA unit HAV antijeni
Erişkin
(16 yaş üzeri) 1440 ELISA unit HAV antijeni
(Bazı ülkelerde pediatrik doz 1-18 yaş arasına, erişkin doz 18 yaş üzerine uygulanmaktadır)
Uygulama: İlk dozdan 6 ay veya 12 ay sonra ikinci doz olmak üzere toplam iki doz
(0-6 ay / 0-12 ay)
Twinrix (GlaxoSmithKline Biologicals-Belçika)
Pediatrik (1-15 yaş)
360 ELISA unit HAV antijeni + 10 mcg HBsAg
Erişkin (16 yaş üzeri)
720 ELISA unit HAV antijeni + 20 mcg HBsAg
(Bazı ülkelerde pediatrik doz 1-18 yaş arasına, erişkin doz 18 yaş üzerine uygulanmaktadır)
ABD’de yalnızca 18 yaş üzerine uygulanan erişkin formu bulunmaktadır.
Uygulama: 0-1-6. aylarda birer doz
Veya erişkin formun çocuklara 0 ve 6. aylarda birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanması
önerilmektedir.
Vaqta (Merck Sharp&Dohme-ABD)
Pediatrik (1-18 yaş)
25 EU
Erişkin (19 yaş üzeri)
50 EU
Uygulama: İlk dozdan 6 ay veya 12 ay sonra ikinci doz olmak üzere toplam iki doz
(0-6 ay / 0-12 ay)
İnaktif aşıların korunma ve saklanması
İnaktif hepatit A aşıları 2-80C’de tutulmalı, dondurulmamalı, ışıktan korunmalı, dilue edilmemeli,
diğer aşılarla aynı şırıngada karıştırılarak verilmemelidir. Aşı etkisi azalacağından dolayı gluteal bölgeye
verilmemeli, deltoid kasa intramusküler olarak verilmelidir. Hemofili hastaları dışında subkutan
önerilmemektedir (135).
Bir çalışmada, hemofilili hastalarda subkutan olarak yapılan inaktif hepatit A aşısının
intramuskuler yapılanlarla immünojenite ve lokal yan etkiler açısından benzer olduğu gözlenmiştir (136).
Kontrendikasyonları
Şiddetli ateşli hastalığı olanlara ve belirgin enfeksiyon riski olmadıkça, diğer inaktif aşılarda
olduğu gibi hamilelere aşı ertelenmelidir (137).
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Antikor süresinin kalıcılığı
İnaktif hepatit A aşısı ile aşılanan 96 çocuk 5 yıl süre ile izlenmiş olup 5 yıl sonunda halen
koruyucu düzeyde antikor bulunduğu tespit edilmiştir (138).
Matematik model kullanılarak yapılan hesaplama ile inaktif hepatit A aşıları (Avaxim ve Havrix)
uygulandıktan 10 yıl sonra aşılananların %53’ünde, 15 yıl sonrada %34’ünde, antikor düzeyinin
koruyucu düzey olan 20 mlU/ml şeklinde kalacağı tahmin edilmektedir (139).
Bir başka çalışmada 0-6 ve 0-12 aylarda aşı yapılan erişkinler 6 yıl boyunca izlenmiş ve 2. dozu
takiben ilk yıl içinde önce hızlı bir düşüş daha sonra daha yavaş bir düşüş olduğu ve bu azalma hızı ile
antikor düzeyinin 20-25 yıl daha 20 IU/ml düzeyinde kalacağının tahmin edildiği belirtilmiştir (140).
İnaktif hepatit A aşısının farklı dozları (180, 360 ve 720 ELISA unıt) 0-1-2-12. aylarda yapılmış
ve belirli aralıklarla yapılan takipte aşıların oluşturduğu antikor cevabının yarılanma ömrünün 13 yıl veya
daha fazla olduğu gözlenmiştir. Araştımacılar buradan hesaplayarak aşıların 24-47 yıl süre ile koruyucu
olabileceğini vurgulamıştır (141).
CDC ve DSÖ seyahate çıkacak olanların dört hafta önce aşılanmalarını, dört haftadan önce
immünizasyonu gereken kişilere de aşı ile birlikte ISG uygulanmasını önermektedir ( 142,143).
Bununla birlikte yapılan çalışmalarda aşının etkinliğinin ilk 10-12 gün içinde ortaya çıkması
nedeniyle tek başına aşının da bu amaçla kullanılabileceği bildirilmektedir (144).
Yan etkiler, Aşının güvenilirliği:
Genellikle aşı yan etkileri nadir ve önemsenmeyecek düzeydedir. Enjeksiyon yeri ile ilgili lokal
şikayetler (ağrı, sertlik, kızarıklık) ılımlı ve geçici yan etkilerdir ve çocuklarda %21, erişkinlerde %56
oranında görülür. Halsizlik, ateş, ishal, kusma gibi sistemik belirtiler aşılananların %5’inden azında
görülür. Başağrısı çocuklarda %2-9, erişkinlerde %16 oranında görülür. Bunun dışında daha az oranda
kemik ağrısı, gastrointestinal sistem belirtileri, miyalji ya da asteni gibi belirtiler görülebilir. Lokal olarak
ise; ağrı, deride hassasiyet ve kızarıklık, kabarıklık gözlenir. Guillain-Barre' sendromu, karaciğer enzim
yüksekliği, idyopatik trombositopenik purpura gibi bazı ciddi yan etkilerden söz edilmişse de bu
durumların aşı ile ilişkisi netleştirilememiştir (36,76,77,145,146,160).
ABD’de 1995-2005 arasında 50 milyon doz, dünyada da 188 milyon dozdan fazla HAV aşısı satılmıştır.
Bu süre zarfında Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS)e yaklaşık 6000 yan etki bildirimi
yapılmıştır. En sık görülen yan etkiler küçük ve kısa süreli ateş, enjeksiyon yerinde ağrı, döküntü ve
başağrısı gibi yan etkilerşeklindedir. Daha ciddi yan etkiler olarak 871 olguda Guillain Barre,
transaminitis, idyopatik trombositopenik purpura ve çocuklarda konvülsiyon şeklindedir. Çok daha nadir
yan etkiler arasında da senkop, sarılık, eritema multiforme, anaflaksi, brachial pleksus nöropatisi,
transvers myelit, ensefalopati gibi belirtiler yer almaktadır. İmmünsüprese hastalarda da HAV aşısı
sorunsuz uygulanabilir. Ancak canlı atenue aşı için fazla veri yoktur (32).
HAV aşısı 1995 yılından beri 188 milyon dozdan fazla uygulanmıştır (32). Tayland’da yapılan geniş
kapsamlı bir çalışmada 109.000’den fazla çocuğa 0-1-12. aylarda üç doz HAV aşısı uygulanmış ve ciddi
bir yan etkiye rastlanmamıştır. Kontrol grubu ile birlikte izlenen çocuklarda toplam 40 akut HAV vakası
saptanmış ve bunlardan 38’i kontrol grubunda yer almıştır. Çalışma grubundaki iki vaka 1. aşıdan sonraki
257 ve 267. günlerde ortaya çıkmış ve her iki vakadada sadece hafif bir enzim yüksekliği ile seyretmiştir
(147). Bir başka çalışma 1992 yılına ait olup literatür değerlendirilmesi şeklindedir ve Havrix ile toplam
55.259 doz aşı yapılmış olan 67 çalışma değerlendirilmiş ve aşının iyi tolere edilen, ılımlı, geçici lokal
yan etkilere yol açan; yüksek düzeyde antikor yanıtı oluşturan bir aşı olduğu belirtilmiştir (148).
Bir başka literatür değerlendirme çalışmasında 27 ülkeden 104 çalışma değerlendirilmiş ve 120.000
den fazla aşı (Havrix) uygulanmış olduğu ve aşının güvenilir, iyi tolere edilebilen ve tüm yaş gruplarında
oldukça yüksek immünojenite sağlayan bir aşı olduğu vurgulanmıştır. İlk aşıdan 6-12 ay sonra yapılan
rapel doz ile yüksek düzeyde antikor yanıtı oluştuğu ve buna göre aşısı tamamlanmış kişilerde HAV
enfeksiyonundan korunmanın 20 yıldan uzun süreyle mümkün olabileceği bildirilmiştir (149).
Belçika’da yapılan bir çalışmada iki farklı inaktive aşı (Avaxim ve Havrix) uygulanmış ve ilk aşıdan sonra
aşıya bağlı lokal reaksiyon oranı Avaxim grubunda %24.6, Havrix grubunda %19.6 olarak saptanırken
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aşıya bağlı sistemik reaksiyonlar sırasıyla %27.2 ve %25 olarak gözlenmiştir. Rapel dozlar uygulandıktan
sonra gözlenen lokal ve sistemik reaksiyonlar her iki aşı için de benzer bulunmuş ve istatistiksel farklılık
saptanmamıştır (150).
Yapılan literatür taramasında birer vaka şeklinde bazı yan etkiler rapor edilmiştir: Hepatit A aşısından
sonra kombine akut dissemine ensefalomyelit ve akut motor aksonal nöropati gelişmiştir (151).
Yine bir çalışmada; hepatit A virüs RNA’ sının PCR ile menfi olması, üç ay sonrasında dahi anti-HAV
IgM’ in pozitifleşmemesi ile birlikte, klinik ve laboratuvar bulguları ile aşıya bağlı akut pankreatit tablosu
gözlenmiştir. Bunun, ya hepatit A aşısının antijenlerinden birine karşı gelişen bir hücresel immünolojik
reaksiyonun sonucu ya da humoral immünite gelişmeksizin, salınan histamin veya lökotrienlere bağlı
olarak gelişebileceği belirtilmiştir (152,153).
Bir doz HAV aşılaması sonrası erişkinlerin %8-20’sinde 2-3 hafta süreyle HAV IgM saptanabildiği
gösterilmiştir (154).
Aşının etkinliğinin ileri yaşla ilişkisi
Yaşla HAV aşısının immunojenitesinin azalmasına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır. Bazı
çalışmalarda 40 yaş üzerindeki kişilerde saptanan koruyucu antikor düzeyleri 40 yaştan küçük
kişilerdekine benzer bulunmuş ancak çalışma sonundaki antikor düzeyleri daha yaşlı olan grupta düşük
bulunmuştur (155-157).
Epaxal ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada genç grup (18-45 yaş) ve yaşlı grup (50 yaş ve üstü)
çalışmaya alınmış, 0 ve 12. aylarda 0.5 ml aşı IM uygulanmış ve sonuçta gençlerde yaşlı gruba göre 1.7
kat daha fazla GMT saptanmıştır (158).
Benzer bir çalışmada 40 yaş üstü (ort.46.4) kişilere aşı yapıldıktan 1 ay sonra düşük seroproteksiyon
(%70) saptanmıştır (159).
Diğer aşılarda immünojeniteyi azaltan faktörlerden sigara içme, obesite gibi faktörler HAV aşısı için
değerlendirilmemiştir (160).
İnaktive aşıların birbirinin yerine kullanılabilirliği
Bir çalışmada başlangıçta Avaxim uygulanmış olan erişkinler iki gruba ayrılmış ve ikinci doz
zamanı geldiğinde (6. ayda) bir gruba Avaxim diğer gruba da Vaqta yapılmıştır. Vaqta grubunda GMT
başlangıçta 496 mIU/mL iken 7262 mIU/mL ye; Avaxim grubunda ise 325 mIU/mL iken 5131 mIU/mL
çıkmış ve aşıların birbirinin yerine kullanılabileceği belirtilmiştir (161).
Bir başka çalışmada da başlangıçta Havrix yapılan 195 erişkin iki gruba ayrılmış ve bir gruba
Havrix 1440 EL. U diğer gruba da Avaxim 160 AU uygulanmıştır. Rapel dozdan sonra Avaxim grubunda
GMT değerleri 642 mIU/mL den 6669 mIU/mL’ye, Havrix grubunda da 739 mIU/mL 4460 mIU/mL ye
çıkmıştır (162).
Toplam 201 kişinin dört gruba ayrılıp ve 0-6 aylarda dört farklı aşı uygulamasının yapıldığı bir
çalışmada (Havrix-Havrix; Havrix-Vaqta; Vaqta-Havrix veya Vaqta-Vaqta) saptanan antikor yanıtları
birbirine benzer bulunmakla birlikte Vaqta ile daha yüksek antikor yanıtları oluştuğu bildirilmiştir (163).
Epaxal ile Havrix 1440 aşılarının birbirlerinin yerine kullanılabilirliğinin araştırıldığı bir çalışmada
her iki aşı yapıldıktan sonra olgularda > % 95 antikor pozitifliği saptanmış ve ikinci doz olarak hangi aşı
kullanılırsa kullanılsın yüksek dozda antikor oluştuğu gösterilmiştir. Altı yıllık izlem boyunca da aşı
grupları arasında farklılık saptanmamıştır. Epaxal uygulananlarda ağrı gibi lokal yan etkilerin daha az
olduğu gözlenmiştir (164).
İlk dozu tifo ile kombine HAV aşısı (Viatim) ile yapılan kişilerde ikinci doz 6 ay sonra Avaxim
veya Vaqta ile yapılmış, kontrol grubu olarak da her iki dozu da Avaxim olarak uygulanan kişiler
kullanılmıştır. Sonuçta başlangıç aşısı olarak tifo ile kombine aşının kullanılabileceği, ikinci doz için de
herhangi bir aşının kullanılabileceği bildirilmiştir (165).
Serum immün globulin çalışmalarında anti-HAV titresinin 20 mIU/ml üstünde olduğunda koruyucu
olduğu bir çok çalışma tarafından gösterilmiştir. Nielsen’ in yaptığı bir çalışmada SmithKline Beecham
Biologicals firması tarafından çıkartılan, 720 ELISA unit/doz içeren inaktif HAV aşısı ile 1. ve 6. aylarda
yapılan aşılamada; HIV(+) homoseksüel erkeklerde antikor cevabının, HIV (-) homoseksüel erkeklere
rağmen daha düşük oran olduğu belirtilmiştir. Bu yüzden HIV(+) hastalara daha yüksek doz aşı yapılması
ve belirli aralıklarla antikor takibi yapılarak gerekirse rapel doz ile yeniden aşılanması önerilmektedir
(167).
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Karaciğer yetersizliği, hepatit A aşısına cevabı belirgin ölçüde azaltır. Kronik karaciğer hastalarında
antikor cevapları normalden daha az olduğu için, daha yüksek doz aşı yapılması önerilmektedir (169-172).
Organ transplantasyonu yapılanlarda ilk doz aşıdan sonra yeterli immün yanıt alınamadığı bu
nedenle, hepatit A ile temas etme oranı yüksek kişilerde, aşının mutlaka iki doz şeklinde tamamlanması
gerektiğini vurgulanmaktadır (173).
Maternal antikorların varlığının aşılamaya etkisi
Yapılan çalışmalarda anneden geçen antikorların 7.- 11. aylar arasında kaybolduğu, bu nedenle
genel aşılanma zamanının ideal olarak 12.-24. aylar arasında yapılmasının daha doğru olacağı
belirtilmiştir (ben vb, 174-177).
Bir çalışmada 2-4-6.aylarda HAV aşısı yapılan bebeklerde maternal antikor varlığında aşının
immünojenitesinin yeterli olmadığı bildirilmiştir (178).
Bir çalışmada 2-4 ve 6. aylarda HAV aşısı uygulanan çalışmada çocuklar iki gruba ayrılıp aşı
uygulanmış ve çocuklardaki HAV antikorlarının düzeyleri 6. yaşta tekrar bakılmıştır. 1. gruptaki 31
bebeğin anneleri HAV negatif, 2. gruptaki 17 bebeğin anneleri HAV pozitif olup çocuklar 6 yaşına
geldiğinde 1. grupta GMT yüksek bulunmuş (21/31) 2. grupta ise bu oran daha az bulunmuştur (4/17).
Antikor yanıtı negatif bulunan çocuklarda yapılan rapel dozla antikor titreleri yüksek düzeylere ulaşmıştır
ve sonuç olarak maternal antikorların varlığı HAV aşısına yanıtı belirgin olarak azalttığı ama buna rağmen
immün belleğin devam ettiği bildirilmektedir (179).
Benzer şekilde bir başka çalışmada 2-4-6 aylarda ve 2-4-15. aylarda HAV aşısı yapılan seronegatif
(maternal antikoru olmayan) bebeklerde antikor yanıtları sırasıyla % 100 ve % 93 olarak saptanmıştır
(180).
Ülkemizde yapılan ve 1-24 ay arası toplam 272 bebekte total anti HAV antikorlarının varlığının
araştırılması amacıyla yapılan bir çalışmada total seropozitiflik % 52 olarak saptanırken; 1-12 ay arası
bebeklerde % 60 , 13-18 ay arası bebeklerde % 52 , 19-24 ay arası bebeklerde ise % 34.6 olduğu
belirlenmiştir. İlk 12 ayda total anti HAV antikorları negatif saptanan 19 bebekten 12’sinin annelerinde
de total anti HAV antikorları negatif saptanmış olup bu sonuç genç anneler arasında seronegatif olanların
sayısının da giderek arttığını düşündürmektedir (181).
Yeni yapılan bir çalışmada iki yaş altı çocuklara yapılan HAV aşısına bağlı oluşan antikorların maternal
antikorlardan bağımsız olarak en azından 10 yıl devam ettiği gösterilmiştir (182).
İki ile üç doz aşı şemalarının karşılaştırıldığı çalışmalarda; her iki şemada da %100 oranlarında antikor
düzeyleri elde edilmiştir. İki dozun daha ekonomik ve hastalar açısından daha kabul edilebilir olduğu
belirtilmiştir (183-185).
İtalya’da yapılan çalışmalarda kızamık-kabakulak- kızamıkçık aşısı ile birlikte ve difteri-tetanozoral polio aşıları ile kombine hepatit A aşıları uygulanmış ve yeterli antikor yanıtları alınmıştır. HAV
endemisitesi düşük olan yörelerde aşı programına dahil edilebileceği belirtilmiştir (186).
Ancak Morbidity Mortality Weekly Report (MMWR) karma aşılar ile hepatit A ve B aşısının
kombine olarak kullanılması için, programlı bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmektedir (187).
Aşılama öncesi test yapılmalı mı ?
Gelişmiş ülkelerde yapılan analizlerde tarama ile aşılamanın genel aşılamadan daha efektif olduğu
saptanmıştır (188).
1997 yılında ABD’ de 63.363 semptomatik hepatit A, 8403 hastaneye yatış, 255 ölüm tespit edilmiştir.
Yaklaşık olarak 2.5 milyon gün semptomatik hastalıklı gün, 829000 iş günü kaybı, 7466 yıl yaşam kaybı
gözlenmiştir. Ortalama yıllık hepatit A’dan kayıp 488.8 milyon dolar olmaktadır (332.4-579.9 milyon
dolar) (189).
Almanya’da bir üniversite hastanesi medikal-ekonomi bölümünün yaptığı analiz sonucuna göre;
hepatit A için 1-15, 11-15 yaş arası çocukların aşılanması ile gelecek 30 yıl içerisinde sırasıyla
(çalışmanın yapıldığı dönemdeki geçerli para birimiyle) 5.1 milyar mark ve 2.9 milyar mark fayda
sağlanacağı hesaplanmıştır (190).
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Birden fazla araştırmacı tarafından genel aşılama için; HAV antikoru pozitifliği %50’ nin üzerinde
ise, taranarak aşılanmasının daha ekonomik olduğu kabul edilmektedir (191-194).
MMWR, iki 10 yıl arasında iki kat fark varsa ya da 100.000 de 20 vaka görülüyorsa aşı
önermektedir (160).
HAV ile karşılaşma oranı yaşla birlikte artış gösterdiğinden ileri yaşlarda aşılama öncesi tetkik
yapılması maliyet-etkin olmaktadır. ABD’de yapılan çalışmalarda da sonuçlar bu şekilde belirtilmektedir
(195).
Ülkemizde yapılan bir maliyet analizinde de 6 yaşından küçük çocuklara aşılama öncesi test
yapılmadan aşı yapılmasının, 6 yaş ve üzerindeki çocuklara ise öncelikle test yapılmasının maliyet-etkin
olduğu bildirilmiştir (196).
Bir çalışmada HAV aşısı uzun süredir piyasada bulunduğu halde gelişmekte olan ülkelerde halen yaygın
olarak kullanılamadığından ve HAV enfeksiyonu halen bir sorun olduğu için HAV immünitesinin
ölçülmesinin bu tür ülkelerde proflaksi politikalarını belirleme açısından yararlı olduğu bildirilmektedir
(197).
Aşılama sonrası test yapılmalı mı ?
Aşılananların büyük çoğunluğu aşıya yanıt verdiği için aşılama sonrası test yapılması
önerilmemektedir. Bunun yanı sıra HAV antikoru saptamada kullanılan ticari testler aşıya bağlı olarak
oluşan düşük düzeyde ancak koruyucu antikor titrelerini saptamak açısından yeterince duyarlı değildir.
Aşı uygulamasında karşılaşılan sorunlar
Ülkeler endüstrileştikçe ve geliştikçe sanitasyonun düzelmesi ile anti-HAV prevalansı azalmakta,
ve böylece daha büyük bir toplum hassas hale gelmektedir. Bu durumda enfeksiyon yaşı da ileriye
kaymaktadır. İleri yaşlarda HAV enfeksiyonunun morbidite, mortalite ve tedavi maliyeti artmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü HAV aşısını programı içine almıştır ancak her ülkenin risk gruplarını aşılama ya da
genel aşılama için kendisinin karar vermesi gerekmektedir. Gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş
ülkelerde maliyet-etkinlik için model çalışmalar yapılmalıdır. ABD’de rutin aşılamanın 12 aya
indirilmesiyle bu yaş grubunda fazla sayıda aşı yapılıyor olmasının ailelerin uyumu açısından sorun
olabileceği ve bu nedenle kombine aşı çalışmalarının hızlandırılmasının uygun olacağı bildirilmektedir
(198).
Sonuç olarak inaktif hepatit A aşıları güvenli ve immünojendir, riskli gruplara önerilmelidir, aşıda
çekince A hepatitini daha ileri yaşlara taşımak ve daha ağır seyrine neden olmaksa da, aşılanmış kişilerde
enfeksiyonun B hepatitinde olduğu gibi, anamnestik reaksiyon yolu ile oluşmayacağı ve bugünkü
bilgilerimize göre 20 yıl olan koruyuculuğun B hepatitinde olduğu gibi yaşam boyu olabileceği
düşünülmektedir.
Ülkemiz HAV seropozitifliği açısından orta derecede endemik ülkeler arasında yer aldığı, ancak
iller hatta aynı il içinde bölgesel farklılıklar bile çok belirgin olabildiği için ulusal anlamda öncelikle
sanitasyonun ve hijyenik koşulların tüm ülkede en ileri düzeye çıkarılması; yaygın ve etkin eğitim
çalışmalarının yapılması; risk grubundaki kişilerin mutlaka aşılanması gereklidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılı içinde HAV aşısı rutin bebeklik çağı aşı programına dahil
edilmiş olup 18 ve 24. aylarda uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca sağlık çalışanları açısından da yeni bir
düzenleme yapılmış olup 2011 yılından beri Bağışıklama Danışma Kurulu tarafından fekal materyale
maruz kalan sağlık çalışanları, çocuk ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde çalışan sağlık çalışanları için
HAV aşısı önerilmiştir. Bu kapsamda bu birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının öncelikle seroljik
tetkikleri yapılmakta, seronegatif olanlar Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılarla ücretsiz olarak
aşılanmaktadır. Bununla birlikte yukarıda da söz edildiği gibi özellikle batı bölgelerimizde seronegatif
genç erişkin sayısı giderek arttığı için ve sağlık çalışanları farklı kurumlarda farklı servislerde
çalışabildiği, hatta bazen aynı kurum içinde bile yer değişiklikleri olabildiği için sadece fekal materyalle
temas etme koşulunun kaldırılarak seronegatif tüm sağlık çalışanlarının HAV için aşılanması anlamlı ve
yararlı olacaktır.
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