Atatürk Üniv. Diþ Hek. Fak.
Cilt: 15, Sayý:2, Sayfa:21-25, 2005

DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN HEPATÝT B AÞILANMA
DURUMLARININ VE VÝRAL HEPATÝTLER ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ DÜZEYLERÝNÝN
ARAÞTIRILMASI
Yrd Doç Dr Nurgül KÖMERÝK*
Dr Ýbak GÖNEN**

Yrd Doç Dr Zeynep AKÇAM**
Dt Ayþe Ý. KARADUMAN*
AN INVESTIGATION OF DENTAL STUDENTS'
HEPATITIS B IMMUNISATION STATUS AND
EXTENT OF AWARENESS ON VIRAL
HEPATITIS

ÖZET

ABSTRACT

Eðitimleri sýrasýnda çok sayýda hastanýn kaný
ve sekresyonu ile iç içe çalýþan diþhekimliði öðrencileri deneyimsizlikleri nedeniyle parenteral bulaþ
açýsýndan yüksek risk grubundadýrlar. Bu çalýþmanýn
amacý Süleyman Demirel Üniversitesi, Diþhekimliði
Fakültesi öðrencilerinin viral hepatitler hakkýndaki
bilgi düzeylerinin ve hepatit B virüsüne karþý aþýlanma
durumlarýnýn saptanmasýdýr. Toplam 136 öðrenciye
viral hepatitler ile ilgili bilgi düzeylerine ve hepatit B
virüsüne karþý aþýlanma durumlarýna iliþkin 12 sorudan
oluþan bir anket uygulanmýþtýr. Öðrencilerin %71'i
aþýlama þemasýna baþlamýþ, bu öðrencilerin % 67’si 3
veya 4 doz aþý yaptýrarak þemayý tamamlamýþtý. Tam
olarak aþýlama serisini tamamlayan öðrencilerin oraný
tüm öðrencelerin %48'ini oluþturdu. Aþýlama sonrasý
baðýþýklýk oluþup oluþmadýðýnýn tespiti amacý ile
antikor titrelerini ölçtüren öðrencilerin oraný % 28,7
idi. Klinik uygulamalar dönemindeki öðrencilerin
gerek aþýlama oranlarýnýn gerekse bilgi düzeylerinin,
klinik uygulama öncesi sýnýflardaki öðrencilerden
belirgin olarak yüksek olduðu tespit edildi. Sonuç
olarak, bütün diþ hekimliði fakültesi öðrencileri klinik
döneme geçmeden önce hepatit B virüsüne karþý
aþýlanmalý; hepatit B virüsü ve risk altýnda olduklarý
diðer enfeksiyonlar açýsýndan periyodik olarak eðitilmelidirler.
Anahtar kelimeler: Hepatit, diþ hekimliði, öðrenci,
enfeksiyon

Dental students working in close contact with
blood and secretion of many patients are in high risk
group for parenteral transmission due to being inexperience. The aim of this study was to determine the
extent of awareness about hepatitis and vaccination
status of students at Süleyman Demirel University,
Dental School. A questionnaire including 12 questions
regarding the extent of awareness about hepatitis and
vaccination status of a total of 136 students was carried
out. Seventy one percent of the students initiated the
immunization scheme, of whom 67%, having 3 or 4
dose vaccination, completed the scheme. The ratio of
students who completed the immunization scheme to
the total number was 48%. The ratio of students who
had the antibody titres measured to find out whether
they developed immunization was 29%. Both vaccination status and extent of awareness of clinical students
were higher than those in preclinical students. In conclusion, all the dental students should have hepatitis B
virus vaccination completed before their clinical years
and should be trained periodically about hepatitis B
virus and other infections which can be a risk factor.
Key words: Hepatitis, dentistry, student, infection
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GÝRÝÞ
Viral hepatitler günümüzde önemli
saðlýk sorunlarý arasýnda yer almaktadýr.
Hepatit etkeni virüsler hepatit A virüsü
(HAV), hepatit B virüsü (HBV), hepatit C
virüsü (HCV), hepatit D virüsü (HDV) ve
hepatit E virüsü (HEV)'dür. Hepatit G virüsü
(HGV) ve transfüzyonla yayýlan virüs (TTV)
ise son yýllarda keþfedilen ancak hepatit oluþturmalarý konusunda þüpheler bulunan
virüslerdir.1 HBV ve HCV sýklýklarý, kronikleþme potansiyelleri, karaciðer sirozu ve
hepatosellüler kanser gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilmeleri nedeni ile gerek
modern týbbýn gerekse medyanýn ilgi odaðý
olmuþlardýr. Dünya çapýnda 400 milyondan
fazla insanýn HBV ile enfekte olduðu bildirilmiþtir.2 Ýnfeksiyon ortalama %5 oranýnda
kronikleþmekte, bu vakalarýn bir kýsmý siroz
ve karaciðer kanseri ile sonlanmaktadýr.
Yaklaþýk olarak 300 milyon insanýn enfekte
olduðu HCV enfeksiyonu ise %80 oranýnda
kronikleþmektedir. Kronikleþen vakalarda
HBV ile benzer olarak karaciðer sirozu ve
kanseri geliþebilmektedir.3 HAV ve HEV ise
fekal oral yolla bulaþan ve kronikleþmeye
neden olmayan virüslerdir.
Saðlýk personeli parenteral yolla bulaþan mikroorganizmalar açýsýndan risk grubundadýr. Cerrahlarýn %10-18 oranýnda normal
popülasyonun çok üzerinde HBV ile enfekte
olduklarý bildirilmiþtir.4 Diþ hekimleri günlük
pratiklerinde çok sayýda hastanýn kaný ve
sekresyonu ile iç içe çalýþmalarý nedeniyle
parenteral bulaþ açýsýndan yüksek risk
grubundadýrlar. Deneyimsizlikleri ve teknik
yetersizlikleri nedeni ile maruziyet oranýnýn
diþ hekimliði fakültesi öðrencilerinde daha
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fazla olmasý kaçýnýlmazdýr.5 Deðiþik çalýþmalarda diþ hekimliði fakültelerinde mesleki
maruziyet bildirilerinin %66-80'inin öðrencileri kapsadýðý gösterilmiþtir.5,6 Bu nedenle diþ
hekimliði fakültesi öðrencileri bu risklere
karþý uyarýlmalý, önlemler konusunda eðitilmeli ve þüpheli bir maruziyet durumunda
nasýl davranacaklarý konusunda bilgilendirilmelidirler. Parenteral bulaþ açýsýndan en riskli
ve önemli mikroorganizmalar HBV, HCV ve
HIV'dir. HBV diðer iki virüsle karþýlaþtýrýldýðýnda çok yüksek enfeksiyözitesi ve aþý ile
önlenebilir olmasý nedeni ile farklýlýk arz
etmektedir. Bundan dolayý verilecek eðitimlerin yaný sýra tüm saðlýk personeli HBV'ye
karþý aþýlanmalýdýr.
Bu çalýþmada Süleyman Demirel
Üniversitesi, Diþhekimliði Fakültesi öðrencilerinin viral hepatitler hakkýndaki bilgi düzeylerinin ve HBV'ye karþý aþýlanma durumlarýnýn saptanmasý amaçlanmýþtýr.
MATERYAL VE METOD
Mart 2005'te gerçekleþtirilen bu çalýþmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Diþ
Hekimliði Fakültesi öðrencileri dahil edilmiþtir. Toplam 184 öðrenciden 136 öðrenciye
ulaþýlabilmiþ (%73,8), viral hepatitler ile ilgili
bilgi düzeylerine ve HBV'ye karþý aþýlanma
durumlarýna iliþkin, 12 sorudan oluþan bir
anket uygulanmýþtýr. Elde edilen bilgiler
SPSS programý aracýlýðý ile deðerlendirilmiþtir. Sonuçlar sýklýk ve yüzde olarak verilmiþtir.

22

Atatürk Üniv. Diþ Hek. Fak.
Cilt: 15, Sayý:2, Sayfa:21-25, 2005

BULGULAR
76 kýz ve 60 erkek öðrenciden oluþan
araþtýrma grubunun yaþ ortalamasý 21,17
(±1,87) idi. Anket sonuçlarý deðerlendirildiðinde çalýþmaya alýnan öðrencilerin %95,6'sý
kendilerini HBV açýsýndan risk grubunda
görmekteydi. Öðrencilerin %56,6'sýnýn hepatit B serolojilerini test ettirdikleri saptandý.
Öðrencilerin %71,3'ü aþýlama þemasýna baþlamýþ, bu öðrencilerin %67,3'ü 3 veya 4 doz aþý
yaptýrarak þemayý tamamlamýþlardý. Tam
olarak aþýlama serisini tamamlayan öðrencilerin oraný tüm öðrencilerin % 48’ini oluþturmuþtu. Ancak aþýlama sonrasý baðýþýklýk
oluþup oluþmadýðýnýn tespiti amacý ile antikor
titresi ölçtüren öðrencilerin oraný %28,7 idi.
Aþý yaptýrmama nedeni olarak öðrencilerin %69,8'i ihmal, %16,3'ü aþýnýn yan etkileri, %9,32'ü aþýyý teminde güçlük, %4,7'si
ise doðal baðýþýk olmalarýný öne sürdüler.
Öðrencilerin %64,2'si HBV ile ilgili
ders aldýklarýný ifade etmiþler; ancak ders alan
öðrencilerin %79,8'i aldýklarý dersin yetersiz
veya kýsmen yeterli olduðunu belirtmiþlerdir.
Bilgi düzeyini ölçen açýk uçlu sorularýn
cevaplarý deðerlendirildiðinde, öðrencilerin
%10,3'ü hepatiti sarýlýk olarak tanýmlarken,
%58,1'i hepatitin bir karaciðer rahatsýzlýðý
olduðunu ifade etmiþtir. Viral hepatit etkenleri
sorusuna ise öðrencilerin %66,9'u cevap vermemiþ; %11'i en az bir etkeni yazabilmiþtir.
HBV'nin bulaþ yollarýna iliþkin soruya ise
öðrencilerin 28,7'si kan yolu ile bulaþýr derken, %27,9'u tükürükle, %3,7'si ise hava ile
bulaþýn mümkün olabileceðini belirtmiþlerdir.
HBV'ye karþý nasýl korunuyorsunuz sorusuna
ise öðrencilerin % 20,6'sý hiçbir þey yapmýyorum cevabýný verirken, %16,9'u aþý ile,
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%26,5'i temas sýrasýnda standart önlemler ile
korunduklarýný belirtmiþler, %25,9'u ise aþýlý
olduklarý halde standart önlemlere de uyduklarýnýn ifade etmiþlerdir.
Klinik uygulamalar öncesi sýnýflardaki
(1, 2 ve 3. sýnýflar) öðrenciler ile klinik uygulamalar dönemindeki (4 ve 5. sýnýflar) öðrenciler karþýlaþtýrýldýðýnda gerek aþýlama oranlarýnýn gerekse bilgi düzeylerinin, klinik
uygulama dönemindeki öðrencilerde belirgin
olarak arttýðý tespit edilmiþtir (Tablo I).
Tablo I: Preklinik dönem öðrencileri ile klinik
dönem öðrencilerinin deðiþik parametreler açýsýndan
karþýlaþtýrýlmasý.
Preklinik dönem

Klinik dönem

HBV aþýsý yaptýrma oraný

% 57,5

% 95,9

Tam doz aþýlama

% 50.0

% 84,1

Aþý sonrasý titre ölçtürme

% 18.0

% 42,6

En az bir hepatit etkenini tanýma

% 14,9

% 65,3

Uygun korunma yolarý

% 16,1

% 55,1

TARTIÞMA
Saðlýk personeli kan ve kan ile kontamine vücut sývýlarý ile bulaþan enfeksiyonlar
açýsýndan risk altýndadýrlar. Bu enfeksiyonlarýn en önemlilerinden birisi olan HBV enfeksiyonu saðlýk personelinde normal popülasyona göre 2-10 kat daha sýk görülür.7
Özellikle ülkemiz gibi endemik bölgelerde saðlýk personelinin HBV enfeksiyonuna yakalanma riski, her yýl baþýna %0,61,4 arasýndadýr.8 Bu nedenle tüm saðlýk personeli enfeksiyon kontrol programýnýn bir
parçasý olarak HBV'ye karþý aþýlanmalýdýr. Bu
çalýþmada öðrencilerin büyük çoðunluðu
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(%95,6) kendilerini risk grubunda görmüþlerdir.
HBV aþýsý 0, 1 ve 6. aylarda veya 0, 1,
2 ve 12. aylarda olmak üzere üç veya dört
dozluk aþýlama þemasý þeklinde yapýlabilir.
Her iki aþýlama þemasýnýn baðýþýklýk oluþturma açýsýndan bir farklarý olmamakla birlikte,
ikinci þemanýn daha hýzlý baðýþýklýk oluþturduðu bildirilmiþtir. Saðlýk bilimleri öðrencileri klinik uygulama sýnýfýna geçmeden önce
aþýlanmalý ve hasta ile temas etmeye baþladýklarý dönemde HBV'ye karþý baðýþýk duruma
gelmiþ olmalýdýrlar. Bu çalýþmada öðrencilerin %71,3'ü aþý yaptýrmýþ; aþý yaptýran öðrencilerin %67,3'ü 3 veya 4 doz aþý þemasýný
tamamlamýþtýr. Tam olarak aþýlama serisini
tamamlayan öðrencilerin oranýnýn tüm
öðrencelerin yarýsýndan az (%47,9) oldu- ðu
saptanmýþtýr. Ýskoçya'da 1995 yýlýnda yapýlan
benzer bir çalýþmada tam doz aþýlý öðrenci
oraný %61 olarak saptanmýþtýr.9 Ýngiltere'de
2002 yýlýnda gerçekleþtirilen bir çalýþmada ise
3. ve 4. sýnýftaki diþ hekimliði öðrencilerinin
tamamýnýn, 5. sýnýftaki öðrencilerin ise %97'sinin tam doz aþý yaptýrdýklarý bildirilmiþtir.5
Her iki çalýþma ile karþýlaþtýrýldýðýnda aþýlama
oranýmýzýn düþük olmasý düþündürücüdür.
Enfeksiyon kontrol komiteleri veya okul idareleri tarafýndan öðrencilerin toplu olarak aþýlanmalarýnýn bu sorunu çözeceði kanaatindeyiz.
HBV aþýsýna cevap oraný %95 civarýndadýr. Ancak çeþitli nedenlere baðlý olarak
bazý kiþilerde antikor cevabý oluþmayabilir.10
Bu nedenle aþýlama sonrasý baðýþýk yanýtýn
geliþip geliþmediðinin tespiti için hepatit B
yüzey antikoru (AntiHBs) titrelerinin ölçtürülmesi gerekir. Baðýþýk yanýt oluþturmayanlarýn %30-50'si üç doz aþý sonrasý antikor
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yanýtý geliþtirebilir.10 Bu çalýþmada aþýlama
sonrasý AntiHBs titrelerini ölçtüren öðrencilerin oraný sadece %28,7'dir. Ýngiltere'de yapýlan benzer bir çalýþmada ise bu oran %40,8
olarak bulunmuþtur.5 Tekrarlanan doz- lar
sonrasýnda antikor cevabýnýn oluþabilmesi ve
antikor cevabý olmayan kiþilerin daha dikkatli
davranmalarýnýn saðlanmasý açýsýndan aþýlanma sonrasý antiHBs titrelerinin tespiti önemlidir. Yapýlan bir çalýþmada diþ hekimliði fakültesi öðrencilerinin %6'sýnýn yeterli antikor
cevabý geliþtirmedikleri ve bunun farkýnda
olmayan öðrencilerin HBV'ye maruziyet sonrasýnda uygun profilaksi almadýklarý tespit
edilmiþtir.11
Bu çalýþmada öðrencilerin büyük bir
bölümü (%69,8) aþý yaptýrmama nedenini
ihmal olarak belirtmiþtir. Ülkemizde hastane
personeli üzerinde yapýlan bir çalýþmada aþý
yaptýrmama nedeni olarak yine ihmal cevabý
ön planda iken,12 baþka bir çalýþmada fýrsat
bulamama cevabý13 öne geçmiþtir.
Viral hepatit etkenlerinin büyük oranda bilinmediði dikkati çekmiþtir. Zira öðrencilerin %66,9'u bu soruyu cevapsýz býrakmýþtýr.
HBV'nin en çok bilinen viral hepatit etkeni
olmasý, yazýlý ve görsel medyada sýkça yer
almasýna baðlanmýþtýr.
HBV kan yoluyla, cinsel temasla, taþýyýcý anneden bebeðe doðum esnasýnda ve
cinsellik içermeyen yakýn temasla (horizontal
bulaþ) bulaþabilir. Tükürük tek baþýna bulaþ
yolu kabul edilmemekle birlikte kan içermesi
muhtemel olmasý nedeniyle HBV bulaþýnda
etkili olabilir. Dolayýsýyla kanama olsun olmasýn aðýz içinde yapýlan tüm iþlemlerde
standart önlemlere uyulmalýdýr. Bu çalýþmada
ilginç olarak öðrencilerin %3,7'si havayla
bulaþýn mümkün olabileceðini belirtmiþtir.
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Klinik dönem öðrencilerinde gerek aþý yaptýrma oranýnda gerekse viral hepatitlerle ilgili
bilgi düzeylerinde artýþ olmakla birlikte,
öðrencilerin çoðunluðunun aþý þemalarýný tamamlamamalarý ve bilgi düzeylerinin optimal
düzeyde olmamasý verilen eðitim faaliyetlerinin arttýrýlmasý gerektiðini düþündürmektedir. Zira öðrencilerin %79,8'i verilen derslerin yetersiz veya kýsmen yeterli olduðunu
bildirmiþlerdir.
Öðrencilerin klinik stajlarýna baþlamadan önce aþýlanmasý, enfeksiyon kontrolü
için eðitilmeleri ve güvenli çalýþma koþullarý
saðlanmasý, akademik birimin sorumluluðundadýr. Aþýlama yapýlmayan ve virüse karþý
immunite kazanmayan öðrenciler ciddi hepatit B enfeksiyonu riski altýndadýrlar. Bu nedenle, öðrencilerin klinik stajlarýna baþlamadan önce HBV immünizasyonu kazanmalarý büyük önem taþýr.
Sonuç olarak, bütün diþ hekimliði
fakültesi öðrencileri klinik döneme geçmeden
önce HBV'ye karþý aþýlanmalý; HBV ve risk
altýnda olduklarý diðer enfeksiyonlar açýsýndan periyodik olarak eðitilmelidirler.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

KAYNAKLAR
1.

2.
3.

4.

Erensoy S. Hepatit etyolojisinde sorgulanan yeni
virüsler. Tekeli E, Balýk Ý (editörler). Viral
hepatit 2003. 1. Baský. Ankara: Viral hepatitle
savaþým derneði, 2002: 269-86.
Lai CL, Ratziu V, Yuen MF, Poynard T. Viral
hepatitis B. Lancet 2003;362:2089-94.
Akkýz H. Hepatit C virusu infeksiyonuEpidemiyoloji ve korunma. Tekeli E, Balýk Ý
(editörler). Viral hepatit 2003. 1. Baský. Ankara:
Viral hepatitle savaþým derneði, 2002:199-221.
Luu NS. Dental students with hepatitis B: Issues
to be considered when defining policies. J Dent
Educ 2004;68:306-15.

Stewardson DA, Palenik CJ, McHugh ES, Burke
FJT. Occupational exposures occuring in students in a UK dental school. Eur J Dent Educ
2002;6:104-13.
Kennedy JF, Hassler JF. Exposures to blood and
body fluids among dental school based and dental health workers. J Dent Educ 1999;3:464-9.
Sünbül M, Saniç A, Eroðlu C ve ark. Saðlýk personelinde hepatit B göstergelerinin seroprevalansý. Viral Hepatit Dergisi 1998;1:22-4.
Akova M. Viral hepatitler ve saðlýk personeli.
Uzun Ö, Ünal S (editörler). Güncel Bilgiler
Iþýðýnda Ýnfeksiyon Hastalýklarý . Bilimsel Týp
Yayýnevi Ankara 2002:601-8.
Sivarajasingam V, Laszlo J, Ogden GR. Extent
of hepatitis B immunisation among medical and
dental students. BMJ 1995;311:231.
Akova M. Hepatit B ve A aþýlarý. Uzun Ö, Ünal
S (editörler). Güncel Bilgiler Iþýðýnda Ýnfeksiyon
Hastalýklarý . Bilimsel Týp Yayýnevi Ankara
2002:609-611.
McCarthy GM, Britton JE. A survey of final year
dental, medical and nursing students.
Occupational injuries and infection control. J
Can Dent Assoc 2000;66:561.
Akçam Z, Akçam M, Coþkun M, Sünbül M.
Hastane personelinin viral hepatitler ve hepatit B
aþýsý ile ilgili bilgi düzeylerinin deðerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2003;8:32-5.
Gün Ý, Öztürk A, Öztürk Y. Kayseri merkezindeki hastanelerde çalýþan personelin hepatit B ile
ilgili bilgi ve davranýþlarýnýn deðerlendirilmesi.
Erciyes Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Dergisi
2001;10:35-42.

Yazýþma adresi:
Yrd. Doç. Dr. Nurgül KÖMERÝK
Süleyman Demirel Üniversitesi
Diþhekimliði Fakültesi
Aðýz, Diþ, Çene Hastalýklarý ve Cerrahisi AD
32040 ISPARTA
Tel: 0246 2113270 Faks: 0246 2370607
e-posta: nkomerik@med.sdu.edu.tr
25

