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ÖZET

Çal›flmam›z, difteriye karfl› genç eriflkin popülasyonun duyarl›l›¤›n› araflt›rmak amac› ile planlanm›flt›r. Bu
amaçla, 20-25 yafl grubundaki 410 kiflilik asker popülasyonda difteriye karfl› ba¤›fl›kl›k durumu; ait oldu¤u yafl
gruplar›, e¤itim durumu ve yaflad›¤› co¤rafi bölgeler gözetilerek araflt›r›lm›flt›r. Yafl ortalamalar› 20.89 ± 0.095
olan araflt›rma grubumuzdan difteri antikorlar›n› belirlemek için kan örnekleri al›nm›fl, daha sonra 0.5 mL erifl-
kin tipte difteri tetanoz afl›s› (Imogam dT, Pasteur-Merieux, France) uygulanm›flt›r. Afl›dan bir ay sonra 410 ki-
flinin 316’s›ndan difteri antikor düzeylerinin araflt›r›lmas› için ikinci kan örnekleri al›nm›fl, ilk ve ikinci örnek-
lerden Gen-enzyme Virotech GmbH Löwenplatz 5, Rüsselsheim, Germany kiti ile difteri IgG düzeyleri arafl-
t›r›lm›flt›r. Yirmi yafl grubunun %24.5 (50/204)’inin, 21-24 yafl grubunun %29.4 (30/102)’ünün, 25 yafl grubu-
nun ise %30 (3/10)’unun antikorlar›n›n koruyucu düzey olan 0.10 IU/mL’nin alt›nda oldu¤u, afl›lama öncesin-
de yafl, e¤itim durumlar› ve co¤rafi bölgeler bak›m›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bu-
lunmad›¤› (tümü için p> 0.05) belirlenmifltir. Afl›lamadan sonra ise tüm yafl gruplar›nda antikor düzeylerinin
koruyucu düzeyin üzerinde oldu¤u belirlenmifltir. Bu sonuçlara göre, 20 yafl grubuna dT uygulanmas› gerekti-
¤i söylenebilir.
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SUMMARY
Antibody Seroprevalence of Diphtheria in Young Adults

Our study has been planned to search for the susceptibility of the young adult population to diphtheria.
For this purpose, 410 soldiers in 20-25 age group have been tested for their antibodies against diphteriae.
We have also recorded their ages, education status and geographic regions. Blood samples were taken from
a research group of mean age 20.89 ± 0.095 and then 0.5 mL adult type diphtheria-tetanus vaccine (Imogam
dT, Pasteur-Merieux, France) was applied. Of 410, the second blood samples of 316 subjects were taken for
searching the diphtheria antibodies. Diphtheriae antibody levels were tested by using of Gen-enzyme Viro-
tech GmbH (Löwenplatz 5, Rüsselsheim, Germany) test kit in the first and the second blood samples of the-
se 316 subjects. 24.5% (50/204) of the 20 years age group, 29.4% (30/102) of the 21-24 years age group and
30% (3/10) of the 25 years age group had antibodies under the protective level of 0.01 IU/mL. Prior to vac-
cination period a statistically insignificant difference between the groups was determined with respect to age,
educational status and geographic area (p> 0.05 for all groups). After the vaccination, in all age groups the
antibody levels were found as above the protective level. According to these results, it can be concluded that
dT vaccination should be considered for the 20 years age group.
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GİRİŞ

Difteri, Corynebacterium diphtheriae tarafın-
dan oluşturulan, erken dönemde solunum yetmezli-
ğine varabilen lokal, geç dönemde ise miyokard de-
jenerasyonu, doku ve organ felçlerine yol açan siste-
mik belirtilerle seyreden ve fatalite hızı %5-10 olan
infeksiyöz bir hastalıktır. Hastalığın bulaşında, yakın
temas ile hastaların bakteri taşıyan üst solunum yolu
sekresyonları en önemli yol olduğu için çocukluk ça-
ğından itibaren etkin bir korunma gerektirmektedir.
Hastalıkta gelişen temel patolojilerin nedenini oluş-
turan ekzotoksinden hazırlanan toksoid aşının ço-
cukluk aşıları içine alınması ile tüm dünyada ve özel-
likle gelişmiş ülkelerde olgu sayıları oldukça azaltıl-
mıştır. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı verilerine göre,
örneğin 1926 yılında 577 bildirilmiş difteri olgusu
varken bu sayı; 1958’de 4999, aşılama programla-
rının başlatılmasını izleyen dönemlerde 1978’de 93,
1988’de ise sadece 11 kadardır. Buna karşın, az ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halen difteri sal-
gınlarının artan hızla görülüyor olması nedeniyle son
yıllarda eski önemini tekrar kazanmaya başlamıştır.
Örneğin 1992 yılında Rusya Federasyonu’nda yaşa-
nan salgındaki difteri insidans hızı 1990 yılının insi-
dans hızından üç kat, 1991 yılının insidans hızından
iki kat daha fazladır. Hastalığın en sık görüldüğü
mevsim sonbahar ve kış aylarıdır. Bebek ve çocuk-
larda uygulanan aşılama programlarının etkin oldu-
ğu bölgelerde hastalığın daha çok erişkinlerde geliş-
mekte olduğunun belirlenmesi, uygulamadaki immü-
nizasyonda bazı sorunlar yaşandığını akla getirmek-
tedir. Örneğin, 1992 yılında dağılan Sovyetler Birli-
ği Cumhuriyetleri’nde yaşanan salgınlarda olguların
%60-70’inin erişkin yaş gruplarında olduğu saptan-
mıştır[1,2]. Çin’de 1988-1989 yıllarında gelişen sal-
gında olguların hemen hemen %80’inin 16 yaşın üs-
tünde olduğu bildirilmiştir[3].

Araştırmamızda, 20-25 yaş grubundaki genç
erişkin popülasyondan oluşan bir askeri birlikte dif-
teriye karşı bağışıklık durumunu ve buna etki etmesi
olası bazı faktörleri ortaya koymak hedeflenmiştir. 

MATERYAL ve METOD

Araştırmamız, 1996 yılında Ankara’da askere
yeni alınan 20-25 yaş grubundaki erkeklerin ilk kez
eğitim gördükleri bir eğitim birliğinde yapıldı. Türki-
ye’de erişkinlerde difteriye karşı bağışıklık düzeyini
gösteren hiç bir araştırmaya rastlanmadığı için,
komşu ve yakın ülkelerde yaşanan salgınlar örnek
olarak alındı. Komşu ülkelerdeki olguların %80-
90’ının erişkin yaş grubu içinde yer alması ve bu
grupta difteriye duyarlı kişi oranının %90 olduğunun

bilinmesi nedeni ile örneklem büyüklüğü 468 olarak
hesaplandı. Çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz dönem-
de temel askeri eğitime alınan 20-25 yaşları arasın-
da bulunan askerlerin sayısı yaklaşık 2000 kadardı
ve örneklem aralığımız 4 olarak belirlendi. Basit
rastgele örneklem ile örneklem büyüklüğüne ulaşıl-
maya çalışıldı, ancak reddedilmeler nedeni ile 410
kişiden kan alınabildi. Örneklem grubuna giren as-
kerler ile yüz yüze görüşülerek; yaşları, daha önceki
yaşam koşulları ve daha önceki aşılanmaları hakkın-
da bilgileri içeren birer anket uygulandı. Bu ilk karşı-
laşma sırasında difteri antikor düzeylerinin ölçümü
için kan örnekleri alındı. Yer değiştirme ya da görev-
lendirmeler nedeniyle çalışmamızın ikinci aşamasın-
da yer alamayacak olan askerlerin de immünizasyo-
nunu tamamlamak amacı ile ilk antikor titrelerinin
belirlenmesi beklenmeden bu 410 kişinin tümüne
0.5 mL dT aşısı (Imogam dT, Pasteur-Merieux,
France) uygulandı. Toksoid aşılarda hatırlatma dozla-
rının uygulanmasının organizmaya herhangi bir yan
ve kötü etkisinin bulunmadığı ve tersine erişkin po-
pülasyonda gerekliliği anlaşıldığı için, titrelere bak-
maksızın dT uygulamanın etik açıdan sakınca oluş-
turmadığı değerlendirildi. Aşıdan bir ay sonra, yer
değiştirme ve görevlendirmeler nedeni ile ilk aşısı
uygulanmış 410 kişinin 316’sından difteri antikor
düzeylerinin belirlenmesi için ikinci kan örnekleri
alındı. Böylece hesaplanan örneklem büyüklüğünün
%68’ine ulaşıldı. 

Alınan kanlar soğuk zincir koşullarında, en kısa
sürede laboratuvara ulaştırıldı ve 3.000 devir/daki-
ka’da 15 dakika süreyle santrifuj edildi ve elde edilen
serumlar GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji laboratuvarında - 70°C derin donduru-
cuda saklandı. Çalışma gününde difteri ve tetanoz
antikorları ElA yöntemi ile araştırıldı. 

Difteri antikorlarının saptanması amacıyla difteri
IgG EIA kiti (Gen-enzyme Virotech GmbH, Lö-
wenplatz 5, Rüsselsheim, Germany) kullanıldı. Çalış-
ma sonucunda elde edilen optik dansite değerleri se-
milogaritmik kağıt üzerine işaretlenerek standart eğ-
ri elde edildi. Standart eğri yardımıyla, tüm serum
örneklerinin absorbans değerlerinin karşılık geldiği
IgG düzeyleri IU/mL cinsinden belirlendi. Elde edi-
len sonuçlar Tablo 1’deki standartlara göre yorum-
landı.

İstatistiksel hesaplamalarda SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) 5.0 bilgisayar progra-
mından ve “Harward graphic” paket programından
yararlanıldı. Edinilen verilere gruplar arası farkın
önem kontrolünü yapmak amacıyla; iki ortalama
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arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans
analizi, iki eşler arası farkın önem kontrolü ve ki-ka-
re analizleri yapıldı.

BULGULAR

Araştırmaya katılan bireylere ait tanımlayıcı bul-
gular Tablo 2’de verilmiştir. 

Araştırma grubunu oluşturan askerlerin büyük
çoğunluğu 20-25 yaş grubundadır ve yaş ortalama-
ları 20.89 ± 0.095 yıldır. Bunların %85.1
(269/316)’i 20-22 yaş grubundadır. Araştırma gru-
bunun eğitim durumları incelendiğinde askerlerin
%64.2’si lise mezunu, %22.5’i ortaokul mezunudur. 

Aşılama Öncesine Ait Difteri 
Antikorlarının Değerlendirilmesi

Araştırma grubunun çoğunluğunu oluşturan 20
yaş grubunun %61.3 (125/204)’ünün difteri antikor
düzeyleri rapel yapılmasını gerektiren 0.10-1.00
IU/mL iken, %24.5 (50/204)’inin antikor düzeyle-
rinin bağışıklama gerektiren 0.10 IU/mL’nin de al-
tında olduğu saptanmıştır. 21-24 yaş grubunda bulu-
nan askerlerin %57.8 (59/102)’inin difteri antikor
düzeyleri 0.10-1.00 IU/mL iken, % 29.4 (30/102)’
ünün antikor düzeyleri bağışıklama gerektiren 0.10
IU/mL’nin altındadır. Yaş gruplarına göre aşılama
öncesine ait difteri antikor düzeyleri Şekil 1’de, dif-
teri antikor düzeylerinin coğrafi bölgelere göre dağı-
lımı ise Tablo 3’de verilmiştir.

Aşılama öncesi alınan kan örneklerindeki difteri
antikor düzeylerinin eğitim durumlarına göre dağılı-
mı incelendiğinde, grubun çoğunluğunu oluşturan li-
se ve üniversite mezunlarının %27.5 (57/207)’inin
antikor düzeylerinin 0.1 IU/mL’nin altında olduğu,
%60.9 (126/207)’unun ise 0.10-1.00 IU/mL ara-
sında olduğu saptanmıştır. Gruplar arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p> 0.05). 

Antikor düzeyleri açısından bölgeler arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulun-
muştur (p> 0.05).

Aşılamadan Bir Ay Sonra Elde Edilen 
Difteri Antikorlarının Değerlendirilmesi

Aşılamadan bir ay sonrasına ait difteri antikor
düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 2’de
verilmiştir.

Askerlere erişkin tip dT aşısı yapıldıktan bir ay
sonra alınan kan örneklerinde saptanan antikor dü-
zeylerinin incelenmesinde her yaş grubunda antikor
düzeylerinin difteriden koruyucu en alt düzey olan

Tablo 1. Difteri antikor düzeylerinin yorumu [4,9,11,15]

Bulunan difteri IgG değeri (IU/mL) Öneriler

< 0.01 Hastalığa duyarlı, temel bağışıklama

0.01-0.1 Emniyetsiz korunmalı, rapel gerekir

0.1 En az koruyucu düzey

> 1.0 Tam korunmalılık düzeyi

> 2.0 10 yıl tam korunmalı, sonra rapel

Tablo 2. Askerlerin yaş, eğitim durumu ve yaşa-
ma bölgelerine göre dağılımı

Sosyo-demografik özellikler Sayı %

Yaş

20 204 64.6

21-24 102 32.2

25 10 3.2

Toplam 316 100

Eğitim durumu

İlkokul 38 12

Ortaokul 71 22.5

Lise 203 64.2

Üniversite 4 1.3

Toplam 316 100

Coğrafi bölgeler

İç Anadolu 64 20.3

Karadeniz 54 17.1

Doğu Anadolu 36 11.4

Marmara 67 21.2

Ege 39 12.3

Güneydoğu Anadolu 32 10.1

Akdeniz 24 7.6

Toplam 316 100



0.1 IU/mL üzerinde olduğu ve tüm yaş gruplarında
askerlerin yaklaşık %50’sinde antikor düzeylerinin
10 yıl süreyle koruma sağlayan 2.1 IU/mL ve üzeri-
ne çıktığı saptanmıştır. 

Tablo 4’te aşılama öncesi ve sonrası difteri anti-
kor düzeylerinin yaş gruplarına göre ortalama dağı-
lımı ve istatistiki değerlendirme sonuçları görülmek-
tedir.

TARTIŞMA

Difteri, önemli bir yan etkisi bulunmayan tokso-
id aşısının doğumu izleyen ilk birkaç aydan itibaren
başlanan temel immünizasyon, 6. yaşta hatırlatma
ve güçlendirme dozu uygulaması ile önlenebilen, ta-

rihteki önemini kaybetmiş gibi görünen bir çocukluk
çağı hastalığı olarak bilinmektedir. Oysa, aşının sağ-
ladığı koruyucu antikor düzeylerinin zaman içerisin-
de azaldığı dikkatten kaçmış ve hastalık, son 40 yıl-
dır ilginç olarak özellikle erişkin infeksiyonu şeklinde
görülmeye başlanmıştır[4]. Bunun en dramatik ör-
nekleri 1990’lı yıllarda kuzey ve kuzeydoğu komşu-
larımızda yaşanmış ve hastalığın çocukluklarında ba-
ğışıklanmış ya da hiç bağışıklanmamış erişkinlerden
salgınlar yaptığı dikkati çekmiş, insidansın izleyen
yıllarda bir öncekine göre 2-10 kat arttığı bildirilmiş-
tir. Böylece difteri, çocukluk çağı infeksiyonu olmak-
tan çok, bir erişkin hastalığı olarak tekrar güncel ni-
telik kazanmıştır[2]. 
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Tablo 3. Aşılama öncesi kan örneklerinde difteri antikor düzeylerinin coğrafi bölgelere göre dağılımı

Antikor düzeyleri (IU/mL)

< 0.10 0.10 - 1.00 1.10 - 1.49 1.50 - 2.09 ≥ 2.10 Toplam

Bölgeler Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

İç Anadolu 16 25.0 36 56.3 7 10.9 1 1.6 4 6.3 64 20.3

Karadeniz 15 27.8 31 57.4 4 7.4 3 5.6 1 1.9 54 17.1

Doğu, G. Doğu 18 26.4 43 63.2 2 2.9 2 2.9 3 4.4 68 21.5

Marmara 21 31.3 38 56.7 6 8.9 1 1.5 1 1.5 67 21.2

Ege, Akdeniz 13 20.6 41 65.1 4 6.3 1 1.6 4 6.3 63 19.9

Toplam 83 26.3 189 59.8 23 7.3 8 2.5 13 4.1 316 100.0

Şekil 1. Aşılama öncesine ait difteri antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı

20 yaş
21-24 yaş
25 yaş

n 140

120

100

80

60

40

20

0
< 0.1 0.1-1.0 1.1-1.49

IU/mL

1.5-2.09 > 2.1

50

125

59

30

3
5

17

6
0

6 6 6
1 1 1



Pek çok ülkede erişkin difteri antikor düzeyleri ile
ilgili araştırmalar yapılmış ve bazı oransal farklar bu-
lunmuş olmasına rağmen çocukluk döneminde aşı-
lanmış olanlarda antitoksin düzeylerinin adolesan
dönem sonrasında koruyucu düzeylerinin altına düş-
tüğü ortaya konmuştur[5]. İsrail’de bizim araştırma-
mıza benzer bir çalışmada 18-19 yaş grubundaki
480 askerin %58.1’inde güvenilir bağışıklık sağlayı-
cı düzeylerde (> 0.1 IU/mL) antikor belirlendiği bil-
dirilmiştir[6]. Benzer diğer bir araştırmada bu oran
%64.3, 25-35 yaşlarında %32.8, 35-45 yaşlarında
ise %15’e kadar gerilemiş olarak bulunmuştur[7]. İtal-
ya’da acemi askerler arasında yapılan bir araştırma-
da koruyucu antikor bulunduranların oranı %77.1,
Almanya’da 30 yaş altı grupta %75, buraya Afri-
ka’dan gelen öğrencilerde %69 olarak belirlenmiş-
tir[8,9,10]. Bizim araştırmamızda ise 20 yaş grubunda
koruyucu düzeyde antitoksin bulunduranların oranı
%75.5’dir. Bu oran, 21-24 yaş grubumuzda %
70.6’ya, daha büyük yaşlardakilerde ise %70’e geri-

lemiş olarak bulunmuş, yaş arttıkça antikor düzeyle-
rinin düştüğü çalışmamızda da dikkati çekmiştir. Al-
manya’da 287 olgunun difteriye yönelik bağışıklık
durumlarını irdeleyen bir araştırmada korunmayı et-
kileyen en önemli faktörün son aşılanma tarihi oldu-
ğu, bunun dışında yaş, endemik bölgeye son 10 yıl
içinde seyahat etmiş olmak, daha önce uygulanmış
aşı sayısı, hastalarla mesleki temas gibi sekonder
faktörlerin önemsiz olduğu vurgulanmıştır[4]. Bu ne-
denlerle, koruyucu immünitenin sürdürülebilmesi
için düzenli olarak 10 yılda bir güçlendirme dozunun
yapılması önerilmektedir[4,7,11]. Erişkin tipte difteri
tetanoz aşısının (dT) antikor düzeyleri 0.1
IU/mL’nin altında bulunan kişilere uygulanması ha-
linde dört hafta içinde tüm olgularda düzeylerin gü-
venilirlik sınırının oldukça üzerine çıktığı bilinmekte-
dir[5,12,13]. Aynı amaçla aşıladığımız korunmasız ka-
bul ettiğimiz olguların tamamında antikor düzeyleri-
nin dört hafta sonra koruyucu düzeylerin üzerine çık-
tığı belirlenmiştir. Tüm yaş grupları kendi aralarında
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Şekil 2. Aşılama sonrasına ait difteri antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımı

Tablo 4. Aşılama öncesi ve sonrası difteri antikor düzeylerinin yaş gruplarına göre ortalama dağılımı

Aşılamadan önce Aşılamadan sonra
Yaş X ± SX X ± SX t p

20 0.495 ± 0.45 2.372 ± 0.127 16.1 < 0.01

21-24 0.528 ± 0.092 2.578 ± 0.185 11.6 < 0.01

25 0.739 ± 0.376 2.465 ± 0.586 9.2 < 0.01

(p> 0.05) (p> 0.05)

20 yaş
21-24 yaş
25 yaş

n 120

100

80

60

40

20

0
< 0.1 0.1-1.0 1.1-1.49

IU/mL

1.5-2.09 > 2.1
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0  0  0
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3
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5
0

5 2 5
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karşılaştırıldığında, aşılama ile elde edilen antikor dü-
zeyleri ile aşılanmamışlarınki arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark görülmektedir (tümü için p<
0.01). Ancak, gruplar arasında aşıya yanıt açısından
herhangi bir fark bulunamamıştır (p> 0.05). 

Eğitim düzeyleri farklılıkları ile aşılama öncesi an-
tikor değerleri arasında bir ilişki kurulamamıştır (tüm
gruplar için p> 0.05). Bu konu başka araştırmalar-
da da irdelenmiş ve sadece aşılama programına
uyum ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasında doğ-
rudan bir ilişki kurulabileceği ileri sürülmüş-
tür[14,15,16].

Coğrafi bölgeler ile aşılama öncesine ait antikor
düzeyleri arasında anlamlı bir fark belirlenememiştir
(p> 0.05). Bu konuda İtalya’da yapılan bir araştır-
mada kuzey bölgelerinde korunanların oranının da-
ha fazla olduğu belirtilmiştir[15]. 

Sonuç olarak;

a. Araştırdığımız ortalama 20.89 ± 0.095 yaş
grubundaki difteri antikoru koruyucu düzeyde bulun-
mayanların oranı %26.3 (83/316)’tür. Bu oran 20
yaş grubunda %24.5 (50/204) olup, yaş arttıkça
oran da artmaktadır. Gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

b. Eğitim durumu ile aşı öncesi antikor düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunama-
mıştır.

c. Coğrafi bölgeler arasında aşılama öncesinde
antikor düzey farklılığı dikkati çekmemiştir.

d. Koruyucu düzeyde antikoru bulunmayan tüm
olgulara uygulanan bir doz dT ile 4 hafta sonra ko-
ruyucu bağışıklık elde edilmiştir. Yaş, eğitim ve coğ-
rafi bölgeler açısından hiçbir grup arasında aşıya ya-
nıt farklılığı belirlenmemiştir.

e. Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgula-
rın ışığında; 20 yaş grubuna bir doz dT uygulanma-
sı gerektiği söylenebilir.
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