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ÖZET

Giriş: T›p fakültesi ö¤rencileri, di¤er sa¤l›k çal›flanlar› gibi, bir k›sm› afl› ile önlenebilen olmak üzere çok
say›da hastal›kla bulafl riski tafl›maktad›r. Ülkemizde bu infeksiyonlar›n t›p fakültesi ö¤rencilerinde seropreva-
lans›n› gösteren yeterli çal›flma ve t›p fakültesi ö¤rencilerinin ba¤›fl›klanmas› ile ilgili bir program henüz bulun-
mamaktad›r. Bu çal›flmada t›p fakültesi ö¤rencileri aras›nda afl›yla önlenebilen hastal›klar›n seroprevalans›n›
araflt›rmay› ve bir afl›lama program›n›n uygulanmas› gereklili¤ini vurgulamay› amaçlad›k.

Materyal ve Metod: Çal›flmada 2002-2003 y›llar›nda t›p fakültesi 5. s›n›fta okuyan 177 ö¤renci yer alm›fl-
t›r. Uygulanan bir anket ile bütün ö¤rencilerin hastal›k geçirme ve afl›lanma öyküleri kaydedilmifltir. Hepatit B
virüsü (HBV) serolojik göstergeleri olan HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total ile k›zam›k, kabakulak, k›zam›kç›k,
suçiçe¤i, tetanoz IgG ve hepatit A virüsü (HAV) total, ELISA yöntemi ile çal›fl›lm›flt›r. 

Bulgular: Seropozitiflik oranlar›; HBsAg %2.8, anti-HBs %67.2, anti-HBc total %41.2 oranlar›nda, k›zam›k
IgG %56.5, k›zam›kç›k IgG %96, kabakulak %92.1, suçiçe¤i %56.5, HAV total %74, tetanoz IgG %80 olarak sap-
tanm›flt›r. Hastal›k geçirme veya afl›lanma öyküsü ile seropozitiflik aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r. 

Sonuç: Sonuç olarak ö¤rencilerin önemli bir k›sm›n›n k›zam›k, suçiçe¤i, hepatit A ve B aç›s›ndan risk al-
t›nda oldu¤u görülmektedir. T›p fakültesi ö¤rencilerinin t›p e¤itimine veya en az›ndan klinik çal›flmalara baflla-
madan önce bu infeksiyonlar aç›s›ndan serolojik olarak test edilmeleri ve t›p fakültesi ö¤rencilerine yönelik
ba¤›fl›klama programlar›n›n oluflturulmas› uygun olacakt›r.

Anahtar Kelimeler: Afl›yla önlenebilen hastal›klar, Seroprevalans, T›p fakültesi ö¤rencileri

SUMMARY

The Investigation of Seroprevalence of Vaccine-Preventable
Diseases in Medical Students

Introduction: Medical students, as well as other healthcare workers, are at risk for various infectious di-
seases, some of which are preventable through vaccination. There is insufficient study indicating seropreva-
lence of these infections among medical students in our country and there is no vaccination program. The
aim of the study is to determine the seroprevalence of vaccine-preventable diseases among medical students,
in order to make an emphasis on the need for a vaccination program. 

Materials and Methods: One hundred seventyseven students, who were in their fifth year of medical
school, were enrolled in the study during 2002-2003. With a brief questionnaire, disease and vaccination his-
tory of every student was noted. Serologic investigations of HBsAg, anti-HBs and anti-HBc total for hepati-
tis B virus (HBV) infection, and measles, mumps, rubella, varicella, tetanus IgG and hepatitis A virus (HAV)
total antibody titers were investigated by an ELISA method.
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Sağlık çalışanları, hastaların solunum sekresyon-
ları, infekte kan ve vücut sıvılarıyla temas sonucu
özellikle kan ve solunum yolu ile bulaşan hastalıklar
açısından toplum geneline göre daha fazla risk altın-
dadır[1]. Tıp fakültesi öğrencileri de sağlık çalışanları
ile benzer riskleri taşımaktadır. Hatta bazı yayınlarda
deneyimsiz ve mesleki becerileri henüz kazanmamış
olduklarından kazalara ve sonucunda bulaşa karşı
daha korunmasız olabilecekleri bildirilmektedir[2,3].
Bu nedenle “Centers for Disease Control and Pre-
vention-Advisory Committee on Immunization Prac-
tice (CDC-ACIP)”, tıp öğrencilerini sağlık çalışanları
ile aynı grupta değerlendirerek immünizasyon öneri-
lerinde bulunmaktadır[1]. Bu anlamda tıp fakültesi
öğrencilerinin bağışıklık durumlarının bilinmesi
önem kazanmaktadır. Solunum yolu ile geçen hasta-
lıklardan; kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği,
delici veya batıcı yaralanmalar sonucu kanla ve vücut
sıvılarıyla temasla geçen; hepatit B ve fekal-oral bu-
laş ile geçebilen hepatit A’ya karşı seronegatif öğ-
renciler risk altında olduklarından, eğitimlerinin baş-
langıcında ya da ilk yıllarında aşılanmaları önemlidir. 

Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencileri arasında
aşıyla önlenebilen hastalıkların seroprevalansını
araştırmayı ve bir aşılama programının uygulanması
gerekliliğini vurgulamayı amaçladık. 

MATERYAL ve METOD

Çalışmaya, Ocak 2002-Mart 2003 tarihleri ara-
sında tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencisi olan 177 ki-
şi alındı. 

Tüm öğrenciler için; yaş, cinsiyet, immünyanıtı
etkileyecek bir kronik hastalığı olup olmadığı, araş-
tırması yapılacak hastalıklara ait daha önce aşılanma
ve hastalık geçirme öyküsü olup olmadığı bilgileri
yer alan anket formu dolduruldu. Ankette yer alan
hastalık ve aşı öyküsü araştırmalarının yanıtı “Evet
(E), Hayır (H), Bilinmiyor (B)” olarak sınırlandı.

Elde edilen serum örneklerinin her birinde hepa-
tit B, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, hepa-

tit A, tetanoz seroprevalansı ELISA yöntemi ile test
edildi. Yöntemde, Murex® HBsAg Version 3 (Ab-
bott, İngiltere), Murex® Wellcozyme anti-HBc (Ab-
bott, İngiltere), Murex® anti-HBs (Abbot, İngiltere),
HAV Ab (Globe Diagnostic S.r.l İtalya), measles Vi-
rüs IgG/IgM (IBL, Almanya), rubella IgG (Globe Di-
agnostic S.r.l, İtalya), mumps virüs IgA/IgG/IgA
(IBL, Almanya), varisella zoster virüs IgA/IgG/IgA
(IBL, Almanya), tetanoz antitoksin IgG (IBL, Alman-
ya) ELISA kitleri kullanıldı. Sonuçların değerlendiril-
mesi kit prospektüslerinde belirtilen öneriler doğrul-
tusunda yapıldı. 

Sonuçlar SPSS 11.0 istatistik programında ki-
kare testi ile değerlendirildi.

BULGULAR

Araştırmaya alınan 177 öğrencinin yaşları 20-30
arasında olup; 85’i kadın, 92’si erkekti.

Tıp fakültesi öğrencilerinin aşıyla önlenebilen
hastalıklara karşı seropozitiflik oranları Tablo 1’de
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Tıp fakültesi öğrencilerinde aşıyla
önlenebilir hastalıkların seropozitiflik oranları
(n= 177)

Hastalık Sayı %

• Hepatit B

HBsAg 5 2.8

Anti-HBs 119 67.2

Anti-HBc 73 41.2

• Kızamık 100 56.5

• Kızamıkçık 170 96

• Kabakulak 163 92.1

• Suçiçeği 100 56.5

• Hepatit A virüsü 131 74

• Tetanoz 142 80.2

Results: Seropositivity rates were as follows: HBsAg 2.8%, anti-HBs 67.2%, anti-HBc total 41.2%, meas-
les 56.5%, rubella 96%, mumps 92.1%, varicella 56.5%, tetanus IgG 80% and HAV IgG 74%. There was no
correlation between history of illness or vaccination and seropositivity. 

Conclusion: This study indicated that a large proportion of the students were at risk for measles, vari-
cella, hepatitis A and B. Medical students should be tested serologically for these infections prior to begin-
ning their medical studies or at least prior to clinical studies, and an immunization program should be estab-
lished for all medical students.

Key Words: Vaccine-preventable diseases, Medical students, Seroprevalence



Çalışmada yer alan öğrencilerin %7.3’ünde he-
patit B hastalık geçirme öyküsü, %66.6’sında hepa-
tit B aşılanma öyküsü mevcuttu. Hepatit B hastalık
geçirme öyküsü olanlarda, olmayanlara ve bilme-
yenlere göre HBsAg ve anti-HBc total pozitifliği is-
tatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulun-
muştur (p< 0.05). Ancak anti-HBs pozitifliği grup-
lar arasında farklılık göstermemiştir. Aşılanma öykü-
sü olan ve olmayan öğrencilerde anti-HBs ve anti-
HBc total pozitifliği oranları açısından fark saptan-
mamıştır (p> 0.05).

Aşıyla önlenebilen diğer hastalıklar için hastalık
geçirme ve aşılanma öyküsü olanlardaki seropozitif-

lik yüzdeleri ile seropozitiflik saptananlarda hastalık
geçirme ve aşı olma yüzdeleri sırasıyla Tablo 2 ve
Tablo 3’te gösterilmiştir. Hastalık öyküsü olanlar, ol-
mayanlar ve bilmeyenler arasında test edilen hasta-
lıklar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmamıştır. Aşı öyküsü olanlar, olmayanlar ve
bilmeyenler arasında ise sadece kızamıkçık seropozi-
tifliği aşı öyküsü olanlarda istatistiksel olarak düşük
saptanmıştır.

TARTIŞMA 

Tıp fakültesi öğrencileri sağlık çalışanları içinde
değerlendirilmesi gereken ve kimi zaman deneyim-
sizlik nedeniyle daha fazla risk taşıyan bir grubu
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Tablo 2. Aşıyla önlenebilir hastalıklar için hastalığı geçirme ve aşılanma öyküsü olanlarda seropozitiflik
yüzdeleri

Var Yok Bilmiyor Toplam

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % p

• Hastalık öyküsü

Kızamık 53/83 63.9 30/55 54.5 17/39 43.6 100/177 56.5 0.102

Kızamıkçık 20/20 100 97/104 93.3 53/53 100 170/177 96.0 0.077

Kabakulak 90/94 95.7 51/59 86.4 22/24 91.7 163/177 92.1 0.116

Suçiçeği 66/105 62.9 25/50 50 9/22 40.9 100/177 56.5 0.092

Hepatit A* 47/53 88.7 67/96 69.8 17/28 60.7 131/177 74.0 0.181

• Aşı öyküsü

Kızamık 74/127 58.3 4/8 50 22/42 52.4 100/177 56.5 0.745

Kızamıkçık 5/7 71.4 151/156 96.8 14/14 100 170/177 96.0 0.003

Kabakulak 8/8 100 141/155 91.0 14/14 100 163/177 92.1 0.340

Suçiçeği 3/3 100 93/164 56.7 4/10 40.0 100/177 56.5 0.181

Tetanoz 111/139 79.9 16/18 88.9 15/20 75 142/177 80.2 0.547

* Hepatit A aşısı olan iki kişi seropozitif olarak saptandı.

Tablo 3. Aşı ile önlenebilir hastalıklar için seropozitif olan öğrencilerin hastalık geçirme ve aşı olma
yüzdeleri

Hastalık öyküsü (%) Aşı öyküsü (%)

Hastalık Var Yok Bilmiyor Var Yok Bilmiyor

• Kızamık (n= 100) 22 31.1 46.9 71.8 4.5 23.7

• Kızamıkçık (n= 170) 11.3 58.8 29.9 4 88.1 7.9

• Kabakulak (n= 163) 53.1 33.3 13.6 4.5 87.6 7.9

• Suçiçeği (n= 100) 59.3 28.2 12.5 1.2 92.7 5.6

• Hepatit A* (n= 131) 30 54.2 15.8 1.5 98.5 -

• Tetanoz (n= 142) - - - 78.5 10.2 11.3

* Hepatit A aşısı olan iki kişi seropozitif olarak saptandı.



oluşturmaktadır[2,3]. Aşıyla önlenebilen hastalıklar
açısından öykü ve gereken durumda serolojik test-
lerle değerlendirilmeleri ve seronegatif olanların aşı-
lanmaları önerilmektedir[1,4,5]. Çalışmamızda tıp fa-
kültesi öğrencilerinin yaklaşık yarısının hepatit B,
kızamık ve suçiçeğine duyarlı olduğu göz önüne
alındığında bu grubun aşılanmasının gerekliliği orta-
ya çıkmaktadır. Bu durum sağlık çalışanlarının en
fazla risk altında olan gruplardan biri olduğunu gös-
termektedir.

Türkiye’de sağlık çalışanlarını kapsayan çok sayı-
da çalışmada doktorlarda farklı zamanlarda HBsAg
pozitifliği %4.05-14.8 arasında bulunmuştur[6-11].
Bu denli farklılık, çalışmanın yapıldığı bölgedeki en-
demisite ile ilişkilendirilmiştir. Nitekim toplumdaki
HBsAg pozitifliği de %3.9-12.5 arasında değişmek-
tedir[12]. Bir çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinde
HBsAg %8.6, doktorlarda %14.3 olarak bulunmuş-
tur. Bu da hizmet süresi arttıkça pozitifliğin arttığı
şeklinde yorumlanmıştır[9]. Çalışmamızda tıp öğren-
cileri arasında HBsAg pozitifliği %2.8 (5/177) ola-
rak saptanmıştır. Bu oranlar genel popülasyonla kar-
şılaştırıldığında düşük bulunmuştur. Yukarıda belirti-
len çalışma ile bizim çalışmamız arasında 10 yıllık bir
sürenin olması ve bu süre içerisinde toplumun hepa-
tit B konusunda bilinçlenmesi ve kişisel başvurularla
sağlanan aşılama oranlarındaki artış, çalışmamızdaki
HBsAg pozitiflik oranlarındaki düşüklüğü açıklayabi-
lir. Çalışma grubunda aşı olduğunu söyleyenlerin
oranının %66.7 olması bu görüşümüzü destekle-
mektedir.

Kızamık, ülkemizde endemik olup son yıllarda
özellikle adölesan ve yetişkin yaş grubunda salgın bil-
dirimleri yapılmaktadır[13-15]. CDC tarafından sağlık
çalışanlarının mutlaka bağışıklanması önerilmekte-
dir[1]. Çeşitli çalışmalarda sağlık çalışanlarında kıza-
mık seroprevalansı %40-98 arasında bildirilmekte-
dir. Yüksek oranlar aşılanma oranlarının yüksek ol-
duğu ülkelerden bildirilmiştir[16-19]. Çalışmamıza ka-
tılan 77 (%43.5) öğrenci kızamık için seronegatif bu-
lunmuştur. Bu öğrencilerin tamamının 20-30 yaş
arasında olduğu; dolayısıyla tek doz aşı uygulaması
yapıldığı dönemde aşılandıkları öngörülebilir. Sapta-
nan seronegatifliğin büyük oranda sekonder aşı ba-
şarısızlığına bağlı olduğu düşünülmektedir. Serone-
gatif olan öğrencilerin aşılanmaları olası bir salgının
önlenmesi açısından önemlidir. 

Kızamıkçığa karşı erişkin yaşta duyarlılığın sür-
mesi özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar açısın-
dan önemlidir. Türkiye’de kızamıkçık aşısı çok yakın

zamanda ulusal aşı programına alınmıştır. Kızamık-
çık seropozitifliğinin daha düşük olduğu Amerika
Birleşik Devletleri, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde tıp
fakültesi öğrencilerinin kaynak olduğu salgınlar bildi-
rilmiştir ve öğrencilerden seronegatif olanların okula
girişte aşılanmaları önerilmektedir[20]. Ülkemizde
yapılan değişik çalışmalarda tıp fakültesi ve çeşitli
sağlık okulları öğrencilerinde kızamıkçık seropreva-
lansı %86-96 arasında bulunmuş olup genel popü-
lasyonla benzerlik göstermektedir[21-24]. Çalışma-
mızda da tıp fakültesi öğrencileri arasında kızamıkçık
seroprevalansı %96 gibi yüksek oranda saptandığın-
dan bir salgın kaynağı olarak risk oluşturmayacakla-
rı düşünülmekle birlikte bu durumun ulusal aşı prog-
ramının uygulanmasıyla ileride değişebileceği ve ya-
kından takibinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Kabakulak, erişkin yaşlarda geçirildiğinde salgı
bezi dışı tutulumu daha sık ve ağır tabloda seyretme-
si nedeniyle önem kazanmaktadır[25,26]. Dünya
Sağlık Örgütü hastalığın kontrolü ve eliminasyonu
için üye ülkelere ulusal aşı uygulamasına geçilmesini
önermektedir[27]. Türkiye’de rutin aşılama progra-
mına bir yıl önce alınmıştır, dolayısıyla çalışmada yer
alan kişiler aşılamanın rutin olmadığı dönemde doğ-
muştur. Ülkemizde erişkin yaş grubunda kabakulak
seroprevalansı çeşitli çalışmalarda %70.6-87.5 ara-
sında bildirilmiştir[28,29]. Bizim çalışmamızdaki ora-
nın daha yüksek olması, hastane ortamlarında öğ-
rencilerin virüsle daha önce karşılaşmış olmaların-
dan kaynaklanmış olabilir.

Hastane ortamlarında bütün duyarlı yetişkinler
suçiçeği ve komplikasyonları açısından risk altında-
dır. Suçiçeğinin nozokomiyal bulaşı oldukça iyi ta-
nımlanmıştır[30]. Duyarlı hastane çalışanları potansi-
yel birer kaynak durumundadır ve bu grupta suçiçe-
ğinin kontrolü bu nedenle önemlidir[1,17,30]. Ülke-
mizde suçiçeği seroprevalansının araştırıldığı bir ça-
lışmada seropozitifliğin yaşla birlikte arttığı; 20-29
yaş grubunda %93.2’ye ulaştığı saptanmıştır[31].
Başka bir çalışmada ise tıp fakültesi öğrencilerinde
%98.2 gibi yüksek seropozitiflik oranı bildirilmiş-
tir[32]. Bizim çalışmamızda ise %56.5 oranında sero-
pozitiflik saptanmıştır. İki çalışmanın yapıldığı yıllar
göz önüne alındığında aradaki süre farkının çok ol-
maması bu durumun daha ziyade çalışılan grubun
farklı olmasıyla ve gruplar arasında seropozitiflik
oranlarının çok değişiklik gösterebileceği ile açıkla-
nabilir. Tıp fakültesi öğrencileri arasında yüksek
oranda duyarlı bir popülasyonun bulunması, nozo-
komiyal salgınların oluşması açısından önemlidir ve
bu grubun aşılanması gereklidir. 
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Sağlık çalışanlarında hepatit A seroprevalansı
genel popülasyondan daha yüksek olmamasına rağ-
men daha fazla temas riski taşıdıkları için aşılanma-
ları önerilmektedir[33]. Ülkemizde erişkin yaşlarda
%100’lere varan seroprevalans oranları bildirilmek-
le birlikte son yıllarda semptomatik ve hastanede
yatmayı gerektiren erişkin HAV infeksiyon olgu bil-
dirimleri de yapılmaktadır[34-37]. Çalışmamızın 20-
30 yaş grubunda gerçekleştirilmiş olmasından hare-
ketle, bu gruptaki %76 seropozitiflik düzeyinin sani-
tasyon koşullarında sağlanan düzelme ile açıklamak
mümkündür. 

Tetanoz sağlık çalışanlarında normal popülas-
yondan farklı bir risk oluşturmamakla birlikte ülke-
miz için primer aşılama programının dışında rapelle-
rin düzenli yapılmaması nedeniyle önem kazanmak-
tadır. Çeşitli çalışmalarda aşılamadan sonra geçen
zamanla ilişkili olarak antitoksin düzeylerinin azaldı-
ğı belirtilmiştir[38,39]. Çalışmamızda %19.8’lik oran-
da tetanoza karşı duyarlı bir grubun bulunması tıp fa-
kültesi öğrencileri için uygulanabilecek bir aşı prog-
ramının içinde tetanoz aşısının da yer alması gerek-
liliğini ortaya koymaktadır. 

Çalışmamıza katılan öğrenciler arasında aşıyla
önlenebilen hastalıklar açısından hastalık geçirme ve
aşı olma öyküleri irdelendiğinde sonuçların güvenilir
olmadığı gözlenmiştir. Kızamık antikorları hastalık ve
aşılanma öyküsü olanlarda sırasıyla %63.9 ve
%58.4’ünde pozitif olarak saptanmıştır. Kızamıkçık
antikorları ise aşı öyküsü olanların %71.4’ünde, has-
talık öyküsü olanların tümünde pozitif olarak saptan-
mıştır. Aşı öyküsü olanlarda seropozitiflik istatistiksel
olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Aşısız
olanlarda seropozitifliğin fazla çıkmasının, hastalığın
genelde asemptomatik geçirilmesine bağlı olduğu;
aşılı olanlarda ise düşük seropozitifliğin sekonder aşı
yetmezliği veya aşı öyküsü güvenilmezliği ile ilişkili
olduğu düşünülmüştür. Suçiçeği geçirdiğini söyleyen
105 kişiden 66 (%63)’sı, geçirmediğini belirten 50
kişiden 25 (%50)’i seropozitif saptanmıştır. Öykü gü-
venilirliğinin yüksek olduğu düşünülen suçiçeği için
ilginç olarak tıbbi kayıtları bulunmayan kişilerde aşı-
lanma ve hastalık öyküsüne güvenilmemesi, mutlaka
serolojik yöntemlerle antikor tayini yapılması gerek-
tiği ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılanlardan hastalık
geçirdiğini belirtenlerin %95.7’sinde, geçirmediğini
belirtenlerin %86.4’ünde kabakulak için seropozitif-
lik saptanmıştır. Bu oran hastalığın asemptomatik
seyrinden kaynaklanmış olabileceği gibi aktarılan öy-
künün güvenilirliği de etkilidir. MMR aşısı olduğunu
ifade eden sekiz kişinin tamamı seropozitif saptan-
mıştır. HBV’ye karşı aşılı olduğunu ifade edenlerin

%41.5’inde anti-HBc total pozitif bulunmuştur. Öy-
kü uyumsuzluğu gibi görünen bu durum öykülerin ne
kadar güvenilir olduğunu da akla getirebilir. Bununla
ilgili olarak yurt dışında yapılan yayınlarda genelde
öykünün bağışıklık durumu ile korelasyon gösterdiği
bildirilmiştir[17,40]. Ancak ülkemizde gelişmiş ülke-
lerdeki kadar güvenilir kayıt tutulmadığı; aşılanma
durumu ve hastalıkla ilgili bilgilerin genelde aileden
sözlü bilgilerle aktarıldığı; aşılanmanın tam olsa bile
antikor yanıtının kontrolünün yapılmadığı ve tüm
bunların bilgilerin sağlıklı olduğu konusunda şüphe
yaratacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; tıp fakültesi öğrencilerinin önemli
bir kısmının kızamık, suçiçeği, hepatit A ve B açısın-
dan risk altında olduğu görülmektedir. Duyarlı öğ-
rencilerin aşılanması hem kendilerinin bu infeksiyon-
lardan korunmaları, hem de hastalara veya diğer
personele bulaştırmalarının önlenmesi açısından
önemlidir. Tıp fakültesi öğrencilerinin klinik öncesi
dönemde ya da okula başlarken risk oluşturabilecek
hastalıklar açısından serolojik değerlendirmelerinin
yapılması ve seronegatif olanlar için bağışıklama
programlarının oluşturulması uygun bir yaklaşım ola-
caktır. Çalışmamızda, düzenli doktor muayene ve
aşılama kayıtlarının olmadığı ülkemizde, hastalık ge-
çirme ve aşılanma öyküsünün güvenilir olmadığı ve
bu nedenle serolojik yöntemlerle araştırma yapılma-
sının gerekliliği saptanmıştır.
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