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Sunum planı

 Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri

 Aşıların Genel Özellikleri



DİFTERİ



Difteri

Etken :Corynebacterium diphteriae

Tonsiller, farinks ve  larinks üzerinde 
membranlar oluşturur. 

Hastalığın patogenezinde difteri basilinin 
oluşturduğu ekzotoksinin lokal ve 
jeneralize etkisi rol oynamaktadır.

Klinik seyir sırasında ortaya çıkabilecek 
kardiyak ve nörolojik toksisite sonucu 
vakaların %5-10'unda ölümlere neden 
olabilmektedir.



Difteri

Kontrolünde en önemli 
yöntem, aşılama ile 
toplumda yüksek bağışıklık 
düzeyine ulaşılması yoluyla 
sağlanan birincil korumadır.

1937'den itibaren ülkemizde 
kullanılmaya başlanan difteri 
aşısı 1985 yılından bu yana 
Genişletilmiş Bağışıklama 
Programı kapsamında 
uygulanmaktadır.



Difteri Aşısı

 Aşı, çocukluk çağında 2008 yılından 

itibaren difteri- asellüler boğmaca-

tetanos aşısı şeklinde inaktive polio

ve hemofilus influenza tip B aşıları ile 

kombine olarak, 6 yaş üstü ve 

erişkinlerde ise difteri-tetanos aşısı 

olarak kullanılmaktadır.











 Difteri, önemli bir yan etkisi bulunmayan toksoid bir aşı ile 

önlenebilen, tarihteki önemini kaybetmiş gibi görünen bir 

çocukluk çağı hastalığı olarak bilinmektedir. 

 Oysa, aşının sağladığı koruyucu antikor düzeylerinin zaman 

içerisinde azaldığı dikkatten kaçmış ve hastalık, son 40 yıldır  

özellikle erişkin infeksiyonu şeklinde görülmeye başlanmıştır



 İlki 1982-1985 yılları 
arasında, diğeri ise 
1990- 1995 yılları 
arasında olmak üzere iki 
epidemi (Rusya ve 
Ukrayna başta olmak 
üzere) yaşanmıştır.



 150 binden fazla vaka görülmüş, 
5200 ölüm meydana gelmiştir.

 Vakaların %70’inin  15 yaşından 
büyük olduğu bildirilmiştir.



 Epidemilerden elde edilen veriler göz önüne alındığında difteri 

bağışıklamasında yüksek risk gruplarının (sağlık çalışanları, askerler, 

toplumla teması yüksek olan kamu çalışanları, öğretmenler, 

alkolikler ve evsizler) aşılanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.





y

13 Ağustos - 21 Aralık 2017 tarihleri arasında başlayan şüpheli difteri 
vakalarının ve hastalık haftasına göre ölümlerin sayısı



Özet…

 Difteri gelişmiş ülkelerde etkili aşılama programları ile kontrol altına alınmış olsa 
da, gelişmekte olan birçok ülkede hala endemik olarak görülmekte ve toplum 
bağışıklaması zayıf olan ülkelerde salgınlara yol açabilmektedir. 

 Difteri hastalığı bağışıklık bırakmadığı için bu hastalıktan iyileşen kişilere de aşı 
yapılmalıdır.

 Gebeler dahil olmak üzere erişkin yaş grubunda erişkin tip difteri-tetanos aşısı 
(Td) kullanılabilir. 

 Difteri aktivitesi olan bölgelere seyahat eden kişiler birincil seriyi tamamlamış 
olmalı ve son 10 yıl içinde en yeni aşı dozunu (birincil seri veya destekleyici) 
almış olmalıdır.





Bordotella 
türleri



“Bordetella
Pertussis” ; 

 gram negatif, 

 aerobik,

 sporsuz,

 hareketsiz bir 
kokobasildir.



Boğmaca -patogenez

B.pertussis; çok yönlü biyolojik 

aktiviteleri olan patojenik bir

mikroorganizmadır. 



Boğmaca -patogenez

PT; hastalığın sistemik 

bulgularının büyük 

bölümünden, solunum yolu 

bulgularına neden olan 

epiteliyal hasardan ve 

lenfositozdan sorumludur. 



Boğmaca klinik

 İnkübasyon dönemi 4-21 gün

 3 evre;

1. Kataral dönem  (1-2 hafta)

2. Paroksismal dönem ( 1-6 hafta)

3. Konvelesan dönem  (haftalar , aylar …)





İnfantlarda klasik tablo 
görülmeyebilir





Avrupa’da  boğmaca

 Yaygın bebeklik çağı aşılama

programları sonucu tüm

dünyada boğmaca olguları

belirgin şekilde azalmış olmakla

birlikte zaman zaman bazı

ülkelerde adolesanlar ve genç

erişkinlerde boğmaca olgularının

arttığı gözlenmektedir..



Avrupa’da boğmaca 





 İnsidanstaki düşüşe rağmen, boğmaca ülkemizde hâlâ tüm yaş gruplarını, 

özellikle ergen, erişkin ve bebekleri etkileyen bir enfeksiyon hastalığı olmaya ve

siklik patern göstermeye devam etmekte, üç-beş yıl aralıklarla salgınlar yaparak

morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır.

 Ülkemizde yapılan bir çalışmada, daha önceki yıllarda boğmaca vakalarının 

%6,5’i ergen ve erişkin yaş grubunda iken, 2005 yılında bu oranın %16.9’a 

yükseldiğini bildirmiştir.

Dilli D, Bostanci I, Dallar Y, et al. Recent findings on pertussis epidemiology in Turkey. Eur J Clin Infect Dis 2008;27:335-41.               



Epidemiyolojide değişim

 Aşı öncesi vakaların ˃ %90’ı 1-10 yaş arasında

 Günümüzde ise  %50 ‘si  adolesan ve yetişkin

 Özellikle ˂ 6ay infantlarda da artış .

 Hospitalizasyon ve mortalitede artış.(˂ 3ay )

 Belirtisiz ve subklinik seyirli yetişkinler  çocuklar için rezervuar!!!



Boğmaca ; ACIP 
önerisi

 Son yıllarda gözlenen boğmaca 
epidemilerinde en yüksek olgu 
sayısının altı aydan küçük bebekler 
olması nedeniyle gebelikte ve 
erişkinlere (özellikle bebekle temas 
eden sağlık çalışanları başta olmak 
üzere) Tdap önerilmektedir.

 Erişkinler için Tdab, bebekler için 
kullanılan aselüler boğmaca aşısının 
1/3 ya da 1/4 oranında pertusis 
toksini içerir



‘Koza Stratejisi’

 Boğmacaya karşı oluşan antikorlar zamanla azaldığı için 2011 yılında 

dünya genelinde “Küresel boğmaca girişimi” başlatılmış; önce 

adolesan aşılaması ve ardından erişkin aşılaması yapılması kararı 

alınmıştır. 

 "Koza projesi” olarak da anılan bu proje ekonomik nedenler  ve 

uygulamanın pratik olmayışı nedeniyle ülkemizde yaygın olarak 

uygulanamamıştır.



Gelişmiş Ülkelerde ve Ülkemizde Boğmaca Aşı 
Uygulamaları



Boğmaca aşısının yan etkileri 



Aselüler boğmaca aşısı

 Tam hücreli boğmaca aşısının lokal ve sistemik yan etkileri 

nedeniyle bazı ülkelerde bağışıklama programında ciddi 

aksaklıklar olmuş bu nedenle  daha az yan etkileri olan aselüler

boğmaca aşısı geliştirilmiştir.

 Günümüzde iki, üç, dört ve beş bileşenli (PT, FIM 2 ve 3, PRN 

ve/veya FHA içeren) aselüler aşılar bulunmaktadır. Hepsinde 

inaktif PT mevcuttur.



Aselüler boğmaca aşısı

Bu aşının etkinliği tam hücre aşısına eşdeğedir.

Tam hücreli aşıya göre daha az reaksiyon gösterme nedeni LPS 
içermemesidir.

Ülkemizde 2007‘den beri, boğmaca aşısı bebeklere aselüler aşı 
şeklinde (DaBT-İPA-Hib beşli karma aşı) uygulanmaktadır.

Ergen ve erişkinlere rapel doz Tdab uygulaması, ülkemiz ulusal aşı 
takvimine henüz girmemiştir



,



Tetanos

Tetanos akut gelişen, ölümcül 
seyredebilen, Clostridium tetani’nin
ürettiği ekzotoksinlerin neden olduğu 
bir hastalıktır. 

Toprak, insan ve hayvan 
bağırsaklarında ve atıklarında 
bulunur. 

Geçiş: Delici yaralanmalar, dental 
infeksiyon, ısırıklar, abortus, yanık, 
donma.

Özellikle 60 yaş üzerinde yüksek 
mortalitesi nedeniyle önem arz 
etmektedir. 



Klinik bulgular



Tetanos gelişenlerin çoğu…..





24 Nisan 2009 
tarihinde maternal 

ve neonatal
tetanosun ülkemizde 
elimine edildiği DSÖ 

tarafından 
duyurulmuştur



 Ülkemizde “Maternal Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı” 

sayesinde günümüzde artık yenidoğan tetanosu olguları 

görülmemekle birlikte tetanos aşısıyla oluşan koruyucu antitoksin 

düzeyleri, ilerleyen yaşla birlikte belirgin olarak azaldığı  için 

halen erişkin yaşta ve özellikle ileri yaşlarda tetanos olgularına 

rastlanmakta ve ölümler görülebilmektedir.



 Rapor edilmiş hemen hemen tüm
olgular ya asla aşılanmamış yada 
primer aşılanmayı tamamlamış
fakat takip eden 10 yıl içinde
rapel almamış olgulardır. 

 Altmış yaşın üstündeki yetişkinler, 
tetanoz için en yüksek riske sahip
olmayı sürdürmektedir. 



Tetanos »»Aşılama

 Dünyada yıllık insidansı ve mortalitesi oldukça yüksek seyreden 

tetanos hastalığına yakalanma riski doğumdan itibaren söz 

konusu olduğu için hem gebelik sırasında anne adayları 

aşılanarak, hem de bebekler doğumu takiben 2. aydan itibaren 

rutin aşılama programına alınarak bu enfeksiyondan korunmaya 

çalışılmaktadır.



Tetanos Aşısı

 En etkin aşılardan.

 Koruyucu titre ELİSA ile ≥0,1 IU/ml

 Toksoid bir aşı.











Temas sonrası tetanos proflaksisi

Temiz minör 
yaralanmalar

Diğer bütün    
yaralanmalar*

Bağışıklama 
durumu

Td TIG Td TIG

Bilinmiyor veya ˂3 
doz

evet hayır evet evet

>3 doz hayır** hayır hayır*** hayır

*Kirli, dışkı ve salya teması olan
yaralanmalar, kesi yaraları, 
yanıklar, yabancı cisim
batmaları, ısırıklar, donma, 
kurşun yarası. 

**Evet, son dozun üzerinden
geçen süre >10 yıl ise

 *** Evet, son dozun üzerinden
geçen süre >5 yıl ise (Daha sık
boster doza gerek yoktur)

HIV enfeksiyonu olanlar veya 
ağır immun yetmezliği olanlarda 
daha önceki aşılanma 
durumuna bakılmaksızın insan 
tetanoz immunglobulini verimeli

(2019 UptoDate)





1) Temiz, minör yaralar 
a) Cerrahi insizyonlar

b) Yaralanmadan sonra 2 saat içinde başvurulmuş olan temiz 
yaralar 

2) Diğer bütün yaralanmalar (kirli, dışkı, toprak veya tükrükle
kontamine olmuş, delinme yaralanmaları, sıyrılma veya ezilme 
yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları, soğuktan donma, 
yanma, vb)



 Tetanojen 
Yaralar

• 6 saatten uzun süre geçmesi

• Geniş doku hasarı olan (majör yanıklar gibi)

• Yıldız biçiminde düzgün olmayan, şekilsiz, bir 

kısmı kopmuş yaralar

• Ateşli silah, ezilme yanık,donma ile meydana 

gelen yaralanmalar

• Piyojenik inkesiyon bulgularının varlığı

• Nekrotik doku varlığı

• Kontaminantların (toprak, pislik,dışkı,….)

• Yabancı cisim içeren yaralanmalar

• Parçalı kırıklar



Profilakside insan tetanos 
immünglobulini 250 IU IM 

yoldan uygulanır. 

İnsan tetanos 
immünglobulini 

bulunamaz ise heterolog 
antiserum 3000-5000 IU IM 

yapılabilir.



 Difteri hastalığında olduğu gibi tetanos hastalığı da bağışıklık 

bırakmadığı için bu hastalıktan iyileşen kişilere de aşı yapılması 

ihmal edilmemelidir.



Difteri - Boğmaca -Tetanos Aşısı                 
ÖZET

 Çocukluk çağında rutin olarak yapılması önerilen aşılardandır. 

 Ülkemizde çocukluk çağı aşı programı kapsamında 2-4-6 ve 18. aylarda 

DaBT-İPA-Hib şeklinde beşli aşı şeklinde yapılan primer aşılamayı takiben 

ilköğretim 1.sınıfta bir doz Hib içermeyen dörtlü aşı (DaBT-İPA) 

uygulanmaktadır. 





Erişkin aşılamaları 
kapsamında 15-49 yaş 
doğurganlık çağındaki 

kadınlara, gebelere, 
erlere de tetanos aşısı 

uygulanmaktadır.

Primer aşılama serisini 
tamamlamış olan 

erişkinlerin her 10 yılda bir 
Td rapeli ile aşılanması ve 

bu rapellerden birinin 
Tdap olması önerilir.





 Tetadif Td Aşısı: Her 0.5 ml.lik tek doz içerisinde; 

. Difteri toksoidi 6 Lf/ml ( > 8 IU ),         

. Tetanoz toksoidi 20 Lf/ml ( > 40 IU )

 Pentaxim 0,5 mL (IM enjeksiyon), Infanrix IPV-Hib

. >30 IU Difteri toksoidi; 

. >40 IU Tetanoz toksoidi; 

. Bordetella pertussis antijenleri: 

25 mikrogram Boğmaca toksoidi; 

25 mikrogram Lifli hemaglutinin; ipa

. İPA Tip1-2-3 (40,8,32 DU) 

.H.inf tip B (10 mikrogram)



 Tdab:

Adacel 0.5 ml IM--107.64 TL –(sanofi pasteur)    

Boostrix 0.5 ml  IM--89,28 TL--(GSK) 



Diğer aşı 
etkileşimleri

TÜM DİĞER AŞILARLA 
AYNI ZAMANDA 

FAKAT FARKLI 
BÖLGELERDEN 

UYGULANABİLİR. 

UYGULANDIKTAN 
SONRA BAŞKA BİR 

AŞI 
UYGULANACAKSA 

ARADA ZAMAN 
BIRAKMAYA GEREK 

YOKTUR. 

AŞILAR  12 AYA 
KADAR UYLUĞUN ÜST 
DIŞ KISMINA, DAHA 

BÜYÜKLERDE DELTOİD 
KASA IM YOLDAN 

UYGULANIR.





Yan etkiler

 Hafif yan etkiler enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, 
hassasiyet,şişlik, ateş, sinirlilik, irkilme, uyku 
bozuklukları (uyku hali/uykusuzluk), ishal ve iştah 
kaybıdır. Ateş ve enjeksiyon yerinde kızarıklık, 
hassasiyet, şişlik çoğunlukla parasetamol ile düzelir. 

 Ciddi yan etkileri çok nadirdir. Az sayıda ateşe bağlı 
konvülziyon (nöbet), sıra dışı yüksek perdeli çığlık ve 
çocuğun mavi, soluk ve/veya gevşek hale geldiği 
hipotonik-hiporesponzif ataklar bildirilmiştir. 

 İlaç, aşı ve gıdalarda olduğu gibi hassas bireylerde 
anafilaksi riski bu aşılar için de söz konusudur. 
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