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Difteri’ye karqx aqx  
Aqxlama forumun bir bilgilendirmesidir  
 
Bu belge ile en son bilgilere dayanarak* difteri ve bu 
enfeksiyon hastalxäxna karqx aqx tedbiri hakkxnda 
bilgi vermek ve aqxnxn saälam gerekwelere dayanarak 
gerwekleqmesine katkxda bulunmak istiyoruz.  
 
Difteri ve tedavisi  
Difteri, bakterilerden (Corynebacterium diphtheriae) 
dolayx ortaya wxkar. Bunlar bir zehir (toksin) olu turur 
ve vücut hücrelerindeki protein üretimini engelleyen en 
kuvvetli tanxnmxq maddelerden biridir. Mikrop, üst 
solunum yollarxndan wxkan salgx ile (damlacxk 
enfeksiyonu) yada awxk yaradan gewer. Genellikle 
giriq yerinde kalmaktadxr, orada kxsmi difteri 
baqlatmaktadxr veya toksinini yayarak kan yolu ile 
baqka organlarada zarar vermektedir.  
Difteri, boäaz difterisi (bademcik, damak ve küwük dil 
üzerinde kanayan, kirli gri bir tabaka, damak ve 
yutkunma kaslarx felce uärayabilir yada solunum felci 
olabilir), gxrtlak difterisi olarak (gxrtlaäxn üzerinde 
tabakalar, boäazxn qiqmesi ve boäulma sonucu ölüm) 
ya da cilt difterisi (derin, iyileqmesi zor olan yaralar) 
ortaya wxkabilir. Difteri zehiri dolaqxm sistemine 
yayxldxäx takdirde, ölümle sonuwlanan kalp kasx 
iltihaplanmasxna neden olabilir. Difteri hayvanlardan 
elde edilmiq bir serum ve antibiyotik ile tedavi edilir.  
 
Difteriye karqx aqx  
Difteri aqx maddesi zehiri alxnmxq difteri-toksininden 
standart miktarda iwerir. Yetiqkinler iwin olan aqx 
maddesindeki miktar wocuk aqxsxna nazaran daha az 
miktarda bulunmaktadxr. Aqx kas iwine enjekte edilir. 
Temel aqxlanma iwin 4 ila 6 hafta arayla ve 6 ila 12 ay 
arayla 3 aqx dozu uygulanmaktadxr. Genelde wocuklar 
iwin difteri aqxsxnda tetanos, boämaca, hib ve Hepatit 
B kombine aqxsx kullanxlmaktadxr. Aqxdan sonra 
normalden fazla aktivitelerden bir kaw gün iwin 
kawxnxlmalxdxr. Yetiqkinlerde her 10 yxlda bir 
tazeleme aqxsx yapxlmalxdxr. Aqx hakkxndaki 
ayrxntxlar ve aqxnxn uygulanmadxäx durumlar 
hakkxnda sizi muayenehaneniz bilgilendirecektir. 
  
Aqx ile ilgili olarak qu yan etkiler görülebilir:  
Organizmanxn aqx ile etkileqiminin normal tepkisi 
olarak 1-3 gün iwersinde ve nadiren daha uzun sürede 
aqx olanlarxn % 20’sinde aqx yerinde kxzarxklxk, aärx 
ve qiqme olabilir. Buna baälx bölgeye ait lenf bezleri 
de katxlabilir. Wok nadiren aqx yerinde steril 
abseleqmeye eäilimli küwük bir düäümcük oluqabilir.  
Hafif ve orta ateq, grip benzeri genel belirtiler (üqüme, 

baq ve mafsal aärxlarx, yorgunluk, dolaqxm 
qikayetleri) veya mide-barsak qikayetleri (iqtahsxzlxk, 
bulantx, kusma, ishal) arasxra (aqx olanlarxn %1’de) 
ve sxkwa (%10’a kadar) difteriye karqx wok fazla aqx 
yapxlanlarda ortaya wxkmaktadxr. Genellikle bu kxsmi 
ve genel reaksiyonlar gewici olup, kxsa zamanda 
ortadan kalkarlar ve iz bxrakmadan gewerler.  
Solunum yollarxnda ya da ciltte alerjik reaksiyonlarla 
nadir karqxlaqxlxr. Alerjik ani reaksiyonlar (anafilaktik 
qok) txp literatüründe tasvir edilmiqtir. Wok nadiren 
periferik sinir sistemi hastalxklarx (mono- ve polineurit, 
nöropati) oluqabilir.  
 
Sizin ve genel wevreniz iwin yararlarx  
Difteriye hala dünyanxn woäu bölgelerinde 
rastlanmaktadxr ve Almanya’ya teker teker dxqarxdan 
taqxnmaktadxr. Böylece 1988 yxlxndan bu yana eski 
Sovyetler Birliäine baälx ülkelerde 5.000 ölü sayxsxyla 
200.000’den fazla hastalanmalar meydana gelmiqtir. 
Bunun sonucu olarak Almanya’da yine hastalxklar 
kayxt edilmiqtir. Bizdeki yetiqkin toplumunun 2/3’den 
azx yeterli derecede koruma göstermediklerinden, aqx 
en yüksek önceliäe sahiptir. Aqx ile güvenilir bir 
koruma saälandxäxndan, hastalxäx önlemek iwin tek 
sewenektir. Toplumun % 80’nin den fazlasxna aqx 
yapxlarak difterinin yayxlmasx önlenilebilir.  
 
Kimler aqx olmalxdxr  
Difteri aqxsx herkese tavsiye edilir. Özellikle büyük bir 
tehlikede bulunan qahxslar, yeterli bir korumaya dikkat 
etmelidirler. Buna bu hastalxäxn bölgesel ve sürekli 
olarak görülen yerden gelen kamuya yararlx 
kuruluqlarda bulunan qahxslar ve personeli, difteri riski 
taqxyan bölgelere seyahat edenler, iq yerinde difteriye 
hastalanma riski taqxyanlar yada halk ile iw iwe olanlar 
dahildir.  
 
*Bu enformasyon her zaman bilimin en son 
durumuna göre uyarlanmaktadxr.  
 
Baqka enformasyonlar : Sizin muayehaneniz/
eczaneniz  
 


