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Haemophilus influenza Tip b’ye 
(Hib’e) karqx aqx  
Aqxlama forumun bir bilgilendirmesidir  
 
Bu belge ile en son bilgilere dayanarak* Hib’e karqx aqx 
önlemi hakkxnda bilgi vermek, böylece aqxnxn saälam 
gerekwelere dayanarak gerwekleqmesine katkxda 
bulunmak istiyoruz.  
 
Hib’in bulaqmasx ve tedavisi  
Hib bir bakteridir, insanxn burun-boäaz bölgesine 
yerleqebilir. Daha wok yakxn temas sonucu damlacxk 
yolu ile bulaqxr. Bakteriler üst solunum yollarxndan 
yayxlarak özellikle kan yolu ile beyin zarxna ulaqxrlar. 
Woäu wocuklar kxsxtlx bir süre iwin belirti göstermeden 
bulaqtxrxcxnxn taqxyxcxsxdxrlar ve böylece etkili bir 
koruma mekanizmasx oluqtururlar. Hib, aqx olma 
imkanx olmadan önce 5 yaqxna kadar küwük 
wocuklarda beyin zarx iltihaplanmasx (menenjit) ve 
gxrtlak iltihaplanmasxnxn en önemli sebebi idi. Erken 
teqhise ve antibiyotik tedavisine raämen menenjite 
yakalanxp ve bundan ölen wocuk ölüm oranx % 5-% 10 
arasxdxr.  
Hastalxktan kurtulan wocuklarxn % 15- % 30’unda 
kalxcx sinir sistemi hasarlarx görülmektedir, örneäin: 
iqitme bozukluklarx veya beyinde su birikmesi gibi. 
Gxrtlak kapaäx iltihaplanmasxnxn en önemli belirtileri 
yutkunma zorluäu, nefes almada artan nefes darlxäx, 
huzursuzluk ve korkudur. Hasta wocuklarxn % 25’i nefes 
alamadxklarxndan dolayx ölür. Ayrxca Hib zatürree ve 
iltihaplx cilt ve mafsal enfeksiyonlarxnxnda 
bulaqtxrxcxsxdxr. Enfeksiyon antibiyotik ile tedavi edilir. 
Fakat hastalxk okadar hxzlx ilerlerki, zamanxnda 
baqlatxlmxq bir antibiyotik tedavisi bile fayda saälamaz. 
Herzaman bir antibiyotik tedaviside sinir sisteminin hasar 
görmesini engelleyemez.  
 
Hib’e karqx aqx  
Hib aqx maddesi bakterilerin kapsül bileqiminden 
üretilmektedir. Yani ölü aqx maddesidir. Kapsül bileqimi 
iki yaqxndan küwük wocuklarxn baäxqxklxk saälamalarx 
iwin özel hazxrlanmxqtxr. Hib woäu durumlarda kombine 
aqxsx olarak tetanos, difteri, wocuk felci, boämaca ve 
Hepatit B ile uygulanmaktadxr . Aqx, bebek 3, 4, 5 aylxk 
iken, birde 12 ve 15 aylxäa kadar kas iwerisine enjekte 
edilmektedir. Aqxnxn yapxlamayacaäx durumlar ve 
nedenler  hakkxnda s iz i  muayenehaneniz 
bilgilendirecektir.  

Aqx ile ilgili olarak qu yan etkiler görülebilir:  
Organizmanxn aqx ile etkileqiminin normal tepkisi olarak 
1-3 gün arasx ve bazen daha uzun sürede aqxnxn 
olduäu yerde kxzarxklxk, aärx ve qiqme olabilir. Nadiren 
tüm kol ve ayaklarda hxzlx bir qekilde kendiliäinden 
gewen yoäun bir qiqmede görülebilir. Keza 1-3 gün 
iwinde (bazen de daha uzun sürede az ve orta ateq (%
10’a kadar), titreme, terleme, hafif kas ve eklem aärxlarx 
veya mide-barsak qikayetleri (iqtahsxzlxk, bulantx, 
kusma, ishal) gibi genel belirtiler ortaya wxkabilir. 
Nadiren küwük wocuklarda uzun süren wxälxk qeklinde 
aälama görülebilir.  
Nadiren süt bebekleri ve ufak wocuklarda ateq 
reaksiyonuna baälx ateq krampx (genelde iz bxrakmaz) 
görülür. Bir kaw durumlarda alerjik reaksiyonlar olabilir. 
  
Sizin ve genel wevreniz iwin yararlarx  
Hib enfeksiyonu, aqxnxn uygulanmadxäx dönemlerde 
süt bebeklerinde ve küwük wocuklarda görülen menenjit 
ve gxrtlak iltihaplanmasxnxn en sxk nedeni idi. 
Tamamxnxn uygulandxäx temel aqxlama ile özellikle 
tehlikede olan wocuk yaqlardaki yaq grublarxnx 
korumaktadxr. Almanya’da yapxlan aqx ile Hib ile 
enfeksiyon sayxsx % 95 kadar azaltxlmxqtxr. Buna 
bireysel korumanxn yanxsxra, bakteri taqxyxcxlarxnxn 
sayxsxnxn azalmasx da kesin etkili olmuqtur.  
Kimler aqx olmalxdxr  
Hib aqxsx genelinde tavsiye edilmektedir. Bu demektir 
ki, tüm süt bebekleri bu aqx ile aqxlanmalxdxrlar. Ayrxca 
Alman Aqx Uzman Komisyonu (STIKO) dalaäx olmayan 
veya dalaäxnxn yeterli iqlev görmeyen qahxslarxn Hib’e 
karqx aqx olmalarxnx tavsiye etmektedir.  
 
*Bu enformasyon her zaman bilimin en son durumuna 
göre uyarlanmaktadxr.  
 
Baqka enformasyonlar : Sizin muayehaneniz/eczaneniz  
 


