
Forum Impfen e.V.   
  Vorsitzender:  Dr. Nikolaus Frühwein      Sekretariat: Ursula Merkert   
  Stellvertreter:  Prof. Dr. Frank von Sonnenburg (STIKO)  Brienner Str. 11   
  Stellvertreter:  Dr. Bernd Simon       80333 München 
  VR 17 195  www.forum-impfen.de     Fax +49 89 21 555 838 9 

Boämaca’ya karqx aqx  
Aqxlama forumun bir bilgilendirmesidir  
 
Bu belge ile en son bilgilere dayanarak* Boämaca’ya 
karqx aqx önlemi hakkxnda bilgi vermek, böylece 
aqxnxn saälam gerekwelere dayanarak 
gerwekleqmesine katkxda bulunmak istiyoruz. 
  
Boämaca ve tedavisi  
Boämacaya bakterilerin neden olduäu bir 
enfeksiyondur. Bu enfeksiyon insandan insana direkt 
öksürük damlacxklarx ile bulaqxr. Yetiqkinler aqx 
olmamxq veya yeterli aqx olmamxq süt bebeklerin 
enfeksiyon kaynaäxdxrlar. Enfeksiyondan sonra aäxr 
bir qekilde hastalanxrlar.  
Bugünki anlayxqa dayanarak enfeksiyondan sonra 
Pertussis- bakterileri solunum yollarx hücrelerine 
yapxqmaktadxrlar ve büyük sayxda biyolojik etkiler 
ortaya wxkaran bir toksin (zehirli madde) 
salgxlamaktadxrlar.  
Hastalxäa tipik olan ve adxnx veren qiddetli öksürük 
nöbetleri serilerine baälx öksürme krizleri, nefes 
alxrken bunlar xslxksx bir ses ile bölünürler ve katx 
balgamxn wok zahmetli bir qekilde böäürürek dxqarx 
atxlmasx ile biterler. Boämacanxn süreci yaqa baälx 
farklx gewebilir.  
Süt bebekleri bu tipik öksürük krizleri belirtilerine 
göstermemektedir, onlar daha wok hayati  
tehlike taqxyan solunum durmalarxndan dolayx 
tehlikededirler. Yetiqkinler sxkca boämaca olarak 
anlaqxlmayan, uzun süren, karekteristik olmayan ve 
iqkence verici bir öksürüäe yakalanxrlar.  
En sxk ortaya wxkan komplikasyonlar zatürre, orta 
kulak iltihabx ve baqka bakterilere baälx enfeksiyonlar 
veya kramp nöbetleridir. Hastalxäxn süreci ve 
komplikasyonlarx erken bir antibiyotik tedavisi ile 
kxsaltxlabilir veya azaltxlabilir, bunun yanxsxra etkisi 
sxnxrlxdxr.  
 
Aqx  
Aqx maddesi boämaca bakterilerinin bileqimini 
iwermektedir (asellüler aqx maddesi denilen) ve kas 
iwine enjekte edilmektedir. Ikinci ayxnx doldurmuq süt 
bebekleri ve wocuklar temel baäxqxklxäx 
kazandxrmak iwin dört kez, genwler (14 – 18 yaq 
arasx) iki kez, yetiqkinler bir kez aqxlanmaktadxrlar. 
Tüm süt bebeklerinde ve wocuklarda temel aqxlama 
daha wok altxlx aqx maddesi ile yapxlmaktadxr. 
Aqxnxn yapxlamayacaäx durumlar ve nedenler 
hakkxnda sizi muayenehaneniz bilgilendirecektir.  

Aqx ile ilgili olarak qu yan etkiler görülebilir:  
Organizmanxn aqx ile etkileqiminin normal tepkisi 
olarak aqxdan sonra 1-3 gün iwerisinde bazen daha 
uzun süren aqxnxn olduäu yerde kxzarxklxk, aärx ve 
qiqme olabilir. Buna bu bölgeye ait lenf bezleri de 
katxlabilir. Bazen yine 1-3 gün iwinde ( nadiren uzun 
süren) hafif ve orta ateq, grip benzeri belirtiler 
(üqüme, baq ve mafsal aärxlarx, yorgunluk, dolaqxm 
qikayetleri) veya mide-barsak qikayetleri (iqtahsxzlxk, 
bulantx, kusma, ishal) gibi genel belirtiler ortaya 
wxkabilir. Bebeklerde ve wocuklarda uzun süren 
aälamalarda gözlemlenmiqtir. Arasxra yetiqkinlerde 
aniden kendiliäinden kaybolan kas aärxlarxna benzer 
ve daha sonradan ortaya wxkan kasta qiqkinlik 
olabilir.  
Genelinde bu lokal ve genel reaksiyonlar gewici olup, 
hxzla iz bxrakmadan kaybolurlar.  
Bebeklerde ve ufak wocuklarda ateq reaksiyonu ile 
iliqkili olarak nadiren havale (iz bxrakmayan) 
görülebilir. Alerjik reaksiyonlar wok nadir oluqur. 
Wabuk ve iz bxrakmadan gerileyen kxsa süreli, qok 
benzeri, düqük kas tonüsü ve uyaranlara 
yanxtsxzlxkla giden durum gibi bazx özel vakalar txp 
literatüründe tarif edilmektedir.  
 
Sizin ve genel wevreniz iwin yararlarx  
Boämaca en sxk rastlanxlan ve en tehlikeli olan 
enfeksiyon hastalxklarxndandxr ve süt bebeklerinde 
wok aäxr ve hayati tehlike taqxyan hastalxk 
sürewlerini oluqturmaktadxr. Aqx etkili bir tedbir ve 
hem kiqi, hemde wevre iwin koruma saälamaktadxr.  
Kimler aqx olmalx  
Boämaca aqxsx tüm süt bebeklerine önerilir. Özellikle 
wocuk kliniäindeki personel, enfeksiyon kliniäinde, 
okul öncesi yuva ve benzeri kurumlarda walxqanlar 
taqxyxcxlxk awxsxndan risklidirler. Bu kiqiler iwin 
gerekirse Tetanos ve Difteri ile beraber uygulanan 
uygun aqxlar önerilmektedir. Wocuklarda (evde veya 
kurumlarda yakxn temasta olan qahxslarda) 
tamamlanmamxq bir baäxqxklxk tamam-
landxrxlmalxdxr. 
  
*Bu enformasyon her zaman bilimin en son durumuna 
göre uyarlanmaktadxr.  
 
Baqka enformasyonlar : Sizin muayehaneniz/
eczaneniz  
 


