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Tetanoza karqx aqx  
Aqxlama forumun bir bilgilendirmesidir  
 
Bu belge ile en son bilgilere dayanarak* Tetanos ve bu 
enfeksiyon hastalxäxna karqx aqx tedbiri hakkxnda bilgi 
vermek ve aqxnxn saälam gerekwelere dayanarak 
gerwekleqmesine katkxda bulunmak istiyoruz.  
 
Tetanos ve tedavisi  
Tetanos hastalxäx, tetanos bakterisinin iwinde bulunan 
zehir maddesi (toksini) yüzünden oluqmaktadxr. 
Dünyada tetanos bakterileri koyun, sxäxr, at gibi 
hayvanlarxn barsaklarxnda bulunur. Hayvanlarxn 
dxqkxsx ile topraäa gewer. Özellikle doäal gübreli 
toprakta bol miktarda bulunurlar. Mikrop her tür 
yaralanmayla vücuda girebilir ve orada toksinini 
oluqturabilmektedir. Zehirli maddeler sinirler ve omurilik 
üzerinden beyne yayxlxrlar. Orada sinir hücreleri bloke 
olur ve kramplar oluqur. Yaralanma ile hastalxäxn 
baqlamasx arasxndaki zaman 2 gün ile 4 haftaya kadar 
deäiqiklik gösterir. Belirtiler woäunlukla wiäneme ve yüz 
kaslarxna felw inmesi ile baqlar, bu iwme, yutkunma ve 
wiäneme bozukluklarxna yol awar. Bozukluklar daha 
sonra farklx boyutlarda diäer iskelet kaslarxna 
gewmektedir. En kötü durumlarda ise, solunum kaslarx 
(boäulmak) ve gxrtlak kaslarxn (genzine kawmak) dahil 
tüm kaslarxn tutulmasxdxr. Hastalar kramplarx 
tamamxyla bilinwli halde yaqarlar. Nabxz, ateq, kalp 
atxqx v.s. gibi vücut fonksiyonlarx etkilenmiq olabilir ve 
ölüm ile sonuwlanabilmektedir. Bundan dolayx Tetanos 
hayati tehlike taqxyan bir hastalxktxr. Geliqme haftalarca 
sürebilir. Ölüm oranx % 20 ile % 50 arasxndadxr, ancak 
yaq ilerledikwe artar. Gewirilmiq hastalxktan sonra yeni 
bir enfeksiyona karqx bir koruma mevcut deäildir. 
Hastalar yoäun bakxm ünitesinde suni komada bakxm 
altxnda tutulmakta ve yüksek dozda tetanos- anti korlarx 
iweren bir serum verilmektedir; ve ayrxca antibiyotik de 
uygulanmaktadxr.  
 
Aqx  
Aqx maddesi belirtilmiq miktarda zehiri alxnmxq tetanos-
toksini (Toksoit) iwermektedir.  
Toksoit alüminyum baäxna depolanarak, bu sayede 
koruma maddelerinin sayxsx arttxrxlmaktadxr. Aqx kasa 
enjekte edilir. Bir temel koruma iwin üw doz ( 2. doz 4 ila 
8 haftadan sonra, 3. doz 6 ila 12 aydan sonra) gereklidir. 
Wocuklar iwin altxlx bir aqx maddesi tetanos/difteri/
wocuk felci/boämaca/hemofilus influenza Tip b/hepatitis 
B hazxr bulunmaktadxr. Wocuklar ve genwler iwin 
hazxrlanan aqx planxna göre tazeleme aqxsx 
yapxlmaktadxr. Yetiqkinlerde ise tazeleme her 10 yxlda 

bir yapxlmaktadxr. Eäer mümkün ise kombine aqx ile 
birlikte baqka aqxlarda verilmektedir, yetiqkinlerde 
öncelikle tetanos/difteri, yada tetanos/difteri/wocuk felci 
kombinesi yapxlmaktadxr. Aqxdan sonraki günlerde 
vücüdü yoracak aäxr aktivitelerden uzak durulmalxdxr. 
Aqx hakkxndaki ayrxntxlar ve aqxnxn uygulanmadxäx 
durumlar hakkxnda s iz i  muayenehaneniz 
bilgilendirecektir.  
Aqx ile ilgili olarak qu yan etkiler görülebilir:  
Aqxdan sonra aqx yerinde kxsa süren qiqlik, kxzarxklxk 
ve nadiren küwük düäümcükler oluqabilir. Baq aärxlarx, 
üqüme, ateq, kas, eklem aärxlarx ve mide-barsak 
qikayetleri nadirdir ve daha wok sxk ve kxsa aralarla 
yapxlan tetanos aqxsxndan sonra rastlanmaktadxr. 
Alerjik reaksiyonlar (kaqxntx, ürtiker, solunum zorluklarx, 
tansiyon problemleri) wok nadir karqxlaqxlxr ve sxklxkla 
kxsa süre önce uygulanmxq aqxlardan sonra ortaya 
wxkmaktadxr. Sadece tek tük vakalarda (sinirlerin ve 
beynin iltihaplanmasx, trombositlerin gewici bir süre 
düqmesi veya böbrek hasarx) gibi aäxr komplikasyonlar 
ortaya wxkmxqtxr.  
 
Sizin ve genel wevreniz iwin yararlarx  
Sadece erken wocuk yaqlarxnda yapxlmxq aqx, 
hastalananlarxn yaklaqxk % 25’inin öldüäü bu aäxr 
hastalxktan korumaktadxr. Mikrop her yerde olduäundan 
ve her bir küwük yara ile vücudun iwine girebildiäinden, 
zamanxnda takviye edilen, okul öncesi ve genwlik 
yaqlarxnda tazeleme aqxlarx ve daha sonra 10 yxllxk 
aralar ile düzenli bir qekilde yenilenen aqx ile koruma 
esaslx bir önem taqxmaktadxr.  
Kimler Tetanoza karqx awx olmalxdxr  
Tetanoza karqx hiw yada yeterli temel aqxlamasx 
olmayan, temel aqxlamanxn veya son tazeleme 
aqxsxndan bu yana 10 yxl dan fazla süre gewmiq olan 
herkese tetanos aqxsx önerilir.  
 
*Bu enformasyon her zaman bilimin en son durumuna 
göre uyarlanmaktadxr.  
 
Sizin muayehaneniz/eczaneniz  
Baqka enformasyonlar : Sizin muayehaneniz/eczaneniz  
 


