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Tifo’ya karq aqx  
Aqxlama forumun bir bilgilendirmesidir  
 
Bu belge ile en son bilgilere dayanarak* tifo ve bu 
enfeksiyon hastalxäxna karqx önleyici aqx hakkxnda bilgi 
vermek ve aqxnxn saälam gerekwelere dayanarak 
gerwekleqmesine katkxda bulunmak istiyoruz.  
 
Tifo ve tedavisi  
Tifo, Salmonella Typhi ve paratyphi bakterileri tarafxndan 
oluqturulan bakteriyel bir enfeksiyondur. Tifo dünya 
wapxnda rastlanxr ve bakterilerle dolu yiyeceklerden, 
iweceklerden veya yetersiz hijiyen koqullarxnda da 
insandan insana doärudan gewmektedir. Bakteriler 
barsaäa ulaqxrlar ve wok sayxda alxndxäxnda hastalxk 
ortaya wxkar. Bakteriler barsaäxn zarxnx delip gewerek, 
woäalarak kan yolu ile vücudun her bir yanxna 
yayxlmaktadxrlar. Yeni bir woäalmadan sonra dxqkx ve 
idrara da gewerler, dxqarxya atxlarak böylece baqka 
enfeksiyonlara yol awabilirler.  
Böylece tifo hastalxäx bulaqmadan 1 ila 3 hafta 
sonrasxnda baqlayan ve ateq, baq ve kas aärxlarx, mide 
barsak rahatsxzlxklarx; uyanxk olma durumunu etkileyici 
gibi belirtileri olan bir genel enfeksiyondur.  
Komplikasyon olarak kalp kasx iltihaplarx, zatürree, 
barsak kanamalarx, beyin apseleri, karxn zarx 
iltihaplanmalarx, aäxr kan zehirlenmelerinden sonra 
organ yetmezliäi ve baqka komplikasyonlar ortaya 
wxkabilir. Hasta olanlarxn % 20’si tedavi edilmediäi 
takdirde ölmektedir.  
Tifo, antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Fakat hastalxäxn 
baqlarxnda belli olmayan semptomlar yüzünden teqhis 
wok defasxnda daha sonra konulmaktadxr. Ayrxca 
antibiyotikler dünya wapxnda gittikwe etkisiz hale 
gelmektedir.  
 
Aqx  
Tifo’ya karqx aqx iwin iki adet aqx maddesi hazxr 
bulunmaktadxr. Canlx, kuvvetsizleqtirilmiq tifo mikroplarx 
kapsül qeklinde (1,3,5 günlerinde birer tane) 
verilmektedir. Ikinci aqx maddesi cansxz bakteri 
bileqimlerinden oluqmaktadxr, yani bir cansxz aqx 
maddesidir ve bir seferlik kas iwine yada cilt altxna 
enjekte edilir.  
Aqx hakkxndaki ayrxntxlar ve aqxnxn uygulanmadxäx 
durumlar hakkxnda sizi muayenehaneniz bil-
gilendirecektir.  

Aqx ile ilgili olarak qu yan etkiler görülebilir:  
Aqx ile vücudun normal karqxlxklx etkileqimlerinin 
göstergesi olarak aäxzdan alxnan aqxda arasxra lokal 
mide- barsak qikayetleri (kusma, ishal, aärxlar) bununla 
beraber mide bulantxsx, kusma, karxn aärxsx ve ishal 
meydana gelebilir. Baq ve uzuv aärxlarx, titreme, 
yorgunluk ve hafiften orta dereceye kadar ateq 
yükselmesi gibi genel belirtilerde arasxra ortaya wxkabilir.  
Genel olarak bu sayxlan lokal ve genel reaksiyonlar 
gewici özelliktedirler ve iz bxrakmadan hxzlx bir qekilde 
iyileqirler.  
Cansxz aqx maddesinde sxkca ek olarak (aqx olanlarxn 
% 1 ila % 10’da) 1-3 gün iwersinde, bazen daha uzun 
süren, aqx yerinde kxzarxklxk ve qiqlik gözlemlenebilir.  
Bir kaw durumlarda iki aqx maddesinin uygulanmasxndan 
sonra alerjik cilt reaksiyonlarx (kaqxntx, kxzarxklxk) ya da 
bronqlarxn alerjik reaksiyonlarx ortaya wxkabilir. Cansxz 
aqx maddesinde alerjik ani reaksiyonlarxn görüldüäü bir 
kaw durumda bildirilmiqtir.  
 
Sizin ve genel wevreniz iwin yararlarx  
Tifo’ya karqx aqx ile, hastalxäxn bulaqma riski yüksek 
ülkelere seyahatlarda bireysel koruma saälamak iwin 
uygulanmaktadxr. Aäxzdan alxnan aqx maddesinin 
korumasx en son alxnan kapsülden 10 gün sonra etki 
göstermektedir ve etkisi yaklaqxk 1 yxl kadar sürmektedir. 
Cansxz aqx % 85 ila % 90’ a kadar koruma saälar, 
koruma süresi 3 yxldxr.  
Kimler aqx olmalxdxr  
Alman Aqx Uzman Komisyonu (STIKO), Tifo aqxsxnx 
hastalxäa yakalanma riski yüksek olan qahxslarxn, tifo 
virüsünün sxkwa görüldüäü bölgelere seyahat 
durumunda tavsiye etmektedir.  
Ekseriya bu aqx, uzun süre iwin bu bölgelere, özellikle 
tropik ve astropikal ülkelerde bulunacak veya 
bulunduklarx süre iwersinde kiqisel hijiyen tedbiri 
alamayacak ve besinlerini hijiyen tutamayacak yada bunu 
dikkate almak istemeyenlere tavsiye etmektedir.  
 
*Bu enformasyon her zaman bilimin en son durumuna göre 
uyarlanmaktadxr.  
 
Baqka enformasyonlar : Sizin muayehaneniz/eczaneniz  
 


