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ÖZET

Tetanoz, ço¤unlu¤u geliflmekte olan ülkelerde olmak üzere dünyada y›ll›k insidans› yaklafl›k bir milyon va-
ka olan yüksek mortalite h›z› ile seyreden afl› ile önlenebilir bir infeksiyon hastal›¤›d›r.

Çal›flmam›zda 1991-1995 y›llar› aras›nda takip ve tedavi edilen 20 jeneralize, bir lokalize tetanoz olgusu
incelenmifltir. Olgular›n %95’i 35 yafl ve üzerinde idi, yine %95’inde minör travma olarak kabul edilen ekstre-
mitelere çivi, odun parças› batmas›, ezilme, kesi gibi yaralanmalar mevcuttu. Hastalar›n tümünün son on y›l
içinde immünizasyonu olmamas›na ra¤men müracaat eden hastalar›n hiçbirisine uygun immünizasyon uygu-
lanmad›¤› tesbit edilmifltir. Ortalama inkübasyon süresi 10 gün olarak belirlenirken mortalite %45 olarak sap-
tanm›flt›r.

Sonuç olarak toplumumuzda belli yafl›n üzerinde immünizasyona dikkat edilmemektedir. Bunun yan›nda
yaralanma sonras› hekime müracaat edenlere tetanoz proflaksisinin yetersiz yap›ld›¤› tesbit edilmifltir. Bu ne-
denlerden dolay›; kontaminasyon flüphesi tafl›yan yaralanmalarda uygulanmas› gereken proflaksi ve tedavi
hakk›nda sa¤l›k personeli ve halk›n sürekli e¤itiminin yan›nda, sa¤l›k ekiplerince on y›lda bir genel nüfusun afl›-
lanmas›n›n gerekli oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Tetanoz, ‹mmünizasyon.

SUMMARY
Evaluation of Prognosis İmmunization and Management of Tetanus Cases

Although a preventable disease by immunization, tetanus remains to be an infectious disease with a high
rate of mortality. The estimated worldwide incidence of this disease is approximately one million cases per
year, the majority being encountered in developing countries.

In this study a total of 21 cases of tetanus (20 generalized, one localized) managed between 1991-1995
were assesed. Ninety-five percent of patients were over 35 years of age with a history of injury considered
as minor trauma, the mean incubation period was ten days (1-21) and the mortality rate vas 45%. Although
the patients locked a history of immunization within the last ten years, none was given appropriate prophy-
lactic treatment by visiting doctors.

As a result, it is emphasized that patients with wounds considered tetanus-prone should be carefully
questioned as to the state of immunization and all patients not immunized within the last ten years must



Flora 1996;1:66-69 67

Tetanoz Olgularının İmmünizasyon,
Tedavi ve Prognozlarının Değerlendirilmesi

Aydın K, Köksal İ, Volkan S, 
Çaylan R, Öksüz R, Kardeş BA, Köksal H.

GİRİŞ

Tetanoz, çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde ol-
mak üzere dünyada yıllık insidansı yaklaşık bir mil-
yon olgu olan, yüksek mortalite hızı ile seyreden bir
infeksiyon hastalığıdır (1,2). Aşı ile önlenebilir bir
hastalık olmasına ve ülkemizde primer immünizas-
yon programı uygulamada olmasına rağmen, teta-
noz morbidite ve mortalite açısından önemli bir sağ-
lık problemi olmaya devam etmektedir. Özellikle bel-
li yaşın üzerindeki kişiler ve kırsal kesimde yaşayan-
lar immünizasyon yetersizliği sebebiyle risk grubunu
oluşturmaktadır (1-4). Gelişmiş ülkelerde belli yaşın
altında tetanoz hiç görülmezken, ülkemizde neona-
tal tetanoz vakaları ciddi boyutlarda gözlenmekte,
ileri yaşlarda da önemli oranda tetanoz olgularına
rastlanmaktadır (1,4,5-7).

Bu çalışmada kliniğimizde takip ve tedavi ettiği-
miz tetanoz olgularının yaralanma şekilleri, inkübas-
yon süreleri, yaralanma sonrası immünizasyon, te-
davi ve prognozları değerlendirildi.

MATERYAL ve METOD

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İn-
feksiyon Hastalıkları Kliniği’nde Ocak 1991-1995
yılları arasında tetanoz tanısı ile takip ve tedavi edi-
len hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalarla
ilgili bilgiler dosya notlarının taranması ile elde edil-
di. Hastaların hikayesi, travma veya kaynak teşkil
eden girişimler, hastalığın inkübasyon süresi, müra-
caat semptomları, fizik bulgularla immünizasyon ve
proflaksi durumları, tedavi ve prognozları kaydedildi.
Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; ölçümsel
değerlerde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik
testi, niteliksel değerlerde ki-kare testi kullanıldı. Ta-
nı; anamnez, semptom ve bulgular ile konulmuştu.
Bu süre içerisinde 20’si jeneralize tipte, biri de loka-
lize tetanoz olmak üzere 21 tetanoz olgusu takip ve
tedavi edilmişti.

BULGULAR

Olguların cinsiyet dağılımı incelendiğinde %
57’sinin kadın (12/21), %43’ünün erkek (9/21),
kadın erkek oranının 1.3 olduğu tesbit edildi. Yaş
dağılımları incelenen hastaların yaş ortalamasının
55 (17-68), bunun %86’sının 45 yaşın üzerinde ol-
duğu saptandı (Tablo 1).

Bütün olgularda yaralanma öyküsü vardı. Yara-
lanma şekilleri olguların %95’inde minör travma
olarak kabul edilen alt ve üst ekstremitelere odun
parçası batması, ezilme, çivi batması ve minimal ke-
si şeklindeydi (Tablo 2).

Olgu sorgulamasında hiçbirinin son on yıla ait
immünizasyonu olmadığı, daha önceki immünizas-
yonlarını hatırlamadıkları tesbit edildi.

Olguların yaralanma sonrası hekime müracaatla-
rı incelendiğinde 8’inin hiç müracaat etmediği görü-
lürken, hekime başvuranların da son on yıl içerisin-
de immünizasyonları olmamasına rağmen hiçbirisi-
ne immünglobulin yapılmadığı dikkati çekmektedir.
Bunun yanında bu olguların 2’sine sadece yara ba-
kımı, 3’üne sadece antibiyotik, 4’üne sadece aşı, di-
ğer 4’üne ise aşı ve antibiyotik birlikte uygulanmıştır
(Tablo 3).

Travma zamanında ilk semptomların başlaması-
na kadar geçen süre bir günden aylara kadar deği-
şebilmektedir. Takip edilen olgularda ortalama inkü-
basyon süresi 10 gün olarak tesbit edilirken, ölümle
sonuçlanan vakalarda 7 (4-10) gün, şifa ile taburcu
edilenlerde 13 (6-20) gün olarak tesbit edilmiştir.

20 jeneralize tetanoz olgusunun müracaat
semptomları ve fizik bulguları incelendiğinde; tüm
hastalarda trismus, %80’inde yutma güçlüğü,
%65’inde ense sertliği, %55’inde jeneralize kasılma
ve tahta karın bulguları saptanmıştır (Tablo 4). Bir lo-
kalize tetanoz olgusunda sağ ayakta plantarfleksiyon
görülmüştür. Ölümle sonuçlanan olguların tümünün
şuuru son 24 saate kadar açık olarak takip edilmiş-
tir.

Jeneralize tetanozlu 20 olgunun 4’ünde yatış
anında ateş mevcutken, 5’inde daha sonraki aşama-

receive tetanus toxoid and tetanus immunoglobulin. Furthermore, the necessity of immunizing the general
population by health workers every ten years is underlined.

KKeeyy  WWoorrddss:: Tetanus, Immunization.

Tablo 1. Olguların Yaş Dağılımı.

Yaş Sayı (n) %
15-29 1 4.7
30-44 2 9.4
45-49 9 42.8
60 ve üzeri 9 42.8
Toplam 21 100

Tablo 2. Olguların Yaralanma Şekilleri.

Yaralanma Şekli Sayı (n) %
Ayağa çivi, odunparçası 
batması 11 52.3
Ayakta ezilme, kesi 3 14.2
El parmaklarında ezilme,
odun parçası batması 5 23.8
Yüzde travma 1 4.7
Kafa travması + sütür 1 4.7
Toplam 21 100



da ateş ortaya çıkmıştır. Ateşli takip edilen 9 hasta-
nın 6’sı ölürken 3’ünün ateşi normal sınırlara inip şi-
fa ile taburcu edilmiştir.

Hastalar hastaneye yatırılarak ışık ve ses izolas-
yonu sağlandıktan sonra, uygun dozda tetanoz im-
münglobulini yapılmasının yanında aşılama progra-
mına alınmıştır. Gereken olgulara uygun yara bakı-
mı, cerrahi debridman yapılıp, antibiyotik olarak
kristalize penisilin, sedasyon amacı ile de diazepam
verilmiştir. Olguların dokuzunda gelişen solunum sı-
kıntısı ve aspirasyon problemi nedeniyle trakeotomi
yapılmıştır. Beş olguda jeneralize kasılmalar ve aji-
tasyonların devam etmesi nedeniyle yoğun bakım üni-
tesinde propofol (Diprivan) ve vercuronium (Norcu-
ran) ile anestezi sağlanarak mekanik ventilasyona
bağlanma zorunluluğu olmuştur. Bu olguların ikisi şi-
fa ile taburcu edilmiştir. Yoğun bakım ünitesinde ta-
kip edilen iki olguda komplikasyon olarak rectus ab-
dominalis hematomu meydana gelmiştir.

Sonuç olarak takip edilen 20 jeneralize tetanoz
olgusunun %55’i (11/20) şifa ile taburcu edilirken,
%45’i (9/20) ölümle sonuçlanmıştır. Tek olgu olarak
takip edilen lokalize tetanoz olgusu şifa ile taburcu
edilmiştir. Kaybedilen olguların ortalama yatış süre-
leri 4.5 (1-14) gün olarak tespit edilmiştir. Jenerali-
ze tetanoz olarak müracaat eden kadınların %
33.3’ü ölürken, erkeklerin %62.5’inin ölmesi iki
grup arasında yüzde olarak belirgin farklılık ortaya

koyarken, istatistiksel olarak anlamlı farklılık göster-
memiştir (Fisher exact test. p=0.362). Ölenler ile,
şifa ile taburcu edilenlerin yaş ortalamaları incelendi-
ğinde, anlamlı farklılık tesbit edilmemiştir (sırasıyla
yaş ortalaması 54.5-54.3) (p>0.05).

TARTIŞMA

Tetanoz, genellikle jeneralize formda ve yüksek
mortalite hızı ile seyreden bir infeksiyöz hastalıktır.
Bu hastalığın eliminasyonu genel nüfusun tetanoza
karşı yeterli immünizasyonu ile mümkündür. Ancak
ülkemizde gerek bağışıklama yetersizliği gerekse
toplumda ileri yaş grubunun büyük çoğunluğunun
aşılanmamış olması problemin devamını sağlayan
faktörlerdir. Yapılan çalışmalarda ABD’de 6 yaş ve
üzerindeki çocukların %70’inde koruyucu düzeyde
antikor saptanmıştır. Ancak 60-69 yaşları arasında
bu oran %50’ye, 70 yaş ve sonrasında %30’a düş-
mektedir (8). Türkiye’de Atabay ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada, son aşılamasından 10 yıldan da-
ha uzun zaman geçenlerin %86.7’sinin yine Aksu
ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada gebelerin
%50’sinin koruyucu düzeyde antitoksin taşımadığı
tesbit edilmiştir (6,7). Bizim olgularımızda yaş ortala-
ması 55 olarak tesbit edilmiş olup %95’i 35 yaşın
üzerinde bulunmuştur. Bu sonuç ülkemizde koruyu-
cu antikor düzeyinin daha erken yaşlarda düşük dü-
zeylere indiğini düşündürmektedir. Hastalarımızın
hiçbirisinin son on yıla ait immünizasyon tanımla-
maması da proflaksi çalışmalarının ileri yaşta ve
özellikle kırsal kesimde yaşayanlar arasında yeterli
düzeyde olmadığını göstermektedir. Ülkemizde ya-
pılan diğer çalışmalarda da ortalaması yüksek ve
son on yıldaki immünizasyon düzeyleri düşük bulun-
muştur (5,6).

Tetanoza kaynak teşkil eden olay %65 oranında
akut yaralanmalardır. Kronik deri ülserleri olguların
%5’inden sorumlu tutulmaktadır. Geri kalanlarda ise
belirgin kaynak tesbit edilememektedir (1,9). Göz-
lemlerimize esas teşkil eden hastaların hepsinde
akut yaralanma anamnezi mevcut olduğu görülmüş-
tür. Tetanoz hastalığında prognozu etkileyen önemli
faktörler arasında inkübasyon ve invazyon süresi
gelmektedir. İnkübasyon süresi kısaldıkça mortalite
oranının artması ve ölümle sonuçlanan olguların or-
talama inkübasyon süresinin 7 gün olarak tesbit
edilmesi literatür ile uyumlu bulunmuştur (1,10).

Tetanozun prognozunu ateş varlığı da önemli
derecede etkilemektedir ve kötü prognoz işaretidir
(1,11). Takip ve tedavi aşamasında ateşi olan 9
hastanın 5’inin ölmüş olması ateşin kötü prognoz
göstergesi olduğunu desteklemektedir. Sonuçları-
mızda mortalitenin erkeklerde kadınlara oranla yüz-
de olarak belirgin bir şekilde yüksek bulunuşunun
yanında istatistiksel olarak anlamlı olmayışı olgu sa-
yısının azlığı ile açıklanabilmektedir. Bu konuda ilave
çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 3. Yaralanma Sonrası Yapılan Müdehale-
ler.

Sayı (n) %
İmmünglobülin - -
Sadece sütür 2 9.5
Sadece atnibiyotik 3 14.2
Sadece aşılama 4 19
Aşı + antibiyotik 4 19
Hekime müracaat etmeyen 8 38
Toplam 21 100

Tablo 4. Generalize Tetanoz Olgularının
Başvuru Semptom ve Fizik Bulguları.

Sayı (n) %
Trismus 20 100
Yutma güçlüğü 16 80
Ense sertliği 13 65
Jeneralize kasılma 11 55
Tahta karın 11 55
Opustotonus 8 40
Ajitasyon 8 40
Terleme 7 35
Risus sardonikus 4 20
Solunum sıkıntısı 4 20
Ateş 4 20
Fotofobi 1 5



Jeneralize tetanozda sıklıklı trismus, yutma güç-
lüğü, konuşamama, çeşitli kas gruplarında kasılma-
lar, interscapular bölgede ağrı ve ense sertliği bulgu-
ları mevcuttur. Olgularımızın şikayet, semptom ve
bulgularının klasik bilgilerimiz ile uyumlu olduğu tes-
bit edilmiştir (1,2,10).

Literatürde %10-60 oranında bildirilen mortalite
bizim serimizde %45 olarak tesbit edilmiştir
(1,4,5,12). Mortalitenin yüksekliği değişik nedenler
ile açıklanabilir, fakat asıl önemli olan aşılama ve
uygun profilaksi ile yüzde yüz engellenebilen bu
hastalıktan halen insanların ölmesidir. Bunun se-
beplerini incelediğimizde toplumumuzda belli yaşın
üzerinde immünizasyona dikkat edilmemesi ve yara-
lanma sonrası proflaksinin yetersiz yapılışı dikkati
çekmektedir. Bizim olgularımızdan da anlaşılacağı
gibi son on yılda immünizasyon öyküsü olmayan ki-
şilerdeki tüm yaralanmalar tetanoz için risk oluştur-
maktadır (5,6,8,11,13,14). Bu nedenle yaralanma
çeşidine bakılmaksızın bu gruplara aşı ve tetanoz im-
münglobulinin birlikte yapılması gerektiği kanısı-
na varılmıştır. Tetanozda infeksiyondan sonra kalıcı
immünizasyon oluşmadığı için hastaların aşılama
programına alınmaları gerekmektedir. Bu nedenle
bize gelmeden önce aşı yapılmamış olan hastalar
aşılama programına alınmıştır. Yaralanma sonrası
bir sağlık kuruluşuna müracaat eden 13 vakanın
hiçbirisine uygun proflaksi yapılmamış olması sağlık
çalışanlarının bu konudaki yetersiz eğitimini göster-
mektedir.

Sonuç olarak kontaminasyon şüphesi taşıyan
yaralanmalarda, uygulanması gereken proflaksi ve
tedavi hakkında sağlık personeli ve halkın eğitimi-
nin yanısıra, sağlık ekiplerince on yılda bir genel nü-
fusun aşılanmasının, morbidite ve mortalitesi yüksek
olan bu hastalıktan korunmada temel teşkil
edeceğine inanmaktayız.
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