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Seyahat Sırasında İnfeksiyonlardan
Korunma 

Aziz HACIBEKTAŞOĞLU, Levent GÖRENEK

GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Türkiye, çeflitlilik gösteren co¤rafi ve iklim özellikleri ile pek çok bölgesel infeksiyon hastal›¤›n›n söz ko-
nusu oldu¤u bir ülkedir. Gerek farkl› yurtiçi bölgelere, gerekse h›zl› iletiflim araçlar› ile saatler içinde ulafl›la-
bilen uzak ülkelere seyahat, günümüze kadar al›nmas› gereken önlemlerin ihmal edildi¤i s›radan olaylard›. Gü-
nümüzde ise, bölgede bulunulmas› halinde geliflme olas›l›¤› yüksek hastal›klarda, tedavidense korunma ön plan-
da düflünülmektedir. Bu derlemede, seyahatlerden önce düflünülmesi ve uygulanmas› gereken genel profilak-
tik yaklafl›mlar, güncel bilgiler ›fl›¤›nda tekrar ele al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Seyahat, ‹nfeksiyon, Korunma. 

SUMMARY

Prophylaxis from Infectious Diseases while Traveling

Turkey is a country that has several regional infectious diseases due to different climatic and geographic
properties. The preventive measures for traveling both to different regions of the country and to abroad
which can be reached at few hours by current speed travel vehicles, have been neglected uptill now altho-
ugh should be taken into account. For persons living in an epidemic area, prevention from infectious diseases
(in stead of treatment) should be though firstly. In this review, the general prophylactic approaches which
should be thought and administrated before the travel are mentioned again by using current informations. 

KKeeyy  WWoorrddss  :: Travel, Infection, Prevention.



GİRİŞ

Günümüzde seyahat olanaklarının teknolojik ge-
lişmelere paralel olarak artması, dış ülkelere seyahat
edilmesini kolaylaştırmıştır. Özellikle dış ülkelere se-
yahat edenler, bu ülkelerdeki infeksiyon hastalıkları
açısından önemli ölçüde risk altında bulunmaktadır.
Korunmada temel ilke; hem bölgedeki hastalıkların,
sorumlu ajanların, vektörlerin ve ilaçlara direnç pa-
ternlerinin bilinmesi, böylece profilaktik yaklaşımla-
rın belirlenmesi ve hem de kontaminasyon olasılığı
yüksek olan besinlerin tükeminden kaçınılmasıdır.
Dış kaynaklı bir infeksiyon hastalığının ülke içinde
yayılımının önlenmesi açısından, seyahatten dönen-
lerin dikkatle incelenmesi ve kuşkulu olgulara karan-
tina önlemlerinin alınması da korunma önlemlerinin
en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Se-
yahatle ilgili önlemler seyahatten önce başlamalı, se-
yahat süresince uygulanmalı ve sonrasında da sürdü-
rülmelidir (1). 

a) Genel Önlemler

Sağlık problemi olanlar, uzun veya güç koşullar-
da seyahate çıkmayı planlayanlar mutlaka seyahate
çıkmadan en az bir ay öncesinde uygulanacak prog-
ramın belirlenmesi ve mevcut hastalıklarının düzen-
lenmesi açısından değerlendirilmelidir. Atopik bün-
yeliler, diabetikler, gastrointestinal, kardiyovasküler
veya solunum sistemine ait hastalıkları bulunanlar ile
ilgili önlemler alınmalıdır. Hastaların seyahatleri sü-
resince yanlarında, devamlı kullandıkları ilaçları, has-
talıkları ile ilgili özet tıbbi bilgileri, eski EKG ve akci-
ğer radiogramlarını bulundurmaları sağlanmalıdır. 

Seyahate çıkacaklara içinde; termometre, elastik
bandaj, gazlı bez, flaster, antiseptik veya bakterisidal
sıvı sabun, aspirin, antasid, antiemetikler, rehidratas-
yon solüsyonları, orta dereceli oral laksatifler ve
ayaklar için pudra bulunan sağlık çantası bulundur-
maları öğütlenmelidir. Tuz tabletleri nemli ve sıcak
yörelerde faydalıdır. Seyahat sırasında su temizleme
tabletleri, sinek kovucular ve güneşlikler de yararlı
olmaktadır (2). 

b) Bağışıklama

1. Zorunlu Bağışıklama: Burada amaç, yal-
nızca infekte olunduktan sonra mobil birer rezervuar
olabilen yolcuları değil, seyahat edilen bölge insanla-
rını da korumaktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
1957’de kabul ettiği uluslararası sağlık yönetmeliğiy-
le, bazı infeksiyonlarla (sarı humma, kolera, çiçek gi-
bi) ilgili aşıların bazı ülkelerde zorunlu olarak yapıl-
masını öngörmüştür. Ancak bu aşılara gerek olup ol-
madığını saptamak, her ülkenin kendi sorumluluğun-

dadır ve yıldan yıla değişkenlik gösterebilmektedir.
En son endemik çiçek hastalığı olgusu Ekim
1977’de görülmüştür. DSÖ’nün 8 Mayıs 1980 tari-
hindeki 33. toplantısında, çiçek hastalığının yeryü-
zünden silindiği bildirilmiş ve uluslararası yolculuklar-
da çiçek aşısı sertifikası aranmasına son verilmiştir.
DSÖ 1988 yılından itibaren kolera aşısını zorunlu
aşılar listesinden çıkarmıştır. DSÖ tarafından her yıl
Ocak ayında yayınlanan "Uluslararası  Seyahat ve
Sağlık: Aşı Gereksinimi ve Sağlık Önerileri" broşü-
ründe; ülke ülke sarı humma aşısı gereksinimi ve
malarya durumu belirtilmektedir. Aynı şekilde
ABD’de “The Centers For Disease Control and pre-
vention (CDC)" tarafından yayınlanan mavi bültende
de her yıl sarı humma aşısı ve diğer aşıların yapılma-
sı gereken ülkeler bildirilmektedir (3,4).

Sarı humma 

Sarı humma aşısı, uluslararası yolculuklarda de-
ğişmez olarak zorunlu tutulan tek aşıdır. Virüsün ak-
tif olduğu ve endemik sayıldığı herhangi bir Afrika ya
da Güney Amerika ülkesine yapılacak yolculuklarda,
o ülkede kalma süresi ne olursa olsun sarı humma
aşısının yapılması mutlaka önerilmektedir. Sarı hum-
ma yönünden infekte veya yarı infekte ülkelerden gi-
rişlerde çeşitli ülkelerce sarı humma aşısı sertifikası
istenmektedir. Dokuz aydan büyük sağlıklı çocuklar-
da ve erişkinlerde aşı emniyetlidir. Aşı, 0.5 mL do-
zunda subkutan (SC) olarak yapılır, 10 gün sonra im-
münite oluşur ve 10 yılda bir rapel gerektirir. Aşıla-
madan 5-10 gün sonra %2-10 oranında hafif baş ve
kas ağrısı, subfebril ateş gibi minör semptomlar gö-
rülebilir. Yumurta ve ürünlerine karşı allerjisi olanla-
ra, immün sistem bozuklukları olanlara ve zorunlu
haller dışında hamile kadınlara uygulanmamalıdır
(5). İdeali, gebelere aşı yapmamak olmakla birlikte,
gerçekten yüksek riskli bölgelere seyahat edeceklere
aşı uygulanabilir (2,6). 

Kolera

Mevcut inaktive parenteral kolera aşısı koruma-
da çok etkili olmayıp, %50 oranında koruma sağla-
maktadır. Ayrıca her 6 ayda bir düz rapel gerektir-
mektedir. İnjeksiyon yerinde kızarıklık, ağrı, bazen
ateş, halsizlik ve baş ağrısı gibi reaksiyonlara da yol
açmaktadır. Ciddi yan etkileri ise çok nadirdir. Ende-
mik bölgeye seyahat edenler uygun gıda ve hijyenik
su temini sayesinde, aşıdan daha güvenli bir korun-
ma sağlamaktadırlar. Bir iki hafta arayla iki kez uy-
gulandığında semptomatik infeksiyonlardan %80-86
oranında hızlı fakat kısa süreli koruduğu bildirilen
oral inaktive tam hücre/rekombinant B-subünit aşısı
(WC/rBS) üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir
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(7,8). Araştırmaları hız kazanan, Vibrio cholerae 01
CVD 103-HgR attenue suşunun, tek doz oral uygu-
lanması ile %75-90 antikor cevabı oluştuğu, iyi tole-
re edildiği ve etkisinin 3 yıl sürdüğü bildirilmektedir
(9,10). 

2. Önerilen Bağışıklama: Uluslararası yönet-
meliklerle zorunlu tutulmamış olmasına rağmen bazı
aşıların; Kuzey Avrupa, ABD, Kanada; Avustralya
ve Yeni Zelanda’ya yapılan seyahatler dışında uygu-
lanması özellikle önerilmektedir. Yapılması önerilen
başlıca aşılar şunlardır: 

Poliyomiyelit

Gelişmekte olan ülkelere seyahat edecek immü-
nize olmamış yetişkinler, poliyomiyelitin özellikle pa-
ralitik komplikasyonu yönünden risk altındadır. Se-
yahat edecek kişiler; üç doz trivalan canlı oral polio
aşısı (OPV) veya 4 doz inaktive enjektabl polio aşısı
(IPV veya güçlendirilmiş-eIPV) ile daha önceki yıllar-
da zorunlu olarak aşılanmış olduklarından, bunlara
seyahat öncesi uygulanacak tek rapel dozu yeterli ol-
makta, ek bir aşılamaya gerek duyulmamaktadır. Da-
ha önce hiç aşılanmamışlar veya eksik aşılanmışlar
ise aşılarını tamamlamalıdırlar. Bunlara ve immün-
kompromize kimselere aşıya bağlı paralizi riski bu-
lunmayan inaktif enjektabl aşı uygulanmalıdır. Enjek-
tabl polio aşısı güçlü etkisi, inaktive olması gibi ne-
denlerle gündemdedir. Günümüzde, oral polio aşısı
ise sadece çocuk ve infantların rutin aşılamalarında
önerilmektedir. Gelişmekte olan yörelere gitmek is-
teyen gebelere ise fetus veya kendine  herhangi bir
yan etkisi olmayan oral veya daha iyisi inaktive aşı
yapılmalıdır (6,11).

Tetanoz-Difteri

Seyahate çıkan birçok kimse çocukluk çağında
difteri-tetanoz-boğmaca (DPF) aşı serisini yaptırmış
haldedir. Her 10 yılda bir rapel yapılması, bu rapel-
lerde yedi yaşından büyüklere ve yetişkinlere erişkin
tip tetanoz ve difteri tosoid (Td) aşısının uygulanma-
sı önerilmektedir. Buradaki difteri toksini standart
DPT aşısında bulunan difteri toksininin %10-20’sini
içerdiği için daha az febril reaksiyona yol açmakta-
dır. 

Kızamık

Dünyanın pek çok yerinde endemik olan kıza-
mıkdan korunmak için daha önceden kızamık geçir-
mediği kesin olarak belirlenen kişilere tek doz kıza-
mık aşısı yapılmalıdır. Erişkinlerde kızamığa karşı ba-
ğışık olunması, komplikasyonların önlenmesinde
önemlidir. İmmün yetmezliği olanlarda ve hamileler-
de kontrendikedir. Mutlak endikasyon varsa Aquired

Immünodeficiency Syndrome (AIDS)’lu hastalara ya-
pılabilir (2,12,13).

Tifo

Tifo gelişmekte olan ülkelerde endemik olup, bu
yörelere seyahat edeceklere bağışıklama önerilmek-
tedir. Günümüzde, ikisi paranteral, diğeri oral olarak
kullanılan üç tip tifo aşısı vardır: Paranteral iki aşıdan
ilki; fenol ve ısı ile inaktive edilmiş, yıllardır kullanım-
da olan ölü bakteri aşısıdır. Aşının etkinliği 2.5-3 yıl
sürer. Koruyuculuğu %51-81 olarak bildirilmiştir. Aşı
iki dozda dört hafta ara ile uygulanır. Bu aşının lokal
ve sistemik yan etkileri oldukça şiddetlidir. Aşılanan-
ların %21-23’ünde iş ve okul kaybına neden olmak-
tadır (14). İkinci parenteral aşı, tek doz parenteral
uygulanan Salmonella typhi’nin Vi kapsül polisak-
karid aşısıdır. Bu aşının koruyuculuğu yaklaşık %70
kadardır. Aşıya özgü lokal ve sistemik reaksiyonlar
inaktif aşıya göre daha seyrek olarak görülmektedir
(15). Tifo’ya karşı bağışıklamada 1990 yılında yeni
bir aşı "Ty21a" kullanılmaya başlanmıştır. Bu aşı S.
typhi’den hazırlanan, oral kullanılan, canlı attenue
bir aşıdır. Altı yaş ve  üzerindekilere, gün aşırı, günde
tek doz, dört kez verilmesi önerilmektedir. Beş yıl sü-
re ile %44-83 oranında koruma sağlar, iyi tolere edi-
lir. Aşının barsakarda açılmak üzere hazırlanmış
kapsülleri yerine, yeni geliştirilen likid süspansüyon
formunda verilmesi etkinliğini arttırmakta, aynı za-
manda küçük çocukların aşılanmasına da olanak
sağlamaktadır (16). 

Kuduz

Kuduz, dünyada çok az ülkede eradike edilmiş bir
hastalıktır. Kuduzun endemik olduğu yerlere gidecek
ve özellikle de kuduz yönünden risk grubu oluştura-
bilecek kişilere temas öncesi profilaksi önerilmekte-
dir. Temas öncesi profilaksi en azından üpheli ısırık-
tan sonra gerekebilecek, temini çok güç ve pahalı bir
preparat olan "Human Rabies Immünoglobulin-
HRIG" gereksinimini ortadan kaldırır. Temas öncesi
profilaksi amacı ile; 0, 7, 21 veya 28. günlerde 1
mL dozunda deltoid kas içine (IM) HDCV uygulanır.
Bu şema ile 2 yıl korunma sağlanmaktadır. Yüksek
risk altındakilere her 6 veya 12 ayda bir rapel yapı-
larak antikor titresi korunmaya çalışılmalıdır. Bir al-
ternatif temas öncesi profilaksi modeli de; 3 doz 0.1
mL dozunda HDCV’nin intradermal (ID) yoldan ay-
nı aşılama şemasına uyularak yapılması şeklindedir.
Klorokin ve diğer anti-malaryal ilaçlar ID yoldan ve-
rilen HDCV’ye karşı oluşan antikor cevabını azaltır.
Bu yüzden malarya yönünden endemik ülkeye giden
ve anti-malaryal alanlara IM profilaksi modeli uygu-
lanmalıdır (17).
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Meningokoksik menenjit

Meningokoksik menenjit, dünyanın her bölgesin-
de endemik olan bir hastalıktır. Orta Afrika’da; Ne-
paL, Hindistan, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Suudi
Arabistan’ın bir bölümünde özellikle kış ve ilkbahar-
da epidemiler yapmaktadır. Bu bölgelere seyahat
edeceklere meningokok aşısı yapılmalıdır. Aşı ile ba-
ğışıklama, ilaçla profilaksiye göre daha uygun ve gü-
venilir koruma yöndemidir. 0.5 mL’lik tek doz halin-
de kuadrivalan (A,C,Y,W-135) aşısı uygulanır. Bağı-
şıklık süresinin dört yaş ve daha yukarı kimselerde
en azından üç yıl olduğu gösterilmiştir. Üç aydan da-
ha küçük çocuklarda serogrup A’ya karşı oluşan im-
münitenin etkili olmadığı ve 3-11 aylık çocuklarda
ise tam koruyuculuk sağlanamadığı bildirilmiştir. Aşı
yapılan bölgede nadiren birkaç gün süren lokalize
eritem görülebilir. Serogrup C aşısının 2 yaşın altın-
daki çocuklarda etkili olmadığı bildirilmiştir. Gebeler-
de tehlikesi kanıtlanmamasına rağmen olası bir risk
varlığı dışında kullanılmamalıdır (2). 

3. Nadiren Gerekli Olan Bağışıklama: Bazı
aşıların ise özel bölgelere giderken yapılması öneril-
mektedir. 

Japon B ensefaliti (JE)

Seyrek olarak Uzak Doğu ve Güney Asya’da görül-
mektedir. Sivrisineklerle insana bulaşır. İnfekte ülke-
lerin kırsal kesimlerine gidecek ve en az bir ay kala-
cak kişilerde risk fazladır. Bağışıklamada 0, 7, 30.
günlerde 3 seri enjeksiyon gereklidir. Risk devam
ediyorsa iki yıl sonra bir rapel dozu daha yapılır. JE
aşısına bağlı lokal ve orta dereceli sistemik yan etki-
ler oluşabilir. %0.6 oranında ürtiker, anjioödem, ka-
şıntı ve daha nadir olarak solunum zorluğu gibi ciddi
yan etkiler de görülebilmektedir. Bu reaksiyonlar bir-
kaç saat içinde veya en çok iki hafta sonra kaybolur.
Bu nedenle, son aşı dozunun seyahatten en az 10
gün önce uygulanması önerilmektedir. 

Veba 

Veba aşısı hiçbir ülke için zorunlu bir aşı olmayıp,
sadece infeksiyonun görüldüğü bölgelere yapılan se-
yahatlerde uygulanması önerilmektedir. Sporadik ol-
gular halinde Asya, Güney amerika ve Afrika’da bil-
dirilmektedir. Olgu bildirilen ülkelerde modern kent-
lere gidecek olanlara aşı yapmak gerekmez; ancak,
hastalığın sık görülebildiği kırsal yörelere gideceklere
uygulanması yararlıdır. Dört hafta veya daha fazla
ara ile iki aşı, 2. dozdan 4-12 hafta sonra 3. aşı ya-
pılır. Bulaş riski devam ediyorsa her 6-12 ayda bir
rapel uygulanır. Enjeksiyon yerinde orta dereceli ağ-
rı, eritem, ödem sık karşılaşılan reaksiyonlardır. 

İnfluenza

İnfluenza infeksiyonu geçirmesi riskli olan; kardi-
yovasküler, pulmoner, renal, metabolik hastalığı
olanlara ve immün yetmezliklilere endemik yörelere
seyahat etmeleri durumunda uygulanmalıdır. Daha
önce influenza aşısı uygulanmış bireylerde Human
T-cell Lympothropic Virüs (HTLV)-I, Human Immu-
nodeficiency Virüs (HIV)-1 ve Hepatitis C Virüs an-
tikorlarının Enzyme Immunoassay (EIA) ile araştırıl-
ması halinde %0.6-1.7 oranında yalancı pozitiflikler
ile karşılaşılabileceği öne sürülmektedir (18). 

Pnömokok aşısı 

Pnömokok kapsül polisakkaridi aşısıdır. Yaşlılar,
asplenik hastalar, ciddi kalp ve akciğer hastalığı olan-
lar ve alkolikler gibi risk altında olduğu kabul edilen-
lere, seyahate çıkmadan önce yapılması önerilmek-
tedir (2,6). 

BCG (Bacille de Calmette-Guèrin) Aşısı

Tüberküloz, gelişmekte olan ülkelere seyahat
eden kimselerde potansiyel bir risk oluşturur.
BCG’yi yüksek epidemi gösteren bölgelere gidenle-
re öneren yazarlar olsa da kullanımı günümüzde tar-
tışmalıdır. Bununla birlikte tüberkülin cilt testi nega-
tif kişilere uygulanması önerilebilir (2). 

Kenelerle Bulaşan Viral Ensefalit 

Orta ve Doğu Avrupa’da ormanlık alanlarda gö-
rülen santral sinir sisteminin viral infeksiyonudur.
Mevcut bilgiler, endemik bölgeye gidenlere aşılama-
nın gerekli olmadığını vurgulamakla birlikte, uzun sü-
reyle ormanlık bölgelere seyahat edeceklere veya
oraya yerleşeceklere uygulanması önerilmektedir.
Aşı, Avusturya’da üretilmekte olup, 6 aylık bir süre
içinde 3 dozluk aşılama ile primer bağışıklama sağla-
nabilmektedir. 

Hepatit Profilaksisi 

Gelişmekte olan ülkelerden kontamine yiyecek
ve sudan bulaşma olasılığı fazla olan Hepatitis A Vi-
rüs (HAV) infeksiyonuna karşı koruyucu Standart
İmmünglobulin (γ globulin) çok değerlidir. HAV in-
feksiyonu, hastalığın geniş kitlelere yayılımında
önemli yer işgal eden çocuklarda hafif seyretmekle
beraber bu popülasyon, infeksiyonun prodrom ve
hiperakut dönemlerinde yakın çevreye Virüs saçma-
ları açısından önemlidir. Gelişmekte olan ülkelere
uzun süreli seyahat veya ikamet etmek için gidenle-
re, her 4-6 ayda bir yapılan immünglobulin (lg) uy-
gulaması ile başarılı bir profilaksi sağlamaktadır. Ül-
kemizde ise HAV infeksiyonunun, çocukluk çağında
geçirilme oranı yüksek olduğu dikkate alınmalıdır. 



Standart Ig’lerin Hepatitis B virüs (HBV) infeksi-
yonuna karşı bağışıklık sağlaması, içerdiği antikor
düzeyi preparatların hazırlandığı popülasyana bağlı
olacağı için, garanti edilemez. Hepatitis E virüs
(HEV)’e karşı etkinliği ise Ig’lerin elde edildiği bölge-
ye bağlı olmak üzere değişkendir. HEV infeksiyonu
açısından endemik bir bölge yaşayanlarından elde
edilmiş ise koruyuculuğu söz konusudur. İki aydan kı-
sa seyahat edeceklere 2 mL olan erişkin dozu yapı-
lır. Uzun süre kalacak veya orada kalacak erişkinlere
5 ml her 4-6 ayda bir yapılmalıdır. Enjeksiyon yerin-
de lokalize rahatsızlıklar ve nadir aşırı duyarlılık reak-
siyonu yapabilirler. Ig’ler gebelerde de emniyetlidir.
Bu preparatlar ile bulaşan herhangi bir infeksiyon
bildirilmemiştir.  

Yakın zamanda kullanım alanına giren HAV aşı-
sı, otuzdan çok ülkede ve ülkemizde piyasaya veril-
miştir. Aşıda kullanılan suş insan diploid MRC-5 hüc-
relerinde üretilen HM-175 suşudur. Ig’lere göre
uzun süre koruma sağlar. Bir ay ara ile iki doz ve 6-
12 ay sonra rapel dozu yapıldığı zaman 20 yılı aşan
bir süre ile korunmanın sağlanacağı öngörülmüştür
(19). İki doz uygulamadan sonra yaklaşık %100 se-
rokonversiyon sağladığı bildirilmiştir (20,21).

Gelişmekte olan ülkelerde HBV infeksiyonuna
sıklıkla rastlanmaktadır. HBV infeksiyonu kontamine
kan-kan ürünleri ve cinsel yolla bulaşır. Hastalığın
bulaşma olasılığı yüksek olan kişilerin HBV aşısı ile
profilaksiye alınması gereklidir. Birer ay ara ile iki
kez ve 6. ayda bir kez yapılabildiği gibi hızlı bağışık-
lama şeması ile birer ay ara ile 3 kez ve 12. ayda bir
rapel şeklinde de uygulanabilir (22).

Yukarıda adı geçen ve sıklıkla kullanılan bazı aşı-
ların doz ve uygulama şemaları ile ticari adları Tablo
1’de, ülkelere göre uygulanacak aşılar ise toplu hal-
de Tablo 3’de verilmiştir. 

4. Gebelerde Bağışıklama: Gebelerde teorik
olarak tüm canlı aşılar kontrendikedir. Gidilecek olan
bölgede poliomiyelit veya sarı humma riski mevcut
ise bu aşılar yapılabilir (23). Gebe ve emziklilerde
Ig’ler, toxoid aşılar, ölü ve inaktive aşıların yapılma-
sında sakınca yoktur (2). 

5. Genel Aşı Önerileri: Embriyonlu yumurta-
da veya tavuk embriyolarında üretilen aşılar (influen-
za, sarı humma, kızamık, kabakulak), yumurtaya
karşı gerçek allerjisi olan kimselerde kontrendikedir.
Bazı aşılara koruyucu olarak konan maddeler veya
eser olarak konan neomisin, streptomisin gibi anti-
biyotiklere hassasiyet mevcut olabilir. Aşı yapılma-
dan bunlar araşıtırılmalıdır.

İnaktive aşılar aynı anda, vücudun farklı yerlerine
uygulanabilir. Genel olarak farklı inaktive aşıların uy-
gulama aralıkları için herhangi  bir kısıtlama yoktur.
Bu kural, canlı ve inaktif aşıların birlikte uygulanma-
sında da geçerlidir. Yapılan çalışmalar; canlı virüs
aşılarının birlikte uygulanmalarının da antikor yanıt-
larını engellemediğini, birbirlerinin ayn etkilerini art-
tırmadığını göstermiştir. Birden fazla canlı aşı uygu-
lanmasına  gereksinim varsa; bu aşılar ya aynı anda
yapılmalı veya bir aylık ara ile uygulanmalıdır. Bera-
ber uygulanması önerilmeyen aşılar; kolera ve sarı
humma aşısıdır. Bunlar 3 hafta ara ile uygulanmalı-
dır. Geleşecek antikor yanıtını azalttığı için; kızamık,
kızamıkçık, kabakulak gibi canlı virüs aşıları ile birlik-
te immünglobulin kullanılmamalıdır. Bu aşılar yapıl-
dıktan 2 hafta sonra immünglobulin uygulanabilir.
Standart dozda immünglobulin verilenlere, uygula-
madan ancak 3 ay sonra canlı aşılar yapılabilir. İm-
münglobulin kullanılmasıyla; OPV, sarı human ve
canlı oral tifo aşıları arasında herhangi bir olumsuz
etkileşim gösterilememiştir. İmmünglobulinler, inak-
tive aşılardan sonraki bağışık yanıtı olumsuz yönde
etkilemezler (24).

HIV infeksiyonlular veya immünosüpressif hasta-
lar, bağışıklamaya düşük yanıt verirler. Bunlara OPV,
BCG, oral tifo ve sarı humma aşısı gibi aşıların ya-
pılması önerilmemektedir (25). 

Yüksek ateşli kimselerin bağışıklanması, durum-
ları düzelene kadar ertelenmelidir. Bununla birlikte
üst solunum yolu infeksiyonu gibi  hafif seyirli hasta-
lıklarda, aşılamanın mutlaka ertelenmesi şart değil-
dir. Planlı çocukluk yaş grubu aşıları (kızamık, kaba-
kulak, kızamıkçık, polio, difteri-tetanoz-boğmaca ve
Haemophilus influenzae tip b), yurt dışına seyahat
edecek çocuklara mutlaka şemasına uygun olarak
uygulanmalıdır (26).

c. Özgün Profilaktik Önlemler

1. Malarya Profilaksisi: Sıtmanın endemik ol-
duğu bölgelere seyahat edeceklere uygun profilaktik
anti-malaryal ilaçlar verilmeli ve sivrisineklerden ko-
runmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Gidilcek
bölgede var olan parazitin anti-malaryal ilaçlara di-
rencinin bilinmesinin önemi büyüktür. Malarya pro-
filaksisi gereken ve klorokine dirençli P. falciparum
(CRPF) bulunan ülkeler CDC ve DSÖ tarafından be-
lirtilmektedir. 

Sıtma Türkiye’nin de önemli sağlık problemlerin-
den biridir. Türkiye’de bulunan tek tür P. vivax’tır. P.
falciparum vakalarına dış kaynaklı sıtma olguları
şeklinde rastlanmatadır. Ülkemizde Güneydoğu
Anadolu bölgesinde endemik, diğer bölgelerde spo-
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Tablo 1. Seyahate Çıkacaklara Öneriler Aşılar ve Doz Şeması.

Aşı Yaş Veriliş Yolu Doz Rapel

Sarı Humma 

(Yellow Stamaril) > 1 Yaş SC 0.5 mL 10 yılda bir tek doz

Kolera 6 Ay – 4 yaş SC 0.2 mL

(Cholera Vaccine USP)* 5-10 Yaş SC/IM 0.3 mL 6 ayda bir aynı dozda

> 10 Yaş IM 0.5 mL

Polio

OPV (O.Polio Sabin) <18 yaş Oral 3 doz 1 doz

eIPV (Imovaw Polio enj.)* Her yaş SC 3 doz 1 doz

Tetanoz-Difteri >7 yaş SC,IM 0., 1-2., 6-12. aylarda 10 yılda

(Imovax D.T.adult) toplam 3 doz bir tek doz

Tifo

Oral (Vivotif Berna) > 6 yaş Oral 4 enterik kapsül günaşırı 5 yılda bir aynı doz

İnfekt. (Typhim Vi) > 5 yaş SC, IM 0.5 mL 3 yılda bir aynı doz 

Kızamık (Rouvax) > 15 ay SC 1 doz 1 doz

Kuduz (HDCV Rabies) Her yaş IM 0., 7., 21.,/28. günlerde 1 mL 2 yılda bir tek doz

Meningokok

(Imovax Menıngo A+C) > yaş SC 0.5 mL 3 yılda bir tek doz

Japon B Ensefaliti 1-3 yaş SC 0., 7., 30. günlerde 0.5 mL 

(Jevax)* > 3 yaş SC 0., 7., 30. günlerde 1 mL 2 yılda bir tek doz

Hepatitis B Her yaş IM 0., 1., 6. aylarda

(G.Hevac-B, Engerix-B, Her yaş IM 0., 1., 2., 12. aylarda 5-7 yılda bir tek doz

Hepavax)

Hepatitis A (Havrix) 1-15 yaş IM 0., 1. aylarda 0.5 mL İlk aşıdan 6-12 ay

>15 yaş IM 0., 1. aylarda 1 mL sonra tek doz

Kalma Süresi 3 aydan daha

İmmünglobulin <3 ay   >3 ay fazla kalanlara aynı

(γ-globulin) <23 Kilo 0.5 mL  1 mL dozda olmak üzere

(Beriglobin P, 23-45 Kilo IM 2 mL   1 mL her 4-6 ayda bir

Gamma Globulin) > 45 Kilo 2,5 mL  5 mL

* Türkiye’de preparatı bulunmamaktadır



radik olarak rastlanmaktadır (27). Ülkemizde de en-
demik bölgelere yapılacak seyahatlerde kemoprofi-
laksi önem kazanmaktadır. 

Kemoprofilaksi için kullanılan ilaçlar seyahate
çıkmadan 1-2 hafta önce kullanılmaya başlanmalıdır.
Böylece ilaçların yan etkilerinin gelişip gelişmediği,
seyahatten önce anlaşılmış olur. Sadece bölgede ka-
lının sürede kullanımı halinde başarısız olunur. Ke-
moprofilaksinin etkili olabilmesi için endemik bölge-
den döndükten 4 hafta sonrasına kadar uygulanma-
lıdır. 

a) Klorokine duyarlı P. vivax, P. ovale, P. mala-
ria ve P. falciparum 

Bu etkenlerle gelişen infeksiyonun bulunduğu
bölgelere seyahat edeceklere profilaktik olarak klo-
rokin verilmelidir. Klorokin, seyahatten iki hafta ön-
ce 2 tablet (300 mg baz)/hafta şeklinde verilmeye
başlanır, döndükten 4 hafta sonra bitirilir. Baş ağrısı,
baş dönmesi, bulanık görme gibi yan etkileri geçici
olup, haftalık dozun ikiye bölünerek alınmasıyla (Pa-
zar ve Çarşamba günü 150 mg) kontrol altına alına-
bilir. Hamilelerde ve uygun dozlarda kullanıldığında
çocuklarda da güvenilirdir (Tablo 2). P. falciparum
gametositleri için ayrıca (gebe olmayanlara) 3 tablet
tek doz halinde primakin verilmelidir. 

P. vivax ve P. ovale gibi karaciğerde hipnozoit
meydana getiren türlerin geç relapslarının önlenme-

si amacıyla, seyahatten döndükten sonra 14 gün so-
reyle 15 mg/gün primakin kullanılmalıdır. Primakin
gebelerde kullanılmaz. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz
enzim eksikliği olanlarda hemolitik kırizlere yol açtı-
ğından kullanılmadan önce bu özellik araştırılmalıdır. 

İran, Endonezya, Papua Yeni Gine ve Kolombi-
ya’da klorokine dirençli P. vivax olguları bildirilmiş-
tir. Prevalans çalışmaları kesinlik kazanmadığından,
bu bölgelere seyahat edeceklere farklı bir profilaksi
önerilmemektedir. 

b) Klorokine dirençli P.falciparum’a karşı pro-
filaksi 

Güneydoğu Asya, Güney Amerika’nın Amazon
bölgesi ve Afrika’da Büyük Sahra’nın altında kalan
bölgelerde CRPF infeksiyonları görülmektedir. Bu
durumda profilakside en etkili antimalaryal ilaç mef-
lokindir. Meflokin 1 tablet (250 mg)/hafta şeklinde
uygulanır. Seyahate gitmeden bir hafta önce başla-
nır, 4 hafta sonra bitirilir.

Meflokinin belirlenen yan etkileri arasında uyku-
suzluk, kabus görme, baş ağrısı, irritabilite, gastroin-
testinal semptomlar yer alır. 1/10.000 olguda tok-
sik psikoz ve epileptik nöbetler gibi ciddi nöropsiki-
yatrik reaksiyonlar görülür. Meflokin hamilelerde,
15 kg’dan zayıf çocuklarda, epileptiklerde ve pisiki-
yatrik hastalarda kontrendikedir. Kinidin ve ß-bloker
alanlarda da kullanılmamalıdır. 
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Tabol 2. Malarya Profilaksisi. 

ANTİMALARYAL ERİŞKİN DOZU ÇOCUK DOZU

P.  v ivaş ,  P.  ova le ,  P.  Malar ia  ve  k lorokine duyar l ı  P.  fa lc iparum

Klorokin 300 mg baz/hafta, oral 5 mg baz/kg/hafta, oral

K lorok ine  d i renç l i  P.fa lc iparum

Meflokin (Lariam) 250 mg/hafta, oral 15-19 1/4 tablet (62.5 mg)
20-30 kg 1/2 tablet (125 mg)
31-45 kg 3/4 tablet (187.5 mg)
> 45 kg 1 tablet (250 mg)

Doksisiklin 100 mg/gün, oral 9 yaşından küçük çocuklara ve 
hamilelere kontrendikedir

> 9 yaş 2 mg/kg/gün (max.
100 mg)

Klorokin Rutin dozunda Rutin dozlarda

+ + +

Proguanil 200 mg/gün, oral < 2 yaş: 50 mg/gün
2-6 yaş: 100 mg/gün
7-10 yaş: 150 mg/gün
> 10 yaş: 200 mg/gün 



Flora 1997;2:109-119116

Hacıbektaşoğlu A, Görenek L. Seyahat Sırasında İnfeksiyonlardan Korunma

Tablo 3. Ülkelere Göre Uygulanması Zorunlu veya Önerilen Bağışıklama Şeması (4). 

AFRİKA Sarı DT ve Hepatit Tifo Hepatit Kuduz Meningokok Japon B
KITASI humma Polio B A A+C Ensefaliti
ANGOLA Ö* Ö Ö Ö Ö R*
ÇAD Ö Ö Ö Ö Ö R R
CEZAYİR Ö Ö Ö Ö R
ETİYOPYA Ö Ö Ö Ö Ö R R
FAS Ö Ö Ö Ö R R
GABON Z* Ö Ö Ö Ö R
GÜNEY AFRİKA Ö Ö Ö Ö R
KAMERUN Z Ö Ö Ö Ö R R
KENYA Ö Ö Ö Ö Ö R R
KONGO Z Ö Ö Ö Ö R
LİBERYA Z Ö Ö Ö Ö R R
LİBYA Ö Ö Ö Ö R
MISIR Ö Ö Ö R R
MOZAMBİK Ö Ö Ö Ö
NİJER Z Ö Ö Ö Ö R R
NİJERYA Ö Ö Ö Ö Ö R R
ORTA AFRİKA Z Ö Ö Ö Ö R R
RUANDA Z Ö Ö Ö Ö R
SENEGAL Z Ö Ö Ö Ö R R
SOMALİ Ö Ö Ö Ö Ö R
SUDAN Ö Ö Ö Ö Ö R R
TANZANİA Ö Ö Ö Ö Ö R R
TOGO Z Ö Ö Ö Ö R R
TUNUS Ö Ö Ö Ö R
UGANDA Ö Ö Ö Ö Ö R R
ZAİRE Z Ö Ö Ö Ö R
ASYA KITASI
AFGANİSTAN Ö R Ö Ö R
AZERBEYCAN Ö R Ö Ö
BANGLADEŞ Ö R Ö Ö R R
BİR. ARAP EMİR. Ö R Ö Ö
ÇİN Ö Ö Ö Ö R R
ERMENİSTAN Ö R Ö Ö R
FİLİPİNLER Ö Ö Ö Ö R R
HONG KONG Ö Ö Ö Ö
HİNDİSTAN Ö R Ö Ö R R R
IRAK Ö R Ö Ö R
İRAN Ö R Ö Ö R
İNDONEZYA Ö Ö Ö Ö R R
İSRAİL Ö Ö Ö Ö
JAPONYA Ö R
KAZAKİSTAN Ö R R
KIRGIZİSTAN Ö R
KORE Ö Ö Ö Ö R
KUVEYT Ö Ö Ö Ö
LÜBNAN Ö Ö Ö Ö
MALEZYA Ö Ö Ö Ö R
NEPAL Ö Ö Ö Ö R R R
ÖZBEKİSTAN Ö R
PAKİSTAN Ö R Ö Ö R
RUSYA FED. Ö R Ö
SURİYE Ö R Ö
SUUDİ ARAB. Ö Ö Ö Ö R/Z
SİNGAPUR Ö Ö Ö Ö Ö
SRİ LANKA Ö R Ö Ö R R
TACİKİSTAN Ö R
TAYLAND Ö Ö Ö Ö R R
TÜRKMENİSTAN Ö R
UKRAYNA Ö R
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Sarı DT ve Hepatit Tifo Hepatit Kuduz Meningokok Japon B
humma Polio B A A+C Ensefaliti

VİETNAM Ö Ö Ö Ö R R
YEMEN Ö Ö Ö Ö Ö R
G. AMERİKA
ARJANTİN Ö R Ö Ö
BOLİVYA Ö Ö Ö Ö Ö R
BREZİLYA Ö Ö Ö Ö Ö R
EKVADOR Ö Ö R Ö Ö R
HAİTİ Ö R Ö Ö R
JAMAİKA Ö R Ö Ö
KOLOMBİA Ö Ö R Ö Ö R
KOSTARİKA Ö Ö Ö Ö R
KUBA Ö R Ö Ö
MEKSİKA Ö R Ö Ö R
PANAMA Ö Ö R Ö Ö R
PARAGUAY Ö R Ö Ö R
PERU Ö Ö R Ö Ö Ö R
ŞİLİ Ö Ö Ö R
URUGUAY Ö Ö Ö R
VENEZUELLA Ö Ö R Ö Ö R
K.AMERİKA
A.B.D. Ö
KANADA Ö
AVRUPA
ALMANYA Ö
ARNAVUTLUK Ö R Ö Ö
AVUSTURYA Ö
BELÇİKA Ö
BULGARİSTAN Ö
BOSNA-HERSEK Ö R Ö Ö
DANİMARKA Ö
ESTONYA Ö R
FİNLANDİYA Ö
FRANSA Ö
HOLLANDA Ö
İNGİLTERE Ö
İSPANYA Ö R
İTALYA Ö R
LİTVANYA Ö
MACARİSTAN Ö
MALTA Ö
MOLDAVYA Ö R
MONACO Ö
NORVEÇ Ö
POLONYA Ö
PORTEKİZ Ö
ROMANYA Ö
SLOVENYA Ö R
YUGOSLAVYA Ö R Ö Ö
YUNANİSTAN Ö R Ö Ö
AVUSTRALYA
AVUSTRALYA Ö
PAPUA YENİ GİNE Ö Ö Ö Ö
YENİ ZELLANDA Ö

(*) Ö: Önerilen, R: Riske göre, Z: Zorunlu



Meflokini tolere edemeyenlerde veya kontrendi-
kasyon varlığında doksisiklin 100 mg günlük dozda
önerilebilir. Bazı yörelerde meflokin dahil çoklu ilaç
direnci mevcuttur. Tayland ve Papua Yeni Gine gibi
yörelerde ilk seçilicek ilaç doksisiklindir. Doksisiklin
hamilelerde ve 9 yaşından küçüklerde kullanılmama-
lıdır. Uzun süreli kullanıma bağlı olarak güneş ışığına
duyarlılık, gastrointestinal yan etkiler ve monilyaz
oluşabilir. 

Klorokine dirençli bölgelerde meflokin ve doksi-
siklinin kullanılamadığı, özellikle hamilelerde ve 9
yaşından küçük çocuklarda, haftalık klorokine ek
olarak proguanil 200 mg/gün (erişkin dozu) verilir.
Ağızda ülserler oluşturması ve gastrointestinal yan
etkiler dışında proguanil gebelerde de kullanılabilen
emniyetli bir ilaçtır. 

Primetamin-Sulfadoksin (Fansidar), uzun süre
kullanıldığı zaman Stevens-Johnson Sendromu gibi
fatal aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açtığından
profilakside önerilmemektedir (2,28).

2. Turist Diyaresi: Bu tip diyareler; kontami-
ne besinlerin yenmesi sonucunda oluşabildiği gibi,
yenen değişik yiyecekler, sinirlilik, yorgunluk, yük-
seklik farkı ve benzer infeksiyon dışı nedenlerle de
gelişebilir ve kendiliğinden düzelir. Seyahat sırasında
diyare semptomları %22-55 oranında görülmekte
olup, infektif etkenlerin 2/3’ünü bakteriyel ajanlar
oluşturmaktadır. Viral infeksiyonlar arasında özellik-
le Rotavirüs ve Norwalk ajanı tanı konmamış sık
rastlanan diyarelerin etkenleri arasında yer almakta-
dır. Enterotoksijenik E. coli (ETEC), turist diyaresi
etkenleri arasında diğer infektif ajanların toplamın-
dan daha sık rastlanılan bir etkendir. Campylobac-
ter infeksiyonuna bağlı diyare ise Shigella ve Sal-
monella türlerine bağlı gastroenteritlerin toplamın-
dan daha çok görülmektedir. Amebiyaz ve giardiyaz
daha az oranda ve çoğunlukla seyahatten döndükten
sonra oluşan akut turist diyaresi meydana getirirler. 

Diyarenin tedavisinde en önemli faktör; kaybo-
lan sıvının su, çay gibi içeceklerle yerine konmasıdır.
Elekrolit replasmanı da çok önemlidir. Oral rehidra-
tasyon solüsyonlarının bir litre su içine karıştırılması
ile mükemmel bir replasman sıvısı hazırlanabilir. Muz
ve portakal iyi potasyum kaynaklarıdır. İshal diyetine
uyulmalı ve özellikle yağlı yiyecekler ve alkolden ka-
çınılmalıdır. 

Loperamid (Lorimid) ve difenoksilat (Lomotil),
yoğun diyare ve krampların giderilmesinde faydalı
olsa da infektif nedenli olgularda ve küçük çocuklar-
da önerilmemektedir. İki güne kadar durdurulama-
yan diyarelerde, ateş, üşüme ve ağır karmpları olan-

larda ve kanlı mukuslu dışkılama varlığında kesilme-
lidir. Antibiyotikler, sulu diyarelerde endike değiller-
dir. Bunlar destekleyici tedavi ile zaten kendiliğinden
iyileşmektedir. Fakat ağır veya orta dereceli diyarele-
rin şiddetinin azaltılması ve kısa sürmesi isteniyorsa
antibiyotikler kullanılabilir. Semptomlarla seyreden
üç veya daha fazla yumuşak dışkılama varlığında kı-
sa süreli ko-trimoksazol, doksisiklin veya bir kinolon
+ loperamid verilmesi uygun olabilir. Tek doz 500
mg siprofloksasin ampirik tedavide etkili olmaktadır
(2,29,30). 

Turist diyaresinin önlenmesinde faydası gösteri-
len tek non-antimikrobiyal ajan bizmut subsalisilat-
dır. Günde 4 kez 2 tablet (2.1 g/gün) uygulanması
halinde turist diyaresi gelişimi % 65 azaltılabilmiştir.
ETEC’ye bağlı turist diyarelerinin önlenmesinde B-
subünit tam hücre oral kolera aşısı %52 etkili olur-
ken, miks infeksiyonlarda bu oran % 65’lere ulaş-
maktadır (31). 
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