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ÖZET

Tetanoz yüksek mortaliteli, uygun afl›lamayla önlenebilen bir hastal›kt›r. Bu çal›flmada, yo¤un bak›mda iz-
lenen tetanoz tan›l› hastalar›n demografik ve klinik özellikleri de¤erlendirilmifltir. Ocak 2002-Nisan 2007 ta-
rihleri aras›nda hastanemiz yo¤un bak›m ünitelerinde alt› yetiflkin tetanoz olgusu prospektif olarak izlenmifl-
tir. Toplam alt› tetanoz olgusunun yafl ortalamas› 67.3 (47-83) y›l olup; dördü kad›n, ikisi erkek idi. Bir olgu
hariç, olgular›n hiçbirisinde afl›lama öyküsü bulunmamaktayd›. Dört olguda diken, kemik parças› ve pasl› tel gi-
bi aletlerle minör travma sonras› yaralanma mevcut iken, bir olguda fraktüre ba¤l› majör travma öyküsü bu-
lunmaktayd›. Bir olguda ise travma öyküsü belirlenemedi. Ortalama inkübasyon süresi 7.8 gün olarak saptan-
d›. Olgular›n en s›k kas›lma ve a¤z›n› açamama yak›nmas› ile baflvurduklar› belirlendi. Toplam befl olguya yat›fl-
lar›ndan itibaren ortalama 1.6 gün mekanik ventilatör uyguland›. Dört olguda hastane infeksiyonu geliflti ve en
s›k hastane infeksiyon etkeninin metisiline dirençli Staphylococcus aureus oldu¤u belirlendi. Üç olgu kaybedi-
lirken, üç olgu sekelsiz olarak iyileflti. ‹nfeksiyon d›fl› komplikasyonlar aç›s›ndan olgular irdelendiklerinde; bir
olguda gastrointestinal sistem kanamas›, iki olguda ise akut böbrek yetmezli¤i ve mekanik ventilatör iliflkili
pnömoni ve pnömotoraks geliflti. Olgular›m›z›n büyük bir k›sm›nda afl›lama öyküsünün olmamas›n›n, minör
travmaya karfl›n infeksiyon geliflmesinde önemli rolü vard›r. Bu nedenle hastal›¤›n kontrolünde en önemli yol
korunmad›r. Ayn› zamanda bu olgular uzun süre yo¤un bak›m ünitelerinde takip ve tedavi edildiklerinden, in-
feksiyona ba¤l› ya da infeksiyon d›fl› ciddi komplikasyonlar geliflebilece¤i ak›lda bulundurulmal› ve yak›n takip
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tetanoz, Yo¤un bak›m ünitesi, Komplikasyon

SUMMARY
Evaluation of Six Adult Tetanus Patients Followed in Intensive Care Unit

Tetanus is a disease with high mortality and preventable with appropriate vaccination. Demographic and
clinical characteristics of the patients diagnosed as tetanus and followed in the intensive care unit were eva-
luated. Six adult tetanus patients treated in the intensive care unit between January 2002 and April 2007 are
prospectively followed. The patients had a mean age of 67.3 (47-83); four of them were male and two were
female. Only one of the patients had vaccination. Four of the patients had minor trauma with spine, piece of
bone or rusty wire. One patient had history of fracture due to major trauma. There was no history of tra-
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Tetanoz; Clostridium tetani’nin neden olduğu
gelişmiş ülkelerde giderek azalmakla birlikte, özellik-
le gelişmekte olan ülkelerde halen sorun olan, mor-
talitesi yüksek bir infeksiyon hastalığıdır. Dünyada
her yıl yaklaşık bir milyon yeni vaka tespit edilirken,
ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2001 yı-
lında 24 tetanoz olgusu bildirilmiştir. Aynı verilere
göre hastalığın morbidite hızının 4/100.000 olduğu
belirtilmiştir[1,2]. Ancak ülkemiz için hastalık bildi-
rimlerindeki yetersizlik göz önüne alındığında bu ra-
kamın daha yüksek olabileceği düşünülmektedir.

Tetanoz; jeneralize, lokal, sefalik ve neonatal ol-
mak üzere dört farklı klinik tablo ile ortaya çıkabilir.
İnkübasyon süresinin yedi günden kısa olması, baş-
lama süresinin 48 saatten az olması, yüksek riskli gi-
riş yolunun bulunması (yanık, umblikal kordon, cer-
rahi girişimler, septik abortus, komplike kırıklar), je-
neralize tetanoz, vücut sıcaklığının 40°C’nin üzerin-
de olması ve taşikardinin bulunması hastalığın prog-
nozunun kötü olabileceğini gösteren faktörlerdir. Bu-
nunla birlikte, son yıllarda yoğun bakım ünitesi
(YBÜ)’nde akut solunum yetmezliğine yaklaşım ve
hayati fonksiyonların desteklenmesi konusundaki
gelişmeler, tetanoz hastalarının prognozları üzerinde
de olumlu gelişmelere yol açmıştır.

Çalışmamızda YBÜ’lerde tetanoz tanısı ile izledi-
ğimiz olguların demografik ve klinik özellikleri ile
prognozları irdelenmiştir.

MATERYAL ve METOD

Ocak 2002-Nisan 2007 tarihleri arasında
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama
ve Araştırma Merkezinde klinik olarak tetanoz tanısı
konan ve YBÜ’de izlenen altı olgu prospektif olarak
izlenmiştir. Olguların tetanoza neden olabilecek ya-
ralanma şekilleri ile yerleri, inkübasyon süreleri, kli-
nik bulguları, infeksiyona bağlı ve infeksiyon dışı
komplikasyonları ile tedaviye yanıtları bir form oluş-
turularak kaydedildi.

İnkübasyon Süresi

Travma tarihinden ilk semptomun ortaya çıktığı
ana kadar olan süre olarak tanımlandı.

Başlangıç Dönemi Süresi

İlk semptomdan jeneralize kasılmaların ortaya
çıkmasına kadar geçen süre olarak tanımlandı. 

Hastalara Yaklaşım, Tedavi ve İzlem

Yoğun bakıma kabul edilen olguların hava yolla-
rının açık kalması sağlanırken, gerektiğinde hastala-
ra mekanik ventilasyon uygulandı. Tetanoz tedavisi
için hastalara antibiyotik (metronidazol 3 x 500 mg)
başlandı ve tetanoz aşısı yapıldı. İnsan tetanoz im-
münglobulini bulunamadığından at kaynaklı tetanoz
antitoksini (300.000 IU intramusküler) uygulandı.
Bununla birlikte, sedatifler (diazepam, 40-240
mg/24 saat), gerektiğinde spazmları kontrol etmek
amacıyla pankuronyum gibi nöromusküler bloke edi-
ci ajanlar, hiperadrenerjik aktivite için klorpromazin
(50-300 mg/24 saat) ya da propranolol (10-40
mg/24 saat), tromboembolizm profilaksisi için he-
parin (5000 IU subkütan 12/12 saat) tedavileri ve-
rildi. Olguların beslenmesi kalori ihtiyaçları hesapla-
narak nazogastrik tüp ile sağlandı. 

BULGULAR

Toplam altı tetanoz olgusunun yaş ortalaması
67.3 (47-83) yıl olup, dördü kadın ikisi erkek idi. Bir
olguda 15 yıl önce tetanoz aşısı yaptırma öyküsü
varken, diğer olgularda aşılama öyküsü yoktu. Beş
olgu kırsal alanda yaşamakta idi. Bir olguya akciğer
malignitesi eşlik ederken, diğer olgulara hiçbir kro-
nik hastalık yoktu. Üç olguda üst, bir olguda alt ekst-
remite olmak üzere toplam dört olguda diken, kemik
parçası ve paslı tel gibi aletler ile minör travma son-
rası yaralanma mevcut iken, bir olguda majör trav-
maya bağlı radius kemiğinin fraktürü öyküsü bulun-
makta idi. Bir olguda ise travma öyküsü yoktu an-
cak, çıplak ayakla bahçe işleri ile uğraşma öyküsü
vardı (Tablo 1).
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uma in one patient. Mean period of incubation was 7.8 days. The most common symptom during administ-
ration was contractions and trismus. Five patients were entubated and mechanically ventilated for a mean
period of 1.6 days. Four patients had nosocomial infection and Staphylococcus aureus was the most com-
mon pathogen. Three patients died, whereas the other three recovered without sequela. Non-infectious
complications were gastrointestinal hemorrhage in one, acute renal failure, ventilator associated pneumonia
and pneumothorax in two patients. Minor trauma may lead to tetanus in people without vaccination; majo-
rity of our patients did not have vaccination. Since these patients are followed in the intensive care units for
a long period of time, one must consider that infectious and non-infectious complications may develop.

Key Words: Tetanus, Intensive care unit, Complications



Travması olan hastalarda ortalama inkübasyon
süresi 7.8 gün olarak tespit edildi. Başlangıç periyo-
dunun ise ortalama 5.8 gün olduğu saptandı. Olgu-
ların en sık kasılma ve ağzını açamama yakınması ile
başvurdukları belirlendi. Fizik muayenelerinde tüm
olgularda trismus, ense sertliği ve batında rijidite be-
lirlenirken, iki olguda rizus sardonikus, üç olguda ise
opistotonus bulgusu saptandı. Bir olgu dışında tüm
olgular mekanik ventilatöre bağlandı. Yatış ile meka-
nik ventilatöre bağlanma arasındaki süre ortalama
1.6 gün olarak hesaplandı. Dört olguda hastane in-
feksiyonu gelişti. Hastane infeksiyonu gelişen dört
olgudan üçünde etken metisiline dirençli Staphylo-
coccus aureus (MRSA) iken, birinde Acinetobacter
baumannii idi. Olgularda gelişen komplikasyon tip-
leri Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Toplam altı tetanoz olgusundan üç olgu kaybedi-
lirken, üç olgu sekelsiz olarak iyileşti.

TARTIŞMA

Tetanoz özellikle immünize olmamış ya da im-
münitesi yetersiz kişilerde görülen bir infeksiyon has-
talığıdır[3]. Gelişmiş ülkelerde genellikle 60 yaş ve
üzerinde görülmektedir. İleri yaşlarda, genellikle 50
yaş üzerinde koruyucu antikor düzeyinin önemli
oranda azaldığı ve bu durumun 10 yılda bir yapılma-
sı gereken tetanoz toksoidi rapellerinin yapılmaması
nedeniyle olduğu belirtilmektedir[4,5]. Çalışmamızda
tetanoz olgularımızın yaş ortalamasının 67.3 yıl ol-
ması, tetanozun ülkemizde de neonatal tetanoz ka-
dar ileri yaş hastalığı olarak da önemli olduğunu dü-
şündürmektedir.

Elli beş tetanoz olgusunun irdelendiği bir çalışma-
da, olguların %90’ının iğne, çivi veya odun parçası
batması, ezilme veya hafif bir kesilme şeklinde yara-
lanmalar gibi minör ve orta dereceli yaralanmalar ta-
riflediği belirlenmiştir[6]. Benzer şekilde olgularımızın
dördünde minör yaralanmalar sonrası tetanoz geliş-

tiği tespit edilmiştir. Bu verinin tetanoz oluşumunda
minör yaralanmaların kesinlikle dikkate alınması ge-
rektiğini göstermesi açısından önemli olduğunu dü-
şünmekteyiz.

İnkübasyon süresi iki gün ile iki ay, ortalama ola-
rak 15 gündür. Başlangıç süresi ise ortalama bir-dört
gündür. Bu süreler ne kadar kısa ise prognozun o
kadar kötü olduğu belirtilmektedir[7,8]. Olgularımızın
ortalama inkübasyon süresi 7.8 gün olarak tespit
edilmiştir.

YBÜ’de yirmi altı tetanoz olgusunun irdelendiği
bir çalışmada, olguların %88’inde trismus, %77’sin-
de disfaji, %69’unda ise ense sertliği tespit edilmiş-
tir[9]. Olgularımızın tümünde trismus, ense sertliği
ve batında rijidite belirlenirken, iki olguda rizus sar-
donikus, üç olguda ise opistotonus bulgusu saptan-
dı. Solunum kaslarının tutulumu veya larengospazm
solunum problemlerine neden olabilir. Hatta ilk
spazm öldürücü olabilir[9,10]. Çalışmamızda toplam
altı olgudan, beş olguda yatış tarihlerinden itibaren
ortalama 1.6. günde mekanik ventilatör ihtiyacı
doğmuştur.

Tetanoz olgularında YBÜ’lerde uzun süre takip
edilmelerine ve invaziv işlem uygulamalarına bağlı
olarak hastane infeksiyonları gelişebilmektedir. Ça-
lışmamızda dört olguda hastane infeksiyonu saptan-
mış olup bunlardan iki olguda ventilatör ilişkili pnö-
moni, bir olguda santral kateter ilişkili bakteremi, bir
olguda ise sepsis tespit edildi. En sık izole edilen et-
kenler üç olguda MRSA, bir olguda ise A. bauman-
nii idi. 

İnfeksiyon dışı komplikasyonlardan en sık görü-
lenler otonom sistem bozukluğuna bağlı olarak kar-
diyak aritmiler, hipo veya hipertansiyon, kardiyo-
miyopati, akut böbrek yetmezliği ve gastrointesti-
nal sistem kanamalarıdır. YBÜ’de 336 tetanoz ol-
gusunun izlendiği bir çalışmada olguların %21.1’in-
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Tablo 1. Tetanoz olgularının demografik özellikleri ile komplikasyon tipleri

Olgular Yaralanma yeri Yaralanma tipi Aşılanma öyküsü Komplikasyon tipi

1 Kol Majör Yok Sepsis, ABY

2 El 1. parmak Minör Yok SVK ilişkili bakteremi

3 El 2. parmak Minör Yok VİP, GİS kanama

4 Bilinmeyen Bilinmeyen Yok VİP

5 El 1. parmak Minör Var Pnömotoraks, ABY

6 Bacak Minör Yok Pnömotoraks

ABY: Akut böbrek yetmezliği, SVK: Santral venöz kateter, VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, GİS: Gastrointestinal sistem.
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de pnömotoraks, %10.4’ünde akut böbrek yetmez-
liği ve %9.5’inde nörodisfonksiyon geliştiği bildiril-
miştir[11].

Hastalığın klinik şekillerinden bağımsız olarak,
kısa inkübasyonlu olgularda (özellikle yedi günden kı-
sa) ve başlama süresi 48 saatten az olanlarda morta-
lite %50’lerin üzerindedir[8]. Kliniğimizde takip etti-
ğimiz olguların ortalama inkübasyon süresi 7.8 gün
olup, mortalite oranı %50 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; aşılama öyküsü olmayan olgular-
da, minör travmalar bile tetanoz açısından dikkate
alınmalıdır. Hastalığın kontrolünde en önemli konu
korunma olduğundan yetişkin aşılamasının aksatıl-
maması önemlidir. Ayrıca, tetanoz olguları uzun sü-
re YBÜ’lerde takip edildiklerinden, hastalıktan ba-
ğımsız ciddi komplikasyonlar gelişebileceği dikkate
alınarak infeksiyon kontrol önlemleri ve diğer destek
tedavileri titizlikle uygulanmalıdır. 
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