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1.GøRøù VE AMAÇ
Bo÷maca, Bordetella pertussis’in (B. pertussis) neden oldu÷u tüm yaú gruplarını
etkileyebilen bir solunum yolu enfeksiyonudur. Yüksek oranda bulaúıcıdır. Aúılanması
tamamlanmamıú yenido÷an ve bebeklerde ölümcül seyredebilmektedir (1,2).

Bo÷maca enfeksiyonunda tanımlanan bo÷maca vakaları gerçek insidansın çok
altındadır. Dünya Sa÷lık Örgütü (DSÖ) ve Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) tarafından bo÷maca için klinik vaka tanımlaması yapılmıú olmasına
karúın pratik uygulanmada aksaklıklar olmaktadır (1). Standardize, kolay ulaúılabilir
laboratuvar tekniklerinin olmaması da tanıda güçlüklere yol açmaktadır. Tanı
konulmuú ise bildirim sistemindeki aksaklıklar nedeni ile birçok vaka kayıtlara
geçmemekte, dolayısıyla bildirilen bo÷maca insidansları ço÷u zaman gerçe÷in altında
olmaktadır.

Aúılı çocuklar, ergen ve eriúkinlerde; bo÷maca enfeksiyonu uzun süreli öksürük,
kusma ve repriz gibi tipik semptomlar görülmeden atipik ve asemptomatik seyreder.
Uzamıú öksürük yakınması ile baúvuran ergen ve eriúkin hastalarda yapılan
çalıúmalarda bo÷maca enfeksiyonu %13-20 gibi yüksek oranda saptanmıútır (3-5).
Hekimler bo÷maca enfeksiyonunu bir çocukluk ça÷ı enfeksiyonu olarak düúünmekte
ve ergenlerde bo÷maca olasılı÷ı ço÷u zaman akla getirilmemektedir. Bu nedenle,
ergen ve eriúkinlerdeki bo÷maca vakaları ço÷u zaman gözden kaçmaktadır.
Asemptomatik ya da atipik bo÷maca enfeksiyonu geçiren ergen ve eriúkinler,
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bebekler için enfeksiyon kayna÷ı olur ve bebeklerde yüksek morbidite ve mortalite ile
seyreden bo÷maca enfeksiyonun bulaúmasında önemli rol oynarlar (1).

1950’li yıllarda bo÷maca aúısının uygulanmaya baúlanması ile azalan bo÷maca
insidansı, son yıllarda tüm dünyada yeniden belirgin bir artıú göstermiútir (6-12).
Geliúmekte olan ülkelerde bo÷maca enfeksiyonu salgınları görüldü÷ü gibi geliúmiú
ülkelerde de semptomatik ya da asemptomatik bo÷maca enfeksiyonu sıklı÷ında
önemli artıúlar görülmüútür.

Bilindi÷i gibi ülkemizde, Sa÷lık Bakanlı÷ı aúı takvimine göre, bo÷maca aúısı aselüler
bo÷maca aúısı (DTaB-IPV-Hib, difteri, aselüler bo÷maca, tetanoz, inaktif polio, H.
ønfluenza Tip b aúısı) úeklinde 2, 4, 6. ve 18. ay úeması ile toplam 4 doz
uygulanmaktadır. Birçok geliúmiú ülkede uygulanan 4-6 yaú ve 11-12 yaú pekiútirme
dozları ülkemiz ulusal aúı takvimine henüz girmemiútir. Bebeklerde 4 doz aúılamadan
sonra koruyuculuk ortalama 5-12 yıl sürmektedir (6, 13-15). Çocukluk ça÷ında son
aúı dozundan 3 yıl sonra koruyuculuk en yüksektir. Daha sonra koruyuculuk
azalmaya baúlar ortalama 10 yıl sonunda koruyuculuk çok düúük düzeye iner ya da
hiç kalmaz (6, 13-15). Bu nedenle, birçok geliúmiú ülke rutin aúı takviminde 4-6 yaúta
bo÷maca aúı rapeli bulunmaktadır. Buna ra÷men, son yıllarda yapılan çalıúmalarda
4-6 yaú grubunda pekiútirme dozu yapılan geliúmiú ülkelerde bile bo÷maca
enfeksiyonu insidansı artmıú oldu÷u gösterilmiútir. Bu nedenle, birçok geliúmiú ülkede
ergenlere, eriúkin tip difteri, bo÷maca, tetanoz (dTab) aúısı uygulanmaya baúlamıútır.
Dünya Sa÷lık Örgütü, her ülkenin kendine özel verilere dayanarak kendi aúı úemasını
belirlemesini önermektedir. Aúı úeması belirlerken öncelikle göz önüne alınması
gereken, korunması amaçlanan hastalı÷ın toplumdaki yükü ve epidemiyolojidir. Kayıt
ve bildirim sistemi sorunları olan ülkelerde, hastalık yükünü ortaya koyma ço÷u
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zaman güç olmaktadır. Bu nedenle, hastalık epidemiyolojisi hakkında önemli ipuçları
veren seroprevalans çalıúmaları kullanıúlıdır. Hele bo÷maca gibi önemli tanı sorunları
olan hastalıklarda, kayıt ve bildirim sistemi, hastalık yükü ve epidemiyolojisini ortaya
koymada ço÷u zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bir toplumda bo÷maca-yaú
spesifik seroprevalansının saptanması, bo÷maca enfeksiyonundan korunmada
pekiútirme

dozlarının

gerekli

olup

olmadı÷ını

ve

gerekli

ise

hangi

yaúta

uygulanmasının en do÷ru olaca÷ını saptamak için en de÷erli bulgulardan biridir. Bu
çalıúmada,

øzmir’de

çocuk,

ergen

ve

eriúkinlerde

bo÷maca

yaú

spesifik

seroprevalansının belirlenmesi amaçlandı. Seroprevalans verilerine dayanılarak, okul
öncesi çocuklar ve ergenlere bo÷maca pekiútirme dozlarının yapılmasının gerekli
olup olmadı÷ı, yapılacaksa hangi yaúta uygulanmasının daha do÷ru olaca÷ı tartıúıldı.
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2.GENEL BøLGøLER
A. ETKEN
B. pertussis Alcaligenaceae familyasından Bordetella türü içinde yer almaktadır.
Gram (-), kapsülsüz, hareketsiz, aerobik kokobasildir. Oldukça küçük bir bakteridir
(Ortalama 0.4-0.8 ɰm). ølk kez 1906 yılında Bordet ve Gengou tarafından kültürde
izole edilmiútir.

Memeli hayvanlarda hastalık yapan en önemli Bordetella türü B. pertussis, B.
parapertussis ve B. bronchiseptica‘dır. ønsanlarda bo÷maca oluúturan türler B.
pertussis ve B. parapertussis’tir. B. pertussis insanlarda patojen olan bir bakteridir,
hayvan ya da çevresel reservuarı bilinmemektedir. B. parapertussis hafif bo÷maca
tablosu oluúturabilen bir etkendir (17). B. bronchiseptica ise hayvanlarda hastalık
oluúturmakta insanlarda nadiren hastalık etkeni olmaktadır. B. holmesii, son yıllarda
tanımlanan insanlarda solunum yolu enfeksiyonu yapabilen genç erkeklerin kan ve
balgamlarında saptanan bir bakteridir.
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B. EPøDEMøYOLOJø–øNSøDANS
Bo÷maca etkeni B. pertussis oldukça bulaúıcı bir bakteridir. Ev içi temaslarda,
aúılanmamıú ya da do÷al geçirilmiú enfeksiyon sonrası ba÷ıúıklı÷ı azalmıú bireylere
%80 oranında bulaúmaktadır. Bakteri sıklıkla solunum yolu sekresyonlarından
damlacık yolu ile bulaúmasına karúın enfekte insanların solunum sekresyonlarından
direkt temas ile de bulaúabilir. Hastalı÷ın kataral, paroksismal ve konvelesan fazı
vardır. Kataral faz ve paroksismal fazın erken dönemleri hastalı÷ın en bulaúıcı oldu÷u
dönemlerdir.

Bo÷maca mevsimselli÷i hakkında bilgiler henüz net de÷ildir (18). Bazı raporlarda yaz
aylarında sık görüldü÷ü bildirilse de genelde yılın ilk altı ayında daha sık görüldü÷ü
saptanmıútır. Epidemilerin ço÷unun kıú ve ilkbahar aylarında görüldü÷ü gözlenmiútir.
Fakat ABD’nin güney eyaletlerinde yaz ortasında, kuzey eyaletlerinde ise TemmuzEkim aylarında endemik oldu÷u dikkat çekicidir.

Bo÷maca enfeksiyonun gerçek insidansının saptanması zordur. Aúılı bireyler, ergen
ve eriúkinlerde bo÷maca enfeksiyonu uzun süreli öksürük, repriz, öksürük sonrası
kusma gibi tipik bulgular olmaksızın atipik veya asemptomatik seyredebilmektedir.
Uzamıú öksürük nedeni ile hekimlere baúvuran çocuk ve eriúkin hastalar, genellikle
sinuzit, astım, pnömoni gibi tanılar almaktadır. Bu hastalara birçok tetkik yapılmakta
ancak ayırıcı tanıda bo÷maca enfeksiyonu ço÷u zaman akla gelmemektedir. Oysa
yapılan çalıúmalarda, uzamıú öksürük yakınması ile baúvuran ergen ve eriúkinlerin
%13-20’sinde bo÷maca saptandı÷ı gösterilmiútir (3-5). Ülkemizde yapılan bir
çalıúmada, iki haftadan uzun öksüren 0-16 yaú grubundaki olguların %16.9’unda
bo÷maca

saptanmıútır

(5).

Birçok

mikroorganizma

(mycoplasma,

klamidya,

adenovirus, respiratuar sinsisyal virus, B. broncoseptica gibi) benzer tabloya yol
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açabilir. Bu nedenle, klinik semptomu olan birçok vakanın yanlıú tanı alması
bo÷maca insidansının saptanmasını güçleútirmektedir.

Klinik tanıda oldu÷u gibi laboratuvar tanı konulmasında da güçlükler vardır. Kültür,
altın standart yöntemdir. Ancak enfeksiyonun geç döneminde, aúılı bireylerde ve
antibiyotik tedavisi alanlarda yanlıú negatif olarak sonuçlanmaktadır. Polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) ve seroloji kolay ulaúılabilir tanı yöntemleri de÷ildir. Klinik olarak
úüphelenilen vakalarda bu nedenle laboratuvar tanı konulmasında sorunlar
yaúanmaktadır.

Klinik tanıyı standardize etmek için DSÖ ve CDC tarafından vaka tanımlamaları
yapılmıútır (1). Bo÷maca salgınları sırasında bu vaka tanımlamaları kullanıúlıdır.
Ancak bu vaka tanımlamalarına uyulmaması veya farklı ülkelerde yapılan
çalıúmalarda farklı

vaka

tanımlamalarının

kullanılması nedeni ile

bo÷maca

insidansının global de÷erlendirilmesinde sorunlar yaúanmaktadır. Geliúmekte olan
Asya, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde bo÷maca epidemiyolojik bilgileri sınırlıdır
(DSÖ). Ancak asıl bo÷maca salgınları bu ülkelerdedir. Ülkelerden bo÷maca insidansı
bildirimlerinin yapılmaması nedeni ile gerçek insidans saptanamamaktadır. Örne÷in
Güney Do÷u Asya bölgesinde 1990’lı yıllarda azalan insidans, Hindistan’ın bu
yıllarda bo÷maca bildirimlerini yapmamasına ba÷lanmıútır (19).

Tam hücreli bo÷maca aúısı, 1914 yılında ABD’nde ruhsat almıú ve 1948 yılında rutin
aúı takvimine girmiútir. Ancak 1950-1970’li yıllarda dünya genelinde aúılama oranları
çok düúük (%5 civarında) seyretmiútir. Aúı yapılmasının özendirilmesi ve dünya
genelinde %5 olan aúılama oranlarının arttırılması amacıyla, DSÖ tarafından 1974
yılında Geniúletilmiú Ba÷ıúıklama Programı (GBP) baúlatılmıútır. 1984 yılında; GBP
aúıları (BCG, DBT, kızamık ve oral polio) için standart bir aúılama úeması
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oluúturulmuú ve 1990 yılına kadar, her çocu÷un DBT, oral polio, kızamık ve BCG
aúıları ile aúılanması hedeflenmiútir (20). Ülkemizde de, 1985 yılında DSÖ GBP
çerçevesinde hızlandırılmıú aúılama (Ulusal Aúı Kampanyası) baúlatılmıú ve %2030’larda olan aúılama oranları 2001’de %83’e yükselmiútir.

Rutin aúılama ile bo÷maca vakalarında belirgin azalma olmuútur. Bo÷maca insidansı,
1980’li yıllarda oldukça yüksek iken GBP uygulaması ile 1990’lı yıllardan itibaren
bildirilen vaka sayısında azalma oldu÷u görülmektedir (ùekil 1). Ancak birçok ülkede
aúılama oranları %80’lerin üzerinde olmasına karúın, bo÷maca 3-4 yılda bir pik
yapmaya devam etmekte ve salgınlar görülmektedir. Yılda 50 milyon enfeksiyona,
300.000 ölüme ve bebeklerde %4 mortaliteye neden olmaktadır (DSÖ 2003).
Bo÷maca enfeksiyonundan ölüm sayısı, DSÖ verilerine göre 2002 yılında 294.000,
2004 yılında ise 236.844‘tür.

Vaka sayısı

Resmi aúılama

DSÖ/UNICEF aúılama

ùekil 1. Global yıllık bo÷maca insidansı ve DBT3 aúılaması, 1980-2006 ( DSÖ)
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Amerika Birleúik Devletleri’nde DBT aúısının 1950 yıllarında uygulanmaya baúlaması
ile bo÷maca insidansında belirgin bir azalma olmuútur (ùekil 2). Bu ülkede 19972000 yılları arasında bildirilen yıllık insidans 2.7/100.000’dir (2). Ancak bo÷maca
insidansında 2000’li yıllardan itibaren belirgin artıú olmuútur (ùekil 3). Örne÷in, 2004
yılında 25.827, 2005 yılında ise 25.616 bo÷maca vakası bildirilmiútir. Bu rakamlar son
40 yılda saptanan en yüksek vaka sayılarıdır. Özellikle ergen ve eriúkinlerde
bo÷maca sıklı÷ının arttı÷ı görülmüútür.
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ùekil 2. ABD’de bo÷maca vaka sayısı

ùekil 3. ABD’de bo÷maca vaka sayısı

(1940-2000) (www.cdc.gov)

(1980-2005) (www.cdc.gov)

Dünya Sa÷lık Örgütü, 2000 yılına kadar Avrupa’da bo÷maca insidansının
1/100.000’nin altına inmesini önermektedir. Ancak, Tablo 1’de görüldü÷ü gibi ABD’de
dahil birçok geliúmiú ülkede hedeflenen insidansa henüz ulaúılamamıútır. En yüksek
insidans Avustralya ve øsviçre’de saptanmıútır (21). Avustralya’da bo÷maca
enfeksiyonu 1993 yılından itibaren endemiktir. Yıllık vaka sayısı 4000 ile 10.000
arasında

de÷iúmektedir

(22).

Hedeflenen

ulaúılabilmiútir.
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insidansa

sadece

Japonya’da

Tablo 1. Geliúmiú ülkelerde bo÷maca insidansı (23)
ønsidans*

Ülke
øspanya

2.3

ABD

2.7

øngiltere

4

Fransa

3.4

Avustralya

22-58

øsviçre
*ønsidans 100.000 populasyonda verilmiútir.

180

Türkiye’de bo÷maca aúısı, 1968 yılında DBT aúısı úeklinde hayatın ilk yılında üç doz
(2, 3 ve 4. ayda) ve 16-24 aylık iken rapel doz olacak úekilde uygulanmaya
baúlamıútır (20). Ülkemizin önceki yıllarda %20-30’larda olan DBT aúılama oranları,
GBP uygulaması ve 1985 yılında baúlatılan Ulusal Aúı Kampanyası ile 2001 yılına
gelindi÷inde %80’lere ulaúmıútır. Bildirilen bo÷maca vaka sayısı ve insidansında
önemli düúüú olmuútur. Sa÷lık Bakanlı÷ı verilerine göre, 1986 yılında bo÷maca vaka
sayısı 1048, yıllık insidans 2.03/100.000 iken 2005 yılında vaka sayısının 272’e ve
insidansın 0.38/100.000‘e 2007’de vaka sayısının 63’e ve insidansın 0.08/100.000’e

Vaka sayısı

Aúılama Oranı

düútü÷ü bildirilmektedir (20) (Tablo 2, ùekil 4).

ùekil 4. Türkiye’de 1980-2006 yılları arasında bildirilen bo÷maca vakaları ve DBT3
aúılama oranları (DSÖ) (20)
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Bu verilerine göre, ülkemizde Do÷u Bölgeleri dıúında DSÖ’nün hedefledi÷i insidansa
(<1/100.000) ulaúıldı÷ı görülmektedir (20). Ancak, tanıda zorluklar, bo÷maca
enfeksiyonunun ön tanıda akla gelmemesi, atipik ve ya asemptomatik bireyler ve
bildirim yetersizli÷i nedeni ile gerçek insidansın saptanması güçtür. Ülkemizde
yapılan çalıúmalar bo÷maca insidansının bildirilenden yüksek oldu÷unu göstermiútir.
Üç ilde (Samsun, Antalya ve Diyarbakır) 2085 olguda yapılan bir çalıúmada, %15.3
oranında bo÷maca ile temas ve %12.5 oranında akut bo÷maca enfeksiyonu
saptanmıútır (24). Do÷urganlık ça÷ındaki kadınların yarısında, ilk doz bo÷maca aúısı
yapılana kadar bebe÷i koruyacak antikor titresinin olmadı÷ı gösterilmiútir. Bu
çalıúmanın sonucunda adölesan, eriúkinler ve gebe kadınlara aselüler bo÷maca aúısı
uygulanması önerilmiútir. Ülkemizde yapılan di÷er çalıúmalar da, bo÷maca
insidansının

yüksek

oldu÷unu

hatta

zaman

zaman

salgınlar

yapabildi÷ini

göstermektedir. Çöplü ve ark (25), Kırıkkale ilçesine ba÷lı bir köyde yaptıkları saha
çalıúmasında olası bir bo÷maca salgınını dokumente etmiúlerdir. Kültürle kanıtlanmıú
bo÷maca vakası ile temas eden ve iki haftadan uzun öksürük yakınması olan 60
olgunun 47’sinden kültür ve serolojik inceleme için kan alınmıú ve 47 olgunun
27’sinde anti-PT düzeyi, akut enfeksiyon için sınır kabul edilen 100 EU/ml’nin
üzerinde bulunmuútur.
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Tablo 2. Türkiye’de 1997-2007 yılları arasında bildirilen bo÷maca vaka sayısı,
insidansı (DSÖ)
Yıl

Vaka

ønsidans*

1997

694

1.09

1998

429

0.66

1999

222

0.34

2000

528

0.79

2001

182

0.27

2002

193

0.28

2003

255

0.37

2004

389

0.55

2005

272

0.37

2006

57

0.008

2007

63

0.008

*ønsidans 100.000 populasyonda verilmiútir.

Tablo 2 incelendi÷inde, DBT3 aúılama oranının %68 oldu÷u 2001 yılında 182
bo÷maca vakası görülmüú iken, aúılama oranının daha yüksek (%85) oldu÷u 2004
yılında, 2001 yılının iki katından fazla (389) vaka bildirimi yapıldı÷ı görülür. Bu
durumda aúılama oranlarının artmasına ra÷men siklik paternin görülmeye devam
etti÷i söylenebilir. Gerçekten, ülkemizde 1975-2006 yılları arasında bildirilen
bo÷macaya ba÷lı morbidite ve mortalite oranları incelendi÷inde, bo÷macanın 3-5 yıl
aralıklarla salgınlar yaparak morbidite ve mortaliteye yol açtı÷ı görülmektedir (ùekil
5). 1975-1985 yılları arasında morbidite ve mortalite oldukça yüksektir. 1985 yılında
Ulusal Aúılama Kampanyası’nın baúlatılması ve daha sonraki yıllarda aúılama
oranlarının %80’e ulaúması ile bo÷maca morbidite ve mortalitesinde önemli bir düúüú
gözlenmiútir. Ancak, yine de bo÷maca ülkemizde siklik patern göstererek, 2-5 yılda
bir salgınlar yapar. Özellikle, beú yaú altındaki çocuklar olmak üzere tüm yaú
gruplarını etkileyebilen bir hastalık olmaya devam etmektedir (20).
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Morbidite hızı
(1/100.000)

Mortalite hızı
(1/1.000.000)

2005*

0
2003

0
2001

0,1

1999

2

1997

0,2

1995

4

1993

0,3

1991

6

1989

0,4

1987

8

1985

0,5

1983

10

1981

0,6

1979

12

1977

0,7

1975

14

ùekil 5.Türkiye’de 1975-2006 yılları arasında bildirilen bo÷maca morbidite ve
mortalite hızları (www.saglık.gov.tr)

Ülkemizde son yıllarda aúılama oranları yükselmesine karúın yine de bazı bölgelerde
istenilen düzeye ulaúılamamıútır. Do÷u ve Güneydo÷u Bölgeleri’mizde 2000’li yıllara
gelindi÷inde bile aúılama oranları %70’in altında oldukça düúüktür (20). Aúılama
oranlarının düúük oldu÷u bu bölgelerimizde bo÷maca insidansının daha yüksek
olması beklenir. Oysa, Tablo 3 incelendi÷inde görülece÷i gibi, aúılama oranları daha
düúük olan Güneydo÷u ve Karadeniz bölgelerimizde bo÷maca insidansı, aúılama
oranları daha yüksek olan Ege ve øç Anadolu bölgelerine göre daha düúük
bildirilmiútir. Bu çeliúkili durum, ülkemizde bo÷maca tanısı ve insidansı ile ilgili önemli
sorunlar oldu÷unu göstermektedir.
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Tablo 3. Türkiye’de aúılama oranları ve bölgelere göre bo÷maca insidansı (2005)
(20)

Bölgeler

Aúılama Oranı

Bo÷maca vaka sayısı

Nüfus

ønsidans*

Marmara

%93

29

19.348.429

0.15

Ege

%93

42

9.427.675

0.44

Akdeniz

%93

12

9.884.437

0.12

Orta Anadolu

%90

47

12.288.126

0.38

Karadeniz

%87

13

8.123.939

0.16

Do÷u Anadolu

%84

114

6.404.473

1.78

Güneydo÷u Anadolu

%85

15

7.492.222

0.20

Türkiye (Genel)

%90

272

72.969.301

0.38

* ønsidans 100.000 populasyonda verilmiútir.
Bo÷maca, bütün yaú gruplarında görülebilen bir enfeksiyon hastalı÷ıdır. Ancak,
bebek ve çocuklarda daha a÷ır seyreder, mortaliteye neden olabilir (26). Aúılama
oranlarının yüksek oldu÷u ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde bo÷maca
enfeksiyonu, 10 yaú üstü ve beú aydan küçük bebekler olmak üzere iki yaú grubunda
problem oluúturmaktadır (27). Aúılama ile kazanılan immunite, aúılamadan yaklaúık
10 yıl sonra azalmaya baúlar. Böylece, bebeklik döneminde aúılanmıú kiúiler ergen
ve eriúkin dönemine geldi÷inde bo÷macaya duyarlı olur (28). Bunun sonucunda
bo÷maca yaú da÷ılımında ileri yaú gruplarına do÷ru kayma görülür (21). Gerçekten,
son 20 yılda dünya genelinde bo÷maca insidansı özellikle ergen ve eriúkinlerde
belirgin bir artıú göstermiútir (6-12). 1970’li yıllarda bo÷maca vakalarının sadece
%15’i 10 yaú ve üzerinde iken, 1990’lı yıllarda %26.9 ve 2000’li yıllarda %40’ı 10 yaú
ve üzerindeki kiúilerdir. En büyük artıú 10-19 yaú grubundadır (29). Ergen ve
eriúkinlerdeki artmıú insidans, aúılanmamıú ya da aúılanması henüz tamamlanmamıú
bebekler için bu grubun enfeksiyon kayna÷ı oldu÷unu göstermektedir.

13

Ülkemizde bo÷maca tüm yaú gruplarını etkilemekle beraber son altı yılda bildirilen
bo÷maca vakalarının büyük kısmı 5 yaúın altındaki çocuklardır (20) (ùekil 6). Ancak
son yıllarda ülkemizde de ergen ve eriúkinlerde bo÷maca enfeksiyonunda artıú
olmuútur. Dilli ve ark (20), daha önceki yıllarda bo÷maca vakalarının %6.5’i ergen ve
eriúkin yaú grubunda iken, 2005 yılında bu oranın %16.9’a yükseldi÷ini bildirmiútir.

20,00
18,00

16,00

16,00
14,00
12,00
9

10,00

7

7,00

8,00

6
5,00

6,00

4

4,00

2

1

2,00
0,00
0

ùekil

6.

1-4

Bo÷maca

5-9

10-14

vaka

15-19

20-29

bildirimlerinin

30-44

45-64

yaúlara

65+

göre

da÷ılımı

(2006)

(www.saglık.gov.tr)

C. PATOGENEZ
B. pertussis damlacık yolu ile bulaú sonrası hastalık oluúturmaktadır. Bakteri solunum
yolu mukozasına güçlü tropizm gösterir. Kolonizasyon sonrasında silialı epitel
mukoza yüzeyinde bakteri proliferasyonu baúlar. Epitelde harabiyet yaparak mukus
salınımını arttırır. Solunum yolu lümeninde enflamasyon baúlar. Normal silialı epitel
mukoza fonksiyonunda bozulma ve solunum epitelinde harabiyet en önemli primer
patolojidir (17). Bakteri, sadece solunum yolu mukozası silialı epiteline yapıúır ve
hızla ço÷alır. Bakteriyemi oluúturmaz. Toksinleri aracılı÷ı ile hastalık oluúturur.
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VøRULANSTAN SORUMLU FAKTÖRLER
Filamentöz hemaglutinin (FHA)
Yüksek oranda immunojeniktir. Hayvan modellerinde B. pertussis’in yapıúmasını
sa÷layan en önemli faktör oldu÷u gösterilmiútir (30). Birçok aselüler bo÷maca aúısı
bu toksini içermektedir (31).

Pertaktin (PRN)
Yüzey proteinidir. Koruyucu immuniteye katkıda bulunur (31).

Pertussis Toksin (PT)
Sadece B. pertussis tarafından üretilir. Di÷er bordetella türleri B. bronchoseptica ve
B. parapertussis bu toksine ait genleri taúımasına karúın pertussis toksin (PT)
üretemez. Major virulans faktörüdür. Pertussis toksin, A ve B subuniti içerir. A
subuniti bakterinin biyolojik aktivitesinden sorumlu iken B subuniti ise hücre
membranları ile

kompleks

oluúturur (31).

Pertussis

toksin, aynı

zamanda

hemaglutinin aktivitesi de içermektedir. Böylelikle filamentöz hemaglutinin ile birlikte
bakterinin silialı epitele yapıúmasından ve bo÷macanın yol açtı÷ı lenfositozdan
sorumludur (ùekil 7). Güçlü adjuvandır. Birçok bo÷maca aúısının ana komponentidir
(31).
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ùekil 7. Silialı solunum epiteline ba÷lanmasında FHA ve PT arasındaki sinerji (32).

Isıya Duyarlı toksin
Bu toksinin güçlü vasokonstriksiyon yapısı etkisi bulunmaktadır (31). Trakeal toksin
ve lipopolisakkarid ile birlikte solunum yolu epitelinin harabiyetinden sorumlu oldu÷u
düúünülmektedir.

Adenilat Siklaz Toksin
Protein yapıda bir toksindir. Calmodulini aktive ederek intraselüler cAMP’yi artırır.
cAMP de artıú ile beraber fagositik hücrelerin oksidatif cevabı ve natural killer
aktivitesi inhibe olur. Yani bo÷maca enfeksiyonu sırasında antiinflamatuar ve
antifagositik faktördür (31).
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Trakeal toksin
Silialı epitel harabiyetinden sorumludur (31).

Lipopolisakkarid
Isıya dirençli bordetella lipopolisakkarid egzotoksin, di÷er gram (-) bakterilerin üretti÷i
egzotoksinler ile yapı, kimyasal kompozisyon ve biyolojik aktivite olarak benzerdir
(31).

Aglutinojen
Aglutinojenler

yüzey

antijenleridir.

Bakteriyal

hücrelerin

antikorlar

ile

karúılaúmasından sorumludur. Bu güne kadar 14 farklı aglutinojen tanımlanmıútır.
AGG1 B. pertussis için spesifiktir ve lipopolisakkarid ile iliúkilidir. AGG 14 ise B.
parapertussis için spesifiktir.

Di÷er membran proteinleri
B. pertussis’de dört farklı membran proteini (OMP) tanımlanmıútır. OMP 15, OMP 18,
OMP

69,

OMP

91.

Bu

membran

proteinlerinin

koruyucu

antijen

oldu÷u

düúünülmektedir.

D. KLøNøK
Bo÷maca enfeksiyonun klinik bulgularını hastanın yaúı, daha önceki aúılama durumu,
daha önce geçirilmiú enfeksiyon, pasif kazanılan antikorların varlı÷ı ve antibiyotik
tedavisi etkilemektedir (33). Klasik bo÷maca enfeksiyonu paroksismal öksürük,
öksürük sonrası kusma, repriz ve 28 günden uzun sürüp 3 aya kadar uzayan öksürük
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bulguları ile seyreder (34-35). Bo÷maca aúılamasının rutine girmesinden sonra klasik
bo÷maca vakalarına daha az sıklıkta rastlanmaktadır. Aúılı bireyler repriz olmadan ve
kısa süreli öksürük ata÷ı ile seyreden daha hafif bo÷maca enfeksiyonu geçirirler.
Ergen ve eriúkinler, asemptomatik ve atipik bo÷maca enfeksiyonu geçirerek bebekler
için enfeksiyon kayna÷ı olmaktadır (34-36).
ønkubasyon periyodu 7-10 gündür. Klasik bo÷maca enfeksiyonunun, kataral,
paroksismal ve konvelasan faz olmak üzere 3 fazı bulunmaktadır (31). Klasik
bo÷macanın süresi 6-10 hafta olmakla beraber, birincil vakalarının yarısından
ço÷unda hastalık altı haftadan kısa sürer (37).

KATARAL FAZ

Burun akıntısı, gözlerde yaúarma, hafif öksürük gibi rinovirus enfeksiyonuna benzer
bulgular ile baúlamaktadır. Genelde ateúsiz seyretmektedir (38). Nonspesifik bulgular
ile giden bu dönem bir iki haftada sonlanmaktadır. Bu sırada bo÷maca tanısı almıú bir
birey ile temas öyküsü yok ise hastalı÷ın akla getirilmesi mümkün de÷ildir (37).
Hastalı÷ının oldukça bulaútırıcı oldu÷u dönemdir (32). Özellikle spasmodik öksürük
ataklarının oldu÷u ilk iki hafta çok bulaútırıcıdır. Ancak bulaútırıcılık altı haftaya kadar
uzayabilir (39). Kataral faz ilerledikçe öksürü÷ün úiddeti ve sıklı÷ı artmaktadır. Kataral
faz 1-2 gün sürebildi÷i gibi iki haftaya da uzayabilir (37).

PAROKSøSMAL FAZ

Paroksismal faz ikinci haftada baúlayarak genelde 3-6 hafta sürer (32). Hastada tek
ekspirasyonda 5-10 kez arda arda tekrarlayan zorlu öksürük atakları görülür. Bu
öksürük ata÷ını kuvvetli bir inspiryum izler. øúte bu sırada bo÷maca enfeksiyonu için
karakteristik olan repriz

(whoop) duyulur (38). Bazı olgularda günde 30’dan çok
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öksürük nöbeti geliúebilmektedir. Bu öksürük atakları sonrasında kusma, siyanoz,
dilde protruzyon, boyun venlerinde belirginleúme, gözlerde yaúarma da tabloya eúlik
edebilir. Paroksismal öksürük yapıúkan mukus sekresyonu ile iliúkilidir. Ancak
pürülan mukus sekresyonu görülmez (31). Geceleri öksürük úiddetlenebilir.
Paroksismal fazda da ateú yoktur ya da hafiftir. Bu öksürük atakları sonrasında
hastada bitkinlik ve yorgunluk görülebilir. Öksürük atakları arasında solunum sıkıntısı
olmadan normal görülebilirler.
ùiddetli

öksürük

atakları

sırasında

gözlerde

subkonjuktival

kanama,

burun

kanamaları, subdural hematom, inguinal ya da umblikal herni ve rektal prolapsus gibi
komplikasyonlar görülebilir (37). Kusma sonucu kilo kaybı olabilece÷i gibi yemek
yeme de öksürük ataklarını tetikledi÷inden çocuklar yemek yemek istemez (31).
Bo÷maca enfeksiyonun en ölümcül komplikasyonları olan bronkopnömoni ve
ensefalopati bu dönemde görülür (18).

Paroksismal faz sırasında yapılan tam kan sayımında lökositoz görülür. Beyaz kan
hücre sayısı 100.000/mm3’e kadar yükselebilir. Genellikle lenfositoz (%60-80 lenfosit)
görülür. Ancak bebeklerde ve PT’ye karúı kısmi antikor oluúan bireylerde lenfositoz
olmaz (18).

KONVELASAN FAZ ( NEKAHAT DÖNEMø)
Öksürü÷ün úiddeti ve sıklı÷ının azalması ile nekahat dönemi baúlar. Nadiren öksürük
atakları olabilirse de ço÷u kez so÷ukla indüklenmiútir. Bu dönemde bakteriyemi
saptanmaz (37). Nekahat dönemi genellikle 1-2 hafta sürer (27).
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BEBEKLERDE BOöMACA ENFEKSøYONU
Aúılanmamıú ve yeterli maternal antikor geçiúinin olmadı÷ı bebeklerde bo÷maca
hayatı tehdit eden bir enfeksiyon olabilmektedir (40). Bebeklerde de kataral,
paroksismal ve konvelesan faz olmak üzere üç evresi görülebilir. Ancak bebeklerde
hastalık daha atipik karakterde seyreder. Altı aydan küçük çocuklarda karakteristik
repriz ( whoop) görülmez. Buna karúın bebeklerde apne, kusma ve siyanotik ataklar
daha sık görülür (41).

Aúılama oranı yüksek ülkelerde bile bebeklerde bo÷maca enfeksiyonu sıklı÷ı
artmaktadır (2, 42-43). Altı aydan küçük çocuklarda mortalite, komplikasyon ve
hastaneye yatırılma oranı daha yüksektir (44). Amerika Birleúik Devletleri’nde altı
aydan küçük bebeklerin %63‘ü yatırılarak izlenmiú; %12 oranında pnömoni, %1.4
nöbet, %0.2 ensefalopati saptanmıútır. Altı aydan küçük çocuklarda mortalite %0.8
bildirilmiútir (45).

Almanya’da yapılan multisentrik, prospektif bir çalıúmada (46), kültür ile kanıtlanmıú
bo÷maca enfeksiyonu olgularında en sık saptanan komplikasyon %29 oranında
pnömoni bulunmuútur. Tüm olgularda bildirilen komplikasyon oranı %5.8 iken 6
aydan küçük çocuklarda komplikasyon oranı %23.8‘e yükselmektedir. Hastaneye
yatırılan olguların %59’u altı aydan küçük çocuklardır ve %79’u hiç aúılanmamıútır.

Bebekler,

yo÷un

bakım

ünitelerine

bo÷maca

komplikasyonu

nedeni

ile

yatırılmaktadır. Fransa‘da son çalıúmalarda pediatrik yo÷un bakım ünitelerinde 2 ay
altındaki bebeklerde ölüme yol açan en sık enfeksiyonun bo÷maca oldu÷u
bildirilmiútir (47).
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BÜYÜK

ÇOCUK,

ERGEN

VE

ERøùKøNLERDE

BOöMACA

ENFEKSøYONU
Bo÷maca enfeksiyonu bir çocukluk ça÷ı enfeksiyonu olarak bilinmesine karúın
eriúkinlerde solunum yolu enfeksiyonu yapabilmektedir. Tüm aúıları tam yapılan ya
da enfeksiyonu do÷al geçirerek belli bir antikor seviyesine sahip olan bireyler de yıllar
içinde antikor düzeyi azalarak bo÷maca enfeksiyonu geçirebilmektedir.

Son yıllarda yapılan çalıúmalarda ergen ve eriúkinlerde serolojik çalıúmalarda
bo÷maca antikor düzeyi belirgin yüksek saptanmıútır. Bu do÷al geçirilen bo÷maca
enfeksiyonu ile iliúkilidir (2, 6-12). Ergen ve eriúkinlerde hastalık atipik seyredebilir.
Bu nedenle, ço÷unlukla hekimler tarafından ön tanıda akla gelmemektedir (48). Tipik
hastalık semptomları gösteren ergen ve eriúkinlerde bile atlanmakta, bo÷maca
genellikle bir çocukluk ça÷ı enfeksiyonu olarak düúünülmektedir (1).

Ergen ve eriúkinlerde bo÷maca enfeksiyonunu tanımak, yenido÷an ve di÷er hassas
bireylere bulaúmayı önlemede önemlidir. Ergen ve eriúkinler, bebekler için en önemli
enfeksiyon kayna÷ıdır. Avustralya’da yapılan bir çalıúmada hastaneye yatırılan 110
bebe÷in %60’ında enfeksiyon kayna÷ı saptanmıú, bunların da %60‘nın enfeksiyon
kayna÷ı anne ve babalar oldu÷u gösterilmiútir (49). Anne ve babaya ek olarak ev
halkı ve sa÷lık çalıúanları da bebekler için enfeksiyon kayna÷ı olabilir.

E. TANI
Klinik olarak bo÷maca enfeksiyonu tanısını koymak zordur. Hastalı÷ın bireylerde
farklı tablolarda ortaya çıkıúı, aúılama ile hastalı÷ın bulgularının de÷iúmesi, eúlik
edebilecek di÷er enfeksiyonlar ve tanıda akla gelmemesi nedeni ile klinik tanı
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koymada zorluklar yaúanmaktadır. Bu nedenle tanıda, klinik tanı kriterleri yanında
laboratuvar yöntemleri de kullanılmalıdır (1).

Bo÷maca için farklı vaka tanımlamalarının klinik çalıúmalarda kullanılması hatalara
yol açabilmektedir. Bu nedenle, DSÖ 1991 yılında tatmin edici standardize bir
yaklaúım olması gerekti÷i karar vermiútir. Daha sonra Dünya Sa÷lık Örgütü ve CDC
tarafından 1997 ve 2000 yıllarında vaka tanımlamaları yapılmıútır (Tablo 4). Bazı
otörler, bu vaka tanımlamalarının da yeterli olmadı÷ını düúünmektedir (50). Özellikle
aúılı bireylerde hastalı÷ın atipik seyretmesi nedeni ile bo÷maca enfeksiyonunun
atlanabilece÷ini, bu yüzden atipik bo÷maca vakaları için kapsamlı sekonder vaka
tanımlamalarının yapılması gerekti÷ini belirtmiúlerdir.

Dünya Sa÷lık Örgütü ve CDC tarafından yapılan bu vaka tanımlamaları dıúında
birçok vaka tanımlaması bulunmaktadır. Vaka tanımlamaları arasında tutarlılık yoktur.
Farklı

ülkelerde

farklı

vaka

tanımlamaları

kullanılmaktadır.

Rutin

bo÷maca

bildirimlerinde, DSÖ ve CDC tarafından yayınlanan standart vaka tanımlamalarına
nadiren baúvurulmaktadır (1). Bu yüzden ülkeler arası karúılaútırmada ve global
de÷erlendirmede güçlükler ortaya çıkmaktadır.
Bo÷maca enfeksiyondan klinik olarak úüphelenilen vakalarda tanıyı do÷rulamak için
laboratuvar yöntemleri kullanılabilir. Tam kan sayımında paroksismal fazda lenfositoz
görülebilir ancak spesifik de÷ildir. Kültür, serolojik yöntemler ve PCR tanıda
kullanılmaktadır. Ancak hastada bu testlerin negatif olması bo÷maca enfeksiyonunu
dıúlamaz (51).

Bo÷maca laboratuvar tanısının konmasında örnek toplamada gecikme, örnek alma
tekni÷inde

yetersizlik,

transport

problemleri,
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laboratuarın

deneyimsizli÷i,

kontaminasyon, serolojik yöntem için çift örnek alınması gibi nedenlerle sorunlar
oluúmaktadır (1). Bakteri, yaú, enfeksiyonun fazı, antibiyotik uygulaması ve aúılama
durumu da laboratuvar tanısını etkilemektedir.

Tablo 4. DSÖ (2000) ve CDC (1997) tarafından yapılan bo÷maca vaka tanımlamaları
CDC

Klinik vaka: Ondört günden uzun süren öksürük yakınmasına aúa÷ıdaki
semptomlardan en az birinin eúlik etmesi
1) Paroksismal öksürük
2) ønspiratuar stridor
3) Öksürük sonrası kusma
Kesin vaka: Laboratuvar testleri pozitif saptanan ya da klinik tanımlamaya
uyan ve laboratuvar testlerinden biri pozitif vaka ile temas eden olgular

DSÖ

Klinik tanımlama: Bir hekim tarafından bo÷maca tanısı konulan olgular ya
da en az iki hafta süren öksürü÷e aúa÷ıdaki semptomlardan en az birinin
eúlik etmesi
1) Paroksismal öksürük
2) ønspiratuar stridor
3) Öksürük sonrası kusma
Laboratuvar tanımlama: Kültür ya da PCR ya da seroloji pozitifli÷i
Klinik vaka: Klinik tanımlamaya uyan fakat laboratuvar testleri negatif
vakalar
Laboratuvar ile kanıtlanmıú vaka: Klinik tanımlamaya uyan ve laboratuvar
testlerinden birisi pozitif saptanan vakalar
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KÜLTÜR
Bo÷maca enfeksiyonu tanısında altın standart tanı yöntemidir. %95’in üzerinde
spesifiktir. Antibiyotik duyarlılık testi yapılmasına da izin verir. Alınan örnekler, özel
besiyerine (Regan-Lowe ve ya Bordet-Gengau agarı) ve modifiye Stainer-Scholte sıvı
besiyerine ekilir. Kültür için Kalsiyum Alginate ve Dacron sürüntü materyali ile
nazofarengeal örneklerin alınması önerilmektedir.

Semptomların baúlangıcından 2 haftadan uzun süre geçmesi, antibiyotik kullanımı,
aúılanma ya da do÷al geçirilmiú enfeksiyon varlı÷ı kültürün duyarlılı÷ını azaltır (27).
Semptomlar baúladıktan 3 hafta sonra alınan kültürün sensitivitesi yalnızca %1-3’tür
(52). Bakteriyolojik kültür kesin tanı sa÷lamasına karúın tek örnekte saptamak
genelde mümkün olmamaktadır. Çünkü suboptimal örneklerden B. pertussis izole
etmek zordur.

Kültür örneklerinin alınması için nasofarengeal aspirat ve nasofarengeal sürüntü
olmak üzere iki yöntem bulunmaktadır. Kesin sonuçlar için sürüntü çubu÷u solunum
yolu silialı epiteli ile temas etmelidir. Silialı epitelden sürüntü alınmaması kültür
negatifli÷inin en önemli nedenidir. Nasofarengeal aspirat ile daha yüksek kültür
pozitifli÷i elde edilir (53-54). Plak üzerine öksürtüldü÷ünde üreme úansı daha
düúüktür (18). Tüm bu nedenlerle, altın standart olmasına ra÷men kültürden
bo÷maca tanısında ço÷u zaman yararlanılamamaktadır. Ülkemizde Yıldırım ve
arkadaúları (5), iki haftadan uzun öksürük yakınması olan 148 olgunun 25’inde
bo÷maca enfeksiyonu saptamıúlardır. Bu olguların tanısı; 9’u seroloji, 12’si PCR ve
4’ü hem PCR hem de seroloji ile konulmuútur. Hiçbir olgunun nasofarengeal
örne÷inde kültürde üreme olmamıútır.
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POLøMERAZ ZøNCøR REAKSøYONU (PCR)
Bo÷maca enfeksiyonu tanısında, B. pertussis DNA’sının PCR yöntemi ile saptanması
kullanılan di÷er bir testtir. øki haftadan uzun süren öksürük ataklarına paroksisizm,
öksürük sonrası kusma ve repriz (whoop) eúlik ediyorsa bo÷maca enfeksiyonu
tanısını desteklemek için PCR kullanılmasını önerilmektedir.

Sensitivitesi %73-100 arasında de÷iúmektedir (55-56). PCR için örneklerin
semptomlar baúladıktan 7-10 gün içinde alınması durumunda spesivitesi yüksek
olacaktır. PCR, kültürden daha hızlı sonuç alınması ve örneklerin daha kolay
transport edilmesi nedeni ile kullanıúlı bir yöntemdir (27). Yapılan bir çalıúmada,
nasofarengeal örneklerden PCR ve kültür çalıúıldı÷ında PCR’da 4 kat fazla pozitiflik
saptanmıútır (1). Bakteriyolojik kültür 3-10 gün içinde sonuçlanmasına karúın PCR ile
birkaç saat içinde sonuç alınabilir. Ancak PCR’ın ulaúılabilirli÷i zordur. Laboratuvarda
olabilecek kontaminasyon riski nedeni ile yanlıú pozitif sonuçlar alınabilir (51). PCR
protokolleri ve miyarların laboratuarlar arasında standardizasyonu ve geçerlili÷inin
yapılması gerekmektedir. Ayrıca PCR konusunda deneyimli personel ve ilgili
laboratuvarın kalite kontrol programına ihtiyaç vardır.

PCR için sürüntü örneklerinin Dacron sürüntü çubukları ile alınması uygundur. Çünkü
Kalsiyum Alginat sürüntü çubukları ile PCR sonuçları inhibe olmaktadır.

SEROLOJø
Bo÷maca antijenlerine karúı oluúan spesifik antikorlar serolojik yöntemle saptanabilir.
Spesifik ve sensitiftir. Bir ya da birkaç bo÷maca antijenine karúı oluúacak tek bir
yüksek de÷erde antikor düzeyi ya da tekrarlanan antikor düzeyinde anlamlı artıú tanı
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kriteridir (51). Ancak bo÷maca enfeksiyonu bo÷maca enfeksiyonu tanısı için kesin bir
«cut- off» de÷eri belirlenememiútir.
Bo÷maca enfeksiyonundan úühpenilen vakalarda PT, FHA, PRN, fimbria antijenlerine
karúı oluúan IgA ve Ig G titresindeki artıú ölçülerek tanı konulabilir. E÷er bir toplumda
yaú spesifik kontrol antikor de÷erleri önceden saptanmıúsa, eriúkin ve ergende tek
serum örne÷indeki yüksek titre ile de tanı konulabilir (57-59). Tek serum örne÷inde
antikor düzeyindeki yükseklik ergen ve eriúkinlerde kullanılabilirken çocuklarda yeni
aúılanmadan dolayı sensitivite ve spesifitesi düúüktür. Üç aydan küçük çocuklar ise
kültür pozitif olmalarına ra÷men ölçülebilir antikor oluúturamazlar (1).

Serolojik testlerden en spesifik olan ELISA yöntemi ile PT karúı oluúan IgA ve IgG
ölçümüdür. Anti-PT IgA ve IgG, B. pertussis için spesifiktir ve enfeksiyon sonrası
antikor seviyesi ortalama 4.5 ayda azalmaktadır. Enfeksiyon sonrası birinci yılda
%82 vakada «cut -off» de÷erinin altına inmektedir (60). Akut ve konvelesan fazda
anlamlı titre artıúı ( 4 kat) saptanması tanı koydurucudur (1).

Seroprevalans çalıúmalarında sıklıkla tek örnekte serolojik çalıúma yapılmıútır. Birçok
çalıúmada anti-PT düzeyinin 100 EU/ml saptanması pozitif olarak kabul edilmiútir (5,
24, 61-62). Hollanda’da yapılan bir çalıúmada, tek serum örne÷inde anti-PT IgG 100
Dutchunits/ml saptanmasının yeni bir enfeksiyon için «cut-off» de÷eri alınmıú ve akut
ve konvelesan fazda 4 kat titre artıúı ile de tanı konulabilece÷i belirtilmiútir (63). Bir
baúka çalıúmada, tek serum örne÷inde, anti-PT IgG düzeyini 125 ESEN U/ml üzerine
olmasını son dört hafta ile bir yıl arasında geçirilmiú bo÷maca enfeksiyonu tanısı için
«cutt off» kabul edilmiútir (64), Ancak bu çalıúmalar ile kesin bir «cutt off»
belirlenememiútir. Bu nedenle, bazı çalıúmalarda kalitatif olarak pozitif ve negatif
de÷erlendirilmesi kullanılmıútır (9-11, 65).
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Tanıda direkt floresan antikor (DFA) yöntemi de kullanılmaktadır. Direkt floresan
antikor testi ile tanı konulması hızlıdır. Antibiyotik kullanımına ba÷lı kültür negatif
oldu÷unda ve di÷er laboratuvar testlerine ulaúılamadı÷ında yararlanılabilir. Sensitif ve
spesifik de÷ildir. Nasofarengeal flora ile çapraz reaksiyon olabilir (66).

F. AYIRICI TANI
Birçok olguda uzamıú öksürük ataklarında bo÷maca enfeksiyonu yanı sıra influenza,
M. pneumoniae, parainfluenza, RSV ve adenovirus enfeksiyonları ayırıcı tanıda
düúünülmelidir (67). Yine uzamıú öksürük ile baúvuran hastalarda, özellikle
tüberkuloz enfeksiyonunda hiler lenfadenomegali de uzamıú öksürük nedeni
olabilece÷i akılda tutulmalıdır. Bordetella ailesinden B. parapertussis de daha hafif
seyretmekle beraber ayırıcı tanıda düúünülmelidir (1).

G. KOMPLøKASYONLAR
Klasik bo÷macaya ba÷lı komplikasyonlar pnömoni, orta kulak iltihabı, ensefalopati ve
nöbettir. Pnömoni, bo÷maca enfeksiyonuna ba÷lı olabilece÷i gibi sekonder
enfeksiyona ba÷lı di÷er patojenlerlerle de oluúabilir. Nöbet ve ensefalopati ise a÷ır
paroksismal ataklara ba÷lı serebral hipoksemi sonucu oluúur. Paroksismal öksürük
ataklarına sekonder alvollerde yırtılma sonucu amfizem de görülebilir. Di÷er
komplikasyonlar ise subaraknoid ve intraventriküler kanama, subdural ve spinal
epidural hematom, burun kanaması, subkonjktival kanama, umblikal ve inguinal
herni, rektal prolapsus, apne ve kot kırıklarıdır.
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H. TEDAVø
Altı aydan küçük çocuklar, bo÷maca enfeksiyonu sırasında hastaneye yatırılmalıdır.
Apne, hipoksi, beslenme problemleri gibi komplikasyonlar için hastanede destek
tedavi verilmelidir. Özellikle bebeklerin tedavisinde O2 uygulaması, mekanik
ventilasyon, idame sıvı verilmesi, beslenmenin idamesi ve sekonder bakteriyel
enfeksiyonların ve komplikasyonların tedavisi gereklidir (51).

Antibiyotik tedavisi kataral faz da ya da paroksismal fazın baúında uygulandı÷ında
klinik seyri de÷iútirirken geç dönemde baúlandı÷ında hastalı÷ın seyrini ve süresini
etkilemez (51). Antibiyotik tedavisi ile solunum yolu epitelindeki bakterilerin birkaç
gün içinde eliminasyonu sa÷lanır. Böylece hastalı÷ın baúka kiúilere bulaúması önlenir
(27). Hiperimmun pertussis globulin, etkinli÷ini destekleyen veriler bulunmamaktadır.

B. pertussis için antibiyotik duyarlılık testi nadiren yapılır. Di÷er bakterilerin aksine
antibiyotik sensitivite testleri standardize edilmemiútir. Eritromisine dirençli birkaç
vaka 1994 yılında tanımlansa da direnç yayılmamıútır (68). Bu nedenle, B. pertussis
için antibiyotik duyarlılık testlerine gerek yoktur (69).

Bo÷maca enfeksiyonu tedavisinde geçmiúte ilk seçenek eritromisin iken son yıllarda
azitromisin ve klaritromisin de önerilmektedir (70). Bir aylıktan küçük çocuklarda
azitromisin, bir aydan büyük çocuklarda eritromisin, klaritromisin ve azitromisin
tedavisinin kullanımını önerilir. Makrolidlerin tolere edilemedi÷i hastalarda ise (2
aydan büyük çocuklarda) TMP-SMX kullanılabilir (27). Bo÷maca enfeksiyonunda,
antibiyotiklerin kullanım dozu, doz sayısı ve tedavi süresi Tablo 5’de verilmiútir.
Azitromisin ve klaritromisin gastrik asitten daha az etkilenmeleri, yüksek doku
konsantrasyonuna ulaúmaları ve günde tek doz ya da iki doz kullanılmaları
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eritromisine üstün kılmaktadır. Siprofloksasin ya da moksifloksasin de eriúkin
bo÷maca enfeksiyonunda makrolid grubu antibiyotiklere alternatif olabilir (71). Fakat
bununla ilgili yeterli klinik çalıúma henüz yoktur.

Bo÷macalı hasta ile temas eden kiúilere eritromisin tedavisi önerilir. Proflaksi amacı
ile eritromisin 14 gün kullanılmalıdır. Kanada’da, bo÷maca enfeksiyonu ile enfekte
olmuú birey ile temas halindeki ev halkına azitromisin, klaritromisin ya da eritromisin
ile proflaksi önerilmektedir (72). øngiltere ise proflaktik eritromisin kullanımını,
bo÷maca enfeksiyonu ile temas etmiú yüksek riski bebekler için önermektedir.
Özetle,

aúılama

oranı

yüksek

bölgelerde,

aúılanmamıú

ya

da

aúılanması

tamamlanmamıú bebeklere ve bu gruba temas edecek eriúkinlere kemoproflaksi
verilmesini önerilmektedir (73). Proflaksi süresi ve dozu bo÷maca tedavisindeki
gibidir (60). Enfeksiyonun baúlangıcı indeks vakada 21 günden fazla ise
kemoproflaksi önerilmemektedir (74).

Tablo 5. Bo÷maca enfeksiyonunda antibiyotik tedavisi (70)
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Bo÷macalı birey ile temas eden 7 yaúından küçük çocuklara, 4 dozdan az bo÷maca
aúısı uygulanmıú ise aúı úemasını tamamlamak için ek doz aúı uygulanmalıdır. Yedi
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yaútan küçük çocuklara, üçüncü doz bo÷maca aúısı altı aydan daha uzun süre önce
yapılmıúsa ya da dördüncü doz üç yıl öncesinde yapılmıúsa rapel aúılama önerilir
(75). Steroid, bronkodilatatör ve IVIG kullanımının rutin tedavide yeri yoktur. Kontrollü
klinik çalıúmalar ile etkinli÷i gösterilememiútir (51).

I. KORUNMA
BAöIùIKLAMA
1940’lı yıllarda bo÷maca aúısının dünyada uygulanmaya baúlaması ile bo÷maca
enfeksiyonundan ölümler belirgin olarak azalmıútır. Tam hücreli ve aselüler olmak
üzere

iki

aúı

bulunmaktadır.

Tam

hücreli

bo÷maca

aúısı

B.

pertussis

microorganizmasının ölü suspansiyonunu içerir iken aselüler bo÷maca aúıları
pertussis toksin, FHA, pertaktin, fimbria 2 ve fimbria 3 olmak üzere 5 spesifik
bo÷maca antijenini içermektedir. Aselüler bo÷maca aúısı ile tam hücreli aúının aynı
oranda koruyuculuk sa÷ladı÷ı ifade edilmektedir (76).

TAM HÜCRELø BOöMACA AùISI
ølk defa 1914 yılına ABD‘de ruhsat almıú, DBT úeklinde 1948 yılında ABD’de
uygulanmaya baúlamıútır. Dünya Sa÷lık Örgütü aúılama programına ise 1974 yılında
eklenmiútir. Tam hücreli bo÷maca aúısı, B. pertussis bakterisinin ölü suspansiyonunu
içerir. ømmun cevabın güçlendirilmesi için aliminyum hidroksit kullanılmıútır. Yapılan
aúı etkinlik çalıúmalarında, DBT’nin aselüler bo÷maca aúısı kadar anti-PT düzeyi
oluúturdu÷u saptanmıútır (16).

Tam hücreli bo÷maca aúısının ateú, hiperiritabilite, baú a÷rısı, bulantı, a÷rı, eritem ve
uygulama yerinde úiúlik gibi yan etkileri bulunmaktadır. Ateú genelde aúı
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uygulamasından

sonraki ilk

48

saatte görülür.

Anaflaksi, uzun

süren

ve

durdurulamayan a÷lama atakları, febril konvülsiyon gibi ciddi sistemik yan etkiler
nadiren de olsa görülebilmektedir. Bu yan etkiler, 1970’li yıllarda aúılamanın
reddedilmesine ve bunun sonucunda Japonya, øngiltere ve øsveç’te bo÷maca
salgınlarına neden olmuútur (18).

Bu yan etkiler nedeni ile 1970’li yıllarda daha az yan etkileri olan aselüler bo÷maca
aúısı üretilmiú ve aselüler bo÷maca aúısı içeren difteri, tetanoz, aselüler bo÷maca
(DTaB) aúısı kullanıma girmiútir. Geliúmiú ülkelerde, örne÷in ABD ve Kanada’da DBT
aúısı artık piyasada bulunmamaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde de kullanımı terk
edilmiútir.

ASELÜLER BOöMACA AùISI
Tam hücreli bo÷maca aúısı; yüksek oranda lokal reaksiyonlar, ateú ve sistemik
reaksiyonlara neden oldu÷u için daha az yan etkileri olan aselüler bo÷maca aúısı
geliútirilmiútir. Aselüler bo÷maca aúısı, PT, FHA, pertaktin, fimbria 2 ve fimbria 3
olmak üzere 5 spesifik bo÷maca antijeninden birkaçını ya da hepsini içerebilir.

Tam hücreli aúıda bulunan endotoksini içermedi÷inden ateú gibi yan etkiler daha az
görülür. Hollanda’da DBT 15.069 bebe÷e ve DTaB 13.727 bebe÷e uygulanmıú; ilk
doz uygulandıktan sonra bir saatten fazla a÷lama DBT uygulananlarda %10.9, DTaB
uygulananlarda %4.2 saptanırken, dördüncü doz aúıdan sonra >39.5 C° ate ú
yüksekli÷i DBT uygulananlarda %8.7, DTaB uygulananlarda %1.9 saptanmıútır (77).
Bo÷maca aúısının en korkulan komplikasyonlarından olan febril konvulsiyon oranı,
DBT uygulananlarda %0.056 ve DTaB uygulananlarda %0.020 saptanmıútır.
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Solukluk, kollaps ve jerkler gibi di÷er aúı yan etkileri de anlamlı olarak DTaB
uygulanalarda daha düúük saptanmıútır.

Difteri, tetanoz, aselüler bo÷maca aúısı, ilk kez Sato ve arkadaúları tarafından
Japonya’da geliútirilmiú ve 1981 yılında iki yaútan büyük çocuklar için ruhsat almıútır
(16). Daha sonra 1990’lı yıllarda ise bebeklerde uygulama baúlanmıútır. Amerika
Birleúik Devletleri’nde 1991 yılından itibaren rapel aúılamada lisans almıútır. 1996
yılından itibaren, ABD’de 2, 4, 6, 18. ay ve 4-6 yaúta toplam beú doz uygulanmaya
baúlamıútır. Advisory Committee on Immmunization Practices (ACIP), DTaB aúısı ile
rutin 5 doz aúılama önermektedir. Birçok Avrupa ülkesinde DTaB aúısı primer
ba÷ıúıklamada

kullanılmaktadır.

Dünyanın

çeúitli

ülkelerinde

bo÷maca

aúı

uygulamaları Tablo 6’te özetlenmiútir.

Ülkemizde bo÷maca aúılaması 2007 yılına kadar tam hücre bo÷maca aúısı (DBT) ile
sürdürülürken, 2007 yılından itibaren DTaB aúısı baúlatılmıútır. Aúılama, 2, 4, 6 ve
16-18. aylarda dört doz úeklinde uygulanmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi aúı
takviminde 4-6 yaúta yer alan rapel aúılama henüz Sa÷lık Bakanlı÷ı aúı takvimine
girmemiútir (Tablo 6).

ERGEN/ERøùKøN TøP ASELÜLER BOöMACA AùISI
Dünyada ilk kez 2005 yılında ABD’de ergen/eriúkin tipi aselüler bo÷maca aúısı (dTab)
11-18 yaú için lisans almıú ve kullanıma girmiútir (78). Eriúkin tip aselüler difteritetanoz-bo÷maca aúısı, bebekler için kullanılan aselüller bo÷maca aúısının ѿ ya da
¼’ü oranında PT içerir. Eriúkin tip aselüler difteri-tetanoz-bo÷maca aúısı etkinli÷i,
bebeklerde kullanılan aselüler bo÷maca aúısı etkinli÷i (%85 koruyucu) ile benzerdir
(51). Ergen ve eriúkinler, kendileri enfekte oldu÷u gibi aúılanması yapılmamıú ya da
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henüz tamamlanmamıú bebekler için de enfeksiyon kayna÷ı oluúturmaktadır. Ergen
ve eriúkin aúılaması ile bu enfeksiyon kayna÷ının azaltılması hedeflenmektedir.
Mevcut aúılama úemaları ile hayat boyu bo÷maca enfeksiyonu için koruyuculuk
sa÷lanamamaktadır. Bu amaçla eriúkinlerin dT yerine her on yılda bir dTab ile
aúılanması önerilmektedir (79).

Günümüzde ABD’de iki ruhsatlı dTab aúısı, Adacell (Sanofi Pasteur, Kanada) 11-64
yaú grubunda ve Boostrix (GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium) 10-18 yaú
grubunda kullanılmaktadır. Amerika Birleúik Devletleri ve Kanada yanında Avustralya,
Fransa, Almanya ve øsviçre gibi geliúmiú ülkelerde dTab aúılaması baúlatılmıútır.
Avustralya, Kanada, Fransa ve Almanya, 11-18 yaú ergen yaú grubuna rapel dTab
uygulamaktadır. Eriúkin tip aselüler aúılardan Adacel, ülkemizde 1 Mart 2009
tarihinde ruhsat alarak kullanıma girmiútir.
DOöAL BAöIùIKLIK VE AùI øLE KAZANILAN BAöIùIKLIK KARùILAùTIRMASI
Bo÷maca enfeksiyonundan korunmada hem hücresel hem de hümoral immun sistem
beraber çalıúmaktadır. Do÷al geçirilen enfeksiyon sonrasında kazanılan koruyucu
ba÷ıúıklık 7-20 yıl, aúılama sonrasında kazanılan koruyucu ba÷ıúıklık ortalama 4-12
yıl

devam

etmektedir

(81).

Yapılan

farklı

çalıúmalarda

bo÷maca

aúısının

koruyuculu÷unun ilk üç yıl en fazla oldu÷u, üç yıldan sonra azalmaya baúladı÷ı, 7-12
yıl içinde çok azaldı÷ı hatta kayboldu÷u bildirilmektedir (6, 13-15). Baúka bir
çalıúmada ise aúının koruyuculu÷unun en az 5-6 yıl oldu÷u belirtilmektedir (81).
Ancak Avrupa’da altı merkezin katıldı÷ı seroprevalans çalıúmasında, primer
aúılamadan (üç doz) 4-6 hafta sonra, yüksek antikor düzeyi (>125 ESENunits/ml)
oldukça düúük bulunmuútur (64). Aselüler bo÷maca aúısı ve DBT aúıları ile yüksek
antikor düzeyi oranı %0.9 ile %26.1 arasında de÷iúmektedir. Üç doz aúılananlarda
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12-18 ay sonra yüksek antikor düzeyi %2’nin altındadır. 4-5 yaúta rapel olmak üzere
dört doz DTaB yapılanların 4-6 hafta sonra antikor düzeyine bakıldı÷ında, yüksek
antikor düzeyi oranı %4 ile %30 arasında de÷iúti÷i saptanmıútır. Böylece aúılama
sonrası, enfeksiyon kadar yüksek antikor düzeyinin çocukların çok az bir kısmında
oluútu÷u gösterilmiútir.

Tablo 6. Dünyanın çeúitli ülkelerinden bo÷maca aúı uygulamaları (16)
Ülke

Primer Aúılama

Rapel Aúılama

EPI programı*

6, 10 ve 14 hafta DBT

Kanada

2, 4, 6 ay: DTaB-IPV- 18 ay: DTaB-IPV-Hib

ABD

Ergen Aúılama Önerisi

18 ay-4 yaú arası DBT
14-16 yaú: dTab

Hib

4-6 yaú: DTaB-IPV

2, 4, 6 ay: DTaB

15-18 ay: DTaB ya da 11 yaú: dTab
DTaB-Hib
4-6yaú: DTaB

Meksika

2, 4, 6 ay: DBT-Hib-HB

2 ve 4 yaú: DBT

AVRUPA
Avusturya

3, 5, 7 ay: DTaB-IPV- 16 ay: DTaB-IPV-Hib- 13-16 yaú: dTab
HB-Hib

HB
7 yaú: dT-IPV

Belçika

2, 3, 4 ay: DTaB-Hib- 13-18 ay: DTaB-HibIPV-HB

Çekoslavakya

14-16 yaú: dTab

IPV-HB

9 hafta, 3 ve 4 ay: 18-20 ay ve 5 yaú: DBT
DBT/Hib

Danimarka

3, 5, 12 ay: DTaB-Hib- 5 yaú: DTaB-IPV
IPV

Finlandiya

3, 5, 12 ay: DTaB-HB- 6 yaú: DTaB-IPV

14-15 yaú: dTab

IPV

*: Global (Afrika, Ortado÷u ve Asya’daki birçok ülke)
DBT: Tam hücreli difteri, tetanoz, bo÷maca aúısı

IPV: ønaktif poliovirus aúısı

DTaB: Aselüler difteri, tetanoz, bo÷maca aúısı

Hib: H.influenza Tip B aúısı

dTab: Eriúkin tip difteri, aselüler bo÷maca, tetanoz aúısı HB: Hepatit B aúısı
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Tablo 6. Dünyanın çeúitli ülkelerinden bo÷maca aúı uygulamaları (Devam) (16)
Ülke
Fransa

Primer Aúılama

Rapel Aúılama

Ergen Aúılama Önerisi

2, 3, 4 ay: DTaB-IPV- 16-18 ay: DTaB-IPV-Hib 11-13 yaú: dTab –IPV
Hib ya da DTaB-IPV- ya da DTaB-IPV-Hib-HB
Hib-HB

Almanya

2, 3, 4 ay: DTaB-IPV- 11-14 ay: DTaB-IPV-Hib- 9-17 yaú: dTab
Hib-HB

HB
5-6 yaú:DTaB

Yunanistan

2, 4, 6 ay: DTaB-IPV- 18 ay ve 4-6 yaú: DTaB
Hib-HB

Macaristan

3, 4, 5 ay: DBT

3 yaú ve 6 yaú: DBT

øzlanda

3, 5, 12 ay: DTaB-IPV- 4-5 yaú: DTaB-IPV
Hib

øtalya

Lüksemburg

3, 5, 11 ay: DTaB-IPV- 5-6 yaú: DTaB

11-12 yaú ya da 14-15

Hib-HB

yaú: dTab

2 ve 3 ay: DTaB-IPV- 11-12 ay: DTaB-IPV-Hib- 12-15 yaú: dTab
Hib-HB

HB ve 5 yaú: DTaB

4.ay: DTaB-IPV-Hib
Hollanda

2, 4, 6 ay: DTaB-IPV- 11 ay: DTaB-IPV-Hib
Hib

øsrail

2, 4, 6 ay: DTaB-IPV- 12 ay: DTaB-IPV-Hib
Hib

Norveç

4 yaú: DTaB-IPV

7 yaú: DTaB-IPV

3, 5, 11-12 ay: DTaB- 6-8 yaú: DTaB-IPV
IPV-Hib
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Tablo 6. Dünyanın çeúitli ülkelerinden bo÷maca aúı uygulamaları (Devam) (16)
Ülke
Norveç

Primer Aúılama
3,

5,

11-12

Rapel Aúılama

Ergen Aúılama Önerisi

ay: 6- 8 yaú: DTaB-IPV

DTaB-IPV-Hib
Polonya

2, 3-4, 5 ay: DBT

16-18 ay:DBT
6 yaú: DTaB

Portekiz

2, 4, 6 ay: DTaB- 18 ay: DTaB-Hib
IPV-Hib-HB

Rusya

3, 4.5, 6 ay: DTaB 18
ya da DTaB-IPV

Slovakya

DTaB

ya

da

DTaB-IPV

DBT

2, 4, 6 ay: DTaB- 15-18 ay: DTaB-IPV-Hib- 13 yaú ve 10 yıl ara ile dTab
IPV-Hib-HB

øsveç

ay:

2, 4, 10 ay: DBT- 24 ay: DBT ve 5 yaú:
IPV-Hib

øspanya

5-6 yaú: DTaB-IPV

HB

3, 4, 12 ay: DBT-

10 yaú: dTab

IPV-Hib
øsviçre

2, 4, 6 ay: DTaB- 15-24 ay: DTaB-IPV-HibIPV-Hib-HB

HB
4-7 yaú: DTaB-IPV

øngiltere

2, 3, 4 ay: DTaB- 3-5 yaú: DTaB-IPV
IPV-Hib

ørlanda

2, 4, 6 ay: DTaB-

4-5 yaú: DTaB-IPV

IPV-Hib

Türkiye

2, 4, 6 ay: DTaB- 18. ay: DTaB-IPV-Hib
IPV-Hib
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Tablo 6. Dünyanın çeúitli ülkelerinden bo÷maca aúı uygulamaları (Devam) (16)
Ülke

Primer Aúılama

Rapel Aúılama

Ergen Aúılama Önerisi

ORTA VE GÜNEY AMERøKA
Arjantin

2, 4, 6 ay: DBT-Hib

18 ay: DBT-Hib
6 yaú: DBT

Brezilya

2, 4, 6 ay: DBT-Hib

15 ay ve 4-6 yaú: DBT

El Salvador

2, 3, 6 ay: DBT-hib- 15 ay ve 4 yaú: DBT
HB

Peru

2, 4 ay: DBT-HibHB ve 3. ay: DBT

Uruguay

2,4 ,6 ay: DBT-Hib- 12 ay: DBT-Hib-HB
HB

5 yaú: DBT

KORUNMA STRATEJøLERi
Global Pertussis ønitiative (GPI) toplantısı 2005 yılında düzenlenmiú ve bo÷maca
enfeksiyonundan korunmada aúa÷ıdaki stratejiler belirlenmiútir (82-83). 2007 yılında
yapılan toplantı ile bu stratejiler gözden geçirilmiútir (84).

1. Aúı takvimlerinin yeniden düzenlenerek güçlendirilmesi
2. Okul çocuklarına( 4-6 yaú) rapel aúı uygulaması
3. Ergenlere rapel aúı uygulaması
4. Eriúkinlerin aúılanması
5. Bir kısım sa÷lık personelinin aúılanması
6. Do÷um sonrası annelerin aúılanması ya da ailelerin aúılanması
7. Çocuk bakımı ile u÷raúan kiúilerin aúılanması
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Bebek ve çocuklarda bo÷macaya ba÷lı mortalite ve morbiditeyi azaltmak için aúılama
oranının yükseltilmesi gerekti÷i belirtilmiútir (83). Ancak surveyansta güçlendirme,
hastalı÷ın akla gelmesi ve tanı konulmasında geliúmeler, gerçek insidansı
belirleyerek aúılama etkinli÷ini ortaya koyacaktır. Çocukların aúılanma ile kazandıkları
ba÷ıúıklı÷ın yıllar içinde azalması nedeni ile okul öncesi 4-6 yaú grubuna rapel
aúılama yapılması da korunma stratejilerindendir. Özellikle okul öncesi aúılama,
çocukların okul öncesi yeterli ba÷ıúıklı÷ı kazanarak okula baúlamalarından emin
olmak için iyi bir fırsattır. Amerika birleúik Devletleri’nde 1997 yılında okul öncesi
rapel aúılama ile 1997-2000 yılları arasında okul öncesi dönemde bo÷maca
azalmıútır (2).

Ergenler ve

eriúkinlerde

saptanan

yüksek

seropozitivite

do÷al enfeksiyona

ba÷lanmıútır. Ergen dönemde rapel doz yapılması, birçok Avrupa ülkesinin mevcut
aúı takvimine eklenmiútir (Tablo 6). Böylelikle, ergen ve eriúkinlerde morbiditenin
azaltılması, toplumsal ba÷ıúıklama sa÷lanması ve aúılanmamıú ya da aúılanması
tamamlanmamıú bebeklere bulaúmanın azaltılması hedeflenmiútir. Her on yılda bir
uygulanması önerilen difteri-tetanoz (dT) aúı rapeli yerine dTab yapılması
önerilmektedir.

Aile üyelerinin ve yeni annelerin aúılanması hakkında 2 strateji belirlenmiútir. Bu
stratejiler, annelerin prenatal 3. trimesterde dTab úeklinde aúılanması ya da annenin,
aile üyelerinin ve bebekle temas edecek kiúilerin do÷um sonrası ilk bir ayda
aúılanması úeklindedir. Prenatal aúılama ile plasenta aracılı÷ı ile antikorların transferi
gerçekleúebilir. Prenatal aúılama ile bebe÷e antikor geçti÷i gösterilmiútir. Ancak
bebe÷e geçen antikor düzeyi ile ilgili çalıúmalara gereksinim vardır. Gebelik
döneminde aúının güvenilirli÷i hakkında sorular olmakla birlikte, ACIP hamileli÷in
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dTab için kontendikasyon olmadı÷ını bildirmiútir (85). Aile üyelerinin ve annenin
do÷um sonrası aúılanması, ulusal aúılamadan ziyade hedef kitleyi aúılama kolaylı÷ı
sa÷lamaktadır. Ergen ve eriúkinlerin rutin aúılanamadı÷ı durumlarda, yenido÷an ile
temas edecek ev halkının aúılanması önerilmektedir (83-84).

Bo÷maca enfeksiyonuna yakalanma riskinin yüksek oldu÷u sa÷lık çalıúanlarının
aúılanması, aúılanmamıú ya da aúılanması henüz tamamlanmamıú bebek ve
eriúkinlere bulaútırıcılı÷ı azaltılabilir. Özellikle pediatri servisinde ve acil servisde
çalıúan sa÷lık personeli aúılamada hedef kitledir. Almanya’da ilk kez 2001 yılında,
pediatri ve enfeksiyon hastalıkları bölümündeki sa÷lık personeline aúılama
baúlanmıútır (83). Almanya’da 2003 yılında pediatride çalıúan sa÷lık personelinin,
hamile kadınların, kadın do÷um servisinde çalıúan sa÷lık personelinin ve bakıcıların
aselüler bo÷maca aúısı ile bir kez aúılanmaları önerilmiútir (86).

Ergen ve eriúkinlerde, bo÷macaya ba÷lı morbiditenin ve toplumsal maliyetin artı÷ı
bildirilmektedir. Özellikle bu kiúiler, sa÷lık çalıúanı ise hastalara bulaúarak ciddi sa÷lık
ve ekonomik sorunlara yol açacaktır (87). Ergen ve eriúkin aúılamasının maliyeti ile
ilgili yeterli veri yoktur. Ancak yenido÷an ile temas edecek anne, baba ve ev halkının
aúılanması maliyet açısından daha uygun olaca÷ı belirtilmektedir (84). Maliyet
hesaplarının yetersizli÷i, hafif geçirilen bo÷maca vakaları, aúının toplumsal
ba÷ıúıklama

(herd

immunite)

etkinli÷inin

ve

uzun

dönem

koruyuculu÷unun

bilinmemesi, aúının ergen ve eriúkinlere rutin uygulanımını kısıtlamaktadır.
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3.GEREÇ VE YÖNTEMLER
ÇALIùMA GRUBU
Bu seroepidemiyolojik çalıúma, 1 Mart 2007-30 Mart 2007 tarihleri arasında øzmir ili
ve ilçelerinde yapıldı. Çalıúma için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan
etik kurul izni ve øzmir øl Sa÷lık Müdürlü÷ü’nden onay alındı.
Çalıúmaya alınacak en az örnek büyüklü÷ü aúa÷ıdaki formule göre hesaplandı.
Nx t²xpxq
n=
S²x(N-1)+ t²xpxq
n= Örnekte en az bulunması gereken kiúi sayısı
p= Hastalı÷ın görünüú sıklı÷ı
q= Olayın görülmeyiú sıklı÷ı
N= Toplumdaki kiúi sayısı
t= Saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda bulunan teorik de÷er (1,96)
S= Oranın standart sapması
2000 yılı genel nüfus sayımına göre øzmir ili nüfusunun 3.370.866 oldu÷u ve
ülkemizde bo÷maca insidansının yaklaúık %12.5 oldu÷u bilgisine (24) dayanılarak,
bu çalıúmaya alınacak örnek büyüklü÷ü en az 168 olarak hesaplandı.

3370866x (1.96)²x 0.125x0.875
n=

=168
(0.05)²x (3370865) + (1.96)²x (0.125)x(0.875)
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Çalıúma, øzmir’de Bergama, Bornova, Çi÷li, Kemalpaúa, Kınık, Ödemiú ve Torbalı
ilçelerinde yapıldı. øzmir ili’nin 2000 Genel Nüfus sayımına göre nüfusu 3.370.866;
kent nüfusu 2.732.669 ve kırsal nüfusu 638.197 idi. Buna göre her ilçede kent ve
kırsaldan alınacak örneklem sayısı, birimin nüfusu göz önüne alınarak belirlendi.
Tablo 7’de çalıúmaya alınan birimlerin kent, kırsal nüfus da÷ılımı ve alınan
örneklemlerin kent ve kırsala göre da÷ılımı verilmektedir.

Tablo 7. Çalıúmaya alınan ilçelerin kent, kırsal nüfus da÷ılımı ve her ilçeden alınan
örneklem sayısı
ølçeler

Nüfus

Örneklem sayısı

Kent

Kırsal

Toplam

Kent

Kırsal

Toplam

Bergama

52.173

54.363

106.536

54

37

91

Bornova

396.770

–

396.770

272

–

272

Çi÷li

113.543

–

113.543

98

–

98

Kemalpaúa

27.829

45.285

73.114

35

26

61

Kınık

13.136

18.978

32.109

73

4

77

Ödemiú

61.890

66.363

128.259

40

68

108

Torbalı

55.217

35.037

93.216

60

43

103

Toplam

720.558

220.026

943.547

632

178

810

Bu çalıúmada DSÖ tarafından önerilen 30 küme örneklem yöntemi kullanıldı.
øzmir’de, kent ve ilçe merkezlerinden 22 kent ve 8 kırsal olmak üzere toplam 30 küme
oluúturuldu (Ek 1). Her bir kümede toplulu÷un kümülatif listesi çıkarıldı ve random
baúlangıç ile sistematik olarak örneklem oluúturuldu. Çalıúmaya alınan sa÷lık
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birimlerinin isimleri Ek 2‘de verilmiútir. Sa÷lık birimine yakınlık sırasına göre haneler
yakından uza÷a do÷ru dizilerek bir liste oluúturuldu. Bu listeden çalıúmaya alınacak
olan evler randomize olarak seçildi. Seçilen evlerin sa÷lık birimine en yakın olanından
baúlanarak, bu evin sa÷ındaki haneye do÷ru ilerleyerek alınacak di÷er haneler
belirlendi. Hanedeki bireylerin cinsiyet ve yaú olarak çalıúmaya uygun olup
olmadıklarına bakılarak her haneden uygun olan sadece 1 birey çalıúmaya alındı. Bu
úekilde yaú gruplarına uygun rakama ulaúılana kadar ev ziyaretlerine devam edildi.
Çalıúmaya alınması gereken en az örneklem sayısı olan 168’in çok üstünde 840 kiúi
alındı. Çalıúmaya katılanların yaúları 6 ay ile 85 yaú arasındaydı. Katılımcılar, 10 yaú
grubuna ayrılarak (0-2 yaú, 3-4 yaú, 5-6 yaú, 7-9 yaú, 10-14 yaú, 15-19 yaú, 20-29
yaú, 30-39 yaú, 40-59 yaú ve 60 yaú) de÷erlendirildi. Her bir kümedeki örneklem
sayısı, bu yaú gruplarına göre da÷ıtıldı.

Çalıúmaya alınan çocukların ebeveynlerine ve çalıúmaya alınan eriúkinlere çalıúma
hakkında bilgi verildi. Çocuklarının çalıúmaya katılmasını kabul eden ebeveynler ve
eriúkinler için bilgilendirilmiú gönüllü olur formu dolduruldu (Ek 3). Bir anket formu
doldurularak katılımcıların sosyodemografik özellikleri, hastalık ve aúılama durumu
hakkında bilgi elde edildi (Ek 4). Ankette, do÷um tarihi, kronik hastalı÷ı, uzamıú
öksürük ata÷ı ve bo÷maca enfeksiyonu öyküsü olup olmadı÷ı soruldu. Ayrıca 16 yaú
üstü bireylerin kendilerinin ve 16 yaú altı bireylerin anne ve babalarının e÷itim
durumları soruldu.

Çalıúmaya alınan olguların bo÷maca aúılama kayıtları ayrıntılı olarak incelendi.
Çocukların ailelerinden aúı kartları istendi. Aúı kartı bulunmayanların sa÷lık
ocaklarındaki kayıtlarından aúılama bilgileri elde edildi. Aúı kartı olan kiúi sayısı 177
(%21.8) idi. Ayrıca sa÷lık oca÷ı kayıtlarından, 36 (%4.5) kiúinin aúılama durumu
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hakkında bilgiye ulaúıldı. Böylece 213 (%26.3) kiúinin aúılama durumu hakkında
kayıtlı bilgi elde edildi. 597 kiúinin (%73.7) kayıtlı aúılama bilgisine ulaúılamadı.

SEROLOJøK øNCELEMELER
Çalıúmaya katılan bireylerden, serolojik tetkik yapılması için 5 ml venöz kan alındı.
Kan örnekleri 3000 devirde 3 dakika santrifüj edilerek serum örnekleri ayrıldı.
Serolojik incelemeler yapılana kadar serum örnekleri – 20°C saklandı. Serolojik
testler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroloji
Laboratuvarı’nda yapıldı.

Toplanan serumlardan B. pertussis Ig G çalıúıldı. Yöntem olarak kalitatif mikro-enzim
immunoassay uygulandı. Bordetella pertussis IgG E.W. RADIM S.p.A, Pomezia
(Roma) ticari kitleri kullanılarak ALISEI, RADIM, SpA, Italy cihazında çalıúıldı.
Kullanılan ticari kitin içeri÷inde B. pertussis toksini ve di÷er Bordetella antijenleri
bulundu÷undan sonuçlar hem pertussis toksin (PT) hem de total Bordetella
antikorlarını göstermektedir. Testin tanısal özgüllü÷ü üretici tarafından %72.7, tanısal
duyarlılı÷ı %98.8 olarak bildirilmiútir.

Test prensibi, aranan antikorun antijenle kaplı mikroçukurlarda immunkompleks
oluúturmasına dayanır. Örneklem serumundaki B. pertussis antikorları, mikrostrip
çukurlardaki B. pertussis antijenleri ile birleúir. Ba÷lanmayan kısım yıkama ile
uzaklaútırılır. Horseradish peroksidaz (HRP) adlı peroksidaz içeren konjugat eklenir.
Kompleks yeniden yıkanır ve tetrametilbenzidin (TMB) içeren substrat solusyona
eklenir. Mavi renkli son ürün oluúur. Bu son ürünün renk úiddeti, örnekteki B.
pertussis PT ve di÷er antikorların miktarı ile orantılıdır.
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Testin uygulanıúı:
1. 100 ɐl kontrol ve dilue edilmiú serum örnekleri mikroçukurlara pipetlendi.
2. Mikroçukurların üzeri kapatılarak 37±1° C de bir sa at inkübe edildi.
3.ønkübasyon sonrası yıkama solusyonu ile üç kez yıkandı.
4.Mikroçukurlara 100 ɐl B. pertussis IgG konjugatı eklendi. Oda sıcaklı÷ında (20-25
C°) 30 dk inkübe edildi.
5. ønkübasyon tamamlandıktan sonra yıkama solusyonu ile yıkandı.
6.100 ɐl TMB substratı mikroçukurlara eklendi.
7. Oda sıcaklı÷ında ve karanlıkta 15 dk inkübe edildi.
8. 100 ɐl stop solusyonu ilave edildi.
9.Stop solusyonu ilave edildikten sonraki 30 dk içinde örneklerin absorbans de÷erleri
450/620 nm de ölçüldü.
Mikro-enzim immunoassay çalıúması sonucunda örneklerden elde edilen absorbans
de÷erleri test cut-off de÷erine bölünerek her bir örnek için indeks de÷eri hesaplandı.
Kullanılan kitin önerisine göre sonuçlar semi-kantitatif olarak yorumlandı. øndeks;
<0.90 ise negatif ve >1.10 ise pozitif kabul edildi. øndeks de÷eri 0.90-1.10 bulunanlar
úüpheli sonuç (+/-) olarak nitelendirildi ve úüpheli sonuç bulunan 44 olgunun serum
örnekleri yeniden çalıúıldı.

øSTATøSTøKSEL ANALøZ
Çalıúmadaki verilerin istatistiksel analizi SPSS (13.0) for Windows programı
kullanılarak yapıldı. Sosyodemografik özellikler ile seropozitivitesi iliúkisi χ2 ve
Fisher’s Exact testi ile de÷erlendirildi. Yaú, cinsiyet, yerleúim birimi (kent, kırsal),
e÷itim düzeyi ve evde yaúayan kiúilerin sayısı gibi bo÷maca seropozitivitesini
etkileyebilecek ba÷ımsız de÷iúkenler için Odds ratio ve %95 güven aralıkları
hesaplanarak logistik regresyon analizi uygulandı. østatsitiksel anlamlılık de÷eri olarak
p<0.05 kabul edildi.
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4. BULGULAR
Bu çalıúmaya, øzmir’i temsil edecek úekilde örnekleme yöntemi ile seçilen 840 kiúi
alındı. Alınan kan örneklerinin hemolizli olması nedeni ile 16 kiúi çalıúma dıúı
bırakıldı. Çalıúma için kan alındıktan sonra anket bilgileri tekrar incelendi÷inde,
bilgileri eksik olan 14 kiúi de çalıúmaya dahil edilmedi. Böylece, çalıúma 810 kiúi
üzerinden de÷erlendirildi.

Çalıúma grubundaki 810 kiúinin yaúları 6 ay ile 85 yaú arasındaydı (ortalama
yaú=22.9±20.3, ortanca yaú=15). Çalıúmaya alınan kiúilerin demografik özellikleri
Tablo 8’de verilmiútir. Çalıúma grubunun, 507’si kız, 303’ü erkek idi. 631 (%77.9) kiúi
kent merkezinde, 179 (%22.1) kiúi kırsal kesimde oturmaktaydı. Çalıúma grubundaki
bireylerin %27.4’ünün aile aylık geliri 1000 TL’nin altında idi. 16 yaú üstü olguların
%44.6’sı ilkö÷retim mezunu, %17.7’si lise mezunu, %16.4’ü yüksekokul mezunu idi,
%15.5’i okuryazar de÷ildi. Kırsal kesimde okuryazar olmayan (%21.4) bireylerin
sayısı yüksekti. 16 yaú altı bireylerin anne ve baba e÷itim düzeyine göre
de÷erlendirme yapıldı. Annelerin %67.2’si, babaların ise %63.3 gibi büyük bir kısmı
ilkö÷retim mezunuydu. Lise mezunu anne oranı %13.7, lise mezunu baba oranı ise
%17.4’tü. Çalıúmaya alınan çocukların anne ve babalarının %10.3 ve %14.5’i
yüksekokul mezunuydu. Çalıúmaya alınan bireylerin büyük kısmı 0-19 yaú grubunda
oldu÷u için ö÷renciler %39.5 ile en büyük gruptu. Ev hanımları (%31.5), ikinci büyük
grubu oluúturmaktaydı.
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Tablo 8. Çalıúmaya alınan olguların demografik özellikleri

Özellik
Cinsiyet
Kız
Erkek
Yerleúim yeri
Kent
Kırsal
Ailenin aylık geliri
<1000 YTL
 1000 YTL
E÷itim durumu*
Okur yazar de÷il
Okuryazar
ølkö÷retim
Lise
Yüksekokul
Anne e÷itimi**
Okuryazar de÷il
Okuryazar
ølkö÷retim
Lise
Yüksekokul
Baba e÷itimi**
Okuryazar de÷il
Okuryazar
ølkö÷retim
Lise
Yüksekokul
Meslekler
Ö÷renci
Ev Hanımı
Sa÷lık personeli
Serbest meslek
Memur
Di÷er
Çiftçi
øúçi
øúsiz
* 16 yaú üstü bireyler için.
** 16 yaú altı bireyler için.
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n

%

507
303

62.6
37.4

631
179

77.9
22.1

222
588

27.4
72.6

57
21
164
65
60

15.5
5.8
44.6
17.7
16.4

22
14
275
56
42

5.4
3.4
67.2
13.7
10.3

10
10
262
72
60

2.4
2.4
63.3
17.4
14.5

237
189
72
36
32
15
10
8
1

39.5
31.5
12
6
5.4
2.5
1.7
1.3
0.1

Çalıúmaya alınanların bo÷maca aúılama durumu kayıtlara (aúı kartı ve sa÷lık oca÷ı
kayıtları) dayanılarak de÷erlendirildi. Aúı kartları olan kiúi sayısı 177 (%21.8) idi.
Sa÷lık oca÷ı kayıtlarından, 36 (%4.5) kiúinin aúılama durumu hakkında bilgi edinildi.
Böylece, toplam 213 (%26.3) kiúinin kayıta dayalı aúılama bilgilerine ulaúıldı. 597
kiúinin (%73.7) ise kayıtlı aúılama bilgisi yoktu. Kayıtlı aúılama bilgisi olmayan 597
kiúiden 205’i aúılanıp aúılanmadı÷ını hatırlamıyordu.

Kent ve kırsal bölgede yaúayan kiúilerin aúılama oranları arasında fark olup olmadı÷ı
araútırıldı. Kentte yaúayanların %55.8’ine, kırsal kesimde yaúayanların %51.4’üne
bo÷maca aúısı uygulanmıútı. Aúılanmayanların oranı kentte %20.8 ve kırsalda %16.8
idi. Aúılama oranları açısından, kent ve kırsal bölge arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.07).

Çalıúmaya alınan 810 olgunun serum örnekleri; kalitatif olarak mikroenzim immunassay yöntemi ile de÷erlendirildi÷inde 320 kiúi (%39.5) seropozitif, 490 kiúi (%60.5)
seronegatif saptandı (Tablo 9).

Tablo 9. Çalıúma grubunda seropozitivite ve seronegativite oranları
n

%

Seropozitif

320

39.5

Seronegatif

490

60.5

Toplam

810

100

Çalıúmaya alınanlar, bo÷maca yaú spesifik seropozitivite oranlarını de÷erlendirmek
amacıyla 10 yaú grubuna (0-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-59 ve
60 yaú) ayrılarak de÷erlendirildi. 0-2 yaú grubunda seropozitivite %23.6 idi (Tablo
10, ùekil 8). En düúük seropozitivite oranı 3-4 ve 5-6 yaú grubunda saptandı.
Seropozitivite oranı 10-14 yaú grubunda %46.9 gibi oldukça yüksek idi, ergen ve
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eriúkin yaúlarda %41.5 ile %57.1 arasında de÷iúmekteydi. Genel olarak, 10-14 yaú
grubundan itibaren ergen ve eriúkinlerde seropozitivite oranlarının anlamlı olarak
yüksek saptanması dikkat çekici idi (p=0.0001). Ayrıca, çalıúma grubumuzdaki
do÷urganlık ça÷ında (15-49 yaú) olan 242 kadının bo÷maca seropozitivite oranları
de÷erlendirildi÷inde %47.9’unun seronegatif oldu÷u görüldü.
Tablo 10. Yaú gruplarına göre seropozitivite oranları (n=810)
Yaú grubu
Seropozitif
Seronegatif

Toplam

n

%

n

%

0-2 yaú

17

23.6

55

76.4

72

3-4 yaú

10

14.5

59

85.5

69

5-6 yaú

15

19.5

62

80.5

77

7-9 yaú

21

25

63

75

84

10-14 yaú

38

46.9

43

53.1

81

15-19 yaú

34

41.5

48

58.5

82

20-29 yaú

44

50.6

43

49.4

87

30-39 yaú

51

56

40

44

91

40-59 yaú

52

57.1

39

42.9

91

60 yaú

38

50

38

50

76

Toplam

320

39.5

490

60.5

810

100
90
80
70
60

%

46.9

50

50.6

56

57.1
50

41.5

40
30

23.6
14.5

20

19.5

25

10

0
0-2

3-4

5-6

7-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-59 >60

Yaú grupları
ùekil 8. Yaú gruplarına göre seropozitivite oranları (n=810)
48

Cinsiyete göre seropozitivite de÷erlendirildi÷inde, seropozitivite kızlarda %41.6,
erkeklerde seropozitivite %36 saptandı (Tablo 11). Kızlarda seropozitivite daha
yüksek idi, ancak kız ve erkek cins arasında seropozitiflik oranları açısından
istatistiksel

anlamlı

bir

fark

saptanmadı

(p=0.112).

Cinsiyet,

bo÷maca

seropozitivitesini etkilememekteydi (Tablo 12).
Aylık gelir durumunun seropozitivite üzerine etkisi incelendi÷inde, aile aylık geliri
1000 TL’nin altında olanlarda seropozitivite %45.9, 1000 TL ve üzerinde olanlarda
%37.1 saptandı (Tablo 11). Aylık geliri 1000 TL’nin altında olan kiúilerde,
seropozitivite anlamlı olarak yüksek bulundu (p= 0.022). Seropozitivite oranı, aylık
geliri düúük olanlarda 1.27 kat artmıútı (Tablo 12).
Kalabalık ev halkının seropozitiviteyi etkileyip etkilemedi÷i de÷erlendirildi. Evde
yaúayan kiúi sayısı 4’ün altında olanlarda seropozitivite %42.6, 4 ve üzerinde
olanlarda %38 idi (Tablo 11). Ancak evde yaúayan kiúi sayısı ile seropozitivite
arasında anlamlı bir iliúki bulunamadı (p=0.213) (Tablo 12).
Kent ve kırsalda yaúayanların seropozitivite oranı de÷erlendirildi÷inde kentte
yaúayanların %40.4’ünün ve kırsalda yaúayanların %36.3’ünün seropozitif oldu÷u
görüldü (Tablo 11). Kent ve kırsalda yaúayanların seropozitivite oranları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p= 0.322).
Anne e÷itim durumunun seropozitivite ile iliúkisi de÷erlendirildi÷inde, gruplar arasında
istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı (p= 0,490) (Tablo 11, 12). Seropozitivite baba
e÷itimine göre de÷erlendirildi÷inde, baba e÷itimi ilkö÷retim ve altı olanlarda,
seropozitivitenin lise ve üstü olanlara göre anlamlı olarak yüksek oldu÷u saptandı
(p=0.022) (Tablo 12). Babaları okuryazar olmayanlarda seropozitivite oranı en
yüksek (%50), yüksekokul olan grupta %20 ile en düúük idi (Tablo 11).
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Tablo 11. Sosyodemografik faktörler ve bo÷maca seropozitivitesi
Özellik

Seropozitif

Seronegatif

n

%

n

%

Kız

211

41,6

296

58.4

Erkek

109

36

194

64

< 1000 YTL

102

45.9

120

54.1

 1000 YTL

218

37.1

370

62.9

<4

110

42.6

148

57.4

4

210

38

342

62

Kent

255

40.4

376

59.6

Kırsal

65

36.3

114

63.7

Okuryazar de÷il

7

31.8

15

68.2

Okuryazar

2

14.3

12

85.7

ølkö÷retim

72

26.2

203

73.8

Lise

16

28.6

40

71.4

Yüksekokul

13

31

29

69

Okuryazar de÷il

5

50

5

50

Okuryazar

3

30

7

70

ølkö÷retim

81

30.9

181

69.1

Lise

15

20.8

57

79.2

Yüksekokul

11

20

44

80

Cinsiyet

Aylık gelir

Ev nüfusu

Yerleúim

Anne e÷itim durumu*

Baba e÷itim durumu*

*16 yaú altı bireyler için.
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Tablo 12. Bo÷maca seropozitivitesini etkileyebilecek sosyodemografik risk faktörleri
Odds Ratio
Ba÷ımsız De÷iúken

Seropozitif
n

%

Kız

211

41.6

Erkek

109

36

<1000 TL

102

45.9

1000 TL

218

37.1

<4

110

42.6

4

210

38

Kent

255

40.4

Kırsal

65

36.3

ølkö÷retim ve altı

81

19.8

Lise ve üstü

29

7

ølkö÷retim ve altı

89

21.8

Lise ve üstü

26

6.3

(%95 güven aralı÷ı)

p

1.27 (0.95-1.7)

0.112

1.44 (1.05-1.97)

0.022

1.21 (0.90-1.63)

0.213

1.19 (0.84-1.68)

0.322

0.84 (0.51-1.39)

0.490

1.79 (1.09-2.95)

0.022

Cinsiyet

Aylık gelir

Ev Nüfus

Yerleúim

Anne e÷itim durumu

Baba e÷itim durumu

Çalıúma grubundaki 213 kiúinin aúılama bilgilerine sa÷lık oca÷ı kayıtlarından ve aúı
kartlarından ulaúıldı. En az bir doz bo÷maca aúısı yapıldı÷ı kayıtlara dayalı olarak
belgelenen bu 213 kiúinin sadece %19.2’si seropozitif idi (Tablo 13). Çalıúma
grubundaki 1 kiúiye 2 doz, 33 kiúiye üç doz, 179 kiúiye dört doz bo÷maca aúısı
yapılmıútı. Hiçbir çocu÷a, okul öncesi dönemde yapılması gereken pekiútirme dozu
(5. doz) uygulanmamıútı. Üç doz aúılanmıú olan çocukların sadece %15.2’si, dört doz
aúılananların ise %20.1’i seropozitif idi. Doz sayısı ile seropozitivite arasında
istatistiksel anlamlı bir iliúki saptanmadı (p= 0,712).
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Tablo 13. Bo÷maca aúısı doz sayısına göre seropozitiflik oranları
Doz sayısı

Seropozitif

Seronegatif

Toplam

n (%)

n (%)

2 doz

0

1 (100)

1

3 doz

5 (15.2)

28 (84.8)

33

4 doz

36 (20.1)

143 (79.9)

179

5 doz

0

0

0

Toplam

41 (19.2)

172 (80.8)

213

Kayıtlı aúılama bilgisi olan 212 kiúiye üç ya da dört doz bo÷maca aúısı yapılmıútı. Bu
212 kiúide yaú gruplarına göre seropozitivite oranları incelendi (ùekil 9). Aúılı olan 0-2
yaú grubundaki çocuklarda %21.3 olan seropozitivite, 3-4 yaúında %13.2’ye 5-6 yaú
grubunda

ise en

düúük

(%13) düzeye

inmiúti.

Okul

yaúlarından

itibaren

seropozitivitenin yaúla birlikte artıú gösterdi÷i saptandı. Seropozitivite, 15-19 yaú

Seropozitivite (%)

grubunda %40’a 20-29 yaú grubunda %66.7’ye yükselmiúti.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

66,7

40
22,2

21,3
13,2

26,1

13

0-2 yaú 3-4 yaú 5-6 yaú 7-9 yaú 10-14
yaú

15-19
yaú

20-29
yaú

Yaú grubu

ùekil 9. Üç veya dört doz aúılı kiúilerin yaú gruplarına göre seropozitivite oranları
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Bo÷maca uzamıú öksürük ile seyredebilece÷inden, iki haftadan uzun süren öksürük
öyküsü sorgulandı. Çalıúmaya katılan çocukların ebeveynlerine ve kendilerine
uzamıú öksürük nedeni ile tetkik edilip edilmedikleri soruldu. Uzamıú öksürük nedeni
ile 380 olgu tetkik edilmiúti. Tetkik edilenlerin %35.9’i seropozitif saptandı. Uzamıú
öksürük

nedeni

ile

tetkik

edilen

ve

edilmeyen

kiúilerin

seropozitifli÷i

de÷erlendirildi÷inde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p= 0.052) (Tablo 14).

Tablo 14. øki haftadan uzun süreli öksürük öyküsü olan olguların tetkik edilme ve
seropozitivite oranları
Tetkik

Sonuç

Toplam

Evet

Seropozitif
n (%)
136 (35.9)

Seronegatif
n (%)
244 (64.1)

380

Hayır

184 (42.8)

246 (57.2)

430

Toplam

320 (39.6)

490 (60.4)

810

øki haftadan uzun süren öksürük nedeni ile tetkik edilenlerin %34.8’i üst solunum yolu
enfeksiyonu tanısı almıútı. Akut bronúiolit (%14.5), tanılar arasında ikinci sıklıkta
saptanmıútı. Uzamıú öksürük nedeni ile tetkik edilenlere daha az sıklıkta pnömoni
(%7.7) ve astım bronúiale (%6.9) tanısı konulmuútu. Her dört olgudan birine (%25.6)
tanı konulamamıútı. Sadece 9 kiúiye (%2.4), klinik bulgulara dayanılarak, bo÷maca
tanısı konuldu÷u ö÷renildi (Tablo 15).
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Tablo 15.Uzun süreli öksürük nedeni ile tetkik edilenlerde tanılar
Tanı

n

%

Üst solunum yolu enfeksiyonu

132

34.8

Tanı konulmamıú

97

25.6

Akut bronúiolit

55

14.5

Pnömoni

29

7.7

Astım

26

6.9

Kronik Bronúit

11

2.9

Bo÷maca

9

2.4

Trakeobronúit

6

1.6

Gastroösefageal reflü

4

1.1

Tüberküloz

3

0.8

Bronúiektazi

2

0.5

ølaca ba÷lı

2

0.5

Akut sinusit

2

0.5

Reaktif hava yolu hastalı÷ı

1

0.3
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5. TARTIùMA
Bo÷maca enfeksiyonu, bebeklik dönemi rutin aúılaması ile birlikte belirgin oranda
azalmıú, dünya genelinde bo÷macaya ba÷lı mortalite ve morbiditede önemli düúüúler
olmuútur. Ancak, son yıllarda aúılama oranlarının yüksek oldu÷u geliúmiú ülkelerde
bile bo÷maca insidansında belirgin bir artıú oldu÷u hatta salgınlar görüldü÷ü
bildirilmektedir (64). Yapılan çalıúmalarda bo÷maca enfeksiyonunun özellikle ergen
ve eriúkinlerde arttı÷ı gösterilmiútir (6-12, 24, 64). Ergen ve eriúkinlerde bo÷maca
enfeksiyonu asemptomatik ya da atipik geçirilir. Enfeksiyonu asemptomatik ya da
atipik geçiren ergen ve eriúkinler, küçük çocuk ve aúılanması tamamlanmamıú
bebekler için enfeksiyon kayna÷ı olmaktadır.

Bebeklik dönemi bo÷maca aúılaması ile kazanılan koruyuculuk 5-12 yıl içinde azalır
(6, 13-15). Bu nedenle, birçok geliúmiú ülkede 4-6 yaú grubundaki çocuklara okul
öncesi bo÷maca aúı rapeli uygulanmaktadır. Böylelikle bebeklik döneminde aúılama
sonrası azalan ba÷ıúıklık rapel aúılama ile yeniden sa÷lanarak okul öncesi çocukların
korunması hedeflenmiútir. Ülkemizde ise TC Sa÷lık Bakanlı÷ı aúı úemasına göre
aselüler bo÷maca aúısı (DTaB-IPV-Hib) úeklinde 2, 4, 6 ve 18. aylarda dört doz
olarak uygulanmaktadır. Ancak, 4-6 yaú grubu için önerilen rapel doz henüz Sa÷lık
Bakanlı÷ı aúı takvimine girmemiútir.

Son yıllarda bo÷maca insidansında saptanan artıú nedeni ile birçok ülkede
seroprevalans çalıúmaları yapılmıútır (6-12, 24, 64). Bo÷maca yaú-spesifik
seroprevalansın saptanması, hem hastalık yükünün gösterilmesi, hem de rapel
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aúılamanın gerekli olup olmadı÷ını gerekli ise hedef kitlenin belirlenmesinde en
de÷erli bulgulardan biridir. Ülkemizde de bo÷maca seroprevalansı ile ilgili bazı
çalıúmalar yapılmıútır (24, 62, 65, 88). Ancak, ergen ve eriúkinleri de içine alan az
sayıda çalıúma vardır (24). Ege bölgesi gibi aúılama oranlarının yüksek oldu÷u bir
bölgede henüz böyle bir çalıúma yapılmamıútır. Bu nedenle, bebek aúılama oranları
yüksek olan øzmir’de 0-85 yaú grubunda, çocuklar yanında eriúkinleri de kapsayacak
úekilde; bo÷maca yaú spesifik seroprevalansını belirlemeyi, böylece aúı rapel
dozlarının gereklili÷i ve aúı úemalarındaki yerini tartıúmayı amaçlayan bu çalıúmayı
planlandık.
Bu seroepidemiyolojik çalıúma, øzmir ili kent ve kırsalında DSÖ tarafından önerilen 30
küme örnekleme yöntemi ile seçilen 840 kiúide yapılmıútır. Çalıúmaya alınacak örnek
büyüklü÷ü en az 168 kiúi olarak hesaplanmasına ra÷men, bu sayının çok üstünde
840 kiúi çalıúmaya alındı. Kent ve kırsalı kapsayacak úekilde her birimden alınacak
örneklem sayısı belirlenmiú, sa÷lık birimine yakınlık sırasına göre haneler yakından
uza÷a do÷ru dizilerek randomize olarak çalıúmaya alınacak evler seçilmiútir. Seçilen
evlerin hastane birimine en yakın olananına ulaúılarak ve her evden uygun olan
sadece 1 birey alınarak çalıúma gerçekleútirilmiútir. Dolayısıyla, çalıúmamız øzmir
genelini temsil eden epidemiyolojik bir çalıúmadır.

Bo÷maca seroprevalans çalıúmalarında, serolojik yöntem olarak genellikle anti-PT
antikor

ölçümleri

kullanılmaktadır.

Anti-PT

antikor

düzeyi,

kantitatif

olarak

ölçülebilece÷i gibi, «cutt off» de÷erlerinin belirlenememiú olması nedeni ile bir çok
seroprevalans çalıúmasında kalitatif de÷erlendirme de kullanılmaktadır (9-11, 65).
Çalıúmamızda, semi-kantitatif mikroenzim immunassay yöntemi ile anti-PT ve total
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Bordetella antikorları saptanmıútır. Böylece, hem anti-PT hem de di÷er bordetella
antikorlarının ölçümü yapılarak seropozitivite de÷erlendirilmiútir.

Çalıúmamızda 0-85 yaú grubunda seropozitivite oranı %39.5 bulundu. Yaú gruplarına
göre seropozitivite de÷erlendirildi÷inde, primer aúılamanın uygulandı÷ı bebeklik yaú
grubunda seropozitivite oldukça düúük iken yaúla birlikte arttı÷ı, özellikle 10 yaúından
itibaren belirgin artıú görüldü÷ü saptandı (Tablo 10) (ùekil 8). 0-2 yaú grubundaki
çocukların tümüne en az üç doz bo÷maca aúısı uygulanmıú olmasına ra÷men
seropozitivite oranları oldukça düúük (%23.6) idi. Çocuklar 4 yaúına geldi÷inde ise
seropozitivite oranları en düúük düzeye (%14.5) inmiúti. Çalıúmamızda seropozitiflik
oranlarının 10-14 yaú grubundan itibaren belirgin olarak arttı÷ı gösterilmiútir. Bu yaú
grubunda %46.9 saptanan seropozitivite, eriúkin yaú gruplarında %57.1’e kadar
yükselmiútir. Bebeklik ve okul öncesi dönemde düúük olan seropozitivitenin 10’lu
yaúlardan itibaren yükselmesi, bu yaú grubundan itibaren ergenlerde bo÷maca ile
temasın oldu÷unu göstermektedir. Çalıúma grubumuzdaki hiçbir ergen ve eriúkine
bo÷maca aúı rapeli yapılmamıú olmasına ra÷men, erken ergenlik döneminden
itibaren saptanan yüksek seropozitivite oranlarının geçirilmiú do÷al enfeksiyona ba÷lı
oldu÷unu düúünmekteyiz.

Ergen ve eriúkin yaúlarda saptadı÷ımız seropozitivite artıúı, birçok ülkede yapılan
seroprevalans çalıúmalarının sonuçları ile uyumludur (6, 8, 24, 65). Konda ve ark (7),
Japonya’da yaú spesifik bo÷maca seroprevalansını araútırdıkları çalıúmada, 1-65 yaú
arası 1108 kiúide, ELISA ile B. pertussis anti-PT ve anti-FHA düzeylerini ölçmüúlerdir.
10-19

yaú

grubunda

seropozitivitenin

%70-80’e

yükseldi÷i

gösterilmiútir.

Seropozitivite, eriúkinlerde %30 ile %70 oranında saptanmıútır. Singapur’da
eriúkinlerde yapılan bir çalıúmada ise 18-45 yaú grubu ergen ve eriúkinlerde
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seropozitivite %97 gibi oldukça yüksek saptanmıútır (10). øspanya’da 2126 kiúide
anti-PT ve anti-FHA seropozitifli÷i araútırılmıútır (11). Çalıúmada øspanya’da 35 yaú
üstü bireylere bo÷maca aúısı yapılmadı÷ı göz önüne alınarak, 35 yaú altı (aúılı) ve 35
yaú üstü (aúısız) kiúilerde seropozitivite oranları de÷erlendirilmiútir. 35 yaú altı
bireylerde %66.5 olan seropozitivitenin, 35 yaú üstü bireylerde (aúısız olmalarına
ra÷men) %79.4’a yükseldi÷i gösterilmiútir. 5-9 yaú grubunda düúük (%54.2) olan
seropozitivitenin yaú ile beraber arttı÷ı dokümante edilmiútir. Bu bulgulara
dayanılarak, 7 yaúından büyük çocuklara, ergen ve eriúkinlere aselüler bo÷maca
aúısı önerilmiútir. Belçika’da 2003 yılında yapılan seroprevalans çalıúmasında, 1-100
yaú grubunda 1622 kiúide %70 oranında anti-PT seropozitifli÷i saptanmıútır (8). En
yüksek

anti-PT

seropozitifli÷i

15-24

yaú

grubunda

(%78.5)

bulunmuútur.

Yunanistan’da yapılan yenido÷anları da kapsayan bir çalıúmada, 1 günlük ve 80 yaú
arasında 431 kiúide seropozitivite %59.4 bulunmuútur (12). En düúük seropozitivite
5-10 yaú grubunda (%35.3) saptanmıú, ilk dört yaúta saptanan seropozitivite primer
aúılanmaya, ergen ve eriúkinlerde saptanan yüksek antikor düzeyleri ise do÷al
enfeksiyona (yeni geçirilen bo÷maca enfeksiyonuna) ba÷lanmıútır.

Ülkemizde yapılan az sayıda çalıúmada da, seropozitivitenin erken çocukluk
döneminde düúük olmasına karúın, ergen ve eriúkinlerde yüksek oldu÷u bildirilmiútir.
Esen ve ark (24), 2007 yılında ülkemizin üç ilinde (Samsun, Diyarbakır ve Antalya) 6
ay ile 60 yaú üstü yaú aralı÷ında 2085 kiúide ELISA yöntemi ile anti-PT düzeyini
saptamıúlardır. Bu çalıúmada, 50-99 EU/ml enfeksiyonla temas ve 100 EU/ml üzeri
aktif enfeksiyon kabul edilmiútir. En düúük antikor düzeyleri 0-1 yaú grubunda
saptanmıútır. Bu yaú grubunda, 50-99 EU/ml antikor düzeyi %5.7 ve 100 EU/ml
antikor düzeyleri %5.2 saptanmıútır. Antikor düzeyleri yaúla orantılı olarak artarak en
yüksek antikor düzeyi (100 EU/ml), 50-59 yaú grubunda (%18.5) bulunmuútur.
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Çalıúmaya alınan bireylerin %15.3’ünde enfeksiyon ile yeni temas ve %12.5’inde aktif
bo÷maca enfeksiyonu saptanmıútır.

Özkan ve ark (9), 2006 yılında Ankara’da, dört doz aúılı, 6-14 yaú arası 317 okul
çocu÷unda

yaptıkları

Seropozitivite,

%70.3

çalıúmada
(kızlarda

bo÷maca

%68.5

ve

seroprevalansını
erkeklerde

%71.9)

araútırmıútır.
saptanmıútır.

Seropozitivite 6-10 yaú grubunda düúük iken 12-14 yaú grubunda (%86.7-97) en
yüksek bulunmuútur. Yüksek seropozitivite, ergen yaú grubunda geçirilen do÷al
enfeksiyon ile açıklanmaktadır. 12-17 yaú grubu 359 kız adölesanlarda yapılan baúka
bir çalıúmada ise, seropozitivite anti-PT ile %95.3 ve anti-FHA ile %97.2 saptanmıútır
(62).

Bu

çalıúmada,

asemptomatik

ergenlerde,

%22.5

oranında

bo÷maca

enfeksiyonu bildirilmiútir. Çevik ve ark (88), dört doz aúılı 4-24 yaú grubunda 550
kiúinin serumunda ELISA yöntemi ile anti-PT IgG düzeyini araútırmıúlardır. En düúük
antikor düzeylerini 4-6 yaú grubunda, en yüksek antikor düzeyini 13-18 yaú grubunda
saptamıúlardır. Saptanan yüksek seropozitivite, ergen yaú grubunda geçirilen do÷al
enfeksiyona ba÷lanmıútır. Bu üç çalıúmada çocukluk ve ergenlik dönemi (6-14 yaú,
12-17 yaú ve 4-24 yaú) incelenmiú, eriúkin dönemdeki bo÷maca seroprevalansı
araútırılmamıútır. Oysa, çalıúmamızda 6 ay-85 yaú aralı÷ı incelenerek ergenler
oldu÷u gibi eriúkinlerdeki bo÷maca koruyuculu÷u irdelenmiútir. Böylece, yaúam boyu
aúılamanın önemi gösterilmiútir.

Ülkemizdeki çalıúmalarda, iki haftadan uzun öksürük yakınması olan bireylerin önemli
bir kısmında bo÷maca enfeksiyonu saptanmıútır (4-5). Çalıúmamızın birincil amacı
olmamakla birlikte, uzamıú öksürük nedeni ile doktora baúvuran olguların önemli bir
kısmının üst solunum yolu enfeksiyonu (%34.8) tanısı aldı÷ı, büyük bir kısmına
(%25.6) tanı konulamadı÷ı görüldü. Aksakal ve ark (4), iki haftadan fazla öksürük
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yakınması olan 6-14 yaú grubunda 307 çocu÷un %16.6’sında aktif enfeksiyon (antiPT 100 EU/ml) saptamıúlardır. Bu çalıúmanın sonuçları, Yıldırım ve ark (5) yaptı÷ı
çalıúma ile benzerdir. øki haftadan uzun süren öksürük yakınması ile baúvuran 0-16
yaú grubundaki olgularda PCR, seroloji ve kültür kullanılarak bo÷maca enfeksiyonu
sıklı÷ı araútırılmıútır. Çalıúmaya alınan 148 olgunun 25’inde bo÷maca enfeksiyonu
saptanmıútır. Uzamıú öksürük ile baúvuran olgularda %16 gibi yüksek bir bo÷maca
sıklı÷ını göstererek bo÷maca enfeksiyonun ülkemizde hala yaygın oldu÷unu ortaya
koymuúlardır. Çalıúmamızda, úimdiye dek bo÷maca tanısının sadece 9 kiúide (%2.4)
klinik olarak konuldu÷u saptandı (Tablo 15). Bu düúük oranın, uzamıú öksürük ile
doktora baúvuran kiúilerde bo÷maca enfeksiyonunun tanıda akla gelmemesine, tanı
yöntemlerine ulaúmada zorlu÷a ve bildirimlerdeki aksaklıklara ba÷lı oldu÷u
kanısındayız.

Ülkemizde yapılan çalıúmalarda gösterilen seropozitivitedeki yükseklik, bo÷maca
vakalarının bildirilenden çok daha fazla oldu÷unu ortaya koymaktadır. Ergen ve
eriúkinlerdeki atipik ve asemptomatik bo÷maca vakaları tanıda akla gelmedi÷inden ve
tanı koymada zorluklar nedeni ile gerçek insidans bildirilenin çok üstündedir. Klinik
olarak tanı konulan vakaların bildirimindeki aksaklıklar da insidansta azalmaya neden
olmaktadır.

Çalıúmaya katılan kızların %41’i, erkeklerin ise %36’sı seropozitif saptandı (Tablo
11). Kız ve erkek cins arasında seropozitiflik oranları açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.112). Yapılan di÷er seroprevalans çalıúmalarında
da, seropozitivitede kız ve erkek cins arasında fark saptanmamıútı. Örne÷in, Esen ve
ark (24), seropozitivitede kız ve erkek cins arasında istatistiksel anlamlı bir fark
saptamamıúlardır. Ancak Do÷u Anadolu bölgesinde yapılan bir çalıúmada, kızlarda
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seronegativite %73.4, erkeklerde %69.9 saptanmıú ve erkeklerde kızlardan daha
yüksek GMT de÷erleri bulunmuútur (65).

Sosyoekonomik düzeyin hastalı÷ın sıklı÷ını ve aúılama oranlarını etkileyebilece÷ini
düúündük. Böylelikle sosyoekonomik durumun, seropozitiviteye etkisini araútırdık.
Ailesinin aylık gelir düzeyi 1000 TL’nin altında olanlarda seropozitivite

oranlarını

(%45.9) daha yüksek saptadık (p=0.022). Düúük gelir düzeyi olan kiúilerde,
seropozitivitenin yüksek saptanması, bo÷maca enfeksiyon riskinin daha yüksek
oldu÷unu göstermekteydi. Seropozitivite oranı, ailesinin aylık geliri 1000 TL’nin
altında olanlarda 1.27 kat artmıútı. ønandı ve ark (65), çalıúmamızda oldu÷u gibi
sosyoekonomik düzeyi düúük olan grupta daha yüksek seropozitivite saptamıúlardır.

Çalıúmamızda yerleúim yeri, kent ve kırsal bölgeye ayrılarak de÷erlendirildi.
Seropozitivite, kentte yaúayanlarda %40.4, kırsalda yaúayanlarda %36.3 saptandı
(Tablo 11). Kent ve kırsalda yaúayanların seropozitivite oranları arasında anlamlı fark
yoktu (p=0.322). ønandı ve arkadaúları da (65), çalıúmamızda oldu÷u gibi kent ve
kırsalda yaúayanlar arasında seropozitivite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptamamıútır.

Çalıúmamızda baba e÷itim düzeyi ilkö÷retim ve altı olanlarda, seropozitivitenin lise ve
yüksekokul mezunu olanlara göre 1.79 kat yüksek oldu÷u saptandı (Tablo 12). Bu
sonuç e÷itim düzeyi düúük olan ailelerde bo÷maca enfeksiyon riskinin yüksek
oldu÷unu düúündürmektedir. Ancak, anne e÷itim durumunun seropozitivite ile iliúkisi
de÷erlendirildi÷inde,

gruplar

arasında

istatistiksel

olarak

anlamlı

farklılık

saptanmamıútır. Benzer úekilde ülkemizde yapılan bir baúka çalıúmada da anne ve
baba e÷itimi ile seropozivite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliúki
saptanmamıútır (65).
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Çalıúma grubunda üç doz aúılananların %15.2’si ve dört doz aúılananların ise ancak
%20.1’i seropozitif bulundu (Tablo 13). Dört doz aúılanan çocuklarda bile
seropozitivitenin %20.1 gibi oldukça düúük saptanması, aúılamanın do÷al geçirilen
enfeksiyon kadar yüksek ve uzun süreli antikor titresi oluúturmadı÷ını göstermektedir.
ønandı ve ark (65), 0-71 aylık 781 bebek ve çocu÷un antikor düzeyleri mikro-enzim
immunoassay yöntemi ile semikantitatif olarak de÷erlendirildi÷inde, seropozitivite
%30.1 saptanmıútır (65). Tek doz aúılama sonrasında %8.7 olan seropozitivite, dört
doz aúılama sonrasında %39.3’e yükselmiútir. Avrupa’nın altı ülkesinde (Finlandiya,
Hollanda, Fransa, Do÷u Almanya, Batı Almanya ve øngiltere) 1994-1998 yılları
arasında yapılan çalıúmada benzer sonuçlar bulunmuútur (64). Bu çalıúmada primer
aúılamadan (üç doz) 4-6 hafta sonra, yüksek antikor düzeyi (>125 ESENunits/ml)
oldukça düúük bulunmuútur. Aselüler ve tam hücre bo÷maca aúıları ile koruyuculuk
oranı %0.9 ile %26.1 arasında de÷iúmektedir. Üç doz aúılananlarda 12-18 ay sonra
yüksek antikor düzeyi %2’nin altında bulunmuútur. Dört doz DTaB yapılanların 4-6
hafta sonra antikor düzeyine bakıldı÷ında, yüksek antikor düzeyi oranlarının %4 ile
%30 arasında de÷iúti÷i saptanmıútır. øki yaúdan büyüklerde yüksek antikor düzeyinin
son bir yılda geçirilmiú bo÷maca enfeksiyonuna, iki yaútan küçüklerde ise akut
bo÷maca enfeksiyonuna ya da aúıya ba÷lı olabilece÷ini belirtilmiútir.

Aúı sonrası koruyucu÷un en yüksek oldu÷u dönem, primer aúılamanın son dozu
yapıldıktan sonraki ilk 3 yıldır. Üç yıldan sonra aúıya ba÷lı koruyuculu÷un azalmaya
baúladı÷ı, aúıya ba÷lı koruyuculu÷un 5-12 yıl, ortalama 10 yıl sürdü÷ü bildirilmektedir
(6,13-15). Yunanistan’da 2000 yılında, ülkemizde oldu÷u gibi 4-6 yaú grubuna rapel
doz (5. doz) aúı yapılmamakta idi. Bu ülkede yapılan bir çalıúmada, ilk 4 yaúta aúıya
ba÷lı seropozitivitenin, bu yaú grubundan itibaren azaldı÷ı ve 5-10 yaú grubu
çocuklarda en düúük düzeye indi÷i gösterilmiútir (12). Bu verilere dayanılarak 4-6 yaú
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grubuna rapel aúılama baúlatılmıútır. Ülkemizde en uygun rapel yaúını saptamak
amacı yapılan bir çalıúmada, dört doz aúılı 4-24 yaú grubunda 550 kiúinin serumunda
ELISA yöntemi ile anti-PT IgG düzeyini araútırılmıútır (88). En düúük antikor düzeyleri
4-6 yaú grubunda saptanarak, aúı ile kazanılan ba÷ıúıklı÷ın bu yaúlarda azaldı÷ı
gösterilmiútir. 7-12 yaúından itibaren artan seropozitivite do÷al enfeksiyona
ba÷lanmıútır. Bu bulgulara dayanılarak 7-15 yaú grubuna rapel aúılama önerilmiútir.
Çalıúmamızda kayıtlı aúı bilgilerine ulaúılan, 212 kiúinin seropozivite durumu
de÷erlendirildi÷inde (ùekil 9), üç ya da dört doz aúılı 0-2 yaú grubu çocuklarda
seropozitivite %21.3 iken, aúıya ba÷lı seropozitivitenin zamanla azalarak 5-6 yaúta en
düúük düzeye (%13) indi÷i gösterilmiútir. Bu bulgular, bebeklik aúılamasının yeterli ve
uzun süreli seropozitiflik (koruyuculuk) sa÷lamadı÷ını, çocuklar 5-6 yaúlarına
geldiklerinde

aúı

ile

sa÷lanan

koruyuculu÷un

en

düúük

düzeye

indi÷ini

göstermektedir. Aúılı çocuklarda okul öncesi dönemde (4-6 yaú) bo÷maca aúısının
koruyuculu÷un azalması ve rapel aúılama yapılmaması nedeni ile okul çocukları,
ergen ve eriúkinler bo÷maca için duyarlı olmaktadır. Aúı rapeli yapılmamasına
ra÷men 7-9 yaútan itibaren artan ve 20-29 yaú eriúkinlerde en yüksek saptanan
(%66.7) seropozitivite, aúıya ba÷lı koruyuculu÷un azalması sonucu do÷al enfeksiyon
geçirilmesine ba÷lanmıútır.

Aúılama oranının düúük oldu÷u (<%90) ülkelerde bo÷maca enfeksiyonu çocukluk
ça÷ında daha sık görülürken, aúılama oranının yüksek oldu÷u (%90) ülkelerde
ergen ve eriúkin yaúlarda görülür (64). Ülkemizde aúılama oranının artması ile
bo÷maca enfeksiyonunun, ergen ve eriúkin yaúlara kayması beklenmektedir. Dilli ve
ark (20), daha önceki yıllarda bo÷maca vakalarının %6.5’i ergen ve eriúkin yaú
grubunda iken, 2005 yılında %16.9’a yükseldi÷ini bildirerek bu görüúü do÷rulamıútır.
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Birçok ülkede, bo÷maca insidansında özellikle ergen ve eriúkinlerde saptanan artıúın
nedeninin úunlar olabilece÷i düúünülmüútür (21):
1. Aúı ile ya da enfeksiyonu geçirerek kazanılan ba÷ıúıklıkta azalma
2. Aúının etkinli÷inde azalma
3. Aúılama oranında düúüklük
4. Mikroorganizmada oluúan de÷iúiklikler
5. Enfeksiyonun dinami÷inin aúılama ile etkilenmesi

Kanada’da bo÷maca insidansında saptanan artıú, zayıf etkinli÷i olan aúıya
ba÷lanmıútır (89). 1996 yılında Hollanda’da saptanan bo÷maca insidansındaki artıú
ise dolaúan mikroorganizmadaki de÷iúikliklere ba÷lanmıútır. Bu nedenle Hollanda’da
aselüler bo÷maca aúısına geçilmiútir (90).

Dünyada birçok geliúmiú ülkede bo÷maca aúılama oranı %90’ın üzerindedir.
Ülkemizde aúılama oranı halen bazı bölgelerde %90’ın altındadır. Aúılama oranının
tüm bölgelerde %90’ın üzerine çıkarılması gerekmektedir. Çünkü aúılama oranı,
toplumda yeterince yüksek düzeye çıkarıldı÷ı takdirde herd immunite (toplumsal
ba÷ıúıklama) sa÷lanarak aúılanması henüz tamamlanmamıú bebekler bo÷maca
enfeksiyonundan korunabilir (24). Aúılanması henüz tamamlanmamıú bebekleri
bo÷maca enfeksiyonundan korumak için do÷urganlık ça÷ındaki kadınları, ergen ya
da gebelik döneminde aúılama önerilmektedir. Edirne’de Vatansever ve ark (62),
do÷urganlık ça÷ındaki 359 kız ergende yaptıkları çalıúmada, anne adayı olan kızların
üçte birinin bebe÷i koruyacak kadar antikor titresine sahip olmadı÷ını ortaya
koymuúlardır. Bu çalıúmaya benzer úekilde; Esen ve ark (24), do÷urganlık ça÷ındaki
(15-49 yaú) kadınların yarısının bebe÷i koruyacak kadar antikor düzeyine sahip
olmadı÷ını göstermiúlerdir. Çalıúmamızda da, do÷urganlık ça÷ındaki (15-49 yaú) 242
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kadının %47.9’u seronegatif bulundu. Yani do÷urganlık ça÷ındaki kadınların yarısı
bebe÷i koruyacak antikor düzeyine sahip de÷ildi.

Ülkemizde ve di÷er ülkelerden yapılan çalıúmalar, ergen ve eriúkin yaú grubunda
gözlenen seropozitivite yüksekli÷inin dolaúan mikroorganizmayı yansıtabilece÷ini,
bebeklerde hayatı tehdit eden bo÷maca enfeksiyonun önlemek için ergen yaú
grubunun rapel aúılamada hedef olabilece÷ini belirtmektedir. Çalıúmamızda, Ege
bölgesi gibi aúılama oranının %93 oldu÷u bir bölgede seropozitivitenin bebek ve
çocuklarda oldukça düúük, ergen ve eriúkinlerde daha yüksek olması dikkat çekici idi.
Bebeklik döneminden itibaren düúük olan ve 4-6 yaúa gelindi÷inde daha da düúük
düzeye inen seropozitivite, bu yaú grubundan itibaren çocukların bo÷maca
enfeksiyonu için duyarlı oldu÷unu gösterdi. Bu bulgular, ülkemizde bo÷maca
aúılaması ile ilgili düzenlemelere gereksinim oldu÷unu düúündürmektedir. Öncelikle,
duyarlılı÷ın arttı÷ı 4-6 yaú grubuna okul bo÷maca pekiútirme dozu uygulanması
yararlı olacaktır. Ülkemiz anaokulu e÷itimi oranlarının düúük oldu÷u göz önüne
alındı÷ında, bo÷maca aúısı pekiútirme dozunun ilkö÷retim 1. sınıftan itibaren
uygulanması pratik bir yaklaúımdır. Böylece, organize bir toplum olan okulda
yapılacak aúılama ile istenilen aúılama oranlarına ulaúmak mümkün olacaktır.

Kanada, ABD, Avusturya, Fransa ve Almanya gibi birçok geliúmiú ülkede ergenlere
dTab önerilmektedir. Ayrıca birçok ülkede rutin aúılama takvimine girmiútir (Tablo 6).
Çalıúmamızda, seropozitivitenin 10-14 yaú grubundan itibaren ergen ve eriúkinlerde
arttı÷ı gösterilmiútir. Seropozitiflik oranında, 10-14 yaú grubundan itibaren artıú ve
eriúkinlerde de seropozitivite yüksekli÷inin devam etmesi do÷al geçirilen bo÷maca
enfeksiyonuna ba÷lanmıútır. Bu nedenle, ülkemizde de ergen ve eriúkinlere, geliúmiú
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ülkelerde oldu÷u gibi eriúkin tip bo÷maca aúısı uygulanması do÷ru bir yaklaúım
olacaktır.

Sonuç olarak, ülkemizde bo÷maca aúılaması ile ilgili düzenlemelere gereksinim
vardır. Öncelikle aúılama oranları ülkemizin her bölgesinde %90’ın üzerine
çıkarılmalıdır. Birçok ülke aúı takviminde 4-6 yaúta uygulanan bo÷maca aúı rapelinin
ülkemiz rutin aúı úemasına eklenmesi önemli bir aúama olacaktır. Ayrıca ergen ve
eriúkinlere, eriúkin tip aselüler bo÷maca aúı rapelleri yapılması bo÷macayı kontrol
altına almak açısından do÷ru bir yaklaúım olacaktır.
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6.ÖZET, SONUÇLAR VE YORUM
Bo÷maca, B. pertussis’in neden oldu÷u tüm yaú gruplarını etkileyebilen, bulaúıcı bir
solunum yolu enfeksiyonudur. Bo÷maca aúısı uygulanmaya baúlanmadan önce
salgınlar yaparak yüksek morbidite ve mortaliteye neden olmuútur. Bo÷maca aúısı
uygulaması ile hastalı÷ın mortalite ve morbiditesinde önemli azalma olmakla birlikte
son yıllarda bo÷maca vaka sayısında artıú oldu÷u bildirilmektedir. Aúılama oranı
yüksek geliúmiú ülkelerde bile ergen ve eriúkinlerde artıú oldu÷u çalıúmalar ile ortaya
konmuútur. Çünkü aúıya ba÷lı koruyuculuk 3 yıldan sonra azalarak ortalama 10 yıl
içinde çok düúük düzeye iner. Bu nedenle, geliúmiú ülkelerin aúı úemasına bo÷maca
aúı pekiútirme dozları eklenmiútir. Ergen ve eriúkinlerde yüksek insidans nedeni ile bu
yaú gruplarına eriúkin tip aselüler bo÷maca aúısı uygulanmaya baúlamıútır.

Bo÷maca-yaú spesifik seroprevalansının saptanması, bo÷maca enfeksiyonundan
korunmada pekiútirme dozlarının gerekli olup olmadı÷ını ve gerekli ise hangi yaúta
uygulanmasının en do÷ru olaca÷ını saptamak için en de÷erli bulgulardan biridir.
Ülkemizde bebek, çocuk ve ergenlerde seroprevalans çalıúmaları yapılmasına karúın
tüm yaú gruplarını temsil eden bir çalıúma vardır. Aúılama oranlarının yüksek oldu÷u
Ege Bölgesi’nde úimdiye kadar bo÷maca seroprevalans çalıúması yapılmamıútır.
Çalıúmamızda, øzmir’de çocuklar ve ergenlerde yaú-spesifik bo÷maca seroprevalansı
belirlenerek bo÷maca pekiútirme dozlarının yapılmasının gerekli olup olmadı÷ı,
yapılacaksa hangi yaúta uygulanmasının daha do÷ru olaca÷ı tartıúılmıútır.
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Çalıúmamızın sonuçları:
1. Çalıúmaya, øzmir ili kent ve kırsalını temsil edecek úekilde örnekleme yöntemi ile
seçilen 810 kiúi alındı. Çalıúmaya katılanların %39.5’i seropozitif saptandı.

2. En düúük seropozitivite 3-4 yaú (%14.5) ve 5-6 yaú (%19.5) grubunda saptandı.
Seropozitivite oranları 10-14 yaú grubundan itibaren ergen ve eriúkinlerde anlamlı
olarak yüksek bulundu (p=0.001). 10-14 yaú grubunda %46.9 saptanan
seropozitivite, ergen ve eriúkin yaúlarda %41.5 ile %57.1 arasında de÷iúmekteydi.
Aúı pekiútirme dozları yapılmamasına karúın, ergen ve eriúkilerde yaúla beraber
artan seropozitivite geçirilen do÷al enfekisyona ba÷landı.

3. Do÷urganlık ça÷ındaki (15-49 yaú) kadınların %47.9’u seronegatif idi. Yani
yaklaúık yarısı bebeklerini koruyacak yeterli antikor düzeyine sahip de÷ildi.

4. Aylık geliri 1000 TL ve altında olanlarda, seropozitivite istatistiksel olarak anlamlı
yüksek saptandı (p=0.024). Baba e÷itim durumu ilkö÷retim ve altı olanlarda,
seropozitivite 1.79 kat yüksek bulundu (p=0.022). Cinsiyet, yerleúim birimi,
kalabalık evde yaúama ve anne e÷itim durumu bo÷maca seropozitivitesini
etkilemiyordu.

5. Kayıtlı aúılama bilgilerina dayanarak bo÷maca aúısı yapıldı÷ı gösterilen, 213
kiúinin sadece %19.2’si seropozitif idi. Üç doz aúılananların %15.2’si, dört doz
aúılananların sadece %20.1’i seropozitif idi. Hiçbir çocu÷a okul öncesi rapel
aúılama (5. doz) yapılmamıútı.

6. Kayıtlı aúılama bilgileri elde edilen 213 çocu÷un yaú gruplarına göre seropozitivite
oranları incelendi÷inde, tümü aúılı olmasına ra÷men 0-2 yaú grubundaki
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çocukların %21.3’ünün seropozitif oldu÷u görüldü. Aúılı çocuklarda, seropozitivite
3-4 yaú grubundan itibaren azalarak 5-6 yaú grubunda en düúük düzeye (%13)
inmekte idi. Bu bulgular bo÷maca aúısının yeterli ve uzun süreli koruyuculuk
sa÷lamadı÷ını düúündürmektedir. Primer aúılama yapılan kiúilere daha sonra
pekiútirme dozu uygulanmamasına karúın, seropozitivite okul ça÷larından itibaren
artarak, 15-19 yaú grubunda %40’a, 20-29 yaú grubunda en yüksek %66.7’ye
ulaúmaktaydı. Bu durum, aúının koruyuculu÷unun azalması veya kaybolması ile
geçirilen do÷al enfeksiyona ba÷lanmıútır.
7. øki haftadan uzun süren öksürük yakınması ile doktora götürülen kiúilerin
birço÷una üst solunum yolu enfeksiyonu (%34.8) tanısı konulmuú, dörtte birine ise
herhangi bir tanı konulamamıútır. Klinik bulgulara dayanılarak sadece %2.4 kiúiye
bo÷maca

tanısı

konulmuútur.

Bu

veri

seropozitivitedeki

yükseklik

ile

karúılaútırıldı÷ında, uzamıú öksürük olan kiúilerde bo÷macanın ayırıcı tanıda akla
gelmedi÷ini ve bildirimlerin yetersiz oldu÷unu göstermektedir.

Tüm bu sonuçlar, ülkemizde bo÷maca aúılaması ile ilgili düzenlemelere
gereksinim oldu÷unu göstermektedir. Öncelikle aúılama oranları ülkemizin her
bölgesinde %90’ın üzerine çıkarılmalıdır. Birçok ülke aúı takviminde 4-6 yaúta
uygulanan bo÷maca aúı rapelinin ülkemiz rutin aúı úemasına eklenmesi önemli bir
aúama olacaktır. Ülkemizde anaokula devam oranları düúük oldu÷undan,
bo÷maca aúısı pekiútirme dozunun ilkö÷retim 1. sınıfta uygulanması pratik bir
yaklaúımdır. Ayrıca, ergen ve eriúkinlere eriúkin tip aselüler bo÷maca aúı rapelleri
uygulaması bo÷macayı kontrol altına almak açısından do÷ru bir yaklaúım
olacaktır.
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7. ABSTRACT
OBJECTIVE:
Although mortality and morbidity of pertussis decreased after implementing pertussis
vaccine, a marked increase in pertussis frequency has been reported in adolescents
and adults in recent years. Thus, implementing booster dose of pertussis vaccine in
pre-school children and adolescents has come into agenda in developed countries.
Age-specific pertussis seroprevalance data are used to determine whether booster
doses of pertussis are really required and if so, at what age it would be best to
implement booster doses. The present study aim at determining age-specific
seroprevalance of pertussis in children, adolescents and adults in Izmir City.
MATERIAL AND METHODS:
In order to determine age-specific seroprevalence of pertussis, a total of 840
individuals chosen from rural and urban areas of Izmir City to represent whole Izmir
by the means of method of 30 cluster sampling. The participants were asked to
complete a questionnaire to find out their demographic characteristics and infectious
history. Pertussis vaccine status was determined reviewing vaccine cards and
medical records. Bordetella pertussis IgG and other Bordetella antibodies were
studied by micro-enzyme

immune-assay method in serum samples of 810

individuals.
FINDINGS:
Of 810 individuals whose serum samples were studies, 39.5% were seropositive and
60.5%

were

seronegative.

Age-specific

seroprevalence

rate

of

pertussis

(seropositivity rates) was found as 23.6% in 0 – 2 age group; 14.5% in 3 – 4 age
group; 19.5% in 5 – 6 age group; 25% in 7 – 9 age group; 46.9% in 10 – 14 age
group; 41.5% in 15 – 19 age group; 50.6% in 20 – 29 age group; 56% in 30 – 39 age
group; 57.1% in 40 – 59 age group; and 50% in  60 age group. The lowest
prevalence rate was found in the 3 – 4 and 5 – 6 age groups. It was remarkable that
seropositivity rate was as high as 46.9% in 10 – 14 age group. Seropositivity rate
ranged between 41.5% and 57.1% in adolescents and adults. Overall, seroposivitiy
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rate was found to be significantly higher in adolescents and adults from 10 – 14 age
group. Elevated seropositivity in these age groups in which at least 10 years passed
after the last vaccination was attributed to infectious episodes. Two hundred and
twelve individuals whose recorded vaccination data were accessed were vaccinated
at least once. When seropositivity of these individuals whose exact vaccination data
were accessed, seropositivity rate of 21.3% in the children of 0 – 2 age group
decreased after 3 to 4 years of life. Seropositivity was found to be lowest in the 5 – 6
age group (13%). For the individuals vaccinated, seropositivity rate decreased with
age after from the school years. For those individuals, seropositivity increased to
40% in 15 – 19 age group and to 66.7% in 20 – 29 age group.
CONCLUSION:
There is an increase in pertussis infection in adolescents and adults from 10 – 14 age
group in Izmir. Protection due to vaccination decreased to the lowest levels in 3 – 4
and 5 – 6 age groups. Thus, children aged 4 – 6 years should be vaccinated with
pertussis vaccine. Furthermore, in order to protect the adolescents and adults from
risk of pertussis infection, booster doses of adult type acellular pertusis vaccine
should be added to routine vaccination schedules.
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EK 1.

Çalıúma grubundaki kümelerin ilçe merkezi ve kırsala göre da÷ılımı

ølçe

Kent

Kırsal

Toplam

10 küme

-

10 küme

Çi÷li

4 küme

-

4 küme

Kemalpaúa

1 küme

1 küme

2 küme

Bergama

2 küme

2 küme

4 küme

Ödemiú

2 küme

2 küme

4 küme

Torbalı

2 küme

2 küme

4 küme

Kınık

1 küme

1 küme

2 küme

Toplam

22 küme

8 küme

30 küme

Bornova
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EK 2.

Çalıúmaya alınan sa÷lık birimleri

Tarih

ølçe

Sa÷lık Oca÷ı adı
2 No’lu Sa÷lık Oca÷ı

1.03.2007

2 No’lu Sa÷lık Oca÷ı(ÇarúıBirimi)
Torbalı

2.03.2007

Çaybaúı Sa÷lık Oca÷ı
Yazıbaúı Sa÷lık Oca÷ı
Ayrancılar 1 No’lu Sa÷lık Oca÷ı

5.03.2007
6.03.2007

Kemalpaúa

7.03.2007
8.03.2007

Kınık

Poyracık Sa÷lık Oca÷ı
Egekent Sa÷lık Oca÷ı

Çi÷li

Evka -2 Sa÷lık Oca÷ı
Sasalı Sa÷lık Oca÷ı

13.03.2007

Evka -5 Sa÷lık Oca÷ı

14.03.2007
15.03.2007

Yukarıkızılca Sa÷lık Oca÷ı
Merkez Sa÷lık Oca÷ı

9.03.2007
12.03.2007

Merkez 1 No’lu Sa÷lık Oca÷ı

Bergama Merkez 2 No’lu Sa÷lık Oca÷ı
Bergama

Göçbeyli Sa÷lık Oca÷ı
Dereköy Sa÷lık Oca÷ı
Merkez 2No’lu Sa÷lık Oca÷ı

16.03.2007
Ödemiú
19.03.2007

Merkez 5 No’lu Sa÷lık Oca÷ı
Bademli Sa÷lık Oca÷ı
Ovakent Sa÷lık Oca÷ı

20.03.2007

Naldöken Sa÷lık Oca÷ı

21.03.2007

Altında÷ Sa÷lık Oca÷ı

22.03.2007

Çamdibi 2 No’lu Sa÷lık Oca÷ı

23.03.2007

Çamkule Sa÷lık Oca÷ı

26.03.2007

Bornova

Evka -4 Sa÷lık Oca÷ı

27.03.2007

Mevlana Sa÷lık Oca÷ı

28.03.2007

Osmangazi Sa÷lık Oca÷ı

29.03.2007

Özkanlar Sa÷lık Oca÷ı

30.03.2007

Pınarbaúı Sa÷lık Oca÷ı
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EK 3. Gönüllü olur formu
Ar. Adı: øZMøR’DE BORDETELLA PERTUSSøS SEROPREVALANSI
Bo÷maca enfeksiyonu toplumda sık görülen bir solunum yolu enfeksiyonudur. Üst
üste gelen öksürük nöbetleri, ateú yüksekli÷i, halsizlik hırıltılı solunum ile
karakterizedir. Çocuk ve eriúkinlerde uzamıú öksürük, zatürre ve solunum durmasına
neden olabilir. Aúılanması tamamlanmamıú bebeklerde ölümcül seyredebilmektedir.

Son

yıllarda

tüm

dünyada

bo÷maca

enfeksiyonu

sıklı÷ında

artıú

oldu÷u

bildirilmektedir. Bo÷maca enfeksiyonu ergen ve eriúkinlerde artmaktadır. Bu nedenle
ABD gibi geliúmiú ülkelerde ergen ve eriúkinlere bo÷maca aúısı yapılmaktadır.
Ülkemizde ise Sa÷lık Bakanlı÷ı takvimine göre bo÷maca aúısı 4 doz halinde
yapılmaktadır. Eriúkin için bo÷maca aúı uygulaması henüz yoktur. Bu çalıúma ile
bo÷maca enfeksiyonuna karúı antikor düzeyleri saptanarak ergen ve eriúkinlere
bo÷maca rapel aúılamanın gerekli olup olmadı÷ı araútırılacaktır.

Araútırmaya katılacak bireylerden kan alınarak bo÷maca enfeksiyonuna karúı oluúan
antikor düzeylerine bakılacaktır. Çalıúma için sadece 1 adet düz tüpe kan alınması
yeterlidir. Çalıúmaya 600-900 arasında gönüllünün alınması ve 1 yıl içinde
tamamlanması planlanmaktadır.

Çalıúma sırasında alınan kanlar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobioloji A.D
Seroloji laboratuvarında incelenecektir. Çalıúmaya katılacak bireylerden herhangi bir
ücret talep edilmeyecektir.
Çalıúmaya katılacak bireyler ile ilgili bilgiler saklı tutulacak ve alınan kanlar baúka bir
araútırma için kullanılmayacaktır. Ancak elde edilecek bilgiler ilgili tıp dergilerinde
yayımlanabilecektir.

Çalıúmaya katılacak gönüllü bireyler çalıúmanın herhangi bir zamanında çalıúmadan
ayrılma hakkına sahiptir. Çalıúmadan gönüllülerin vazgeçmesi durumunda herhangi
bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Gönüllülere imzalanan bu formun bir örne÷i de verilecektir.
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Araútırma süresince sizler tarafından yöneltilecek sorular aúa÷ıda isimleri yazılı tez
sorumluları tarafından yanıtlanacaktır.
(Tel: 390 1116-390 1244 )
Dr. Ebru Türko÷lu
Ege Üniversitesi Çocuk Sa÷lı÷ı ve Hastalıkları A.B.D
BORNOVA/øZMøR
Yukarıda gönüllüye araútırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren toplam
.1...sayfalık metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı.
Bu koúullarda söz konusu Klinik Araútırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama
olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. Bu bilgilendirme formunun bir örne÷i bana
verilmiútir.
Gönüllünün Adı, ømzası, Adresi ( Varsa Telefon No, Faks No )/ Tarih:
Velayet Veya Vesayet Altında Bulunanlar øçin Veli Veya Vasinin Adı, ømzası, Adresi
/Tarih :
(Varsa Telefon No, Faks No ) :
Açıklamaları Yapan Araútırıcının Adı, ømzası / Tarih:
Rıza Alma øúlemine Baúından Sonuna Kadar Tanıklık Eden Kuruluú Görevlisinin Adı,
ømzası, Görevi/ Tarih:
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EK 4.

øZMøR’DE B. PERTUSSøS SEROPREVALANSI ANKETø

øLÇE :

KÜME Adı, No:

OLGU NO:

1. Adı Soyadı :

2. Cinsiyet

1. Erkek

2. Kız

3. Do÷um tarihi : ……………………..

4. Yaú grubu:
1. 0-2 yaú

2. 3-4 yaú

3. 5-6 y

4. 7-9 y

6. 15-19 y

7. 20-29 y

8. 30-39 y

9. 40-59 y

6. Yerleúim yeri: 1. Kent içi

2. Gecekondu

5. 10-14 y
10. ≥60 yaú

3. Kırsal

7.Meslek (16 yaú üstü için)
1. Ö÷renci

2. øúçi

6. Sa÷lık personeli

3. Memur
7. Ev hanımı

4. Serbest meslek (Esnaf)
8. øúsiz

5. Çiftçi

9. Di÷er

8. E÷itim düzeyi (16 yaú üstü için):
1. Okuryazar de÷il

2. Okur yazar

3. ølkö÷retim

4. Lise

5. Yüksekokul

3. ølkö÷retim

4. Lise

5. Yüksekokul

3. ølkö÷retim

4. Lise

5. Yüksekokul

Toplam okudu÷u yıl: ………yıl

9. Anne e÷itimi (16 altı için) :
1. Okuryazar de÷il

2. Okur yazar

Toplam okudu÷u yıl: ………yıl

10. Baba e÷itimi (16 altı için)
1. Okuryazar de÷il

2. Okur yazar

Toplam okudu÷u yıl: ………yıl

11. Oturdu÷u evin tipi ?
1.Gecekondu

2.Köy evi

3. Apartman dairesi

4.Müstakil ev

5.Villa
1/2
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12. Oturdukları ev kendilerine mi ait? 1. Evet

2. Hayır

13. Ailenin yaklaúık aylık geliri
2. 1000

1. 0-999 YTL

14. Evde kaç kiúi yaúıyor? …………………….
15. Kaç kardeúi var? …………………..
16. Okula veya kreúe giden kardeúi var mı? …………….. Varsa kaç kiúi ……………
17. Evde yedi günden uzun öksüren birey var mı? …………….. Varsa kaç kiúi ………
18.Evde daha önce bo÷maca tanısı konulmuú birey var mı ? …………….. Varsa kaç kiúi
19.Daha önce hiç uzun süreli öksürük (7 günden uzun) nedeni ile tetkik edilmiú mi ?
1. Evet

2. Hayır

20.Tanı konulmuú mu ? 1. Evet

2. Hayır

21. Hangi tanıyı almıú : ………………………………
AùILAMA BøLGøLERø
1.Bo÷maca aúısı yapılmıú mı? 1) Evet

2. Aúı kartı var mı? 1 ) Var

2) Hayır 3 ) Hatırlamıyor

2 ) Yok

3. Aúı bilgileri kimden alındı?

1) Aúı kartı

2) Sa÷lık oca÷ı kayıtları

BOöMACA AùI ùEMASI
Dozlar

3)Kendisinden ya da anne-babadan

(Aúı kartına göre doldurulacak)

Hangi Tip Aúı*

Yapılma zamanı ( ay ve ya yaú )

1.doz
2.doz
3. doz
4. doz ( 18. ay )
5.doz ( 4-6 yaú )
* Tam hücre (TH), Aselüler (AS)
3.Toplam kaç doz bo÷maca aúısı yapılmıú? .............
2/2
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