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‘Kuduz üzerinde araştırmalarıma 
başlamamın  iki nedeni var bir 
koku ve bir ses…’
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GİRİŞ 
 Kuduz ; primer olarak kuduz bir hayvanın ısırması ile 

bulaşan ölümcül, viral nedenli akut bir ensefalittir.

 Kuduz köpek ısırması ile oluşan yaraların kızgın 
demirle dağlanması şeklindeki tedavi,  1885  yılında 
Pasteur tarafından aşının bulunuşuna kadar  geçerli 
tek tedavi yöntemi olarak kalmıştır.    



KUDUZ VİRÜSÜ
 Tek zincirli RNA virüsü

 Lyssavirüsler:
Rabies virus

Lagos bat virus

Mokola virus

Duvenhage virus

European bat lyssavirus types 1 & 2

Australian bat lyssavirus

Aravan

Khujand



 Mermi şeklinde farklı bir morfolojik yapıya sahip olan 
Rhabdoviridae ailesi içinde yer alır.



EPİDEMİYOLOJİ
 DSÖ’nün 2010 verilerine göre;

Kuduz 150’den fazla ülkede görülmekte

Dünya genelinde her yıl 55.000 kişi kuduz 
nedeniyle ölmektedir.

Şüpheli kuduz hayvanlar tarafından ısırılan 
insanların %40’ı 15 yaş altı çocuklardır.



Kuduza bağlı ölümlerin %99’unun kaynağı 
köpeklerdir.

Her yıl 15 milyondan fazla kişiye temas sonrası 
profilaksi uygulanmakta ve bu uygulamanın yıllık 
327.000 kuduza bağlı ölümü önlediği tahmin 
edilmekte.

Kuduza bağlı ölümlerin %95’i Asya ve Afrika’da 
olmaktadır.





 Kaynak hayvan olarak: köpek %91, kedi %2, diğer 
evcil hayvanlar %3, yarasa %2, diğer vahşi 
hayvanlar %1’den az oranda sorumlu 
tutulmaktadır.     

NEJM.25;1632,1993

 Ülkemizde de kuduz olguları en çok köpek 
ısırması sonucunda oluşmaktadır.



 Tüm sıcak kanlı hayvanlar kuduz virüsü ile enfekte
olabilirler.

 Hayvanların hepsi kuduz virüsüne  aynı oranda hassas 
değildir.

 Kurt, tilki, çakal ve yarasa en hassas grubu 
oluştururken köpekler orta hassas grupta yer alırlar.



KUDUZ TEMASI SONRASI 
PROFİLAKSİ
 ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) ve 

WHO (World Health Organization)  kuduz virüsüne 
maruz kalmış insanlarda kuduz gelişimini önlemek için 
derhal yara temizliği yapılmasını ve ardından kuduz 
immünglobulini ile pasif aşılanmayı ve hücre 
kültürlerinden hazırlanan aşıların uygulanmasını 
önermektedir.

 Temas sonrası profilaksinin uygulanması şu risk 
faktörlerine bağlıdır:

-temas tipi
-temasın olduğu bölgenin epidemiyolojik özelliği ve 

kuduz hayvanın cinsi
-temas koşulları   



TEMAS ŞEKİLLERİ
 Isırık teması  ve ısırık dışı temas

 Isırık teması: hayvanın dişlerinin deride oluşturduğu 
bir penetrasyon ısırık teması olarak adlandırılır.

 Isırık dışı temas: mukoz membranların veya açık bir 
yaranın kuduz virüsü ile enfekte hayvan, insan 
dokuları ya da salya ile doğrudan teması

 Organ, doku transplantasyonu ile veya laboratuvarda
ve  mağaralarda solunum yoluyla canlı kuduz virüsüyle 
karşılaşma da ısırık dışı temaslardır. 



 Isırık  temasıyla  kuduz gelişme riski, ısırık  dışı temasa 
göre 50 kat daha fazladır.

CRC Press,1991,519-49

 Isırık dışı temaslarda ise kuduz nedeniyle ölmüş kişilerden 
kornea, solid organ, vasküler doku transplantasyonu 
yapılanlar ile hava yoluyla büyük miktarlarda kuduz 
virüsüne maruz kalanlar en yüksek riske sahiptirler.

 Hatta organ ve doku transplantasyonu dışındaki ısırık dışı 
temasların hiçbirinin kuduza neden olduğu 
kanıtlanamamıştır. (Temas sonrası profilaksi endike
değildir.)



 Yarasa ile temasta eğer kişi yarasa tarafından ısırılmadığına 
eminse veya yarasa test edilebilmiş ve virüs taşımıyorsa temas 
sonrası profilaksi gerekmez.

 Yarasalarla kuduz bulaşması kan emen yarasaların yaşadığı 
Amerika ve Güney Amerika için önemlidir.

 Ülkemizde yarasa ile bulaşma tam anlamıyla henüz açıklığa 
kavuşmamıştır.

 İnsandan insana bulaş 16 vakada bildirilmiş olup bunlar 
transplantasyon yolu ile olmuştur. (kornea: 8, solid organ: 7, 
vasküler doku:1) 

NEJM 2005;352:1103—11/Arch Neurol 2005;62:873—82/MMWR 1980;29:25—
6/MMWR 1981;30:473—4/MMWR 2004;53:615—6/MMWR 2004;53:586—9/NEJM 
1979;300:603—4



 Transplantasyon dışında ısırık veya ısırık dışı temas 
yoluyla insandan insana bulaşma bugüne kadar 
görülmemiştir.

 Sadece Etiyopya’dan iki olgu( biri öpüşme ,biri ısırma 
yoluyla geçen) bildirilmiş ama bu olguların kuduz 
olduğu laboratuvarda konfirme edilmemiştir.

Ethiop Med J 1996;34:123--7



‘RABİES HOMUNCULUS’

Childs (2002) “Epidemiology,” in Rabies, eds Jackson and Wunner.



TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
(TSP)

 Kuduz bir hayvanı sevmek, hayvanın kan, idrar veya 
dışkısı ile temas etmek, temas sonrası profilaksi
endikasyonu oluşturmamaktadır.

 Kuş, yılan, akrep, kertenkele gibi hayvanlar tarafından 
ısırılanlarla ,kuduz bir hayvanın etini, sütünü 
pişirdikten sonra tüketenler için temas sonrası 
profilaksi uygulanmamalı.

CRC Press, 1991,519-49/Sağlık 
Bakanlığı Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesi ,2001.



 Vahşi hayvan temaslarında vakit kaybedilmeden TSP 
uygulanmalıdır.

 Ancak , eğer mümkünse vahşi hayvan öldürülerek beyni 
kuduz virüsü yönünden incelenmelidir. Sonuç negatifse 
TSP gerekmez.

Jam Vet Med Assoc 2001;218:669—96/CDC;1997

 Gelişmekte olan ülkelerde köpekler  kuduzun majör 
kaynağı ve vektörü olmaya devam etmektedir. 



 Sağlıklı, evcil köpek, kedi, dağ gelinciği 10 gün gözlem 
altında tutulmalı.

Clin Infect Dis 2004;39:278—80

 Hayvan kuduz belirtileri gösterirse ısırılan kişiye TSP 
hemen başlanır. Hayvan ise öldürülerek beyninden 
kuduz için gerekli laboratuvar incelemeleri yapılır.  
Sonuç negatifse profilaksi sonlandırılır.

 Eğer başıboş bir hayvan söz konusu ise yine aynı yol 
izlenir. 

Jam Vet Med Assoc 2007:230:833--40



KUDUZ RİSKLİ TEMASTA PROFİLAKSİ 
YAKLAŞIMI
 Vahşi hayvan:

1. Yara bakımı + Tetanoz profilaksisi

2. Kuduz İg

3. Aşı (0,3,7,14,28. gün)

4. Hayvanın 10 gün içinde kuduz olmadığı kanıtlanırsa 
tedavi kesilir.



 Evcil hayvan Kaçmış veya öldürülmüş ise: 
Yara bakımı

Tetanoz profilaksisi
Kuduz İg

Aşı (0,3,7,14,28. gün)

AşısızAşılı



 AŞILI EVCİL HAYVAN:

1. Yara bakımı + Tetanoz profilaksisi

2. Kedi veya köpeğin gözlemi

3. 10 günlük gözlem içinde ölürse

 Kuduz İg

 Aşı (0,3,7,14,28. gün)

 Kuduz olmadığı kanıtlanırsa aşı kesilir



AŞISIZ EVCİL HAYVAN

_Yara bakımı +Tetanoz profilaksisi

_ Kuduz İg

_ Aşı (0, 3, 7, 14, 28. gün)

_ 10 gün içinde kuduz olmadığı

kanıtlanırsa aşı kesilir.

Yara bakımı+tetanoz profilaksisi

Hayvan gözlemi

10 gün içinde ölürse;

Kuduz İg

Aşı (0, 3, 7, 14, 28. gün)

Kuduz olmadığı kanıtlanırsa aşı kesilir                   

Kuduz şüpheli ise:
Provakasyonla
ısırmış, sahipli, 
sağlam, gözlem 
altında, bölgede 

kuduz riski yoksa:



 Diğer enfeksiyonlarda koruyucu olarak kullanılan aşı 
ve yöntemler çoğu zaman etkenin vücuda girmesinden 
önce uygulanmaktadır.

 Kuduzda ise virüs vücuda girdikten sonra koruyucu ve 
tedavi edici önlemler alınmakta ve tedavi bu 
enfeksiyonda bir bakıma koruma ile iç içe girmiş, eş 
anlamlı bir özellik kazanmıştır.

 İnkübasyon döneminin uzunluğu sayesinde aşı ve 
immün serumlarla gerçekleştirilen TSP ile  hastalık 
oluşmadan önce bir immünite sağlanması 
amaçlanmaktadır.



LOKAL YARA TEDAVİSİ
 Temas sonrası profilaksi için daha önceden hiç 

aşılanmamış bir kişiye:                                                
!Lokal yara tedavisi yapılması                             
!Ardından da HRIG ve aşı uygulanması gerekir.

J Am Acad Dermatol 1995;33:1019—29

 TSP tıbbi bir acil olmamakla birlikte, mümkün 
olduğunca da çabuk karar  verilmesi gereken bir 
durumdur.

NEJM 1991;324:205--11



 Ancak klinik olarak kuduz olduğu bilinen bir hastaya 
ise TSP uygulamanın hiçbir  etkinliği yoktur.

World Health Organ Tech Rep Ser 2005;931:1—121

!  Lokal yara tedavisi:

 Yara zaman geçirilmeden nazikçe su ve sabunla irrige
edilmelidir.

 Aynı amaçla povidon-iodin solusyonu da kullanılabilir.  
Bu uygulamanın bakteriyel enfeksiyon riskini önemli 
ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

JACEP 1978;7:83--7



 Yara temizliğinin kuduz gelişme riskini diğer temas 
sonrası profilaksiler yapılmasa bile çok büyük ölçüde 
azalttığı hayvan deneyleri ile gösterilmiştir.

Bull World Health Organ 1963;28:477—86/1962;26:765—75

 Yaraya çok gerekli değilse sütür atılmamalıdır. Çünkü 
sütür işlemi sırasında, mekanik yara temizliğine 
rağmen, yarada kalmış virüs çok ince sinir uçlarından 
vücuda girebilir.



 Ama yara çok geniş ve enfeksiyon gelişme riski yanında 
kozmetik problemler oluşturuyorsa iğnenin geçeceği 
her bölgeye 0,1 ml hiperimmün serum yapılmalıdır.

 Yara temizliği ile birlikte tetanoza ve 
süperenfeksiyonlara karşı da önlem alınmalıdır.

Bull World Health Organ 28:477-486,1963                                                                                         

MMWR Morbid Mortal Wkly Rep.48(RR-1)1-21,1999



!  İmmünglobulin ve aşı uygulanması:

!  Kuduz immünglobulini kullanımı: 

 Kuduz immünglobulinleri aşı ile hiperimmünize
edilmiş donör serumlarından hazırlanan insan 
kaynaklı (HRIG) ve at orjinli (ERIG) olmak üzere iki 
tiptir.

Sağlık Bakanlığı Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesi ,2001. 

 At kaynaklı immünglobulinler havuzlanmış antiserum
ve pürifiye edilmiş antikuduz serumu olmak üzere iki 
türdür.



 At orjinli havuzlanmış antiserumlar anafilaksi ve 
serum hastalığına benzer rxn. gelişme riski taşırlar.

NEJM 25:1632,1993

 At kaynaklı pürifiye antikuduz serumunda allerjik rxn. 
gelişme riski düşüktür. 

 İnsan kaynaklı RİG ise yabancı protein içermediği için 
alerji ve serum hastalığı riski taşımaz.



 HRIG sadece bir kez, aşılanmamış kişiye uygulanır.

 Burada amaç kuduz aşıları yapılana kadar(aktif antikor 
yanıtı başlayana kadar) kişiye anında, pasif olarak, virüsü 
nötralize edecek antikor sağlamaktır.

 Aşılama başlamış ama HRIG uygulanmamışsa 7 güne 
kadar (7. gün de dahil) uygulanabilir.

Vaccine 1996;14:389—99

 7. günden sonra aşıya karşı aktif antikor  yanıtı oluşmaya 
başladığı tahmin edildiğinden HRIG yapılmamalı.    

 Çünkü HRIG parsiyel olarak aktif antikor cevabı oluşmasını 
engellemektedir.

J Biol Stand 1982;10:357--6



 HRIG dozu: Çocuklar da dahil her yaş grubu için 20 
IU/kg (0,133 ml/kg) ‘dur.

 At orjinli immünglobulin dozu ise: 40 IU/kg’dir.

 Anatomik olarak uygunsa dozun tamamı yara 
çevresine ve içine uygulanır.

 Artan bir kısım varsa İM olarak aşının uygulandığı 
noktadan uzak bir bölgeye zerk edilir.

Clin Infect Dis 1996;22:228—32



 HRIG aşı ile aynı enjektör içinde ve ilk aşı dozu ile aynı 
bölgeye yapılmaz.

 Daha sonraki 5-doz aşı ise HRIG uygulanan bölgeye 
yapılabilir.



AŞI ÇEŞİTLERİ
1) Sinir dokusundan hazırlanan aşılar

a)Semple tipi aşı:

 Sabit virüs ile beyin içi yoldan enfekte edilen genç tavşan, koyun
ve keçi gibi hayvanların beyinlerinin inaktive edilmiş %20’lik
tuzlu sudaki süspansiyonudur.

 Ülkemizde 1996 yılında tamamen kullanımdan kalkmıştır.

 İmmünojenitesi düşük, bu sebeple çok doz uygulanması gerekir.

 Aşıya bağlı ensefalomyelopati gibi ciddi komplikasyonlar ortaya
çıkabilmekte.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri İstatistikleri 2000.



B) Meme emen fare beyin dokusu aşısı

 Miyelin dokusu gelişmemiş 9 günden küçük fare ve 
sıçanların enfekte beyin dokusu süspansiyonlarının 
UV ışını veya beta-propiolakton ile inaktivasyonu
yoluyla hazırlanır.



2) Kanatlı hayvan embriyonu aşıları:

 Ördek ve civciv embriyonunda üretilen virüsün
beta-propiolakton ile inaktive edilmesiyle elde
edilir.

 Yeterli özgül antikor düzeyi sağlayamadığı
gösterildiğinden kullanımına son verilmiştir.

 Ülkemizde ise rutin uygulamaya hiç
girmemiştir.



3)Hücre kültürlerinden hazırlanan aşılar:
 HDCV (Human Diploid Cell Vaccine)

 RVA (Rabies Vaccine Adsorbed)

 PCEC (Purified Chick Embriyo Cell Vaccine)

 FBKC (Fetal Bovine Kidney Cell)

 PVRV (Purified Vero Cell Vaccine)

 FRLCL (Fetal Rhesus Lung Cell Line) gibi aşılar…

Sağlık Bakanlığı  Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesi ,2001.



 HDCV diğer aşıların etkinlik ve güvenilirliğinin 
karşılaştırılmasında referans aşı olarak 
kullanılmaktadır.



HDCV
(İNSAN DİPLOİD HÜCRE AŞISI)

 Kuduz virüsünün Pitman-Moore suşunun MRC-5  ya 
da Wistar 1503-3 M suşunun WI-38 insan diploid
hücre kültürlerinde üretilmesi, ultrafiltrasyonla
konsantre edilmesi ve beta-propiolakton ile inaktive
edilmesi yoluyla üretilirler.

 İM yolla uygulanan aşının bir dozu 1 ml’dir.

 Hücre kültürü aşıları içinde sadece Imovax’ın temas 
öncesi profilaksi amacıyla uygulanmak üzere 
hazırlanmış ve 0,1 ml enjeksiyon yapmak üzere özel 
imal edilmiş İD formu bulunur. 



 ABD’ de FDA tarafından onaylanan tek İD kullanım 
amaçlı aşı budur.

Dev Biol Stand 40:3-9,1978/MMWR 35:767-768,1986



RVA
(ADSORBE KUDUZ AŞISI)

 CVS Kissling suşunun, fetal Rhesus akciğer diploid
hücre kültürlerine adapte edilmesi, beta-propiolakton
ile inaktive edilmesi ve alüminyum fosfatla adsorbe
edilerek yoğunlaştırılmasıyla elde edilir.

 Yalnızca İM yolla kullanılır.



PCEC
(PURİFİED CHİCK EMBRİYO CELL VACCİNE)

 ABD’de 1997’den itibaren kullanılmaya başlandı.

 Civciv fibroblastları primer kültürlerinde üretilen sabit 
kuduz virüsü suşu Flury LEP’in beta-propiolakton ile 
inaktive edilmesi, sükroz dansite gradienti için zonal
santrifügasyona tabi tutulmasıyla elde edilir.

 Sadece İM kullanılır.
Vaccine 1989;7:397--400 



!  Kuduz aşısı kullanımı:

 Aşılar TSP’nin başlangıcında HRIG ile birlikte 
uygulanabilir.

 Kişi daha önce aşılanmamışsa 5 adet 1 ml dozlarda aşı İM 
olarak uygulanır.

 İlk doz temas sonrası mümkün olan en kısa zamanda 
yapılmalıdır.

 İlk dozun yapıldığı gün 0. gün olarak kabul edilir.



 Geri kalan dört doz ise 3, 7, 14 ve 28. günlerde yapılır.

 Erişkinlerde İM olarak deltoid bölgeye yapılır

 Çocuklarda ise uyluk anterolaterali aşı için uygun bir 
bölgedir.

 Gluteal bölge aşı için tercih edilmemelidir. Çünkü bu 
bölgeye aşı uygulanması nötralizan antikor titresinin
daha düşük olmasına neden olmaktadır.

NEJM 1988;318:124--5



 Aşı programındaki birkaç günlük gecikmeler önemli 
olmamakla birlikte, daha uzun süreli gecikmelerin 
etkisi bilinmemektedir.

NEJM 2004;351:2626—35

 Aşı şemasında aksama olduğunda çoğunlukla tekrar  
en baştan başlamak gerekmez.

MMWR 2002;51 (No.RR-2)



 Çocuk, erişkin ve hamilelerde aynı şema ve dozlar 
geçerlidir.

 Bağışıklığı baskılanmış olan, immünsüpresif ilaç 
kullanan, 50 yaşın üstündeki kişilere ve obez bireylere 
90. günde 6. doz aşının uygulanması önerilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesi,2001.



 İmmünglobulin bulunmayan durumlarda ülkemizde 
WHO önerisi olan 2-1-1 şeması uygulanmaktadır. ( 0. 
gün 2 doz, 7. ve 21. günlerde birer doz olmak üzere 4 
doz)

 Unutulmaması gereken bir diğer nokta; aşı uygulaması 
sırasında klorokin ve diğer antimalaryal ilaçlar 
kullanılmamalıdır. 



 Önceden aşılanmış kişilere temas sonrasında  biri en 
kısa sürede, diğeri 3. günde olacak şekilde İM yolla 2 
doz aşı yapılır.

 Bu kişilere kuduz immünglobulini verilmemelidir.

 Çünkü verilen pasif antikorlar daha önce yapılan aşının 
beklenen etkisinin gücünü ve hızını azaltabilir.

Am J Trop Med Hyg 1986;35:663--70



 Temas öncesi ve kuduz şüpheli temas sonrası aşı 
şemasına alınan bireylerde aşıyı takip eden 2-4 hafta 
içinde yeterli koruyucu nötralizan antikor düzeylerinin 
oluştuğu gösterilmiştir.

J Infect Dis. 177:1290-1295,1998

 Bu nedenle immünsüprese hastalar dışındaki kişilere 
antikor titresi tayini için test yapmaya gerek yoktur. 



KUDUZDA TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ ŞEMASI
AŞI DURUMU TEDAVİ UYGULAMA

ÖNCEDEN 
AŞILANMAMIŞ

YARA TEMİZLİĞİ

İMMÜNGLOBULİN

AŞI

Yara derhal su ve sabunla, varsa povidon-iyot solüsyonu gibi 
virüsidal bir ajanla yıkanmalıdır.

HRIG: 20 IU/kg, ERIG: 40 IU/kg dozunda, anatomik olarak 
uygunsa tamamı yara çevresine , kalanı İM uygulanır. Aşı ile 
aynı bölgeye uygulanmamalı,önerilen dozdan fazla 
verilmemelidir.

HDCV, RVA veya PCEC 1 ml (deltoid bölgeye) 0., 3., 7., 14., 28. 
günlerde  

ÖNCEDEN
AŞILANMIŞ

YARA TEMİZLİĞİ

İMMÜNGLOBULİN

AŞI

Yara derhal su ve sabunla, varsa povidon-iyot solüsyonu gibi 
virüsidal bir ajanla yıkanmalıdır.

HRIG veya ERIG uygulanmamalıdır.

HDCV, RVA veya PCEC 1ml (deltoid bölgeye)  0. ve 3. 
günlerde



 TSP için DSÖ fakir ülkelerde İD yolla 0,1 ml iki ayrı 
bölgeden (deltoid+uyluk) 0., 3., 7. ve 28. günlerde aşı 
yapılmasını önermektedir.

 Önceden aşılanmış kişiye İD yolla 0. ve 3. günlerde  
veya bir kerede 4 ayrı bölgeden aşı uygulanabilir. (sağ, 
sol uyluk ve deltoid)

WHO 2010



TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ İÇİN 4-
DOZ AŞI KULLANIMI???
 Ekim 2008’de ABD’de küçük bir ACIP kuduz çalışma 

grubu kuruldu.

 Bu grubun amacı kuduzla ilgili önceki önerileri gözden 
geçirmek, ulusal ve global kaynaklardan TSP ile ilgili 
bilgi toplamak, 4-doz aşının 
immünojenitesini,etkinliğini,güvenilirliğini tespit 
etmekti.

 Kuduz fatal bir hastalık olduğu için insanlarda 
randomize, plasebo kontrollü aşı etkinliğini gösteren 
çalışmalar yapılamamıştır. 



 ACIP çalışma grubu altı alanda çalıştı:

1. Kuduz virüsü patogenezi

2. Deneysel hayvan modelleri

3. İnsan immünojenitesi ile ilgili çalışmalar

4. İnsanlarda profilaksi etkinliği

5. Dökümante edilmiş profilaksi başarısızlıkları

6. Aşı güvenilirliği



 ACIP kuduz çalışma grubu topladığı ve revize ettiği 
tüm bilgileri şubat 2009’da ACIP’e sundu.

 4-dozluk TSP uygulaması gündeme geldi.

 Tartışılan bu konu ACIP’ın haziran 2009 toplantısında 
kabul edildi.

 14. günde tüm hastalar, 5. doz aşı yapılmadan yeterli  
virüs nötralize eden antikor düzeyine ulaşmışlardır. 5. 
dozun uygulanması nötralizan antikor seviyesini 
artırmamıştır.

Vaccine 2009:7141-8



 Uygun yara tedavisi yapılan, HRIG ve 4-doz aşı uygulanan 
kişilerde insan kuduzu gelişmemiştir.

Vaccine 2007;25:7605-9/Vaccine 2009:7141-8

 5. dozun yapılmaması aynı zamanda maliyet etkin 
bulunmuş.

Vaccine 2008;26:4251-5 

 ACIP kuduz çalışma grubu tarafından yapılan bir makale 
taramasında 1976-2008 yılları arasında en az 12 adet 
yayınlanmış kuduz aşısı çalışmasında yaklaşık 1000 kişi 
değerlendirilmiş. Bu kişilerin tamamında kuduz virüs 
nötralizan antikoru 14. günde istenen seviyede bulunmuş.                                                                                
Vaccine 2009 ;27:7141-8



KUDUZDA TSP ŞEMASI-US,2010
AŞI DURUMU TEDAVİ UYGULAMA

ÖNCEDEN 
AŞILANMAMIŞ

YARA TEMİZLİĞİ

İMMÜNGLOBULİN

AŞI

Yara derhal su ve sabunla, varsa povidon-iyot 
solüsyonu gibi virüsidal bir ajanla yıkanmalıdır.

HRIG: 20 IU/kg, ERIG: 40 IU/kg dozunda, 
anatomik olarak uygunsa tamamı yara çevresine , 
kalanı İM uygulanır. Aşı ile aynı bölgeye 
uygulanmamalı,önerilen dozdan fazla 
verilmemelidir.
HDCV, RVA veya PCEC 1 ml (deltoid bölgeye) 0., 3., 
7., 14. günlerde  

ÖNCEDEN
AŞILANMIŞ

YARA TEMİZLİĞİ

İMMÜNGLOBULİN

AŞI

Yara derhal su ve sabunla, varsa povidon-iyot 
solüsyonu gibi virüsidal bir ajanla yıkanmalıdır.

HRIG veya ERIG uygulanmamalıdır.

HDCV, RVA veya PCEC 1ml (deltoid bölgeye)  0. ve 
3. günlerde



 Bu yeni şema ile ilgili önemli bir nokta: immünsüprese
kişilerde TSP’nin yine 5 doz ile yapılması 
gerekmektedir.



ÜLKEMİZDE NELER YAPILIYOR?



Epidemiyoloji

Yıl Kuduz şüpheli 

temas

Kuduz

1968-1972 149.198 211 

1973-1977 216.701 210 

1978-1982 288.734 172 

1983-1987 443.367 82 

1988-1992 445.179 37

1993-1997 501.617 12

1998-2002 451.835 17

2003-2007 695.656 5

Toplam 3.192.287 746

1968-2007: Sağlık Bakanlığı’na Bildirilen Kuduz Şüpheli 
Temas ve Kuduz Olguları

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Epidemiyoloji

Yıl Kuduz 

şüpheli 

temas 

n

Profilaksi

n (%)

Kuduz 

Olgusu

n

2002 110.646 97.460 (88) 1

2003 110.624 97.066 (87.7) 1

2004 128.951 115.657 (89.7) 2

2005 152.317 137.636 (90.4) 0

2006 143.915 128.389 (89.2) 1

2007 159.849 140.989 (88.2) 1

2002-2007: Kuduz Şüpheli Temas Olgularına 
Profilaksi Uygulanma Oranları

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Epidemiyoloji
 Sağlık Bakanlığı Verileri – 2009

 Kuduz şüpheli temas: 176.182

 Profilaksi uygulanan kişi sayısı: 159.701 (%90.6)

 Anti-serum uygulaması: 14.750 (%9.2)

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sözel Olarak Öğrenilen Veriler



 Ankara’da S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
1990’dan beri Kuduz Aşı Merkezi olarak hizmet veriyor.

 Kuduz Aşı Merkezi verilerine göre 2003-2005 yılları 
arasında bu merkeze başvuran 11.816 olgu değerlendirilmiş.

 Aşılar 2-1-1 veya antiserum+5 doz aşı şemasına göre İM 
uygulanmış. (Verorab, Rabipur, Pastör HDCV, Rabivac)

 Bu yakın tarihli değerlendirmede  şu sonuçlar dikkat 
çekmektedir:













 Yine Ankara’da 2005-2009 yılları arasında kuduz 
şüpheli ısırık-temas öyküsü ile sağlık kurumlarına
başvuran ve kurumlardan il sağlık müdürlüğüne 
‘Kuduz Şüpheli Temas Vaka İnceleme Formu’ ve 
‘Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu’ ile  bildirimi 
yapılan vakalar ve aşı uygulamaları değerlendirilmiş. 
Buna göre;



YIL Şüpheli ısırık-
temas öyküsü ile 
sağlık 
kurumlarına 
başvuranların 
sayısı

Aşı yapılanların 
sayısı

Anti-serum 
uygulananların 
sayısı

2005 5187 4460 84

2006 4820 3698 390

2007 4819 3455 1059

2008 5521 3884 863

2009 5229 3811 454



 Isırık vakalarının %79.1 ’i köpek, %19.9’u kedi ve %1’ini 
yabani hayvan ısırıkları oluşturmaktadır.

Bu vakaların %73.5’ i Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi bünyesinde bulunan “Kuduz Aşısı 
Merkezi” tarafından değerlendirilmekte olup, 
ısırıklının aşıya devamının sağlanması Sağlık 
Ocaklarımız tarafından yürütülmektedir.

 Doku kültürü aşısı ve kuduz anti-serumu Sağlık 
Bakanlığı’nca tedarik edilerek ücretsiz 
uygulanmaktadır.



TEMAS ÖNCESİ PROFİLAKSİ
(TÖP)
 Kuduz teması öncesi profilaksisinin uygulanma 

amaçları: 

Temas sonrası immünglobulin gereksinimini ortadan 
kaldırması, aşı sayısını azaltması; dolayısı ile tedaviyi 
basitleştirmesi

Temas sonrası profilaksinin aksadığı durumlarda 
parsiyel bir immünite sağlaması

Risk gruplarını farkına varılmayan temaslara karşı 
koruması



 TÖP yüksek risk grubundaki kişilere önerilmelidir:

1. Kuduz açısından yüksek riskli kişilere; veteriner 
hekimler, hayvan bakıcıları, kuduz laboratuarı 
çalışanları

2. Kuduz olasılığı olan hayvanlarla sık temas  eden 
kişilere

3. Köpek kuduzunun yüksek olduğu ,uygun tıbbi 
yaklaşımın verilemeyeceği bölgelere seyahat 
edenlere



 Temas öncesi primer bağışıklama hücre kültürü aşıları 
ile 0., 7., 21. veya 28. günlerde 1 ml İM veya 0,1 ml İD 
yolla ( sadece HDCV’nin İD formu) uygulanan aşı ile 
sağlanır.

 Kuduz virüs veya aşı üretiminde çalışanlar gibi yüksek 
risk grubunda olanlarda her 6 ayda bir, diğer risk 
gruplarında 2 yılda bir kuduz antikorları ölçülür.



 Bakılan antikor düzeyi koruyucu titrenin altında ise 
bir doz rapel aşı yapılması önerilir.

MMWR Morbid Mortal Wkly Rep. 48(RR-1)1-21,1999

 Normal bir kişide rutin olarak antikor ölçümü 
yapılması önerilmez.

 Risk grubunda 2-3  yılda bir rapel yapılabilir.

 Ancak  bağışıklığı baskılananlarda  antikor ölçümü 
gereklidir.



KUDUZDA TEMAS ÖNCESİ PROFİLAKSİ ŞEMASI
AŞILAMA TİPİ UYGULAMA YOLU UYGULAMA ŞEKLİ

PRİMER İntramüsküler

İntradermal

HDCV, PCEC veya RVA; 1 ml olarak 
(deltoid kasa), 0., 7. ve 21. veya 28. 
günlerde

HDCV; 0,1 ml olarak 0., 7. ve 21. veya 28. 
günlerde

BOOSTER İntramüsküler

İntradermal

HDCV, PCEC veya RVA; 1 ml olarak 
(deltoid kasa) tek doz

HDCV; 0,1 ml olarak  tek doz 



 Temas öncesi profilaksi için DSÖ’nün fakir ülkelere 
önerisi 0., 7., 28. günlerde İD yolla aşı uygulanmasıdır.

WHO 2010



TEDAVİ
 Kuduzda semptomlar başladıktan sonra ve 

semptomlar başlamadan önce aşı olmamış kişilerin 
hiçbiri hayatta kalamamıştır.

 Ancak literatürde bu durumun tek bir istisnası vardır.
Clin Infect Dis 2003; 36:60.

 Kuduza maruz kalan ve uygun olmayan şekilde 
aşılanan kişilerde, semptomatik olarak hastalık 
görülmüş. Bu kişilerde nörolojik sekeller kalmıştır.

Ann Intern Med 1972 ;76:931/Pediatr Infect Dis J 1994;13:1154



 Aşılanmamış kişide, semptomatik kuduzun tedavisi 
genellikle destekleyici tedavidir. 
_Kuduz tanısı kesinleşen olgular yoğun bakım

ünitesine alınır .

_ Karanlık, sessiz ortamda sedatize edilir .

_  Semptomatik tedavi uygulanır .

 Agresif deneysel tedavinin düşünülebileceği kişiler: 

Semptomatik hastalığın erken döneminde tanı alan 
sağlıklı bireyler

Gelişmekte olan ülkelerde etkinliği yeterli olmayan 
aşılarla aşılanmış kişilerde TSP’nin başarısız olduğu 
durumlarda



 IFN-alfa veya ribavirinle monoterapi

 IFN-alfa ve vidarabin kombinasyonu

 Gibi deneysel tedaviler başarılı bulunmamıştır.
Clin Infect Dis 2003;36:60.



Kuduz tedavisi ile ilgilenen bir çalışma grubu aşağıdaki 
tedavi protokolünün uygulanmasını önermektedir:

İmmün cevabı hızlandırmak için kuduz aşısının İD olarak 
birçok farklı vücut alanından uygulanması

Enfeksiyonun ortadan kalkmasını hızlandırmak için İM 
HRIG uygulanması 

İV ve intraventriküler ribavirin

İV ve intraventriküler IFN-alfa

İV ketamin (disosiyatif anestezik madde)

NMDA reseptörü non-kompetitif antagonisti(Yüksek 
konsantrasyonlarda in vitro olarak kuduz virüsü 
replikasyonunu inhibe eder.)



 Bu tedavilerin hiçbiri kanıtlanmış değildir.

 Kortikosteroid tedavisi kuduz için önerilmez.

 Deneysel kemirgen modellerinde steroidler mortaliteyi
artırmış, inkübasyon periyodunu ise kısaltmıştır.

Can J Microbiol 1970;16:667

 Sadece 6 hasta hayatta kalmayı başarmıştır.

 Bunlardan 5 tanesi hastalık başlamadan evvel aşılanmış. 
Ama sadece bir kişi aşılanmadan hayatta kalmayı 
başarmıştır.

Wisconsin,2004.MMWR 2004;53:1171--3



OLGU SUNUMU
 15 yaşında bir kız çocuğu

 Wisconsin

 Bir yarasa tarafından ısırılmış , bir ay sonra 
semptomlarla hastaneye getirilmiş.

 Klinik semptomlar başlamadan önce profilaksi
almamış

MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004; 53:1171

 Tanı kuduz virüsüne karşı kanda ve beyin-omurilik 
sıvısında antikorların gösterilmesi ile konmuş. 



 Ailesinin onayı alınarak tedavi protokolü uygulanmış.

 Uygulanan tedavi protokolü:

Ketamin 2 mg/kg/saat + midazolam 1-3,5 mg/kg/saat 
+ yüksek dozda benzodiazepine ek olarak barbitüratlar

Ribavirin hastaneye yatışının 3. gününde 33 mg/kg 
yükleme dozundan sonra her 6 saatte bir 16mg/kg 
dozunda idame edilmiş.



Amantadin 4. günde enteral olarak 200mg/gün 
başlanmış(kuduz virüsüne karşı in vitro etkinliği 
bulunduğu için)

 Hastada koma hali indüklenerek kuduzda 
karakteristik olan disotonomi önlenmiş.

 27. günde ekstübe edilmiş.

 Rehabilitasyon sonrası 76. günde taburcu edilmiş.



 131. günde kontrole geldiğinde dizartri, yürüme problemleri 
ve ince motor hareketlerde bozulma mevcutmuş.

NEJM 2005;352:2508

 18 ve 27 hafta sonraki kontrollerinde koreateozunun
düzeldiği, dizartri ve yürüme bozukluğunun gerilediği 
izlenmiş.

NEJM 2007;357:945

 Bu hastanın hayatta kalış nedeni uygulanan özel tedaviye 
mi, virüsün dozu veya varyantına mı yoksa kişinin genetik 
polimorfizmine mi bağlı bilinmemektedir.

NEJM 2005;352:2649/Infect Control Hosp Epidemiol 1996;17:53



 Milwauke protokolü kullanıldığı diğer tüm hastalarda 
başarısız olmuştur.

CMAJ 2008;178:557







TEŞEKKÜRLER…


