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Antibakteriyel ve antifungal etkili organik bir 

civa bileşiği  

Ağırlığının yaklaşık yarısı (%49,6) etil civa 

Aşılarda koruyucu olarak en sık kullanılan 

maddelerden biri 

 



1930’lardan beri;  

AŞILAR 

İmmünoglobulin preparatları, antitoksinler  

Deri testleri 

Göz, kulak, burun damlaları 

Antiseptik merhemler, spreyler 

Kozmetik malzemeleri gibi bir çok biyolojik üründe koruyucu 

olarak kullanılmakta 

 



Etil civa  
 

Tiomersal (aşılarda) 

Yarı ömrü:~ 7-10 gün 

 Vücutta birikmez, hızla 
inorganik civaya dönüşür 

Dışkı ile atılır 

Metil civa 
 
Doğada en çok yırtıcı ( köpek 
balığı, kılıç balığı) ve tatlı su 
balıklarında 

Yarı ömrü: ~ 50 gün 

Vücutta birikir 

 

 

****Civaya bağlı toksik etkilerin çoğunun etil civadan çok metil civaya 
bağlı olduğu bildirilmiştir**** 



% 0.001 (1/100.000)-%0.01 (1/10.000) konsantrasyonlarda 

geniş bir patojen spektrumuna etkin 

% 0.01 konsantrasyonda tiomersal içeren bir aşı 

 
 

 

 

50 µg  tiomersal / 0,5 ml doz 

25 µg  civa / 0,5 ml doz 



 
 

Birden fazla kişiyi aşılamayı sağlayan çok dozlu aşı 

flakonlarının birçok kez delinmesi ve aşı içeriğinin çekilmesi 

esnasında bu şişelerin kontamine olmasını engellemek için 

****Çok dozlu aşılar:  daha düşük maliyet,  soğuk zincirde daha 

az depolama alanı**** 

Mikrobiyal çoğalmayı  önlemek için bazı aşıların  üretim 

sürecinde de tiomersal eklenir. 

 

 



 
 



• 1916, Güney Carolina  

• Staphylococcus aureus ile kontamine tifoid aşılaması 

sonrası;  

• 4 çocukta ölüm 

• >60 çocukta ağır lokal ve sistemik belirtiler 

     Wilson GS. The Hazards of Immunization. New York, NY: The   Athlone   Press; 

1967:75–84 



• 1928 , Avustralya 

• Koruyucu içermeyen difteri toksin-antitoksin  karışımının  

stafilokokal kontaminasyonu sonucu 12 çocukta ölüm 

• Olay sonrası araştırma komitesi; tekrarlanan kullanım için 

üretilen biyolojik ürünlerin içine koruyucu konulmasını 

önermiştir. 

 
Wilson GS. The Hazards of Immunization. New York, NY: The Athlone Press; 1967:75-84. 

 



 
 

1968 yılında, Birleşik Devletler Federal 

Yönetmeliği: 

Koruyucu içermeyen çoklu doz aşı flakonlarının 

kullanımı sonrası görülen trajik olaylar sonucu 

Çoklu doz aşılara koruyucu eklenmesi 

 

 

 



• Difteri-tetanoz-boğmaca (DTaB, DTB) aşıları, tetanoz toksoidi 

(TT, dT) 

• Hepatit B (HBV) aşısı 

• Hemofilus influenza tip b (Hib) aşısı 

• İnfluenza aşıları (çok dozlu) 

Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 



• Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR)  

• Varisella (su çiçeği) 

• İnaktif polio (IPV) 

• Konjuge  pnömokok aşıları  hiçbir zaman tiomersal içermemiştir. 

 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vaccine safety. Thimerosal. December 2009. 
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/thimerosal/index.html  



 
 
 

1997 ABD Gıda ve İlaç İdaresi  (FDA) Modernleşme 

Yasası (FDAMA) gereğince;  

FDA çocukluk aşılarında tiomersal kullanımı ve yan 

etkilerine dair kapsamlı bir inceleme başlattı. 

 

 



 
Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 



 
 

FDA’in  bu çalışmadaki amacı; 

Çocukluk aşılarındaki tiomersal ile ilgili riskin 

değerlendirilmesi; 

 Riskin tanımlanması 

 Doz-yanıt değerlendirilmesi 

 Maruziyetin değerlendirilmesi 

Tiomersal toksisitesinin ve toksisitenin görüldüğü 

dozların belirlenmesi 

                                 Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 

 

 

 

 
 



 
 
 

Tıbbi literatürler 

Aşı Yan Etki Bildirim Sistemi (VAERS) kayıtları 

 

 
                                                                                                 

Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 
 



Yüksek doz ( ≥3 mg/kg: >>> aşılardakinden x100 

kat) tiomersal alımına bağlı akut zehirlenmelerde; 

Lokal nekroz 

Akut hemoliz 

Yaygın damar içi pıhtılaşma 

Akut renal tübüler nekroz 

SSS hasarı:  koma, ölüm 

                                                                        Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



Yüksek doz (≥3 mg/kg: >>> aşılardakinden x100 kat) 

tiomersal alımına bağlı akut zehirlenmelerde; 

Lokal nekroz 

Akut hemoliz 

Yaygın damar içi pıhtılaşma 

Akut renal tübüler nekroz 

SSS hasarı:  koma, ölüm 

 

                                                                 Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



 
 
 

Bir bebeğin, Birleşik Devletler tarafından tavsiye 

edilen çocukluk aşılama takvimine göre aşılardan etil 

civa (tiomersal metaboliti)  şeklinde alabileceği civa 

miktarı değerlendirilmiş.  

 Bulunan civa seviyeleri, etil civa için mevcut kılavuzlar 

olmadığından, metil civa maruziyeti ile ilgili 

rehberlerle karşılaştırılmış. 

 
                          Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 

 



 
 
 

 

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA): 0.1 µg/kg/gün 

ABD Zehirli Maddeler ve Hastalık Kayıt Ajansı 

(ATSDR): 0.3 µg/kg/gün 

ABD Gıda ve İlaç İdaresi  (FDA): 0.4  µg/kg/gün 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): 0,47 µg/kg/gün 

 

                                                                             Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 
 

  

 
 
 

 

. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                          
 
. Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 



Aşılama şeması 

Aşı içeriği 

Bebeğin kilosu 
 
 

 

 

 

İlk 6 ayda aşılardaki tiomersalden kaynaklanan toplam 
civa maruziyeti;  

 FDA, WHO, ATSDR rehberlerine göre kabul edilebilir 
sınırlarda 

Ancak EPA rehberlerinde önerilen sınırın 
üzerinde !!! 

 Bu durumun klinik önemi? 
 

 
                                                            Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 

 

 
 
 



Mercury concentrations and metabolism in infants receiving vaccines containing thiomersal: a 
descriptive study. Lancet 2002;360:1737–1741. 



Aşılardaki tiomersalin lokal aşırı duyarlılık 

reaksiyonları (enjeksiyon yerinde kızarıklık ve şişme) 

dışında bir yan etkiye neden olmadığı bulunmuş. 

 

Ancak aşılardaki tiomersale giderek artan maruziyete 

bağlı nörogelişimsel anormallik ihtimalinin 

dışlanamayacağı belirtilmiş. 
 

 
 

                                                                                 
 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                           
Pediatrics  2001; 107(5):1147-54. 



1999 yılında Amerikan Pediatri Akademisi ve Halk 

Sağlığı Servisi;  

Aşılardaki tiomersalin tehlikeli olduğuna dair bilimsel bir 

kanıt bulunmamasına rağmen çocuklarda tüm kaynaklardan 

civa maruziyetini azaltmak için önlem olarak 

Aşılardan civanın çıkarılmasını önermiş ve bu konuda ortak bir 

bildiri yayınlamıştır. 

 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Thimerosal in vaccines: a joint statement of the American Academy of Pediatrics and the 

Public Health Service. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999;48(26):563–5. 

 



 

30 Haziran 1999             9 Temmuz 1999            1999     

ABD Gıda ve 
İlaç Dairesi 
(FDA), 
çocukluk çağı 
aşılarındaki 
tiomersale 
bağlı toplam 
etil civa 
miktarı ile ilgili 
araştırma 
sonuçlarını 
açıklamıştır. 

AAP ve ABD 
Halk Sağlığı 
Servisi, 
koruyucu önlem 
olarak 
tiomersalin 
çocukluk çağı 
aşılarından 
çıkarılmasını 
önermiştir.  

Aşı üretici 
firmaları 
çocukluk 
aşılarındaki 
tiomersal 
kullanımını 
aşamalı olarak 
azaltmaya 
başlamıştır. 



 

2001                  2003                                 2004    

Tiomersal 

içeren aşı 

üretimi 

durdurul 

muştur. 

ABD’de tiomersal 
içeren tüm 
çocukluk çağı 
aşılarının son 
kullanım tarihi 
geçmiştir ve artık 
bulunmamaktadır. 
Çocuklar için 
önerilen 
aşılardaki civa 
miktarı sıfıra 
yakındır.  

ABD’de 6-23 aylık 
bebeklere influenza 
aşısı önerilmiştir ve 
tiomersal çok dozlu 
influenza aşılarında 
kullanılmıştır. 
Tiomersal 
içermeyen tek 
dozluk  aşı 
flakonları da 
mevcuttur. 



 
 



 
 



 



 
 



 

“Bugüne kadar aşılardaki tiomersal ile otizm 

ve nörogelişimsel bozukluklar arasında net 

bir ilişki gösterilebilmiş değil”  
 

Thimerosal Exposure in Infants and Developmental Disorders: A Retrospective Cohort Study in the 
United Kingdom Does Not Support a Causal Association. Pediatrics 2004;114: 584–591.  

 
Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original 

data. Pediatrics 2004;114:793–804. 
  



• 1966-2004 yılları arasındaki literatürler 

• 12 çalışma:  10 epidemiyolojik, 2 farmakokinetik 

çalışma 

• Epidemiyolojik çalışmaların büyük kısmında tiomersal 

ile otizm arasında ilişki gösterilememiştir. 

Parker SK, Schwartz B, Todd J, Pickering LK. Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum 
disorder: a critical review of published original data, Pediatrics 2004;114(3):793-804 . 



Parker SK, Schwartz B, Todd J, Pickering LK. Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum 
disorder: a critical review of published original data, Pediatrics 2004;114(3):793-804.  





 
 

   “ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda 

aşıların içeriğinden tiomersalin çıkarılmasına rağmen 

otizmin artarak devam ettiği ve bu nedenle aşılarda 

kullanılan tiomersalin çocuklarda gözlenen otizmden 

sorumlu tutulamayacağı bildirilmiştir.” 

 
Continuing Increases in Autism Reported to California’s Developmental Services System. 

Archives of General Psychiatry 2008; 65: 19-24. 

Thimerosal and the occurrence of autism: negative ecological evidence from Danish population-

based data. Pediatrics. 2003;112:604-6. 

 

 



 
 

 

“Aşı yolu ile tiomersal maruziyetinin insan 
sağlığına zararlı olduğuna dair herhangi 
bir kanıt yoktur” 

 
American Academy of Pediatrics. AAP publications reaffirmed and retired. 

Pediatrics. 2010;126(1):177. 
  
Global Advisory Committee on Vaccine Safety; World Health Organization. 

GlobalAdvisory Committee on Vaccine Safety, June 2012. Wkly Epidemiol 
Rec. 2012;87(30):281–287 . 

 



 

“Çok dozlu aşı flakonlarının kullanılması,  salgın 

ve pandemi durumlarında olduğu gibi çok 

sayıda kişiyi kısa sürede aşılamayı sağlamada 

en etkili ve uygun maliyetli yoldur” 

 

 

 

 
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/questions/en/ 

 
 



 
 
 

Günümüzde ABD’ de, bazı çok dozlu influenza aşıları dışında, 

hiçbir çocukluk aşısında koruyucu olarak tiomersal 

bulunmamaktadır. 

Ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde çok dozlu aşılar kullanılmaya 

devam etmektedir. 

 

 

. 
 
 

https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228 . 
 
Siva N. Thiomersal vaccines debate continues ahead of UN meeting. Lancet. 2012; 
379(9834):2328  

 

https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228
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https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228
https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228
https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228


 
  

Tiomersal içeren aşılar; 

  Dünyada >120 ülkede kullanılmakta 

 Her yıl tüm dünyadaki bebeklerin en az %64’ünün 

aşılanmasında kullanılmakta 

 Her yıl 1.4 milyon çocuğun hayatını kurtarmakta 

 
Siva N. Thiomersal vaccines debate continues ahead of UN meeting. Lancet. 2012; 
379(9834):2328 . 

 



 
 
 

 

Tiomersal içeren aşılar yüksek gelirli ülkelerde 

de kullanılmakta; hızlı üretim, hızlı dağıtım 

(pandemik influenza aşısı)  

 

Siva N. Thiomersal vaccines debate continues ahead of UN meeting. Lancet. 2012; 
379(9834):2328 . 

 



 
 

Euvax B: Hepatit B aşısı 

    >>>> Tiomersal……%0.01 

TETADİF : Td, erişkin tip (>7 yaş) Tetanoz 

Difteri Aşısı 

    >>>> Tiomersal……<0.05 mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oral polio aşısı 

BCG aşısı 

 DaBT-İPA-Hib (Pentaxim) 

 PCV 13 (Prevenar) 

Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı (MMR) 

Suçiçeği aşısı (Varivax) 

Hepatit A aşısı (Vaqta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiomersal Ø 




