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ÖZET

Afl›lamada temel amaç en az yan etki ile en yüksek korunman›n sa¤lanmas›d›r. Modern afl›lar›n güvenli ve
etkili olduklar› kabul edilmekle beraber pratikte baz› istenmeyen etkilerin ortaya ç›kmas› sözkonusu olabil-
mektedir. Bunlar afl›n›n gelifltirilmesi aflamalar›ndan bafllayarak s›k› takip edilseler bile, kimi nadir olaylar an-
cak yayg›n olarak kullan›lmaya bafllay›nca farkedilebilir.

Afl›lama sonras› yan etkiler, lokal ve sistemik reaksiyonlar olmak üzere iki ana grupta toplanabilir.

Bu makalede çocukluk ça¤› afl›lar›n›n yan etkileri ve al›nmas› gereken önlemler güncel bilgilerin ›fl›¤›nda
gözden geçirilmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Afl›, Yan Etkiler.

SUMMARY

Adverse Effects of Vaccination

The main purpose of vaccination is to gain the highest effectivity in prophylaxis with the least side effect.
Although it is accepted that modern vaccines are safe and effective, there may be some unwarrented effects
practically. Even those reactions have been closely followed up beginning from the developmental phase of
vaccine, some particular adverse reactions are realized only when the vaccine has become widely used.

Side effects after vaccination are grouped as local and systemic reactions.

In this article, the side effects of childhood vaccines and cautions for those have been reviewed.

KKeeyy  WWoorrddss  :: Vaccination, Adverse Effects.



Aşılamada temel amaç en az yan etki ile en yük-
sek korunmanın sağlanmasıdır. Modern aşıların gü-
venli ve etkili oldukları kabul edilmekle beraber bazı
istenmeyen etkilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Bunlar aşının geliştirilmesi aşamalarından başlaya-
rak sıkı takip edilseler bile, kimi nadir olaylar ancak
yaygın olarak kullanılmaya başlayınca farkedilebilir.
Aşı uygulamasından sonra karşılaşılan bir klinik tab-
lonun yan etki olarak kabul edilmesi bazı şartları ge-
rektirir. Aşıdan sonraki belli bir zaman diliminde or-
taya çıkması dikkat çekmeli; ancak nedensel bir iliş-
kinin kanıtı olarak ele alınmamalıdır. Epidemiyolojik
çalışmalarla, aynı yaşta aşılanmamış çocuklardan
anlamlı olarak daha sık görüldüğünün ortaya konul-
ması gerekir. Sözgelimi oral polio aşısını izleyen po-
liomiyelit olgularında aşının neden olduğu kanıtlan-
makla beraber, boğmaca aşısına atfedilen beyin ha-
sarında nedensel bir ilişki gösterilememiştir (1-3).
Aşı yan etkilerinin saptanması için her dozdan son-
ra tarih ile birlikte uygulama yeri ve şekli ile aşının
seri numarası kaydedilmelidir.

Aşı sonrası oluşabilecek yan etkileri lokal ve sis-
temik reaksiyonlar olmak üzere iki ana grupta top-
layabiliriz:

Lokal Reaksiyonlar

1- Kızarıklık, Endurasyon ve Duyarlılık

Hemen bütün parenteral aşı uygulamalarından
sonra görülebilir ve yabancı bir maddeye inflamatu-
ar yanıttan ibarettir. Difteri-boğmaca-tetanoz (DBT)
aşısından sonra %50’ye varan oranlarda bildirilmek-
tedir (3). İntramüsküler uygulamadan sonra subku-
tan uygulamaya oranla daha az görülür (4). Eğer
preparat içinde adjuvan olarak alüminyum kullanıl-
mış ise bu olasılık artar.

2- Aşı Yerinde Ülserasyon ve Steril Abse

BCG aşısı yapıldıktan 2-6 hafta sonra aşı yerin-
de bir papül oluşup, ülserleşmesi ve sonra kabuk-
lanması normal bir yanıttır. Buradan gelişen akıntı
tüberküloz bulaşmasına neden olmaz. Çocuk banyo
yapabilir, su geçirmeyen bandajla havuza girebilir
(5). Kimi zaman aşının derin yapılmasına da bağla-
nabilecek derin ülserler oluşabilir, spesifik tedavi ge-
rekli değildir.

3- Sekonder Bakteriyel Abse

Ürünün kontamine olması veya steril olmayan
teknik kullanılmasına bağlı olarak gelişebilir.

4- Bölgesel Lenfadenopati ve Süpürasyon

BCG aşısını takiben %1-10 oranında bölgesel
lenfadenopati gelişebilir (6). Antitüberküloz tedavi-

nin lenfadenopati seyrini etkilemediği gözlenmiştir.
Süpürasyon saptanan olgularda lenf bezinin total
egzisyonu veya drenaj önerilebilir.

Sistemik Reaksiyonlar

1- Ateş

Aşı yapıldıktan sonraki 24 saat içinde saptanan
ateş aşıya karşı inflamatuar yanıtın bir göstergesidir
ve genellikle lokal kızarıklık, endurasyon ve duyarlı-
lık ile birlikte görülür. Buna başağrısı, halsizlik ve
hafif bir miyalji eşlik edebilir (4).

2- Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Aşının içerdiği maddelerden birine karşı aşırı du-
yarlılık sonucu IgE ile yönlendirilen kızarıklık, ürti-
ker, anjioödem ve anaflaksinin yanısıra, Arthus tipi
reaksiyon ve immün kompleks hastalığı gelişebilir.
Ciddi reaksiyonlar nadirdir.

* Yumurta alımından sonra anaflaktik semptom
(jeneralize ürtiker, şok, üst veya alt hava yolu obst-
rüksiyon bulguları) öyküsü olanlara kızamık, kabaku-
lak, influenza ve sarı humma aşısı yapılırken dikkatli
olunmalıdır (7,8). Böyle kişilere aşı ile prik veya int-
radermal test yapılabilir; ancak cilt testinin prediktif
değeri de tartışmalıdır (3). Cilt testi ile pozitif sonuç
alınanlara veya ciddi yumurta duyarlılığı öyküsü bu-
lunanlara desentizasyon yapılabilir.

* Hepatit B aşısından sonra anaflaksi saptanmış-
tır (6,9-11).

* Cilt testi ile thiomersal duyarlılığı saptananlar-
da bile bu maddeyi içeren bir aşı yapıldığında reak-
siyon gözlenmeyebilir ancak anaflaktik reaksiyon
öyküsü varsa Haemophilus influenzae tip b aşısı
ve Engerix B yapılmamalıdır (3,6,12).

* İnaktive polio virüs aşısı eser miktarda strepto-
misin, neomisin ve polimiksin B içerir. Canlı kıza-
mık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarında da çok az
miktarda, 48-96 saat sonra gecikmiş tipte lokal bir
reaksiyon (eritematöz, kaşıntılı papül) gelişebilir. Bu,
aşının yapılmasını kontrendike kılmaz; ancak ne-
omisin için bilinen bir anaflaksi öyküsü varsa ne-
omisin içeren aşılar uygulanmamalıdır (3).

* Nadiren DTB, difteri-tetanoz ve tetanoz tokso-
id aşılarından sonra ürtikeryal veya anaflaktik reak-
siyonlar gözlenebilir. DTB aşısından sonra anaflaksi
riski 100.000 injeksiyonda ikidir (3). Böyle bir reak-
siyon halinde aşının tekrarlanması kontrendikedir.
Aşıdan sonraki dakikalar içinde gelişmediyse geçici
ürtikeryal bir döküntünün IgE ile yönlendirildiği dü-
şünülemez; muhtemelen bir önceki aşı dozu ile ka-
zanılan ve transplasental geçen antikor ve aşı an-
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tijenlerinden birinin yol açtığı, dolaşan antijen-anti-
kor komplekslerine bağlı serum hastalığı tipinde bir
reaksiyondur. Böyle bir döküntü sonraki aşı dozun-
da tekrarlamaz.

Yüksek serum konsantrasyonunda tetanoz IgG
antikorları olan bir kişiye 10 yıldan kısa aralıklarla
rapel yapılması halinde Arthus benzeri reaksiyon
gelişebilir (6).

* İnsan diploid kuduz aşısı rapel dozundan sonra
yaklaşık %6 oranında immün kompleks benzeri
hastalık görülebilir, jeneralize ürtiker ile karakterize-
dir. Artralji, artrit, anjioödem, bulantı, kusma, ateş
ve halsizlik eşlik edebilir (6).

* Pnömokok ve H. influenzae aşılarından sonra
nadiren hipersensitivite reaksiyonları gelişebilir.

3- Canlı Attenue Aşılarından Sonra Doğal Has-
talığı Taklit Eden Hastalık Tablosu

* Kızamık aşısından 7-12 gün sonra %5-15 ora-
nında 1-2 gün süren ateş, döküntü gelişebilir
(13,14).

* Kızamıkçık aşısından 5-12 gün sonra ateş, dö-
küntü ve/veya lenfadenopati ortaya çıkabilir
(15,16).

* Kabakulak aşısı nadiren parotitis ve orşite ne-
den olabilir. Urabe suşunu içeren kabakulak aşısının
aseptik menenjite yol açtığı bildirilmiştir (17-19).

* Oral polio aşısından sonra aşılanan kişilerde ve
bu kişilerle temas edenlerde paralitik hastalık görü-
lebilir. İmmünokompetan bireylerde bu risk 6.8 mil-
yon dozda 1’dir. Risk ilk aşı dozunda en yüksektir
(700.000 ilk dozda 1 olgu) (1). Antikor yetmezliği
olanlarda gerek aşı sonrası, gerekse aşılanmış bir ki-
şiyle temasta paralitik hastalık riski daha yüksektir.

* BCG aşısından sonra nadiren osteomiyelit ve
dissemine BCG infeksiyonu görülebilir (1.000.000
dozda 1). Hücresel immün yetmezlik halinde bu in-
feksiyon fatal seyredebilir (6).

4- Nörolojik Komplikasyonlar

* Konvülsiyon: Boğmaca aşısından sonraki 48
saat içinde konvülsiyon insidansı 1750 dozda 1’dir
(3). Bunlar genellikle jeneralize ve febril konvülsi-
yonlardır. Daha sonra afebril tekrarlayan konvülsi-
yonlar gelişeceğine dair bulgu yoktur.

* Alışılmamış ağlama: Boğmaca aşısından sonra-
ki 48 saat içinde 3 saat veya daha fazla süren, dur-
durulamayan, şiddetli, devamlı ağlama 100 dozda 1
sıklıkta bildirilmektedir (3). Bunun gerçek anlamı ve
sekele yol açıp açmadığı bilinmemektedir.

* Kollaps veya şok benzeri durum (hipotonik, hi-
poresponsif epizod): Sıklığı boğmaca aşısından son-
ra 1750 dozda 1’dir. Farklı çalışmalarda bu oran
100.000 aşılamada 3.5-291 arasında değişmekte-
dir (3). Böyle bir epizodun ağır nörolojik hasar veya
entellektüel yetersizlikle sonuçlanacağına dair kanıt
yoktur.

Konvülsiyon, devamlı durdurulamayan ağlama,
kollaps gibi yan etkiler asellüler boğmaca aşısı içe-
ren karma aşı uygulamalarından sonra daha az
oranda bildirilmekle beraber asellüler boğmaca aşısı
ile ilgili deneyimler sınırlıdır (20,21).

* Ensefalopati: DBT uygulandıktan sonra nadi-
ren (140.000 dozda 1 olgu) ağır nörolojik hastalık
görülebilir (3). Bu olguların bir kısmında kalıcı nöro-
lojik sekel gelişmekle beraber olgu sayısının çok az
olması, bu olgular üzerindeki çalışma yönteminin sı-
nırlı olması nedeniyle boğmaca aşısının kalıcı beyin
hasarına yol açtığı kanıtlanamamıştır (21).

Kızamık aşısından sonra nadiren ensefalit (1 mil-
yon dozda 1) bildirilmekle beraber nedensel bir ilişki
gösterilememiştir (22). Kızamık aşısı ve subakut
sklerozan panensefalit arasında bir ilişki saptanama-
mıştır (3,23).

* Guillain Barré Sendromu: Kesin bir ilişki kanıt-
lanamamakla beraber tetanoz toksoidinin Guillain
Barré Sendromuna ve brakial pleksus nöropatisine
yol açtığı sanılmaktadır (6,11).

Finlandiya’da bir oral polio aşısı kampanyasın-
dan sonra erişkinlerde Guillain Barré Sendromu gö-
rüldüğü bildirilmiştir ancak daha sonra böyle bir iliş-
kiye rastlanmamıştır (24).

Erişkinlerde influenza aşısından sonra Guillain
Barré Sendromu görüldüğüne dair bildiriler olmakla
beraber epidemiyolojik veriler böyle bir ilişkiyi kanıt-
lamak için yeterli değildir (25).

Üç çocukta H. influenza tip b konjuge aşısını
(PRP-D) izleyerek gelişen Guillain Barré Sendromu
bildirilmiştir (26).

Plazma kökenli hepatit B aşısından sonra eriş-
kinlerde Guillain Barré Sendromu tanımlanmıştır.
Rekombinant aşılardan sonra da Guillain Barré ol-
guları görülmüştür ancak nedensel bir ilişki öne sü-
rülemez (12,27).

5- Trombositopeni

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısından sonra
trombositopenik purpura bildirilmiş ve bu ilişki an-
lamlı kabul edilmiştir (6,28,29). Hepatit A ve B aşı-
larına bağlanan trombositopenilerde ise henüz böy-
le bir ilişkiden söz edilemez (30,31).
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6- Artralji ve Artrit

Rubella aşısından sonra artrit bulguları ile bera-
ber veya yalnız artralji görülebilir. Eklem tutulumu
aşıdan sonraki 7-21. günlerde başlar ve genellikle
geçicidir (32). Çocuklarda daha çok ufak periferik
eklemlerde olmak üzere artralji %0.5 oranında bildi-
rilmiştir (3,15). Rubella aşısından sonra artrit riski
doğal infeksiyondan sonra görülenden çok azdır
(16,33). Rubellaya duyarlı erişkin kadınlarda aşıdan
sonra geçici artralji %40’a varan sıklıkta bildirilmek-
tedir (ortalama %25) (34-36). Persistan artrit ile ru-
bella aşısı arasındaki nedensel ilişki kabul edilmiştir
(3,37,38). Tek bir olguda eklem deformitesi göste-
rilmiştir (39).
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III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu

ÖN PROGRAM

7 Kasım 1996 - Perşembe
09.00 - 09.30 : Açılış
09.30 - 10.15 : Konferans I: Hepatit E virüsü (Yabancı konuşmacı)
10.15 - 10.45 : Ara
10.45 - 12.15 : Simpozyum I: Gebelik ve viral hepatit (Yöneten: Atilla ÖKTEN)
12.15 - 13.45 : Ara
13.45 - 14.15 : Konferans II: Ekstrahepatik manifestasyonlar (Özden UZUNALİMOĞLU)
14.15 - 15.30 : Serbest bildiriler
15.30 - 16.00 : Ara
16.00 - 16.30 : Konferans III: Viral Hepatit patogenezinde immünolojik yaklaşım

(Kaya KILIÇTURGAY)
16.30 - 17.30 : Serbest bildiriler

8 Kasım 1996 - Cuma
09.00 - 09.45 : Konferans IV: NANBNCNDNE Hepatitleri (Yabancı konuşmacı)
09.45 - 10.15 : Ara
10.15 - 12.00 : Atölye çalışması: Alışılagelmişin dışında serolojik profiller

(Yöneten: Altınay BİLGİÇ)
12.00 - 13.30 : Ara
13.30 - 17.00 : VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ Genel Kurulu

9 Kasım 1996 - Cumartesi
09.00 - 09.45 : Konferans V: HCV İnfeksiyonlarının tedavisinde interferon kullanımı:

Yenilikler, alternatifler (Hakan ŞENTÜRK)
09.45 - 10.15 : Ara
10.45 - 11.45 : Simpozyum II: Kronik Hepatit B’de interferon tedavisi:

Farklı deneyimler (Yöneten: Yusuf BAYRAKTAR)
11.45 - 13.30 : Ara
13.30 - 14.15 : Konferans VI: p53 ve hepatoselüler karsinoma (Mehmet ÖZTÜRK)
14.15 - 15.45 : Serbest bildiriler
15.45 - 16.15 : Ara
16.15 - 16.45 : Konferans VII: Ülkemizde viral hepatitlerin epidemiyolojisi:

(VHSD 1996 raporu)
16.45 - 17.45 : Serbest bildiriler
17.45 - 18.15 : Kapanış


