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Semple Tipi Kuduz Aşısını
Terkedelim mi, Neden ?
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ÖZET

Semple tipi kuduz afl›s›, halen günümüzde çok az ülkede uygulanmaktad›r. Ülkemiz de Semple tipi afl›n›n
uyguland›¤› az say›daki ülkelerden biridir. Yan etkilerinin fazlal›¤›, uygulama zorlu¤u ve etkinli¤inin tart›fl›l›r ol-
mas› nedeniyle, Semple tipi kuduz afl›s›n› ülkemizde de art›k kullan›mdan kald›rmak uygun olacakt›r. Ancak bu
durum, bir dizi önlemler bütününü uygulamaya koyarak, öncelikle flüpheli ›s›r›k say›s› ve afl›lamaya al›nan olgu
say›s›n›n azalt›lmas›na ba¤l›d›r. Böylelikle afl› bütçesi makul düzeye inecek ve Semple terkedilerek, daha etkin
ve güvenilir afl›lar uygulamaya konulabilecektir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  ::  Kuduz Afl›lamas›, Semple Tipi Afl›, Proflaksi.

SUMMARY

Shall We Leave Semple-Type Rabies Vaccines, Why ?

Semple-type vaccines are still being used in few countries. Turkey is one of the few countries, which has
been using Semple-type vaccines. It will be more appropriate to discontinue using Semple-type vaccines be-
cause of its disadvantages such as, its having numerous side effects, being difficult to administer and its un-
certain reliability. But this will be possible b practising series of preventative actions, primarily decreasing
the number of suspected bites and vaccinated cases. In that way, budges of vaccination will be reduced to
an acceptable level so that Semple-type vaccines will be left, more effective and reliable vaccines will be
used.

KKeeyy  WWoorrddss  :: Rabies Vaccine, Semple-Type Vaccine, Prophylaxis.



GİRİŞ

Bilindiği gibi ilk kuduz aşısı, 1882’de Pasteur ta-
rafından kuduz inek beyninden izole edilen virüsün
tavşanlara pasajıyla hazırlanmış ve pratik olarak ilk
kez 1885’de uygulanmıştır. Elli yıl boyunca modifi-
ye edilerek geliştirilen Semple tipi aşı (nerve tissue
vaccine NTV), üretimi kolay ve ucuz olduğu için ha-
len az sayıda bazı Afrika ve Asya ülkelerinde kulla-
nılmakla birlikte, giderek hızla terkedilme sürecinde-
dir (1). Bununda en başta gelen nedenlerinden biri,
sıklıkla gözlenen yan etkileridir. Çeşitli çalışmalarda,
ortalama 200-1800 aşılamada bir, ensefalit ve peri-
feral nöropati geliştiği bildirilmektedir (2,3). Bu
oran, bir aşı komplikasyonu için oldukça yüksek ve
kabul edilemez bir oran olarak değerlendirilmekte-
dir. Ayrıca, postvaksinal ensefalit gelişen hastalar-
dan %14’ünün de ölümle sonuçlandığı bildirilmekte-
dir (4). Biz de Semple tipi kuduz aşılamasına alınan
olgulardan birinde meningoensefalit, birinde de me-
ningoansefalomyelit gözledik ve ikinci olgu exitus
ile sonlandı (5).

Daha sonraları, nörolojik komplikasyonların ne-
deni olarak düşünülen myelin bazik protein ve diğer
yabancı proteinlerini elimine etmek için, iki yeni ku-
duz aşısı daha geliştirilmiştir. Bu amaçla, 1955’de
henüz myelin dokusu gelişmemiş süt faresi beynin-
den elde edilen “suckling mouse brain vaccine”
(SMBV) kullanıma sunulmuştur. Bu, Semple tipi aşı-
ya göre daha etkin ve yan etkileri de az olan, aynı
zamanda da çok pahalı olmayan bir aşıdır ve bazı
Güney Amerika ülkelerinde kullanılmaktadır. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 1958-1980 yılları arasın-
da “duck embriyo vaccine” (DEV) kullanılmış, ancak
aşılananların %10-20’sinde yeterli düzeyde antikor
oluşturamadığı bildirilmiştir (6).

1963 yılında, kuduz virüsünün W1-38 insan
diploid hücre kültürüne adaptasyonu ile, etkinliği
daha yüksek ve yan etkileri daha düşük olan “hu-
man diploid cell vaccine” (HDCV) geliştirilmiştir (7).
5.000.000 doz HDCV uygulamasına karşın, bugü-
ne kadar HDCV’ye bağlı kalıcı sekel ya da ölüm ola-
yı bildirilmemiştir (1,8,9).

Son birkaç yıldan beri, koruyuculuk ve güvenilir-
lik yönünden HDCV ile karşılaştırılabilecek özellik-
ler taşıyan “purified vero cell vaccine” (PVRV) ve
“purified chicken vaccine” (PCEC) geliştirilmiştir.
Halen benzer özellikler taşıyan "primer hamster
kidney cell vaccine" Çin’de üretilmektedir. Rhesus
maymun diploid hücrelerinden üretilen “rabies vac-
cine adsorbed” (RVA) ise, ABD’de yakın zamanda
kullanıma sunulmuştur. Semple tipi kuduz aşısı, ha-

len mevcut uygulamadaki aşılar içinde yan etkisi en
sık ve ağır sonuçlara yol açan aşıdır.

Semple tipi aşının koruyuculuğu yönünden de
çelişkili sonuçlar bildirilmektedir. Koruyuculuk ora-
nının oldukça düşük olduğunu bildiren yayınlar ya-
nında, aşılamanın sürmesine karşın kuduzun önle-
nemediği olguların sıklığı, antikor oluşumunun geç
olduğunu düşündürmektedir. Semple ile aşılaması
yapılan Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü gö-
revlilerinin antikor incelenmesinde, bazılarında yük-
sek antikor düzeyi saptanmakla birlikte bir kısmında
çok düşük düzeylerde antikor ölçülmüştür. Aynı kişi-
lerin HDCV ile aşılamanın başlamasından sonra, tü-
münde antikor düzeyinin yeterli titrelere yükseldiği
görülmüştür. Semple ile aşılama sonucunda yeterli
düzeyde antikor oluştuğunu bildiren çok az çalışma
bulunmaktadır (1,10).

Semple tipi aşının uygulama biçimi de oldukça
zahmetli ve süresi de oldukça uzundur. Bu zahmetli
prosedür nedeniyle bazı kişilerin aşılamadan kaçtık-
ları ve yarım bıraktıkları da gözlenmektedir.

Semple Ülkemizde Neden Halen Tam An-
lamıyla Terkedilememiştir ?

Yan etkisi yüksek, koruyuculuğu düşük ve uygu-
lama prosedürü elverişsiz olmasına rağmen Semple
ülkemizde neden halen tam anlamıyla terkedileme-
miştir ? Kuşkusuz bunun birinci nedeninin ekono-
mik olduğu söylenebilir. Diğer bir neden, yan etkile-
rin çok iyi ortaya konmaması ve diğer yeni aşı alter-
natiflerinin ülkemize aktarılmasındaki yetersizlik ve
bilgisizliktir. İnsan hayatına verilen önem konusun-
da yeterli duyarlılığı gösterebilen bir toplum haline
gelememiş olmamız da, Semple tipi aşıya hala de-
vam edebilme nedenlerinden birisidir.

Gerçekte 1987-88’den başlayarak, hekimler
arasında Semple’den uzaklaşma ve HDCV’ye yönel-
me biçiminde bir meyil başlamıştır. Ancak Semple
ya da HDCV uygulanması, ekonomik ya da yasal
zorlamalar nedeniyle, yalnızca hekimin isteğine
bağlı bir olay değildir. Kuduz aşısı uygulaması acili-
yet gösteren, resmi kurumlarda yapılan ve genellik-
le de ücretsiz yapıldığı için Sağlık Bakanlığı Kurum-
ları tarafından yürütülen bir uygulamadır. Dolayısıy-
la Sağlık Bakanlığı tarafından hangi aşı gönderil-
mişse, o uygulanabilmektedir.

1992 yılında 89399 kuduz şüpheli ısırık olayı-
nın 33691 (%37)’i HDCV, 54441 (%63)’i de
Semple ile aşılamaya alınmıştır. 1994 yılına kadar
Semple ile aşılamaya alınanların oranı giderek azal-
makla birlikte, halen ülkemizde kuduz profilaksisin-
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de Semple ile aşılama egemen olarak devam ede-
gelmiştir. 1994 yılında 5 Nisan kararları ile ülkemiz-
de yaşanan ekonomik kriz bu alana da yansımış,
Sağlık Bakanlığı, daha önceleri kuduz aşı istasyonla-
rına hatırı sayılır oranda HDCV gönderir iken, bu
krizden sonra az miktarda ve çok özellikli olgular
için kullanılmak üzere HDCV gönderebilmiştir. Yakın za-
mana kadar elde ağırlıklı olarak Semple tipi aşı bu-
lunduğu ve başvuran insanların çoğunluğu da ekono-
mik olarak başka bir imkanı kullanamadıkları için,
aşılamalarda yine Semple uygulaması egemen ol-
muştur.

Semple Tipi Kuduz Aşılaması Uygulama-
sına Son Verilmeli midir ?

1. Yukarıda da belirtildiği gibi, sorunun temeli
öncelikle ekonomiktir. Çünkü, ülkemizde yılda yak-
laşık 100.000 civarında seyreden şüpheli ısırık
olaylarından hemen tamamı aşılanmaya alınmakta
ve bunun, örneğin HDCV uygulanması durumunda
ekonomik boyutu, ülkemizin altından kalkamayaca-
ğı miktarlarda olmaktadır (11,12).

2. Engellerden biri de maalesef halen hekimleri-
mizle ilgilidir. Semple tipi aşılamanın yan etkileri ve
etkinliği konusunda hekimlerimiz yeterince bilgi sa-
hibi değildir, bu durum da gereğince duyarlı olma-
mayı ve bu konunun düzeltilmesi yönünde gerekli
çaba harcamamayı doğurmaktadır. Buna örnek ve-
rirsek, bütün ekonomik ve yöresel koşulları biribiri-
ne benzer olan Kocaeli’de uygulanan kuduz aşıla-
masının %80’i HDCV iken, Sakarya’da %80’i
Semple tipi aşıdır. Bu sonucu, büyük ölçüde hekim-
lerimizin yönlendirmesine bağlamak gerekir kanısın-
dayız. Yine Diyarbakır’da %80 uygulama HDCV ile
yapılırken, ekonomik durumu daha iyi sayılabilecek
Balıkesir bölgelerinde %80 uygulama Semple ile ya-
pılmaktadır (11,13).

Bu durum, hekimlerimizin de kuduz aşıları hak-
kında yeterince bilgiye ve standart görüşlere sahip
olmadığını göstermektedir.

Ülkemizde artık Semple tipi kuduz aşısı uygula-
masına son vermek gereklidir. Ancak bunun man-
tıklı bir alternatifini de koymak durumundayız. Ör-
neğin, bugünkü koşullarda Semple aşısı bırakılsın
yerine HDCV uygulansın demek, diğer koşullar ay-
nı kaldığı sürece gerçekçi ve geçerli bir alternatif de-
ğildir. Çünkü bugün için ülkemiz, 100.000 civarın-
daki şüpheli ısırık olgusunu HDCV ile aşılayarak gö-
ğüsleyebilecek ekonomik güce sahip değildir. Bu tip
bir aşılamanın ekonomik bedeli yılda yaklaşık 25
milyon ABD dolarıdır ki, ülkemizin yalnızca kuduz
aşılamasına bu kadar bir bütçeyi harcaması hem ya-

zık hem anlamsızdır hem de olanaklı değildir.

Ülkemizde Semple tipi kuduz aşısı uygulamasına
son verilmesinin gerekliliği açıktır ve bunun da ya-
rarlı ve mantıklı tek alternatifi Evcil Hayvan Kuduz
Kontrol Programı’nın uygulamaya konulmasıdır.
Ancak böylesine bir önlemler bütünü ile ülkemiz
hem büyük bir aşılama maliyetinden kurtulacaktır,
hem de daha iyi bir sistem getirebilecektir.

Evcil Hayvan Kuduz Kontrol Programı’nın de-
taylarını 4-6 Eylül 1995’te İstanbul’da yapılan 5.
Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde açıkla-
dık. Özetlemek gerekirse:

1. Sahipli hayvanlar, özellikle başta sahipli tüm
köpekler olmak üzere aşılanmalıdır.

2. Tartışmasız bütün sahipsiz hayvanlar ve yine
başta sokak köpekleri olmak üzere eradike edilmeli-
dir.

3. Doğru bir hayvan sevgisi eğitimi işlenerek,
hayvanların sahiplendirilmeleri ve bakımı özendiril-
melidir.

4. Birtakım yasal düzenlemeler yapılarak, sokak-
larda sahipli hayvanların dolaşması yasaklanmalı ve
insanlara saldırısına tazminat ödenmesi hükümleri
getirilmelidir.

5. Çöp toplama önlemleri ile başıboş hayvanla-
rın üremesine zemin oluşturacak nedenler ortadan
kaldırılmalıdır.

6. Hayvan çiftlikleri kurulması, kısırlaştırma ön-
lemleri de pratik olmamakla birlikte düşünülebilecek
önlemlerdendir.

7. En önemli olay, kuduz ile savaşımı etkin bi-
çimde örgütleyecek Kuduz Önleme Koordinasyon
Kurulu’nun oluşturulmasıdır. Bu kurul aracılığı ile,
belirtilen önlemler uygulamaya konulmalıdır.

Ancak bu önlemler bütünü ile ülkemizde daha
iyi bir noktaya gelinebilecek ve öncelikle sahipli
hayvanların aşılanması, sahipsiz hayvanların eradi-
kasyonu sonucunda şüpheli ısırık sayısı azaltılarak,
aşılamaya alınan olgu sayısı azaltılabilecektir. Biz,
bu önlemler bütünü uygulanarak, birkaç yıl içinde
şüpheli ısırık ve aşılama sayısının yılda 100.000 ci-
varından 10.000-20.000 civarına indirilebileceği
inancındayız. Bu durumda, ekonomik boyutları iyice
küçülecek olan kuduz profilaksisinde, Semple tipi
aşının kaldırılması ve HDCV ya da başka bir aşının
uygulanması tartışma konusu bile olmayacaktır.

Diğer düşünülebilecek bir alternatif de, Semple
tipi aşının kaldırılmasından sonra, HDCV kadar pa-
halı olmayan diğer aşı alternatiflerinin uygulamaya
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konulmasıdır. Bunun için gerekli araştırmaların da,
Kuduz Önleme Koordinasyon Kurulu’na bağlı ola-
rak ve bir fon ile desteklenen araştırma grubu tara-
fından yapılması uygun olacaktır.

Görüldüğü gibi olay çok boyutludur ve yalnızca
bir aşı sorunu değil, aynı zamanda bir uygarlık soru-
nudur. Bu nedenle, diğer kuruluşlarla işbirliği ve ka-
muoyunda da destek sağlanması gereklidir. Soru-
nun temelli çözümü için de, olaya doğru yerden
başlanması gereklidir.

O halde hep birlikte görev başına...
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