
Son yıllarda rekombinant DNA teknolojisi, mo-
leküler biyoloji ve immünolojideki ilerlemeler aşı
suşlarının hazırlanmasına yeni bir boyut getirmiştir.
Güçlü genetik ve immünolojik teknikler yeni aşıların
gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bu makalede ye-
ni bakteri aşıları hakkındaki bilgiler güncel literatür
bilgileri ışığında derlenmiştir.

Haemophilus influenzae tip b Aşısı

Haemophilus influenzae tip b (Hib) infeksiyon-
larının hemen hemen tamamı beş yaşın altında gö-
rülmektedir. Bu vakaların üçte ikisi 15 ayın altındaki
çocuklardır. İnvaziv Hib infeksiyonuna yakalanan
çocuklarda mortalite %3-6’dır. Bu infeksiyonların
%60’ından fazlası menenjit şeklinde ortaya çıkmak-
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ÖZET
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SUMMARY

New Bacterial Vaccines

In recent years, with the advent of recombinant DNA technology and major breakthroughs in molecu-
lar biology and immunology, a new dimension has been given to the design of vaccine strains. Powerful ge-
netic and immunological technigues allow the production of new vaccines.

In this article Haemophilus influenzae, acellular pertussis, typhoid, pneumococcal and meningococcal
polysaccharide vaccines have been reviewed under the sight of current literature.
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ta, menenjitli çocukların %20-30’unda kalıcı nöro-
lojik sekel saptanmaktadır.

Hib infeksiyonundan korunmak için ilk geliştiri-
len aşı Hib kapsüler polisakkarid (polyribosyl-ribitol-
phosphate: PRP) aşısıdır (1970). Etkinliği %90 ci-
varındadır. Çocuklarda 18-71 ay arasında tek doz
olarak kullanılmıştır. PRP aşısı 3-17 ay arasında et-
kisiz bulunmuştur.

Polisakkaridin T hücresine bağımlı olmasını sağ-
layan bir protein taşıyıcıya kovalen bağlarla bağlan-
dığı konjüge aşılar 1980’li yıllarda geliştirilmiştir.
Mevcut konjuge aşılarda kullanılan taşıyıcı protein-
ler şunlardır: CRM 197-nontoksik difteri toksini
(HbOC), Neisseria meningitidis dış membran
kompleksi (PRP-OMP), tetanoz toksoidi (PRP-T) ve
difteri toksoidi (PRP-D). PRP-D süt çocuklarında
immünojenik bulunmamıştır (1).

Ülkemizde mevcut olan konjüge aşı Act HibR

(PRP-T) için 2, 4 ve 6. aylarda uygulanan üç dozu
izleyerek 12-15. ayda rapel yapılması önerilmekte-
dir. Daha önce aşılanmamış 12-14 aylık çocuklara
iki ay ara ile iki doz, 15-59 aylık çocuklara tek doz
yapılması yeterlidir. Hib infeksiyonlarının epidemi-
yolojisi nedeniyle özel durumlar dışında beş yaş üze-
rinde aşıya gerek yoktur. Ancak HIV infeksiyonu,
IgG2 eksikliği, kemik  iliği transplantasyonu, orak
hücreli anemi, splenektomi, kanser kemoterapisi
halinde Hib infeksiyonu riski arttığı için aşılama
önerilir. İki yaş üzerinde invaziv Hib infeksiyonu ge-
çiren çocuklara aşı yapmak gerekmez ancak iki yaş
altında geçirilen infeksiyondan sonra doğal antikor
yanıtı yetersiz olduğu için Hib aşısı önerilir (2).

Konjuge aşılar difteri, boğmaca, tetanoz, polio,
kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit B, pnömo-
kok ve meningokok aşılarıyla eş zamanlı uygulana-
bilir (3,4). Aşının yan etkileri ağrı, kızarıklık ve/veya
şişlik gibi lokal reaksiyonlar (%25) ile daha nadir
olarak ateş ve irritabilitedir. Başka aşılarla birlikte
uygulandığında yan etki riski artmaz.

Konjuge aşıların rutin aşı şemasına alındığ ülke-
lerde invaziv Hib infeksiyonları belirgin olarak azal-
mıştır (5). Aşılama ile üst solunum yolunun Hib ile
kolonizasyonu da önlenebilir (6).

Asellüler Boğmaca Aşısı

Boğmacadan korunmak için hazırlanan ölü aşı
1950’lerin başından beri yaygın olarak kullanılmak-
tadır. İmmünojenik ve koruyucu olan bu aşının kul-
lanılması ile boğmaca insidansı çok azalmış, ancak
yan etkilerinin olması yeni arayışları beraberinde
getirmiştir. Bordatella pertussis’in antijenik yapısı-

nın son yıllarda daha iyi tanınması sonucu oldukça
saflaştırılmış asellüler aşılar geliştirilmiştir. Bu aşılar-
da bir veya daha fazlası farklı oranlarda kullanılan
antijenik komponentler şunlardır (7):

- Pertusis toksini (PT)

- Filamentöz hemaglütinin (FHA)

- Periaktin (PRN) (69 kD dış membran proteini)

- Fimbrial antijenler (FIM)

İnaktive pertusis toksini (PT), filamentöz hemag-
lütinin (FHA) ve fimbrial aglütinojen içeren asellüler
aşılar 24 ayını doldurmuş Japon çocuklarda 1981
yılından beri tam hücre aşısının yerini almıştır. Ja-
ponya’daki uygulamada iki yaşından itibaren 3-8
hafta ara ile yapılan üç dozu takiben 12-18 ay son-
ra rapel yapılmaktadır (8).

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) difteri ve
tetanoz toksoidleriyle karışık tam hücre boğmaca
aşısı primer immünizasyonda kullanılmakta; asellü-
ler aşı 15 ay ve üzerindeki çocuklarda dört ve
beşinci dozlar şeklinde uygulanmaktadır. Bu prog-
ramda asellüler boğmaca aşısının güvenli ve immü-
nojenik olduğu bildirilmiştir (9). Asellüler boğmaca
aşısının primer immünizasyonda kullanıldığı çalış-
malar da vardır ve asellüler aşı tam hücre aşısına
oranla daha fazla immünojenik bulunmuştur (10).
Primer aşılamada ister tam hücre, ister asellüler
boğmaca aşısı kullanılsın rapel dozun asellüler aşı ile
yapılması güvenli ve immünojeniktir; ancak bir ça-
lışmada primer aşı ve rapelde asellüler boğmaca aşı-
sının kullanıldığı grupta, primer aşılama için tam
hücre aşısı, rapel için asellüler pertusis aşısı kullanı-
lan gruba kıyasla daha fazla lokal yan etki gözlendi-
ği, bunun yalnız tam hücre aşısı kullanılan gruba
oranla daha az olduğu bildirilmiştir (11).

Aşıya bağlı yan etkiler lokal (eritem, endüras-
yon, ağrı) veya sistemik (ateş, huzursuzluk, uyku ha-
li, anoreksi, sinirlilik, kusma) olarak sınıflandırılır.
Kusma dışındaki bu reaksiyonlar asellüler aşıdan
sonra tam hücre aşısına oranla daha az görülür
(12).

Asellüler boğmaca aşısının kontrendike olduğu
durumlar şunlardır (2):

1. Bir önceki dozda erken anafilaktik reaksiyon,

2. Önceki dozdan sonraki yedi gün içinde başka
bir nedeni gösterilemeyen bilinç kaybı veya birkaç
saatten uzun süren, 24 saatten önce iyileşmeyen
generalize veya fokal konvülsiyonlarla kendini gös-
teren ensefalopati.

Aşağıdaki durumlarda asellüler boğmaca aşısının
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yapılması kontrendike değildir ancak dikkatle değer-
lendirilmelidir (2):

1. Asellüler boğmaca aşısı yapıldıktan sonraki üç
gün içinde ateşli veya ateşsiz konvülsiyon,

2. Aşıdan sonraki 48 saat içinde üç saat veya
daha uzun süren persistan, ciddi, durdurulamayan
ağlama,

3. Aşıdan sonraki 48 saat içinde kollaps veya
şok benzeri durum (hipotonik, hiporesponsif epi-
zod),

4. Aşıdan sonraki 48 saat içinde başka bir nede-
ni bulunamayan 40.5 °C  veya üzerinde ateş.

Aşı ile kazanılan bağışıklığın en az üç yıl devam
ettiği ve zamanla azaldığı bildirilmiştir. Aşılı kişilerde
görülen hastalık hafif seyreder (2).

Asellüler boğmaca aşısı difteri ve tetanoz tokso-
idlerine ek olarak H. influenzae tip b konjuge aşısı,
kızamık-kızamıkçık-kabakulak ve oral poliovirus aşı-
ları ve hepatit B aşısıyla birlikte kullanıldığında im-
münojenik ve güvenli bulunmuştur (13-15).

Asellüler boğmaca aşısının erişkinlerde kullanımı
ile ilgili çalışmalar da vardır (16).

Pnömokok Aşısı

Pnömokok infeksiyonlarından korunmak için
ölü tam hücre aşısının kullanımı 20. yüzyılın başları-
na rastlar. 1979’da 14 farklı serotipi içeren kapsü-
ler polisakkarit aşısı lisans alırken, 1983’te 23 sero-
tipi içerecek şekilde geliştirilmiştir (17). Bu antijen-
ler bakteriyemi ve menenjit olgularının erişkinlerde
%88’inden, çocuklarda ise yaklaşık %100’ünden,
akut otitis media olgularının %85’inden sorumludur
(2).

Sağlıklı kişilerde aşının içerdiği serotiplere karşı
%80-95 arasında antikor yanıtı saptanmıştır. Etkin-
liği %60-80 olarak bildirilmektedir. Bu oran immün
sistem bozukluklarında, siroz ve böbrek yetmezliğin-
de düşer (18,19).

Pnömokok kapsüller polisakkarit aşısı ülkemizde
Pneumo 23R adıyla mevcuttur. İçerdiği serotipler
1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,gV,10A,11A,12F,14,
15B,17F,18C,19C,19F,20,22F,23F,33F’dir. İnt-
ramusküler uygulanır. Enjeksiyon yerinde eritem ve
ağrı gibi hafif yan etkiler sıktır (%50). Ateş, miyalji
ve ciddi lokal reaksiyonlar çok nadirdir. Anafilaktik
reaksiyonlar bildirilmiştir. Fetusa etkisi bilinmediğin-
den gebelere yapılması dikkatle değerlendirilmelidir.

Pnömokok aşısı diğer aşılarla birlikte uygulana-
bilir. DBT, poliovirüs, influenza ve diğer aşılarla ya-

pıldığında reaksiyonların arttığı veya antikor yanıtı-
nın azaldığı bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

1. Genel olarak immünokompetan kabul edildik-
leri halde pnömokok infeksiyonu ve/veya böyle bir
infeksiyonu izleyerek ciddi bir komplikasyon geçir-
me riski yüksek olan erişkinler ve iki yaş üzerindeki
çocuklar:

- Kronik akciğer hastalığı

- İleri kardiyovasküler hastalık

- Diabetes mellitus

- Alkolizm

- Siroz

- Kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom

- BOS kaçağı olanlar

- 65 yaş ve üzerindekiler

2. Pnömokok infeksiyonu veya buna bağlı
komplikasyon riski yüksek bağışıklık yanıtının bozul-
duğu durumlar:

- Orak hücreli anemi

- Dalak disfonksiyonu veya aspleni

- Multiple myeloma, lenfoma, Hodgkin lenfoma,

- HIV infeksiyonu

- Organ transplantasyonu

3. Pnömokok infeksiyonu insidansı yüksek etnik
gruplar.

Askeri topluluklar ve hapishaneler gibi kalabalık
yaşam koşullarının olduğu yerlerde pnömokok aşısı
uygulaması tartışmalıdır (20).

İlk iki yaşta otitis medianın önlenmesi için pnö-
mokok aşının kullanılması önerilmez. İki yaş üzerinde
rekürren otitis media olgularında etkinliğini değer-
lendirmek için veriler yetersizdir (2). Sağlıklı çocuk-
larda alt ve üst solunum yolu infeksiyonlarının önlen-
mesinde pnömokok aşısı kullanılmaz. Penisiline di-
rençli pnömokokların artan sıklığı iki yaş üzerindeki
çocukların rutin aşılanmasını gündeme getirecektir.
Bu amaçla protein konjuge aşılar üzerinde çalışıl-
maktadır (21).

Hodgkin hastalığı veya transplantasyon nedeniy-
le kemoterapi veya immünosupresif tedavi ile elektif
splenektomi düşünülenlere koruyucu antikor yanıtı-
nın oluşalabilmesi için pnömokok aşısı en az iki
hafta önce uygulanmalıdır. Kemoterapi veya rad-
yasyon tedavisi sırasında aşılananlara tedavi kesildik-
ten üç ay sonra yeniden aşı yapılmalıdır (2).



Koruyuculuğun ne kadar devam ettiği iyi tanım-
lanmamıştır. Sağlıklı genç erişkinlerde beş yıl kadar
devam ettiği ve sonra giderek azaldığı, yaşlılarda an-
tikor düzeyinin daha hızlı düştüğü bildirilmiştir
(18,22). On yaş ve altındaki asplenik, orak hücre
anemisi olan, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği
veya transplantasyon nedeniyle antikor düzeyinin
hızlı düştüğü çocuklarda aşının 3-5 yılda bir tekrar-
lanması önerilir. Daha büyük çocuklar ve erişkinler-
de altı yılda bir tekrarlanır. Beş yıldan kısa süre için-
de yeniden aşılanan bireylerde lokal reaksiyonlar ar-
tabilir (2,17).

Meningokok Aşısı

Sulfamidlere dirençli meningokokların ortaya
çıkmasıyla epidemik meningokok infeksiyonların-
dan korunmak için yüksek riskli gruplara uygulana-
cak meningokok aşısı üzerinde çalışmalar başlamış-
tır. Bugün kullandığımız grup A, C, Y ve W135 se-
rogruplarına spesifik kuadrivalan meningokok aşısı-
na 1981’de lisans verilmiştir (17). Bakterinin kapsü-
ler polikassaridlerini içerir ve 0.5 ml dozda subku-
tan uygulanır (23). Tek bir dozdan sonra iki yaş ve
üzerindekilerde %90 oranında koruyucu antikor dü-
zeyleri elde edilir. Aşının grup A komponenti üç ay-
lık ve daha büyük çocuklarda immünojeniktir. On-
sekiz aydan küçük çocuklara üç ay ara ile iki doz
önerilir. Süt çocuklarında diğer yaş gruplarına oran-
la immün yanıt zayıftır. Grup C komponenti iki yaş
ve üzerinde etkilidir. Grup B kapsüler polisakkaridi
yeterince immünojenik olmadığı için aşı içinde yer
almaz. Bu sorunun çözümü amacıyla kapsüler B an-
tijeninin kimyasal alterasyonu ve grup B meningo-
koklara karşı bakterisidal antikorlar oluşturabilecek
başka hücre duvarı antijenleri üzerinde çalışılmakta-
dır.

Meningokoklara karşı geliştirilmekte olan yeni
aşılar vardır. Bunlar detoksifiye lipooligosakkarid ve
dış membran proteinleri gibi somatik antijenlere
karşı geliştirilen aşılar, polisakkarid-protein konjuge
aşıları ve antiidiotip antikorlara dayanan aşılardır
(24,25).

Endikasyonlar:

1. Kompleman eksikliği, fonksiyonel veya ana-
tomik asplenisi olan yüksek riskli iki yaş üzerindeki
çocuklara önerilir.

2. İndeks olgu saptandıktan haftalar sonra ikin-
cil olgular ortaya çıkabileceği için aşı içindeki serog-
ruplarla salgın saptandığında kemoprofilaksiye yar-
dımcı olarak kullanılır.

3. Hiperendemik veya epidemik ülkelere yolcu-

luk yapacaklara yararlı olabilir.

4. ABD’de askeri birliklerde uygulanmaktadır
(2).

Çocukluk çağında rutin aşılanma önerilmez.

Korunmanın süresi belirlenmemiştir. İnfeksiyon
riski yüksek kişilere, özellikle ilk kez dört yaş önce-
sinde aşılananlara 2-3 yıl sonra yeniden aşı yapıla-
bilir. Büyük çocuklar ve erişkinlerde yeniden aşılanma-
nın önemi belirlenmemiştir.

Yan etkiler: Lokal reaksiyonlar %5’ten de az gö-
rülür. Bir iki gün süren lokalize eritem gelişebilir. Kü-
çük çocuklarda %6 oranında irritabilite saptandığı
bildirilmiştir.

Aşının bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Ge-
belerde ise güvenliliği saptanmadığından ancak yük-
sek risk altındalarsa aşı uygulanabilir (2).

Tifo Aşısı

Tifo, Salmonella typhi’nin neden olduğu ve
yalnızca insanın rezervuar olduğu sistemik bir hasta-
lıktır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak devam etmek-
tedir. İnfeksiyon kontamine besin ve suyun alınma-
sıyla kazanılır. Hastaların %3’ü kronik taşıyıcı olur.
Tifonun en sık görüldüğü yaş 5-30 yaş arasıdır. Ti-
fonun tedavisi çoğul dirençli S. typhi’nin ortaya çı-
kışıyla komplike ve zor hale gelebileceğinden infek-
siyonun önlenmesi önem kazanmaktadır. Gelişmiş
ülkelerden tifonun endemik olduğu bölgelere seya-
hat edenlerde oldukça yüksek oranda (%62) hasta-
lığa yakalanma riski görülmektedir. Aşılanmış olan-
larda bu oran %5 civarındadır. Gelişmekte olan ül-
kelerde güvenli su temini, sanitasyon önlemleri ve
kitle aşılaması ile tifo ve diare yapan hastalıklar
kontrol altına alınabilir.

Günümüzde kullanımda olan üç tifo aşısı var-
dır: Parenteral iki aşıdan ilki ısı fenolde inaktive edil-
miş, yıllardır kullanımda olan tam hücre aşısıdır.
Aşının etkinliği 2.5-3 yıl sürer. Koruyuculuğu %51-
81 olarak bildirilmiştir. Aşı iki dozda dört hafta ara
ile uygulanır. Bu aşının lokal ve sistemik yan etkileri
oldukça şiddetlidir. Aşılananların %21-23’ünde iş ve
okul kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle etkisi
daha iyi, yan etkisi daha az olan bir aşı geliştirme
gereksinimi doğmuştur (26).

İkinci parenteral aşı ABD’de 1995 yılında lisans
alan ve iki yaş üzerindekilerde kullanılan S.
typhi’nin pürifiye Vi antijenidir. Nepal ve Güney
Afrika’da yapılan saha çalışmalarında koruyucu et-
kisinin %60-72 olduğu gösterilmiştir. Tek doz ola-
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rak iki yaş ve üzerindekilere uygulanmaktadır. Aşıya
özgü lokal ve sistemik reaksiyonlar inaktif aşıya gö-
re daha seyrek görülmektedir (27).

Oral-canlı attenüe aşı S. typhi’den hazırlanan
Ty21a ABD’de 1989 yılında lisans almıştır. Altı yaş
ve üzerindekilere yapılmaktadır. Dört adet enterik
kapsül günaşırı verilir.

Yan etki olarak diare, bulantı, karın ağrısı, kus-
ma ve döküntü nadiren görülmektedir. Saha çalış-
malarında tifonun endemik olduğu bölgelerde üç
doz oral aşı %44 oranında koruma sağlamıştır. Ra-
pelleri beş yılda bir yapılmalıdır.

Şili ve Endonezya’da yapılan çalışmalarda üç yaş
ve üzerindekilere oral Ty21a’nın likid preparatı kul-
lanılmış; enterik olanlara göre daha etkili olduğu
gösterilmiştir. Tayland’da 4-6 yaş arasındaki çocuk-
larda yapılan bir diğer çalışmada da üç doz likid aşı
preparatının serokonversiyon oranı %83 olarak bu-
lunmuş ve yan etki görülmemiştir (28). Tifo aşısı
ABD gibi gelişmiş ülkelerde aşağıdaki durumlarda
endikedir (2):

1. Tifonun endemik olduğu bölgelere seyahat
edenler,

2. Tifo taşıyıcısı ile devamlı teması olan ev halkı,

3. S. typhi ile sık karşılaşma riski olan labora-
tuvar çalışanları.

Sistemik ve lokal yan etkilerinin azlığı nedeniyle
altı yaşın üzerindekilere oral aşı, 2-6 yaş arasındaki-
lere Typhi Vi (2. parenteral aşı) aşısı önerilmek-
tedir.

Oral Ty21a aşısı ile oral polio veya sarı humma
aşısının birlikte kullanılması problem yaratmamakta-
dır. Meflokin ve klorokin gibi antimalaryal ajanlar
oral aşıyı inhibe etmektedir. Bu nedenle en az 24
saat ara ile verilmesi gerekir. Aşı immün yetersizliği
olanlara verilmez.
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III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu
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 infeksiyonlarının 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


