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Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, güvenilir aﬂ›lar›n 1982 y›l›ndan beri kullan›mda olmas›na ra¤men halen tüm dünya için önemli sa¤l›k sorunlar›ndan biri olmaya devam etmektedir. Dünya çap›nda 2 milyar kiﬂinin HBV ile infekte oldu¤u, yaklaﬂ›k 400 milyon kiﬂinin kronik hepatit oldu¤u
tahmin edilmekte ve her y›l 500 bin-1.2 milyon kiﬂi kronik hepatit, siroz ve primer hepatoselüler
karsinoma (HSK) gibi HBV’ye ba¤l› nedenlerden
kaybedilmektedir. Dünyadaki ölüm nedenleri aras›nda 10. s›rada yer alan HBV infeksiyonu, geliﬂmiﬂ Bat› ülkelerinde rölatif olarak eriﬂkin yaﬂ grubunun hastal›¤› olmakla birlikte Asya ülkeleri, geri kalm›ﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde öncelikle
bebekleri, çocuklar› ve genç eriﬂkinleri etkilemektedir. Kronikleﬂen ve tedavi gereken olgular›n buna ba¤l› olarak geliﬂen sosyal ve psikolojik durum
bozukluklar›n›n yan› s›ra, tedavi gereken olgular›n maliyeti de oldukça yüksektir ve kal›c› yan›t
oranlar› fazla yüksek de¤ildir (1,2).
HBV seroprevalans› ve taﬂ›y›c›lar›n oran› ülkelere göre farkl›l›k göstermektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün raporuna göre Türkiye’deki hepatit B taﬂ›y›c›l›¤› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgelerinde daha yüksek olmak üzere ortalama
%2-7 aras›nda olup, yap›lan s›n›flamada Türkiye’nin orta derecede endemik ülkeler aras›nda
yer ald›¤› bildirilmektedir (3). Bununla birlikte,
bu oran›n özellikle Do¤u ve Güneydo¤u Bölgeleri
için daha yüksek oldu¤u bilinmektedir. Bu neden-
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le söz konusu bölgelerdeki korunma ve aﬂ›lama
çal›ﬂmalar›n›n bu yüksek oran› azaltmaya yönelik
olarak yap›lmas› anlaml› olacakt›r.
HBV’nin baﬂl›ca bulaﬂma yollar› infekte kan ya da
vücut salg›lar› ile parenteral temas, cinsel temas,
infekte anneden yenido¤ana bulaﬂma (vertikal
yol) ve infekte kiﬂilerle temas yoluyla bulaﬂma
(horizontal yol) ﬂeklindedir. Perinatal bulaﬂma
HBeAg pozitif taﬂ›y›c› anneden genellikle do¤um
s›ras›nda olmaktad›r. Perinatal bulaﬂma büyük
oranda do¤um s›ras›nda oluﬂtu¤undan, aﬂ› ve/veya hepatit B hiperimmünglobulin (HBlg) ile önlenebilir olmas› ve virüsle erken karﬂ›laﬂmaya ba¤l› olarak kronikleﬂme oran›n›n çok yüksek olmas›
nedeniyle son derece önemlidir. HBeAg pozitif bir
anneden do¤an çocuklarda ilk alt› ayda infeksiyon riski %70-90’d›r ve bunlar›n %90’› kronikleﬂmektedir (4). Bu nedenle DSÖ, tüm gebelerin
HBsAg yönünden tetkik edilmesini ve taﬂ›y›c› oldu¤u saptanan annelerin bebeklerine do¤umda
aﬂ› ile birlikte hepatit B HBlg uygulanmas›n› önermektedir (5). HBV ile karﬂ›laﬂma yaﬂ› ne kadar küçük olursa infeksiyonun kronikleﬂme olas›l›¤› o
kadar yüksek oldu¤undan, hepatit B taﬂ›y›c› annelerin bebeklerinin en k›sa zamanda immünizasyonu ve do¤um an›nda aﬂ› ile birlikte HBlg uygulanmas› çok önemlidir ve yap›lan birçok çal›ﬂmada bu uygulaman›n oldukça baﬂar›l› oldu¤u gösterilmiﬂtir (4,6-9). Ancak, yüksek maliyet nedeniyle HBlg yap›lamayan durumlarda tek baﬂ›na aﬂ›-
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n›n da yeterli olabilece¤i bildirilmekte, özellikle
HBeAg negatif annelerin bebeklerine yaln›zca aﬂ›
yap›lmas› durumunda da yeterli koruyuculuk
sa¤lanabilmektedir (10-12).
Gebelerde rutin HBsAg araﬂt›r›lmas› geliﬂmiﬂ ülkelerde bile yeterince yayg›n uygulanamad›¤› için
en pratik yöntem, tüm yenido¤an bebeklerin do¤umdan itibaren aﬂ›lanmas›, yani evrensel aﬂ›lamad›r (13,14). Evrensel HBV aﬂ›lamas› DSÖ taraf›ndan 1991 y›l›ndan itibaren geniﬂletilmiﬂ ba¤›ﬂ›klama program›na her yenido¤an bebe¤in aﬂ›lanmas› ﬂeklinde dahil edilmiﬂ ve öncelikle taﬂ›y›c›l›¤›n yüksek oldu¤u ülkelerde bu uygulama baﬂlat›lm›ﬂ; 1997 y›l›ndan itibaren de bu uygulaman›n taﬂ›y›c›l›k oran›na bak›lmaks›z›n tüm ülkelerde yayg›nlaﬂt›r›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Günümüzde evrensel HBV aﬂ›lamas› 150’den fazla ülkede uygulanmaktad›r (13-18).
Ekonomik olarak da en uygun HBV savaﬂ›m yöntemi olarak gösterilen evrensel HBV aﬂ›lamas›na
1998 y›l›nda baﬂlanan Bulgaristan’da aﬂ› ﬂemas›
0-1-6 ay ﬂeklinde uygulanmakta olup, ilk doz do¤umdan itibaren 24 saat içinde yap›lmaktad›r
(19). Bu ülkede 1998-1999 y›lllar› aras›nda aﬂ›lanm›ﬂ olan 40 binden fazla bebek de¤erlendirildi¤inde, hiçbirinde ciddi bir yan etki görülmedi¤i
ve aﬂ›ya ba¤l› koruyuculuk oran›n›n %98.6 oldu¤u
belirlenmiﬂtir (20). ‹talya’da yap›lan bir çal›ﬂmada, kitlesel aﬂ›laman›n baﬂlat›ld›¤› 1991 y›l›ndan
beﬂ y›l sonra çocuklardaki anti-HBs düzeyleri
araﬂt›r›lm›ﬂ ve 533 çocu¤un %92.9’unda anti-HBs
düzeylerinin koruyucu düzeyde devam etti¤i gösterilmiﬂtir (21). Suudi Arabistan’da 1989 y›l›nda
baﬂlanan kitlesel HBV aﬂ›lamas›ndan sekiz y›l
sonra, çocuklarda %6.7 oran›ndaki HBsAg pozitifli¤i %0.3’e düﬂmüﬂtür (22).
HBV AﬁISINA YANIT
HBV infeksiyonuyla ilgili hayvan modelleri olmay›ﬂ›, HBV infeksiyonunun önlenmesi için gerekli
antikor konsantrasyonunun kesin olarak belirlenmesini olanaks›zlaﬂt›rmaktad›r. Bununla birlikte,
aﬂ› sonras› koruyucu antikor düzeyinin 10
mlU/mL’nin üzerinde olmas› gerekti¤i kabul edilmektedir. Yüksek risk alt›ndaki eriﬂkinlerle çocuklar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda, immün sisteminde sorun olmayan kiﬂilerde aﬂ›dan y›llar
sonra anti-HBs yan›t› çok düﬂük veya saptanamaz
düzeyde olsa bile uzun süreli koruyuculuk sa¤la-
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d›¤›; virüsle karﬂ›laﬂma durumunda klinik hastal›k veya taﬂ›y›c›l›k durumunun geliﬂmedi¤i gözlenmiﬂ, bu kiﬂilerin rapel aﬂ› dozuna oldukça iyi
yan›t verdikleri belirlenmiﬂtir (23,24). Avrupa Hepatit B Uzlaﬂ› Grubu (European Consensus Group
on Hepatitis B Immunity)’nun önerileri de aﬂ›lar›
tam olan ve immün sistemde sorunu olmayan kiﬂilere rapel doza gerek olmad›¤› yönündedir (25).
Yenido¤an döneminde aﬂ›lanan bebeklerin izlemleri yap›l›p daha büyük yaﬂlarda anti-HBs yan›tlar› kontrol edildi¤inde ilk beﬂ y›lda koruyuculu¤un
yüksek oranda devam etti¤i, bu nedenle yaﬂam›n
beﬂ-yedi y›l›nda rapel doza gerek olmad›¤›, ancak
daha sonraki tarihlerde baz› olgularda antikor titrelerinin azald›¤› ya da saptanamayacak düzeye
inebildi¤i ve bu nedenle izlenmelerinin uygun oldu¤u, fakat bu olgular›n da büyük ço¤unlu¤unun
rapel doza yan›t verdikleri bildirilmektedir (26-31).
ÜLKEM‹ZDE ULUSAL HBV AﬁILAMASI
DSÖ’nün HBV aﬂ› program› önerileri 0, 1, 6. ay; 0,
1, 12. ay; ya da 0, 1, 2, 12. ay ﬂeklindedir ve üniversal aﬂ›lamada yayg›n olarak kullan›lan ﬂema 0,
1, 6. ay ﬂemas›d›r. Ülkemizde ulusal hepatit B aﬂ›lamas› ilk kez 1998 y›l›n›n A¤ustos ay›ndan itibaren s›f›r yaﬂ grubunda rutin aﬂ› program›na al›nm›ﬂ ve T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ithal edilen
maya türevi bir aﬂ› olan, Güney Kore’de üretilen
aﬂ› (Euvax-B- LG Chemical Ltd.) 0-1-6. ay ﬂemas›yla 10 mcg dozda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (32).
Uygulama ile ilgili olarak 1998 y›l›nda yay›mlanan
ilk genelgede aﬂ›n›n uygulanmas› için üç farkl› seçenek sunulmuﬂ ve birinci seçene¤e göre ilk dozun do¤umda, ikinci dozun üçüncü ayda, son dozun da dokuzuncu ayda yap›laca¤› belirtilirken,
ikinci seçenekte ilk dozun üçüncü ayda, ikinci dozun dördüncü ayda, son dozun da dokuzuncu ayda yap›lmas› önerilmiﬂtir. Üçüncü seçenek ise aﬂ›ya getirilen üç aydan büyük bebekler için önerilmiﬂ olup ilk dozun çocuk ilk görüldü¤ünde, ikinci
dozun ilk dozdan bir ay sonra, son dozun ise ikinci dozdan beﬂ ay sonra yap›lmas› gerekti¤i ﬂeklindedir. Bu genelgede ayr›ca, ülkemizde gebelerde
HBsAg taramas› yap›lmad›¤›ndan, bebeklere ne
kadar erken ulaﬂ›l›rsa o kadar iyi olaca¤› da vurgulanm›ﬂt›r. Yine bu genelgede risk gruplar› da
maddeler halinde belirtilmiﬂ (sa¤l›k çal›ﬂanlar›,
damar yoluyla uyuﬂturucu kullananlar, çok say›da cinsel eﬂi olanlar ve para karﬂ›l›¤› cinsel iliﬂki-

Viral Hepatit Dergisi 2006; 11(3): 117-125

Ulusal Hepatit B Aﬂ›lamas›

de bulunanlar, s›k kan ve kan ürünü kullanmak
zorunda olanlar, diyaliz hastalar›, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanm›ﬂ kiﬂiler, hepatit B taﬂ›y›c›lar› ile yak›n temas› olan kiﬂiler, hepatit B taﬂ›y›c›s› annelerin bebekleri ve yetiﬂtirme yurtlar›, ›slah evi ve
ceza evinde yaﬂayanlar) ve bu kiﬂilerin Bütçe Uygulama Talimat› gere¤ince reçete yaz›larak aﬂ›lanaca¤›, aﬂ› bedellerinin kurumlarca karﬂ›lanaca¤›
belirtilmiﬂtir.
Daha sonra 2000 y›l›nda konuyla ilgili olarak yay›mlanan bir di¤er genelgede 1998 y›l›ndaki genelgeye ilgi tutulmuﬂ ve ulusal hepatit aﬂ›lamas›nda öncelikle 0-11 ayl›k bebeklerin aﬂ›lanaca¤›,
aﬂ› ﬂemas›n›n 3., 4., 9. ay ﬂeklinde uygulanaca¤›
belirtilmiﬂ; ayr›ca 2000 y›l›nda Bütçe Uygulama
Talimat›’ndaki de¤iﬂiklik nedeniyle hepatit B aﬂ›lar›n›n reçete ile al›nmas› art›k mümkün olmad›¤›ndan, bundan böyle risk grubundaki kiﬂilerin
Bakanl›¤›n aﬂ›lar› ile ücretsiz olarak aﬂ›lanaca¤›
vurgulanm›ﬂt›r (33). Bu genelgede çoklu doz içeren aﬂ› flakonlar›n›n kullan›m› ile ilgili olarak da
bir bilgilendirme yap›lm›ﬂ ve aç›lan flakonlar›n
so¤uk zincir koﬂullar›na uymak koﬂuluyla birbirini izleyen üç aﬂ› günü kullan›labilece¤i, ancak bu
sürenin bir ay› aﬂmamas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
“Aﬂ› Takvimi De¤iﬂikli¤i” ile ilgili genelge 2003 y›l›ndan itibaren yürürlü¤e girmiﬂ olup, halen uygulanmaktad›r. Bu genelgede ülkemizde gebelere
rutin izlemleri s›ras›nda hepatit B taﬂ›y›c›l›¤› yönünden taraman›n yeterince yap›lamad›¤›, bu nedenle aﬂ›lamada bebe¤e ne kadar erken dönemde
ulaﬂ›l›rsa hastal›ktan korunma ﬂans›n›n o kadar
yüksek olaca¤› bilgisi tekrarlanm›ﬂt›r. Yine bu genelgede daha önce yay›mlanan genelgelerde erken dönemde/do¤umda aﬂ›ya baﬂlanmas›n›n gerekti¤i vurgulanm›ﬂ olmas›na ra¤men, genel olarak hepatit B aﬂ› takviminin 3, 4 ve 9. aylar olarak
uyguland›¤› konusu vurgulanm›ﬂt›r. Bu nedenle
konunun “Ba¤›ﬂ›klama Dan›ﬂma Kurulu” gündemine getirildi¤i ve hepatit B kontrol program›n›n
amac›na ulaﬂabilmesi ve yeni taﬂ›y›c›lar›n eklenmesini önlemede hepatit B’ye karﬂ› rutin aﬂ›laman›n do¤umda baﬂlat›lmas›n›n önemli olaca¤› vurgulanarak bundan böyle aﬂ›n›n 0, 2 ve 9. aylarda
uygulanaca¤›; do¤umda tespit edilemeyen bebeklere ilk karﬂ›laﬂmada birinci doz, en az bir ay sonra ikinci doz ve ikinci dozdan beﬂ ay sonra üçüncü
doz hepatit B aﬂ›s› uygulanaca¤› bildirilmiﬂtir (34).
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HEPAT‹T B AﬁILARI
Kullan›mdaki hepatit B aﬂ›lar›, hepatit B virüsünün rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiﬂ
majör yüzey antijenini içerir. Bu yüzey antijeni (S
antijeni) saflaﬂt›r›lm›ﬂ ve alüminyum hidroksit
üzerine adsorbe edilmiﬂ bir steril süspansiyon
ﬂeklindedir. Antijen genel olarak HBV’nin majör
yüzey antijenini kodlayan genini taﬂ›yan maya
hücreleri (Saccharomyces cerevisiae) kültüründen genetik mühendisli¤i yoluyla üretilir. Maya
hücrelerindeki bu hepatit B yüzey antijeni
(HBsAg) çeﬂitli fiziko-kimyasal iﬂlemlerle saflaﬂt›r›l›r. Kimyasal bir iﬂlem olmaks›z›n HBsAg ortalama 20 nm çap›nda küresel parçac›klara dönüﬂtürülür. Bu parçac›klar glikozilleﬂmemiﬂ HBsAg polipeptidlerini ve baﬂl›ca fosfolipidlerden oluﬂan
bir lipid matriksi taﬂ›r. Ülkemizde piyasada bulunan ruhsatl› hepatit B aﬂ›lar› ve dozlar› alfabetik
s›rayla Engerix-B (GlaxoSmithKline) 10 ve 20
mcg, Euvax-B (LG Chemical Ltd.-Berk ‹laç) 10 ve
20 mcg, HB-vax pro (Merck Sharp&Dohme) 5-10
ve 40 mcg, Hepavax-Gene (Greencross Vaccine
Corp-Onko-Koçsel) 10 ve 20 mcg; GenHevac-B
(Aventis Pasteur) 20 mcg ﬂeklindedir. HepavaxGene ve Euvax B’nin ayr›ca çoklu doz içeren flakon formlar› da bulunmaktad›r, fakat bu formlar
yaln›zca ihaleler s›ras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›na verilmektedir. Bu aﬂ›lardan GenHevac B aﬂ›s› da rekombinasyon teknolojisi ile üretilen bir aﬂ›d›r, ancak maya kökenli aﬂ›lardan farkl› olarak diﬂi
hamster over hücresinden yararlan›larak üretilmektedir. Ülkemizde ulusal hepatit B aﬂ›lamas›n›n ilk baﬂlad›¤› tarih olan 1998 y›l›nda yap›lan
ihale sonucu Euvax B kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ, daha sonraki ihalede ise Hepavax Gene kullan›lm›ﬂt›r. Halen her iki aﬂ› da sa¤l›k ocaklar›nda kullan›lmaktad›r.
Çocuk ve eriﬂkinleri kapsayan de¤iﬂik çal›ﬂmalarda gerek Euvax-B gerekse Hepavax-Gene aﬂ›lar›n›n güvenli, klinik olarak iyi tolere edilebilen ve
di¤er hepatit B aﬂ›lar› ile saptanan düzeye benzer
anti-HBs yan›t› oluﬂturan aﬂ›lar olduklar› gösterilmiﬂtir (35-38).
Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada, sa¤l›k ocaklar›nda uygulanan Euvax B aﬂ›s› ile 10 mcg dozda 01-6 ay ﬂemas› ile 3., 4. ve 9. aylarda aﬂ›lanan bir
yaﬂ alt› 270 bebekteki anti-HBs yan›t› de¤erlendirildi¤inde 3 (%1.1) bebekte 10 mIU/mL’nin alt›n-
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da; 11 (%4)’inde 10-100 mIU/mL; 256 (%94.8)’s›nda ise 100 mIU/mL’nin üzerinde oldu¤u saptanm›ﬂt›r (39). Manisa’da yap›lan bir çal›ﬂmada, 1998
y›l›nda sa¤l›k ocaklar›nda 3., 4. ve 9. aylarda Euvax B aﬂ›s› ile 10 mcg dozda aﬂ›lanm›ﬂ olan toplam 100 bebekten üçüncü aﬂ› dozu yap›ld›ktan bir
ay sonra olmak koﬂuluyla bebekler bir yaﬂ›na geldi¤inde kan al›narak anti-HBs titreleri araﬂt›r›lm›ﬂ
ve tüm bebeklerde anti-HBs titrelerinin koruyucu
düzeyin çok üzerinde oldu¤u saptanm›ﬂt›r (40).
Manisa’da yap›lan bir di¤er çal›ﬂmada, 1998 y›l›nda yine ulusal hepatit B aﬂ›lamas› kapsam›nda
sa¤l›k oca¤›nda aﬂ›lanm›ﬂ bir grup çocuktan primer aﬂ›lamadan dört y›l sonra kan al›narak antiHBs titreleri araﬂt›r›lm›ﬂ ve toplam 76 çocuktan
65 (%85.5)’inde seroprotektif düzeyin oldukça
üzerinde anti-HBs yan›t›n›n devam etti¤i saptanm›ﬂt›r. Anti-HBs titreleri 10 mIU/mL’nin alt›nda
saptanan çocuklara birer doz aﬂ› yap›l›p bir ay
sonra kontrol edildi¤inde, tümünde yüksek titrelerde anti-HBs yan›tlar› saptanm›ﬂt›r (41).
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e konulan hepatit B aﬂ›lamas› ile ilgili genelgelerde birkaç de¤iﬂik aﬂ› ﬂemas› önerildi¤inden, uygulamada farkl› tarihlerde aﬂ› uygulamas› söz konusu olabilmektedir. Manisa ilinde yap›lan ve sa¤l›k ocaklar›nda uygulanan farkl› aﬂ› ﬂemalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, farkl› aﬂ› ﬂemalar› uygulanarak üç doz aﬂ›s› tamamlanm›ﬂ olan bebeklerden
12. ayda kan al›narak anti-HBs düzeyleri mikro
EIA yöntemiyle araﬂt›r›lm›ﬂ, çal›ﬂma gruplar›
oluﬂturulurken birinci gruptaki bebekler, 3., 4. ve
9. aylarda; ikinci gruptaki bebekler 0., 1. ve 9. aylarda; üçüncü gruptaki bebekler do¤umda, 2. ay›n
sonunda, 9. ayda; dördüncü gruptaki bebekler ise
do¤umda, 3. ay›n sonunda ve 9. ayda aﬂ› yap›lm›ﬂ
olan bebeklerden oluﬂturulmuﬂtur. Sonuçta farkl›
aﬂ› ﬂemalar›yla elde edilen anti-HBs yan›tlar› birbirine benzer olmakla ve istatistiksel olarak farkl›l›k bulunmamakla birlikte 0, 1, 6 ay ve 0, 2, 9 ay
ﬂemalar› ile oluﬂan anti-HBs yan›t›n›n di¤er ﬂemalara göre daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r (42).
Ayn› çal›ﬂmada, do¤umda ilk aﬂ›s› yap›lm›ﬂ olan
ve ikinci aﬂ›lar› 2. ay›n sonunda veya 3. ay›n içinde/sonunda yap›lm›ﬂ olan ve henüz üçüncü aﬂ›
dozlar› uygulanmam›ﬂ toplam 69 bebekten de bebekler alt› ayl›k olduklar›nda kan al›narak antiHBs düzeyleri araﬂt›r›lm›ﬂ olup, bebeklerin 14
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(%20.2)’ünde anti-HBs yan›t› 10 mIU/mL’den düﬂük; 9 (%13)’unda 10-30 mIU/mL aras›; 13
(%18.8)’ünde 31-50 mIU/mL aras›; 5 (%7.2)’inde
51-100 mIU/mL aras›, 28 (%40.5)’inde ise 100
mIU/mL ve daha üzerinde saptanm›ﬂt›r. Bu sonuç, alt›nc› ay›na ulaﬂm›ﬂ bebeklerin %20’sinin
HBV infeksiyonundan henüz korunmad›¤›n› göstermesi bak›m›ndan anlaml› bulunmuﬂtur.
Ülkemizdeki ulusal hepatit B aﬂ›lamas› ile ilgili
uygulaman›n nas›l yap›ld›¤›n› ve aﬂ›ya baﬂlama
zaman›n› belirlemeye yönelik olarak 2000 y›l›nda
yap›lan bir çal›ﬂmada, 1999 y›l›nda sa¤l›k oca¤›nda
aﬂ›lanm›ﬂ rastgele seçilen toplam 255 bebe¤in do¤um tarihleri ve aﬂ›ya baﬂlama tarihleri de¤erlendirilmiﬂ ve bebeklerden yaln›zca 2 (%0.78)’sinin
do¤du¤u gün aﬂ›lanm›ﬂ oldu¤u, ilk bir haftada aﬂ›lanm›ﬂ bebek say›s›n›n 31 (%12.2); ilk 15 günde 47
(%18.5);birinci ayda 32 (%12.5) oldu¤u, kalan 143
(%56) bebe¤in ise ikinci ay ve sonras›nda aﬂ›lanmaya baﬂlanm›ﬂ oldu¤u belirlenmiﬂ ve aﬂ›laman›n yap›ld›¤› dönemde yürürlükte olan genelgeye
göre do¤umda aﬂ›ya baﬂlanmas› önerildi¤i halde
pratikte bunun yeterince uygulanamad›¤› vurgulanm›ﬂt›r (43).
Yine bu konuya iliﬂkin uygulamada yaﬂanan aksakl›klar› belirlemeye yönelik olarak 2000 y›l›nda
Manisa ilinde yap›lan geniﬂ kapsaml› bir çal›ﬂmada, toplam 147 sa¤l›k oca¤› ve sa¤l›k evinde 1998,
1999 ve 2000 y›llar›nda HBV aﬂ›s› uygulanm›ﬂ
olan ve 12 aydan küçük toplam 30.766 bebe¤in
do¤um tarihleri ve aﬂ› baﬂlang›ç tarihleri ile aﬂ›lar
aras› intervalleri içeren veriler de¤erlendirmeye
al›nm›ﬂ, buna göre aﬂ›lamaya baﬂlang›ç tarihinin
en yüksek oranda 9123 bebekle üçüncü ayda oldu¤u (%29.7); bunu 5483 bebekle (%17.8) dördüncü ay ve 4575 bebekle (%14.9) ikinci ay›n izledi¤i
saptanm›ﬂt›r. Do¤umda aﬂ›lanan bebek say›s› ise
yaln›zca 1069 (%3.5) olup, bu say›n›n birinci hafta için 647 (%2), ilk 15 gün için 813 (%2.6), birinci
ay için ise 2718 (%8.8) oldu¤u belirlenmiﬂtir (44).
Ayn› çal›ﬂmada çoklu doz aﬂ› flakonuyla ilgili bir
anket formunu dolduran toplam 112 sa¤l›k oca¤›n›n verileri de¤erlendirildi¤inde ise yeni aﬂ› flakonu açma aral›¤›n›n 81 (%72.3) sa¤l›k oca¤›nda ayda
bir oldu¤u, 16 (%14.3)’s›nda her hafta, 10
(%8.9)’unda 15 günde bir, 5 (%4.5)’inde ise haftada
iki kez yeni aﬂ› flakonu aç›ld›¤› belirlenmiﬂtir. Aç›lan aﬂ› flakonunun kalan›n›n imha zamanlar› aﬂa¤›-
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da gösterilmiﬂ olup, flakonun kalan›n›n imhas›n›n
da s›kl›kla birinci ay sonunda (%34.8) ve üçüncü
günün sonunda (%33) oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Sa¤l›k Ocaklar›nda Aç›lan Çoklu Doz Aﬂ›
Flakonlar›n›n Kalan K›sm›n›n ‹mha Süreleri
• Ayn› günün akﬂam› flakonu imha eden ocak say›s› 10 (%9),
• ‹kinci gün flakonu imha eden ocak say›s› 4
(%3.7),
• Üçüncü gün flakonu imha eden ocak say›s› 37
(%33),
• Bir hafta sonunda flakonu imha eden ocak say›s› 5 (%4.5),
• ‹ki hafta sonunda flakonu imha eden ocak say›s› 8 (%7),
• Üç hafta sonunda flakonu imha eden ocak say›s› 8 (%7),
• Bir ay sonunda flakonu imha eden ocak say›s›
39 (%34.8),
• Hiç aﬂ› atmayan ocak say›s› 1 (%0.9).
Ayn› çal›ﬂmada risk grubunu aﬂ›layan ocak say›s›
66 (%59) iken di¤er 46 (%41) oca¤›n risk grubu
kavram›n› net olarak bilmedi¤i ve bu kiﬂilere aﬂ›
uygulamad›¤› saptanm›ﬂt›r.
SONUÇ
Evrensel HBV aﬂ›lamas›n›n esas amac›, annelerin
HBsAg durumlar›n›n bilinmedi¤i koﬂullarda bebeklerin erken dönemde aﬂ›lanmas› ve virüsle temas›n önlenmesidir. Bunun yan› s›ra, ülkemizde
özellikle Do¤u ve Güneydo¤u illerinde yaﬂayan
veya buralardan Bat› illerine göç etmiﬂ kiﬂilerle
sosyo-ekonomik düzeyi düﬂük kiﬂiler aras›nda
HBV taﬂ›y›c›l›¤› oran› daha yüksek olup, bu ailelerde hamile anne aday› d›ﬂ›nda ayn› ev içinde
baﬂka taﬂ›y›c›lar›n da bulunma olas›l›¤› yüksektir.
Bu durumda, bebeklerin aﬂ›lanma zaman›n›n
üçüncü ay›n sonuna kadar geciktirilmesi bu bebeklerin erken dönemde virüsle temas etme olas›l›klar›n› artt›rmaktad›r. Gebelik s›ras›nda HBsAg
yönünden tetkik edilmiﬂ olan annelerin bebeklerinin hemen aﬂ›lanmas› zorunlu olmay›p, bu bebeklerde üçüncü aydan sonra aﬂ›lamaya baﬂlanabilir. Ancak, ülkemizde gebelikte HBsAg bak›lmas›yla ilgili yasal bir zorunluluk olmay›ﬂ› nedeniyle
her gebenin HBV ile karﬂ›laﬂma durumu önceden

Viral Hepatit Dergisi 2006; 11(3): 117-125

bilinememekte, ayr›ca evdeki di¤er olas› taﬂ›y›c›
olgular›n var olabilece¤i de gözönüne al›nd›¤›nda, bebeklerin do¤umdan itibaren aﬂ›lanmas›n›n
önemi belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r. Günümüzde HBsAg taﬂ›y›c›l›k oran› çok düﬂük olan
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde bile her yenido¤an bebek do¤ar do¤maz aﬂ›lan›rken, ülkemiz gibi henüz orta derecede endemik taﬂ›y›c›l›¤›n söz konusu oldu¤u bir ülkede aﬂ›ya üçüncü
ay›n sonuna kadar baﬂlanmamas› ülke gerçekleriyle örtüﬂmeyen bir durumdur (13).
Halen yürürlükte olan genelgeye göre bebeklerin
aﬂ›lamalar›na büyük oranda do¤umda baﬂlanmakta, ancak ikinci doz bebek iki ay›n› bitirdikten
sonra ve di¤er rutin aﬂ›lar için sa¤l›k oca¤›na getirildi¤inde uygulanmaktad›r. Aﬂ› uygulamalar› ile
ilgili genelgeler ç›kar›l›rken bunun tüm ülke genelinde uygulanabilirli¤i ön planda oldu¤u için, bebe¤in birinci ay sonunda sa¤l›k oca¤›na getirilmesinin güç oldu¤u durumlarda (iklim ve ulaﬂ›m sorunu, ekonomik nedenlerle oca¤a s›k gelememe
vb.) ikinci doz di¤er rutin aﬂ›larla birlikte de yap›labilir. Ancak koﬂullar uygun ise ve bebek sa¤l›k
oca¤›na kolayl›kla getirilebiliyorsa hepatit B aﬂ›s›n›n ikinci dozu için bebe¤in ikinci ay›n› bitirmesi beklenmemeli ve bebek bir ayl›k oldu¤unda yap›lmal›, üçüncü doz da dokuzuncu ayda k›zam›k
aﬂ›s› ile birlikte uygulanmal›d›r. Bebe¤in ikinci hepatit B aﬂ›s›n›n birinci ay sonunda yap›lmas› hem
ilk iki aﬂ› aras›nda olmas› gereken en uygun süre
olan 28-30 günlük süreyi kapsamas› aç›s›ndan uygundur, hem de bu s›rada bebe¤e sadece tek bir
aﬂ› uygulanaca¤› için ailelerin uyumu da daha kolay olacakt›r. Bebek ikinci ay›na geldi¤inde yap›lmas› gereken DBT, polio ve BCG gibi di¤er rutin
aﬂ›lar nedeniyle aileler genellikle tepki göstermekte oldu¤undan, ikinci hepatit B aﬂ›s›n›n birinci ay sonunda yap›lmas› bu aç›dan da daha uygun
gibi görünmektedir.
Bununla birlikte, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan konuyla ilgili yap›lan bu saha çal›ﬂmalar›n›n de¤erlendirilmiﬂ olmas› ve Ba¤›ﬂ›klama Dan›ﬂma Kurulu’nun toplanarak aﬂ›n›n do¤umda uygulanmas›na iliﬂkin karar alm›ﬂ olmas› son derece olumlu
bir geliﬂmedir ve yukar›da söz edilen önerilerin
de genelgeye eklenmesi hem daha iyi aﬂ› yan›t›n›n sa¤lanmas›, hem de ailelerin aﬂ›ya uyumu aç›s›ndan çok anlaml› olacakt›r.
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Sa¤l›k ocaklar›nda uygulanan hepatit B aﬂ›s› flakon tarz›nda çoklu doz içeren formda olup, flakonun aç›lma zaman› ve aç›k flakonun ne kadar süreyle kullan›labilece¤ine iliﬂkin standart bir uygulama bulunmamakta, Bakanl›¤›n genelgesindeki
yeterince net olmayan ifade nedeniyle de bu konuda farkl› uygulamalar yap›lmaktad›r. Konuyla
ilgili genelgede aç›lan flakonun so¤uk zincir koﬂullar›nda saklanmas› koﬂuluyla birbirini takip
eden üç aﬂ› günü uygulanabilece¤ine iliﬂkin ifade
her sa¤l›k oca¤›n›n aﬂ› açma günü farkl› olabildi¤inden henüz bir netlik kazanamam›ﬂt›r ve her
sa¤l›k oca¤›nda farkl› yorumlanarak de¤iﬂik ﬂekillerde uygulanmaktad›r (24). Yukar›da söz edilen
aﬂ› flakonlar›n›n imhas› ile ilgili çal›ﬂmada bu durum net bir ﬂekilde görülmektedir ve en k›sa zamanda daha kesin ve yoruma aç›k olmayan bir
ifade ile uygulaman›n tüm sa¤l›k ocaklar›nda
standart hale getirilmesi gerekmektedir (44). ‹thal bir ürün olan hepatit B aﬂ›s›n›n ülkemizin ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak
son derece dikkatli kullan›lmas› ve ziyan edilmemesi gereklidir. Konuyla ilgili olarak ABD’deki
“Advisory Committee on Immunization Practices
(ACIP)” ve “American Academy of Family Physicians (AAFP)”›n aﬂ› önerileri aras›nda çoklu doz
içeren flakon ﬂeklindeki aﬂ›lar›n so¤uk zincir ve
koruma kurallar›na uyma koﬂuluyla flakonun üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar kullan›labilece¤i ve gözle görülür bir kontaminasyon oldu¤u takdirde de flakonun kalan›n›n at›lmas› gerekti¤i aç›kça ifade edilmektedir (4).
Çoklu doz aﬂ› içeren flakonlarda yer alan tiomersol benzeri koruyucu maddeler kontaminasyonu
önlemekte, ayr›ca flakonun a¤z›ndaki lastik t›pa
da mekanik bariyer görevi görmektedir. Her uygulama s›ras›nda yeni ve steril bir enjektör kullan›lmakta oldu¤undan, çekilen aﬂ›n›n fazla bekletilmeden ve i¤nenin ucu herhangi bir yere de¤dirilmeden uygulanmas›, flakonun üzerinde i¤ne ucunun sapl› halde b›rak›lmamas›, buzdolab› ›s›s›n›n
yak›ndan ve düzenli olarak izlenmesi ve aﬂ› dolab›n›n temiz olmas› gibi kurallara özen gösterilmesi halinde çoklu doz hepatit B aﬂ›s›na ba¤l› olarak
ek bir risk ya da komplikasyon geliﬂmemektedir.
Çoklu doz flakonlar›n aç›ld›ktan sonra kontamine
olma durumlar›n› araﬂt›rmak üzere yap›lan bir
çal›ﬂmada, sa¤l›k ocaklar›nda üç aﬂ› günü uygulanarak kullan›m süresi bitmiﬂ olan aﬂ› flakonlar›
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so¤uk zincir kurallar›na uygun olarak mikrobiyoloji laboratuvar›na iletilmiﬂ ve toplam 122 flakonda kalan aﬂ› süspansiyonunun makroskobik bak›s›n›n yan› s›ra bakteriyolojik kültürleri ve mikroskobik olarak Gram boyama ile incelemesi yap›lm›ﬂ ve hiçbirinde bakteri morfolojisine rastlanmam›ﬂ, yap›lan kültürlerde üreme saptanmam›ﬂt›r (45). Bu nedenle, aç›lan aﬂ› flakonunun so¤uk
zincir kurallar›na uygun ﬂekilde saklanmas› ve flakonda kalan aﬂ›n›n hemen ayn› gün at›lmamas›,
ekonomik kayb› en aza indirgemek için de hepatit
B aﬂ›s› için aﬂ› günü kavram›n› kald›rarak aç›lan
flakonun yukar›da vurgulanan noktalara özen
göstermek koﬂuluyla birkaç gün üstüste uygulanmas› ak›lc› bir yaklaﬂ›m olacakt›r.
Bunlar›n yan› s›ra anket sonuçlar›nda da görüldü¤ü gibi risk gruplar›na sa¤l›k oca¤›nda aﬂ› uygulanmas› yayg›n olmay›p, bu gruplar›n aﬂ›lanma
oran› %59 olarak saptanm›ﬂ ve bunun nedeni
araﬂt›r›ld›¤›nda risk grubu tan›mlar›n›n tam olarak bilinemedi¤i, risk gruplar›na aﬂ› yap›labilece¤i konusunun tam olarak bilinmedi¤i ve bu grup
için aﬂ› iste¤inin nas›l yap›laca¤› veya yap›lan aﬂ›lar›n ne ﬂekilde gösterilece¤ine iliﬂkin tereddütlerin oldu¤u belirlenmiﬂtir.
ÖNER‹LER
1. Do¤umda hepatit B aﬂ›lamas› çok ciddi bir ﬂekilde ve yayg›nlaﬂt›r›larak uygulanmaya devam
edilmeli, bunun için tüm do¤um yap›lan hastanelere (devlet, SSK, özel hastane, üniversite vb.) ayl›k tahmini do¤um say›lar›na göre hesaplanan
dozda aﬂ› verilip her yenido¤an bebe¤i aﬂ›lamalar› ve her bebe¤e bununla ilgili bir aﬂ› kart› verilip
aileye birinci ay›n sonunda ilgili sa¤l›k oca¤›nda
ikinci dozun yap›lmas› gerekti¤i anlat›lmal›d›r.
Halen uygulanmakta olan yenido¤an aﬂ›lamas›nda do¤umda ilk aﬂ› yap›ld›ktan sonra koﬂullar›n
uygun olmas› durumunda ikinci doz bebek bir ayl›k oldu¤unda yap›lmal›, üçüncü doz da 9. ayda k›zam›k aﬂ›s› ile birlikte uygulanmal›d›r.
2. Ülkemizde hastanede do¤um yapmayan kiﬂilerin say›s› az olmay›p, bu kiﬂiler ço¤unlukla sosyoekonomik düzeyi düﬂük oldu¤u için hastaneye gelemeyen olgulard›r ve bu olgular›n taﬂ›y›c› olma
olas›l›klar› da yüksek oldu¤undan, özellikle bu kesimdeki annelerin bebeklerinin mutlaka en k›sa
zamanda saptanarak aﬂ› program›na al›nmalar›
ﬂartt›r. Bu nedenle tüm sa¤l›k ocaklar›na gerekli
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bilgilendirme yap›larak her gebenin saptanmas›,
personel eksikli¤i nedeniyle bu gebelere rutin ziyaret yap›lamasa bile, bu gebelerin konu hakk›nda bilgilendirilip evde do¤um yapt›klar› zaman
bebeklerini hemen sa¤l›k oca¤›na getirmeleri ve
aﬂ›lamaya baﬂlanmas› kesinlikle gereklidir.
3. Aﬂ› flakonu aç›ld›ktan sonra so¤uk zincir ve
sterilizasyon koﬂullar›na dikkat edilerek kullan›lmal› ve bundan böyle HBV aﬂ›s› için aﬂ› günü kavram› kald›r›l›p her gün uygulanabilmelidir. Pratik
olarak hafta baﬂ›nda aç›lan flakon hafta sonuna
kadar kullan›labilir. Ayr›ca, birbirine yak›n sa¤l›k
ocaklar› ve sa¤l›k evleri birbiriyle iletiﬂim içinde
olarak açt›klar› aﬂ› flakonunu ortaklaﬂa kullanabilmek gibi planlamalar yapmal›d›r. Örne¤in; haftan›n ilk iki-üç günü bir ocakta uygulama yap›l›p,
di¤er günlerde di¤er sa¤l›k oca¤›/evine flakonun
kalan› gönderilebilir.
4. Sa¤l›k ocaklar›na risk grubundaki kiﬂilerin net
olarak tan›mlamas› yap›lmal› ve bu kiﬂilerin de
Ulusal Hepatit B Aﬂ› Program› çerçevesinde sa¤l›k ocaklar›nda ücretsiz olarak aﬂ›lanmas› gerekti¤i tekrar hat›rlat›lmal›d›r.
5. Bu uygulamalar›n h›zla yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n
yan› s›ra, 1998 y›l›ndan beri uygulanan aﬂ›lama
nedeniyle ilkö¤retim birinci s›n›fa kadar olan çocuklar›n en az›ndan %80’inin aﬂ›lanm›ﬂ oldu¤u
düﬂünülerek en k›sa zamanda kaynak yarat›lmal›
ve 7-18 yaﬂ aras› çocuk ve adölesanlara bir sefere
mahsus olmak üzere önceki aﬂ›lama öykülerine
ya da serolojik durumlar›na bakmaks›z›n üç doz
aﬂ› uygulanmal›; do¤umdan itibaren baﬂlanan
ulusal aﬂ›lama program›na da aﬂ› oranlar›n› düﬂürmeksizin devam edilmelidir.
6. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde halen
genç eriﬂkinler HBV bulaﬂmas› aç›s›ndan yüksek
oranda risklidir. Medeni Yasa’da yap›lan de¤iﬂiklikle 2000 y›l›ndan itibaren uygulanmaya baﬂlanan öneriler do¤rultusunda evlilik öncesi yap›lan
muayene ve tetkikler s›ras›nda hepatit B taﬂ›y›c›l›¤› saptanan eﬂ aday›n›n evlenece¤i kiﬂi risk grubu kapsam›nda aﬂ›lamaya al›nmaktad›r. Ancak,
bu kiﬂilerin gelece¤in anne adaylar› oldu¤u göz
önüne al›narak evlenmek için baﬂvuran ve HBV
ile ilgili göstergeleri negatif bulunan tüm eﬂ adaylar›n›n (hem kad›n, hem de erke¤in) aﬂ›lanmas›
HBV ile savaﬂ›mda oldukça önemlidir ve bu uygulama da en k›sa zamanda ulusal aﬂ› politikas› kapsam›na al›nmal›d›r.
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