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Özet
Afl›laman›n amac› kifliyi ve toplumlar› afl› ile önlenebilir hastal›klara karfl› korumakt›r. Afl›lar oldukça
güvenilir maddelerdir. Günümüzde afl› üretimindeki geliflmeler sonucu afl› sonras› görülebilecek istenmeyen reaksiyonlar azalmaktad›r. Afl›lama sonras› s›kl›kla hafif, nadiren ciddi yan etkiler görülebilir.
Anahtar kelimeler: afl›, yan etki
Abstract
Vaccine-Associated Adverse Events
The aim of vaccination is to protect the person and the society from diseases that can be prevented
by vaccines. Vaccines are very reliable substances. As a result of the developments in vaccine production, unexpected reactions after vaccination have decreased. The side effects of vaccination are often
unimportant and rarely serious.
Keywords: vaccine, side effect

Enfeksiyon hastal›klar›n›n görülme s›kl›¤› afl›lama programlar› sayesinde azald›kça, ba¤›fl›klama komplikasyonlar› gündeme gelmekte ve olas›
afl› reaksiyonlar› konusunda kayg› duyulmaktad›r.
S›kl›¤› azalan hastal›klar›n tehlikelerinin göz ard›
edilerek, afl› komplikasyonlar› nedeniyle, ba¤›fl›klaman›n k›s›tlanmas› afl›lama oranlar›n›n düflmesine ve dolay›s›yla hastal›klar›n yeniden artmas›na
sebep olmaktad›r.
Günümüzde afl› üretimi ve kalitesindeki geliflmeler, afl›lar›n safl›¤›n›n artmas› ve daha iyi tolere
edilebilmesi, afl› sonras› görülebilecek istenmeyen
reaksiyonlar›n azalmas›na neden olmufltur. GenelYaz›flma adresi: Dr. Nurdan Evliyao¤lu
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likle afl›dan sonra görülen yan etkilerin ço¤u 24-48
saatte kaybolan, k›sa süreli hafif yan etkilerdir. Yaflam› tehdit eden, uzun süren ve kal›c› hasara neden olabilen yan etkiler nadiren görülür (1,2).
Afl› sonras› görülen yan etkiler 2 grupta incelenebilir (3,4):
1- Lokal reaksiyonlar
2- Sistemik reaksiyonlar

Lokal reaksiyonlar
En s›k görülen afl› reaksiyonlar›d›r. Uygulama
yerinde hemen ortaya ç›kan ve genellikle birkaç
dakika içinde kaybolan, bazen birkaç gün süren
a¤r› ve hassasiyet fleklindedir
Enjekte edilen afl›n›n miktar› a¤r› oluflumunda
etkili olabilir. Özellikle difteri, bo¤maca ve tetanoz afl›lar›ndan sonra daha s›k ve daha fliddetlidir. Uygulama öncesi topikal %5’lik lidokain-pri-
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3- C›va bileflikleri:

lokain s›v›s› yüzeyel anestezi yapmas› nedeniyle
çocuklarda a¤r›y› azaltabilir. Enjeksiyon yerinde
k›zar›kl›k ve flifllik de s›k görülen lokal reaksiyonlardand›r. Nadiren adsorbe afl› uygulamalar›ndan sonra enjeksiyon yerinde oluflan a¤r›s›z
nodüller enfekte olup abseleflebilirler.
Enjeksiyon yerinin kontaminasyonu, genellikle o bölgede bulunan bakteriler nedeniyledir.
Bu tür enfeksiyonlar› önlemek için enjeksiyon
yeri isopropil alkol veya di¤er dezenfektan ajanlarla silinmeli; kullan›lan i¤ne ve enjektörler steril ve tek kullan›ml›k olmal›d›r. Afl› uygulayan
personel enjeksiyondan önce ve sonra mutlaka
ellerini y›kamal›d›r.

Koruyucu olarak timerosal içeren afl›lar›n al›m›ndan sonra nadiren reaksiyon görülebilir. Difteri, tetanoz, bo¤maca, hepatit B ve influenza
afl›lar›nda koruyucu olarak bulunur. Bu bileflene
karfl› afl›r› duyarl›l›k genellikle lokal gecikmifl
tipte bir reaksiyondur ve afl›lama için kontrendikasyon oluflturmaz.
III) Deri reaksiyonlar›ndan en s›k görüleni
alerjik kiflilerde oluflan ürtikerdir. K›zam›k afl›s›ndan sonra %2-5, k›zam›kç›k afl›s›ndan sonra
ise %5-10 oran›nda makülopapüler döküntü görülmektedir.
IV) Nörolojik komplikasyonlara en s›k neden
olan afl›, bo¤maca afl›s›d›r. Birçok araflt›rmac›,
bo¤maca afl›s›ndan sonra görülen konvülsiyonlar›n s›kl›¤›n›n, ayn› yafltaki afl›lanmam›fl popülasyonda görülenlerden daha yüksek olmad›¤›n›
bildirmifllerdir. Afl›lanma sonras› konvülsiyon insidans›, de¤iflik çal›flmalarda, her 100 ile 100 000
doz için bir vaka, ortalama 1/10 000 olarak kabul edilmektedir ve hemen tüm vakalar sekel b›rakmaks›z›n iyileflmektedir.
Özellikle bebeklerde bo¤maca afl›s›n›n yap›lmas›ndan sonra flok tablosu geliflebilir. Solukluk veya siyanozla birlikte ajitasyonla aniden bafllar ve birkaç dakika içinde geçer. Görülme s›kl›¤› her 10 000-20 000 afl›da bir olarak
bildirilmifltir.
Ensefalopatiler bo¤maca afl›s› yap›lan her 1 milyon bebekte 1 oran›nda görülebilmektedir. Nörotrop etkileri de olan k›zam›k virusunun nörolojik
komplikasyonlar› afl› sonras› görülebilmektedir.
Fakat afl› sonras› ensefalit insidans›, do¤al k›zam›¤a ba¤l› olanlardan çok daha düflüktür. DSÖ’ye
göre afl›dan sonraki panensefalit tehlikesi, hastal›ktan sonra görülenin en az on ikide biridir (5).
Canl› polio afl›s›na ba¤l› paralitik poliomiyelit
5 milyon dozda bir görülen çok önemli istenmeyen bir afl› komplikasyonudur.
Tetanoz, poliomiyelit veya k›zam›kç›k afl›s›ndan sonra nadiren Guillain-Barré poliradikülonevrit olgular› bildirilmifltir.

Sistemik reaksiyonlar
I) Atefl, afl› uygulamalar›ndan sonra en s›k görülen yan etkilerdendir. Difteri-bo¤maca-tetanoz
afl›s› yap›lanlar›n yar›s›nda ilk 12-24 saat içinde
38°C üstünde atefl ortaya ç›kabilir. Genellikle 4872 saat süren atefle ifltahs›zl›k, huzursuzluk, kusma gibi semptomlar da efllik edebilir. K›zam›k
ve k›zam›kç›k afl›lar›ndan sonra 5-12. günler aras›nda %10-20 oran›nda atefl gözlenebilir.
II) Afl› sonras› afl›r› duyarl›l›k reaksiyonlar›
nadirdir; hafif belirtilerden ciddi anafilaksiye kadar de¤iflik tablolar görülebilir. Afl›r› duyarl›l›¤a
neden olan afl› bileflenleri (1):
1- Proteinler:

-Yumurta: Civciv embriyo kültüründe üretilen
grip, sar›humma, k›zam›k, kabakulak afl›lar›nda
bulunur. Yumurta al›m›ndan sonra anafilaktik reaksiyon öyküsü olan kiflilere desensitizasyon sa¤lanmad›kça bu afl›lar›n yap›lmas› kontrendikedir.
-Jelatin: Suçiçe¤i, baz› karma afl›lar, k›zam›k,
k›zam›kç›k, kabakulak ve suçiçe¤i afl›lar›nda stabilizatör olarak bulunur.
-Human albümin: Kuduz afl›s›nda (HDCV)
bulunur.
2- Antibiyotikler:

Neomisin, streptomisin, polimiksin B gibi antibiyotiklerin bulundu¤u afl›lara karfl› anafilaktik
reaksiyon gözlenen kiflilere ayn› afl›lar tekrar yap›lmamal›d›r.
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ataklar, paralizi, parezi, solukluk, morarma,
bilinç kayb›, kardiyopulmoner arrest, flok,
kollaps ve konvülsiyonlar nadir görülür ve
genellikle sekel b›rakmazlar. Bo¤maca afl›s›na ba¤l› istenmeyen reaksiyonlar›n görülme
s›kl›klar› (6):
- Enjeksiyon yerinde eritem (1/3), endürasyon
(2/5), a¤r› (1/2)
- >38°C atefl (1/2)
- Uyku hali, huzursuzluk
- Kusma, ifltahs›zl›k (1/15)
- ‹natç›, durdurulamayan a¤lama (1/100)
- Hipotonik-hiporesponsif atak (1/1750)
- Konvülsiyon (1/1750)
- Anafilaksi (2/100 000)

Beyin dokular›ndan elde edilen kuduz afl›lar›ndan sonra a¤›r nörolojik komplikasyonlar geliflmekteydi. Günümüzde insan diploid hücrelerinden haz›rlanan afl›lar›n kullan›lmas›ndan sonra ise bu yan etkiler bildirilmemifltir.
V) Eklem reaksiyonlar› sadece k›zam›kç›k
afl›s›ndan sonra görülür. Geçici eklem a¤r›lar›
fleklindedir ve tedavi edilmeksizin, sekel b›rakmadan kendili¤inden iyileflir.
VI) Hematolojik komplikasyonlardan trombositopeni ve trombositopenik purpura nadiren
k›zam›k ve k›zam›kç›k afl›lar›ndan sonra görülebilir.

Ülkemizde kullan›lan afl›lar›n yan etkileri
Tüberküloz (BCG) afl›s›:

Tetanoz afl›s›:

Sistemik yan etkiler çok az olarak görülse
de, lokal yan etkiler s›kt›r. Afl› yerinde ülserasyon, lenfadenit (%6-10), ciltalt› apseleri, afl› yerinde keloid ve granülomlar, osteomiyelit (1/1
000 000), eritema nodosum, lupus vulgaris, akci¤er tüberkülozu ve yayg›n BCG enfeksiyonu
(1/10 000 000) afl›ya ba¤l› olarak ortaya ç›kabilir. Nadiren aksiller veya supraklavikular lenf
bezlerinde büyüme olabilir. BCG lenfadenitler
genellikle afl›lamadan 6-8 hafta sonra belirirler.
Süpüre adenitlerin ço¤u birkaç haftada rezorbe
olabilir; bazen apseler 6 hafta- 8 ay içinde birkaç kez aç›l›p, drene olup kapanabilirler. BCG
lenfadenit için tedaviye gerek olmad›¤› düflünülmektedir (1).

Genellikle hafif ve lokal eritem, endürasyon, hassasiyet gibi reaksiyonlar olmakla birlikte, nadiren yayg›n ürtiker, anafilaksi, nörolojik komplikasyonlar, periferik nöropati gibi
sistemik komplikasyonlar bildirilmifltir. S›k rapel yap›lmas› lokal ve sistemik reaksiyonlar›
art›rmaktad›r.
Poliomiyelit afl›lar›:

Oral polio afl›s›na ba¤l› en önemli komplikasyon, 2-10 milyon doz afl›ya karfl›l›k, 1 olguda paralitik hastal›¤›n görülme olas›l›¤›d›r.
K›zam›k afl›s›:

Lokal flifllik ve hassasiyet d›fl›nda belirgin bir
yan etki bildirilmemifltir.

Afl› uygulamas›ndan 6-8 gün sonra %5-15 olguda yüksek atefl ve morbiliform döküntü (%5)
görülebilir. Nadiren nörolojik komplikasyonlar;
konvülsiyon, ensefalit (1/1 000 000) bildirilmifltir.

Bo¤maca afl›s›:

K›zam›kç›k afl›s›:

Afl› sonras› eritem, endürasyon, hassasiyet
gibi lokal reaksiyonlar s›kl›kla görülür. Nadiren enjeksiyon yerinde nodül palpe edilebilir.
Hafif sistemik reaksiyonlar; atefl, uyku hali,
ifltahs›zl›k, kusma görülebilir. Orta ve a¤›r sistemik reaksiyonlar, 40°C ve üzerinde atefl,
inatç› a¤lamalar, hipotonik-hiporesponsif

Kombine MMR olarak uygulanan afl›dan sonra nadiren döküntü, lenfadenopati, artrit veya
artralji, periferik nöropati görülebilir.

Difteri afl›s›:

Kabakulak afl›s›:

Parotit d›fl›nda nadiren febril konvülsiyon,
tek tarafl› sa¤›rl›k ve ensefalit bildirilmifltir.
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Hepatit B afl›s›:

Pnömokok afl›s›:

Afl›n›n en s›k görülen yan etkisi, enjeksiyon
yerinde a¤r› ve hassasiyettir (%3-29). Nadiren
atefl, anafilaksi ve Guillain-Barré sendromu bildirilmifltir.

Oldukça iyi tolere edilir. Lokal a¤r›, k›zar›kl›k, flifllik, bafl a¤r›s›, atefl, ifltahs›zl›k ve bulant›
görülebilir.

Enjeksiyon yerinde a¤r›, eritem, atefl ve
miyalji görülebilir.
‹stenmeyen lokal ve sistemik etkilerden kaç›nmak ve uygun immün yan›t almak için afl›
uygulay›c›lar› ürün etiketinde önerilen yolu
tercih etmelidirler. Adjuvan içeren afl›lar için
genellikle derin kas içi enjeksiyon önerilir.
Çünkü subkütan veya deri içi uygulama lokal
irritasyon, ciltte k›zar›kl›k, enflamasyon, endürasyon ve granüloma sebep olabilir. Siyatik sinir zedelenmesi için potansiyel risk oluflturmas› nedeniyle gluteal bölge rutin afl›lamada önerilmemektedir (7).

Suçiçe¤i afl›s›:

Kaynaklar

Afl›lanm›fl sa¤l›kl› çocuklar›n %85’inde yan etki görülmemifltir. En s›k enjeksiyon yerinde k›zar›kl›k (%5) ve varisella benzeri döküntü (%34) bildirilmifltir.
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Hemofilus influenza tip b afl›s›:

Enjeksiyon yerinde flifllik, k›zar›kl›k, a¤r›,
atefl, huzursuzluk gibi yan etkiler nadirdir.
Hepatit A afl›s›:

‹nfluenza afl›s›:

Afl› uygulamas›ndan 12-24 saat sonra enjeksiyon yerinde ortaya ç›kan eritem, a¤r›, hassasiyet
ve endürasyon 1-2 gün sürebilir. Atefl, halsizlik,
miyalji gibi sistemik semptomlar; ürtiker, anjiyoödem ve anafilaksi gibi alerjik reaksiyonlar
nadiren görülebilir.
Meningokok afl›s›:

Uygulama bölgesinde k›zar›kl›k ve hafif atefl
yükselmesi gibi seyrek yan etkileri olabilir.
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