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Özet

Tüm dünyada 350 milyondan fazla bireyin kronik hepatit B sorunu ile yaflad›¤›n›; her y›l yakla-
fl›k bir milyon kiflinin siroz ve hepatoselüler karsinoma olgular› da dahil olmak üzere, hepatit B
virusuna (HBV) ba¤l› çeflitli karaci¤er hastal›klar› nedeniyle kaybedildiklerini; dünya nüfusunun üç-
te birinin bu virus ile enfekte oldu¤unu biliyoruz. Ancak bu denli yayg›n olarak bulunan HBV enfek-
siyonlar›n›n yerküredeki co¤rafi da¤›l›mlar› ve bulafl özellikleri bölgeden bölgeye farkl›l›k göster-
mektedir. Önemli bir sa¤l›k sorunu olan HBV’den korunmak için 1980’li y›llardan bafllayarak kulla-
n›ma giren oldukça etkili bir afl›ya sahibiz. Bu yaz›da, hepatit B afl›s›n›n önemi, etkinli¤i, afl›ya ba¤-
l› yan etki sorunlar›, uygulamada zaman içinde de¤iflen kavramlar ve nihayet afl›n›n ülkemizdeki kul-
lan›m› ayr›nt›lar› ile tart›fl›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: HBV, epidemiyoloji, hepatit B afl›s›

Abstract

Hepatitis B Infections: Epidemiology and Vaccine

More than 350 million people live with chronic hepatitis B around the world. Each year, about
one million people die of various liver diseases related to hepatitis B virus (HBV), including cirrho-
sis and hepatocellular carcinoma, and about 1/3 of the world’s population is infected with HBV cur-
rently. Nevertheless, the geographical distribution and transmission characteristics of this widespre-
ad infection may vary from one region to another. Quite effective vaccines have been available sin-
ce 1980s to prevent serious infections caused by HBV. In this article, the importance of HBV vacci-
nation, its effects and side effects, and the concepts that have changed over time, and finally its use
in Turkey have been discussed in detail.

Keywords: HBV, epidemiology, hepatitis B vaccine

Tüm bulafl›c› hastal›klar aras›nda, hepatit B en-
feksiyonlar›n›n ayr› bir öneme sahip oldu¤unu söy-
lemek yanl›fl olmaz. Dünya nüfusunun üçte birinin
hepatit B virusu (HBV) ile enfekte olmas›n›n yan› s›-
ra, yeryüzünde 350 milyondan fazla bireyin kronik
hepatit B sorunu ile yaflad›¤›n›; her y›l yaklafl›k bir
milyon kiflinin, siroz ve hepatoselüler karsinoma

(HSK) olgular› da dahil olmak üzere, HBV’ye ba¤l›
çeflitli karaci¤er hastal›klar› nedeniyle kaybedildi¤ini
biliyoruz (1). Bu ürkütücü tabloya karfl›n, yirmi y›l›
aflk›n bir süredir yayg›n biçimde kullan›lan etkili bir
afl›n›n varl›¤› iyimser bir görüntü yaratmaktad›r; an-
cak kronik olgular›n say›s› göz önüne al›nd›¤›nda,
hepatit B enfeksiyonlar›n›n eradikasyonunun k›sa
bir sürede mümkün olamayaca¤› da yads›nmaz bir
gerçektir. Bu yaz›da, söz konusu önemli enfeksiyo-
nun epidemiyolojik özellikleri ve hepatit B afl›s› ko-
nusunda gelinen nokta özetlenecektir.
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Hepatit B enfeksiyonlar›n›n

epidemiyolojisi

HBV enfeksiyonlar›n›n prevalans› aç›s›ndan
dünyada üç farkl› co¤rafi bölge bulunmaktad›r:
Düflük endemisite özelli¤i gösteren bölgelerde
(Kuzey Amerika, Bat› Avrupa ülkeleri gibi), top-
lum genelinde HBV yüzey antijeni (HBsAg) pozi-
tifli¤i %2’nin alt›ndad›r; ülkemizin de içinde bu-
lundu¤u ve orta endemik özelli¤e sahip yörelerde
(Ortado¤u, Kuzey Afrika ülkeleri gibi) bu oran
%2-7 aras›nda de¤iflmektedir; yüksek endemik ül-
kelerde (Orta ve Güney Afrika, Uzakdo¤u Asya
ülkeleri) ise HBsAg pozitifli¤i %8’in üzerindedir.
Bu say›sal farkl›l›¤›n yan› s›ra, söz konusu üç böl-
gede bafll›ca bulafl yollar›n›n ve enfeksiyonun top-
lumda yay›lmas›n›n farkl› oldu¤u bilinmektedir.
Örne¤in, geçirilmifl enfeksiyonlar›n toplumun %4-
15 kadar›nda görüldü¤ü düflük endemik özelli¤e
sahip ülkelerde perinatal bulafl ender olarak görü-
lür; bu bölgelerde enfeksiyona daha çok eriflkin
yafllarda ve belirli risk gruplar›nda (sa¤l›k çal›flan-
lar›, seks iflçileri vs.) rastlan›lmaktad›r. Buna karfl›n
orta ve yüksek prevalans özelli¤ine sahip ülkeler-
de, seropozitiflik oranlar› s›ras›yla %16-55 ve %40-
90 düzeyindedir; bu bölgelerde enfeksiyon daha
çok çocukluk ça¤lar›nda görülmektedir ve ana
bulafl yolu enfekte anneden bebe¤e geçifl fleklin-
dedir (2).

HBV’nin klasik olarak üç yoldan bulaflt›¤› ka-
bul edilir: kontamine kan ve kan ürünleri (perkü-
tan bulafl), cinsel iliflki (seksüel bulafl) ve enfekte
anneden yenido¤an bebe¤ine bulafl (perinatal bu-
lafl). Ancak etkenin kan, semen, vaginal sekres-
yonlar d›fl›ndaki birçok baflka biyolojik s›v›da da
gösterilmifl olmas› (tükrük, ter, gözyafl› vs.) k›saca
horizontal bulafl olarak adland›r›lan ve henüz tam
olarak kan›tlanmam›fl bulafl yollar›n›n da varl›¤›na
iflaret etmektedir. Nitekim akut B tipi viral hepatit
olgular›n›n bulafl yollar›n› saptamaya yönelik an-
ket çal›flmalar›nda, klasik bulafl yollar›n› tan›mla-
mayan çok say›da olgunun varl›¤› kan›tlanm›flt›r.
Bu konuda ülkemizde yap›lan bir çal›flmada, akut
olgular›n %44.4’ünde klasik bulafl yollar›n›n söz

konusu olmad›¤› ve yak›n temas sonucu diye ad-
land›r›lan, ancak nas›l oldu¤u da tam olarak sap-
tanmam›fl olan bulafl›n önem kazand›¤› ortaya ç›k-
maktad›r (3). ABD’de ise bu oran %31 olarak bil-
dirilmektedir (4).

Ülkemizde hepatit B enfeksiyonlar› orta ende-
mik bölgelerin genel özelliklerini göstermektedir.
Çeflitli toplum kesimlerinde, farkl› yafl ve meslek
gruplar›nda HBsAg pozitifli¤ine ait bir envanter
çal›flmas› Viral Hepatitle Savafl›m Derne¤i (VHSD)
taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olup, bu rapor 1994
y›l›ndan itibaren iki y›lda bir yenilenerek yay›m-
lanmaktad›r (5,6). 

Genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda ülkemi-
zin bat› bölgelerinde HBsAg pozitifli¤i %3-4 ara-
s›nda de¤iflirken, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
bölgelerinde pozitiflik oran› %8’ler civar›ndad›r
(7). Farkl› patolojilerde etkenin rastlanma s›kl›¤›na
bak›ld›¤›nda ise, kronik hepatitlerin %56.4’ünde,
viruslar›n neden oldu¤u karaci¤er sirozlar›n›n
%45.9’unda, HSK olgular›n›n ise %42.4’ünde
HBV’nin sorumlu oldu¤u bildirilmifltir (8). Tüm bu
bulgular, HBV enfeksiyonlar›n›n ülkemizde ciddi-
yetini korudu¤unu ve hepatit B enfeksiyonlar›n›n
toplum için önemli ve önde gelen bir sa¤l›k soru-
nu oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Dünyada ve ülke-
mizde yads›nmaz bir öneme sahip olan HBV en-
feksiyonlar›na karfl› 20 y›l› aflk›n süredir etkili bir
afl› kullan›lmaktad›r.

Hepatit B afl›s›n›n önemi

Hepatit B afl›s› konusundaki ilk çal›flmalar 1971
y›l›nda Krugman ve ark. (9) taraf›ndan gerçeklefl-
tirilmifltir; bu y›llarda HBsAg içeren enfektif serum
örneklerinin bir dakika kadar kaynat›lmas› ile ha-
z›rlanan inokulumun k›smen de olsa koruyucu ol-
du¤unun gösterilmesi, daha sonra gelifltirilecek
plazma afl›lar›n›n temelini oluflturmufltur. 1982 y›-
l›nda ABD ve Fransa’da ticari olarak üretilmeye
bafllayan bu tür afl›lar tüm dünyada milyonlarca
insana uygulanm›fl olup, birinci jenerasyon afl›lar
olarak tan›mlanan plazma afl›lar›n›n güvenilir ve
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etkili oldu¤u çeflitli çal›flmalarda gösterilmifltir. An-
cak 1980’li y›llar, AIDS’in gündeme geldi¤i ve bu
nedenle kronik asemptomatik HBsAg tafl›y›c›lar›-
n›n plazmalar›ndan elde edilen bir havuzdan ha-
z›rlanan bu afl›n›n güvenirli¤inin tart›fl›lmaya bafl-
land›¤› dönemdir; sonuçta toplanan plazmalar›n
herhangi bir enfeksiyon hastal›¤›n›n kayna¤› olma
olas›l›¤› bulunabilece¤i öne sürüldü¤ünden ve
üretici firmalar›n gerekli plazmalar› bulma sorunu
yaflamalar› nedeniyle, 1980’li y›llar›n ortalar›nda
rekombinan DNA teknolojisinin afl› haz›rlan›fl›nda
gündeme geldi¤ini görüyoruz. Bu yeni dönemde
mayada (Saccharomyces cereviciae) ya da meme-
li hücrelerinde (Chinese Hamster Ovary cells)
HBsAg ekspresyonu gerçeklefltirilerek canl› virus
partikülü içermeyen ikinci jenerasyon afl›lar›n ha-
z›rland›¤›; bu yoldan elde edilen antijenin, adju-
van olarak kullan›lan alüminyum hidroksite ad-
sorbe edildi¤i ve kar›fl›ma koruyucu olarak time-
rosal eklendi¤ini görüyoruz (10). Hepatit B afl›s›-
n›n bu yeni fleklinin güvenilir, immünojen ve ko-
ruyucu oldu¤unun gösterilmesinden sonra, özel-
likle yenido¤anlarda üniversal afl›lama programla-
r›na geçilmesi gündeme gelmifl ve ilk kez 1991 y›-
l›nda ‹talya’da uygulama bafllam›flt›r (11). Bugün,
‹talya’daki yenido¤an ve adolesanlar›n rutin afl›la-
ma karar›n›n üzerinden 14 y›l geçmifl olup, hepa-
tit B ba¤›fl›klamas›n›n bu ülkedeki sonuçlar› belir-
lenmifltir; buna göre afl›lama oran›n›n %94’lere
eriflti¤i ‹talya’da 1990’l› y›llarda 5.4/105 olan akut
B tipi viral hepatit insidans›, 2000 y›l›nda 2/105’e
inmifl; ayn› dönemde delta hepatiti görülme s›kl›-
¤›nda da azalma oldu¤u saptanm›flt›r (12); ayr›ca
‹talya’n›n hiperendemik güney bölgelerinde, afl›la-
maya ba¤l› olarak kronik karaci¤er patolojilerinde
HBV’nin görülme s›kl›¤›n›n %48’lerden, %18’lere
düfltü¤ü belirlenmifltir (13).

Hepatit B afl›s›n›n etkinli¤ini gösteren bir di-
¤er önemli bulgu, farkl› bir co¤rafyadan, enfek-
siyonunun yayg›n olarak görüldü¤ü Tayvan’dan
bildirilmifltir. 1984 y›l›nda rutin afl›lama program-
lar›n›n uygulanmaya baflland›¤› bu ülkede, 6-14
yafl grubunda, 1980’li y›llarda 0.7/105 olan HSK

insidans›, 1986-1990 döneminde 0.57’ye, 1990-
1994 döneminde ise 0.36’ya düflmüfltür (14). Ay-
n› ülkede, çocuklar aras›nda görülen HBsAg ta-
fl›y›c›l›¤›, erkeklerde %20.3’ten %4.4’e, k›zlarda
%14.3’ten %2.4’e inmifl ve yenido¤an afl›lamas›-
n›n, sadece perinatal bulafl› de¤il, horizontal bu-
lafl› da etkili biçimde azaltt›¤› gösterilmifltir (15).
Benzer biçimde Afrika’da yap›lan bir çal›flmada
da hepatit B afl›s›n›n HSK nedeniyle gerçekleflen
ölüm oranlar›n› belirgin biçimde azaltt›¤› kan›t-
lanm›flt›r (16). Sistematik izlem programlar›n›n
uyguland›¤› farkl› ülkelerde, hepatit B afl›s›n›n
rutin kullan›m› sonucunda, akut B tipi viral he-
patit olgular›n›n yan› s›ra, tafl›y›c›l›k oranlar›n›n,
kronik hepatitlerin ve nihayet HSK insidans›n›n
belirgin biçimde azalmas› ve afl›n›n halk sa¤l›¤›
aç›s›ndan ne denli önemli oldu¤unun gösteril-
mesi üzerine, Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), 1995
y›l›na dek tafl›y›c›l›k oran›n›n %8’den fazla oldu-
¤u ülkelerde; 1997 y›l›ndan sonra ise tüm ülke-
lerde, rutin yenido¤an ve çocukluk ça¤› afl›lama-
s›n› önermifltir (17). Ancak 2000’li y›llara gelindi-
¤inde, sadece 130 ülkede ba¤›fl›klama program›-
n›n bafllad›¤›; beklenenin gerçeklefltirilememe-
sindeki en önemli etkenin, enfeksiyonun yayg›n
oldu¤u geliflmekte olan ülkelerdeki sa¤l›k hiz-
metlerine yeterli paran›n ayr›lamamas›ndan kay-
naklanan al›m gücündeki yetersizlik oldu¤u gö-
rülmektedir (18). 2000’li y›llarda, her ne kadar
hepatit B afl›s›n›n bir dozunun fiyat› 3 $’dan 0.3
$’a inmifl olsa da, bu miktar›n k›zam›k, polio,
DBT gibi di¤er çocukluk ça¤› rutin afl› fiyatlar›n-
dan (0.08-0.1 $) fazla oldu¤u bir gerçektir. Yap›-
lan bir hesaplamaya göre, 1991 y›l›nda do¤an
145 milyon çocu¤un hepatit B afl›s›ndan yarar-
lanmas› sa¤lansayd›, bugün görülen kronik tafl›-
y›c›lar›n say›s›nda 7.5 milyon, hepatit B enfeksi-
yonuna ba¤l› ölümlerin say›s›nda ise 1.8 milyon
azalman›n söz konusu olaca¤› ileri sürülmüfltür
(19). 2003 y›l› sonundaki DSÖ raporlar›nda üni-
versal hepatit B afl›s› uygulamas›na geçecek olan
ülke say›s› 168 olarak aç›klanm›flt›r. Söz konusu
parasal engelin önlenebilmesi amac›yla,
DSÖ’nün baflkanl›¤›nda, Global Alliance for
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Vaccine and Immunisation (GAVI), UNICEF,
Dünya Bankas›, Bill ve Melinda Gates Vakf›,
Rockefeller Vakf› gibi bir dizi uluslararas› kuru-
lufl bir araya gelerek, özellikle dünyadaki do-
¤umlar›n %75’inin gerçekleflti¤i ve y›ll›k kifli ba-
fl›na gayrisafi milli gelirin 1000 $’›n alt›nda oldu-
¤u ülkeler için bir program bafllatm›flt›r. Bu
program uyar›nca, hepatit B afl›s›n› sat›n alma
gücü olmayan ülkelerden, 2001-2003 y›llar›nda
1.5 milyon çocu¤un bu afl›dan yararlanabilmesi
öngörülmüfl olup; Avrupa bölgesinde yer olan
Arnavutluk, Ermenistan, Azarbeycan, K›rg›zis-
tan, Moldavya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukray-
na, Özbekistan, Bosna-Hersek, Gürcistan gibi
ülkelerde program›n bafllat›ld›¤› bildirilmifltir
(19). Bu projenin gerçeklefltirilmesi sürecinde,
her y›l yenido¤an kohortundaki tafl›y›c›l›k oran›-
n›n %2 oran›nda azalt›lmas› ve siroz/HSK’ye
ba¤l› ölü say›s›n›n yine her y›l önemli oranda
azalt›lmas› söz konusu olacakt›r (20).

Hepatit B afl›lamas›nda mutant sorunu
uygulama için engel mi ?

HBsAg kodlayan S geninde oluflacak baz› mu-
tasyonlar›n antijenin yap›s›nda farkl›l›klara yol
açarak, hem tan›da, hem de afl› ile korunmada so-
runlara neden olabilece¤i kan›tlanm›flt›r. Afl›lanan
kiflilerde görülen ve Anti-HBs varl›¤›na ra¤men
nötralize olmayan mutant HBsAg’li HBV enfeksi-
yonlar› ilk kez ‹talya’da gösterilmifl ve bu durum-
dan sorumlu olan de¤iflimin 145. aminoasitte ger-
çekleflen glisin arjinin farkl›laflmas› oldu¤u
(G145R) belirlenmifltir (21). Benzer mutasyon,
dünyan›n farkl› ülkelerinde, hatta afl›lanmam›fl ki-
flilerde bile gösterilmifl; sonraki y›llarda HBsAg’nin
majör hidrofilik bölgesindeki baflka mutasyonlar›n
da, afl›y› etkisiz k›lacak de¤iflimlere neden olabile-
ce¤i saptanm›flt›r. Hangi kodonda farkl›laflma
olursa olsun, önemli olan, bu tip afl›y› etkisiz k›la-
bilecek mutant sufllar›n yarataca¤› sorunun boyu-
tudur. Özellikle yayg›n afl›lama yap›lan toplumlar-
da %2-3 oran›nda, afl› ile oluflturulan nötralizan
antikorlar›n etkisiz kald›¤› mutant sufllar ile enfek-

siyonlara rastlan›ld›¤› kabul edilmektedir. Örne-
¤in; Tayvan’da, sistematik afl›laman›n uyguland›¤›
1984 y›l›nda, HBV-DNA pozitif olgular›n %7.8’in-
de mutant sufllara rastlan›rken; bu oran befl y›l
sonra %19.6’ya, on y›l sonra ise %28.1’e yüksel-
mifltir (22). Sonuçta üniversal afl›lama uygulamala-
r›n›n, nötralizan antikorlardan etkilenmeyen
HBsAg mutant sufllar› ile enfekte gruplar›n ortaya
ç›kmas›na neden oldu¤u, selektif olarak afl› etki-
sinden kurtulan bu tip sufllar›n ço¤alabilece¤i; ve
bu sak›ncay› gidermek için afl›lar›n, “wild-tip” sufl-
lar›n yan› s›ra mutant S proteinlerini içermesinin
uygun olaca¤› savunulmufltur (18). Ancak flem-
panzelerde yap›lan çal›flmalar, bu tip bir uygula-
maya en az›ndan bugün için gerek olmad›¤›n› ve
klasik afl›n›n mutant sufllara karfl› da koruyucu et-
ki gösterece¤ini kan›tlam›flt›r (23). Tüm bu bulgu-
lar ›fl›¤›nda, ileriye dönük planlarda hepatit B afl›-
s›na mutant S proteinleri eklemek yerine; daha
güçlü immünojen, daha uygun adjuvanlar, ya da
DNA afl›lar› kullanarak, S geni mutantlar› sorunu-
na çözüm getirilebilinece¤i kabul edilmektedir.
Günümüzde global hepatit B afl›lamas› program-
lar› için mutasyon konusu önemli bir sorun olarak
kabul edilmemektedir (24); ancak bu tip mutant
sufllar›n görülme s›kl›¤›n›n yak›ndan izlenmesi,
olas› olumsuzluklar› önceden öngörmek için uy-
gun bir yoldur (25).

Hepatit B afl›s› ve yan etki sorunu

Günümüzde, halk sa¤l›¤› aç›s›ndan ne denli
önemli olduklar› gittikçe daha iyi anlafl›lan afl›lar,
etkinliklerinin yan› s›ra güvenilir olma özellikleri
aç›s›ndan da de¤erlendirilmektedir. Klinik araflt›r-
malar ve sürveyans çal›flmalar› ile afl›lar›n koruyu-
culuk özellikleri belirlenirken, neden olabilecekle-
ri yan/istenmeyen etkilerinin varl›¤› araflt›r›larak,
güvenilirlikleri de saptanmaktad›r (26). Bu arada,
özellikle sanayileflmifl ülkelerdeki afl› karfl›t› grup-
lar, rutin kullan›ma girmifl afl›lar› baz› hastal›klara
yol açt›klar› gerekçesiyle fliddetle elefltirmekte ve
yürüttükleri kampanyalar dönem dönem etkili de
olabilmektedir; y›llar önce k›zam›k, kabakulak,
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k›zam›kç›k (MMR) afl›s›ndan sonra otizm ve Crohn
hastal›¤›n›n geliflti¤ini ya da Hib gibi baz› çocuk-
luk ça¤› afl›lar›n›n diyabete zemin haz›rlad›¤›n›
öne süren bu gruplar, son olarak hepatit B afl›s›n›
hedef alarak, afl›n›n multipl skleroza (MS) yol aç-
t›¤›n› ileri sürmüfllerdir. Bu görüfl özellikle Fran-
sa’da hepatit B afl›lamas›n›n uygulan›fl›n› olumsuz
yönde etkilemifl ve bu ülkeyi örnek gösteren bir
dizi komflu ülkede de hepatit B afl›s›n›n güvenirli-
¤i yo¤un biçimde tart›fl›lm›flt›r. Fransa, 1982 y›l›n-
da sa¤l›k çal›flanlar› ve risk gruplar›n›n afl›lanmas›-
n› önererek hepatit B afl›s›n› ilk uygulayan ülke-
lerden biridir; daha sonra 1991 y›l›nda sa¤l›k sek-
törü çal›flanlar› için afl› zorunlu k›l›nm›fl; 1994 y›-
l›nda ise çocuklar›n ve adolesanlar›n üniversal ba-
¤›fl›klamas›na geçilmifltir. 1998 y›l›na gelindi¤inde,
yaklafl›k 25 milyon kifliye hepatit B afl›s› uygulan-
m›fl olan bu ülkede, 1990’l› y›llarda yaflanm›fl olan
ve t›p tarihine kontamine kan skandal› olarak ge-
çen olaylar›n etkisi ve politik bask›lar nedeniyle, 1
Ekim 1998 tarihinde Sa¤l›k Bakanl›¤›, adolesanla-
r›n okullarda sistematik afl›lanmas› program›n› kal-
d›rm›flt›r. 1995 y›l›ndan bafllayarak bu ülkede özel-
likle nörologlardan oluflan anti-afl› gruplar›, hepa-
tit B afl›s› uygulananlar aras›nda MS baflta olmak
üzere, çeflitli nörolojik komplikasyonlar›n olufltu-
¤unu ›srarla vurgulam›fllar ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
bu karar› almas›nda etkili olmufllard›r. Ancak uy-
gulama kendi içinde çeliflkiler bar›nd›rmaktad›r;
örne¤in, sistematik afl›lanmalar› durdurulan adole-
san grubun, özel muayenehanelerde afl›lanmalar›
hararetle önerilmekte, ayr›ca üniversal yeni do¤an
afl›lama program› ile sa¤l›k personeli ve risk gru-
bu üyelerinin rutin ba¤›fl›klama programlar› sür-
dürülmektedir!.. Sonuçta geçen alt› y›ll›k süreçte,
Fransa’da yenido¤anlardaki afl›lanma oran›
%25’lere düflmüfl bulunmaktad›r; ancak bu süre
zarf›nda nörolojik komplikasyonlar›n ortaya ç›k›fl›
ile hepatit B afl›lamas› aras›nda hiçbir bilimsel ba¤-
lant› kurulamam›fl olmas› ve DSÖ’nün bask›lar›
sonucu, Fransa’daki sa¤l›k otoriteleri 11 Eylül
2003 tarihinde bir araya gelerek, konuyu tekrar
ele alm›fllar ve hepatit B afl›s›n›n eski program
uyar›nca kullan›m›n›n önerilmesine karar vermifl-

lerdir. Ayn› ülke yetkilileri 9 Kas›m 2004 tarihli ka-
rarlar›nda, adolesanlar›n afl› ile korunmalar› için
yeni bir program uygulayacaklar›n› ilan etmifller-
dir.

MS-hepatit B afl›s› iliflkisine bilimsel aç›dan ba-
k›ld›¤›nda, herhangi bir ba¤lant›n›n söz konusu
olmad›¤› görülmektedir. Örne¤in, hepatit B enfek-
siyonlar›n›n co¤rafi da¤›l›m› ile, MS olgular›n›n bil-
dirim s›kl›¤› birbirlerinden tamamen farkl› bir ya-
y›l›m göstermektedir; enfeksiyonun yayg›n oldu-
¤u Afrika k›tas›nda söz konusu MS patolojileri en-
der olarak bildirilirken, ‹skandinav ülkeleri için bu
durumun tam z›tt› bir tablo söz konusudur; ben-
zer epidemiyolojik farkl›l›klar, hepatit B afl›s›n›n
y›llardan beri sistematik olarak uyguland›¤› ülke-
ler için de söz konusudur; örne¤in, ‹talya’da 10 y›-
l› aflk›n süredir afl›n›n yayg›n kullan›m›na ra¤men,
bu ülkede MS olgular›n›n say›s›nda herhangi bir
art›fl gözlenmemifltir. Benzer bir tablo, ABD, Ka-
nada ve Alaska için de söz konusudur. 1989-1996
y›llar› aras›nda 60 milyon doz hepatit B afl›s›n›n
kullan›ld›¤› Fransa’da, afl›lananlarda demiyelizan
hastal›klar›n incelendi¤i toplam 106 çal›flma yap›l-
m›fl olup, elde edilen bulgular 100 000 afl›lananda
0.6 MS olgunun saptand›¤›n› göstermektedir; ayn›
ülke genelinde bu tip patolojilere, toplum gene-
linde rastlanma s›kl›¤› ise 1-3/105 olgu olarak bil-
dirilmektedir. Ayr›ca hepatit B afl›s›n›n uyguland›-
¤› yafl gruplar› ile nörolojik komplikasyonlar›n yafl
dilimlerine göre görülme s›kl›¤› tamamen farkl›
seyretmektedir (27). Öte yandan rekombinan
HBsAg ile miyelin bazik proteini gibi MS protein-
leri aras›nda herhangi bir sekans benzerli¤i bulun-
mam›flt›r (28). Son olarak, MS relapslar› gözlenen
olgularda, risk faktörü olarak hepatit B, tetanoz ve
grip afl›lar›n›n da araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada, belirti-
len ba¤›fl›klama ifllemleri ile nörolojik komplikas-
yonlar aras›nda herhangi bir ba¤lant› saptanma-
m›flt›r (29).

Benzer flekilde, hepatit B afl›s› ile trombosito-
peni ve lösemi geliflmesi aras›nda herhangi bir bi-
limsel iliflki gösterilememifltir (30,31). Ba¤›fl›klama
sonras›, olas› akut lenfoblastik lösemi (ALL) gelifli-
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mini irdeleyen çal›flmalarda, afl›lara koruyucu ola-
rak ilave edilen timerosalin sorumlu molekül ola-
rak de¤erlendirilmesi söz konusudur; organik bir
c›va bileflimi olan ve afl›lar›n yan› s›ra birçok koz-
metik ve farmasötik preparatta yer alan bu
madde, zaman içinde etil merkür ve sodyum ti-
osalisilata ayr›fl›r. Vücuttaki yar›lanma ömrü bir
haftadan az bir sürede gerçekleflen etil merkürün
insan için toksisitesini kan›tlayan; bu koruyucu
maddeyi içeren afl›lar›n ender görülen lokal aler-
jik reaksiyonlar d›fl›nda istenmeyen nörolojik
komplikasyonlara yol açt›¤›n› gösteren herhangi
bir bulgu yoktur (32,33). Bu arada kamuoyunun
duyarl›¤›n› göz önüne alan üretici firmalar›n,
timerosalin yerine farkl› koruyucu maddelere ge-
çifl çal›flmalar›n› sürdürdüklerini belirtmek gerekir.
Ancak bu giriflimin bilimsel nedenlerden çok, ko-
nuya duyarl› ailelerin endiflelerini ortadan kald›r-
maya yönelik oldu¤u belirtilmektedir (34).

Hepatit B afl›s› örne¤inden hareketle, çeflitli afl›-
lar›n içerdi¤i alüminyumun, yaklafl›k 70 y›ld›r gü-
venilir bir adjuvan olarak kullan›ld›¤›n› biliyoruz.
Ancak son y›llarda, ender de olsa bu eski dostun,
deltoid kas civar›nda görülen ve miyalji, artralji gi-
bi yak›nmalardan sorumlu tutulan 2-4 mm çap›n-
daki makrofaj infiltrasyonuna neden oldu¤u; bu
mikroskopik lezyonlar›n alüminyum içerdikleri ve
makrofajik miyofasitis (MMF) olarak tan›mlanan
bu tabloya, afl›laman›n yol açm›fl olabilece¤i ileri
sürülmektedir. Ancak bu durumun, yan etki ola-
rak de¤erlendirilmesinin ne kadar do¤ru oldu¤u
ve MMF tablosunun gerçek bir sorun olup olma-
d›¤› tart›flma konusudur (35,36).

Hepatit B afl›s› – Uygulamaya yönelik
baz› pratik bilgiler

Günümüzde kullan›lmakta olan rekombinan
hepatit B afl›lar›n›n yüksek düzeyde immünojen
özellik tafl›d›¤›n› biliyoruz. Sa¤l›kl› çal›flan bir ba-
¤›fl›k sistem söz konusu oldu¤unda, do¤ru biçim-
de uygulanan üç doz hepatit B afl›s› sonras›, afl›la-
nanlar›n %92-95’inde yeterli serokonversiyon
oluflmaktad›r; yafll›l›¤›n, sigara kullan›m›n›n, obe-

zitenin ve erkek cinsinden olman›n, hepatit B afl›-
s›na yan›t oran›n› olumsuz etkileyen özellikler
fleklinde de¤erlendirildi¤i bilinmektedir (37). Ayr›-
ca immün sistemi çeflitli nedenlerle bask›lanm›fl
kiflilerde, kal›tsal olarak HBsAg’ye güç yan›t veren
olgularda ve nihayet intrauterin enfeksiyonlar›n
söz konusu oldu¤u durumlarda afl›ya yan›t›n za-
y›flad›¤› saptanm›flt›r (38). Hepatit B afl›s›n›n uygu-
lan›fl›nda, deri içi ya da derialt› yollardan ba¤›fl›k-
laman›n uygunlu¤u konusunda görüfller öne sü-
rülmekte; yurtiçi ve yurtd›fl› yay›nlarda, belirtilen
yollardan yap›lacak uygulamalar›n daha ekono-
mik oldu¤u ve yeterli düzeyde antikor yan›t›n›
sa¤lad›¤› belirtilmektedir (39,40). Ancak DSÖ, he-
patit B afl›s›n›n sadece kas içi (deltoid) yoldan kul-
lan›m›n› önermekte; di¤er yollardan yap›lan afl›la-
malarda oluflacak yan›t›n kalitesini uygun bulma-
maktad›r (41). Bu arada, hepatit B afl›s› ile sa¤la-
nacak ba¤›fl›kl›¤›n de¤erlendirilmesinde sadece
Anti-HBs titresini dikkate alman›n ne oranda do¤-
ru bir yaklafl›m oldu¤u tart›flma konusudur; bugün
birçok t›p kitab›nda, 10 UI/l’lik Anti-HBs titresinin
(‹ngiltere gibi baz› ülkelerde 100 UI/l’nin) koruyu-
cu oldu¤u kabul edilmektedir. Ancak her fleyden
önce, antikor titresi belirlemede kullan›lan kit/re-
aktiflere göre, sonuçlar›n farkl›l›k gösterece¤i unu-
tulmamal›d›r (42). Ayr›ca 10 UI s›n›r›, pasif ba¤›-
fl›klama çal›flmalar›nda, deney hayvanlar›na uygu-
lanmas› gereken ve koruyucu oldu¤u belirlenen
hiperimmünoglobülin miktar›n› tan›mlamak için
belirtilen bir de¤erdir; günümüzde, afl›lama ile
(aktif ba¤›fl›klama) oluflturulan Anti-HBs antikorla-
r›n›n en az 10 UI/I’lik düzeyinin koruyucu oldu-
¤unu deneysel olarak gösteren herhangi bir çal›fl-
ma yoktur. Koruyucu titre s›n›r›/düzeyi konusu,
rapel doz kavram›n› da tart›fl›l›r k›lm›flt›r. Günü-
müzde tüm dünyadaki hepatit B afl› prospektüsle-
rinde, üç doz afl›dan befl y›l sonra antikor düzeyi
kontrol edilerek ve gerekti¤inde rapel doz uygu-
layarak, antikor miktar›n› yeniden koruyucu düze-
ye getirmenin önemi belirtilmektedir. Ancak he-
patit B afl›lama prosedüründe rapel doz uygula-
mas›, belirli koflullar d›fl›nda, gereksiz oldu¤u ka-
bul edilen bir durumdur; üç doz halinde rutin ba-
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¤›fl›klama flemas›n› alan ve normal biçimde iflle-
yen bir immün sisteme sahip bireye, y›llar sonra
Anti-HBs’leri tamamen kaybolmufl bile olsa rapel
doz uygulanmas› gerekmez (43); böyle bir yakla-
fl›m›n gerekçesini rutin flema ile ba¤›fl›klanm›fl sa¤-
l›kl› bireylerde, y›llar sonra gerçekleflecek HBV te-
mas›n›n, anamnestik reaksiyon uyar›nca bellekli B
lenfositlerini harekete geçirece¤inin; ayr›ca hümo-
ral yan›t›n oluflumu için gerekli T lenfosit katk›s›-
n›n da bu temas ile gerçekleflece¤inin gösterilme-
si oluflturmaktad›r (44,45). Tayvan’da 1981-1984
y›llar›nda afl›lanan ve 10 y›l süreyle izlenen çocuk-
lardaki bulgular, rapel doz uygulamas›na gerek ol-
mad›¤›n› göstermifltir (46). Günümüzde, DSÖ’nün
önerileri do¤rultusunda: a) üç doz afl›n›n do¤ru
koflullarda uygulanmas› söz konusu oldu¤unda,
üniversal program uyar›nca afl›lanan çocuklar ve
gençler için rapel doza gerek olmad›¤›; benzer fle-
kilde, sa¤l›k personeli, yo¤un cinsel aktivite için-
dekiler ya da damar içi uyuflturucu kullananlar gi-
bi, Bat› ülkelerinde risk gruplar› olarak tan›mlanan
kesimlere, rapel dozun kullan›m›n›n gerekli olma-
d›¤›; b) buna karfl›n hemodiyaliz hastalar› gibi im-
mün sistemi çeflitli nedenlerle bask›lanm›fl özel
gruplarda antikorlar kayboldu¤unda rapel doz
kullan›m›na baflvurulmas› önerilmektedir (43).

Hepatit B afl›s›n›n uygulan›fl› ile ilgili olarak,
dönem dönem immünojen miktar›n›n da tart›fl›ld›-
¤› ve baz› çal›flmalarda, al›fl›lagelenin çok alt›nda-
ki HBsAg düzeyinin yeterli antikor titresi art›fl›na
yol açt›¤› savunulsa da; gerçek enfeksiyondan ko-
runmada, tek bafl›na Anti-HBs titresinin yeterlili¤i
tart›fl›lmakta ve sonuçta 20 µg immünojen ile elde
edilecek koruyuculu¤un daha düflük antijen mik-
tarlar›na oranla (1.5, 2.5, 5, 10 µg gibi) her zaman
daha kal›c› ve etkili oldu¤u görüflü a¤›rl›k kazan-
maktad›r (47,48). Buna karfl›n, hepatit A afl›s› ile
birlikte uyguland›¤›nda (49), ya da 20 µg’l›k mik-
tarlarda 12 ay arayla verildi¤inde üç doz yerine iki
kez ba¤›fl›klaman›n (50), özellikle adolesanlar›n
afl›lanmas›nda uygun sonuç verdi¤i savunulmufl-
tur. Afl›ya zaman içinde daha güçlü immünojen
özellik kazand›r›lmas›, örne¤in tafl›y›c› anneden
do¤an bebeklere hiperimmünoglobülin eflli¤inde

kullan›m gere¤ini de ortadan kald›rm›fl ve bu tip
durumlar karfl›s›nda tek bafl›na afl›n›n yeterli koru-
may› sa¤lad›¤› gösterilmifltir (51).

Son olarak, hepatit B afl›s› ile ilgili tarama test-
lerine de¤inmek uygun olacakt›r. Ülkemizde, bu
afl›y› uygulatmak isteyen her birey, önce tarama
testi yapt›rmay› düflünmekte; ayr›ca birçok he-
kim/sa¤l›k kurumu, afl› öncesi HBsAg/Anti-HBs
testlerini talep etmektedir. Günümüzde, hepatit
B afl›s› kullan›m›ndan önce, bu tip testlerin isten-
mesi, sadece insidans›n yüksek oldu¤u bölgeler
için gerekli olan ve tamamen ekonomik neden-
lerden kaynaklanan bir uygulamad›r; bugün için,
hepatit B enfeksiyonlar›n›n az görüldü¤ü, insi-
dans›n düflük oldu¤u geliflmifl Bat› ülkelerinde,
afl› olacak bir bireye test uygulanmas› söz konu-
su de¤ildir (örne¤in, ABD’de 1000 kifli taranacak
olsa, bunlar›n sadece 5-10 tanesinde HBsAg ve-
ya Anti-HBs saptanacak ve en az 990 kifliye afl›
uygulanmas› gerekecektir; bu durumda, insidan-
s›n düflük oldu¤u bu tip ülkelerde afl› öncesi her-
hangi bir tarama testi yap›lmamaktad›r). Buna
karfl›n insidans›n yüksek oldu¤u, örne¤in Uzak-
do¤u Asya ülkelerinde, afl› öncesi tarama testleri
ile çok say›da antijen-antikor tafl›y›c›s› belirlene-
cek ve afl› giderleri neredeyse yar› yar›ya azala-
cakt›r (örne¤in, enfeksiyonun yayg›n olarak gö-
rüldü¤ü Çin’de, 1000 kiflinin afl› öncesi tarama-
s›nda, 450-500 adet HBsAg veya Anti-HBs pozitif
olguya rastlanacak ve afl›lanmas› gerekenlerin sa-
y›s› 500’lere inecektir). Sonuçta, HBsAg/Anti-HBs
pozitif bir bireyin afl›lanmas›nda herhangi bir en-
gel bulunmad›¤›ndan, afl› öncesi tarama kavram›,
tamamen ekonomik nedenlere dayanan ve o
bölgedeki hepatit B görülme s›kl›¤›na ba¤l› ola-
rak de¤iflebilen bir yaklafl›md›r. Orta endemik
bölgede yer alan ülkemizde, özellikle çocuklara
ve gençlere üniversal afl›lama yap›ld›¤›nda kitle-
sel taramalara gerek yoktur; buna karfl›n eriflkin
bireylerde, gereksiz afl› kullan›m›n› engellemenin
yan› s›ra, olas› bir tafl›y›c›l›¤› ortaya ç›kartmak için
tarama yap›labilir. Ancak bu konuda dikkat edil-
mesi gereken, “tarama yapt›ramad›m” gerekçesi
ile afl›laman›n geciktirilmemesidir. Ve nihayet, üç



Hepatit B Enfeksiyonlar›: Epidemiyoloji ve Afl›

39

doz afl› uyguland›ktan sonra, halk deyimiyle afl›-
n›n tutup-tutmad›¤›n›n ö¤renilmesi amac›yla, An-
ti-HBs testinin istendi¤ini görüyoruz; e¤er sa¤l›k-
l›/normal iflleyen bir immün sistem söz konusu
ise, antikorlar›n oluflaca¤› ve bu kontrolün en
az›ndan kitlesel uygulamalarda, gereksiz oldu¤u
kabul edilmektedir.

Hepatit B afl›s› – Ülkemizdeki
uygulama ve sorunlar

Günümüzde bir ülkenin hepatit B’ye karfl› etki-
li bir afl›lama politikas›n› düzenlemek elbette o ül-
ke özelliklerine (prevalans, yayg›n bulafl flekli,
ekonomik olanaklar vs.) göre belirlenir (52). Afl›-
n›n ticari olarak kullan›ma girmesi ile her ülkeye
özgü stratejiler gelifltirilmifl; önceleri, örne¤in dü-
flük endemisitenin söz konusu oldu¤u geliflmifl ül-
kelerde sadece risk gruplar›n›n hedef al›nmas› dü-
flünülmüfl; ancak uygulamaya geçildikten k›sa bir
süre sonra, bu kesimde olgular›n sadece
%10’unun görüldü¤ü anlafl›larak, hepatit B ile mü-
cadelede bu tip bir uygulaman›n yetersiz olaca¤›
anlafl›lm›flt›r (53). Günümüzde düflük endemi
özelli¤i gösteren ülkelerde sadece risk alt›ndaki
bireyleri de¤il, rutin üniversal afl›lama uygulamas›-
n›n etik aç›dan da do¤ru bir yaklafl›m oldu¤u ka-
bul edilmektedir (54). Sonuçta, prevalans ne olur-
sa olsun, bir toplumda hepatit B’nin eradikasyonu
amaçland›¤›nda, üniversal yenido¤an afl›lamas›n›n
gerekli oldu¤u kabul edilerek, ilk kez 1991 y›l›n-
da ‹talya’da rutin uygulamaya geçilmifl; bu ülkeyi,
di¤er geliflmifl ülkeler izlemifltir. Bu yaklafl›m ile,
örne¤in ‹talya ve ABD’de y›lda 16 000 çocu¤un
afl›lama ile enfeksiyondan korunduklar› hesaplan-
m›flt›r (12,55).

Türkiye’de hepatit B afl›s›n›n kullan›m› uzun
y›llara dayanmaktad›r. Plazma kökenli afl›lar›n
gündemde oldu¤u 1980’li y›llar›n sonlar›nda, GA-
TA baflta olmak üzere birçok sa¤l›k kurumunda,
hastane görevlilerinin afl›lanmas› konusunda çok
say›da sporadik çal›flma yap›lm›flt›r. Ayn› dönem-
de özel hastane, do¤umevi, poliklinik ve muaye-
nehanelerde de, hepatit B afl›s›n›n yenido¤anlara

uyguland›¤› bilinmektedir. Ancak 1996-1998 y›l›n-
da, DSÖ’nün önerileri ve VHSD’nin raporlar› do¤-
rultusunda, TC Sa¤l›k Bakanl›¤› afl›n›n rutin kulla-
n›m›n› gündeme getirmifl; yap›lan çal›flmalar so-
nucunda, TC Sa¤l›k Bakanl›¤›, hepatit B afl›lama-
s› konusunda ilk olarak 04.06.1998 tarihinde 6856
say›l› genelge ile 0 yafl grubu ve tüm risk grupla-
r›na ücretsiz afl› uygulamas›na geçmifltir. Bu ge-
nelgede afl›n›n öncelikle 0 yafl grubuna uygula-
mas› öngörülmüfl ve kullan›lacak takvimin üçlü
flema olup, bafllang›ç dozundan bir ay sonra ikin-
ci doz, ikinci dozdan befl ay sonra üçüncü dozun
kullan›m› önerilmifltir (Tablo 1).

Ancak, ülkemizdeki do¤umlar›n sadece %65-
70’inin bir sa¤l›k kuruluflunda ya da sa¤l›k perso-
neli yard›m›yla yap›lmakta oldu¤u gerçe¤inden
hareketle, genelgede afl› takvimine entegrasyonda
farkl›l›klar›n olabilece¤i vurgulanm›fl ve üç seçe-
nek önerilmifltir. Buna göre üçlü flemada, bebe¤e
do¤umda ulafl›labilen yerlerde 0, 1. ve 6. aylarda;
bebe¤e do¤umda ulaflman›n güç oldu¤u bölgeler-
de ise 3., 4. ve 9. aylarda afl›lama önerilmekte; be-
bek üç ayl›ktan büyük ise, herhangi bir sa¤l›k ku-
rumuna ilk baflvurusunda 1. afl› verilerek takvime
devam edilmesi istenmektedir.

Bu genelgede riskli kiflilerin afl›lanmas› ise, bi-
rincil ve ikincil öncelikliler olarak iki grupta topla-
nan bireyler için önerilmektedir. 1993 y›l›ndan
bafllayarak Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan her y›l ç›-
kart›lan Bütçe uygulama talimatlar›nda, ilaç bedel-
lerinin ödenmesini düzenleyen k›s›mda “hayati
öneme haiz kuduz, hepatit B ve tetanoz immün
afl›lar›n›n sa¤l›k kurulu raporu aranmaks›z›n, he-
kim taraf›ndan hastan›n reçetesine yaz›ld›¤›nda,
hasta kat›l›m pay› al›nmaks›z›n afl› ücretinin tama-
m›, hastan›n kurumunca ödenecektir” bilgisi bu-
lunmaktad›r. Sonuçta bu madde uyar›nca sa¤l›k
personelinin yan› s›ra risk grubu olarak örne¤in
hepatit B hastalar›n›n yak›n çevresindekilere (aile
bireyleri, iflyeri çal›flanlar›, okul arkadafllar› gibi)
reçete yazd›rarak hepatit B afl›s› yapt›rmalar› sa¤-
lanm›flt›r. Konu ile ilgili olarak yay›mlanan
21.06.2000 tarih ve 8942 say›l› genelgede ise, 1998
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y›l›ndan beri rutin kullan›ma giren ve riskli grup-
lara da uygulanan hepatit B afl›s›n›n 2000 y›l›ndan
itibaren bütçe uygulama talimat›ndan ç›kart›ld›¤›;
o güne dek, riskli gruplar tan›mlamas›na giren ve
sosyal güvencesi olanlara reçete edilerek, uygu-
lanmas› ve afl›n›n maliyetinin (bütçe uygulama ta-
limat›nda yer ald›¤› flekliyle) kiflilerin kurumlar›n-
ca ödenmesi ifllemine son verildi¤i; bundan böyle
risk gruplar›na yap›lacak afl›lar›n, rutin olarak ‹l
Sa¤l›k Müdürlüklerine yollanan afl›lar ile ücretsiz
olarak uygulanaca¤› belirtilmifltir. Ancak bu genel-
ge birçok sa¤l›k kurumunda farkl› de¤erlendiril-
mifl ve art›k sa¤l›k çal›flanlar›na kullan›lacak hepa-
tit B afl›s› giderlerinin kurumlar›nca karfl›lanmaya-
ca¤› gibi alg›lanarak elefltiri alm›fl ve yaz›l› bas›n-
da konu ile ilgili haberler ç›km›flt›r. Durumun ay-
d›nlat›lmas› için 31.07.2000 tarih ve 10867 say›l›
genelge ile, karar›n yanl›fl de¤erlendirildi¤i; 1998
y›l›nda bafllanan yayg›n afl›lama döneminde bütçe
yetersizli¤i nedeniyle Bakanl›¤›n yeterli afl› al›m›
yapamad›¤› ve 2000 y›l›na kadar risk gruplar›nda-
ki kiflilere uygulanan afl› giderlerinin kurumlar›nca
ödenmesi yoluna gidildi¤i; ancak 2000 y›l›nda ye-
terli afl› temin edilerek, tüm Sa¤l›k Ocaklar›na da-
¤›t›ld›¤›; hekimin uygun görerek reçetelendirmesi
sonucu risk alt›ndaki kiflilerin ücretsiz afl›lanabile-
cekleri ve bu nedenle de hepatit B afl›s›n›n 2000
y›l›ndan itibaren bütçe uygulama talimat›ndan ç›-

kart›ld›¤› belirtilmifltir. Bu dönemde hepatit B afl›-
s›n›n üç dozu Bakanl›k taraf›ndan 2000 y›l› için
yaklafl›k 0.4 $’a mal edilip sa¤l›k kurumlar›nda üc-
retsiz uygulan›rken, reçete edildikten sonra piya-
sadan al›nan hepatit B afl›s›n›n devlet bütçesine üç
dozluk maliyeti yaklafl›k 22.6 $ olarak hesaplan-
m›flt›r. Bakanl›k yetkilileri, bu durumun özellikle
afl› üreten firmalarca düzenlenen ve baz›lar› ge-
reksiz toplu afl›lama kampanyalar›n›n devlet büt-
çesine getirdi¤i yüksek giderden kurtulmak ama-
c›yla gerçeklefltirildi¤ini belirtmifllerdir. Ayn› ge-
nelgede, yeni do¤anlar›n afl›lanmas›na pratiklik
kazand›rmas› aç›s›ndan, hepatit B afl›s›n›n, 3., 4.
ve 9. aylarda kullan›m› önerilmifltir.

Tüm bu geliflmelere karfl›n, geniflletilmifl ba¤›-
fl›klama program› (GBP) kapsam›na al›nan hepatit
B afl›lamas› ile ilgili olarak düzeltilmesi gereken iki
husus bulunmaktad›r: a) Konu ile ilgili olarak,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ilk iki genelgesinde, yenido-
¤anlara uygulanacak hepatit B afl›lamas› için üç
seçenek önerilmifl; sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda ger-
çekleflen do¤umlar göz önüne al›narak, afl› takvi-
minde 3., 4. ve 9. ayda afl›n›n uygulanmas› özen-
dirilmifltir. Nitekim konu ile ilgili yurtd›fl› yay›nlar-
da, ülkemizdeki afl› stratejisi süt çocu¤u (Infant)
afl›lamas› fleklinde yer almaktad›r (19). Bu durum,
pratik aç›dan kolayl›k sa¤lar gibi görünse de, en-
fekte anneden do¤acak bebeklerin ilk 24 saat için-

Tablo 1. Hepatit B afl›lama takvimi 
(04.06.1998 tarih ve 6856 No’lu genelge; 21.06.2000 tarih ve 8942 No’lu genelge)

Seçenekler Dozlar Dönemler

 

1. Seçenek 1. doz 3. ay

(Rutin immünizasyon) 2. doz 4. ay

3. doz 9. ay

2. Seçenek 1. doz 0. ay

(HBsAg + anneden do¤an 2. doz 1. ay

bebeklerde ilk doz HB Ig ile beraber) 3. doz 9. ay

3. Seçenek 1. doz Bebek geldi¤i zaman

(bebek 3 aydan büyük ise) 2. doz 1. dozdan 1 ay sonra

3. doz 2. dozdan 5 ay sonra
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de afl›lanmalar› gerekti¤inden, bir y›lda gerçekle-
flen do¤um say›s› ve toplumdaki HBsAg pozitifli-
¤i göz önüne al›nd›¤›nda, 45 000-75 000 yenido-
¤an›n (3. ayda afl›lanm›fl olsalar bile) enfekte ola-
caklar› anlafl›lmaktad›r.

Bu nedenle, tüm yenido¤anlar›n afl›lanmas›n›n,
uygulay›c›lara seçenek b›rakmadan, do¤umdan
sonraki ilk 24 saat içinde gerçeklefltirilmesi gerek-
mektedir. Nitekim Sa¤l›k Bakanl›¤›-Afl› Dan›flma
Kurulu’nun önerileri do¤rultusunda 13 Ocak 2003
tarihinde yap›lan toplant›da, hepatit B infant afl›la-
mas›n›n 0., 2. ve 9 aylarda uygulanmas› fleklinde
de¤iflikli¤e gidilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca bu
de¤iflikli¤in uygulanabilirli¤ini sa¤lamak için do-
¤umdan hemen sonra, do¤umun gerçeklefltirildi¤i
kurumda ilk doz hepatit B afl›s›n›n yap›lmas›, afl›
kart›n›n düzenlenmesi ve ilgili personelin ebeve-
ynlere bilgi verip ba¤l› oldu¤u sa¤l›k oca¤›na yön-
lendirmesinin gereklili¤ine dikkat çekilmifltir. Ayn›
toplant›da, hepatit B öncelikli risk gruplar› olarak
belirlenen risk gruplar›n›n ülkemiz koflullar› göz
önüne al›narak tekrar de¤erlendirilmesi kabul
edilmifltir; b) Hepatit B’ye karfl› bafllat›lan savafl›m-
da baflar›l› olunmas› için sadece yenido¤anlar›n
afl›lanmas› yeterli de¤ildir. Bu nedenle uygulama-
da de¤ifltirilmesi gereken bir di¤er nokta, yenido-
¤anlar›n afl›lanmas›na ilave olarak, programa ado-
lesan ça¤› çocuklar›n eklenmesi konusudur. Bu
tip bir uygulama için, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n gerekli
kaynaklar› sa¤layarak, ortaö¤renim ça¤›ndaki ço-

cuklar›n rutin afl›lamas›n› bafllatmas› gerekli ve
do¤ru bir karar olacakt›r. 

1999-2000 y›llar› aras›nda geçen süreçte, ülke-
mizdeki hepatit B afl›lanmas›n›n, her üç doz için
ayr› ayr› uygulanma yüzdeleri, Tablo 2’de k›yasla-
mal› olarak gösterilmifltir; buna göre 2004 y›l›nda
3. doz afl›n›n uygulanma oran› %72 olup, özellik-
le Do¤u illerindeki kullan›mda yeterli düzeye eri-
flilememifltir.

Hepatit B afl›s› – Son söz

Kullan›ma girmesinin üzerinden 20 y›l› aflk›n
bir süre geçen hepatit B afl›s› ile ilgili olarak
birçok aç›dan tart›flmalar›n sürdü¤ünü görüyoruz.
Afl›n›n yarar›n› ve gereklili¤ini günümüzde hâlâ
tart›flanlar›n yan› s›ra, hepatit B afl›s›na karfl› ç›-
kanlar; rapel doz ya da afl› öncesi/sonras› tarama-
lar› gündeme getirenler bulunmaktad›r. Bu konu-
da, DSÖ’nün s›k s›k güncelleflen uyar›lar› izlene-
rek en yeni yaklafl›mlar› yak›ndan takip etmek
olas›d›r. Günümüzde daha güçlü immünojeniteye
sahip afl›lar›n eldesi için çal›flmalar yap›lmaktad›r;
örne¤in maya/memeli hücrelerinde eksprese etti-
rilecek Pre-S antijenleri, DNA afl›lar›, HBcAg epi-
toplar›n› da içerecek oral afl› formatlar›, sentetik
ya da anti-idiyotipik afl›lar gibi yeni aray›fllar, he-
patit B afl›lamas› konusunda en gelecek vaat e-
den örneklerdir (56).
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