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Özet

Polisakkarid ve konjüge olmak üzere iki tip pnömokok afl›s› vard›r. Her iki afl› da inaktif (ölü) bak-
teri afl›s›d›r. Polisakkarid pnömokok afl›s› bakterinin 23 farkl› tipine ait antijen içerir. Bu afl› özellikle erifl-
kinde ve iki yafl›n›n üzerinde, pnömokok enfeksiyonu için risk tafl›yan kiflilere uygulanmak üzere lisans
alm›flt›r.

Konjüge pnömokok afl›s› bakterinin yedi farkl› tipine karfl› gelifltirilmifl bir afl›d›r. Bu afl› iki yafl›n›n
alt›ndaki çocuklarda uygulanabilir. Özellikle orak hücre anemisi, asplenisi veya dalak hasar›, AIDS, di-
yabet, kanser gibi immün sistemi etkileyen hastal›klar› olan veya steroid, kemoterapi gibi immün siste-
mi bozan ilaçlar› kullanan iki-befl yafl aras›ndaki çocuklarda önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: konjüge pnömokok afl›s›, polisakkarid pnömokok afl›s›

Abstract
Pneumococcal Vaccines

There are two basic types of pneumococcal vaccine, pneumococcal polysaccharide vaccine and
pneumococcal conjugate vaccine. Both pneumococcal vaccines are made from inactivated (killed) bac-
teria. The pneumococcal polysaccharide vaccine includes purified protein from 23 types of pneumo-
coccal bacteria. This pneumococcal polysaccharide vaccine is licensed for use in adults and persons
with certain risk factors who are over two years of age.

The pneumococcal conjugate vaccine includes purified capsular polysaccharide of seven types of
the bacteria. This vaccine can be used in children under two years of age and specially between two
and five years of age who have sickle cell disease, a damaged spleen or no spleen, HIV/AIDS or other
diseases that affect the immune system, such as diabetes or cancer, or who take medications that affect
the immune system, such as chemotherapy or steroids.

Keywords: pneumococcal polysaccharide vaccine, pneumococcal conjugate vaccine

Streptococcus pneumoniae’n›n neden oldu-
¤u pnömokok enfeksiyonlar› nazofarinksteki
mikroorganizman›n ortakulak, sinüsler, trake-
obronfliyal a¤aç ve akci¤ere do¤rudan yay›lma-
s› ile ortaya ç›kmaktad›r. ‹nvaziv pnömokokkal
hastal›k ise mikroorganizman›n kana veya he-
matojen yay›l›m ile santral sinir sistemine, kalp
kapaklar›na, daha az s›kl›kla da eklemler ve

peritoneal bofllu¤a yay›lmas› fleklinde tan›mla-
n›r.

Pnömokok enfeksiyonlar› viral hastal›k salg›n-
lar›n›n artt›¤› k›fl aylar›nda daha s›k olmakla bera-
ber, tüm y›l boyunca görülür ve hava kirlili¤i en-
feksiyon s›kl›¤›n› art›r›r.

Mikroorganizma ilk kez 1881’de Pasteur ve
Stenberg taraf›ndan izole edilmifltir. Daha sonraki
y›llarda pnömokoklar›n tipleri, oluflturduklar› im-
mün yan›tlar incelenmifl ve 1911 y›l›ndan itibaren
enfeksiyonlar› önlemek amac›yla afl› üretim çal›fl-
malar› bafllam›flt›r.
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Afl› uygulamas› ile ilgili ilk önemli araflt›rma
1945 y›l›nda 4 valanl› polisakkarid pnömokok
afl›s›n›n askerlerde uygulanmas›d›r (1). Afl›n›n
daha fazla pnömokok tipine etki edebilmesi için
yap›lan çal›flmalar sonucunda, 1977 y›l›nda 14
valanl›, 1983 y›l›nda da 23 valanl› polisakkarid
pnömokok afl›lar› lisans alm›flt›r. 1980’li y›llar›n
bafl›nda konjüge pnömokok afl›s› üretimi çal›fl-
malar› bafllam›flt›r ve 2000 y›l›nda da konjüge
pnömokok afl›s› 6 hafta-5 yafl aras›ndaki çocuk-
lara uygulanmak üzere lisans alm›flt›r (2). 1990’l›
y›llardan itibaren de protein pnömokok afl›lar›
ile ilgili çal›flmalar yap›lmaktad›r. Halen uygu-
lanmak üzere lisans alm›fl olan polisakkarid ve
konjüge afl›lar inaktif (ölü) bakteri afl›s›d›r. Pnö-
mokok afl›lar› özellikle invaziv pnömokok hasta-
l›¤› riski yüksek olan kifliler için önemlidir (Tab-
lo 1) (3).

Polisakkarid pnömokok afl›s›
‹lk kez 1940’l› y›llar›n sonunda Amerika Bir-

leflik Devletleri’nde 6 valanl› polisakkarid afl›
kullan›lmaya bafllam›flt›r. Daha sonraki y›llarda
14 ve 23 valanl› afl›lar lisans alm›flt›r. Halen kul-

lan›lmakta olan 23 valanl› polisakkarid pnömo-
kok afl›s› pnömokokun 23 farkl› serotipinden
elde edilen purifiye proteinleri ve bakterinin
yüzey kapsülündeki uzun zincirli polisakkarid
moleküllerini içerir. Pnömokoklar›n bu afl›da
bulunan 23 kapsüler polisakkarid serotipi; 1, 2,
3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,
15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F ve
33F’dir. Polisakkaridler izotonik salin solüsyo-
nunda erimifl ve içine koruyucu olarak fenol
veya timerosal eklenmifltir. Bu afl›larda adjuvan
kullan›lmamaktad›r (1).

Polisakkarid pnömokok afl›lar› dondurulma-
dan 2°-8°C aras›nda saklanmal›d›r. Afl› bu koflul-
larla sakland›¤›nda 24 ay boyunca stabilitesini
korur. Günümüzde Amerika Birleflik Devletle-
ri’nde uygulanmakta olan polisakkarid pnömo-
kok afl›s›, Pneumovax® 23 (Merk&Co) ad› ile
pazarlanmaktad›r. Daha önce burada kullan›l-
makta olan ve Wyeth Lederle taraf›ndan pazar-
lanan Pnu-imune® 23 afl›s›n›n üretimi ise 2002
y›l›ndan itibaren durdurulmufltur. Halen Bat› Av-
rupa ve tüm dünyada pazarlanan polisakkarid
pnömokok afl›lar› Pneumovax 23 (Merk&Co) ve
Pneumo® 23’tür (Aventis Pasteur) (1).

Tablo 1. ‹nvaziv pnömokok enfeksiyonu için risk tafl›yan çocuklar (3)

Yüksek Riskli (Riski Belirlenmifl)

• Orak hücre anemisi, konjenital veya akkiz aspleni, splenik disfonksiyon

• HIV enfeksiyonu

Yüksek Riskli (Riski Tahmin Edilen)

• Konjenital immün yetmezlik

• Kronik kalp hastal›¤› (özellikle siyanotik konjenital kalp hastal›¤› ve kalp yetmezli¤i)

• Kronik akci¤er hastal›¤› (yüksek doz oral kortikosteroidle tedavi edilen ast›m dahil)

• Konjenital malformasyon, kafa travmas› veya nörolojik prosedürler nedeniyle BOS kaça¤› 

• Kronik böbrek yetmezli¤i (nefrotik sendrom dahil)

• Maligniteler ve solid organ transplantasyonu nedeniyle radyoterapi veya immünosüpresif tedavi almak

• Diabetes mellitus

• Koklear implant tafl›yanlar

Orta Derecede Riskli

• Tüm 24-35 ayl›k çocuklar

• Ev d›fl›nda bak›lan 36-59 ayl›k çocuklar
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Polisakkarid pnömokok afl›s›n›n etkinli¤i

Yirmi üç valanl› polisakkarid pnömokok afl›s›-
n›n içindeki serotipler hem geliflmifl, hem de gelifl-
mekte olan ülkelerdeki invaziv pnömokok hasta-
l›klar›n›n %90’›ndan sorumludur. Ancak afl›n›n in-
vaziv pnömokok hastal›klar›n› önleme baflar›s›
%60-70 düzeyindedir (1). Kapsüler polisakkaridler,
antikor üretimini primer olarak T hücre ba¤›ms›z
mekanizma ile gerçeklefltirdikleri için immün siste-
mi henüz geliflmekte olan çocuklarda yeterli im-
mün yan›t oluflturamazlar. ‹ki ilâ 5 yafl grubu ço-
cuklarda, afl›y› oluflturan sufllara ba¤l› geliflen inva-
ziv hastal›k s›kl›¤›n› azaltmada %62 etkin oldu¤u
gösterilmifltir (1). Ancak orak hücre anemisi bulu-
nan çocuklarda etkinli¤i daha düflüktür. Geliflmek-
te olan ülkelerde yap›lan birçok çal›flmada afl›n›n
çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlar›n›n s›k-
l›¤›n› ve mortalite h›z›n› azaltt›¤›, fakat otitis media
s›kl›¤›na etkili olmad›¤› saptanm›flt›r (3-6).

Yafll›lar ve altta yatan ciddi hastal›¤› olan erifl-
kinlerde afl›ya al›nan yan›t düflük olmakla bera-
ber, bu gruptaki bireylerde fliddetli pnömokok
enfeksiyonu riski yüksek oldu¤u için afl› uygula-
mas› önerilmektedir (1,3).

Gebeli¤in erken dönemlerinde yap›lan afl›n›n
emniyeti hakk›nda yeterli bilgi olmad›¤› için,
yüksek riskli kad›nlara gebelik öncesi afl› uygu-
lanmas› önerilmektedir. Ancak 3. trimestrde ya-
p›lan afl›n›n iyi tolere edildi¤i ve yenido¤an be-
bek için de emniyetli oldu¤u gösterilmifltir (1).
Gebeli¤in son aylar›nda uygulanan afl›n›n etkisi
ile tip spesifik IgG antikorlar›n›n transplasental
olarak bebe¤e geçti¤i, do¤umdan sonra da anne
sütünde baz› pnömokok serotiplerine karfl› anti-
kor düzeyinin yükseldi¤i saptanm›flt›r (1). Bu
özellikler nedeniyle maternal immünizasyonun
bebe¤i ilk 6 ay› boyunca ciddi pnömokok has-
tal›klar›na karfl› koruyabilece¤i bildirilmektedir.
Bununla beraber bu uygulaman›n önerilebilme-
si için klinik araflt›rmalarla do¤rulanmas› gerekir. 

Polisakkarid pnömokok afl›s›n›n endikasyonlar›

‹ki yafl alt›ndaki çocuklar›n pnömokok kap-
süler polisakkaridlerine karfl› antikor cevab› ge-

nellikle yetersizdir. Bu nedenle polisakkarid
pnömokok afl›s› 2 yafl alt›ndaki çocuklara öneril-
memektedir (1-3,7).

Afl› önerilen gruplar flunlard›r:
- 65 yafl ve üzerindeki kifliler,
- 2 yafl›ndan büyük ve kalp hastal›¤›, orak

hücreli anemi, akci¤er hastal›¤›, diabetes melli-
tus, siroz gibi kronik sa¤l›k sorunu veya santral
sinir sistemi enfeksiyonu riski olanlar,

- 2 yafl›ndan büyük ve lenfoma, lösemi, böb-
rek hastal›¤›, nefrotik sendrom, multipl miye-
lom, AIDS, dalak hasar›, aspleni veya organ
transplantasyonu gibi enfeksiyon hastal›klar›na
yatk›nl›¤› olanlar,

- 2 yafl›ndan büyük ve uzun süreli steroid te-
davisi, antikanser kemoterapi ve radyoterapi gi-
bi enfeksiyonlara direnci azaltan ilaç veya teda-
vileri kullanmak zorunda olanlar,

- Alkolikler
Polisakkarid pnömokok afl›s›, herhangi bir yafl

grubunda akut otitis media s›kl›¤›n› etkilemedi-
¤inden akut otitis media profilaksisi için polisak-
karid afl› uygulanmas› önerilmemektedir (3).

Polisakkarid pnömokok afl›s›n›n uygulama flemas›

Polisakkarid pnömokok afl›s› tek doz olarak
uygulan›r. Afl› 0.5 ml dozda ve tercihen kas içi-
ne uygulanmaktad›r. ‹nfluenza ve di¤er çocuk-
luk ça¤› afl›lar› ile eflzamanl› olarak farkl› enjek-
törlerle ve farkl› yerlerden yap›lmak koflulu ile
emniyetle uygulanabilir (1,3).

Afl›n›n normal dozu uyguland›ktan sonra, ru-
tin olarak ek doz uygulanmas›na gerek yoktur.
Ancak fliddetli enfeksiyon için yüksek risk tafl›-
yanlara 1 doz daha pnömokok afl›s›n›n uygulan-
mas› önerilmektedir (1,7,8). Özellikle cerrahi ve-
ya fonksiyonel aspleni, orak hücre anemisi, HIV
enfeksiyonu, böbrek yetmezli¤i, nefrotik send-
rom, lösemi, lenfoma, malign hastal›klar› olan-
larda ve immün sistemi etkileyen ilaçlar› kulla-
nan olgularda afl›n›n tekrar› önerilmektedir
(Tablo 2) (1,8). Ancak ilk afl›dan k›sa süre sonra
yap›lan 2. afl›n›n lokal ve sistemik yan etkilerinin
fazla olmas› nedeniyle, tekrar afl›lama ilk dozdan
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2-4 y›l sonra yap›lmal›d›r (1). Çocuk 10 yafl›ndan
küçükse 2. doz ilk dozdan 3 y›l sonra, 10 yafl›n-
dan büyükse 5 y›l sonra önerilmektedir (8).

Polisakkarid pnömokok afl›s›n›n istenmeyen etkileri

Polisakkarid pnömokok afl›s› uygulananlar›n
%30-50’sinde afl› yap›lan yerde k›zar›kl›k veya
a¤r› gibi hafif reaksiyonlar görülebilir (1,3). Atefl,
kas a¤r›lar› veya çok fliddetli lokal reaksiyon gö-
rülme s›kl›¤› %1’den azd›r. Nadiren ciddi alerjik
reaksiyonlar da bildirilmifltir. Lokal ve sistemik
yan etkiler s›kl›kla daha önce geçirilen enfeksi-
yonlar nedeniyle pnömokok polisakkaridlerine
karfl› antikor düzeyi yüksek kiflilerde ortaya ç›k-
maktad›r (Arthus-like fenomen) (1). Çocuklarda
ciddi yan etkiler bildirilmemifltir.

Konjüge pnömokok afl›s›
Son 15 y›ldan uzun süredir birçok afl› üreticisi

farkl› özellikte konjüge pnömokok afl›s›n›n üreti-
mi üzerine çal›flmaktad›r. Bu afl›lar›n hem içerdik-

leri serotipler, hem tafl›y›c› proteinler, hem de
konjügasyon kimyalar› farkl›d›r. Halen lisans alm›fl
olan tek konjüge pnömokok afl›s› Prevenar ad› ile
Wyeth firmas› taraf›ndan üretilmektedir. Bu afl›,
bakterinin 7 tipine (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F)
ait pürifiye kapsüler polisakkaridin zarars›z bir dif-
teri toksinine ba¤lanmas› ile elde edilmifltir (2).
Amerika Birleflik Devletleri’nde yap›lan bir araflt›r-
maya göre, bu 7 serotip 6 yafl alt›ndaki çocuklar-
da bakteriyeminin %86’s›ndan, menenjitin
%83’ünden ve akut otitis median›n %65’inden so-
rumludur (3). GlaxoSmithKline, Aventis Pasteur
ve Merck firmalar› da ek  9 ve 11 valanl›, tafl›y›c›
proteinleri farkl› olan konjüge pnömokok afl›lar›-
n›n üretimi aflamas›ndad›r (2).

Konjüge pnömokok afl›s›n›n etkinli¤i

Konjüge pnömokok afl›s›n›n hedef grubu
bebekler ve 2 yafl alt›ndaki çocuklard›r. Be-
bekleri ve küçük çocuklar› kapsayan, büyük
gruplarla yap›lan çal›flmalarda afl›n›n içindeki
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Tablo 2. Polisakkarid pnömokok afl›s›n›n tekrar› önerilen durumlar (1)

Afl›lama* Tekrar Afl›lama

2 yafl ve üzerindeki immün sistemi sa¤l›kl› kifliler

≥ 65 yafl • 65 yafl›ndan önce afl›lanm›fl ve afl›laman›n 
üzerinden en az 5 y›l geçmifl ise

≥ 65 yafl ve afla¤›daki hastal›klardan biri varsa

• Fonksiyonel veya anatomik aspleni • 10 yafl›ndan büyükse, ilk afl›dan 5 y›l sonra

• 10 yafl›nda veya daha küçükse, ilk afl›dan 3 y›l 
sonra 

• Kronik kardiyovasküler ve pulmoner hastal›k, • Rutin olarak önerilmemekte
diabetes mellitus, alkolizm ve kronik karaci¤er hastal›¤›,
BOS kaça¤›

2 yafl ve üzerindeki immün yetmezli¤i olan hastalar

• HIV enfeksiyonu, konjenital immün yetmezlik, • ‹lk afl›dan 5 y›l sonra
lösemi, lenfoma, Hodgkin hastal›¤›, multipl miyelom,
yayg›n malignite, immünosüpresif veya kortikosteroid
tedavi, kronik böbrek yetmezli¤i, organ veya kemik
ili¤i transplantasyonu 

• Nefrotik sendrom • 10 yafl›nda veya daha küçükse, ilk afl›dan
3 y›l sonra

* E¤er daha önce afl›lanma durumu bilinmiyorsa, afl› yap›lmas› gereken durumlar.
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serotiplere ba¤l› geliflen invaziv pnömokok
hastal›¤›na karfl› koruyuculu¤un %70-97 ara-
s›nda oldu¤u saptanm›flt›r (2,7,9-12). Preterm
ve düflük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerde de inva-
ziv hastal›¤a karfl› afl›n›n etkinli¤inin %100 ol-
du¤u gösterilmifltir (2). Yirmi dört aydan kü-
çük bebeklerde pnömoni s›kl›¤›n› belirgin fle-
kilde azaltt›¤›n›, akut otitis media s›kl›¤›n› ise
bir miktar düflürdü¤ünü gösteren çal›flmalar
bulunmaktad›r (2,3). Afl›n›n ayr›ca nazofarin-
geal pnömokok tafl›y›c›l›¤›n› da azaltt›¤›, böy-
lece bak›mevlerinde toplubak›m alan çocuklar
aras›nda enfeksiyon s›kl›¤›n›n azald›¤› gösteril-
mifltir (13). Konjüge pnömokok afl›s›ndan son-
ra afl›da bulunmayan serotiplerin s›kl›¤›nda art-
ma saptanm›flsa da bu art›fl enfeksiyon s›kl›¤›-
na yans›mamaktad›r (11,12).

Konjüge pnömokok afl›s›n›n uygulama flemas›

Halen lisansl› olarak üretilen, Türkiye’de yeni
pazarlanan tek konjüge afl› (Prevenar) likit pre-
parat halindedir ve adjuvan olarak içinde alü-
minyum fosfat içerir. Bir dozu 0.5 ml olan afl›,
çalkaland›ktan sonra homojen beyaz bir süspan-
siyon haline gelir.

Sa¤l›kl› çocuklarda doz say›s› çocu¤un yafl›na

ba¤l› olarak de¤iflir (2,3,7,14). Yafl artt›kça uygulan-
mas› gereken doz say›s› azalmaktad›r (Tablo 3).

• Sa¤l›kl› bebeklerde 2., 4., 6. ve 12-15 aylar-
da olmak üzere 4 doz uygulan›r. Di¤er çocukluk
ça¤› afl›lar› ile eflzamanl› olarak yap›labilir.

• ‹lk 6 ayda afl›lanmam›fl bebekler için ilk
doz 7-11 aylar aras›nda yap›l›rsa, 6-8 hafta ara ile
2 doz ve ilk dozdan 12-15 ay sonra 1 booster
doz önerilmektedir. 

• E¤er ilk doz 12-24 aylar aras›nda yap›lm›fl
ise 6-8 hafta ara ile 2 doz yap›l›r, ancak booster
doza gerek yoktur.

• 24-59 ayl›k, daha önce hiç konjüge pnömo-
kok afl›s› uygulanmam›fl çocuklarda tek doz uy-
gulan›r. Ancak bu yafl grubundaki çocuklara ru-
tin olarak konjüge pnömokok afl›s› önerilme-
mektedir (9,10).

• Herhangi bir nedenle elektif splenektomi
yap›lacak veya immün sistemi bask›layan tedavi
alacak çocuklara afl› flemas› bu uygulamalardan
en az 2 hafta önce tamamlanmal›d›r (2,3).

• Düflük do¤um a¤›rl›kl› bebekler kronolojik
yafllar›na uygun olarak afl›lanabilirler (3).

‹nvaziv pnömokok hastal›klar› aç›s›ndan yük-
sek risk tafl›yan çocuklara önce konjüge, 2 yafl›-
n› geçtikten sonra da 1 doz polisakkarid pnömo-
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Tablo 3. Sa¤l›kl› çocuklar için önerilen konjüge pnömokok afl› flemas› (2,3,14)

‹lk Dozdaki Yafl Primer Doz Say›s› Booster Doz

2-6 ay 6-8 hafta ara ile 3 doz 12-15 aylarda 1 doz

7-11 ay 6-8 hafta ara ile 2 doz 12-15 aylarda 1 doz

12-23 ay 6-8 hafta ara ile 2 doz

24-59 ay 1 doz

Tablo 4. ‹nvaziv pnömokok hastal›¤› için yüksek risk tafl›yan çocuklar için önerilen afl› flemas› (2)

Yafl Daha Önce Yap›lan Afl› Dozu Önerilen Afl› Cinsi ve Dozu

≤ 23 ay Yok Konjüge afl›, 4 doz

24-59 ay Konjüge afl›, 4 doz Polisakkarid afl›, 1 doz

Konjüge afl›, 1-3 doz Polisakkarid afl›, 1 doz

Polisakkarid afl›, 1 doz Konjüge afl›, 2 doz

Yok Konjüge afl›, 2 doz + Polisakkarid afl›, 1 doz
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kok afl›s›n›n uygulanmas› önerilmektedir (2,3,7).
Bu durumda konjüge afl› ile polisakkarid afl› ara-
s›nda en az 2 ay olmas› gerekir. Tablo 4’te yük-
sek riskli çocuklar›n afl› flemas› görülmektedir
(2). Hastalar›na pnömokok enfeksiyonu tafl›ma
riski düflük oldu¤u için, sa¤l›k çal›flanlar›na pnö-
mokok afl›s›n›n yap›lmas›na gerek yoktur (7).

Konjüge pnömokok afl›s›n›n endikasyonlar›

Amerika’daki 3 kurum, Afl› Dan›flma Kurulu,
Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Aile
Hekimleri Akademisi konjüge pnömokok afl›s›-
n›n 2 yafl alt›ndaki tüm çocuklara uygulanmas›-
n› önermektedir (2,14). Ancak afl›lama invaziv
pnömokok hastal›¤› riski yüksek olan kifliler için
daha önemlidir (Tablo 1) (3,10). Özellikle 2-5
yafl aras›nda ve orak hücreli anemi, dalak hasa-
r› veya aspleni, kronik kardiyak veya pulmoner
hastal›k, kronik böbrek yetmezli¤i, nefrotik
sendrom, diabetes mellitus, AIDS veya immün
sistemi bozan di¤er hastal›klar› olan çocuklarla
kemoterapi veya steroid tedavisi gibi enfeksi-
yonlara direnci azaltan ilaçlar› kullanan çocuklar
en önemli endikasyon grubunu oluflturur (2).

‹nvaziv pnömokok hastal›¤› için orta derece-
de risk tafl›yan, özellikle kalabal›k ortamlarda
yaflayan, kronik olarak pasif sigara duman› solu-
yan veya fliddetli/tekrarlayan ortakulak enfeksi-
yonu geçiren ve daha önce afl›lanmam›fl 2-5 yafl
grubundaki çocuklara da pnömokok afl›s› uygu-
lanabilir. Bu çocuklara konjüge veya polisakka-
rid afl›dan herhangi biri, tek doz olacak flekilde
uygulanabilir (3).

Konjüge afl› 5 yafl›ndan büyük çocuklar ve
eriflkinler için de emniyetli ve etkili olsa da po-
lisakkarid afl›n›n etkili oldu¤u serotip say›s› da-
ha fazla oldu¤u için 5 yafl üzerindeki invaziv
pnömokok hastal›¤› riski yüksek olan çocuklara
konjüge afl› yerine polisakkarid afl›n›n kullan›l-
mas› önerilmektedir (2).

Konjüge pnömokok afl›s›n›n

kontrendikasyonlar›

‹lk dozdan sonra fliddetli alerjik reaksiyon ge-
liflenlere daha sonra her iki pnömokok afl›s› da

yap›lmamal›d›r. Yüksek atefl veya fliddetli bir
hastal›k varl›¤›nda bu durum düzelinceye kadar
afl› yap›lmamal›d›r (7).

Konjüge pnömokok afl›s›n›n istenmeyen etkileri

Konjüge pnömokok afl›s› emniyetli bir afl›d›r. Afl›
uygulanan 2 yafl alt›ndaki çocuklar›n %10-20’sinde
k›zar›kl›k, a¤r› ve flifllik fleklinde hafif lokal yan
etki bildirilmifltir (7). Bu istenmeyen etkiler ken-
dili¤inden, herhangi bir müdahale yap›lmaks›z›n
düzelir. Konjüge afl› uygulamas›ndan sonra,
özellikle primer afl›laman›n 2. ve 3. dozlar›ndan
sonra 39°C’a varan atefl görülebilir. Büyük ço-
cuklarda ve eriflkinde lokal reaksiyon s›kl›¤›
%20-56 aras›nda de¤iflir (2). Büyük çocuklar›n
%10 kadar›nda da hafif düzeyde atefl olabilir (3).
Afl›n›n tekrarlayan dozlar› ile yan etki s›kl›¤› art-
maz (2).
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