BCG VE YEN‹ GEL‹fiT‹R‹LEN TÜBERKÜLOZ AfiILARI
U¤ur ÖZÇEL‹K*

Tüberküloz halen dünyada önemli oranda hastal›k ve ölüme neden olan enfeksiyon hastal›klar›ndan biridir. Hastal›ktan korunmak için tüberküloz basilinin bulunmas›ndan
yaklafl›k 40 y›l sonra, ilk gelifltirilen ve halen günümüzde
kullan›lan tek tüberküloz afl›s› olan Bacille-CalmetteGuérin (BCG) insanlarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Günümüzde tüberküloza karfl› daha etkin bir afl›n›n bulunmas› konusunda çal›flmalar sürdürülmektedir.

BCG
Albert Calmette ve Camille Guérin Fransa’da Pasteur Enstüsünde enfekte bir s›¤›r›n memesinden elde edilen Mycobacterium bovis suflunu 1908 y›l›ndan bafllayarak, içinde
öküz safras› bulunan patatesli besiyerinde 230 kez pasajlayarak “atenue” hale getirdiler ve insanlarda ilk kez 1921
y›l›nda oral yolla uygulad›lar (1). 1940’l› y›llarda BCG oral
yol b›rak›larak intradermal veya perkütan olarak uygulanmaya bafllad›. BCG’nin yayg›n olarak kullan›lmas› özendirildi ve yeni BCG sufllar› gelifltirilerek etkinli¤ine dair çal›flmalar yap›ld› (2,3). Günümüze dek yap›lan yap›lan bu çal›flmalarda BCG’nin koruyuculu¤u %0-80 aras›nda de¤iflik
oranlarda bulunmufltur (4). BCG’nin etkinli¤i; bir toplumda BCG afl›s›n›n uygulanmas›ndan sonra, afl›lanm›fl kiflilerde hastal›k yüzdesinde azalma olarak ifade edilir.
Çocukluk ça¤› tüberkülozunda BCG’nin etkinli¤ini araflt›ran befl randomize kontrollü çal›flman›n ve 8 vaka kontrollü çal›flman›n de¤erlendirildi¤i bir meta-analizde BCG’nin
menenjit ve miliyer tüberkülozdan %80 korudu¤u gösterilmifltir (5). ‹nfant döneminde yap›lan BCG’nin etkinli¤inin
de¤erlendirildi¤i bir baflka meta-analizde ise BCG’nin tüm
tüberkülozlu vakalarda %50, tüberkülozdan ölümlerde
%71, dissemine tüberkülozlarda %78, tüberküloz menenjitlerde %64 koruma sa¤lad›¤› bildirilmifltir (6). Tüberkülozun s›k görüldü¤ü ülkelerde maliyet-yarar analizi yönünden bak›ld›¤›nda da, afl› çocuklarda miliyer ve menenjit tüberküloz gibi hastal›¤›n a¤›r formlar›ndan korunmada etkin bir yoldur (7). Eriflkin hastalarda BCG’nin etkinli¤inin
araflt›r›ld›¤› 1974’de yap›lan Madras-Chingleput çal›flmas›nda afl›n›n etkinli¤i %0 bulunmufltur (8).
Tüberkülozdan koruyuculuk konusunda yap›lan bir çok çal›flman›n sonuçlar›n›n birbirinden bu kadar farkl› olmas›-

n›n nedeni konusunda bir çok hipotez vard›r. Dünya’da
BCG etkinli¤i konusunda yap›lan çal›flmalarda çal›flman›n
yap›ld›¤› yer ekvatora yaklaflt›kca BCG’nin etkinli¤inin
azald›¤› saptanm›flt›r (4, 9). Bu bölgelerde s›k bulunan
çevresel mikobakteriler ile erken karfl›laflma sonucu oluflan
immünitenin BCG afl›s›n›n uygulanmas›ndan sonra basillerin ço¤almas›n›n engelledi¤i ve afl›n›n koruyuculu¤unu
azaltt›¤› düflünülmektedir. Bu etki eriflkin dönemde yap›lan BCG’nin koruyuculuk etkisinin daha düflük olmas›n› da
aç›klayabilir. ‹nsanlarda hücresel immüniteyi düzenleyen
bir çok gen vard›r ve bu topluluklardan topluluklara fark
gösteriyor olabilir (10). Farkl› genetik yap›da basillerin virülanslar› aras›nda da fark olabilir (11). Günümüzde kullan›lan BCG afl›lar› ilk elde edilen BCG suflunun k›z sufllar›d›r ve ilk BCG suflundan pasajlanarak elde edilmifllerdir.
BCG genomunun tan›mlanmas›ndan sonra flimdiki sufllar›n
RD1 bölgesi gibi önemli virülans tafl›yan bölgelerinin pasajlar s›ras›nda kayboldu¤unu göstermifltir ve baz› afl› sufllar›nda daha da farkl› genetik bölgelerinde kayb› söz konusudur (12,13). Bu tüberküloz afl›lar›n›n koruyuculu¤u konusunda yap›lan çal›flmalar›n y›llar içerisinde etkinliklerinin azalmas›n›n bir aç›klamas› olabilir. Baz› araflt›r›c›lara
göre ise BCG etkinli¤inin toplumdan topluma ve zaman
içerisinde fark etmesinde, toplum içindeki tüberküloz enfeksiyon riskindeki de¤ifliklikler sonucu tüberküloz görülme oranlar›n›n de¤iflmesinin rolü vard›r.

Dünya’da halen BCG afl›s› uygulamalar› (14);
Global tüberküloz program› (GTP) ve yayg›nlaflt›r›lm›fl afl›
program› (EPI) BCG’nin sadece do¤umda veya sa¤l›k kurumu ile ilk karfl›laflmada uygulanmas›n› önermektedir ve
bu dünyada halen birçok ülkede uygulanan tarzd›r. Afl›n›n
eriflkin yaflta uygulanmas›n›n yeterince koruyucu oldu¤unun gösterilmemesi ve afl›n›n çocukluk ça¤›nda geçirilen
tüberkülozun yayg›nlaflmas›n› önledi¤ine iliflkin veriler olmas›, bu görüflü desteklemektedir. Yak›n zamana kadar ülkemizin de içinde bulundu¤u baz› ülkelerde halen tekrarlanan afl› uygulamalar› yap›lmaktad›r. Tekrarlanan afl›lar›n
tüberkülozdan korunmada ek bir fayda sa¤lad›¤› gösterilememifltir (15-17,). Hollanda ve ABD gibi baz› ülkelerde
BCG hiçbir zaman rutin uygulanmam›flt›r ve daha sonra
baz› ülkelerde de rutin uygulamadan ç›kar›lm›flt›r. Bu ülkelerde BCG sadece risk gruplar›na uygulanmaktad›r.

* Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› Ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Gö¤üs Hastal›klar› Ünitesi

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

BCG’nin di¤er etkileri: BCG’nin baflta Lepra olmak üzere
di¤er mikobakteriler üzerine de etkili oldu¤u gösterilmifltir
(17, 18). M.ulcerans enfeksiyonu olan Buruli ülseri ve çevresel mikobakterilere özellikle M.avium-intracellulare’ye
ba¤l› geliflen lenfadenitlere karfl› da koruyucu etkisinin oldu¤u gösterilmifltir (19, 20).
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lenfadenopati geliflir. Buna yönelik lokal veya sistemik bir
tedavi uygulanmas› önerilmez. Kalsifiye olarak veya apse
k›vam›na gelip akarak iyileflirler. Apse k›vam›na gelmifl ve
akacak nitelikteki lenf nodlar› insizyon ile boflalt›labilir.
Bu hastalarda lenf nodlar›n›n gidifli bir tedavi uygulanmasa bile disseminasyonun belirtisi olabilece¤inden izlenmelidir.

BCG’nin uygulanmas›
‹nfantlarda 0.05 ml, çocuklarda 0.1 ml 25, 26 G i¤neler
ile genellikle üst kol deltoid bölgesine intradermal olarak
uygulanmas› önerilir. DSÖ BCG ile do¤ar do¤maz veya
sa¤l›k kurumlar› ile ilk karfl›laflmada afl›lamay› önermektedir. Ülkemizde ise afl› bebekler 2 ayl›kken uygulanmaktad›r. Afl›n›n yeni do¤an döneminde uygulanmas› ile görülen yan etkilerin çok olmas› ve tüberkülin deri testi yan›t›n›n daha az oldu¤u bilinmekle beraber (21), afl›n›n do¤ar
do¤maz m› yoksa 2-3 ayl›kken mi yap›lmas› gerekti¤i konusu genifl çapl› araflt›rmalar ile kesinlik kazanmam›flt›r.
Ancak afl›n›n etkinli¤i konusunda yap›lan çal›flmalar de¤erlendirildi¤inde, bebeklik döneminde ilk kez uygulanan
afl›n›n daha ileri yafllarda uygulanana göre koruyuculuk etkisinin daha belirgin oldu¤u görülmektedir (4,6). Son çal›flmalar çocuklukta yap›lan bir doz afl›n›n 50-60 y›l koruyucu oldu¤unu göstermifltir (22).

b-BCG yap›lan yerde yayg›n ülser: Afl› sonras› afl› uygulanan yerde normal bir reaksiyon olarak geliflen ülserin erken bafllamas› ve yay›lmas›d›r. Genellikle daha önce tüberküloz mikrobu ile karfl›laflan kiflilere yeniden afl› yap›ld›¤›nda görülür. Koch reaksiyonudur. Ülkemizde de ilkö¤retim okullar› birinci s›n›f ö¤rencilerine zaman zaman tüberkülin deri testi yap›lmadan afl› uygulamalar› sonras› görülmektedir. Sekonder enfeksiyonlar› önlemek d›fl›nda temiz
tutmak d›fl›nda bir tedavi uygulamaya gerek yoktur.

BCG afl›s› sonras› görülen normal deri reaksiyonu

Sistemik reaksiyonlar
BCG’nin çok nadir görülen komplikasyonlar›ndand›r.
a-BCG osteoiti, osteomyeliti: ‹skandinav ülkeleri ve do¤u
Avrupa ülkelerinde tipik olarak kullan›lan afl› sufluna ba¤l› rapor edilmifltir (27). Ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl hastalarda
da görülebilir (28).

Afl› sonras› afl› uygulanan yerde 2-3 hafta sonra bir papül
oluflur. 4-6 haftada bu papül yaklafl›k 0.5 cm boyutunda
ülserleflir ve bunun üzerinde bir kabuk oluflur. Bu kabuk
birkaç kez düflüp yeniden oluflabilir. Genellikle 8-12 haftada yerine bir skar dokusu b›rakarak iyileflir (14). BCG uygulanmas› sonras› skar oluflmas› genellikle beklenen bir
bulgu olmas›na ra¤men, daha önce yap›lan çal›flmalarda
de¤iflik oranlarda afl› sonras› skar olmad›¤› bildirilmifltir.
Ancak skar oluflmamas›n›n afl›n›n koruyuculu¤u olmad›¤›
anlam›na gelmedi¤i bilinmektedir (23).

Kontrendikasyonlar›
Dünya Sa¤l›k Örgütü uygulamada semptomatik HIV enfeksiyonunu gerçek olarak tek bir kontrendikasyon olarak
göstermektedir (14). Ancak bir çok ülkede flu koflullarda
BCG afl›s›n›n uygulanmas› önerilmemektedir: konjenital
immün yetmezlikler, HIV enfeksiyonu, lenfoma, lösemi,
Hodgkin hastal›¤› ve retiküloendotelyal sistemin di¤er tümörleri, kortikosteroidler veya di¤er ba¤›fl›kl›¤› bask›layan
ilaçlar veya radyoterapi alan hastalar, yüksek atefl, gebelik, yayg›n deri enfeksiyonu ve yan›klar, tüberkülin deri
testi pozitif olanlar.

Afl› sonras› görülebilen yan etkiler(20)
Lokal reaksiyonlar
a-BCG lenfadeniti: En s›k görülen lokal reaksiyondur.
Genellikle afl› uygulamas› sonras› 2 ayda görülür. Afl›n›n
uyguland›¤› yere göre aksiller veya supraklavikuler

c-Lupus vulgaris: Afl›ya ba¤l› reaksiyonun çevre dokuda
oluflturdu¤u deri tüberkülozudur.
d-BCG uygulanan yerde keloid oluflmas›: BCG afl›s› uygulanmas› sonras› normalde görülen skar dokusunun afl›r›
oluflmas› ile oluflur.

b-Sistemik BCG reaksiyonu: Genellikle do¤umsal veya kazan›lm›fl ba¤›fl›kl›k sisteminin eksikliklerinde görülür.
Ölümcül seyredebilir. Son zamanlarda tan›mlanm›fl olan
ba¤›fl›kl›k sisteminin özellikle mikobakterilere karfl› savunma yetersizli¤i ile giden interferon-gama ve interlökin-12
reseptör eksikli¤i hastal›klar›nda di¤er enfeksiyon etkenleri ile belirgin bir enfeksiyon olmazken, BCG dahil mikobakteriler ile yayg›n hastal›k görülebilmektedir (29,30).
c-BCG sonras› ölüm: Çok nadirdir. Afl› sufluna ba¤l› vücutta yayg›n hastal›k ölüm ile sonuçlanabilir.

BCG sonras› tüberkülin deri testi yan›t›
BCG afl›s› sonras› 8-12 haftada tüberkülin deri testi pozitifleflir. Kesin s›n›rlar› çizilmemekle birlikte afl›ya ba¤l› tüberkülin deri testi yan›t›n›n genellikle 15 mm’nin alt›nda
oldu¤u ve afl›n›n üzerinden geçen zamanla giderek azald›¤› kabul edilmektedir. BCG sonras› tüberkülin deri testi
yan›t›n›n de¤erlendirildi¤i bir meta analizde 15 y›la kadar
afl›ya ba¤l› pozitif tüberkülin deri testi yan›t›n›n sürebilece¤i bildirilmifltir (31). Bir kifliye uygulanan BCG say›s›
art›kça, oluflan tüberkülin deri testi yan›t›n›n çap›n›n

064

BCG VE YEN‹ GEL‹fiT‹R‹LEN TÜBERKÜLOZ AfiILARI

artaca¤› ülkemizden de yap›lan çal›flmalar ile gösterilmifltir (32, 33). Afl› sonras› tüberkülin deri testi yan›t›n›n afl›n›n koruyuculu¤u ile iliflkisi olmad›¤› toplumsal çal›flmalarda gösterilmifltir (34-36).

YEN‹ TÜBERKÜLOZ AfiILARI
BCG afl›s›n›n koruyuculu¤u konusundaki farkl›l›klar olmas›, toplumda en büyük sorunu oluflturan eriflkin ça¤› akci¤er tüberkülozu üzerine belirgin etkisinin gösterilmemifl
olmas›, BCG sonras› tüberkülin deri testinin pozitifli¤inin
hastal›k ayr›m›nda zorluk oluflturmas›, canl› afl› olmas› nedeni ile yan etkilerin görülebilmesi nedeni ile yeni afl› çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Halen insan çal›flmalar›na geçilmemifl olan bu afl›larda yeni gelifltirilen moleküler tekniklerin önemli oranda yarar› olmufltur. Yeni gelifltirilecek
olan bir tüberküloz afl›s›nda beklenen özellikler; güvenli,
stabil, ucuz olmas›; Dünya çap›nda tüberküloz hastal›¤› ve
enfeksiyonuna karfl› koruma sa¤lamas›; tek uygulamada
sonra bile etkin olmas›, yaflam boyu süren bir immünolojik
haf›za oluflturmas›; di¤er çocukluk ça¤› afl›lar› ile birlikte
uygulanabilmesi ve tüberkülin deri testi üzerine bir etkisinin olmamas› fleklinde say›labilir.
Bugün üzerinde çal›fl›lan yeni tüberküloz afl›lar›n› 3 bafll›k
alt›nda toplamak mümkündür.
Canl›-zay›flat›lm›fl (attenuated) mikobakteri afl›lar›: Genetik olarak modifiye edilmifl BCG veya M.tuberculosis’den
oluflturulan afl›lard›r. Zay›flat›ld›klar› için hastal›k oluflturmazlar. Birçok antijen bulundurduklar›ndan immünolojik haf›za üzerine olumlu etkileri vard›r. Buna karfl›n ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl kiflilerde halen sorun oluflturabilirler.
“Auxotrophic” mutantlar bu amaçla kullan›labilir.
BCG’ye Th1 yan›t›n› art›rmak için sitokin genleri eklenebilir, antijenler eklenebilir veya CD8 yan›t›n› art›rmak için
hemolizin eklenebilir. M.tuberculosis’in “Auxotrophic”
mutantlar› olarak; “ProC ve TrpD auxotrophic” mutant,
“pantothena auxotrophic” mutant, “lysin auxotrophic”
mutant ile yap›lan hayvan çal›flmalar› vard›r (36, 37).
Sub-unit afl›lar›: S›kl›kla proteinler veya peptidler, bazen
lipit veya karbonhidrat antijenlerini içeren afl›lard›r. Genellikle tüberküloza karfl› oluflan immüniteyi etkileyen yap›lar seçilir. Ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl hastalarda sorun
oluflturmazlar ve yan etkileri beklenmez. Ancak saflaflt›r›lmalar› ve adjuvant ile kompleks oluflturmalar› konusunda
sorun oluflturabilirler. Oluflturduklar› immünitenin daha
k›sa süreli olmas› söz konusu olabilir. Bu konuda üzerinde
en çok çal›flma yap›lan antijenler hücre duvar› sentezinde
rol alan “antijen 85 kompleks”e ait antijenlerdir. Bir di¤eri ise RD1 bölgesi taraf›ndan sentez edilen ve virülansda
rolü oldu¤u düflünülen ESAT-6’d›r. Di¤erleri t Mtb72-F
Mtb 32C, Mtb39,Mtb32N (38-40)
DNA afl›lar›: Tüberküloz immünitesinde rol oynayan

antijenleri sentez eden DNA parçalar›n›n verilmesi ile oluflur. Ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl hastalarda uygulanabilir ve
yan etkileri beklenmez. Bu amaçla s›kl›kla kullan›lan DNA
afl›lar›; Antijen 85 A ve B, ESAT-6; MPT63 ve 64,
HSP65, lepra HSP60, KATG antijenlerini sentezleyen
DNA parçalar›d›r ve bazen birden fazla antijeni kodlayan
DNA’n›n birlikte verilmesi fleklinde hayvan modellerinde
çal›flmalar sürdürülmektedir (41-46)
Afl› çal›flmalar›n›n insanlarda uygulanabilir hale gelmesi
y›llar almaktad›r. Genellikle önce murin modellerinde uygulanmaya bafllanmakta, sonra farelere ve insanlardan önce di¤er primatlara uygulanmaktad›r. ‹nsanlarda uygulamas› yap›lan tek yeni tüberküloz afl›s› çevresel bir mikobakteri olan M.vaccae’dir. Bu afl›n›n uygulanmas›ndaki
amaç immüniteyi uyararak organizman›n basile karfl› verdi¤i yan›t› art›rmas›d›r. Ölü formu kullan›lmaktad›r. Etkinli¤ine dair HIV pozitif ve negatif insanlarda yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar› farkl›l›klar göstermektedir. Faydal›
oldu¤una dair yay›nlar yan›nda (47-49) belirgin etkisi olmad›¤›na dair de yay›nlar vard›r (50).
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