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Enfeksiyon hastal›klar›ndan korunmada immünizasyonun
önemi çok büyüktür. Dünyada bir çok hastal›k immünizasyon sayesinde eradike edilmiﬂ, ve bir çok hastal›ktan ise
birincil korunma ile baﬂa çikilabilmistir. Ancak gebelik s›ras›nda immünizasyonun ayr› bir önemi vard›r. Bu durumda karﬂim›zda hastal›ktan korumam›z gereken anne aday›, bunun yan›nda hem hastal›ktan hem de aﬂin›n olas›
risklerinden korumam›z gereken fetüs vard›r.
Geliﬂim halinde olan fetüsa, annenin aﬂilanmas›n›n getirece¤i riskler teoriktir. ‹naktif virüs aﬂilar›, bakteri aﬂilar›
veya toksoidler ile aﬂilaman›n fetüsa ve anne aday›na risk
yaratmad›¤› bilinmektedir. Canl› aﬂilar›n ise teorik olarak
fetüsa zarar verece¤ine inan›l›r. Gebelik s›ras›nda anne
aday›n›n immünizasyonu düﬂünülüyor ise, anne ve yeni do¤ana aﬂilaman›n getirece¤i yarar›n, aﬂin›n teorik de olsa
yarataca¤› ters etkilerden fazla olmas› gerekir.

n›rl› da olsa hepatit B viral aﬂis› olan gebelerdeki çalismalar aﬂin›n geliﬂme çagindaki fetüse bir risk getirmedi¤ini
göstermektedir.
Human Papilloma Virüs: Baz› ülkelerde rutine giren ülkemize de bu y›l giriﬂ yapan bu aﬂilar›n gebelikte vurulmas›
önerilmemektedir. Bu aﬂilar›n gebeye ve geliﬂim halindeki
fetüse ters etkileri tan›mlanmam›ﬂt›r ama zaten bu aﬂilar›n gebelikte kullan›m› konusundaki veriler çok s›n›rl›d›r.
E¤er olgu gebelik öncesi aﬂilara baﬂlad› ise 3 doza tamamlan›m› gebelik sonuna b›rak›lmal›.
‹nfluenza (‹naktive): ‹nfluenza ( grip) mevsimlerinde gebe
olan olgulara inaktif olan bu aﬂilar önerilmektedir. ‹nfluenza aﬂis› ile aﬂilanan gebelerde ve fetüsta aﬂiya ba¤l› herhangi bir ters etki gözlenmemiﬂtir.

‹nfluenza (LAIV): Gebelikte kontraendikedir.
Genel olarak, canl› virüs aﬂilar› gebelikte kontraendikedir.
Çünkü teorik olarak aﬂidaki canl› virüsün fetüsa geçece¤ine inan›l›r. E¤er canl› virüs aﬂis› bilinmeden gebe kad›na
verildi veya kiﬂi aﬂ› oldu, dört hafta içinde gebe kald› ise
oluﬂabilecek teorik risklerle ilgili gebeye bilgi vermek gerekir. Ancak bu durumun gebeli¤in sonland›r›lmas› için
endikasyon teﬂkil etmedi¤i de unutulmamal›d›r.

K›zam›k (Measles): Mumps -Measles-Rubella (MMR) aﬂis› canl› virüs aﬂilar› olup gebelikte kullan›mlar› kontraendikedir. Bu aﬂilar› vurduran kiﬂilerin 28 gün gebe kalmamas› önerilmelidir. E¤er kiﬂi gebe oldu¤unu bilmeden bu
aﬂiy› vurdurdu ise veya MMR aﬂis› vurulduktan sonraki 4
hafta içinde gebe kald› ise olguya aﬂin›n teorik risklerinde
bahsedilmeli ama gebeli¤in sonland›r›lmas› için de endikasyon teﬂkil etmedi¤i anlat›lmal›d›r.

Günlük prati¤imizde en çok karﬂim›za çikan aﬂilar›n gebelikte kullan›m› ile ilgili pratik yaklaﬂim Tablo 1’de ortaya
konuldu. Bu aﬂilar tek tek ele al›narak özellikleri aﬂa¤›da
k›saca anlat›ld›. Ayr›ca gebelik ve aﬂilar ile güncel bilgilere Centers for Disease Control and Prevention web sitesinden www.cdc.gov/nip güncel olarak eriﬂilebilmektedir.

Pnömokokal (PPV23 polisakkarit): Pnömokokal polisakkarit aﬂilar›n ilk trimesterde kullan›m güvenli¤i konusunda tam bir de¤erlendirim yoktur ama istenmeden veya bilinmeden gebeli¤in ilk trimesterinde aﬂi vurulan olgularda
ters etki gözlenmemiﬂtir .

Hepatit A: Hepatit A virüsü inaktif viral aﬂid›r. Bu nedenden dolay› geliﬂim halindeki fetusta oluﬂturabilece¤i riskin çok düﬂük olmas› beklenilmektedir. E¤er gebeye Hepatit A virüsü bulaﬂma ihtimalinin yüksek oldu¤u düﬂünülüyorsa bu aﬂi yap›lmal›d›r.

Polio (IPV): Gebe kad›nlarda ve onlar›n fetüslar›nda
IPV’in ters etkileri gözlenmemiﬂ olsa da teorik etkilerden
dolay› gebelikte vurulmamas› gerekir. Ama gebe kad›n enfeksiyon için yüksek risk taﬂiyor ise ve acil immünizasyon
gerekli ise IPV uygulanabilir.

Hepatit B: Günümüzde hepatit B aﬂis› enfeksiyöz olmayan
HbsAg’i içermektedir ve bunun fetüse bir zarar› yoktur.
Gebelikte aﬂilama kontraendike de¤ildir. Günümüzde s›-

K›zam›kç›k (Rubella): Mumps -Measles-Rubella aﬂis› canl› virüs aﬂilar› olup gebede kullan›mlar› kontraendikedir.
Bu aﬂilar› vurduran kiﬂilerin 28 gün gebe kalmamas› öne-
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rilmelidir. E¤er kiﬂi gebe oldu¤unu bilmeden bu aﬂiy› vurdurdu ise veya MMR aﬂis› vurulduktan sonraki 4 hafta
içinde gebe kald› ise olguya aﬂin›n teorik risklerinde bahsedilmeli ama gebeli¤in sonland›r›lmas› için de endikasyon
teﬂkil etmedi¤i anlat›lmal›d›r.
Tetanos ve Difteri (Td): Toksoid aﬂilar olup gebelikte kullan›mlar›nda sak›nca yoktur. Özellikle maternal ve yeni
do¤an döneminde tetanos dan korunmak amac› ile gebelik
öncesi 3 doz aﬂilamas› yap›lmayan olgular›n, gebelik döneminde, 4 hafta ara ile 2 doz Td yap›lmas› önerilmektedir. Ayr›ca 6 ay sonra postpartum dönemde 3. dozu da yap›lmal›d›r. Daha önce aﬂilanan olgular da ise son 10 y›l
içinde rapel yap›lmam›ﬂ ise 1 doz rapel yap›lmal›d›r.
Tetanos, Difteri & Pertussis (Tdap): Gebelikte kullan›m›
kontraendike de¤ildir.
Suçiçe¤i (Varicella): Varisella virüs aﬂis›n›n fetüs üzerine
etkileri bilinmemektedir. Bu nedenden dolay› gebelerde
aﬂilama kontraendikedir. Gebe olmayan kad›n aﬂiland› ise
enjeksiyondan sonraki 1 ay içerisinde gebe kalmamas›
önerilmektedir. Evlerinde gebe olan kiﬂilerin, aﬂilanmas›nda kontraendikasyon yoktur. E¤er kiﬂi gebe oldu¤unu

bilmeden bu aﬂiy› vurdurdu ise veya varicella aﬂis› vurulduktan sonraki 4 hafta içinde gebe kald› ise olguya aﬂin›n
teorik risklerinden bahsedilmeli ama gebeli¤in sonland›r›lmas› için de endikasyon teﬂkil etmedi¤i anlat›lmal›d›r. Zay›flat›lm›ﬂ viral aﬂin›n virülas› normal virüsten daha az
olaca¤› ve bu nedenle fetüste yarataca¤› etkininde çok daha az olaca¤› düﬂünülmektedir. E¤er gebe varisella ile tehlike alt›nda ise varisella IG verilmelidir.
ﬁarbon: ﬁarbon aﬂis›n›n gebelikte kullan›m› konusunda
yay›nlanm›ﬂ çalismalar yoktur. Gebe kad›n›n ﬂarbona karﬂi aﬂilanmas› ancak aﬂin›n potansiyel yarar› hastal›¤›n potansiyel riskinin üstünde ise uygulanmal›d›r .
BCG: BCG aﬂis›n›n fetüse zararl› etkileri gösterilmemiﬂ olsa da gebelikte kullan›m› önerilmemektedir .
Meningokokal (MPSV4 polisakkarit): Gebede ve yeni do¤anda bu aﬂin›n ters etkileri gözlenmemiﬂtir. Buna dayanarak endikasyon varsa bu aﬂi gebelikte kullan›labilir.
Kuduz: Kuduzun tedavisinin olmamas› ve gebelikte aﬂin›n
fetal anomalilere neden oldu¤unu gösteren herhangi verinin bulunmamas› nedeni ile gebede kullan›labilir. Kuduz
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ile karﬂilaﬂan olguya karﬂilaﬂma sonras› aﬂi vurulabilece¤i gibi, e¤er kuﬂku varsa da profilaktik olarak gebelikte
vurulabilir.
Tifoid: Gebelikte kullan›mlar› konusunda yeterli bilgi ve
veri yoktur .
Sar› ateﬂ: Sar› Ateﬂ aﬂis›n›n gebelik s›ras›nda güvenilirli¤i ispatlanmam›ﬂt›r. Bu aﬂi endemik bölgeye gebenin yolculu¤u engellenemiyorsa ve hastal›k bulaﬂma riski yüksek
ise uygulanmal›d›r. Aﬂi ile fetüs enfeksiyonu çok düﬂüktür.
Konjenital anomaliler ile iliﬂkilendirilmemesine ra¤men
aﬂilanan kad›ndan do¤an infantlar konjenital enfeksiyon
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aç›s›nda yak›n takip edilmelidir. E¤er gebe aﬂiland› ise serokonversiyon kontrol edilmelidir. Çünkü gebe kad›n›n aﬂiya immünolojik yan›t› gebe olmayan kad›na göre daha düﬂüktür.
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