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Viral Hepatitlerden Korunma
Doç. Dr. Fehmi Tabak

C ve E tipi viral hepatitten korunma için aﬂ› çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
Bu bölümde A ve B tipi hepatit profilaksisi anlat›lacakt›r.
A T‹P‹ HEPAT‹T PROF‹LAKS‹S‹
HAV infeksiyonunu azaltmak için en etkili yol 1995 y›l›nda kullan›ma giren hepatit A aﬂ›s› ile aﬂ›lamakt›r. Hastalar ikter baﬂlamadan iki hafta önce,
baﬂlad›ktan 1 hafta sonra d›ﬂk› ile virüs ç›kart›ld›¤›ndan bu dönemler aras›nda hasta bulaﬂt›r›c›d›r. Çocuklar ve bebeklerde bulaﬂt›r›c›l›k birkaç aya kadar
devam edebilir. Bulaﬂma s›kl›kla d›ﬂk›-a¤›z yoluyla (kiﬂiden kiﬂiye temas veya
bulaﬂ›k su veya g›dalar›n al›nmas›) olmaktad›r. HAV aylarca çevre koﬂullar›nda stabil kalabilir. G›dalar›n 85 °C’dan daha fazla bir ›s›da 1 dk süre ile ›s›t›lmas› veya bulaﬂ›k alanlar›n 1:1000 dilüsyonda sodyum hipoklorit ile dezenfeksiyon sonucu virüs inaktive edilebilir.
HAV infeksiyonu aﬂ› ile önlenebilir bir hastal›kt›r. Hepatit A immünizasyonunun amaçlar›: a) ‹nfeksiyondan kiﬂileri korumak, b) Bulaﬂma sonras›
infeksiyonu önleyerek hastal›¤›n insidensini azaltmakt›r, c) Komplikasyon
olarak geliﬂen FH’e ba¤l› mortaliteyi ortadan kald›rmakt›r.
Korunma için immünglobulin ve aﬂ› uygulamas› vard›r.
Immün Globulin (IG)
IG preparatlar› havuzlanm›ﬂ insan plazmas›ndan elde edilen konsantre antikorlar (immünoglobulinler) içerirler. Bu preparatlar HBV, HIV ve HCV aç›s›ndan taranmaktad›r. Bugüne kadar IM IG uygulamas›ndan sonra bu virüslerin geçiﬂi bildirilmemiﬂtir. IG uygulamas› ile hepatit A’ya karﬂ› pasif
immünizasyon sa¤lan›r. Temas öncesi profilaksi için 0.02 mL/kg dozunda IG
IM olarak uygulanmal›d›r. Bu uygulama ile 3 aydan daha k›sa süreli bir korunma sa¤lan›r. 0.06 mL/kg dozunda bir uygulama yaklaﬂ›k 5 ayl›k bir koru-
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ma sa¤lar. HAV ile karﬂ›laﬂt›ktan sonraki 2 hafta içinde uygulama yap›l›rsa
(0.02 mL/kg; IM) koruyuculuk %85’lerin üzerindedir. Uygulama karﬂ›laﬂmadan sonra ne kadar erken yap›l›rsa koruyuculuk o kadar fazla olur. Büyük bir
volüm injekte edilece¤i için uygulama deltoid veya gluteal kas içine yap›l›r.
Ciddi yan etkiler nadiren görülür. IgA eksikli¤i bulunan kiﬂilerde anafilaksi bildirilmiﬂtir. Gebelik ve laktasyon IG uygulamas› için kontrendikasyon teﬂkil etmez. ‹naktive ve oral polio aﬂ›s›n›n yan›t›n› bozmaz iken, canl›, attenue
aﬂ›lar›n (k›zam›k, kabakulak, k›zam›kc›k, su çiçe¤i) yan›t›n› bozabilir. IG uygulamas› yap›ld›ktan sonra MMR aﬂ›s›n›n verilmesi en az 3 ay geciktirilmelidir.
Hepatit A Aﬂ›lar›
A. Aﬂ› Tipleri
Bugün için kullan›mda olan iki adet inaktive aﬂ› (HAVR‹X®‚ ve VAQTA®)
mevcuttur. Hücre kültürü uyumlu virüsler insan fibroblastlar›nda ço¤alt›ld›ktan sonra ultrafiltrasyon veya jel kromatografi yöntemleri ile hücre lizatlar›ndan saflaﬂt›r›l›r. Formalin ile inaktive edilir ve aliminyum hidroksit adjuvan›na adsorbe ettirilir. Koruyucu olarak da 2-fenoksietanol kullan›l›r. HAVRIX’teki antijen içeri¤i ELISA ünite olarak (EL. U.), VAQTA’da ise ünite (U)
olarak bildirilir.
Hepatit A aﬂ›lar› 2-8 °C aras›nda saklanmal›d›r. 37 °C’da tutulduklar›nda
HAVR‹X’in etkinli¤i en az 1 hafta, VAQTA’n›n etkinli¤i en az 12 ay stabil kalabilmektedir.
B. Aﬂ›lar›n Etkinli¤i
Her iki aﬂ› da ileri derecede immünojenik olup, önerilen dozlar uyguland›¤›nda, ilk dozdan yaklaﬂ›k 1 ay sonra yetiﬂkinlerin %94-100’ünde koruyucu
antikor seviyeleri elde edilebilmektedir. ‹kinci dozdan sonra ise tüm olgularda koruyucu düzeylerde antikor seviyeleri elde edilmiﬂtir. Çocuklar ve adolesanlarda da benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir. 2 yaﬂ›n alt›nda ve maternal antikoru bulunmayan bebeklerde aﬂ› immünojen olarak bulunmuﬂ ve tümünde
koruyucu seviyelerde antikor geliﬂmiﬂtir. Anneye ait antikorlar› bulunan bebeklerde ise antikor seviyelerinde azalma ortaya ç›km›ﬂt›r.
Tam doz aﬂ›lama sonras› 20 y›l veya daha uzun süreli koruyuculuk sa¤land›¤› düﬂünülmektedir. ‹ki aﬂ› aras›nda serokonversiyon ve oluﬂan antikor titreleri bak›m›ndan bir fark bulunmamaktad›r. IG uygulamas› veya aﬂ›lama ile
elde edilen antikor konsantrasyonlar› do¤al infeksiyon sonras› geliﬂen antikor
konsantrasyonundan 10-100 kat daha azd›r. HAV infeksiyonunu önlemek için
gerekli en düﬂük antikor seviyesinin ne oldu¤u tam olarak tan›mlanamam›ﬂt›r. Bu s›n›r›n en az 20 mIU/ml olmas› gerekti¤ini bildiren çal›ﬂmalar vard›r.
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Yan›t› azaltan faktörler: Aﬂ›lama s›ras›nda anti-HAV mevcudiyeti immün
yan›t› engellemektedir. Bununla birlikte IG uygulamas› ile birlikte baﬂlanan
aﬂ›lama ile immünojenite azalmaz. Azalm›ﬂ immünojenite anneye ait antikorlar› bulunan aﬂ›lanm›ﬂ bebeklerde gösterilmiﬂtir. Bu bebeklerdeki antikorlar›n
düzeyi anneye ait antikorlar› bulunmayan aﬂ›lanm›ﬂ bebeklerin antikor düzeylerinin yaklaﬂ›k 1/3-1/10’u olarak bulunmuﬂtur.
HIV infekte kiﬂilerde de aﬂ›lama sonras› daha düﬂük titrelerde antikor düzeyleri elde edilmiﬂtir. Kronik karaci¤er hastalar›n›n aﬂ›lamalar›nda elde edilen sonuçlar ise sa¤l›kl› kiﬂilere benzerdir. Yaﬂ artt›kça oluﬂan antikor seviyelerinde hafif azalmalar olmaktad›r. Sigara içimi ve obesitenin etkinli¤i de¤erlendirilmemiﬂtir.
Di¤er aﬂ›lar ile ayn› anda verilmesi di¤er aﬂ›lar›n etkinli¤ini azaltmaz.
C. Doz ve Uygulama
Aﬂ› IM olarak deltoid kas›ndan uygulanmal›d›r. HAVR‹X’in 2-18 yaﬂ›ndakiler için 720 EL. U. antijen içeren, 18 yaﬂ ve üzerindekiler için 1440 EL. U. antijen içeren iki farkl› preparat› vard›r. VAQTA’n›n ise 2-17 yaﬂ›ndakiler için 25
U antijen içeren, 17 yaﬂ ve üzerindekiler için 50 U. antijen içeren iki farkl› preparat› vard›r. Aﬂ›lar 0 ve 6-12.aylar aras›nda bir tane olmak üzere iki doz olarak yap›lmal›d›r. 2 yaﬂ alt›ndakiler için lisans alm›ﬂ herhangi bir aﬂ› bulunmamaktad›r.
D. Güvenlik ve Yan Etkiler
Yap›lan çal›ﬂmalarda ciddi bir yan etki görülmemiﬂtir. En s›k karﬂ›laﬂ›lan
yan etkiler injeksiyon yerinde a¤r›-k›zar›kl›k, baﬂa¤r›s› ve halsizliktir. Avrupa
ve Asya’da aﬂ›lanan yaklaﬂ›k 1.3 milyon kiﬂide çok nadiren anafilaksi, Guillain-Barre sendromu, brakiyal pleksus nöropatisi, transvers myelit, multipl skleroz, ensefalopati ve eritema multiforme gibi komplikasyonlar bildirilmiﬂtir.
Fakat bu birlikteliklerin aﬂ› ile iliﬂkisi tam olarak do¤rulanamam›ﬂt›r.
Kontrendikasyonlar: Hepatit A aﬂ›s› hepatit A aﬂ›s›na veya aﬂ› içeriklerine
önceden bilinen ciddi reaksiyon anamnezi bulunan kiﬂilere uygulanmamal›d›r. Gebelikte kullan›m› hakk›nda kesin bir öneri bulunmamaktad›r. ‹naktive
aﬂ› oldu¤undan fetüse riski teorik olarak çok düﬂüktür. ‹mmun yetersizlikli kiﬂiler için bir sak›nca bulunmamaktad›r.
E. Aﬂ› Öncesi ve Sonras› Serolojik Testlerin Kullan›m›
‹nfeksiyon s›ras›nda oluﬂan koruyucu antikorlar yaﬂam boyu koruyuculuk
sa¤lar. Ülkemizde yetiﬂkinlerin önemli bir bölümü infeksiyonu geçirdi¤inden
aﬂ›lama öncesi serolojik kontrol yap›lmal›d›r. Kontrol yap›lmaks›z›n aﬂ›laman›n antikoru bulunan kiﬂilerde bir yan etkiye yol açmaz. Aﬂ› sonras› antikor
kontrolu gereksizdir.
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Hepatit A Aﬂ›s›n›n Kullan›m› için Öneriler
Aﬂ›lanmas› önerilen kiﬂiler:
1. Çocuklar: Rutin aﬂ›lama aﬂ› ile koruyuculuk uzun y›llar sa¤lanabildi¤i
için önerilmektedir. Ayr›ca aﬂ›lama ile FH’e ba¤l› ölümlerin de önüne geçilebilecektir.
2. Geliﬂmemiﬂ ülkelere veya ülke içinde geliﬂmemiﬂ bölgelere seyahat
edecekler: Bu amaçla IG veya aﬂ› uygulamas› yap›labilir. Seyahatten en az 4
hafta önce aﬂ›lamaya baﬂlanmal›d›r. Antikor oluﬂumu en erken 2 hafta içinde
baﬂlamaktad›r. K›sa süre içinde seyahate baﬂlayacaklara ise farkl› bölgelerden
aﬂ› ve IG eﬂ zamanl› olarak uygulanmal›d›r. Aﬂ›ya karﬂ› allerjik olanlarda sadece IG uygulan›r. E¤er seyahat edilecek bölgede 2 aydan daha fazla kal›nacak ise IG dozu 0.06 mL/kg olarak uygulan›r.
3. Homoseksüel erkekler
4. Uyuﬂturucu ba¤›ml›lar›
5. Mesleki risk taﬂ›yanlar
6. P›ht›laﬂma faktör hastal›¤› olanlar
7. Kronik karaci¤er hastal›¤› bulunanlar
Immünglobulin (IG) Kullan›m› için Öneriler
Temas sonras› en az 1 ay önceden hepatit A aﬂ›s› uygulananlara IG önerilmez.
IG serolojik olarak do¤rulanm›ﬂ hastalar›n aﬂ›lanmam›ﬂ ve hastal›¤› geçirmemiﬂ eﬂlerine ve tüm ev halk›na önerilir. Günlük bak›m merkezlerinde 1 veya daha fazla say›da hepatit A olgusu saptand›¤›nda tüm kiﬂilere IG uygulanmal›d›r.
B T‹P‹ HEPAT‹T PROF‹LAKS‹S‹
‹nfeksiyonu sonucunda k›sa ve uzun vadeli arzu edilmeyen komplikasyonlar geliﬂebilen HBV’nü kontrol alt›nda tutabilmek için aﬂa¤›daki önlem
stratejileri geliﬂtirilmiﬂtir:
1. Gebelerin do¤um öncesi HBsAg yönünden taranarak do¤acak çocu¤un
ve di¤er ev halk›n›n aﬂ›lanmas›n› sa¤lamak,
2. Hepatit B aﬂ›s›n›n rutin aﬂ› program›na al›narak her yeni do¤ana uygulanmas›,
3. Risk alt›ndaki yetiﬂkinlerin aﬂ›lanmas›,
Hepatit B aﬂ›lar› HBV infeksiyonunu ve takiben geliﬂebilecek kronik hepatit, siroz ve HSK gibi komplikasyonlar›n› önleyebilmektedir. HSK’y› önleyebildi¤i için kansere karﬂ› ilk aﬂ› olma özelli¤i de bulunmaktad›r.
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HBV’ne karﬂ› korunma hepatit B aﬂ›lar› ile aktif olarak sa¤lan›r. Konuyla
ilgili oldu¤u için pasif ve aktif immünizasyon hakk›nda da k›saca durmakta
yarar vard›r:
Pasif ‹mmünizasyon
Bu amaçla hepatit B immünoglobulin (HBIG) kullan›l›r. HBIG yüksek titrede HBV yüzey antijenine karﬂ› antikor içeren plazma havuzundan elde edilir. ‹nsan plazmas› kullan›ld›¤›ndan HIV varsa ortadan kald›racak veya etkisiz
hale getirecek bir seri iﬂlemden sonra kullan›ma sunulur. Bu güne kadar HBIG
kullan›m›na ba¤l› HIV bulaﬂ› bildirilmemiﬂtir. Kullan›m› ile geçici (3-6 ay) bir
koruyuculuk sa¤lan›r. HBV ile bulaﬂ›k kan ve di¤er vücud s›v›lar› ile temas
(deriye i¤ne batmas› veya mukoza temas›) eden kiﬂilere, taﬂ›y›c› oldu¤unu bildi¤imiz anneden yeni do¤an bebe¤e ve B tipi akut viral hepatit tan›s› alan hastan›n cinsel olarak birlikte oldu¤u kiﬂilere uygulan›r. Uygulama dozu 0.06
ml/kg olup maksimal doz 5 ml’dir. Uygulama intramüsküler olarak yap›l›r.
Temas›n ilk 48 saati çinde uygulanmas› önerilir. Eﬂ zamanl› olarak aktif
immünizasyona da baﬂlanmal›d›r. Önemli yan etkisi olmamakla birlikte uygulamay› takiben 1-2 gün içinde nadir olarak ateﬂ veya allerjik döküntüler görülebilir.
Aktif ‹mmünizasyon
Hepatit B aﬂ›lar› ile aﬂ›lanmak HBV infeksiyonunu ve takiben geliﬂebilecek
sonuçlar›n› önlemek aç›s›ndan bugün için kullan›labilecek en etkili yöntemdir.
Ayr›ca hepatit aﬂ›lar› uyguland›¤›nda s›k rastlanan bir kanser türü olan
HSK’y› da engelleyece¤inden kanseri önleyen bir aﬂ› olma özelli¤i de bulunmaktad›r. HBV 1963 y›l›nda bulunup, tan›sal testler 1970 y›l›nda kullan›ma
girmiﬂtir. 1970’lerin ortalar›nda ilk aﬂ› geliﬂtirilip, klinik çal›ﬂmalarla etkinli¤inin %90 oldu¤u 1970’lerin sonunda gösterilebilmiﬂtir. Plazma kaynakl› ilk hepatit B aﬂ›s› ancak 1981 y›l›nda lisans alarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹lk aﬂ›larda kronik olarak infekte hastalar›n plazmas›ndan elde edilen HBV’ne ait
yüzey antijeni (HBsAg) saflaﬂt›r›larak kullan›lm›ﬂt›r. Bugün art›k plazma kökenli aﬂ›lar Çin d›ﬂ›nda kullan›lmamaktad›r. Takiben 1980’lerde rekombinant
DNA teknolojisi kullan›larak bir maya mantar› olan Saccharomyces cerevisiae
genine HBsAg geni içeren bir plazmid yerleﬂtirilerek ilk rekombinant aﬂ› elde
edilmiﬂ ve 1986 y›l›nda lisans alm›ﬂt›r. K›sa süre sonrada yine ayn› yöntemle
memeli hücreleri kullan›larak yeni bir rekombinant DNA aﬂ›s› elde edilmiﬂtir.
1989 y›l›ndan itibaren rekombinant HBV aﬂ›lar› kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Rekombinant yöntemle elde edilen aﬂ›lar ml’de 5-40 mg HBsAg’in 22nm’lik sferik partikülleri, adjuvant olarak aliminyum hidroksit (0.5 mg/ml) ve koruyucu olarak thiomerosal (1:20.000 konsantrasyonda) içerecek ﬂekilde paketlenir.
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Aﬂ› Tipleri
a. Plazma Kaynakl› Aﬂ›lar
Plazma kaynakl› ilk aﬂ› 1970 y›l›na bulunup, 1981 y›l›nda kullan›ma girmiﬂtir. Oldukça ucuza maledilebildi¤inden bugün sadece geliﬂmekte olan ülkelerde kullan›lmaktad›r. Ülkemizde bugün art›k kullan›lmamaktad›r.
b. Rekombinant DNA Aﬂ›lar›
Bulunuﬂlar› 1980’li y›llarda, kullan›ma giriﬂleri ise 1989 y›l›ndad›r. HBsAg
içeren plazmidler maya veya memeli hücrelerine yerleﬂtirilerek elde edilirler.
Bu hücreler daha sonra HBV taﬂ›y›c›lar›n›n plazmalar›nda bulunana benzer,
immünojenik HBsAg partikülleri üretmeye baﬂlarlar. Ülkemizde maya kökenli beﬂ (H-B Vax II®‚ Engerix-B®‚ Hepavax-Gene®‚ Euvax-B®‚ Heberbiovax®),
memeli hücresi kökenli bir (Gen Hevac B®) aﬂ› bulunmaktad›r. Sadece biri
(Gen Hevac B®) pre-S ve S antijenlerini içermekte olup, di¤erleri sadece S antijenlerini içermektedir.
c. Deneysel Aﬂ›lar
Bunlar baz› virüs ve bakterilerin salg›lad›¤› HBsAg içeren aﬂ›lar, HBV kor
partikülleri, peptid aﬂ›lar, idiotip/anti-idiotip aﬂ›lar ve DNA aﬂ›lar›d›r.
Aﬂ›lar›n Etkinli¤i
Koruyucu antikor yan›t› ml’de 10 mIU(mili-International-Unit)’den fazla
anti-HBs düzeyi olarak tan›mlanabilir. Önerilen uygulama ile sa¤l›kl› yetiﬂkinlerin en az %90’›nda, bebek ve çocuklar›n en az %95’inde koruyucu antikor yan›t› elde edilebilmektedir. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda ise rekombinant aﬂ›lar ile
sa¤l›kl› yetiﬂkinlerin %85.7’sinde koruyucu antikor yan›t› elde edilmiﬂtir. Düﬂük aﬂ› maliyeti sa¤lamak amac›yla yine 3 doz yap›lan intradermal uygulamalar ile daha düﬂük serokonversiyon oranlar› (%55-81) elde edilmektedir.
Aﬂ› uygulamas› sonras› yap›lan 10-15 y›l gibi uzun süreli izlemlerde klinik
olarak akut hepatit ile karﬂ›laﬂ›lmamas›na karﬂ›n, çok az say›da olguda kronik
taﬂ›y›c›l›k saptanm›ﬂt›r. Aﬂ› ile yeterli immün yan›t oluﬂtuktan sonra virüs ile
karﬂ›laﬂma veya aﬂ›n›n booster dozlar› ile kiﬂiyi hastal›ktan koruyan h›zl› bir
anamnestik yan›t ortaya ç›kmaktad›r. Baz› kiﬂilerde de klinik yak›nmalar ve
taﬂ›y›c›l›k geliﬂmeden anti-HBc oluﬂabilmektedir. Ço¤u araﬂt›rmac›larda çok
uzun süreli, belki de yaﬂam boyu devam edebilen koruyuculuk oluﬂtu¤unu
ileri sürmektedirler. Do¤al infeksiyon sonucu oluﬂan anti-HBs ve anti-HBc antikorlar›n›n genellikle yaﬂam boyu devam devam etmesine karﬂ›l›k aﬂ› ile oluﬂmuﬂ anti-HBs 5-20 y›l içerisinde kaybolabilmektedir. Aﬂ› sonras› elde edilen
antikor titresi ne kadar fazla ise antikorun kaybolmas› da o kadar uzun sürede gerçekleﬂir. Toplum aﬂ›lamalar›n›n uzun vadeli sonuçlar›n›n incelendi¤i ve
‹talya’n›n hiperendemik bölgelerinden Afragola’da yap›lan çal›ﬂmalarda aﬂ›lamadan yaklaﬂ›k 15 y›l sonra akut viral hepatit insidensi 63/100.000’den
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3/100.000’e, HBsAg taﬂ›y›c›l›¤› %13.4’den %3.7’ye, anti-HBc pozitifli¤i
%66.9’dan %34.2’ye düﬂtü¤ü görülmüﬂtür. Serokonversiyon 40 yaﬂ›ndan önce
%90-100 aras›nda de¤iﬂmektedir. K›rk yaﬂ›ndan sonra bu oran azalmas›na karﬂ›n yine de %80’lerin üzerindedir. Aﬂ›ya yan›ts›zl›k ileri yaﬂ, ﬂiﬂmanl›k, sigara
içimi, erkek cinsiyet ve immün yetersizlik gibi (HIV infeksiyonu ve kronik
böbrek yetersizli¤i gibi) durumlarla iliﬂkilidir. Yan›ts›zlar do¤al HBV infeksiyonuna duyarl›d›rlar. Yan›ts›z olgulara uygulanan yüksek dozlar ve ilave
dozlar sonucunda düﬂük düzeyli ve genellikle geçici antikor yan›tlar› elde edilebilir.
Primer aﬂ›lama sonras› koruyucu dozda antikor yan›t› geliﬂmeyenler yeniden aﬂ›lanmal›d›rlar. Bu kiﬂilerde ilave uygulanan bir doz ile olgular›n %1525’inde, yeniden tam aﬂ›lama ile %30-50’sinde koruyucu antikor yan›t› oluﬂabilmektedir.
Doz ve Uygulama
Uygulama dozu yetiﬂkinler için 10-20 mg olup, bebek ve çocuklarda bu dozun %50-75’i kullan›labilir. ‹mmun sistemi bask›lanm›ﬂ ve diyaliz hastalar›na
fazla say›da ve yüksek dozlarda aﬂ› uygulanmal›d›r. Bunun için 40 mg antijen
içeren özel formülasyonlar bulunmaktad›r.
Uygulama yeri yetiﬂkinlerde deltoid kas, bebeklerde ise uylu¤un anterolateral kaslar›d›r. Gluteal kas içi uygulama ile aﬂ›n›n etkinli¤i azalmaktad›r.
Hepatit B aﬂ›lar› gebelik ve laktasyon döneminde rahatl›kla uygulanabilir.
Di¤er aﬂ›lar ile farkl› yerlerden eﬂ zamanl› yap›labilir. Kombine aﬂ› de¤ilse di¤er aﬂ›lar ile kar›ﬂt›r›larak yap›lmamal›d›r.
Aﬂ›lar dondurulmadan 4-8 °C’ta saklanmal›d›rlar.
Aﬂ›lar iki ﬂekilde uygulanabilir. Birinci ﬂekilde birer ayl›k aralarla ve 6.ayda birer doz olmak üzere 3 kez; ikinci ﬂekilde ise birer ayl›k aralarla 3 kez ve
12. ayda bir kez olmak üzere toplam 4 kez uygulan›r. ‹ki uygulama ﬂekli aras›nda koruyucu dozda antikor oluﬂturma aç›s›ndan bir fark bulunmamaktad›r. Son doz booster doz olarak etki etmektedir ve son antikor titresinin oluﬂmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Son iki doz aras›ndaki süre 4-12 ay olabilir. Yeni do¤anlarda hepatit aﬂ›s› rutin aﬂ› program›na al›nm›ﬂ olup, iki uygulama
ﬂeklinin yan›s›ra do¤umda, 2. ayda ve 6. ayda veya do¤umdan sonraki 2.-4. ve
6. aylarda uygulanabilir. Biz klini¤imizde aﬂ› uygulanan kiﬂinin izlemi ve daha düﬂük maliyetli oldu¤undan yetiﬂkin yaﬂ grubunda birinci ﬂekil uygulamay› tercih etmekteyiz.
Güvenlik ve Yan Etkiler
Hepatit B aﬂ›lar› 1982 y›l›ndan beri güvenle uygulanan aﬂ›lard›r. Bugüne
kadar hepatit B aﬂ›s› uygulanan 500 milyonun üzerindeki kiﬂide ciddi bir yan
etki gözlenmemiﬂtir. Uygulama yerinde aliminyuma ba¤l› olarak ortaya ç›ka-
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bilen k›zar›kl›k ve ﬂiﬂlik %3-29 olguda görülebilir. Bir günden daha az sürebilen ateﬂ (%1-6) ve halsizlik olgular›n çok az›nda rastlanmaktad›r. Ciddi yan etkiler ileri derecede nadirdir ve aﬂ› ile iliﬂkileri de kuﬂkuludur. Ciddi yan etkiler aras›nda multipl skleroz, kronik yorgunluk sendromu, romatoid artrit veya otoimmün hastal›klar gibi kronik hastal›klar bulunmaktad›r. Taiwan, Alaska, Yeni Zelanda ve A.B.D’de yap›lan büyük çapl› çal›ﬂmalarda aﬂ› ile Guillain-Barre sendromu (GBS), transvers myelit, optik nörit ve nöbetler baﬂta olmak üzere ciddi yan etkiler aras›nda herhangi bir birliktelik gösterilememiﬂtir. Plazma kökenli aﬂ›lar uygulamas›n› izleyen 3 y›l içinde GBS geliﬂimi
0.5/100.000 olarak bildirilmektedir. Fakat aﬂ› ile iliﬂkisi oldukça kuﬂkuludur.
Bununla birlikte rekombinant aﬂ›lar ile GBS aras›nda bir iliﬂki bildirilmemiﬂtir.
Aﬂ› sonras› romatoid artrit geliﬂen olgularda yap›lan çal›ﬂmalarda bu kiﬂilerin
genetik olarak romatoid artrit için riskli kiﬂiler oldu¤u gösterilmiﬂtir. Hepatit
B aﬂ›s› uyguland›ktan sonra geliﬂen nadir komplikasyonlar aras›nda vaskülitler, liken planus, yayg›n granüloma annülare ve immün trombositopenik purpura gibi tablolar say›labilir.
Aﬂ› ile multipl skleroz (MS) ve di¤er demiyelinizan hastal›klar aras›ndaki
iliﬂki oldu¤u ileri sürülmesine karﬂ›n bugüne kadar aﬂ› uygulanan 500 milyonu aﬂk›n kiﬂide bu birlikteli¤i destekleyici bir çal›ﬂma yay›nlanmam›ﬂt›r. Aﬂ›
uyguland›ktan sonra ortaya ç›kan demiyelizan bir hastal›k rastlant›sal olarak,
MS veya demiyelinizan bir hastal›¤a yatk›n kiﬂilerde aﬂ›n›n tetikleyici rolüne
ba¤l› olarak veya aﬂ›n›n gerçekten bu tür hastal›klara yol açmas› ile oluﬂabilir.
Aﬂ› sonras› MS geliﬂimi bildirilen olgular sadece rastlant›sal birliktelik oldu¤u
kabul edilmektedir. ‹lave olarak viral infeksiyonlar sonucunda MS’da ortaya
ç›kan alevlenmeler aﬂ› uygulanan kiﬂilerden daha fazlad›r. Aﬂ›lar›n uygulanmaya baﬂlad›¤›ndan bu güne kadar yeni MS olgular›nda art›ﬂ olup olmad›¤›
da bilinmemektedir. Ayr›ca HBV aﬂ›lar› ile "myelin basic protein" aras›nda bir
benzerlik bulunmamad›¤›ndan hepatit aﬂ›lar› anti-myelin antikorlar›n›n oluﬂumunu provoke etmemektedir. Bu bilgilere karﬂ›n aﬂ› ile MS aras›ndaki birliktelik olup olmad›¤›n› belirlemek için çal›ﬂmalar sürmektedir.
Anafilaksi ileri derecede nadirdir ve s›kl›¤› 1/600.000 olarak bildirilmektedir. Bugüne kadar aﬂ› sonras› anafilaksiye ba¤l› ölüm bildirilmemiﬂtir. E¤er
aﬂ›n›n ilk dozu uygulan›rken anafilaksi veya ciddi allerjik reaksiyon ortaya ç›karsa takibeden dozlar uygulanmamal›d›r.
Aﬂ›n›n bebek ölümlerinde art›ﬂa yol açmad›¤› da gösterilmiﬂtir.
Aﬂ› Öncesi ve Sonras› Serolojik Testlerin Kullan›m›
Aﬂ› öncesi kiﬂinin HBV’ne ba¤›ﬂ›k veya duyarl› oldu¤unu ortaya ç›kartmak için HBsAg ve Anti-HBc(IgG) veya HBsAg ve Anti-HBs testlerine bak›lmal›d›r. Anti-HBc(IgG) pozitifli¤i kiﬂinin daha önceden HBV ile karﬂ›laﬂt›¤›n›
gösterdi¤inden sadece Anti-HBc (IgG) bak›larak da negatif ise aﬂ› uygulamas›na geçilebilir. Bu testlerin yorumu Tablo 1’de görülmektedir. Aﬂ› serileri ta-
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Tablo 1. Aﬂ› öncesi serolojik testlerin sonuçlar› ve yorumlar›
Test ve Sonuç

Yorum

Aﬂ›r› Gereksinim

HBsAg (+)
Anti-HBc (+)

Taﬂ›y›c›

Aﬂ› uygulanmaz.

HBsAg (-)
Anti-HBc (+)

Kiﬂi HBV ile temas etmiﬂtir ve büyük bir olas›l›kla
do¤al ba¤›ﬂ›kl›k geliﬂmiﬂtir veya az bir olas›l›kla
izole anti-HBc pozitifli¤i mevcuttur.

Aﬂ› uygulanmaz.

HBsAg (-)
Anti-HBc (-)

Kiﬂi HBV’ne duyarl›d›r.

Aﬂ› uygulanmal›d›r.

HBsAg (+)
Anti-HBs (-)

Kiﬂi HBV ile infektedir ve büyük bir olas›l›kla
sa¤l›kl› taﬂ›y›c›d›r.

Aﬂ› uygulanmaz.

HBsAg (-)
Anti-HBs (+)

Kiﬂide HBV’ne karﬂ› do¤al ba¤›ﬂ›kl›k geliﬂmiﬂtir
veya aﬂ› uygulanm›ﬂt›r.

Aﬂ› uygulanmaz.

HBsAg (-)
Anti-HBs (-)

Kiﬂi duyarl›d›r.

Aﬂ› uygulanmal›d›r.

Anti-HBc (-)

Kiﬂi duyarl›d›r.

Aﬂ› uygulanmal›d›r.

Anti-HBc (+)

Kiﬂi HBV ile temas etmiﬂtir.
Duyarl› veya ba¤›ﬂ›kt›r.

Aﬂ› uygulanmaz.

mamland›ktan 1-6 ay sonra sadece anti-HBs testine bak›l›r. Kiﬂi riskli grupta
ise bu test titrasyonlu olarak istenir. Özellikle aile bireylerinde taﬂ›y›c› olanlarda ve sa¤l›k personelinde bu çok önemlidir. Risk taﬂ›mayanlarda ise aﬂ›
%90’lar›n üzerinde serokonversiyon oluﬂturdu¤undan anti-HBs sonucuna bak›lmayabilir.
Temas öncesi aﬂ›lama yap›lacak kiﬂilerde HBV aç›s›ndan serolojik kontrol
tart›ﬂmal›d›r. Toplum aﬂ›lamalar›nda aﬂ› öncesi serolojik inceleme HBV’nün
prevalans›n›n düﬂük oldu¤u toplumlarda yap›lmayabilir. Fakat ülkemizde seropozitiflik yüksek düzeylerde oldu¤undan mutlaka serolojik kontrol yap›lmal›d›r. Serolojik kontrol ile bu kiﬂilerin seropozitif en az 1/3’ü yüksek maliyetli ve gereksiz aﬂ›lamadan kurtulacaklar› gibi, taﬂ›y›c› oldu¤u saptananan
kiﬂilerdeki kronik hepatitin hangi düzeylerde oldu¤u ileri araﬂt›rmalarla ortaya ç›kart›labilecektir. Ayr›ca taﬂ›y›c›lar›n aile bireyleri taranarak seronegatif eﬂ
ve çocuklar daha dikkatli bir ﬂekilde aﬂ›lanarak, özellikle çocuklar›n HBV’nü
küçük yaﬂta edinilmeleri engellenebilecektir. Taﬂ›y›c›lar›n aile bireylerinde aﬂ›
öncesi mutlaka tarama yap›lmal›d›r. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda taﬂ›y›c›lar›n eﬂlerinde HBsAg pozitifli¤ini %10.4, HBV seropozitifli¤ini %56.2, kronik hepa-
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titli veya sa¤l›kl› taﬂ›y›c›lar›n eﬂ d›ﬂ› ev halk›nda HBsAg pozitifli¤ini %14 ve
kronik hepatitli olgular›n çocuklar›nda seropozitiflik oran›n› %43.8 olarak bulduk. Ülkemizde HBV’nün bulaﬂmas›nda önemli yollardan ikisi cinsel yol ve
horizontal yol oldu¤u için aﬂ› öncesi aile bireylerini taramakla kronik hepatiti
olan bireyleri erkenden saptayabildi¤imiz gibi yüksek oranda seropozitiflik
nedeni ile yüksek maliyetli olan, gereksiz aﬂ› uygulamas›ndan da seropozitif
bireyleri kurtarabiliriz. Hat›rlat›lmas› gereken bir nokta da sa¤l›kl› taﬂ›y›c› veya kronik hepatitli kiﬂilerde aﬂ›n›n olumsuz herhangi bir etki yaratmad›¤›d›r.
Korunma
a. Temas Öncesi Korunma
Baﬂta risk alt›ndaki bireyler olmak üzere HBV için orta veya yüksek endemik bir bölgede yaﬂayan herkese hepatit B aﬂ›lar› önerildi¤i ﬂekilde uygulanmal›d›r. Ülkemiz için horizontal bulaﬂma çok önemlidir. Bu yolla bulaﬂma s›kl›kla yaﬂam›n ilk 5 y›l›nda olmaktad›r. 1-5 yaﬂ grubunda kronikleﬂme de yaﬂa
ba¤l› olarak %30-60 aras›nda de¤iﬂmektedir. Temas öncesi korunmada öncelikli hedef grup ülkemiz için taﬂ›y›c› bireyin bulundu¤u ev halk›n›n di¤er duyarl› bireyleri olmal›d›r. Öncelikle aﬂ›lanmas› gereken riskli gruplar ﬂunlard›r:
• Aile bireyleri aras›nda taﬂ›y›c› bulunanlar
• Sa¤l›k çal›ﬂanlar› (doktor, hemﬂire, diﬂ hekimleri, laborantlar, morg çal›ﬂanlar› ve hasta ile do¤rudan temasta olan personeller)
• Taﬂ›y›c› bir anneden do¤an çocuklar
• Hemodiyaliz hastalar›
• De¤iﬂik hematolojik hastal›klar› nedeni ile kan ve kan ürünlerini almak
zorunda olan hastalar
• Damar yoluyla ilaç ba¤›ml›s› olanlar
• Ço¤ul cinsel partnerleri olanlar
• ‹tfaiyeciler ve polisler
• Zihinsel gerili¤i olanlar›n bulundu¤u bak›mevlerindeki hasta ve çal›ﬂanlar
b. Temas Sonras› Korunma
1. Perinatal geçiﬂ
Taﬂ›y›c› annelerden do¤an bebeklerde anne HBeAg pozitif ise infekte olma
s›kl›¤› %70-90, kronikleﬂme s›kl›¤› %90 ve anne HBeAg negatif ise infekte olma s›kl›¤› %10-40, kronikleﬂme s›kl›¤› %40-70’dir. Uterus içi bulaﬂma olgular›n %5-8’inde görülürken, bulaﬂma s›kl›kla do¤um s›ras›nda vajinal salg›lar,
kan ve amniotik s›v›lar›n bebe¤in konjuktivas›, mukozalar› ve deri lezyonlar›na bulaﬂmas› veya bu salg›lar› yutulmas› ile olmaktad›r. Ülkemizde yüksek taﬂ›y›c›l›k oran› ve HBV perinatal bulaﬂt›¤›nda olgular›n tümüne yak›n›nda kro-
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nik hepatite yol açt›¤›ndan gebelerin tümü HBV yönünden mutlaka taranmal›d›r. Taﬂ›y›c› annelerin yenido¤an bebekleri mutlaka korunma programlar›na
al›nmal›d›r.Taﬂ›y›c› annelerden do¤an çocuklara virüs geçiﬂi sonucu infeksiyon HBIG, hepatit B aﬂ›lar› veya her ikisinin eﬂ zamanl› olarak uygulamas› ile
önlenebilir. Sadece HBIG veya hepatit aﬂ›s› uygulamas›n›n etkinli¤i %75 olarak bildirilmektedir. Aﬂ› ve HBIG’in birlikte uygulamas› ile etkinlik %95’lere
kadar ç›kmaktad›r.
Taﬂ›y›c› anneden do¤an bebe¤e do¤umdan sonraki ilk 12 saat içine aﬂ›n›n
ilk dozu ve farkl› bir yerden 0.5 ml HBIG uygulan›r. Takiben 1. ay ve 6. ayda
ilave iki doz aﬂ› daha uygulan›r. E¤er 4 doz yap›lmas› planlanm›ﬂ ise 1.-2. ay
ve 12. ayda ilave üç doz aﬂ› daha uygulan›r.
2. Deri veya mukoza yoluyla bulaﬂma olanlarda korunma
HBsAg’i pozitif kiﬂilerden perkütan veya transmukozal bulaﬂma sonras›
HBV infeksiyon riski HBeAg pozitif ise %27-43 aras›nda de¤iﬂmektedir. Bu ﬂekilde bulaﬂma s›kl›kla HBV ile bulaﬂ›k i¤ne batmas› ve kesici aletlerin kesisi
sonucu olmaktad›r. Ayr›ca di¤er bulaﬂma ﬂekilleri kan ve salg›lar›n mukozaya veya bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye s›çramas›d›r. Bu ﬂekildeki bulaﬂmalar ile
genellikle sa¤l›k personelleri karﬂ›laﬂmaktad›r. Temas sonras› uygulamalar
hakk›ndaki öneriler:
1. HBV taﬂ›yan bir hastadan anti-HBc veya anti-HBs negatif kiﬂiye bir bulaﬂma durumunda ilk 48 saat içinde 0.06 ml/kg HBIG IM olarak uygulan›r. Eﬂ
zamanl› olarak aﬂ› program› (0-1 ve 6. Aylar veya 0-1-2 ve 12. Aylar) baﬂlat›l›r.
2. E¤er hastan›n ve/veya temas eden kiﬂinin HBV serolojisi bilinmiyorsa
hemen aﬂ› uygulamas›na baﬂlan›r ve seroloji belli olana kadar düﬂük titrede
anti-HBs içeren normal immünglobulin (0.06 ml/kg veya 5 ml) uygulan›r. Seroloji belli oldu¤unda 48 saati geçmemiﬂ ise gerekliyse HBIG uygulan›r.
3. Bulaﬂma olan kiﬂinin anti-HBs ve/veya anti-HBc antikorlar› veya
HBsAg’i pozitif ise aﬂ› ya da HBIG uygulamas›na gerek yoktur.
3. Cinsel temas sonras› korunma
Akut hepatit B’li veya kronik hepatitli bir hasta ile cinsel iliﬂkiye girme durumunda da 14 gün içinde HBIG uygulan›r ve aﬂ› uygulamas›na (0, 1 ve 6. Aylarda) geçilir.
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