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Pnömokok Sternberg ve Pasteur tarafından
eş zamanlı olarak 1880 yılında in vitro olarak
izole edilmiş, daha sonra lobar pnömoninin esas
nedeni olduğu belirlenmiştir (1).
İnvaziv pnömokok hastalığı (İPH); Streptococcus pneumoniae tarafından oluşturulan ve
kan veya diğer steril vücut bölgelerinde üremeyle giden (bakteremi, sepsis, menenjit gibi) ciddi
seyirli enfeksiyon olarak bilinir. Pnömokoksik
pnömoniler de genellikle İPH grubunda kabul
edilir. İPH hayati risk doğurur ve bu risk bazı özel
risk faktörü olan çocuklarda (<2yaş, splenektomi, orak hücreli anemi, talasemi major, immün
yetmezlikler gibi) daha yüksektir.
İPH hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde hatırı sayılır bir hastalık yükü oluşturur,
bu hastalık yükü kalıcı bakım gerektiren sekel ve
ölümü de içermektedir. ABD’de konjuge pnömokok aşılarının rutin kullanıma girmesinden
önce <5 yaş çocuklarda her yıl S. pneumoniae’ya
bağlı yaklaşık 17 000 İPH olgusu, 700 menenjit
ve 200 menenjit bildirilmiş ve <2 yaş çocuklarda
7 bileşenli konjuge pnömokok aşısı sonrası
İPH’da %60-90 azalma saptanmıştır (2). Onüç
bileşenli aşı ile bu azalmanın daha da yüksek
olacağı beklenmektedir. Bu değerlerin ülkemize
yansıtılmasıyla, sadece nüfus yapısı dikkate alınacak olursa, ülkemizde <5 yaş çocuklarda yıllık
yaklaşık 4250 İPH, 200’e yakın pnömokok
menenjiti ve 50 kadar ölüm olduğu öne sürülebilir. Ülkemizde 7 bileşenli konjuge pnömokok aşı
(KPA-7) uygulaması öncesi sürveyans yapılmadığı için KPA-7 aşısı öncesi İPH sıklığı konusunda
güvenilir bilgi yoktur. Ancak çocukluk çağında
menenjitlere yönelik çok merkezli bir çalışmada
elde edilen verilerin yorumu, pnömokok menenjiti
için yukarıdaki yansıtmaya yakın rakamlara yakındır (yılda tüm Türkiye’de tahmini 164 olgu) (3).

Pnömokoklara bağlı mukozal enfeksiyonlar
başlıca akut otitis medya (AOM) ve sinüzit şeklindedir. Bunlar genellikle ölüme yol açmazlar
ancak İPH’dan çok daha sık görülür ve önemli
bir hastalık yükü oluşturur. 1990 yılında ABD’de
genel AOM nedeniyle doktora yaklaşık 25 milyon başvuru olduğu bildirilmiştir (4). Bu değerlerin ülkemize yansıtılmasıyla (sadece nüfus yapısı
dikkate alındığında), Türkiye’de yılda kabaca 6
milyon kadar ayaktan AOM muayene başvurusu
olduğu öngörülebilir. AOM etkenleri dikkate alındığında bu rakamların yaklaşık en az üçte birinin
pnömokoklar tarafından oluşturulduğu görülebilir. Gene ABD’de çocuklarda ilk bir yıl ve ikinci
yaşta ortalama AOM’a bağlı ortalama 41-48
antibiyotik günü/yıl verildiği (başka nedenlere
bağlı antibiyotik günü ortalama 2-4 gün/yıl) saptanmıştır (5). Bu değerler dikkate alındığında
pnömokoksik mukozal enfeksiyonların İPH
kadar önemli bir mortalite oluşturmamakla birlikte hatırı sayılır bir ayaktan hastalık yükü ve ülke
için ekonomik kayıp oluşturabildiği görülür.
Ülkemizde halen rutin uygulamada olan 2 tip
konjuge pömokok aşısı (KPA) vardır. KPA-10 (10
bileşenli tiplendirilemeyen Haemophilus influenzae protein D; Phid-CV) aşısının İPH yanı sıra
AOM’a (pnömokok ve tiplendirilemeyen H. influenzae karşı) da korunma sağlayabileceği belirtilmektedir (6,7). KPA-10 aşısı KPA-7 aşısının
içerdiği pnömokok serotip 4, 6B, 9V, 14, 18C,
19F, 23F’e ek olarak 3 yeni serotipi (1, 5, 7F) de
içermektedir. KPA-13 aşısı ise KPA-10’a ek olarak 3 ek pnömokok serotipini daha (3, 6A, 19A)
içermektedir.
Bu sayımızda Dr. Ceyhan tarafından kaleme
alınan halen ülkemiz aşılama takvimi için son
derece güncel olan bir konuda Konjuge pnömokok aşılarında son gelişmeler: 13 valanlı konjuge
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pnömokok aşısı başlıklı derleme makalesini okuyacaksınız (8). İki ay kadar önce Ulusal Aşı Takvimine uyarlanarak
eklenen KPA-13 aşısı nedeniyle bilgilerimizin tazelenmesinin yararlı olacağını düşünmekteyim.
Türkiye’de 7 bileşenli konjuge pnömokok aşısı (KPA-7)
Kasım 2008’de uygulamaya girmiş ve ülke çapında sağlık
ocaklarında ücretsiz yapılmaya başlanmıştır. KPA-7
uygulamasından 2.5 yıl sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerekli hazırlıklar sonrası, Bağışıklama Danışma
Kurulu’nun 31 Mart 2011 tarihli toplantısında 13 bileşenli
konjuge pnömokok aşısısına (KPA-13) geçiş esasları
görüşülmüş ve Nisan 2011 tarihinden sonra KPA-13 aşısı
sağlık ocaklarında Ulusal Aşı Takviminin bir parçası olarak
ücretsiz uygulanmaya başlanmıştır. KPA-13 aşısının
uygulamaya girmesi ile birlikte KPA-7 uygulanması bırakılmıştır. Ülkemizde yapılan epidemiyolojik ve serotip
ilişkili çalışmalar KPA-13 aşının pnömokok serotip ilişkili
kapsama alanının halen istenilecek ölçüde yeterli olduğunu düşündürmektedir (9-14). Bu konudaki ayrıntıları
Dr. Ceyhan’ın makalesinde görebilirsiniz (8). Yaklaşık 5 yıl
önce bir hayal gibi düşünülen ve ülkemiz çocuklarının hak
ettiğine inandığımız KPA uygulamalarının olumlu sonuçlarını görmek tahminen üç dört yıl gibi kısa sürede mümkün
olabilecektir.
Aşıya bağlı kan serotip spesifik antikor düzeyinin belli
bir değerin üzerinde olması (genellikle >0.35 μg/ml) İPE
karşı koruyucu kabul edilir. Gerçek bir koruyuculukta gelişen bu antikorların pnömokkal öldürmeyi sağlamak üzere
kaliteli ve opsonofagositozu kolaylaştıran nitelik taşıması
arzu edilir, bu durum da gelişen antikorların opsonofagositiik indeksinin yüksek (>1/8 titrede) olmasıyla sağlanır.
Mukozal enfeksiyonlardan korunmayı sağlayan immun
yanıtlar invaziv enfeksiyonlardan korunmayı sağlayanlardan biraz farklılık gösterebilir. Serolojik olarak saptanabilir
antikor titrelerinin mukozal enfeksiyondan (örneğin AOM
gibi) koruyuculuğu için mukozal enfeksiyon bölgesinde
(örneğin orta kulak sıvısında) yeterli etkinliği sağlayabilecek daha yüksek serum düzeylerine ihtiyaç duyulur. Bu
nedenle bir pnömokok serotipi için İPH gelişimini önleyebilecek antikor düzeyleri aynı serotiple AOM gelişimini
engellemeyebilir.
Sonuç olarak İPH’nın yanısıra özellikle AOM ve sinüzit gibi mukozal hastalıklarda aşı ile korunmada önümüzdeki yıllarda da daha söylenecek çok söz olacak
gibi durmaktadır.
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