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ÖZET Tüberküloz (TB) 21. Yüzyılda önemli bir halk sağlık sorunu olmaya devam etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2050 yılına kadar TB’un eliminasyonu hedefine ulaşabilmesi için,
TB insidansının yılda <1/1.000.000 olması gerekmektedir. Bu stratejinin esas hedef noktası yakın zamana kadar erken tanı ve aktif hastalığı olan kişileri etkin bir şekilde tedavi etmek iken, bu yaklaşımın hedefe ulaşmak için yeterli olmadığı anlaşılmış ve temas öncesi etkin bir aşılama programı
önem kazanmıştır. Yeni, güvenilir ve etkin bir TB aşısı ile aşılama hem maliyet etkin olacak hem
de TB’u küresel bir sağlık sorunu olmaktan çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: BCG aşısı; tüberküloz aşıları; primer korunma; bağışıklama

ABSTRACT Tuberculosis (TB) continues to be an important public health problem in 21th century.
Tuberculosis incidence must be under 1/1.000.000 per year for achieving the World Health Organization (WHO) target for eliminating TB until 2050. While the main focus of this strategy was
the early diagnosis and effective treatment of the individuals with active disease; it has been understood that this approch was not adequate for achieving the target and an effective vaccination
before exposure has gained importance. Novel, safe ane effective tuberculosis vaccination would not
only be cost effective; it will also eliminate the global burden of TB.
Key Words: BCG vaccine; tuberculosis vaccine; primary prevention; vaccination
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BCG AŞISI

irülansı azaltılmış, canlı; fakat hastalık yapmadan bağışıklık kazandıran basil
ismini, bulucusu olan Albert Calmette ve Camille Guerin’in soyadlarının
baş harflerinden almıştır. Bacillus Calmette Guerin (BCG) aşısı, 1920’li yıllarda bovin (sığır) tipi TB basillerinin (Mycobacterium bovis) safralı ve gliserinli
plak üzerinde 230 kez kültürden kültüre aktarılmasıyla 13 yıl gibi bir süre sonunda
üretilmiştir. Bu şekilde üretilen, TB basilinin bütün yapısal özelliklerini taşıyan basiller, insanlarda hastalık yapmamış ancak TB basiline karşı bağışıklık oluşturmuştur. Aşı virülan basilin oluşturduğu enfeksiyona benzer şekilde T lenfositleri ve
makrofajları aktive eder, dışarıdan virülan basil alındığında BCG’nin oluşturduğu
immün yanıt uyarılır ve basiller akciğerde sınırlandırılır.1
Copyright © 2016 by Türkiye Klinikleri

BCG aşısı, TB için tek ruhsatlı aşıdır ve DSÖ’nün genişletilmiş aşı programının
bir parçası olarak 1970’lerden bu yana 4 milyardan fazla dozda uygulanmıştır. AşıTurkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2016;12(3)

97

Özlem TEZOL ve ark.

BCG VE YENİ TÜBERKÜLOZ AŞILARI

özelliktedir. BCG uygulama yerinde 1-3 gün içinde gelişen erken lokal reaksiyon, TDT’nin pozitif olduğunu düşündürür. Üç aydan daha uzun süre sonra, %1-10
oranında gelişen geç reaksiyonlar ise aşı yerinde ülserasyon ya da servikal ve/veya aksiller lenfadenit şeklinde
olabilir ve sistemik tedavi gerektirmezler.5,6

nın etkinliği ve güvenilirliği farklı çalışmalarda tartışılmış, elde edilen sonuçlar birbiriyle çelişkili bulunmuştur. Bu durum ülkeler arasında farklı aşı politikalarına
yol açmıştır. Tüberküloz prevelansının yüksek olduğu
ülkelerde doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede
tek doz BCG aşısı önerilmektedir.2 Tüberküloz insidansının daha düşük olduğu ülkeler BCG aşılamasını, tanımlanmış yüksek riski olan yenidoğan ve infantlar ile
tüberkülin deri testi (TDT) negatif olan çocuklar olarak
sınırlandırmışlardır.

BCG’nin kan ve lenfatik sistemle basilin yayılmasını
engelleyerek çocuklarda miliyer ve meningeal TB gibi dissemine TB hastalığını önlemede başarılı olduğu gösterilmiştir.7 Günümüze dek yapılan bu çalışmalarda BCG’nin
koruyuculuğu %0-80 arasında değişik oranlarda bulunmuştur.8 BCG’nin etkinliği; bir toplumda BCG aşısının uygulanmasından sonra, aşılanmış kişlilerde hastalık
yüzdesinde azalma olarak ifade edilir. Kullanılan aşıların
çalışma yöntemleri, suşları, hastalığın doğal seyri ve çalışılan bölgelerdeki farklı atipik mikobakterilerin varlığı koruyuculuk oranlarının farklı bulunmasıyla ilişkilendirilmektedir.9 Endemik bölgelerde (sub-sahra Afrika ve güneydoğu Asya) ve ergenlerde pulmoner hastalığa karşı
tam koruma sağlayamamakta ve indüklediği bağışıklık zamanla zayıflamaktadır.10 Endemik bölgelerde yaşayan 25
yaşın üzerindeki erişkinlerde latent tüberküloz enfeksiyonunun (LTBE) insidansı %60-70’dir ve bu populasyon
TB epidemisini yaymaya devam etmektedir. Bu bölgelerde
sık bulunan çevresel mikobakteriler ile erken karşılaşma
sonucu oluşan immünitenin, BCG aşısının uygulanmasından sonra basillerin çoğalmasının engellediği ve aşının koruyuculuğunu azalttığı düşünülmektedir.11 Bu etki erişkin
dönemde yapılan BCG’nin koruyuculuk etkisi-nin daha
düşük olmasını da açıklayabilir.

Gelişmiş ülkelerde, bir kişiyi TB’dan korumak için
10.000’den fazla kişiyi aşılamak gerektiğinden, TB ile savaşımda olgu saptama ve saptanan olguları etkin tedavi
etmeyi hedefleyerek, tarama testi olarak önem taşıyan
TDT’nin sonucunu etkileyecek olan BCG aşı uygulaması
yapılmamaktadır. Tüberkülozun endemik olmadığı bölgelerde çoklu ilaç direnci gösteren M.tuberculosis ile
temas öyküsü olan, daha önce aşılanmamış ve TDT negatif kişilere de BCG önerilmektedir. Çoğunlukla güvenli ol-duğu biliniyor olsa da immün yetmezliği olan
kişilere [lösemi, lenfoma, steroid yada immün supresif
ilaç kullanımı, radyoterapi, acquired immunodeficiency
syndrome (AIDS)], human immuno deficiency virus
(HIV) pozitiflere, TB geçirenlere, vücut ağırlığı 3 kg’a
ulaşana kadar prematürelere, egzema gibi deri hastalığı
olanlara ve gebelere dissemine hastalık geliştirme riski
nedeniyle BCG aşısı yapılması önerilmemektedir.3

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde doğumdan 2 ay sonra BCG
aşısı yapılır ve bir daha tekrarlanmaz. İlk 6 ayda BCG
doğrudan uygulanabilir, enfekte olmuş bireyleri aşılamamak amacıyla BCG aşısı yapılmamış 6 ay ve üzerindeki çocuklara, 6 yaşa kadar tüberkülin deri testi (TDT)
negatif ise BCG yapılır, 6 yaştan sonra BCG önerilmez.
BCG, diğer aşılarla ve aynı anda, canlı virüs aşılarıyla
farklı kollardan uygulanabilir. Sol omuz deltoid kası üzerinde, deri içine, 1 yaş altında 0,05 ml, 1 yaş üzerinde 0,1
ml olarak yapılır. Ülkemizdeki kuru toz aşı sulandırılmadan oda sıcaklığında 1 ay, buzdolabında +2 ile +8°C’de
1-2 yıl saklanabilir; sulandırıldıktan sonra 6 saat içinde
kullanılması gerekir. BCG’nin güvenilirliği yüksektir,
ciddi komplikasyon oranı çok düşüktür. Aşının dozuna
ve uygulanma yerine, aşılanan kişinin yaşına ve bağışıklık sisteminin özelliğine göre komplikasyonlar gelişebilir.4,5

İnsanlarda hücresel immüniteyi düzenleyen birçok
gen vardır ve bu topluluklardan topluluklara fark gösteriyor olabilir, farklı genetik yapıda basillerin virülansları arasında da fark olabilir.12,13 Günümüzde kullanılan
BCG aşıları ilk elde edilen BCG suşunun kız suşlarıdır ve
ilk BCG suşundan pasajlanarak elde edilmişlerdir. BCG
genomunun tanımlanmasından sonra şimdiki suşların
RD1 bölgesi gibi önemli virülans taşıyan bölgelerinin pasajlar sırasında kaybolduğunu göstermiştir ve bazı aşı
suşlarında daha da farklı genetik bölgelerinde kaybı söz
konusudur.14,15 Bu TB aşılarının koruyuculuğu konusunda yapılan çalışmaların yıllar içerisinde etkinliklerinin azalmasının bir açıklaması olabilir.

Bazı araştırıcılara göre ise BCG etkinliğinin toplumdan topluma ve zaman içerisinde fark etmesinde,
toplum içindeki TB enfeksiyon riskindeki değişiklikler
sonucu TB görülme oranlarının değişmesinin rolü olduğu düşünülmektedir. BCG aşısı ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar bugün tanımlandığı şekilde (örn. çok

Sistemik BCG enfeksiyonu, osteomiyelit hemen her
zaman immün yetmezliği olan çocuklarda görülür,
ölümcül seyredebilir.5 Bağışıklık sistemi normal çocuklarda gelişen ciddi komplikasyonlar tedavi edilebilir
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dırma amacı taşıyan ürünler olarak araştırılmaktadır.
Henüz enfekte olmamış infantlara temas öncesinde uygulanırsa primer enfeksiyonu önleyeceği düşünülmektedir. Temas sonrası uygulanan aşılar ise, ergenler ve
genç erişkinlere uygulanarak hastalığı ve/veya latent enfeksiyonun reaktivasyonunu önleme amacı taşımaktadır.
Tedavi edici TB aşıları ise anti-TB tedavinin etkinliğini
arttırmak, süresini kısaltmak amacıyla, hastalığı olan kişileri hedeflemektedir.19,20

merkezli, randomize, çift-kör plesebo kontrollü klinik
çalışmalar) yüksek kalitede kanıtlar sağlayacak şekilde
planlanmadan geçmişte yapılmıştır. Hemen hemen koruyuculuk için elde edilen verilerin tümü gözlemsel
bazlı çalışmalardır. Patrick Nguipdop-Djomo ve ark.
Norveç’de zamanla azalsa da BCG korumasının daha
önce bildirilenden daha yüksek ve uzun süreli olduğunu
göstermişlerdir. Örnek olacak bir halk sağlığı kayıt ve
bildirim sistemi yazarlara, 1962 ve 2001 arasında kaydedilen ve içerisinde tüm formlarda 260 TB olgusu da olan
40 yıllık, yaklaşık 2 milyon orijinal kohorttan yaklaşık
400.000 insanın kayıtlarından çalışma olanağı vermiştir.
Bu uzun zaman diliminde kaba TB insidansı; 3.3/100.000
aşılanmamış insan/yıl ve 1.3/100.000 BCG aşılı insan/yıl
olarak bulunmuştur. Bu sayılar ba-zında BCG’nin yaşama ayarlanmış etkinliği, ilk 20 yılda yaklaşık %60’dan,
son 20 yılda yaklaşık %40’a azalması,% 50 oranında saptanmıştır. Ayrıca 40 yıl esnasında BCG’nin pulmoner TB
karşı ayarlamış koruması (sadece enfeksiyonun bulaştırılmış formuna) %55 olarak bildirilmiştir.16

Tüm yaş gruplarında, HIV pozitif hastalarda, hem
ilaca duyarlı ve hem de ilaca dirençli TB tiplerinde kullanılmaya uygun; tekrarlayan aşılamalara gereksinim
bırakmayan, uzun süreli ve etkin bağışıklık hafızası
sağlayan bir aşı ideal olacaktır.18 Bu amaçla aşı geliştirme çalışmaları BCG korumasını güçlendirme yeteneği olan rapel aşılar ya da BCG’nin yerine primer aşı
olarak kullanılacak tam mikobakteri aşıları üretme konusunda devam etmektedir. Primer aşılar canlı aşı,
rapel aşılar ise canlı olmayan aşı özelliğindedir. Tüberküloz aşı adayları preklinik testlerde aşamalı olarak fare,
kobay ve insan dışı primat modellerinde değerlendirildikten sonra klinik çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır (Tablo 1).21

Bu uzun dönem sonuçlar Avrupa’da BCG aşı etkinliğini değerlendiren ilk verilerdir. Bununla birlikte
BCG’nin tam koruma sağlamaması ve bulaşın azalmasında oynadığı rolün yeterince açık olmaması nedeni ile
yeni ve daha etkili aşılara gereksinim duyulmasına
neden olmaktadır. Tüm dünyada yaklaşık 2 milyar kişi
TB basili ile enfektedir ve bu kişilerin %10’unda da TB
hastalığı beklenmektedir. Ayrıca HIV ile birlikte görülen
TB olgularında çoklu ve yaygın ilaç dirençli TB sıklığı
giderek artmaktadır.17 Bu nedenle acil olarak yeni ve etkili bir TB aşısına gereksinim vardır.

PROFİLAKTİK (KORUYUCU) AŞILAR
Sub-Ünit Tüberküloz Aşıları
Rekombinant proteinler

İmmünojenik olarak baskın TB antijenleri kullanılarak
tasarlanan canlı olmayan sub-ünit aşılar güvenlik nedeniyle ilk tercih olmuştur. Hayvan modellerinde doza
bağlı kuvvetli bir immün yanıt elde edilmiştir.

YENİ TÜBERKÜLOZ AŞILARI

M.tuberculosis’in Mtb32 ve Mtb39 antijenlerini
içeren bir birleşme proteini veya bir 72 kDa lipoproteinden ibaret olan bir aday aşı (Mtb72F), fare ve kobay
modellerinde koruyucu kapasite göstermiştir.22 Adjuvan
olarak oil-in-water emülsiyon (AO2) ya da lipozomal
formülasyon (ASO1) içeren iki tipi geliştirilmiştir.

1990’lı yıllardan günümüze kadar daha etkin, güvenilir
ve immünojen bir TB aşısı elde etmek için yaklaşık 200
aday aşı deneysel modellerde denenmiş ve bazıları insanlar üzerinde çalışılmak üzere izin almıştır. İdeal bir
TB aşısının kolay uygulanabilir, ucuz, tek dozda güvenli,
etkin ve immünojen olması, yenidoğan ve çocuklarda etkili olması, tüberkülin reaktivitesine yol açmadan primer enfeksiyon, reenfeksiyon ve reaktivasyon TB’u ile
akciğer, akciğer dışı ve dissemine hastalığı önleyebilmesi, TB-dışı mikobakterilerle enfekte ve BCG aşılı temaslılarda yeterli bağışıklık yanıtı oluşturabilmesi, HIV
pozitif, AIDS’li ya da diğer bağışıklık yetmezlikli ve malnutrisyonlu hastalarda güvenli ve etkin olması hedeflenmektedir.18

HyVac4 mikobakteriyel antijenler olan Ag85B ve
TB10.4’ten oluşan füzyon proteini aşısıdır. BCG ile indüklenen bireylerde IC31 veya DDA/MPL adjuvanları
ile birlikte uygulanmıştır. Preklinik çalışmalarda H4, 68 haftalık dişi farelerde BCG ile indüklenen immünitenin etkin bir şekilde güçlenmesini ve uzamasını
sağlamıştır, oluşan immünitede IFN-γ/TNF-α/IL-2 üreten CD4+ T lenfositler baskın rol oynamıştır.23 990 ergen
üzerinde yürütülecek faz II klinik çalışmalar AERAS global tüberküloz aşısı vakfı/fonu tarafından Mart 2014’te
duyurulmuştur.24

Koruyucu TB aşıları temas öncesi veya sonrasında
uygulanabilen, küresel olarak TB epidemisini sonlan-
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Primer
Rapel
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TABLO 1: Klinik çalışmalarda kullanılan tüberküloz aşıları.21

Aşı adayı

Aşı tipi

Faz

VPM1002

Canlı rekombinant BCG

IIa

Hybrid 4 + IC31

Protein/adjuvan

MTBVAC

Canlı, genetik olarak zayıflatılmış M.tb

M72/AS01

Protein/adjuvan

Hybrid 56 + IC31

Protein/adjuvan

Hybrid 1 + IC31

Protein/adjuvan

Viral vektör

Ad5Ag85A

Crucell Ad35 + MVA85A

Viral vektör

ChAdOx1.85A + MVA85A

Viral vektör

MVA85A (aerosol)

Viral vektör

ID93 + GLA-SE

Protein/adjuvan

Dar-901

MVA85A-IMX313

İmmünoterapötik

IIa
IIa
I

I

I

Viral vektör

I

Tam hücre M.vacce

CSU-F36

Protein/adjuvan

Fragmente M.tb

H56, Ag85B ve ESAT-6’dan oluşan bir füzyon proteini aşısıdır. H4’e benzer şekilde BCG’ye karşı oluşan
immün yanıtın güçlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
BCG aşılı maymunlarda H56/IC31 ile güçlendirme enfeksiyonun etkin kontrolünü sağlamış ve klinik hastalık
oranını azaltmıştır. Sadece BCG aşılı hayvanlara kıyasla
klinik parametreler, inflamatuar belirteçler ve yaşam süresi iyileşme göstermiştir.25 H56 Statens Serum Enstitüsü
tarafından geliştirilmiş ve klinik deneyler AERAS ile birlikte yapılmıştır.

IIa

I

M.vacce

RUTI

IIb

Tam hücre M.obuense

Viral vektör

TB/FLU-04L

IIa

I
I

I

III

IIa
I

Hayvanlar üzerinde yapılan (fare, Gine domuzu,
insan dışı primatlar) çok sayıda kısıtlılığı olduğu bilinen
geniş preklinik çalışmalarda, her deneyde olmasa da
BCG aşısının MVA85A ile güçlendirilmesinin mikobakterilerden korunmayı iyileştirdiğini göstermiştir.27-29

Viral vektör aşıları

MVA85A sağlıklı, M.tuberculosis ile enfekte veya
HIV ile enfekte kişilerde M.tuberculosis’e karşı savunmada önemli olan antijene özgü Th1 ve Th17 yanıtını
uyarmıştır.30-32 Çok sayıdaki Faz I/IIa çalışmaları da hastalık yükünden bağımsız olarak infant, çocuk, adolesan
ve erişkinlerde MVA85A’nın immünojenik ve güvenli
olduğunu göstermiştir.33,34

MVA85A modifiye Ankara aşı virüsü, M.tuberculosis’in 85A antijenini sentezleyen rekombinant bir türüdür. Antijen spesifik T lenfosit yanıtını güçlendirmek
amacıyla heterolog prime-boost stratejisi ile geliştirilmiştir. BCG-prime ve MVA85A-boost rejimi denenmiş,
en geniş infant faz IIb etkinlik çalışması tamamlanmıştır. MVA85A’nın sanıldığı kadar immün baskın olmadığı sonucuna varılmıştır.26 Çalışmanın hayal kırıklığı
yaratan sonuçları TB aşısı geliştirme ve test etme konusundaki güçlükleri gözler önüne sermiştir.

Güney Afrika ve Senegal’de yaşayan 650 sağlıklı,
HIV enfekte erişkinler üzerinde yapılan başka bir faz IIb
çalışmasında güvenli ve immünojenik özellikteki
MVA85A ile antijen spesifik T lenfosit yanıtı indüklenmiş, ilk immün yanıt olarak monofonksiyonel CD4+ T

Çoğalmayan rekombinant vaccinia virüs veya rekombinant Salmonella gibi canlı vektörler M.tuberculosis’in
immünolojik olarak baskın genlerini taşımak üzere hazırlanarak aşı adayı haline getirilmiştir.22

Yakın zamanda HIV-negatif, BCG aşılı, yaklaşık
2800 sağlıklı infant (4-6 aylık) ile yapılan randomize
kontrollü bir çalışmada MVA85A uygulanan grup
MVA85A’yı iyi tolere etmiş ve plasebo grubuna kıyasla
hafif-ılımlı düzeyde bir antijen spesifik T lenfosit yanıtı
başlatmıştır. Bu aşının,M.tuberculosis enfeksiyonuna ve
hastalığına karşı etkinliği %3,8 ve %17,3 olarak saptanmış, BCG uygulamasına ek bir koruma sağlamadığı sonucuna varılmıştır.26

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2016;12(3)

100

Özlem TEZOL ve ark.

BCG VE YENİ TÜBERKÜLOZ AŞILARI

zomların membranlarının geçirgenliğini artırıp artırmadığı değerlendirilmiştir. Bu amaçla biyolojik olarak aktif
listeriolysin salgılayan rBCG oluşturulmuştur (rBCG:
DureC-hly+). Listeriolizin infekte makrojajın içinde rol
alır ve hem apoptozisi uyarır hem de antijenin sitoplazmaya taşınmasını güçlendirerek MHC-I’e sunulacak antijen miktarını arttırır. VPM1002 olarak adlandırılan
antijenlerin konağa sunumunu arttırarak CD8+ T lenfosit yanıtını güçlendirir. Bu aşı bir üreaz-eksik mutant
olduğu için, üreaz eksikliğine bağlı olarak fagozom matürasyonunu durduramaz ve daha az virülandır. Bu nedenle AIDS hastalarında ve BCG asısına bağlı dissemine
BCG enfeksiyonu olgularının olduğu bölgelerde kullanılabileceği düşünülmüştür.36 VPM1002 faz I çalışmayı
tamamlamıştır. Güvenli ve immünojenik olduğu, hem B
hem T hüre yanıtını uyardığı gösterilmiş olsa da daha
ileri araştırılması gerekmektedir.37

lenfositler IFN-γ ve TNF-α üretmişlerdir. Plasebo grubuyla karşılaştırıldığında aşının M.tuberculosis enfeksiyonuna karşı etkinliği %11,7, hastalığına karşı etkinliği
%32,8 bulunarak koruyucu olmadığı görülmüştür.35
Tüm bu olumsuz sonuçlara rağmen MVA85A çalışmaları yüksek hastalık yükü durumlarında ve hedef populasyonlarda yeni TB aşılarının klinik etkinliğini
değerlendiren geniş boyutlu araştırmalar yapılabileceğini göstermiştir.

DNA aşıları

Mycolyl-transferase ailesi (Ag85 kompleks) ve ısı şok
proteinleri 60, 65, 70 (HSP 60,65, 70) gibi mikobakteriyel antijenleri kodlayan plazmidleri kapsayan DNA
aşılarının TB’a karşı etkinliği laboratuvar hayvan modellerinde geniş olarak çalışılmıştır. Bu aşıların etkinliğini artırmak için ayrıca sitokinlerle birlikte verilmesine
ya da katyonik lipidler veya diğer tip adjuvanlar eklenerek kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. DNA
aşıları hem Th1 T hücreleri, hem de CD8+ T hücrearacılı sitotoksisiteyi uyarırlar. Ancak DNA aşılarının
sağlam bir koruma sağlaması için proteinin kuvvetlendirilmesine gereksinimleri vardır.22

Canlı Mikobakteriyel Aşılar

Canlı zayıflatılmış basilin kullanıldığı aşılar gerekli tüm
antijenleri sağlar ve basilin kendisi doğal bağışıklığı tetikler, liposakkaritleri adjuvan olarak davranır, pro-inflamatuar sitokin salgısını arttırırlar. SO2 aşısı, tek gen
kesilerek oluşturulmuş bir M.tuberculosis mutant suşudur. MT103 bozulmuş phoP genine sahiptir, replikasyon
potansiyeli önemli düzeyde düşüktür ve virülansı azalmıştır.38 SO2 aşısı çok sayıda kilit antijen içerdiğinden
BCG aşısından daha etkili korunma sağlayabilir. Örneğin; BCG’de bulunmayan ESAT-6 antijeninin Gine domuzlarında belirgin olarak immün-baskın olduğu
gösterilmiştir.39-41 Bu sebeple canlı, zayıflatılmış aşıların
kullanımı potansiyel bir seçenektir. Virülans kazanmayacaklarıdan emin olunması için daha çok araştırılmaları gerekmektedir.

Canlı Tüberküloz Aşıları

Rekombinant BCG aşıları

BCG’nin etkinliğini iyileştirmek için, mevcut genlerinin
kopyalarını eklemek veya uzun in-vitro attenüasyon sürecinde kaybolmuş olan genlerinin bazılarını yeniden
dahil etmek gibi yolları kullanarak pek çok çalışma yapılmıştır.22

Rekombinant BCG aşı geliştirme stratejilerden biri,
fazla miktarda otolog koruyucu antijen üreten rekombinan BCG yaratılmasına dayanır. Bu tamamlayıcı antijenler, BCG genlerinin ekspresyonunu artırarak, diğer
BCG antijenlerine karşı immüniteyi artırmak için tasarlanmıştır. M.tuberculosis’in majör sekretuvar proteini
olan 30 kDa’yı ([alfa]-antijen ve Ag85B ) “overexpresse”
eden bir rekombinan BCG (rBCG30 veya rBCG-85B)
hayvan modellerinde iyi koruma göstermiştir. rBCG30
ile bir faz I klinik çalışma 2004 yılında başlatılmıştır. Alternatif olarak BCG’de kaybolmuş olan ESAT- 6 ile birleştirilmiş BCG aşısı ile farede daha iyi koruma elde
edilmiştir.22

TEDAVİ EDİCİ AŞILAR

Geliştirilen profilaktik aşılar TB’dan korunmada yetersiz
kalmıştır ve bu gerçeğe bağlı olarak latent enfeksiyonun
reaktivasyonu ciddi bir risk olarak devam etmekte, hastalığın eradikasyonu halen mümkün olamamaktadır.
Tüberküloz tedavisi eradikasyon sağlamak amacıyla
profilaksiyi tamamlar. Çoklu ilaç dirençli, yaygın ilaç dirençli ve total dirençli M.tuberculosis tipleri nedeniyle
TB’un etkin tedavisi en önemli önceliklerden biri olmakla birlikte, tedavi edici aşıların geliştirilmesi gerektiği fikri de ortaya çıkmıştır. Tedavi edici aşılar
kemoterapi tarafından oluşturulan yanıtı arttırıcı ya da
kemoterapi sonrası latent enfeksiyonun kontrolünü sağlayacı şekilde tasarlanmışlardır.24

Rekombinant BCG aşı geliştirme stratejilerden
ikincisi ise, BCG’nin rölatif olarak düşük intrensek CD8+
T hücre indükleme yeteneğinin artırılmasıdır. Bu tip rekombinan BCG’nin özellikle, konak hücrelerinde fago-
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İnaktif tam hücre aşısı M.vacce ilk olarak 1985 yılında Lepra tedavisinde kullanılmak yerine BCG aşısını
güçlendirici olarak tanıtılmıştır.42 M.tuberculosis’e benzer immün baskın antijenlere sahiptir ve HIV pozitif TB
hastalarında antijene özgü Th1 yanıtıyla beraber özellikle IgG şeklinde antikor yanıtını da arttırmıştır.43
Uganda’da yapılan bir çalışmada HIV-negatif hastalarda
tek doz inaktif 109 M.vacce kemoterapi ile birlikte verildiğinde klinik sonuçlarda iyileşme izlenmiştir.44 Başka
bir çalışmada HIV-negatif , kemoterapi alan hastalara
M.vacce üç doz verilmiş ve hastalarda klinik iyileşmeler
görülmüştür.45 Bu sonuçlar kritik noktanın kemoterapi
olduğunu düşündürmektedir.

TÜBERKÜLOZ AŞILARININ GELECEĞİ

Güncel olarak araştırılan aşılar daha çok koruyucu bağışıklama ve kemoterapi ile eş güdümlü olarak tasarlanmaktadır. Çalışmaların sonuçları TB’un eradikasyonuna
halen çok uzakta olduğumuzu göstermektedir. Etkin ve
güvenli bir aşı geliştirilmesine katkı sağlayabilecek
önemli bazı noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:24

B LENFOSİTLER VE ANTİKORLAR

Aşı ile indüklenen antikorlar enfeksiyon hastalıklarından ilk korunmayı sağlarlar. Humoral immunite basilin
steril eradikasyon şansını arttırır. Uygun antijene karşı
Th2 yanıtını başlatabilen bir aşı, hastalığın özellikle latent fazında pulmoner basili hedefleyen antikorlar üretimini uyarabilir. Tüberküloz hastalarının periferik kan
örneklerinde invaryant doğal öldürü hücreler (iNKT)
baskılanmış olarak bulunur.51 iNKT hücrelerin α-galaktozilseramid (α-GalCer) yoluyla aktivasyonu latent enfekte hücrelerin yıkımını sağlayabilir.52 Memelilerde
α-GalCer kullanımı henüz kontrol edilmediği için, yerine minör lipid türevleri gibi diğer aktivatörler kullanılabilir.53 Uygun antijen seçimi antikor yanıtını
uyarmanın yanında sitotoksik antijen spesifik CD4+ ve
CD8+ T lenfosit üretimini de uyarır.

CSU-F36, TLR-2 agonisti ve ESAT-6 antijeninin
füzyonudur. IL-12 kadar güçlü düzeyde sitotoksik T lenfosit yanıtı oluşturma potansiyeline sahip olsa da düşük
dozda aerosol M.tuberculosis ’e karşı koymayı başarabilmiştir.46

RUTI immünoterapinin yeni bir formudur. Aşı
rejimi içinde detoksifiye edilmiş, lipozom içinde hapsolmuş M.tuberculosis parçalarını kullanır. Gine domuzlarında ve farelerde yapılan preklinik çalışmalarda
RUTI tedavisinin kemoterapinin etkinliğini arttırdığı
gösterilmiştir.47 Uygulanan 1 aylık aşılama stratejisi, kemoterapinin sağladığı bakterisidal aktiviteyi arttırmış ve
lokal inflamatuar yanıtı baskılamıştır. RUTI aşılamasının kemoterapiden sonra latent efeksiyonun reaktivasyonunu önlemek amacıyla da uygulanabileceği
düşünülmektedir. Farelerde intranazal RUTI uygulaması basil sayısında azalma ve toksisite gelişmeden
dengeli bir Th1/Th2/Th3 yanıtı oluşmasına katkı sağlamıştır. Tedavi süresi boyunca spesifik CD8+ T lenfositlerin ve humoral yanıtların uyarıldığı düşünülürse
koruyuculuk bakımından RUTI diğer aşılara göre avantajlı görünmektedir.48

Güncel aşıların çoğu Ag85A, Ag85B, ESAT-6 antijenlerini hedef alır. Bu hedefler oldukça immün baskındır ve bu durumda latent TB sürekli benzer T hücre
klonlarını uyarır, hastalarda düzenleyici T lenfositler
(Treg) aktifleşir. Antijene özgü Treg lenfositlerin bir
kısmı mikobakteriyel antijenlere karşı yanıt veren T
hücreli yanıtı da inhibe eder.54 Klinik çalışmaların sonuçlarının hayvan çalışmaları sonuçlara göre çok daha
başarısız olmasının nedenlerinden biri bu durum olabilir. Daha az immünojenik olan yeni antijenler ile T
lenfosit yanıtını uyarmak düşünülebilir. Mtb32 bu antijenlere bir örnektir, fare modellerinde temas öncesi ve
sonrası CD4+ ve CD8+ T lenfosit yanıtı oluşturmada
umut vericidir.55,56

Rekombinant mikobakteriyel antijenlere karşı belirgin bir immün yanıt oluşturan RUTI, SCID’lı farelerde
önemli bir koruma sağlamıştır.49 Tedavi edici bir aşı olan
RUTI’nın profilaktik etkileri de izlenmiştir. M.tuberculosis’e bağlı kronik hastalığı olan fare modelinde RUTI
aşılamasından 4 hafta sonra akciğerler ve dalakta yaşayan basil sayısında anlamlı azalma, aşılamadan 9 ay
sonra akciğerlerde dalağa kıyasla daha güçlü bir korunma görülmüştür. Gine domuzu temastan 5 hafta önce
aşılandığında daha uzun süre hayatta kalmıştır. Randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada RUTI’nın tolere
edilebilir ve latent TB’u olan hastalarda immünojen bir
aşı olduğunu göstermiştir. RUTI potansiyel bir profilaktik aşı olarak düşünülebilir.50

ADJUVANLAR

Depo etkisi ve pro-inflamatuar bir ortam sağlayarak
doğal immüniteyi uyarırlar, immün yanıtı Th yönüne
kaydırırlar. Squalene/Tween-80 emulsiyonu, TLR2 agonisti, MHC-I hedef peptidi, MHC-II yardımcı peptidi ve
IFN-γ kombinasyonu hem sitotoksik hem de hafıza T
hücreleri üreten antijen spesifik CD8+ T lenfosit yanıtı
oluşturur. Bu kombinasyonca (CASAC) uyarılan yanıt
sadece yabancı antijenlere karşı değil, self antijenlere (ti-
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yonu sağlandı.58 Bu yol tüberküloz aşıları için ilgi çekici
olabilir.

rozin ilişkili protein-2) de karşı olma özelliğindedir. Elde
edilen yanıt ile fare modelinde melanom eradike edilebilmiştir ve 50 günlük aradan sonra yanıt geri çağırılabilmiştir.57

Sonuç olarak, daha önce geçirilmiş TB enfeksiyonu
hastalığa karşı koruyuculuk sağlamamakta ve M.tuberculosis insanlarla birlikte evrimleşmektedir. Ek olarak
çoklu ilaç dirençli ve yaygın ilaç dirençli suşlar giderek daha büyük artış göstermektedir. DSÖ’nün TB hastalığını önleme stratejisinin başında aşı geliştirme
çalışmaları gelmektedir. Enfeksiyon durumuna bakılmaksızın hastalık yükünün fazla olduğu ülkelerde tüm
ergen ve genç erişkinlerin topluca aşılanmasıyla en iyi
sonuçların elde edileceği düşünülmektedir. Böyle bir
aşılama stratejisi ile yıllar içinde yeni olgular önlenecek, milyonlarca hayat ve milyarlarca dolar kurtarılmış
olacaktır.

BASKILAYICI SİNYALLERİ ENGELLEYEN ANTİKORLAR

Programlı ölüm-1 (PD-1), sitotoksik T-lenfosit antijen
(CTLA-4), Treg hücreler T hücre yanıtının baskılanmasıyla ilişkilidir. Kanser aşısı geliştirme çalışmalarının birinde PD-1 ve CTLA-4’ün tümörü infiltre eden T
lenfositler (TIL) ve antijen spesifik CD8+ T lenfositlerde
bulunduğu gösterildi. Bu durum Treg tarafından düzenlenmekteydi ve TIL disfonksiyonuna yol açıyordu. Karşılaştırmalı bir çalışmada PD-1 ve CTLA-4’ün ikili
blokajı disfonskiyonu giderdi ve tümörün %100 rejeksi-
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