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24.6.1988 - 5.7.1988 tarihle ri arasında Yunan istan'd
a yapılan «İmmüno
löjik Adjuv anlar ve Aşılar» konul u NATO - ASI toplan
tısı hakkında :
Bu toplantıda immü noloji k adjuv an olarak kullan
ılan alümi nyum 'tuzlarının yanı sıra, yeni kullanılmaya
başlanan ve üz·erin de araştırma yapıla
n
sapon in, emülsı:iy.on, riskom ve lipozo m gibi adjuv
an sistcn1 leri açıklanmış ve
bunla rla hazırlanan aşılara örnek ler ve·rilmiştir.
Buraıda, kullanılan adjuv anlar, özellH
de yeni geliştirilmekte olanla r
ve toplantı "Sonunda alınan kararl ar açıklanacakt
ır.
İmmünolojik adjuv an nedir?

Antije nin etkin olaıbilmesi için tanımlannıış fizikse
l ıbit şekil içinde verilmes i gerekl idir. Bu :neden le geliştirilen immü
noloji k adjuv anlar, :antije n
ile. birlik te verildiğinde antije nin immün ojen:i sitesin
i art1ra n kimya sal bileşiklerdir. Anti}enleıin koruy ucu özelliğ
inin artır1labilmesi iç.in, oluşan antİ
.kor miktarını ve anti kor afinite sini artıran adjuv
an fortnülasyonları içinde
uygulanması gerekm ektedi r. Adjuva
nJarın genclE kle doku harab iyeti,
'enjeksi1yon bölgeS'inde granü lorna oluşumu, ptlroje nlik
ve artrit ,gibi toksik etkile ri vardır. Yeni araştırmalardaki amaç bu tO'ksik
e tkiler1' en aza indi:rg em·ektir.
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Aluıninyum Tuzları

:
Alüm. inyum tuzları 1920 yılından bu ryana insanl
ara uygul anan aşılarda
adjuv an olarak yaygın bıir şekıilde 'kullanılmıştır.
Ruhsatlı olan tek adjuv andır. Wellc ome Araştırma Laboratuva
rından R. Bomfo :rd'a göre
alümi nyum
tuzlarının adjuv an etkisi çeşitli meıkşn
izmalarla olnTaktadır. Bunla r arasın

da, antije n retans iyonu , lenfos it ıtuzağı, IL-1 sentez
inin indük siyonu sayıla
bilir .. Ancaık alümi nyum tuzlan hücre ye özgü immü
nojen lik gerek tiren hastalıklara (AIDS , sıtma ıgibi} .karşı gelişt
irilmeye çalışılan yen.i aşılar için yeterl~ deği,Jd
ir.

Sapon inler :
Bomf ord vete.rifrer hekim likte kullanılan pekço k
aşıda in1mü noloji k adjuvan olarak 'Saponin kullanıldığını .belirtmiştir. Aşılar
da adjuv an olarak kullanılan sapon inler ·Quilla ria Sapon aria
ağacının ka!buklarından ekstre edilen
tri;t,erpen glikoz itleri karışımıdır. Seponıinle·r özellik
le sıtına giibi profoz oal has(*)
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tahklara karşı hazırlanan deneysel aşılaı~da özellikle etkindir. Adjuvan etkisinin temel prensibi belirgin olınaınakla ibirhkte, alüminyum tuzlarından
farklı olduğu bilinmektedir; çünk-ti saponinlerin- IL-1 ·sentezine neden olduık
lan henüz gösterilmem,iştir.
Emülsiyon Sisij._~mleri :
Syntex Araştn·n1a Laboratuvarından A.C. Allison squalene-pluro-nic L121
polimer emülsiyonunu adjuvan olarak kullanmıştır. SAF-1 adını verdikleri
bu immünolojik · a-djuvan ruhsat aşamasındadır; yerel ve sistemik tuksi,si:tesinin -düşük olduğu gösterilmiştir. Adjuvan olarak gelecekte üın,it verici olarak görülmektedir.
Lipozomlar :
Gregoriadis tarafından geliştirilen, fosfolipid çift tabakalarından oluşan, m:ikroskopiık boyutlarda, !biyolojik olarak parçalanabilen, toks:Uk olmayan ık!eseciıkler, lipozomlar·, imınünolojik adjuvan olarak ta kullanılmakta
dır. Antijenlerin yerleşiml ve farklı yapısal özellikleri nedeni ile lipozomlar
yeni geHştirilen aşılarda tercih edilmektedir. Tercih nedenleri
arasında :
- protein (tetanoz toksoidi .gibi) ve peptitlerin (polio gibi) inkorporasyonunda optıimal şartları sağlaması; - çift tabakalar arasında kovalan veya
sulu ortama pasif olaraJk bağlanması; - lipozomal antijenle rle immün yanıt
sağlanması; S'eıkonder ,J.mmün yanıt ·elde edilmesi; reseptör hedefli immünoadjuvan et!ki eldesi sıralanabilir.
1

İskomlar:
Ulusal Veteriner~ik Enstitüsünden (İsveç), B.B. !\/Iorein tarafından ge_
liştirüen -iskomlar da: ·membran proteinleri hidrofobik ·etkileşme ile matrise
bağlanmakta ve t'erkiplerinde 'Quil A, kolesterol ve bir lipit genellikle fosfatidil kolin bulurimaktadır. Bu yapı 30 ayrı amfifilik protein ile yapılmış
tır ve her birinin immünoj-enik özelliğinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu
tip adjuvanla:rda, antijen dozu ve Quil A miktarı da düşük dozda tutulabilmektedir.
Toplantının ·sonunda Glasgow Üniversitıesi Mi'krobiyoloji
bölümünden
Ste'wart-TuH başkanlığında immünojenik adjuvanların- test edilmesinde gerekli kurallar tartışılmıştır. Bu ıkuralların ana hatları, standard ·cidjıuvanla
rın kullanılması ile adjuvan ·et,kin:in denenmesi; toksisite deneylerinin yapıl-,
ması ve formülasyon :geliştirilmesi olara:lc sıralanmıştlr. Standard
olarak
Al (OH) 3 jelinin veya FCA (Freund's ·Complett~ Adjuvant) kullanılınası, uygulamanın Lm. yol ile yapılması ve deney hayvanı olarak ·kobay kullanıl
ması uygun bulunmuştur. Toksisite deneylerinde ise doku kültürünün yapıl
ması, I.;D 50 rtayini ve deney hayvanının tavşan olması kararlaştırılmıştır. Yeni formülasyonlarda; ise yağ emülsiyonları, isıkomlar, ve lipozomların denenmesinin yararı üzerinde durulmuştur. Adjuvanların en önemli ,öz,elliıkleri
nin ·etkin ve emniyetli olmaları göriişü ibenimscnmiş ve Avrupa Ekonomik
Topluluğunun hazırlayacağı kurallara esas teşkil edecek bu metin konunun
ileri- gelenler:ince tartışılmıştır.
1

NATO-ASI toplantısı sonunda alınan esas kararlar :
- aşılarda kullanılabilecek alüminyum tuzlarından daha etkin, tok·si k
olmayan, granuloma oluş'turmayan adjuvanlann araştırılma·sı,
- immünolojik adjuvan olarak ıemülsiyonların, lipozomların ve isıkom
Iarın geliştirilip etkin ve emniyetli aşı üretiminde kullanılmasıdır.
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