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CÜZZAM AŞISI DENEMELERİ BAŞLAMAK ÜZERE(*) 

Cüzzam (Lepra), efsaneler ve 
yanlış bilgilerle değerlendirilmiş bir 
hast.alılctır. Cüz.zamın çok bulaşı

cı olduğuna inanılmış ; «lepra» adı 
da «cemiyetin dışladığı, kendisin. 
den yaçılan kişi» anlamında kul
lamimıştır. Gerçekte ise hastalıl\ 

az blllaşıcıdır ve dünya nüfusunun 
%90 kadarının da hastalığa bağışık 

olduğu sanılmaktadır. İlaçlarla kont
rol altına alınan kişiler de kesin 
olarak hastalığı bulaştırmazlar. 

Diğer bir yanlış görüş de cüz
zamı:ı büyük ölçüde kontrol altına 
~lındığı görüşüdür. Bu, 5000 kadal' 
olgunun bulunduğu A.B.D. için doğ
ru olabilir. Fakat bugün dünyad.a 
3,5 milyonu sadece Hindistan'da ol· 
mak üzere 12 milyon olgu vardır. 
Dahc.sı, bu durum düzeleceğine 

kötü; e gitmektedir. Hastalığın et
keni olan ·mikroorganizma, en et· 
kili ve en çok kullanılan ilaç olan 
dapson'a direnç kazanmaya başla. 

mıştı r. Fakat sorunun ümit veren 
bir :vam da vardır. Son on yılda 

araştmcılar armadillolara cüzzamı 

bulaştırmayı başarmışlar ve ilk kez 
enfekte eden mikroorganizmayı ö-

nem1i miktarda elde etmişlerdir. A· 
raşt1rıcılar şimdi bu mikroorganiz· 
maları t.ir aşı üretmek için kullan· 
mayı ve emniyet denemeleri yap· 
mayı ümit etmektedirler. Venezuel
la'da yapılan bazı ön denemelerin 
sonut,.ları, bu aşının hastalığa ya
kalar! mış kişilere bile faydalı ola
bileı.:eği fikrini vermiştir. 

Cüzzam başlıca deri ve perife
rik sinirlerin bir hastalığıdır. Tii
berküloid (selim) ve lepromatöz 
(habis) şekilleri vardır. Lepromatöz 
hastalar mikroorganizmalara karşı 

hücresel bağışık yanıt oluşturma 

yete1-.P.klerini kaybetmişlerdir. Cüz
zam kurbanlarının % 30'unda de
forın 'lsyonlar meydana gelmekte
dir. Araştırıcılar gelişmekte olan 
ülkel~rde hastalık insidensinin da
ha yüksek oluşunun, zayıf sağlı!;; 

koşullarından kaynaklandığını ileri 
sürm~ktedirler. Hastalığın burun 
salgwırı ile yayıldığı düşünülmek

tedir. 

Etken olan Mycobacterium lep
rae'ni~ en alışılmamış özelliklerin
den biri, 11 - 13 gün süren son de-

( *) Candan Bozok Johansson (İ.Ü. Eczacılık Fakül ıesi, Mlkrnbiyoloji 
Birimi, Beyazıt - İstanbul) tarafından Science, 215, 26 Feb. 1982'den 
kısaltılarak çevrilmiştir. 
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rece uzun olan ikiye bölünme za

manıdır. En azından bu uzun iki

ye bölünme devresi nedeniyle, in

sanlarda hastalığın kuluçka devri 

3 - 6 yıldır. M. Leprae'nin 109 yıl

dan beri tanınması gerçeğine kar

şın, bilim adamları hala mikroorga

nizmanın kültürünü yapmayı ba

şaramamışlardır. Batı Almanya 

Borstel'de Deneysel Biyoloji ve Tıp 

Enstitüsü'nden J . Kazda, bu mik

roorganizmayı turba oluşturan bir 

yosundan elde edilen kimyasal mad

deler içeren bir kültürde üretmeyi 

başardığını bildirmiştir. Bu buluş 

diğeı· araştırıcılarca henüz kanıt

lanmamıştır. 

Şimdiye kadar M. leprae için 

tek kaynak cüzzam kurbanlarının 

biyopsi dokusu idi. Hastalar ·dap

son'la tedavi edildikçe bu kaynak 

da 'mrnmaya başlamıştır. Florida 

Teknoloji Enstitüsü'nden Kirchhei

mer ve Storrs, dokuz bandlı Ame

rikan armadillo'sunu (Dasypus no

vemcinctus) M. leprae ile infekte 

etmeği başarmışlardır. Armadillo, 

toprağı kazarak yuvasını yapan, 

vücudu zırhla kaplı bir memeli 

olup, her doğumda genetik olara'\'. 

daima aynı olan dört döl vermek· 

tediı'. Kirchheimer ve Storrs bu 

hay\l:ını, vücut ısısı diğer memeli· 

!erin çcığununkinden daha düşük 

(2° - S°C arasında) olduğu için seç

ınişll')rdir. Hayvanda infeksiyon sis

Lemiktir, kulukça dönemi bir yıl 

veya daha uzundur. Hayvanlar gc

nelli11.le hastalıktan Qltlrler. En ö· 

nemli husus da şudur : Herbiri 4,'ı 

kg. gelen armadillolar, 150 - 250 ı. 
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ağıriığındaki dalak ve karaciğerle . 

rinin gramında 1012 basil içerm~I\ 

üzere önemli bir kaynak sağlarlar. 

Bu, gerek araştırma, gerekse kuv

vetli hir aşı üretimi için büyük bi,' 

miktard ır. Son yıllarda hastalığın 

bu tayvanlar arasında doğal olar:ı.~ 

buluı~duğu kanısı yaygınlaşmıştır, 

ancak hastalığın armadillolardan 

insana bulaştığına dair hiçbir ka-
. ' . 

nıt yoktur. 

M. leprae'nin armadillolard~ 

üretil'!bilmesi, cüzzama karşı bir 

aşı [?~!iştirınek için yapılan giri

şimleri kamçılamıştır. Daha önce

leri !rnruma sağlamak için, yeterli 

antijenleri ortaklaşa taşıyabilecek

leri varsayımı ile bağışıklama ça, 

lışmaları yakın mikobakterilerle ya

pılmıştı. En büyük deneyim BCG 

ile olmuştur. Uganda'da BCG ile 

büyük çapta bir aşılama yapılmış 

ve bu uygulama cüzzamın beklenen 

insid~n~ini %80 oranında azaltmış

tır. nımzer bir uygulama da Bur

ma'rla yapılmış ve insidensi ancak 

%20 cranında düşürmüştür. 

Asıl ümitler bağışıklamada M. 

leprae'P.in kullanılmasından alına

cak sonuçlara bağlanmıştır. Isı ile 

öldürüll!lüş M. leprae'nin, canlı ba

sillerrlf.n daha immunojenik oldu

ğu Lild.irilmiştir. Bu şaşırtıcı bir 

bultqtur, zira BCG gibi diğer mi

kobakteriler öldükleri zaman im

munojePliklcrini kaybederler. She

pard, ölü bakterilerle fareleri ba

ğışık:'.lmanın, hayvanların ayak ta

banlarında (farelerde basillerin il~ 

üredikleri yer) basillerin ürememe

sini Cinleycceğini göstermiştir. 



Kirsc.hheimer, öldürülmüş basiller 
kulla'.'la:rak armadilloları başarı ile 
bağışıklamıştır. 

İngiltere'de Mill Hill Milli Tıp 
Araştırma Enstitüsü'nden Phillip 
Draper, mikrooganizmaları saflaş

tırmak için bir işlem geliştirmiş

tir. Şimdi WHO'nun IMMLEP (Iın

munü;ation Against Leprosy) prog
ramı sorumluluğunda öldürülmüş 

basil aşısı denemeleri için planlar 
yapılmaktadır. Aşı üretimi son de
recede geniş bir işbirliği gerektir
mektedir. Armadillolar A.B.D.'de 
üretilmekte, çıkarılan dokular saf
laştı~ma için Londra'ya, elde edilen 
basil örnekleri de antijenlerin ta
nımı için A.B.D. ve Norveç'e gön
deri!:nrktedir. Bu .5ekilde araştırı

cılar gelecekteki bilimsel araştırma
lar -için bir çeşit -saflaştırılmış b'l 

ı:il bankası için hazırlık yapmakt-ı
dırlar. Yine de klinik denemeler, 
insanlarda kullanılacak aşı üreti
mi için basillerin lisanslı bir labo
ratm'.l.rfü;_ saflaştı-rılmalarını gerek
tirecektir. İngiltere'de Wellcorr..e 
Şirketi, Draper ·in işlemini ilk em
niyetli denemeler için ba&illeri ha
zırlamakta kullanmaktadır. Bu ça
lışm:ı!:ır, önemli yan etkiler olmak· 
sızın t:ygun bir bağışık yanıt mey
dana getirmek için ne miktarda bir 
aşı (<mmun gerekli - olduğunu gös
term~k üzere düzenlenmiştir ve de
nemeler Avrupa ve Amerika'da sağ
lıklı gönüllüler üzerinde yapılmak· 

tadır. Bir kez uygun doz tayin e
dild 0 lÜ"!n sonra ikinci bir gnıp aşı

lanacak ve bağışıklamanın 10 yıl 

kadar etkili olarak sürdüğüne emin 

olmak üzere gözlemler -yapılacak · 
tır . Tropikal ülkelerin çoğunda 

cüzzamın insidensi yılda yaklaşık 

1000 kişide 0,5 olgudur ve en az 5 
olgudan 4'ü de tüberküloid tiptedir. 
Bu da demektir ki, her on yılda 

bir saptanabilecek lepromatöz has-
talık olgusunun ortadan 
görm"!k için 1000 kişiyi 

kalkışını 

aşılamak 

gere!(ir. Her 1000 kiside 5 olgu gibi 
insidemin yüksek olduğu bölgeler· 
de bile, etkili klinik denemeler 
600.000'den fazla kişinin aşılanma

sını gerektirecektir. 

Venezuella'da Caracas Derma
toloji Enstitüsü'nde Convit ve ar
kadaşları, Draper 'in tekniğini uy
gulayarak M. ıeprae'yi saflaştırmış ; 

mikroorganizmaları BCG ile kom
bine - etmiş ve lepromatöz tipte cüz
zamlı hastalara tekrarlanan aşı

lamalar yapmıştır. Birkaç yüz has
tada elde ettiği sonuçlar, aşılama

nın hücresel bağışıklığı eski haline 
getirdiğini göstermiştir. 18 ayda ba
siller hasta vücudundan temizlen
miş ve hastalığın ilerlemesi dur
ınuş~ur. Eğer mevcut hastalık bu 
şekilc1e durdurulabilirse, proflaksi
nin çok daha etkili olacağı düşü
nebilir. 

öte yandan, bazı araştırıcılar 

aşının son derece pahalı olacağını 

ve hastaların ilaçlarla tedavilerinin 
daha etkili ve ucuz bir şekilde 

hastalığı ortadan kaldıracağını ile
ri sürerken ; bazıları da ilaçlara 
karşı artan direnç sorununun aşı

nın lehine olduğunu ve aşılamanın 
çok gerekli olduğunu vurgulamak
tadırlar. 
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