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Say›n Editör,

Halihaz›rda, gebelikte COVID-19 afl›s›na yönelik
devam eden bir tart›flma söz konusudur. American Col-
lege of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ‹m-
münizasyon, Enfeksiyöz Hastal›klar ve Kamu Sa¤l›¤›
Haz›rl›kl› Olma Uzman Çal›flma Grubu taraf›ndan bir
Uygulama Önerisi gelifltirilmifltir.[1] Bu öneriye göre
ACOG, ‹mmünizasyon Uygulamalar› Öneri Komitesi
(ACIP) taraf›ndan önerilen öncelik gruplar› temelinde
afl› kriterlerini karfl›layan gebelerin COVID-19 afl›lar›n-
dan uzak tutulmamas›n› önermektedir.

ACOG ayr›ca, COVID-19 afl›lar›n›n emzirmeyen
hastalara benzer flekilde emziren hastalara da önerilmesi
gerekti¤ini belirtmektedir. Buna karfl›l›k, ACOG’nin
sundu¤u öneriden önce Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO),
gebeli¤in kad›nlar› fliddetli COVID-19 için daha yüksek
bir riske att›¤›n› onaylarken, gebelikte afl› güvenli¤ini de-
¤erlendirmek için çok az veri mevcuttur.

WHO’nun ‹mmünizasyona Yönelik Stratejik Uz-
man Dan›flma Grubu (SAGE), acil kullan›m onay› alan
ve ilk COVID-19 afl›s› olan Pfizer-BioNTech COVID-
19’un kullan›ma sunulmas› için 8 Ocak 2021 tarihinde
politika önerilerini yay›nlam›flt›r.[2] SAGE, yetersiz veri
nedeniyle, bu önerilerinde “WHO flu an için gebelerin
afl›lanmas›n› önermemektedir” ifadesini net bir flekilde
beyan etmifltir.[2] fiafl›rt›c› bir flekilde ayn› grup, 26 Ocak

2021 tarihinde COVID-19’a yönelik Moderna mRNA-
1273 afl›s›n›n kullan›m› için flu ifadeleri içeren ara öneri-
lerini yay›nlam›flt›r: “Bu tür bir afl› hakk›nda bildikleri-
miz temel al›nd›¤›nda, gebeler için afl›n›n faydalar›na
a¤›r basan spesifik riskler oldu¤una inanmam›z› gerekti-
recek herhangi bir sebebimiz yok. Bu nedenle, SARS-
CoV-2’ye maruz kalma konusunda yüksek risk alt›nda
olan (ör. sa¤l›k çal›flanlar›) veya fliddetli hastal›k riskini
art›racak komorbiditeleri olan bu gebeler, sa¤l›k hizme-
ti sa¤lay›c›lar›na dan›flarak afl› olabilir.”[3]

‹laçlar›n ve afl›lar›n gelifltirilmesi yavafl bir süreçtir ve
bu gelifltirme sürecine dahil olan tüm aflamalar, popülas-
yonun farkl› alt gruplar›nda güvenlik ve etkinli¤in test
edilmesi için gereklidir. Ne yaz›k ki, gebeler ço¤unlukla
klinik araflt›rmalarda yetersiz seviyede temsil edilmekte
ve yaln›zca gebelik durumlar› için çal›flmalar›n d›fl›nda
tutulmaktad›r. Asl›nda, gebeler COVID-19 afl›s›na yö-
nelik tüm çal›flmalardan hariç tutulmufltur.[4]

Çeliflkili öneriler, hem sa¤l›k hizmeti sa¤lay›c›lar›
hem de gebeler için kafa kar›flt›r›c›d›r ve bu öneriler
komplo ve afl› karfl›t› teorileri körükleyebilmektedir. Bu
nedenle bizce, öncelikle gebelerin uygun flekilde tasar-
lanm›fl afl› çal›flmalar›na ve klinik çal›flmalara dahil edil-
mesi için acil ça¤r›da bulunmak gibi kan›ta dayal› verile-
re ihtiyaç duyulmaktad›r. Ayr›ca, tüm topluluklar›n öne-
riler konusunda tutarl› olmas›n› ve ortak öneriler yay›n-
lamas›n› önermekteyiz.
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Fon Deste¤i: Bu çal›flma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›flt›r.

Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araflt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiflisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› dü-
zenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›flmas› bu-
lunmad›¤›n› belirtmifltir.
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