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Özet

Dünyadaki yaklafl›k 5 yafl alt› 12 milyon çocuk ölümünün %98’i geliflmekte olan ülkelerde görülmekte
ve %60’›n› enfeksiyon hastal›klar› oluflturmaktad›r. Bu ülkelerde Geniflletilmifl Ba¤›fl›klama Program› (GBP)
kapsam›ndaki afl›larla tam afl›lama oran› istenilen düzeyde de¤ildir ve hatta baz› ülkelerde azalma söz
konusudur. Zengin ülkelerde ba¤›fl›klamada hastal›¤›n eliminasyonu, yeni afl›lar ve afl›lar›n yan etkileri
üzerine odaklan›l›rken, yoksul ülkelerde GBP kapsam›ndaki afl›larla ba¤›fl›klama oranlar›n›n art›r›lmas› ve
yeni afl›lar›n kapsama al›nmas› sorunlar› ön plandad›r. Yoksul ülkelerin günümüzde ve gelecekte karfl›la-
flaca¤› en önemli afl› sorunlar›; sa¤l›k harcamalar›na ayr›lan pay›n ve sürdürülebilir kaynaklar›n yetersizli-
¤i, organizasyon eksikli¤i, politik tercihler, çokuluslu flirketlerin bu ülkelerdeki afl› çal›flmalar›na ilgisizli¤i,
ithal afl›lar› bulamama ve yerel afl› üretimlerinin yetersizli¤idir.

Anahtar kelimeler: afl›lar›n gelece¤i, yoksul ülkeler

Abstract
The Future of Vaccination

Of the 12 million deaths under five years of age, over 98% occur in developing countries and at least
60% are caused by infection. In these countries, the fully immunization is not sufficient for the vaccines
in the expanded programme on immunization (EPI), in contrast, recent decline in immunization rates was
observed in some countries. The elimination of diseases, new vaccines and concern about possible ad-
vers events of vaccine use are important problems in high-income countries, whereas coverage with vac-
cines in EPI program and the challenge of adding new vaccines to the schedule is a priority for low-in-
come countries.

Keywords: future of immunization, low-income countries

Dünyada 5 yafl alt›ndaki çocuk ölümlerinin
%98’i geliflmekte olan ülkelerde görülmektedir.
Çocuk ölümlerinin %60’›ndan fazlas›n› enfeksi-
yon hastal›klar› oluflturmaktad›r. Enfeksiyona
ba¤l› ölüm nedenleri aras›nda ishal, k›zam›k,
pnömoni, tüberküloz ve s›tma baflta gelmekte-

dir. Ölümlerin yar›s›ndan fazlas›n›n oda¤›nda
malnütrisyon yatmaktad›r. Oysaki Geniflletilmifl
Ba¤›fl›klama Program› (GBP) içerisindeki afl›lar›n
zaman›nda ve eksiksiz uygulanmas› ile 3 milyon
çocu¤un ölmesinin engellenebilece¤i öngörül-
mektedir (1-3).

Geliflmekte olan ülkelerde her y›l do¤an 140
milyon çocu¤un 37 milyonuna çeflitli nedenlerle
Geniflletilmifl Ba¤›fl›klama Program›nda (GBP)
bulunan BCG, Difteri, Bo¤maca, Tetanoz, Polio
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ve K›zam›k afl›lar› yap›lamamaktad›r. GBP’nin
dünyada bafllat›ld›¤› 1974 y›l›nda ilk bir yafl için-
de (0-1 yafl) rutin afl›lama oranlar› %5 iken,
1990’larda bu oran %80’lere ç›km›flt›r. Ancak son
y›llarda baz› bölgelerde afl›lama oranlar›nda düfl-
meler görülmeye bafllanm›flt›r, genel oran bu-
günlerde %74’tür (4).

Ba¤›fl›klamada zengin-yoksul ülke fark› kadar,
ülke içinde de toplumsal eflitsizliklerin rolü vard›r.
Ba¤›fl›klama oranlar› Sahra-alt› Afrika’da DBT3
%53, Somali’de %18, Nijerya’da %25’tir. Kongo’da
1999’da %79 iken, 2000’de %33’e düflmüfltür. Sov-
yetler Birli¤i’nin parçalanmas›yla 1990’lardan itiba-
ren Orta ve Do¤u Avrupa’da difteri olgular› orta-
ya ç›km›flt›r. Geliflmekte olan ülkelere her y›l ya-
p›lacak 250 milyon dolarl›k yat›r›m ile 2005 y›l›n-
da en az 10 milyon çocu¤a GBP kapsam›ndaki
afl›lar› yapmak mümkün olacakt›r (4).

Geliflmekte olan ülkelerde h›zl› nüfus art›fl›
ve yoksullu¤a koflut olarak sa¤l›¤a ayr›lan pay
h›zla azalmaktad›r. Genelde bu ülkelerde tüm
sa¤l›k harcamalar›na ayr›lan pay, kifli bafl›na 6
dolard›r (2). Türkiye’de koruyucu sa¤l›k hizmet-
lerine ayr›lan pay ise, mevcut sa¤l›k bütçesinin
(genel bütçenin %2.4’ünü oluflturmaktad›r)
%0.9’u kadard›r.

Ba¤›fl›klaman›n enfeksiyonu önlemedeki kat-
k›s›, çocuklar›n yeterli oranda (çocuklar›n en az
%90’›n›n afl›lanmas› gerekmektedir) afl›lanmas›
ile olas›d›r. Afl›lama hizmetlerinin sunumunda
sa¤l›k sisteminde görülen aksakl›klar önemli be-
lirleyici rol oynayabilir. Yetersiz planlama, sür-
dürülebilir kaynak yetersizli¤i, so¤uk zincir ku-
rallar›na uymama, bina, araç-gereç yetersizli¤i,
kay›t bildirim yetersizli¤i, personelde motivas-
yon eksikli¤i, etkin sürveyans›n olmamas› afl›la-
ma önündeki en önemli engellerdir. Ba¤›fl›kla-
mada baflar›l› olabilmek için; gerekli sa¤l›k altya-
p›s›, sürdürülebilir kaynaklar ile birlikte ba¤›fl›k-
laman›n öncelikli sa¤l›k programlar› içerisinde
yer almas›n› sa¤layacak siyasal irade ve toplum-
sal giriflimlerde kararl›l›k gerekir. Beklenen ise;
hastal›k yükü iyi bilinerek, tüm topluma uygula-

nabilen, genel kabul görmüfl, %100 etkili, gü-
venli ve düflük fiyatl› ba¤›fl›klamad›r (5,6).

Türkiyede ba¤›fl›klamada karfl›lafl›lan
sorunlar:

• Sa¤l›k oca¤› ve evlerinin yetersizli¤i (olma-
mas›, kapal› olmas›),

• Sa¤l›k ocaklar›n›n hedef nüfus ve donan›m
yönlerinden yetersizli¤i,

• Kay›t yetersizli¤i,

• Personelin say›sal yetersizli¤i, da¤›l›m denge-
sizli¤i,

• Personelin motivasyon eksikli¤i,

• E¤itim eksikli¤i (so¤uk zincir, yanl›fl kontren-
dikasyon, yan etkiler, kaç›r›lan f›rsatlar, afl›
kay›tlar›, sürveyans sorunu),

• Yönetsel sorunlar,

• Toplumsal sorunlar (personele güvensizlik,
uzman hekime yönlendirme, bat›l inanç, göç
ve h›zl› nüfus hareketleri, iletiflim sorunu,
hizmeti talep etmeme),

• Afl› üretiminin olmamas›, ithalatta yaflanan s›-
k›nt›lar.

Enfeksiyon hastal›klar›ndan korunmada çok et-
kin olan ve halen uygulanmakta olan 20’ye yak›n
afl› tek veya kombine flekilde bulunmaktad›r. GBP
kapsam›ndaki 6 afl›n›n yan› s›ra, dünyada birçok
ülkede konjüge Haemophilus influenzae b (Hib)
ve hepatit B afl›lar› rutin olarak uygulanmaktad›r.
Her ülkenin de¤iflen hastal›k epidemiyolojisine
ba¤l› olarak kendi ulusal afl› program› mevcuttur.
Afl› programlar› dinamik bir program olup ülkenin
sa¤l›k politikalar› ve hastal›klar›n epidemiyolojik
özelliklerine göre de¤ifliklik gösterebilir.

Türkiye’de 0-1 yafl›ndaki bebeklerde afl›lama
oranlar› yukar›da say›lan nedenlerle Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde daha da dü-
flüktür; GAP bölgesinde tam afl›lama oran›
%35’tir. Ülke genelinde BCG ve k›zam›k afl›lar›n-
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da önceki 2-3 y›la göre afl›lama oranlar›nda azal-
ma görülmektedir. 2004 y›l›nda ülke genelinde
afl›lama oranlar› flöyledir:

BCG (%77), DBT3/OPV3 (%86), k›zam›k (%83),
Hep B3 (%75) (7).

Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin afl›lama
programlar›nda önemli farkl›l›klar göze çarp-
maktad›r. Geliflmifl ülkelerde ba¤›fl›klamada has-
tal›¤›n eliminasyonu ve afl›lar›n yan etkileri üze-
rine odaklan›l›rken, geliflmekte olan ülkelerde
GBP kapsam›ndaki afl›larla ba¤›fl›klama oranlar›-
n›n art›r›lmas› ve yeni afl›lar›n kapsama al›nmas›
sorunlar› ön plandad›r (5,6,8). Yeni afl›lar gelifl-
mifl ülkelerin gereksinimlerini karfl›lamak için
üretilmektedir; örne¤in, konjüge pnömokok afl›-
s›. Baz› afl›lar yer de¤ifltirmifltir; örne¤in, DTaP,
IPV, kombine afl›lar yayg›n olarak kullan›lmakta-
d›r (9). Geliflmifl ülkelerin iste¤i üzerine timero-
sal içermeyen afl› üretimine geçilmifltir. Bu du-
rum hem afl› fiyatlar›n› art›rmakta hem de afl› k›t-
l›¤›na neden olmaktad›r. Oysaki geliflmekte olan
ülkelerdeki as›l sorun, GBP afl›lar›n› yeterince
uygulayamamakt›r. Bu farkl›l›ktaki önemli et-
kenlerden biri de sa¤l›kla ilgili harcamalard›r.
Geliflmekte olan ülkeler hastal›k yükünün
%93’ünü tafl›rken, gelirlerin %18’ini, sa¤l›k har-
camalar›n›n ise %11’ini paylaflmaktad›r. Bu ülke-
lerin kifli bafl› sa¤l›k harcamas› 6 dolar›n alt›nda-
d›r. Oysa olmas› gereken harcama, kifli bafl› 30-
40 dolar ($) civar›ndad›r. Geliflmekte olan ülke-
lerde ba¤›fl›klamaya ayr›lan kaynaklar, h›zl› nü-
fus art›fl› ve yoksullukla paralel bütçe pay›n›n
küçülmesi, çeflitli tercihlerle kaynaklar›n baflka
yerlere aktar›m› sonucu azalmaktad›r. Geliflmifl
ülkelerde toplam afl›lama ücretleri 300-400 $
iken, GBP afl›lar› her fley dahil 15 $’d›r (10,11).
Türkiye’de koruyucu sa¤l›k hizmetlerine ayr›lan
pay tüm sa¤l›k harcamalar›n›n %0.9’udur. Kifli
bafl› sa¤l›k harcamas› 130 $ civar›ndad›r. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n bütçe pay› ise %3.4’tür.

Afl› üretim ve tüketiminde geliflmifl ve gelifl-
mekte olan ülkelerde önemli farkl›l›klar mevcut-
tur. Dünyada her y›l do¤an 140 milyon bebek

için yaklafl›k 6.4 milyar Euro’luk küresel bir pa-
zar mevcuttur. Bu pazar›n %40’›n› Kuzey Ameri-
ka, %30’unu Avrupa, %18’ini azgeliflmifl ülkeler
oluflturur. Afl› pazar›n›n %80’ine 4 büyük çoku-
luslu flirket sahiptir: Merck, Aventis Pasteur, Gla-
xoSmithKleine, Wyeth Lederle (12). Bu büyük
flirketler kâr› düflük GBP kapsam›ndaki afl›lar›
üretmekten vazgeçmeye bafllam›fllard›r. Bugün
dünyada polio ve k›zam›k afl›s› üreten 20, BCG
afl›s› üreten 30, DBT afl›s› üreten 40 ve tetanoz
afl›s› üreten 70 laboratuvar mevcuttur. GBP’nin
dünya genelinde amac›na ulaflabilmesi için,
mevcut üretimin 5-7 kat› afl› dozuna gereksinim
vard›r. GBP kapsam›ndaki afl›lar daha çok, ulu-
sal-bölgesel üretimli kurumlarca üretilmektedir
ve üretilen afl›lar UNICEF taraf›ndan sat›n al›n-
maktad›r. UNICEF; GBP kapsam›ndaki afl›lar› ye-
rel küçük flirketlerden karfl›lamakta, y›llara göre
sat›n al›nan doz say›s› azalmaktad›r. Bugün için
çokuluslu flirketlerinkine göre daha ucuz olan
yerel afl› fiyatlar›n›n gelecekte artabilece¤i ve ta-
lebi karfl›lamayabilece¤i olas›l›¤› kuvvetlidir.
Üretim yetersizlikleri, flirketlerin kâr amaçlar› ve
afl› araflt›rma-gelifltirme çal›flmalar›n›n maliyeti,
afl› fiyatlar›n›n artmas›na neden olabilir. Bu du-
rum ba¤›fl›klaman›n önündeki önemli engeller-
den birini oluflturmaktad›r (8,10,11).

Türkiye’de günümüzde afl› üretimi yap›lma-
maktad›r. 19. yüzy›l sonlar›nda Osmanl› döne-
minde çiçek, kuduz, tifo, kolera, dizanteri, veba,
tifüs afl›lar›, difteri ve meningokok serumlar›;
Kurtulufl Savafl› dönemlerinde ise çiçek ve tifo afl›-
lar› üretilmifltir. 1928’de H›fz›ss›hha Enstitüsü ku-
rulmufl, 1931’den itibaren afl› ve serum üretim
merkezi olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. 1930-40’l›
y›llarda verem, difteri ve tetanoz toksoid afl›lar›,
kuduz afl›s› ve serumu, çiçek, pnömokok afl›lar›;
1940’l› y›llarda tifo, tifüs, veba, influenza, kolera,
bo¤maca afl›lar› tek ve kombine afl›lar olarak;
üretilmifltir. 1990’l› y›llarda sadece tetanoz afl›s›
üretilmifl, 1996’da DBT ve kuduz, 1997’de BCG
üretimine son verilmifltir. Türkiye’de ba¤›fl›kla-
mada kullan›lan afl›lar›n %60’› Sa¤l›k Bakanl›¤›,
%30’u özel sektör taraf›ndan, %10’u ba¤›fl fleklin-
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de sa¤lanmaktad›r. Her y›l Sa¤l›k Bakanl›¤› tara-
f›ndan afl› gereksinimleri için 13 milyon $ öden-
mektedir (Tablo 1).

Ülkemizde 3 y›ll›k afl› ithalat bedeliyle (40
milyon $) halen uygulanmakta olan tüm bakteri
ve virus afl›lar›n›n üretim tesislerinin kurulmas›
olanakl›d›r (13,14).

Bugün dünyada enfeksiyon hastal›klar›na karfl›
gelifltirilmifl 75’ten fazla afl› uygulama ve/veya
araflt›rma aflamas›ndad›r. GBP kapsam›ndaki afl›-
lardan baflka 142 ülkede hepatit B, 92 ülkede Hib
afl›s› rutin program içerisinde uygulanmaktad›r.
Hib afl›s› geliflmekte olan ülkelerin sadece %5’in-
de yap›lmaktad›r. Hepatit B afl›s› (UNICEF’in sat›n
ald›¤› fiyatlarla) 0.5 $ (doz bafl›na), Hib afl›s› ise
2.18-2.6 $’d›r. Azgeliflmifl ülkelerde uygulanabil-
mesi için her y›l hepatit B için 62.2, Hib afl›s› için
282 milyon $’l›k bir harcama gerekmektedir (4).

Enfeksiyon hastal›klar›na karfl› yeni afl› gelifl-
tirmede birçok sorunla karfl›lafl›lmaktad›r. Bir
afl›n›n yap›m›ndan rutin olarak kifliye uygulan-
mas›na kadar 12-15 y›ll›k bir süre ve yaklafl›k
500 milyon $’l›k bir maliyet gerekmektedir, ayn›
afl›n›n geliflmekte olan ülkelerde uygulanabilme-

si 20 y›l› almaktad›r. Genel olarak afl› üreticisi
büyük flirketlerin afl› araflt›rma ve gelifltirmeleri-
ne bütçelerinden ay›rd›klar› pay oldukça s›n›rl›
kalmaktad›r (2,10). Bu flirketlerin yeni afl› gelifl-
tirme çal›flmalar› daha çok geliflmifl ülke gereksi-
nimlerine göre olmaktad›r.

ABD Adli T›p Enstitüsü’nün 1999 y›l›ndaki 21.
yüzy›l için sa¤l›k raporunda morbidite ve morta-
lite üzerine etkileri, maliyet etkinli¤i, gelifltirme
olana¤›na göre afl› üretme önceli¤i flöyledir:

1) En öncelikli ve üretimi olanakl› afl›lar;
CMV, influenza, Grup B streptokok afl›s›,

2) ‹kinci derecede öncelikli afl›lar: Klamidya,
H. pylori, HCV, HSV, HPV, RSV, gonokok (2,15).

Acaba bu afl›lar geliflmekte olan ülkeler için
gerekli midir? Gerekirse uygulanmas› ne zaman
gerçekleflir?

Afl› üreten çokuluslu flirketler, azgeliflmifl ül-
keler için yaflamsal önemdeki s›tma, tüberküloz
ve HIV afl›lar› için araflt›rma-gelifltirme çal›flmala-
r›na yeterince ilgi göstermemekte, yeterince kay-
nak ay›rmamaktad›r. Bu ülkelerde araflt›rmalar
için çok az kaynak ayr›lm›flt›r, oysaki enfeksi-
yonlar›n %95’i bu ülkelerde görülmektedir.

HIV afl›s›n› gelifltirilmesi için her y›l 600 milyon
$’l›k harcama gerekmektedir. Yoksul ülkelerde sa-
dece 40 milyon $’l›k afl› çal›flmalar› yap›lmaktad›r.
1999’da Amerika ve Avrupa’da 3 milyar $ tedavi
giderleri olarak harcanm›flt›r. ASYE, diyare ve tü-
berkülozdan 8 milyon kifli ölmekte; ancak bu has-
tal›klara yönelik afl› çal›flmas› için ayr›lan para 100-
130 milyon $’d›r. Ast›m araflt›rmalar›na ise y›lda
130-160 milyon $ harcanmaktad›r. S›tma her y›l 1
milyon kiflinin ölümüne yol açmaktad›r, ölümlerin
%60’› en yoksul 20 ülkede görülür. Ülke ekono-
misine y›lda 12 milyar $ yük getirmektedir. S›tma
afl›s› için en az 10 y›l beklemek gerekecektir. Tü-
berküloz 2000 y›l›nda 1.7 milyon kiflinin ölümüne
neden olmufltur. Geçen 10 y›lda afl› çal›flmas›na
sadece 100-150 milyon $ ayr›lm›flt›r. Etkin afl› için
(DNA afl›lar›, subünit afl›lar) 2012-2015 y›l›n› bek-
lemek gerekecektir.
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Tablo 1. Türkiye’deki y›ll›k afl› gereksinimi 
ve maliyeti

Bakteriyel ‹htiyaç USD Toplam
Afl›lar (doz) (doz) USD

 

DBT 7 514 000 0.07 525 980

DT 195 000 0.075 14 625

Td 4 036 000 0.046 185 675

TT 5 984 000 0.033 197 500

BCG 5 608 603 0.1 560 640

Toplam 1 484 420

Viral afl›lar

K›zam›k 5 421 733 0.101 552 475

OPV 17 645 276 0.081 1 429 267

Hepatit B 8 767 500 0.59 5 172 825

Kuduz 390 000 11 4 290 000

Toplam 11 444 567
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Üstelik mevcut yeni afl›lar ve araflt›rma süre-
cinde olan afl›lar geliflmekte olan ülkeler için uy-
gun olamayabilir. Ayn› enfeksiyon hastal›¤› bu ül-
kelerde farkl› serotiplerle oluflabilir. Kiflinin gene-
tik yap›s›, çevresel flartlar afl› etkinli¤inde rol oy-
nayabilmektedir. ABD’de rutin uygulanan hepta-
valan konjüge pnömokok afl›s› geliflmekte olan
ülkelerde en fazla enfeksiyon etkeni olan 2 sero-
tipi içermemektedir. 1990’lar›n sonunda A ve C
konjüge meningokok afl›s› üretimi yerine, en faz-
la görüldü¤ü için, C grup meningokok afl›s› üre-
timine geçilmifltir. Oysaki geliflmekte olan ülke-
lerde meningokok enfeksiyonlar›n›n en s›k nede-
ni, A ve B grup meningokoklard›r.

Dünya afl› pazar›nda pay sahibi olan çokulus-
lu flirketler, geliflmekte olan ülkelerde yeni afl›la-
r›n kullan›mlar›n›n çok düflük olmas› ve belirsiz-
likler nedeniyle bu ülkelerin gereksinimlerini kar-
fl›layacak afl› araflt›rma-gelifltirme çal›flmalar›na ve
mevcut afl› fiyatlar›n›n afla¤› çekilmesine isteksiz
davranmaktad›r (2). Son y›llarda baz› büyük flir-
ketlerin birleflmeye yönelmesi, baz›lar›n›n kapan-
mas›, fiyat› düflük ancak yaflamsal önemi olan
GBP kapsam›ndaki afl›lar›n yeterince üretileme-
mesine ve afl› sa¤lanmas›nda güçlüklere neden
olmaktad›r. Geliflmifl ülkelerin bencilli¤i, yard›m-
da gönülsüz davranmas›, çokuluslu flirketlerin
yaln›zca kazançlar›n› ön planda tutmalar›, yoksul
ülke yöneticilerinin koruyucu sa¤l›k hizmetlerine
yeterince kaynak ay›rmamas› bu ülkelerin afl› sa¤-
lamas›n› zorlaflt›rmaktad›r. UNICEF yoksul ülke-
lerde kullan›lmak üzere geliflmifl ülkelerdekinin
1/10 fiyat›na afl› sat›n almaktad›r. Bu nedenle
ABD flirketleri UNICEF’e afl› satmamaktad›r.

Geliflmifl ülkelerde Hib’in neden oldu¤u me-
nenjit, sepsis, pnömoni gibi invaziv hastal›klar afl›
sonras› büyük ölçüde azalm›flt›r. Ancak konjüge
Hib afl›s›n›n geliflmekte olan ülkelerde yayg›n
olarak uygulanabilmesi için klinik ve epidemiyo-
lojik çal›flmalara gereksinim vard›r (4). Ülkemiz
dahil olmak üzere geliflmekte olan ülkelerde
konjüge Hib afl›s›n›n yayg›n olarak uygulanma-
s›nda baz› sorunlar bulunmaktad›r. Hib’in bu ül-

kelerde y›lda 450 000 çocu¤un ölümüne neden
oldu¤u varsay›lmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde Hib
afl›s› öncesi menenjit mortalitesi 60-80/100 000
iken, afl› sonras› bu oran 0-10/100 000’lere düfl-
müfltür. Halen 90 ülkede uygulanmakta olan Hib
afl›s›, geliflmekte olan ülkelerin sadece %5’inde
uygulanmaktad›r. (UNICEF al›m› ile Hib afl›s›
GBP afl›lar›na 5-10 dolarl›k ek yük getirecektir).
Hib afl›s›n›n bu ülkelerde rutin programa dahil
edilmesi için hastal›k yükünün, afl›n›n maliyet
etkinli¤inin ve sürveyans çal›flmalar›n›n yap›lm›fl
olmas› gerekmektedir. Geliflmekte olan ülkeler-
de Hib enfeksiyonlar› ile ilgili çal›flmalar az ve
yetersizdir. En çok ölüm nedeninin pnömoni ol-
du¤u belirtilen Haemophilus influenzae enfeksi-
yonlar› Hib serotipinden farkl› tiplerle de olufla-
bilir: Papua Yeni Gine’de yap›lan bir çal›flmada
akci¤er aspirat›nda Haemophilus influenzae
saptanan pnömoni olgular›nda 32 suflun 18’ini
(%56) tiplendirilemeyen, 8’ini baflka serotipler
olufltururken, sadece 6’s›n› Hib oluflturmufltur.
Hindistan’da yap›lan bir çal›flmada, iki y›l sürey-
le 6 büyük e¤itim hastanesine baflvuran 3441
menenjit, sepsis ve pnömonili olgular›n sadece
58’inde Hib saptanm›flt›r. Bir baflka çal›flmada
menenjit enfeksiyonlar›n›n %8-14’ünde, pnömo-
nilerin %7-15’inde Hib saptanm›flt›r. Gambiya’da
Hib afl›s› pnömoni mortalitesinde %6.1’lik bir
azalma sa¤lam›flt›r (4).

Geliflmekte olan ülkelerdeki çocuklarda Hib
tafl›y›c›l›k oranlar› ve do¤al Hib antikorlar›n›n
varl›¤› yeterince araflt›r›lmam›flt›r. Baz› çal›flma-
larda geliflmekte olan ülkelerde do¤al Hib anti-
korlar›n›n erken çocukluk dönemlerinde yüksek
bulunmas›n›n, bu dönemde Hib tafl›y›c›l›k oran-
lar›n›n yüksek olmas›na veya E. coli gibi bakte-
rilerin (gastroenterit sonras›) çapraz reaksiyon
veren antijenlerine ba¤l› olarak geliflti¤i düflü-
nülmektedir. Hib afl›s›n›n rutin uygulanma ge-
reklili¤i, uygulanacaksa zaman› ve yap›lacak doz
say›s› yeterli çal›flmalarla irdelenmelidir (8).

Geliflmekte olan ülkelerde afl›lama oranlar›-
n›n düflük olmas›, enfeksiyon hastal›klar›n›n
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s›k olarak görülmesi, hastal›klar›n oransal ola-
rak az görülen ülkelere s›çrama olas›l›¤›, yük-
sek hastal›k maliyetleri, afl›lamada (ve sa¤l›kta)
zengin/yoksul ülke eflitsizli¤i yeni küresel or-
takl›klar›n kurulmas›na yol açm›flt›r. Bu çabala-
r›n içerisinde GAVI (Global Alliance for Vacci-
ne and Immunisation) da yer almaktad›r.
GAVI; çocuklarda afl›lama oranlar› %80’in alt›n-
da kalan ve kifli bafl› y›ll›k geliri 1000 dolar›n
alt›nda bulunan 54 ülkeye yard›m› kararlaflt›r-
m›flt›r. Kuruluflun bu ülkelerde yeni afl›lar› uy-
gulama hedefleri vard›r. Bu ülkelerde 2007 y›-
l›nda hepatit B afl›lama oran›n› %100’e, 2005
y›l›nda Hib afl›lama oran›n› %50’ye ç›karmak,
2007’de tüm afl›lama oranlar›n› %17 art›rmak
amac› güdülmektedir (12,16). GAVI içinde yer
alan kurulufllar flunlard›r; DSÖ (Dünya Sa¤l›k
Örgütü), UNICEF, Dünya Bankas›, Kanada, ‹s-
veç, ABD, Hollanda, Danimarka, ‹ngiltere gibi
ülkelerin hükümetleri, sivil toplum örgütleri,
baz› uluslararas› bankalar ve çokuluslu afl› flir-
ketleri ile “Bill and Melinda Gates” Fonu.

GAVI’n›n geliflmekte olan ülkelerdeki yard›m
amaçlar›:

• Ba¤›fl›klama sistemlerini düzeltmek,

• Sa¤l›k sisteminin programlanmas›na dan›fl-
manl›k yapmak,

• Sürdürülebilir kaynaklar› gelifltirmek,

• Ba¤›fl›klama oranlar›n› yükseltmek,

• Bu ülkeler için öncelikli olan afl›lar›n araflt›r-
ma-gelifltirme çabalar›na katk›da bulunmak,

• Afl› fiyatlar›n› al›nabilecek düzeylere çekmek,

• Ba¤›fl›klamay› di¤er sa¤l›k hizmetleri için ze-
min haz›rlay›c› olarak kullanmak,

• Daha basit ve güvenli afl› teknolojileri gelifltirmek,

• Uluslararas› dayan›flmay› sa¤lamak ve test etmek,

Geliflmekte olan ülkelerde yerel üreticilerin
afl› üretiminde temel rolü üstlenmesi (yak›n ge-
lecekte olmasa da) olas›d›r. UNICEF GBP afl›-

lar›n›n %50’sini geliflmekte olan ülkelerden sa-
t›n almaktad›r. Baz› ülkeler büyük afl› flirketle-
riyle yerel üretim anlaflmalar› yapmaktad›r:
Brezilya’da GlaxoSmithKlein (GSK) Hib, Aven-
tis Pasteur (AP) influenza afl›s› için, Küba’da
GSK Meningokok C için, M›s›r’da GSK DBT-
Hep B için üretim anlaflmas› yapm›flt›r. Küba
geliflmekte olan ülkelere afl› teknolojisi transfer
etmektedir. Ancak bu çabalar henüz küçük öl-
çekli ve yetersizdir. Afl›n›n hastal›ktan koruma-
da etkin olabilmesi için kalite güvenli¤i zorun-
ludur. 2001 y›l›nda mevcut 48 afl› üreten ülke-
nin ancak %60’› DSÖ standartlar›na uymakta-
d›r. ‹thal afl› alan 60 ülkenin sadece %16’s› ka-
lite garantisi sa¤lamaktad›r (4). Çokuluslu flir-
ketlerin afl› güvenli¤i konusunda bask›c› tu-
tumlar› yerel üreticilerin afl› üretimini güçlefltir-
mektedir.

Sonuç olarak dünyadaki tüm çocuklar›n afl›-
lanabilmeleri için afla¤›daki noktalara dikkat
edilmelidir:

• Ba¤›fl›klaman›n en etkin, en kolay ve en ucuz
hastal›ktan korunma yolu oldu¤u daima
ak›lda tutulmal›, her çocuk afl›lanmal›d›r.

• Sa¤l›¤› korumada ve sürdürebilmede koruyu-
cu sa¤l›k hizmetlerinin de¤eri yads›namaz.
Mevcut sa¤l›k sistemleri bu amaç do¤rultu-
sunda ifller hale getirilmeli, gerekli siyasal ve
toplumsal irade gösterilmelidir.

• Yeni afl›lar ancak hastal›k yüküne ve maliyet
etkinli¤ine göre uygulamaya dahil edilmeli,
sürveyansa önem verilmelidir.

• Çokuluslu büyük flirketlerin birbirleriyle
anlaflma yoluna gitmeleri, baz›lar›n›n bir-
leflmesi, düflük kârl› sat›fl yapanlar›n küçül-
mesi veya batmas›, yerel afl› üreticilerinin
oluflturulmas›n› ve desteklenmesini gerek-
tirmektedir. Sürekli ve daha ucuz afl› sa¤-
lanmas› için bölgesel ve uluslararas› iflbirli-
¤ine gidilmeli, sürdürülebilir kaynaklar
sa¤lanmal›, yerel afl› üretimine yönelinme-
lidir.



Afl›n›n Gelece¤i ve Karfl›lafl›lan Sorunlar

95

• Afl›lamadan tüm dünya çocuklar›n›n eflit ölçü-
de yararlanaca¤›, politik ve kâr h›rsl› olmayan
bir sistem için küresel çaba harcanmal›d›r.

• Afl›da d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtulmal›, yerli üre-
time geçilmelidir.

Biyoterörizm olgusu da, d›fla ba¤›ml›l›¤›n, ya-
ni üretim teknolojisine sahip olamaman›n bir ül-
ke için ne denli riskli oldu¤unun bir di¤er aç›k
örne¤idir.
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