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“Ölümlerin azalması üzerinde temiz içme suyu sağlanması dışında antibiyotikler dahil başka hiçbir buluş bu
kadar yararlı olmamıştır” söylemi aşıların sağlığımızı
korumadaki değerini çok güzel ifade etmektedir.1,2
Aşılar 20. yüzyılın en büyük 10 toplum sağlığı kazanımı arasında ilk sıralarda gösterilmektedir. Aşılamanın
amacı; yakalanıldığında yan etki, sakatlık ve ölüm
olasılığı yüksek olan enfeksiyon hastalığına karşı korumak, sağlanan yüksek aşılama hızları ile aşılanmamış
kişilerde o hastalığa karşı bağışıklık sağlamak (toplumsal bağışıklık, herd immunity) salgınları önlemek,
hastalığın o bölgeden (eleminasyon) ve yeryüzünden
ortadan kalkmasını (eradikasyon) sağlamaktır.3-5 Aşılar oluşturdukları dolaylı etkilerle de yararlı olur. Örneğin, ergenlere yapılan boğmaca aşısı süt çocuğu ve
yenidoğanlarda, süt çocuklarına yapılan pnömokok ve
grip aşıları erişkinlerde bu hastalıkların sıklığını azaltmaktadır. Tarihçesi çok eskilere dayanmamakla birlikte
aşılarla sağlanan bağışıklama,enfeksiyon hastalıklarının
morbidite ve mortalitesini azaltmada topluma sunulan,
bireysel, toplumsal ve ülke düzeyinde yararları olan maliyet-yararlılık oranı en düşük çok önemli bir koruyucu
sağlık hizmetidir. Aşı sayesinde 1979’da çiçek hastalığı
yok edilmiş ve çocuk felci (polio) hastalığı yok edilme
aşamasına gelmiştir. Amerika, Batı Pasifik ve Avrupa
sırayla 1994, 2000 ve 2002’de “Polio Eradifikasyon Sertifikası” almıştır, bu gün için sadece dört ülkede polio
endemik olarak mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü’nün
altı bölgesinin dördünde nüfusun %95’inden fazlasının
iki doz aşılanmasıyla kızamıkta eleminasyon aşamasına
gelinmiştir.2,3
Bağışıklama ile yaşam kalitesi artar, üretkenlik çoğalır,
sağlıkla ilgili harcamalar azalır. ABD’de yapılan maliyetyarar analizleri bir aşı dozu için bir dolarlık yatırımın
sağlık harcamalarında 2-27 dolarlık azalmaya yol açacağını göstermektedir. Sağladığı yararlara göre maliyetleri
değerlendirildiğinde aşıların sunulan en ucuz sağlık hizmeti olduğu görülmektedir. Bununla birlikte aşı fiyatları
gelişmekte olan ülkelerde de giderek artmaktadır. 2000
yılında bu ülkelerde bir çocuk için aşılamaya 6 dolar
harcanırken, 2010 yılında 18 dolar harcanmaktadır.
Pnömokok ve rotavirus aşılarının eklenmesiyle aşı fiyatı
30 dolara yükselecektir.6-10
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“Birleşmiş Milletler Binyıl Gelişim Hedefleri (United Nations Millennium Development Goals)” nin sağlıkla ilgili
beklentilerinden biri olan 2015 yılında 5 yaş altı çocuk
ölümlerini 2/3 oranında azaltma hedefi, mevcut aşıların
dünya genelinde yaygın olarak aksatılmadan kullanılıp
çocuklarda aşılama oranlarının %90’a çıkarılmasıyla birlikte olanaklı olabilecektir. Ulusal bağışıklama programlarının güçlendirilmesi çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF tarafından geliştirilen “2006-2015
Küresel Bağışıklama Bakış ve Strateji (Global Immunization Vision and Strategy (GIVS)’ın amacı; bağışıklamayı
aşı yapılması uygun tüm kişilere yayarak yüksek aşılama
oranlarını yakalamak ve yeni aşıları hizmete sunmak suretiyle toplumları çok sayıda çeşitli hastalıklardan korumak ve bağışıklama ile birlikte birçok sağlık hizmetlerini
birlikte yürütmektir.11
Günümüzde 7.7 milyon olan beş yaş altı çocuk ölümlerinin %68’i enfeksiyon hastalıklarından dolayı olmakta,
pnömoniden 1.5 milyon (700 bini pnömokoka bağlı),
ishalden 1.3 milyon (527 bini rotavirusa bağlı) ve sıtmadan 730 bin çocuk kaybedilmektedir. Çocuk ölümlerinin
%25’i etkin aşılama ile önlenebilir duruma gelecektir.12
1974’te dünya genelinde başlatılan“Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP)” içeriğindeki aşılarla (difteri,
boğmaca tetanoz (DBT), poliomyelit (OPV), kızamık, tüberküloz ve daha sonra birçok ülkede programa eklenen
Hib ve Hepatit B aşıları) 2.5 milyon çocuğun ölmesi engellenmektedir. Konjuge pnömokok aşısı, rotavirus aşısı
ve Hemofilus influenza tip B (Hib) aşılarının henüz aşı
programına dahil edilmediği birçok ülkede günümüzde
pnömokoktan 735 bin, rotavirustan 527 bin, Hib’den
363 bin çocuk kaybedilmektedir. Ayrıca aşı programında olmasına karşın boğmacadan 195 bin, kızamıktan
164 bin ve tetanozdan 61 bin çocuk yaşamını yitirmektedir.13 Hastalığın eradikasyon aşamasına ulaşması çocuk
ve erişkinleri aşılama programlarındaki aşılarla yüksek
oranda aşılamak ve aşılamayı aksatmadan sürdürmekle
olasıdır. Bugün için dünyada her yıl doğan çocukların
%20 sine (24 milyon) GBP kapsamındaki aşılar tam olarak yapılamamaktadır. Aşılama oranları: BCG:%89, kızamık:%83, DBT3/OPV3:%82, HepB3:%69, Hib:%38.9,14
Günümüzde çiçek hastalığı dışında aşı ile önlenebilir
hiçbir hastalık henüz eradike edilememiştir. Çocuk felci
4 ülkede endemik olarak görülmektedir. Birçok ülkede
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ithal polio virusa ve aşı virusuna bağlı değişen sayıda
olgular bildirilmektedir. Kızamık Avrupa ülkelerinin
tümünde eleminasyon aşamasına ulaşamamıştır.
Gözetim (sürveyans) ve izlem (monitoring), başarılı bir
aşılama programının vazgeçilmez iki ana unsurudur.
Aşı programlarının oluşturulmasında, aşılama önceliğinin belirlenmesinde, hastalık yükünün izlenmesinde,
salgınların önlenmesinde ve önceden bilinmesinde ve
kontrol programlarının etkinliğinin değerlendirilmesinde sürveyans büyük önem taşımaktadır. Bir aşının
enfeksiyon hastalığını ve oluşturduğu sekelleri önlemede veya azaltmadaki etkisini aşılama sonrası yapılan
bilimsel doğruluktaki surveyans çalışmaları gösterir. Bir
başka deyişle aşı ile önlenebilir hastalıkları azaltmada
aşılama programlarının etkisini saptamak için sürveyans
zorunludur. Sürveyansın toplumda hastalık yükünün
belirlenmesi, epidemiyolojik araştırmaların yapılması,
yeni aşıların ulusal programa dahil edilmesi ve ülkenin
sağlık sisteminin yeniden organize edilmesinde önemli
katkıları da bulunmaktadır.15
Bir aşıdan en yüksek düzeyde yarar sağlamak için o
aşının belirlenen standartlara uygun olarak yapılması ve
uygun tekniklerin kullanılması gerekmektedir.16 Hastalığın görülme yaşı, çocuğun bağışıklık sisteminin aşıya yanıtı, anneden geçen antikorların mevcudiyeti, yaşa özel
aşının yan etkileri, aşı programlarının uygulanabilirliği
de aşı etkinliğinde önemli rol oynamaktadır.10 Aşı hastalıkla karşılaşmadan önce (preexposure) yapılırsa etkin
koruma sağlar. Ancak hepatit A ve B, kuduz, kızamık ve
su çiçeğinde olduğu gibi temas sonrası (post exposure)
ilk günlerde de yapıldığında etkin koruma sağlayabilir.
Daha önce aşı yapılan çocuk az da olsa o hastalığa yakalanabilir. Ancak aşı yapılan çocuklarda hastalık daha kısa
süreli ve daha hafif klinik seyirli olup, yan etkileri çok
daha az görülmektedir. Kızamık, suçiçeği ve boğmaca
aşısı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde
asellüler boğmaca aşısı, ve civa (thiomersal) içermeyen
aşılarda olduğu gibi yan etkileri daha az ve daha güvenli
aşı üretimi yapılmaktadır. Ayrıca birden fazla enfeksiyon
etkenine ait antijenik yapıları içeren kombine aşıların
(DaBT/IPV/Hib gibi) üretilmesiyle daha ucuz ve daha az
enjeksiyon sayısı sağlanmış ve bu sayede çocuklarda aşılama oranları yükselmiştir. Pnömokok, meningokok ve
Hib e karşı konjuge aşıların üretilmesi bu aşıların erken
süt çocuklarında uygulanmasını olanaklı kılmıştır.
2000 li yıllardan sonra gelişmiş ülkelerin büyük bir
kısmında ve bazı gelişmekte olan ülkelerde ulusal aşı
programlarına dahil edilen konjuge Hib, pnömokok
ve meningokok aşıları sonrasında bu hastalıkların
oluşturduğu pnömoni ve menenjit gibi yaygın (invaziv) hastalıklar nedeniyle hastane yatışlarında ve sağlık
harcamalarında büyük azalmalar sağlanmıştır. 7 değerli
konjuge pnömokok aşısı yapılan ülkelerde 5 yaş altındaki çocuklarda invaziv pnömokok hastalıkları %79-98,
herhangi bir nedenle oluşan pnömoni %35, akut otitis
media (AOM) %39-57 azalmıştır. Ayrıca nazofarengiyal
taşıyıcılık oranları azlmış ve penisiline karşı antibiyotik
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direnci %29 dan %19 lara düşmüştür.17,18 Ülkelerin
hastalık nedeni olarak çeşitli pnömokok serotiplerinin
görülmesi ve aşı sonrası yeni serotiplerin yer değiştirmesi
dikkate alınarak invaziv hastalıkları önlemek için daha
geniş serotip içeriğine sahip ve AOM üzerinde daha etkin olabilecek 10 ve 13 değerli yeni konjuge pnömokok
aşıları geliştirilerek aşı programlarına eklenmeye başlanmıştır. Halen ülkemiz aşı programında 13 değerli konjuge pnömokok aşısı bulunmaktadır. Son yıllarda başta
ABD, Latin Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde dünyada
ishalden çocuk ölümlerinin en önemli etkeni olan rotavirusa karşı aşı uygulaması (RVA) başlatılmıştır. RVA
uygulanan gelişmiş ülkelerde ağır rotavirus gastroenteriti %85-98, hastanelere yatış %95, herhangi bir nedene
bağlı ishalden hastaneye yatış %58-75 azalmıştır. RV aşılarının aşı sonrası 3 yaşına kadar benzeri etkileri gösterdiği saptanmıştır.19 Bununla birlikte RV aşıları dünyanın
her bölgesinde aynı etkiyi göstermemektedir. Aşının ağır
RV gastroenteritini önleme etkisi Latin Amerika’da %81,
Sahra-altı Afrika’da %50, yüksek mortalitenin görüldüğü
Asya ülkelerinde %42.7 dir.20 Konjuge meningokok C
aşısı uygulanan ülkelerde invaziv meningokok hastalıkları (sepsis, menenjit) %73-97 azalmıştır. Ergen dönemde uygulanmaya başlanan Human Papilloma Aşısı (HPV)
ile yılda 250 bin serviks kanserinden ölüm ve 500 bin
yeni invaziv kanser oluşumu önlenebilecektir. HPV aşısı
diğer anogenital kanserlerin aynı sıra genital siğillerin
oluşumunu engellemede de etkindir. Yapılan farmakoekonomik değerlendirmeler HPV, konjuge pnömokok ve
rotavirus aşılarının maliyet-etkin olduğunu göstermektedir.21-23 Hastalığa bağlı anne-babanın iş günü kayıplarının önlenmesi ve yaşam kalitesinin artması aşının diğer
bir ekonomik kazanımı olmaktadır. Aşılama hastalığın
azalmasıyla toplum içinde sosyoekonomik eşitsizliği
azaltıcı etki yapmaktadır.
Günümüzde çocuk ölümlerinin en sık nedenleri arasında
yer alan 14 enfeksiyon hastalığına karşı etkin aşı bulunmaktadır. Sayıları 75 i bulan aşılarla ilgili faz çalışmaları
ise devam etmektedir. Bununla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde başta sonradan üretilen yeni aşılar
olmak üzere GBP kapsamındaki aşılar dahi istenilen düzeyde uygulanamamaktadır. Bir toplumda aşısı mevcut
enfeksiyon hastalığının görülme sıklığının yüksek olması
ve çocukların aşılanma oranlarının istenilen düzeyde
olmamasının nedenleri arasında; aşı maliyetinin yüksek
olması nedeniyle ulusal aşı programına alınmaması,
mevcut hastalığın toplum için önemli sağlık sorunu olarak görülmemesi nedeniyle aşının programa alınmaması,
aşının sağlanmasındaki güçlükler, birinci basamak sağlık
hizmetlerinin yeterli alt yapısının olmaması, aileler veya
sağlık çalışanları tarafından zamanında aşılamanın yapılmaması, toplumun bilgilenme yetersizliği ve/veya aşı
hakkında olumsuz inanışlarının olması gibi sosyal, ekonomik ve kültürel bir çok nedenleri bulunmaktadır.19 Bu
nedenlerin ortadan kaldırılması için gösterilen her çaba
çocuk ölümlerini ve hastalık morbiditesini azaltmada
etkin rol oynayacaktır.
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