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Kızamık, çocuklar arasında ölüme neden olabilen , aş ı il e önlenebilir hastalıklardan en yaygın o lanıdır.
Bu nedenle, uygun zamanda ve gerekli rapellerle aşılama hayat kurtarıcı olabilir. Son y ıll arda aşılı çocukl ar
arasında görülen kı zam ık sal gın ıarı , aş ının ileri yaş l arda tekrarl anmas ının gerekli o l ab il eceğini
düşündürmüştür. Biz de bu konuya aç ıklık geti rmek amacıy l a, yaşları 3- i 2 arasında değişen i 70 çocukta
spesifik kızamık IgG taraması yaparak aş ı uygulama zam anın ın seropozitillik il e ili ş kisini ve spesifik IgG
seviyesini n yaşla birlikte azalıp aza lmad ı ğın ı araşıırdık.

MEASLES ANTIBODY TITRA TION OF THE AGE GROUP OF 3-12 YEARS
WHO WERE VACCINATED
Measles is Ihe mosl widespread of Ihe vaccine-prevenlable illnesses Ihal can cause dealh a mong children. Therefore vaccinalion and booslers al Ihe exacl time ca n rescue Iire. During r ecent years, the measles oulbreaks among vaccinaled children brou ght oul Ihe Ihoughl of an addilional boosler al laler ages. We scr een ed Ihe specific measles IgG in 170 children belween ages 3 and 12 in order to Cıarify
Ihis subjecl, and search ed Ihe r elalion belween ser oposilivily and Ihe vaccine applicalion lime, and
aIso search ed whelher the IgG levels decrease wilh aging or not.

Kızamık yüzyılllarda n beri en sık rastlanan, aşı
ile önlenebilir döküntülü bir çocukluk çağı hasta lığıdır (11) . Canlı virüs aşısının aktif olarak kullanımı ile 1963' ten beri h astalık insidansında azalma
olmuş, ancak 1983 yılından itibaren kızamık olgula rında yeniden a rtış görülmeye başlanmı ştır (9).
Olgular çoğunlukla aşılıdır, bu durumda bir "aş ı
başarısızlığı" söz konusu olmaktadır . Aşı başa rı
sız lığı ya primerdir (immün yanıt aş ılama sonrası
hiç gelişmemiştir), ya da sekonderdir (oluşan
immünite zamanla azalmakta veya kaybolmaktadır).

Biz, yaş ları üç ile
kanlığının bildirdiği

12 arasında değişen, Sağlık Baprotokol gereği sağlık birimlerinde 9. ayda tek doz kıza mık aşısı uygulanmış veya
doktorların önerisi ile 15. ayda tek doz MMR
şeklinde aşı yapılmış çocuklarda kızamık antikor titresini saptayarak immün olmayan çocukl arın oranını ve 9. ay ile 15. ayaş ılanan çocuklar arasında
immünite açısında n fark olup olmadığını saptamaya çalıştık .

BULGULAR
Çalışmaya a lınan 170 olgunun 81'i (%47.6) kız ,
89'ıi (%52.4) erkek olup, seropoziti f bulunan top lam

144 (%84.7) hastan ın 65'i (%45.1) kız, 79'u (%54.9) erkektir ve ista tistiki olarak cinsiyet farkı saptanmamıştır.

Çalışma kapsamına alınan çocuklar kızamık aş ısı
o ldukları
tarih gözönüne a lın a rak iki grub a
ayrılmışlar, 12 aydan önce aş ıl a n anlar birinci, 12. aydan sonra aşı lananlar ise ikinci grubu oluşturmuş
l a rdır . Bu iki grup arasında seropozitiflik açıs ınd an
anlamlı bir fark görü lm emiş tir (Tablo Il.
170 hasta, yaşların a göre iki gruba a y rılmtş, birinci grupta 3-7, ikinci grupta 8-12 yaş ta olan olgular
yer ald ı ğın da seropozitiflik oranının bu iki grupta
farklı lı k göstermediği saptanmaştır (Tablo m.

TARTIŞMA

Önlenebilir olmasına karşın halen yılda 1.5-2 milyon çocuğun ktzam ık ve komplikasyonları nedeniyle öldüğü bildirilmektedir (9).

GEREÇ VE YÖNTEM
Nisan-Mayıs 1993 tarihleri arasında Kartal Eğitim
A raştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine çeşitli ne-

ve
denlerle başvurup, muayeneleri sonucunda sağlam
kabul edilen, daha önce kızamık geçirmemiş ancak,
aş ılı olduğu belgelenmiş, 3-12 yaş grubunda toplam
170 çocuk a ra ş tırma kapsamına alınmıştır. Çalışmaya
alınan olgular, "12 aya ltında" ve "12 aydan sonra"
aşılana nlar şeklinde iki grup a ltında incelenmiş,
ayrıca 170 hasta yaşlarına göre "3-7 yaştakiler" ve "812 yaştakiler" olarak gruplandırılmıştu. Çocuklardan
alınan serum örneklerinde Elisa metodu ile kızamık
için spesifik IgG taraması yapılmış, spesifik IgG pozitiflik oranı ile aşılanma za manı arasındaki ilişki ve
seropozitivitenin yaşla birlikte azalıp azalmadığı
a raştırılmıştu.
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Tablo i.

Aşıl ama

Tarihine Göre Serokonversiyon

12 aya ltı

12 ay üstü

TOPLAM

Seropozitif

116 (%84.67)

28 (%84.84)

144

Seronegatif

21 (%15.32)

5 (%15.15)

26

137

33

170

Toplam
Tablo II.

Yaşa

Göre Serokolwersiyon

3-7 Yaş

8-12 Yaş

TOPLAM

Seropozitif

74 (%82.2)

70 (%87.5)

144

Seronega tif

16 (%17.7)

10 (%12.5)

26

90

80

170

Toplam
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Ülkemizde kızamık aşısı WHO'ın gelişmekte olan ülkeler için önerdiği şekilde, 9. ayda tek doz olarak yapılmaktadır. Ancak, maternal antikorların
yaşamın ilk 12 ayına kadar persistan olabileceği ve
bu dönemde yapılan aşılamanın primer aşı yetersi zliği ile sonuçlanabileceği bildirilmektedir (8,9).
12 aydan önce aşılananlarda seropozitifliğin, 12 a yın
üstünde aşı yapılanlara göre daha düşük olduğu
öne sürülmüş, yapılan çeşitli çalışma l a rda 12 ay
a ltında aşılananlarda seropozitivite oranı için %50
ile %97.3 arasında, 12 ay üstünd e aşılananlarda ise
%80 ile %95 arasında değişen çok farklı sonuçlar
elde ed ilmiştir 0,4,5,7,9,10,12,13).
Bizim ça lış m a mızd a 3-12 yaştaki toplam 170
çocuktan 144'ünd e (%84.7) spesifik IgC (+) bulunmuş tur . 12 ayın a ltında aşılanmış olan 116 hastada seropozitiflik oranı %84.67, 12 ayın üstünde
aşılanan 33 hastada ise %84.84 olarak saptanmış ve
ara larında istatistiksel bir fark görülmemiştir. Bu
sonuç, 12 ay üstünde aşılanan olgu sayısının yeters i zli ği nd en kaynaklanabilecek hata olasılı ğı ile
birlikte, aşı uygula ma za manı ve seropozitiflik arasında bir ilişki bulama yan diğer ça lışmaları da
destekler nitelikted ir (6,15).
İlerleyen yaşla birlikte aşıya bağlı immünitenin
aza ldı ğı (sekonder aşı başarısızlığı) ve okul çağı ile
adolesan çağda görülen sa lgınıa rdan bunun sorumlu olduğu ileri sürülmektedir (9,14,16). Bizim
ça lışmamızda da 3-7 ve 8-12 yaş grubundaki çocuklarda seropozitiflik ora nları karşılaştırıldığında anl amlı bir fark elde edilernemiş olup, yaşla immünitenin azalmadığını bildiren çalışmalarl a benzerlik
gös termiştir (2).
Serokonversiyonun aşılanma ayından çok, aşı
sayı sı ile ilişkili olduğu ileri sürüırnektedir (3,15).
Normalde %5 civarında beklenen primer aşı
başarısızlığının, ikinci bir aşı ile %l ' e indirilebileceği
düşünülmektedir (3). Bu nedenle rutin olarak iki
doz kızamık aşısı uy gulaması ABD ve birçok Avrupa ülkesinde kabul ed ilmiştir . Ikinci doz aşının 46 veya 11-12 yaşta yap ılma konusu ta rtışma lıdır.
ça lışmamızda 3-12 yaş grubundaki seropozitifli ğin beklenen orandan daha düşük bulunması nedeniyle, ikinci bir doz aşının gerekli olduğunu vurgulamış olduk. So nuçlarımız aşıda n sonra geçen
sürenin serokonversiyonu a za ltmadı ğını göstermi ştir. Bu nedenle ikinci doz aşının 4-12 yaş arasında herhangi bir zamanda yapılabileceğini, an-
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cak ilkokul
deniyle 4-6

çağında olası

yaşın
şünmekteyiz.

bir kızamık sa l gın ı netercih edilmesi gerektiğini dü-

Yaşları 3-12 aras ınd a d eğişen kızamık aşılı toplam 170 çocukta seropozitivite oranının %84.7 olarak saptadık. Spesifik IgC seviyesinin yaşla birlikte
aza lma gös term ed iği ni, 12 aydan önce ve sonra
aşılananlar a rasın d a seropozitiflik açıs ından bir fark
olmadığını saptadık.
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