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 Aşı uygulamalarından sonra ortaya çıkan her türlü olumsuz sonuçlar aşı 
komplikasyonları olarak tanımlanır. Her aşılamadan sonra az veya çok bir komplikasyon riski 
vardır.  Bu durum özellikle aşılama çalışmaları yapan hekimleri zor durumda bırakmaktadır. 
Çünkü kural olarak aşı, önceden tamamen sağlıklı olan hayvanlara yapılmakta ve ortaya çıkan 
sağlık sorununu açıklamak zor olmaktadır. Ancak aşılama çalışmaları Veteriner hekimlerinin 
vazgeçilmez çalışma alanlarından birisidir. Genel aşılama kurallarına, özel olarak da her aşı 
için istenen kurallara uyularak komplikasyon riskleri en aza indirilebilir. Aşı 
komplikasyonları genellikle birkaç faktörün birlikte etkimesi sonucu ortaya çıkar. Aşı 
komplikasyonlarına neden olan sistemler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 
1- Aşılanan bireyle ilgili nedenler: Direnç zayıflığı, stres, allerjik yapı, latent enfeksiyonlar, 

inkubasyon anındaki enfeksiyonlar, gebelik, uygulanan tedavi, MSS rahatsızlıkları olarak 
özetlenebilir.  

2- Uygulanan aşıyla ilgili nedenler: Virulent aşı mikrobu, yetersiz inaktivasyon ve 
detoksifikasyon, toksik ve allerjik katkı maddeleri, diğer etkenlerle kontaminasyon ve aşı 
etkeninin reaktivasyonu olarak sayılabilir.  

3- Aşı uygulamasıyla ilgili nedenler: Yanlış dozaj, yanlış veriliş yolu, mekanik stres, 
injeksiyonla mekanik bulaşma aşı komplikasyonlarının diğer nedenleridir.  

4- Çevre faktörleri: Hijyen, aşırı sıcak ve soğuk havalar, beslenme, ekonomik faktörler ... 
 
 Bu dört sistemin her biri kendi içinde oldukça kompleks ve değişkendir. Bu 
sistemlerden en iyi kontrol edilebilen uygulanan aşıya ait faktörlerdir. Aşıya ait faktörler 
aşının etkinliğini belirleyen spesifik kısım olan aşı etkeni ve nonspesifik kısım olan katkı 
maddeleri olarak incelenir. Özellikle canlı aşılarda aşı etkinliği ile aşı komplikasyonları yakın 
ilişkide olduğu için bazı aşı komplikasyonlar kaçınılmazdır. Üretilen aşıların satışa çıkmadan 
önce üretici ve ulusal kontrol laboratuvarında yapılan testleri yapılarak satışa verilen aşıların 
steril, saf, etkin ve zararsız olması garanti altına alınır. 
 
 Çoğu zaman ortaya çıkan olumsuz tablonun yapılan aşılama ile ilgili olup olmadığına 
karar vermek zordur. Aşılama ile komplikasyon olaylarının başlangıcı arasında geçen zaman 
aralığı önemli bir kriterdir. Bu zaman aralığı ne kadar kısa ise aşı komplikasyonu olasılığı o 
derecede fazladır. 
 
 Aşı komplikasyonları 3 gruba ayrılarak incelenmektedir. 
 
 Aşı enfeksiyonları :Aşıdaki spesifik etkenlerin yol açtıkları enfeksiyonlardır. Attenüe 
aşı suşunun virulens kazanması sonucunda veya ölü aşıda inaktive olmadan kalan etkenler 
tarafından meydana getirilebilir.  Yada canlı aşılarda bulunan kuvvetli suşlar aşıya bağlı 
enfeksiyonların çıkışında etkili olabilir. Aşının farklı ajanlarla kontamine olması durumunda 
hedeflenen hastalık tablosundan farklı bulgular görülür. Aşı enfeksiyonları bazen aşılanan 
hayvanla ilgili olabilir. Bu durum daha çok aşılanan hayvanlardaki atent ya da subklinik 
enfeksiyonların provake edilmesi veya İnkubasyon dönemindeki enfeksiyonlardan ileri gelir. 
 
 
 Aşağıdaki bulguların görülmesi aşı enfeksiyonlarını akla getirir. 
 



• Enfeksiyonun hemen aşılamadan sonra ortaya çıkması 
• Enfeksiyonun ilk olarak aşılanmış hayvanlarda görülmesi,  
• Hedef hastalık tablosuna benzer semptomların gözlenmesi, 
• Aşılama dışında filyasyon tespit edilememesi 
• Özellikle genç ve stres altındaki hayvanların etkilenmesi 

 
 Aşı enfeksiyonları laboratuvarlarda hastalardan aşı suşunun izolasyonu ile kesinlik 
kazanır. 
 
 Aşı kırılmaları: Beklenilen seviyede ve sürede bir bağışıklığın elde edilememesi 
sonucunda, enfeksiyonun bağışıklık barajını aşarak ortaya çıkması durumudur. Bu durum 
aşının gücüyle ilgili olabileceği gibi, aşının saklama ve naklinde olumsuz koşullarda 
bulunması veya hatalı uygulama (eksik doz, yanlış verilme yolu) gibi nedenleri olabilir. 
Bazen seyrek olarak bireylerin immun sistem yetersizliklerine bağlı olarak da düşük oranda 
ortaya çıkabilir.  Daha çok bağışıklık süresinin sonlarına doğru, hedef hastalık tablosuna 
benzer semptomların görülmesi ile seyreder. Aşağıda grafikte bir aşı kırılma olayına örnek 
verilmiştir. Grafikte 12 ay sürmesi beklenen bağışıklık süresinin 6 ay sonunda korunma 
eşiğinin altına düştüğü görülmektedir. Bağışıklık eğrisinin korunma eşiğinin altına düştüğü 
ikinci 6 aylık dönemde oluşan bir enfeksiyon aşı kırılmasına bir örnek olacaktır. 
 

 
 
 Aşı zararları: Aşı enfeksiyonları ve aşı kırılmaları dışında kalan daha çok genel ve 
lokal reaksiyonlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi diğer tüm komplikasyonları içerir.  Lokal 
reaksiyonlar, özellikle inaktif aşılarda bulunan kimyasal maddelere ve antijenlere bağlı olarak 
ortaya çıkan yangısal reaksiyonlardır. Genel reaksiyonlar ise allerji ve şoklar, ateş, iştahsızlık, 
yavru atma, huzursuzluk, kilo kaybı, verim düşüklüğü olarak ortaya çıkar. 
 
 Aşılardan istenilen yararları sağlamak ve aşı komplikasyonlarından kaçınmak için, bu 
konuda yeterli bilgiye sahip olmak, aşılama öncesinde, aşılama anında ve sonrasında uyulması 
gereken şartların mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, bağışıklama 
çalışmaları bilinçli yapılması şartıyla, enfeksiyöz hastalıklarla mücadelede akılcı ve karlı bir 
yöntemdir. 
 

Aşı kırılma alanı 



 Aşı komplikasyonları konusunda bilinmesi gereken en önemli kavram 
Farmakovijilans'tır. Veteriner Tıbbi ürünler Hakkındaki Yönetmelikte Farmakovijilans 
kavramı "istenmeyen etkilerin ve ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, 
değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili çalışmalar" olarak tanımlanmıştır. Bu 
yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılan "Farmakovijilans Klavuzu"nda Bakanlık, Pazarlama izin 
sahipleri, Veteriner Hekimler ve hayvan sahiplerinin yapması gereken işlemler ayrıntılı olarak 
anlatılmıştır.  


