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Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

• Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında 
infeksiyon önemli bir morbidite ve mortalite 
nedeni 

• İkinci en sık ölüm nedeni bakteriyel infeksiyonlar • İkinci en sık ölüm nedeni bakteriyel infeksiyonlar 
(%15)

– Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar

– Hastane ortamı ile sık temas

– Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar
USRDS 2003.

MMWR 2001;50(RR-5).



Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

• Hemodiyaliz ünitelerinde çok sayıda hastanın 
eş zamanlı olarak hemodiyalize alınması

• İnfeksiyon etkenlerinin personelin elleri, 
kontamine alet/malzemeler veya yüzeyler 
aracılığı ile hastadan hastaya bulaşma 
riskinde artış



Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar

Hepatit B infeksiyonu

• Gelişmiş ülkelerde toplumda hepatit 
B sıklığı % 1’in altında iken 
ülkemizde HBV sıklığı % 5-6 
civarındadır 12

14

16

civarındadır
• Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de HBs yüzey antijeni 
pozitif hastaların odalarının 
ayrılması hemodiyaliz hastalarının 
HBV infeksiyon riskini azaltmıştır.

• Bu hastalarda sık parenteral 
enjeksiyon ve zaman zaman kan 
ürünleri transfüzyonu gerekmesi de 
infeksiyon riskindeki artışa katkıda 
bulunmaktadır
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Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar

Hepatit B infeksiyonu

• Diyaliz hastaları için HBV infeksiyonunun önemi 
kronikleşme olasılığının yüksek olmasıdır. kronikleşme olasılığının yüksek olmasıdır. 

• Akut HBV infeksiyonu geçiren hastaların % 5-
10’unda kronik infeksiyon gelişir iken diyaliz 
hastalarında kronikleşme oranı % 80’lere 
ulaşabilir.



Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar

Hepatit C infeksiyonu
• HCV infeksiyonu nozokomiyal 

bir infeksiyon olarak da kabul 
edilebilir.

• Hemodiyaliz ünitelerinde bu 
virüsün nozokomiyal yol ile 10
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virüsün nozokomiyal yol ile 
bulaşması da önem 
taşımaktadır. 

• Nozokomiyal geçişin olası 
bulaşma yolları; sağlık 
çalışanları aracılğıyla elle 
bulaş, gereçlerin ortak 
kullanımı ve çoklu doz içeren 
ampül ya da flakonların 
hastalarca paylaşılmasıdır. 
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Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar

Hepatit C infeksiyonu
• 2008 yılında yayınlanan KDIGO (Kidney Disease 
Improving Global Outcomes) HCV klavuzu 
hemodiyalize yeni başlayan veya başka bir 
üniteden gelen hastalarda HCV taramasını üniteden gelen hastalarda HCV taramasını 
önermektedir. 

• Bu tarama HCV sıklığının düşük olduğu 
merkezlerde Anti-HCV, yüksek olduğu 
merkezlerde HCV-RNA şeklinde olmalıdır. 



Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar

Hepatit C infeksiyonu

• Klavuzlar makine ve hastaların ayrılmasını önermemektedir. 

• Bunun nedeni virüsün infekte serumda düşük titrelerde bulunması • Bunun nedeni virüsün infekte serumda düşük titrelerde bulunması 
ve oda sıcaklığında hızla inaktive olmasıdır. 

• Ancak ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Diyaliz 
Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında HCV (+) hastalar için 
ayrı makineler kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

• Ülkemizde HCV seroprevalansının yüksek olması nedeniyle bu 
yaklaşımın HCV insidansı azalmasında payı yüksektir. 



Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

Bakteriyel infeksiyonlar
• Vasküler giriş yeri infeksiyonu (%28), 

• Akciğer infeksiyonu (%25)

• Üriner sistem infeksiyonu (%23)

• Cilt-yumuşak doku infeksiyonu (%9)



Vasküler Girişim Yolu ve Enfeksiyonu

Vasküler girişim  Enf. Sıklığı (1000 Dss)        RR

AV fistül                            0.9                         1

AV graft                             2                           2.2

Kalıcı Kateter                  12.2                      13.6

Geçici Kateter                 29.2                      32.6

Am J Kidney Dis 2002;39:549-555

HD ‘de Avrupa İyi Klinik Uygulama Klavuzu Önerileri 
VI.3.1 (EBPG for HD)

Enfeksiyonları önlemek için ; Vasküler 

Girişim Yolu mümkün olduğunca AV Fistül olmalıdır.

Nephrol Dial Transplant 2002,17;sup7:72-87



Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

Kateter infeksiyonları

• Femoral kateterler : < 72 saat infeksiyon oranı 
az, >3-7 gün insidans artar.az, >3-7 gün insidans artar.

• İnternal juguler ven kateterleri : > 1 haftanın 
bakteriyemi insidansı artar.



Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon

Konakçı faktörleri

•Bozulmuş immünite

•Kötü kişisel hijyen

•S.Aureus taşıyıcılığı

•Yaş> 65

Patojene ait faktörler
•Biyofilm oluşumu

•Antimikrobiyal direnç

•Virülans faktörleri

Kateter ilişkili bakteriyemi

•DM

•Yüksek doz demir
Hemodiyalizle ilişkili faktörler
•Diyaliz sıvılarının kontaminasyonu
•Diyalizerlerin tekrar kullanımı
•Uygun olmayan su sitemleri

Katetere ilişkin faktörler

•Lokalizasyonu

•Aseptik koşullara uyulmaması



Bakteriyemi etkenleri
• Olguların 2/3’ünde etken gram-pozitif bakteriler 

(s.epidermidis, s.aureus)





Hemodiyaliz Hastalarında
Kateter infeksiyonlarının Önlemi

S. aureus kolonizasyonu

• Cilt ve burun taşıyıcılık oranı %50• Cilt ve burun taşıyıcılık oranı %50

• MRSA ile kolonize hastalarda infeksiyon %29

• Patofizyoloji : Kontamine deriden bakterinin migrasyonu 
ile kateterin intraluminal yüzeyine kontaminasyonu



Hemodiyaliz Hastalarında
Kateter İnfeksiyonlarının Önlemi

Staph aureus taşıyıcılığının 
önlenmesi

Nazal Mupirocin uygulaması etkin bir 
yöntem

Tedavi şeması:

• 5 gün günde iki kez mupirocin 
lokal uygulama

• Daha sonra haftada bir kez lokal 
uygulama



Kateter kilitleme solüsyonları





Standart Önlemler





YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR

• HEPATİTLİ 
HASTALARIN 
TEDAVİ EDİLDİĞİ 
ALANLAR

• TIBBİ ATIK DEPOSU

• KAN VE VÜCUT 
SIVILARININ 
SIÇRADIĞI 
ALANLAR





















Spanç yapma, flaster kesme, tepsi hazırlama  derdi yok









TIBBİ ATIKLAR



ÇAMA�IRLAR
ÇAMAHIRLARIN YIKANMASINDA
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON 
SAĞLAMALIDIR.

DEZENFEKSİYON EN AZ 71 
DERECE ISIDA EN AZ 25 DK. VEYA

DÜ�ÜK DERECELİ ISIDA KLORİD
KULLANILARAK YAPILAMALI

METOD DEZENFEKTE EDİLECEK 
MATERYALE GÖRE SEÇİLMELİ



A�ILAMA



Hepatit B Aşısı

• Hepatit B aşısı çift dozda (ülkemizde bulunan 
dozlar 20 mikrogram/1 ml’dir), kas içine 
yapılmalıdır. 

• Tercih edilen kas deltoid kastır. • Tercih edilen kas deltoid kastır. 

• Aynı gün, peş peşe her iki deltoid kasa 20 
mikrogram (toplam 40 mikrogram) aşı yapılır. 



Hemodiyaliz hastaları ve sağlık personeli için önerilen 
hepatit B aşı şeması

Doz Hacim Hema (im)

>20 yaş hastalar

Diyaliz öncesi dönem 20 mcg 1.0 ml 0,1,6 aylar

Diyaliz dönemi 40 mcg 2.0 ml 0,1,2,6 aylarDiyaliz dönemi 40 mcg 2.0 ml 0,1,2,6 aylar

<20 yaş hastalar 10 mcg 0.5 ml 0,1,6 aylar

Sağlık personeli 20 mcg 1.0 ml 0,1,6 aylar

Hemodiyaliz hastalarında aşının çift dozda yapılmasına rağmen 
hastaların ancak % 33-92’sinde koruyucu olabilmektedir



Hepatit B bağışıklık

• Koruyucu Anti-HBs titresi 10 U/litre’dir. 

• Anti-HBs titresi 10 U/litre’nin altına inince rapel hepatit B 
aşısı yapılmalıdır. 

• Anti-HBs titresi 10 U/litre’nin altına inince rapel hepatit B 
aşısı yeniden aşılama (0, 1, 2 ve 6. aylarda 40 aşısı yeniden aşılama (0, 1, 2 ve 6. aylarda 40 
mikrogram) şeklinde de olabilir.

• Anti-HBs titresine 4 doz aşı bittikten 1-2 ay sonra 
bakılmalıdır. 

• Aşıya yanıt vermemiş hastalarda yeniden 4 çift doz (0, 1, 
2 ve 6. ay) aşı yapılabilir.









Kısa süre içerisinde tx yapılması planlanan 
hastalarda Hepatit B aşısı

• Transplantasyon yapılacak hastalara eğer 
transplantasyondan önce yeterli zaman yoksa 0, 7, 21 
günler şeklinde hızlandırılmış aşılama proğramı 
uygulanır.



İğne batması ve HBV enfeksiyonundan 
korunma

• Hepatit B aşısı ile yetersiz bağışıklık 
sağlanmış veya aşılanmamış hemodiyaliz 
hastalarına kaza ile HBs Ag pozitif kan 
verilir veya hepatit B virusu içeren verilir veya hepatit B virusu içeren 
materyel hastanın mukozası ile temas 
eder ise, tek doz hepatit B virusuna özgü 
(spesifik) immünglobülin verilmelidir. 



Grip Aşısı

• Grip, kronik böbrek yetmezlikli hastalarda daha şiddetli 
seyrettiği ve komplikasyonlara yol açtığı için grip aşısı 
önerilmektedir.

• Hastalara grip mevsimi başlamadan önce her yıl  aşı • Hastalara grip mevsimi başlamadan önce her yıl  aşı 
yapılmalıdır . 

• Kronik renal yetmezlikli hastalar grip aşısı genellikle rutin 
önerilerden bir değişiklik gerektirmez. Bir yıl içinde birden 
fazla doz aşı yapılması yanıtı arttırmamaktadır.



• Toplum genelinde tek doz aşı 

• (15µgr) ile aşılanması 

Grip aşısı

• (15µgr) ile aşılanması 

• Erişkin hemodiyaliz hastalarında

• Yıllık 15 µgr’lık grip aşısı  

Nephrol Dial Transplant 23:800-807,2008



Grip aşısı

• Böbrek hastalığı olan kişilerde grip aşısına cevap 
konusunda farklı veriler vardır. Bazı gruplar özellikle 
hemodiyalize giren hastalarda azalmış yanıtlar 
saptarken, normal aşı yanıtı rapor eden gruplar da 
olmuştur. olmuştur. 

• Suboptimal yanıt alınmasına rağmen grip aşısı tavsiye 
edilmektedir. Çünkü aşı yapılan hastalarda hastaneye 
yatma ve ölüm oranı azalmaktadır.



• Hemodiyaliz hastalarında pnömoni insidansı 
genel populasyona göre 15 kat artmıştır.

• Aynı zamanda pnömoniye bağlı ölüm oranı da 
normal populasyona göre 14- 16 kat daha 
fazladır.

Pnömokok Aşısı

fazladır.
• Pnömokoksik pnömoni, özellikle transplantasyon 
sonrası birinci yıl sık rastlanan bir 
komplikasyondur.

• Pnömoni etkeni olarak vakaların % 53’de 
sorumlu Strep. Pnömonia’ dır.



Pnömokok aşısı

• 23 polivalan pnömokok polisakkarit aşı

• 05 ml, standart dozda, im, sc

• 3-5 yıl içinde rapel



Hepatit A Aşısı

• Ülkemizde 15 yaşı ve üstündekilerin yaklaşık 
%90’u hepatit A geçirmiştir. Akut viral hepatit 
A’nın seyrinde fülminan hepatit sıklığı %0.1-1 
arasında değişmekte ve bu olguların çoğunluğu 
kaybedilmektedir. kaybedilmektedir. 

• Bu açıdan hepatit A için immün olmayan 
transplantasyon bekleyen tüm erişkinlere hepatit 
A aşısı yapılabilir. Başlangıçta ve 6-12 ay sonra 
olmak üzere toplam iki doz olarak 1 ml dozunda, 
im olarak uygulanır .



Su Çiçeği Aşısı

• Daha önceden su çiçeği geçirmemiş 13 

yaşından daha büyük diyaliz hastalarına sc 4-8 

hafta ara ile iki doz aşı yapılır.

• Aşı yapılmasından 6 ay sonra % 85 oranında 

koruyucu antikor  titresine ullaşılır.



DİFTERİ VE TETANOZ A�ISI

• Difteri ve tetanoz aşılaması sonrasında 

serokonversiyon oranı düşük  serokonversiyon oranı düşük  

• Difteri aşılaması sonrasında antikor 

düzeyi takibi 

• Rapel doz



Difteri aşısından sonraki antikor dDifteri aşısından sonraki antikor düüzeylerizeyleri
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Tetanus aşısından sonraki antikor dTetanus aşısından sonraki antikor düüzeylerizeyleri
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS AHISI

• Cilt bariyerinin sürekli olarak 

bozulmasıbozulması

• Klinik kullanım için geçerli bir aşı yok

Shinfeield H et al. N Eng J Med 346:491-496, 2002







DİYALİZ TİPLERİ

• HBV ile influenza aşıları
• periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarında 

• antikor yanıtı aynı• antikor yanıtı aynı

• Her iki diyaliz modalitesinde de 

aşılama takvimi aynı 



Suya Sabuna Dokunun


