
DİYALİZ HASTALARINDA AŞILAMA

Dr Gülperi Çelik

Selçuk Üniversitesi  tıp fakültesi , Nefroloji BD



• Bakteriyal ve viral enfeksiyonlar HD ve PD 
hastalarında morbi-mortalitenin ana nedenlerinden 
biridir. 

• HD hastaları, bozulmuş immun fonksiyonları, tanı ve
tedavi için medikal işlemlerle karşılaşma ve
tekrarlayan diyaliz seansları nedeniyle sıklıkla
enfektif süreçlere maruz kalmaktadır.

• Enfeksiyonlar, HD hastalarında mortalite nedeni
olarak kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci
sırada gelmektedir

Ortiz A, Lancet 2014

Rangel Mc,Seminars in Dialysis 2000

Vandecasteele SJ, Clin Kidney J. 2015 



HD hastalarında enfeksiyonlara artmış 
duyarlılığın nedenleri

• Üremiye bağlı kemik iliği süpresyonu

• Lenfosit ömrünün kısalmasıyla lenfositopeni ve disfonksiyonel lenfositler

• Biyouyumsuz membran ve diyalizatla CD4  T hücre kaybı

• Baskılanmış chemotaxis ve opsonization’dan kaynaklanan bozulmuş makrofaj ve 
nötrofil fonksiyonları

• Anormal fagositozis: Hepatit ve influenza virüs gibi patojenlere karşı bozulmuş 
T hücre yanıtı

• Antijen tanınmasında Toll- like reseptör anormallikleri: Monositlerde TLR2 ve 
TLR4,  lökositlerde TLR4’ün artmış düzenlenmesi    

Gollapudi P, Am J Nephrol 2010 

Grzegorzewska AE, Human vaccines and immunotherapeutics 2015



HD hastalarında enfeksiyonlara artmış duyarlılığın nedenleri

• TLR4/NF-κβ ve stat 5 yolunda aktivasyon ve proinflamatuar sitokin
sekresyonu (TNF-α, IL6, IL8)                   

• T ve B lenfosit anormallikleri

• B hücre lenfopenisi,  transisyonel B hücrelerinde B hücre aktive 
eden faktör reseptörlerinin down regülasyonu ile ilişkilidir

• İmmunolojik mediyatör olan paratiroid hormonun artmış serum 
düzeyleri

• Malnutrisyon

• Diyaliz işlemi

• Damar erişim yolları nedeniyle deri bütünlüğünün bozulması
Gollapudi P, Am J Nephrol 2010/ Grzegorzewska AE, Human vaccines and immunotherapeutics 2015



• HD hastalarında enfeksiyona bağlı mortalite oranı 21.3/1000
hasta yılıdır: % 75 sepsis, % 20 pulmoner enfeksiyona bağlıdır

• HD hastalarının %36’sı enfeksiyonlardan kaybedilmektedir

• Enfeksiyona bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu aşı ile önlenebilir
enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır.

• Enfeksiyonların akut ve kronik sonuçlarından korunmak için en iyi
metod aşılarla proflaksidir

Ortiz A, Lancet 2014

Vandecasteele SJ, Clin Kidney J. 2015 

Grzegorzewska AE, Hum Vaccin Immunother. 2015  



Aşı Türleri

• Rekombinan aşılar;

• Virüs, bakteri veya protozoonlarda yüzey antijeni kodlayan
genlerin bakteri, maya, böcek veya memeli hücrelerinde klonlanması

• Polisakkarit aşılar;

• Polisakkaridler kapsülde bulunan T-hücresinden bağımsız
antijenlerdir

• Yüksek immünojenik potansiyel taşımaz

• Polisakkaridler doğrudan B hücreleriyle etkileşime girer

• T hücreleri sürece karışmazlar ve bu nedenle bağışıklık belleği ya
çok az oluşur ya da hiç oluşmaz.

• Aşının ikinci bir dozu verildiğinde de rapel etkisi gözlenmez.



• Konjuge aşılar;

• Polisakkaritlerin, tetanoz toksoidi gibi bir taşıyıcı proteine
bağlanması ile oluşur

• Bu sayede immünojeniteleri önemli ölçüde artırılmaktadır.

• Bu işleme “Konjugasyon” adı verilir

• Böylece polisakkarit antijeninin T hücrelerine bağımlı
özellik kazanmaları sağlanarak uzun süreli koruma elde
edilir.

• Kombine aşılar;

• Farklı patojenlerden alınan antijenlerin tek aşıda kombine
edilmesi

• Enjeksiyon sayısını azaltmak amaçlanır.

• Yan etkiler daha sık görülebilir.



Aşıların Saklanması

• Aşıların saklanması ve naklinde soğuk zincir kurallarına 
uyulmalıdır

• Aşıların saklandığı dolaplar ayrı olmalı ve bu dolapların ısı 
değişimi düzenli olarak izlenerek kayıt altına alınmalıdır.

• Tüm aşılar ısıya hassastır

• BCG, KKK aşıları ultraviyoleye de hassastır

• DBT, DT, H.influenza Tip B; dondurulmaması gereken 
aşılardır

• Aşılar +2 ile +8°C arasında saklanmalıdır.

• Aşılar; önerilen süre içerisinde kullanılmalıdır.



Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/dpac_dialysis_pc.html









HEPATİT B VİRUS VE HEPATİT B 
VİRUS İÇİN AŞILAMA





Türkiye’de HBV Epidemiyolojisi
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• Türkiye – orta endemisiteli bölge (düşük – orta)
• Ülkemizde; HBsAg pozitiflik oranı ~%4 (~3.5 milyon )
• Ülkemizde yaklaşık yılda 4000 kişi HCC nedeniyle kaybedilmekte



Türkiye 1991 Yılı 
Ulusal Nefroloji, 
Diyaliz ve 
Transplantasyon 
Kayıt Sistemi 
Raporu



Türkiye Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon 
Kayıt Sistemi Raporlarınana göre

HD hastalarında HBs Ag (+) oranları

• 2000 yılında  % 5.3

• 2005 yılında  % 4.2

• 2010 yılında  % 3.9

• 2011 yılında % 4.3

• 2012 yılında  %  4.17

• 2013 yılında  % 4.01

• 2014 yılında  % 4.92



Türkiye 2015 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt 
Sistemi Raporuna göre: 

• HBsAg (+) HD hasta sayısı 3242 
• 2015 yılı sonu itibarıyla prevalan HD hastalarında HBsAg taşıyıcılık 

oranı % 5.69
• Hem HBsAg (+) hem Anti-HCV (+) hasta oranı % 1.14
• Anti-HCV (+) hasta oranı % 6.59



HD hastaları hepatit B virüs enfeksiyonları için 
artmış riske sahiptirler;

• Artmış kan ürünleri maruziyetleri 

• Hemodiyaliz ekipmanlarının paylaşımı

• Sağlık çalışanlarının kontamine ellerle çalışmaları ve hijen
kurallarına duyarlı davranmamaları

• Deri bütünlüğünün bozulması

• Yetersiz humoral ve hücresel bağışıklık 

Vilajeliu A, Hum Immunother 2016



Sit D,WJH, 2015

Pencere dönemi: Sadece HBcAg ‘a karşı IgM sınıfı antikorların saptandığı periyot

Serokonversiyon: HBV DNA’nın ve HBsAg, HBeAg, HBcAg yokluğunda antiHBs antikorların görülmesi



• HD hastalarında HBV enfeksiyonu sıklıkla sub klinik 
seyreder

• Diyaliz hastaları HBV ilişkili komplikasyonların yüksek 
riskine sahiptirler

• Bozulmuş böbrek fonksiyonu HBV enfeksiyonunun 
yüksek kronikleşme riskine neden olmaktadır

• Renal replasman tedavisi alan hastalarda, kronik 
hepatit B enfeksiyonu riski % 60-80 kadar yüksek 
olabilir (genel toplumda %5-10)

Sit D, Word journal of Hepatology 2015



• Kronik HBV enfeksiyonunun klinik gidişi asemptomatik
taşıyıcı durumdan siroz hatta hepatosellüler karsinoma
kadar uzanmaktadır

• Diyaliz hastalarında nucleoside analogues and interferon 
başarısı düşüktür

• Kronik HBV enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için HBV için 
aşılama esastır 

• HBV aşısı HB virusundan korunma yanında daha iyi sağ kalımı 
da sağlar

• HBV aşısı tüm duyarlı diyaliz öncesi KBH hastalarına ve 
diyaliz hastalarına önerilmektedir

Sit D, Word journal of Hepatology 2015



Hepatit B Aşısının Evrimi

• 1965 Avustralya antijeninin bulunması

• 1973 Şempazelerde başarılı HBV enfeksiyonu

• 1981 Plazma kökenli aşı lisansı

• 1982                    HBV aşısı ilk olarak CDC (Center for Disease Control and 
Prevention) tarafından önerilmiştir

• 1986 Rekombinant aşı lisansı

• 1991 Evrensel aşılama

• 1998                    Hepatit B aşısının Türk Ulusal Aşı Programına alınması



• Hyporesponse: Antikor düzeyi < 10 mIU/mL

• Serokonversiyon: anti HBs > 10 mIU/mL ( HD: 20 μg HBV 
aşısı ile %45-66): Her zaman korunmayı garantilemez

• Düşük yanıt: anti-HBs < 100 mIU/mL 

• Yeterli yanıt (önerilen antikor titresi) > 100 mIU/mL (HD: 20 
μg aşı ile% 53.5, 40 μg aşı ile% 75-85)

• HD hastalarında hedef anti-HBs düzeyi > 50 mIU/mL

• anti-HBs yıllık taranmalı ve düzey 10 mIU/mL civarında 
olduğunda booster doz yapılmalıdır

Sit D, WJH 2015

Buti M, Am J Nephrol 1992

Ghadiani MH, J Res Med Sci 2012



• Önerilen düzey: AntiHBs ≥ 100 mIU/mL

• Çeşitli dozlarda ve şemalarda 3-4 doz aşılanan HD hastalarının, %67-

86’sı (median %64) koruyucu düzeylerde antikorlara sahip olurlar.

• Diyaliz yeterliliği ve pre- diyaliz aşılama yüksek serokonversiyon

oranlarının ana belirleyicileri olarak görülmektedir

• Eğer erişkin bir hasta HD tedavisine başlamadan önce standart dozla

aşı serilerine başladıysa ve seri tamamlanamadan diyaliz tedavisine

başlandıysa HD hastaları için önerilen yüksek doz kullanılarak seri

tamamlanmalıdır.

Good practice guidelines for renal dialysis/transplantation Units, prevention and control of blood- borne virus infection

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Vaccinating. Kidney Dial. Patients and Patients with Chronic Kidney 

Dis . Available from: http://www.cdc.gov/vaccines pubs/ downloads/dialysis guide



• HBV aşısı RRT başlamadan önce  KBH sürecinde en kısa zamanda yapılmalıdır

• Yanıt oranlarını arttırmak için kas ve yağ içeren gluteal bölge yerine deltoid 
kas tercih edilir

Janus N, Nephrol Dial Transplant 2008

• 718 HD hastası ve 14 çalışmayı içeren meta analiz  intradermal yolun daha 
yüksek konversiyon oranlarıyla birlikte olduğunu düşündürmektedir

Fabrizi F, Aliment Pharmacol Ther 2006

• Yetersiz serokonversiyon oranları genel toplulukta %10-20, RRT hastalarında 
%40-50’dir

Lin SY, BMC Nephrol 2012

Grzegorzewska AE, Mol Biol Rep 2013



• Koruyucu anti-HBs (>10 mIU/mL) düzeylerini
sürdüremeyen hastalarda HBV enfeksiyonu ortaya
çıkmaktadır

• HBsAg positif kana maruz kalan duyarlı hastalara HBIG
ile proflaksi yapılmalıdır.

• Aşı sonrası aşıya yanıt, aşı serisinin son dozunu
verilmesinden 1-2 ay sonra kontrol edilir.

• İlk aşı serilerinden sonra anti-HBs düzeyleri <10 mIU/mL
olan hastalar 2. hepatit B aşı serileriyle yeniden
aşılanmalıdır.

• anti-HBs 10-100 mIU/mL ise hasta bir booster doz
almalıdır

Good practice guidelines for renal dialysis/transplantation Units, prevention and control of blood- borne
virus infection
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Guide Vaccinating. Kidney Dial. Patients and Patients
with Chronic Kidney Dis. Available from: http://www.cdc.gov/vaccines pubs/ downloads/dialysis



HBV  aşısına yanıt

• HBV aşısı CD8+ sitotoksik T hücreleri ve CD4+

helper T hücreleri aracılığıyla B lenfositlerin 
aktivasyonuyla antikor üretimini arttırır

• Aşılama sonrası antikor üretiminin sağlanabilmesi 
için lenfosit sayısı yeterli olmalıdır



HBV aşısına kötü yanıt (aşı başarısızlığı) nedenleri

• İlk aşılamada ileri yaş (40 yaş üstü olması ): Antikor üretimi 
azalmıştır ve düzeyi daha hızlı düşer (serokonversiyon %51)

Shatat HZ, J Egypt Public Health Assoc 2000

• Erkek cinsiyet (serokonversiyon: K %85.6, E %68.3) 

Grzegorzewska AE, Expert Rev Vaccines 2014

• SEBY’ne götüren hastalığın tipi

• Eşlik eden hastalıklar

• Malnutrisyon; özellikle hipoalbuminemi

Sit D, WJH 2015



HBV aşısına kötü yanıt (aşı başarısızlığı) nedenleri
• Obesite

• Sigara içme

• D. Mellitus

• Hiperparatiroidizm

• Eritropoietin direnci

• Diyaliz kalitesi: Diyaliz yeterliliği, biyouyumsuz diyaliz 
materyali

• Demir yükü

• Hepatit C pozitifliği (?)
Sit D, WJH 2015



HBV aşısına kötü yanıt (aşı başarısızlığı) nedenleri
• Vitamin D eksikliği

• Genetik faktörler: Th1 ve Th2 sitokinlerinin stabilite veya regülasyonunda rol 
oynayan faktörler / VDR rs1544410 AA genotip aşıya verilecek yanıtta negatif 
rol oynar  

• HLA- DR3, DR7, DQ2 ve HLA- B8 pozitifliği ve A2 allel yokluğu

• HLA- DR1,DR2, DQ5 ve DP4 sergileyenler HBV aşısına iyi yanıt verir

Sit D, WJH 2015

Grzegorzewska AE, Mol Biol Rep 2013



HBV aşılarına daha iyi yanıt için immunostimulanlar
• Levemizol:Natürel killer hücrelerin sayısını arttırır

B lenfosit fonksiyonlarını arttırır

Azalmış T hücre fonksiyonlarını arttırır

Antijen sunan hücreleri uyarır

Granülosit kemotaksisini iyileştirir

Sanadgol H. Nephrourol Mon 2013

• 200 µg/gün tek doz PO selenyum hızlandırılmış HBV   aşı şeması (0-10-21 
gün)’na eklendiğinde ve insulin bağımlı DM’lu hastalarda 30 gün devam 
ettirildiğinde olguların %74.2’sinde koruyucu düzeylerde sero
konversiyon elde edilmiştir ve kontrol olgularına göre daha yüksek 
düzeyler elde edilmiştir.

Janbakhsh A, Caspian J Intern Med 2013



Serokonversiyon oranlarını arttırmak için yeni HBV aşıları
• Levemizol, çinko, interferon, IL-2, IL-12 ve thymopoietin gibi adjuanlar etkinliği arttırmak için 

HBV aşısına eklenmektedir

• HB-ASO2: 20 μg recombinant HBsAg+ AS02 (monophosphoryl lipid (MPL); Salmonella Minnesota 
bakteri duvarına ait lipopolysaccharide molecule + QS21; Quillaja saponaria, Şili sabun ağacı (50 
μg MPL + 50 μg QS21)

• HBsAg1018 (Heplisav, Dynavax Technologies, Düsseldorf, Germany) : TLR9 agonistlerini 
içermektedir

• TLR agonistleri TLR’lerin uyarılmasıyla direkt olarak immun sistemi aktive etmektedirler

• HBASO4 (Fendrix®, GlaxoSmithKline Biologicals) 20 μg recombinant HBV yüzey antigeni içerir 
ve adjuvan olarak AS04 [50 μg 3–0-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A adsorbed on aluminum
salt (500 μg Al 3+ )] içerir. 

• AS04, TLR4 agonistidir ve yüksek düzeyde B hafıza hücrelerinin üretimine neden olur. Tek doz 
ile, standart HBV aşılarının 2 siklusundan daha yüksek serokonversiyon oranına neden olmuştur.

Hoebe CJ, Vaccine2012

Garçon N, Methods Mol Biol 2010



Adjuvan HBV aşılarının 
yüksek immunojenitesi, non
adjuan aşıların düşük 
maliyeti nedeniyle göz ardı 
edilmektedir.

3 doz ASO4 adjuanlı HBV 
aşısı (Fendirix; 
GlaxoSmithKline) ile daha 
uzun süreli ve yüksek titreli
koruyucu antikor düzeyleri 
sürdürülmektedir

Adjuan HBV aşı ile yaşlı 
hastalarda daha yüksek 
antikor titreleri elde 
edilebilmektedir



• Aşının herhangi bir bileşenine karşı
anafilaktik reaksiyon öyküsü varsa aşı
kontrendikedir.

• Yan etki olarak, enjeksiyon yerinde lokal
reaksiyonlar, sistemik olarak üşüme,
titreme, halsizlik, influenza benzeri
semptomlar, artralji ve miyalji de nadiren
bildirilmiştir.

HEPATİT B AŞISI



Hepatit C virus Aşılarında ilerleme

• HCV aşısı yokluğunda HD hastalarında HCV enfeksiyon 
prevalansı genel populasyondan 2-3 kez daha yüksektir

• Deneysel, preklinik ve preliminer klinik çalışmalarda 
geliştirilmekte olan umut verici aşı adayları mevcuttur:

HCV core protein+ adjuan Isomatrix

HCV 1a genotip E1E2 glikoprotein + adjuan MF59C.1

Fauvelle C, Microb Pathog 2013



Hepatotropic viruslara karşı kombine 
aşılar

• HD hastalarında, kombine hepatit A ve B aşısı (Twinrix), 
monovalan HBV aşısı ile kıyaslandığında HBV’na karşı 
seroproteksiyonu iyileştirmiştir

Tung J, Am J Kidney Dis 2010

• Chimeric HBV-HCV zarf  proteinleri farelerde HBV ve HCV  
karşı kuvetli nötrolizan antikor yanıtı oluşturmuştur

Beaumont E, Hepatology 2012 



İnfluenza
• İnsanda en sık hastalık etkeni olan influenzalar;

• İnfluenza A; 3 tip hemaglütinin (H1, H2, H3)

2 tip nöraminidaz (N1 ve N2)

• İnfluenza B; alt tipleri yok (Victoria ve Yamagata suşları)

• İnfluenza virüslerine karşı nötralizan antikorlar gelişse de sürekli mutasyon

yapmaları nedeni ile kalıcı bir bağışıklık oluşmaz.

• Gripten korunmanın bilinen en etkin yolu aşıdır.

• İnfluenza aşıları bir önceki grip sezonunda dolaşan suşlardan tahmin edilir



Aşı tipi Hedef Popülasyon Uygulama yolu Notlar

Trivalan inaktive aşı

(ülkemizde var)

Genel

(6 ay ve üstü)

IM 2 influenza A, 1 influenza B suşu

Kuadrivalan inaktive aşı

(ülkemizde var)

Genel

(6 ay ve üstü)

IM 2 influenza A, 2 influenza B suşu

Canlı aşı Sağlıklı, 2-49 yaş Nazal sprey Hamileler, ilaç veya hastalığa bağlı olarak 

bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere önerilmez.

İntradermal aşı Genel

(18-64 yaş arasına 

onaylanmıştır)

İntradermal İntramuskülere göre daha fazla bağışıklık 

uyarabilir.

Rekombinan aşı Yumurta alerjisi olanlar 

(18-49 yaş arasında 

onaylanmıştır)

IM Yumurta proteini içermez.

Hücre kültürü bazlı aşı 18 yaş üstü IM Pandemi sırasında hızlı aşı üretimine olanak 

sağlar.

Yüksek doz aşı 65 yaş üstü ve

bağışıklık sistemi

zayıflamış olanlar

IM Yüksek dozun klinik sonuçlarına

ilişkin veriler henüz yetersizdir.



• KDIGO CKD work grubu, KBH’lıklı hastalara yıllık grip aşısı 
yaptırılmasını önermektedir

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int Suppl 2013

• ACIP CDC,  eGFR <30 ml/min/1.73 m2 (Evre 4-5) olan tüm hastalara 
yıllık 1 doz inaktive influenza aşısı önermektedir

• Dünya sağlık örgütü SEBH’ lıklı hastalarda ve Böbrek nakilli 
hastalarda influenza A (H1N1) pdm09 ‘a karşı aşılamayı önermiştir 

• Canlı zayıflatılmış grip aşısı önerilmemektedir

Kumar D, Am J Transplant 2010

•Erişkinler için 0,5 ml tek dozluk flakonlar mevcut ve deltoid kasa im 
olarak uygulanır.



İnfluenza Aşısı

• HD hastaları inaktif influenza aşısı ile aşılanmak için öncelikli gruptur.

• Koruyucu antikor düzeylerinin oluşması için yeterli zamanı sağlamak için 
toplumda influenza aktivitesi başlamadan önce aşı yapılmalıdır.

• Aşının ideal zamanı kuzey yarım küre için Ekim ve Kasım ayları

• Aşının koruyucu etkisi, uygulamadan 1–2 hafta sonra başlar.

• Ancak özellikle salgın başlamadıysa Aralık ayı da dahil olmak üzere 

her zaman aşı yapılabilir.

• Salgın başlamış olması aşılamaya engel değildir



• Diyaliz hastalarında influenza aşısına antikor yanıtı azalmış olmasına rağmen hala 
koruyucu miktarda antikor yanıtına sahiptirler

• İnfluenza aşısı hospitalizasyon ve ölüm riski için düşük riskle birliktedir

Gilbertson DT, et al. Kidney Int 2003;63:738–743

• ASO3 adjuanlı  A(H1N1) pdm09 aşısının serokonversiyon oranı HD hastalarında 
%57-64.2, böbrek nakilli hastalarda %35-44, kontrol grubunda %90-93.8 

Broeders NE, Clin J Am Soc Nephrol 2011

• HD hastalarında pandemik H1N1’e karşı aşı dozu serokonversiyonda bağımsız bir 
faktördür

Dikow R, Am J Kidney Dis 2011

• A(H1N1) pdm09 aşısının serokonversiyon oranın olumsuz belirleyicileri: Yaş>65 
ve Hb<10gr/dL’dir

Moon SJ, BMC Nephrol 2012



HD hastalarında influenza aşısının yararları

• influenza pnömonisinin düşük olasılığı

• Solunum yetmezliğinin gelişiminin engellenmesi

• Yoğun bakımda kalma olasılığının azalması

• Düşük mortalite oranları

Grzegorzewska AE, Hum Vaccin Immunother. 2015  



• En önemli ve tek kontrendikasyon yumurta proteini ve içeriğindeki bileşenlere karşı

bilinen alerjik reaksiyondur

• Hafif ÜSYE ve alerjik rinit aşı için kontrendikasyon değildir.

• Orta/ağır derecede enfeksiyonu olanların aşılanmak için iyileşene dek beklemeleri

gerekir.

• Daha önce yapılan aşıdan sonra 6 hafta içinde Guillian-Barre sendromu gelişenlerde

nüks gelişme riski yüksektir, bu nedenle aşılanma önerilmez.

• Aşı yan etkileri ciddi olmayıp en çok gözlenen yan etkiler ağrı, kızarıklık, halsizlik-

kırıklık hali, hafif ateş gibi bulgulardır.

• Grip aşısının ciddi komplikasyonu ise özelikle kadınlarda görülen antinötrofil sitoplazmik

antikor vaskülitidir

Grzegorzewska AE, Hum Vaccin Immunother. 2015  

İNFLUENZA AŞISI



Pnömokok enfeksiyonları
• Pnömokokların virülansından kapsül sorumlu

• Yaklaşık 90 farklı pnömokok serotipi tanımlanmış

• Erişkinlerde en ciddi enfeksiyonlardan sorumlu serotipler;

14, 3, 9, 19, 1, 6, 23 ve 7

• Noninvaziv pnömokokkal hastalık: Steril olmayan vücut bölgelerinde
pnömokok isole edilirse: Sinüzit, akut otitis media, nonbakteriemik toplum
kökenli pnömoni

• Pnömonilerin %53’ünden pnömokoklar sorumludur

• İnvaziv pnömokokkal hastalık: Kan ve serobrospinal sıvı gibi steril vücut 
bölgelerinden pnömokok üretilmesi

Vandecasteele SJ, Clin Kidney J. 2015 



Bakterial Pnömoni ve Diyaliz hastaları

Sağlıklı popülasyonla karşılaştırıldığında diyaliz hastaları 14-16 kat daha 
fazla pnömoniye bağlı mortalite oranlarına sahiptirler. 

Pnömoni olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, pnömonili SEBY’likli
hastalarda mortalite 5 kat artmıştır

Bir pnömoni epizoduna maruz kalan ilk yıl diyaliz hastasında 6 ayda relatif
ölüm riski 5.1 olarak saptanmıştır.

Aynı şekilde ilk 6 ayda kardiyovasküler olayların relatif riski daha yüksek 
(3.02) saptanmıştır.

Pnömokok enfeksiyonu, serotip spesifik antikapsüler opsonofagositik
antikorların varlığında önlenebilir

Sarnak MJ, Chest 2001

Guo H, Nephrol Dial Transplant 2008

Dinits-Pensy M, Am J Kidney Dis 2005



PNÖMOKOK AŞISI

1.Polivalan polisakkarit pnömokok aşısı (PPA23);

 Serotiplerin %90’dan fazlasını kapsayan 23 farklı serotip

Aşının etkinliği %50-85

 Çünkü yalnızca B lenfositleri uyarır, T lenfositleri uyaramaz.

2.Konjuge pnömokok aşısı (KPA13);

 Toksik olmayan difteri toksinine bağlı on üç serotip

 T lenfosite bağımlı bağışıklık yanıtı oluşturabilir.

 İnvaziv pnömokok enfeksiyonlarında %75, pnömokoksik pnömonide %45

etkin

Antikor yanıtının daha geniş olmasını sağlamak amacı ile konjuge 

aşıyı takiben polisakkarit aşı kullanılması en etkin yöntemdir. 



Pnömokokkal polisakkarid aşılar 

• 1977’de, 14-valent polysaccharide aşı (PPA-14) FDA 
tarafından onaylanmıştır

• 1983 yılında 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 
14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F and 33F
serotiplerin polisakkarid yüzey antijenlerini içeren 23-valent 
(PPA-23) onaylanmıştır 

• Pnömokokkal polisakkarid aşılar B hücre yanıtını arttırır, 5 
yıl içinde antikor düzeyi azalır fakat 10 yıldan fazla süre için 
bu antikorlar saptanır

Vandecasteele SJ, Clin Kidney J. 2015 



Pnömokokkal konjuge aşılar 
• Pneumococcal polysaccharide antigen immun yanıtı arttırmak için 

bir proteinle birleştirilir. Bu proteinler:

• PKA-10 için: Protein D, diphtheria toxoid ve tetanus toxoid
taşıyıcı proteinleri 

• PKA-7 için: CRM 197 taşıyıcı protein: FDA tarafından 2000 yılında 
onaylanmıştır

• PKA-13 için: CRM 197 taşıyıcı protein 

• PKA-13 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 3, 5, 6A, 7F ve 19A
serotiplerini içerir) günümüzde PKA-7’nin yerini almıştır. 

• Konjuge aşılar spesifik B hücre ve T helper 2 yanıtını ve immun 
hafızayı ortaya çıkarır 

Vandecasteele SJ, Clin Kidney J. 2015 



• PPSA ile önce aşılama ardından yapılacak konjuge aşıya antikor 
yanıtını negatif olarak etkiler. Bu etki ek konjuge aşı yapılmasıyla 
düzeltilemez

• Serotip sayısını arttırmak için önce PKA yapılır, sonra PPSA ikinci 
aşılamada yapılır

• Serotip replasman fenomeni: PKA ‘dan sonra aşı tipi pnömokok 
hastalığı %81 azalmış fakat aşı tipi olmayan hastalık %48 
artmıştır

• Herd protection fenomeni: Sürü-topluluk koruması: Konjuge 
pnömoni aşıları sadece aşılılarda değil aşılanmamış kişilerde de 
invaziv pnömokokkal hastalık riskini azaltmıştır: Bu fenomen 
toplulukta nazofarengial kolonizasyonun azalması sonucudur

Vandecasteele SJ, Clin Kidney J. 2015 



• KDGO CKD çalışma grubu, eGFR <30 ml/min/1.73 m2 (Evre 4-5) olan tüm

hastalara, nefrotik sendromlulara, diyabetiklere ve immunosupresif alanlara

pnömokokkal polivalan (konjuge polisakkarid) aşı önermektedir

• Pnömokokkal aşı alan Tüm CKD hastaları 5 yıl sonra yeniden aşılanmalıdır

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int Suppl 2013

• Pnömokokkal aşı HD hastalarında iyileşmiş sağkalımla birliktedir

• KPA, Aşı tipi invaziv pnömokokkal hastalığı %75 azaltmaktadır

Bond TC, Am J Kidney Dis 2012

• Polivalan pnömokok aşısı, İM veya SC yolla verilmektedir. İntranasal pnömokok
aşısı üzerinde çalışmalar  sürmektedir

Bitsaktsis C, Infect Immun 2012





HEPATİT A AŞISI

• Hepatit A aşısı 2 doz olarak; 6 ay ara ile yapılır

• Tek doz aşının bile korunmada yeterli olduğu ancak ikinci doz
yapılarak %100 korunma sağlanması açısından ikinci dozun önerildiği
şeklinde bir yaklaşım vardır.

• Aşılama sonrasında koruyuculuğun en az 25 yıl süreceği tahmin
edilmektedir.

• Ülkemizde hepatit A enfeksiyonu sürekli endemik olarak bulunduğu
için sürekli virüsle karşılaşmanın rapel doz etkisi yapacağı
düşünülebilir.



• HPV’nin neden olduğu;

• Genital siğil,

• Prekanseröz genital lezyonlar

• Serviks kanserini önlemeye yönelik aşılar

• Koruyuculuğu lezyona ve serotiplere göre değişmekle birlikte %70-100

• Aşının koruyuculuk süresi tam olarak bilinmemekle birlikte, en az 5 yıldır

• 3 tip HPV aşısı vardır;

1. Bivalan aşı; HPV 16 ve 18’e karşı koruyuculuk sağlar. Sadece kadınlarda kullanılır. 0,1 ve 6. aylarda im

yoldan yapılmalıdır.

2. Kuadrivalan aşı; HPV 6,11,16 ve 18’e karşı karşı koruyucudur. Kadın ve erkeklerde kullanılır. 0, 2 ve

6.aylarda im yoldan yapılmalıdır.

3. 9 valanlı aşı; HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58’e karşı koruyucudur. Kadın ve erkeklerde kullanılır. 0, 2 ve

6.aylarda im yoldan yapılmalıdır.

HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) AŞISI



• Canlı attenüe bir aşı

• FDA tarafından 2006 yılında 60 yaş ve üzerine onay almış, 2011 yılında

ise yaş sınırı 50’ye çekilmiş

• Deltoid bölgeye subkutan tek doz olarak uygulanır.

• Aşı dondurularak (-5)-(-15)˚C arasında saklanabilir ve uygulamadan önce 
oda ısısında yarım saate kadar bekletilmelidir.

• Aşının etkinliği yaş ilerledikçe bir miktar azalmaktadır

• Post- herpetik nevralji riskini %5-55 oranında azalttığı bildirilmektedir.

• Aşının koruyuculuk süresinin ne kadar olduğu ya da rapel doz gerekip

gerekmediği bilinmemektedir.

HERPES ZOSTER (ZONA) AŞISI



• Aşı deltoid kasa im yoldan uygulanır: 3 doz aşı önerilir. (0-1-7. aylar)

• Erişkinlere uygulanan ‘’Td’’ aşısının içinde çocuk dozunun 1/8-1/10’u oranında

difteri toksoidi bulunduğu için bu şekilde adlandırılır.

• Tdap (Tetanoz-difteri-asellüler boğmaca aşısı) 2005 FDA onaylı erişkin tip aşı

• Primer aşılama serisini tamamlamış olan erişkinlerin her 10 yılda bir Td rapeli ile

aşılanması ve bu rapellerden birinin mümkünse Tdap olması önerilir.

• Primer aşılanma serisi tamamlanmamış olan hastalarda bağışıklık gelişmez.

Yeniden aşılanma programı başlatılmalıdır.

• Aynı şekilde primer aşılanması tamamlanmış fakat rapel için 10 yıllık süre geçmiş

ise kişi bağışık olarak değerlendirilmez.

DİFTERİ, TETANOZ, BOĞMACA AŞILARI
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