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Bu nedenle bu hastalarda bir 

aĢılama programı uygulanmalıdır.  



Bazı özel endikasyonlarda önerilen erişkin aşılama programı,  

Amerikan Bağışıklama Danışma Komitesi (ACIP), 2012 



Diyaliz Hastalarında AĢılama 

• Mutlaka Yapılması 
Önerilen Aşılar 

– 1. Hepatit B aşısı 

– 2. Pnömokoksik aşısı 

– 3. Grip aşısı 

• İsteğe Göre Yapılması 
Önerilen Aşılar 

– 1. MMR aşısı (kızamık-
kızamıkçık-kabakulak) 

– 2. Suçiçeği aşısı 

– 3. İnaktif çocuk felci aşısı 

– 4. DTP aşısı 

– 5. Hemofilus influenza 
tip B konjuge aşısı 

– 6. Hepatit A aşısı 



Uygulamada Dikkat Edilmesi 
Gereken Kurallar 

  Farklı aşılar önerilmediği sürece aynı şırıngada 
karıştırılarak uygulanmamalıdır. 

 Her aşı önerildiği biçimde uygulanmalı 

    Damara aşı uygulanmaz, aşının etki gücü  

azalabilir, yan etkiler daha fazla görülebilir. 

  Birden çok aşının veya aşı ile immunglobulinin 

aynı anda verilmesi gerekiyorsa aşıların farklı 
bölgelerden yapılmasına özen gösterilmelidir. 



Aşıların Doz Aralıkları 

Doz aralıkları, önerilenden uzun olursa 

aşılamaya yeniden başlamak gereksizdir. 

Önerilenden daha sık aralıklarla yapılan 
aşılamalarda yeterli antikor yanıtı 
sağlanamaz , lokal ve sistemik 
reaksiyonlara yol açabilir. 



Eş Zamanlı Aşılama 

İnaktif aşılar farklı yerlerden aynı 
zamanlarda yapılabilir. 

 Canlı virüs aşılarının en az 30 gün 

ara ile yapılması önerilir. 
 

 Oral polio ve MMR aşıları birlikte eş 

zamanlı uygulanabilir. 



AġI KONTRENDĠKASYONLARI 



AġI KONTRENDĠKASYONLARI 

 Genel Aşı Kontrendikasyonları: 

 Bir aĢıya karĢı geliĢen anafilaktik reaksiyon, o aĢının 

sonraki dozları için kesin kontrendikasyon oluĢturur. 

 Bir aĢı bileĢenine karĢı geliĢen anafilaktik reaksiyon, bu 

maddeyi içeren tüm aĢılar için kesin kontrendikasyon 

oluĢturur.  

 AteĢli veya ateĢsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen 

hekime danıĢılmadan aĢı uygulanmaz. 



 Allerji veya astım  

 38.5 C’nin altında seyreden solunum yolu 

enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar 

 Ailede aĢıyı takiben yan etki görülme öyküsü 

 Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma 

öyküsü 

 AġILANMAYA  ENGEL   OLMAYAN   

DURUMLAR   



HEPATİT B 

 Hepadnavirüs ailesinden DNA virüsü 

 Çok sayıda antijenik komponenti var 

 Oda ısısında 7 günden daha fazla süre 

infektivitesini koruyabilir 

 Akut hepatit 

 Kronik hepatit 

 Siroz 

 Hepatosellüler kanser  



PD hastalarında HBV sıklığı 

1995 

TND registry raporları 



HEPATİT B aşısı 

Ġki tip hepatit B aĢısı mevcut:   
 

1-Plazma kökenli HBV aĢıları 
Kronik hepatit B’li hastaların plazmasından 
pürifiye edilen HBsAg’den hazırlanırlar.  

 

2-Rekombinant HBV aĢıları   

 Maya ya da memeli hücrelerinde HBsAg 
ekspresyonu gerçekleĢtirilerek elde edilen ve 
canlı virüs partikülü içermeyen aĢılardır.    



Türkiye’de bulunan HBV aşıları 



HEPATİT B aşısı  

  Çift doz (40 mcg), intramusküler olarak 

uygulanmalıdır . 

 Tercih edilen kas deltoid kastır. 

 Hepatit B aĢısı diğer aĢılarla kombine edilebilir.  

 

ACIP 2012 



HEPATİT B aşısı  

Aşı Dozu ve Zamanı  

 AĢının temas öncesi 0, 1 ve 6. aylarda olmak 

üzere üç doz halinde veya 0,1,2 ve 6 (12). aylarda 

4 doz Ģeklinde (Engerix®) yapılması önerilmektedir.  

 Doz aralıkları önerilenden daha uzun olursa 

aĢılamaya yeniden baĢlamak gereksizdir 

 Bu aĢı programının KBY saptanır saptanmaz 

uygulanması önerilmektedir. 



HEPATİT B 
Kontrendikasyonları ve Yan etkileri 

 AĢının lokal reaksiyonlar dıĢında 

belirgin yan etkisi bulunmamaktadır. 

 AĢının gebelikte yapılması kontrendike 

değildir. 



 İmmun yanıtı arttırmak için; 

 AĢı dozunun 2 katına çıkarılması 

AĢı uygulama yolunun değiĢtirilmesi 

(intradermal) 

 Ġmmun stimulan veya adjuvanlar eklenmesi 

 4 serilik bir aĢılama Ģemasının uygulanması  

 Hepatit A ve B aĢılarının kombine yapılması 

HEPATİT B 

Yanıt 



HEPATĠT B 

Yanıt  

 Antikor cevabı aĢı Ģemasının tamamlanmasından 1-2 

ay sonra değerlendirilmelidir.  

 Üç doz aĢılama ile normal bireylerin yaklaĢık %90-

95'inde yeterli antikor titresi (> 10 mIU/mL) oluĢmaktadır. 

* 

 Kronik diyaliz hastalarında rekombinant aĢılara cevap 

oranı %50-75 arasıdır. **  

 1 yıl sonunda %50 hastada antikor titresi düĢmektedir   

 

 

* Steketee RW, Am J Epidemiol 127: 772–782, 1988 
** Propst T, Am J Kidney Dis 1998;32:1041-1045  



 Ġlk seri aĢılama sonrası antikor titresi 

yetersiz olan (Anti-HBs < 10 IU/L) hastalara 

3 dozluk bir seri daha yapılması  

 Hala antikor titresi düĢük olanların 

(yanıtsız hastalar) tekrar aĢılanmasının 

yararı gösterilememiĢtir. 

 Anti-HBs < 10 olan hastalara 40 mcg 

rapel doz yapılması öneriliyor.  

 

HEPATĠT B 

Takip 



 İleri yaş 

 Anti HCV pozitifliği 

 Malnutrisyon 

 Depresyon  

ile aşıya yanıt arasında negatif ilişki olduğu 
çalışmalarda gösterilmiştir. 

 M.T. Pasko, Am J Kidney Dis, 1988,4 pp. 326–331 

P. Ramón, Am J Kidney Dis, 2 (1997), pp. 239–245 

F. Fabrizi, Aliment Pharmacol Ther, 10 (2004), pp. 1053–1062 

B. Baris, Vaccine, 27 (2009), pp. 5865–5869 

Doğukan A, tndt (1999) ;4, 192-194 

HEPATİT B 
Yanıt 



Hepatit B aĢı yanıt oranlarının karĢılaĢtırılması (PD vs HD) 

• 47 PD (retrospektif) vs 
50 HD hastası 
(prospektif) 

• Engerix, 40 mcg IM, 0,1, 
2 ve 6. aylarda 

• Serokonversiyon 
oranları karşılaştırılmış 

• Demografik veriler 
benzer 

 

• Serokonversiyon oranları; 
HD %74 vs PD %53 

• Gruplarda yanıt alınan ve 
alınamayan hastalar 
değerlendirildiğinde kilo ve 
yaş ile yanıt arasında negatif 
ilişki saptanmış.  

• Diğer bütün parametreler 
arasında bir ilişki yok 



• 214 HD  

• 97 SAPD 

• 67 prediyaliz 

• 26 disfonksiyone renal Tx 

• Engerix B, 40 mcg, <IM, 
0, 1,2 ve 3. aylarda 

• 3 ayda bir bakılan anti-
HBs <100 IU/L ise rapel  

 

 

 

Serokonversiyon oranları; 

 

• HD (%66), PD (%66) ve 

prediyaliz hastalarda (%68) 

benzer 

• Renal Tx hastalarında 

daha düĢük (%41) 

 



Hepatit B aĢı yanıt oranlarının karĢılaĢtırılması (PD vs HD) 

• 22 PD vs 47 HD hastası 
(prospektif) 

• Engerix, 40 mcg IM, 0,1, 
2 ve 6. aylarda 

• 6 ay sonra ve 2. yılda 
serokonversiyon 
oranları karşılaştırılmış 

 

• Demografik veriler benzer 

• Serokonversiyon oranları;  

• 6. ay; HD %78.7 vs PD %77.3 

• 2. yıl; HD %77.1 vs PD %78.6 

• Yaş ile yanıt arasında negatif 
ilişki saptanmış.  

• Diğer bütün parametreler 
arasında bir ilişki yok 



Pnömokok 

 Gram pozitif bakteri 

 90 tane bilinen serotip  

 Polisakkarid kapsül önemli bir virülans faktörü  

 Akut otitis media 

 Sinüzit 

 Pnömoni 

 Menenjit 

 

 Periton diyalizi hastalarında peritonit etkeni de olabilir  

 



Pnömokok AĢısı 

 Ülkemizde iki tip pnömokok aĢısı mevcuttur.  

  Pnömokokkal polisakkarid aĢı (Pneumo 23) 

 23 tipe karĢı koruyucu, ancak koruyuculuk 

süresi kısa 

  Konjuge pnömokok aĢı (Prevenar) 

 13 tipe karĢı koruyucu, daha uzun süre 

koruyucu 



Pnömokok AĢısı 

 Konjuge aĢı; 

 AĢı serotiplerine bağlı geliĢen 

invazif hastalıklarda %97 etkili  

  Pnömoniye karĢı %73 oranında 

etkili  

  Tüm akut otitis media 

ataklarında %7 civarında azalma 

sağladığı gösterilmiĢtir.  

ACIP 2012 

 Polisakkarit aĢı; 

 2 yaĢ altında etkisiz  

 Pnömokokkal pnömoniye 

karĢı koruyuculuğu daha az  

 Ġnvazif hastalıklara karĢı 

%60-70 koruyucu 



Pnömokok AĢısı 

Aşı Dozu ve Zamanı 

 0.5 ml, tek doz, IM ya da subkutan yapılabilir  

 AĢı yılın herhangi bir döneminde yapılabilir. 

 Ġnfluenza aĢısı ile eĢ zamanlı yapılabilir.  



 19-64 yaĢ arası için ilk dozdan 5 yıl sonra rapel 

aĢı yapılması önerilmektedir. 

 65 yaĢ öncesinde aĢılanmıĢ olanlara 65 yaĢ ve 

sonrasında 5 yıl geçti ise bir doz daha yapılması 

önerilmektedir. 

 65 yaĢ ve sonrasında ilk doz aĢılama yapılanlara 

baĢka doz aĢılamaya gerek yoktur.  

Pnömokok AĢısı 

ACIP 2012 



Pnömokok AĢısı 
Yanıt 

 AĢılama sonrasında antikor titrelerinin 

en az iki kat artması, uygun antikor yanıtı 

oluĢtuğunu gösterir.  

 Diyaliz hastalarının %75’inde istenen 

antikor yanıtı oluĢur (sağlıklı kontrollere 

göre düĢük olmakla birlikte) 

 Antikor titresi kısa sürede düĢme 

eğiliminde (6 ay – 5 yıl içinde) 
Janus N, NDT, 23:800-807, 2008 



Pnömokok AĢısı 
Yan etkileri 

 Lokal reaksiyonlar 

 Polisakkarit: %30-50 

 Konjuge aĢı: %5-49 

 AteĢ, miyalji 

 Polisakkarit: <%1 

 Konjuge aĢı: %24-35 

 Ciddi sistemik yan etkiler nadir 

 
ACIP 2012 



INFLUENZA  

 Ortomiksovirüs ailesinden tek sarmallı 

RNA virüsü 

 3 tipi var (Tip A, B, C) 

 Hemaglutinin ve nöramidoz antijenleri 

zamanla değiĢkenlik göstermektedir. 
– Pnömoni 

• Sekonder bakteriyel 

• Primer viral 

– Reye sendromu 

– Miyokardit 
ACIP 2012 



INFLUENZA  aşısı 

 2 tip influenza aĢısı mevcut 

 Ġnaktif subunit aĢı (TIV) 

o Trivalan inaktif aĢı 

o Ġntramuskuler, intradermal aĢı 

 Attenüe influenza aĢısı (LAIV) (FluMist) 

o  intranazal 

o Trivalan  

 AĢı intramusküler  veya intradermal olarak uygulanabilir.  

ACIP 2012 



INFLUENZA  aşısı 

Aşı Dozu ve Zamanı  

 6 aydan daha büyük herkese yılda bir kez 

yapılması öneriliyor.  

 Diyaliz hasta yakınlarının veya bakıcılarının 

da aĢılanması önerilmektedir 

 Ekim-Kasım aylarında yapılması öneriliyor. 

Ancak Aralık-Ocak aylarında da yapılabilir.  

ACIP 2012 



INFLUENZA  aşısı 
Yanıt  

 AĢı sonrası influenza antijenlerine 

karĢı geliĢen antikor titresi genel 

popülasyona göre daha düĢük 

 

 4 kata kadar artan antikor titresi 

diyaliz hastalarının %33-90 arasında 

bildirilmiĢ 

 



INFLUENZA  aşısı 
Yan etkileri 

 Lokal reaksiyonlar  %15-20 

 AteĢ, Kırgınlık nadir olmayarak 

 Allerjik reaksiyonlar nadir 

 Nörolojik reaksiyonlar oldukça nadir 

ACIP 2012 



INFLUENZA  aşısı 
Kontrednikasyonlar  

 

Yumurta allerjisi olanlara,  

 Daha önce aĢı sonrası ağır allerjik 

reaksiyon geçirenlere  

 AĢıdan sonra 6 hafta içerisinde Guillain-

Barre Sendromu geliĢenlere 

 6 aydan küçük bebeklere  

grip aĢısı uygulanmamalıdır.  

ACIP 2012 



1997-1998 ve 1998-1999 yıllarındaki aşılama sonuçları (USRDS) 



• 17 Renal Tx 

• 16 SAPD 

• 15 HD 

• 10 sağlıklı kontrol 

• VAXIGRIP, 0.5 ml, IM 

• AĢı öncesi ve 1 ay sonra 
antikor titrelerine 
bakılmıĢ. 

• Yan etki; 1 PD hastasında 
grip benzeri Ģikayetler 
olmuĢ. 

 

• Tüm gruplarda antikor 
titresi anlamlı olarak 
yükselmiĢ 

• Ancak Renal Tx, PD ve 
HD hastalarında sağlıklı 
kontrollere göre antikor 
titresi düĢük bulunmuĢ. 

• Renal Tx, PD ve HD 
grupları birbirleri ile 
karĢılaĢtırıldığında antikor 
titreleri ve yükselme 
oranları benzer  

 



• 42 HD , 15 SAPD 

• 31 kardiyak 

• 20 nefroloji poliklinik 

• Trivalan inaktif influenza 
aşısı (Vaxigrip) 

• 5. haftada antikor titreleri 
ölçülmüş 

• Diyaliz hastalarının %86’sı 
daha önceden aşılanmış 
hastalar  (Kontrol grupta 
%10) 

PD %67 vs HD %36 

%79 vs 60 %79 vs 78 



Sonuçlar (I) 

• Diyaliz hastalarında aşıların etkinlik ve 
güvenirliliğini değerlendiren bir çok çalışma 
sadece hemodiyaliz hastalarında yapılmış. 

• Az bir çalışmaya PD hastaları da dahil edilmiş. 

• PD hastalarının da HD hastaları gibi aynı doz ve 
şema ile aşılanması uygun görünüyor 

 

 



Sonuçlar (II) 

• Periton diyalizi hastalarında aşılamaya karşı 
oluşan 

– Serokonversiyon oranları 

– Zirve antikor titreleri 

• HD hastalarına benzer ancak sağlıklı kişilerle 
karşılaştırıldığında düşüktür 

• Antikor düzeyleri de daha hızlı düşmektedir 



TETANOZ ve DĠFTERĠ 
AġILARI  

 Formalinle inaktif hale getirilmiĢ tetanoz toksini (toksoid) 

içeren aĢılardır.  

 AĢı intramusküler olarak uygulanmalıdır.  

 Tüm eriĢkinlerin tetanoz toksoid ve difteri toksoid (Td) 

aĢısını yaptırmaları önerilmektedir.  

 Aşı Dozu ve Zamanı 

 AĢı yılın herhangi bir döneminde yapılabilir.  



 TETANOZ ve DĠFTERĠ AġILARI  

Yan Etkileri  

 AĢı yapılan yerde;  

• ağrı ve kızarıklık,  

• periferik nöropati,  

• hafif Arthus reaksiyonu yan etki olarak 

görülebilir.  

 Anafilaksi oldukça nadirdir  

 



 TETANOZ ve DĠFTERĠ AġILARI  

Yan Etkileri  

 AĢı Ģeması tamamlanmıĢ 

eriĢkinlerde %90 civarında koruyucu 

düzeyde antikor geliĢmektedir 





Stafilokok aşısı 



AĢı ÇeĢitleri 

 Zayıflatılmış (Attenüe) Canlı Bakteri 
ve Virus Aşıları 

 Ölü Bakteri ve Virüs Aşıları   (Asellüler) 

 Yeni Geliştirilen Aşılar (Rekombinant 
aşılar) 





SU ÇĠÇEĞĠ  aĢısı 

 6 yaĢ üstündekilere 2 doz yapılması 

önerilmektedir 

 Dozlar arası  dört hafta olması 

önerilmektedir 

 Daha önce tek doz yapılmıĢ olanlara 

2. bir doz yapılması önerilmektedir.  

 



MENĠNGOKOK AġISI  

 Neisseira meningitidis A;C;Y;W-135 serogruplarının 

polisakkarid antijenlerini içeren aĢısı mevcuttur.  

 AĢı subkütan olarak uygulanmalıdır   

 Aşı Dozu ve Zamanı  

 AĢı yılın herhangi bir döneminde yapılabilir. 

 Yüksek riskli gruba üç-beĢ yıl sonra ikinci doz aĢı 

önerilebilir.  



Sonuçlar 

• 47 PD (retrospektif) vs 
50 HD hastası 
(prospektif) 

• Engerix, 40 mcg IM, 0,1, 
2 ve 6. aylarda 

• Serokonversiyon 
oranları karşılaştırılmış 

• Demografik veriler 
benzer 

 

• Serokonversiyon oranları; 
HD %74 vs PD %53 

• Gruplarda yanıt alınan ve 
alınamayan hastalar 
değerlendirildiğinde kilo ve 
yaş ile yanıt arasında negatif 
ilişki saptanmış.  

• Diğer bütün parametreler 
arasında bir ilişki yok 

1996 



Sonuçlar 

• 22 PD vs 47 HD hastası 
(prospektif) 

• Engerix, 40 mcg IM, 0,1, 
2 ve 6. aylarda 

• 6 ay sonra ve 2. yılda 
serokonversiyon 
oranları karşılaştırılmış 

 

• Demografik veriler benzer 

• Serokonversiyon oranları;  

• 6. ay; HD %78.7 vs PD %77.3 

• 2. yıl; HD %77.1 vs PD %78.6 

• Yaş ile yanıt arasında negatif 
ilişki saptanmış.  

• Diğer bütün parametreler 
arasında bir ilişki yok 



Aşı Yanıtı  

MENĠNGOKOK AġISI  



MENĠNGOKOK AġISI 
Yanıt   

 AĢı ile eriĢkinlerde %90-100 civarı 

yeterli antikor oluĢabilmektedir.  

 Ancak antikor düzeyleri üçüncü 

yıldan itibaren düĢmektedir  
 



MENĠNGOKOK AġISI 
Yan etki  

 AĢı yapılan yerde kızarıklık ve ağrı 

olabilir. 

 Sistemik yan etki olarak ateĢ ve 

nadiren anafilaksi görülebilir  
 



HEPATİT A  

 "Food and Drug Administration (FDA)" 

tarafından onaylanmıĢ iki adet inaktive hepatit A 

aĢısı mevcuttur.  

 AĢı intramusküler olarak uygulanır  

 Aşı Dozu ve Zamanı  

 Yılın herhangi bir döneminde yapılabilir.  




