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Sunum akışıSunum akışışş

• Bağışıklama nedir?• Bağışıklama nedir?

– Pasif

– Aktif

• Aşı örnekleri

• Diyaliz hastasında;

Enfeksiyon riski / patogenez– Enfeksiyon riski / patogenez

– Bağışıklama prensipleri

– Aşılanma sorunları

– Önerilen aşılar (HBV, influenza, pnömokok, tetanoz, vd.)

– Sonuç/özet



Bağışıklama nedir?Bağışıklama nedir?



BağışıklamaBağışıklamağ şğ ş

«Yapay yolla»

enfeksiyon hastalıklarına karşı korunma

1 İmmun (bağışık) serum vererek (pasif) ve/veya1. İmmun (bağışık) serum vererek (pasif) ve/veya

2. Mikroorganizma veya antijenik yapılarını (aşı) g y j y p ( ş )

vererek (aktif)



BağışıklamaBağışıklamağ şğ ş

pasifpasif aktifaktifpp

IgIg AşıAşıIgIg AşıAşı



Bağışıklamada amaçBağışıklamada amaçğ ş çğ ş ç

1. Enfeksiyon hastalığının önlenmesi1. Enfeksiyon hastalığının önlenmesi

2 Duyarlı birey sayısı 2. Duyarlı birey sayısı 

b ğ k bi   bağışık birey sayısı 

3. Morbidite ve mortalite 



Neden bağışıklama ?Neden bağışıklama ?ğ şğ ş

Toplam Toplam 
fayda fayda yy

Enfeksiyon Enfeksiyon 
İstenmeyen İstenmeyen 

etki etki 
HastalığıHastalığıvs.vs.

Maliyet Maliyet 
etkin etkin !!



Neden bağışıklama ?Neden bağışıklama ?ğ şğ ş

• Aşıyla önlenebilir hastalıklardan her yıl onbinlerce ölümş y y

• Yüzbinlerce hastaneye yatış maliyet

– CDC tahmini 10 milyar dolar

Clin Infect Dis. 2007 Jun 15;44(12):1529-31.



Aşı başarısıAşı başarısış şş ş

• Edward Jenner 1796 aşı uygulamasını buldu

– Çiçek hastalığı 1977’de eradike

• Salk 1953 Poliomyelit aşısı

Türkiye’de 2000’den beri paralitik polio yok (sertifiye!)– Türkiye de 2000 den beri paralitik polio yok (sertifiye!)



Aşı başarısıAşı başarısış şş ş

• Aşıyla önlenebilir hastalık insidansı, 20. yüzyıla göre ş y y y g
≥%99 azalmış (ABD)

Aşılama, her yaş grubu ve toplulukta faydalı olduğu 

Pickering LK. Clin Infect Dis. 2009 Sep 15;49(6):817-40.

y g p y ğ
kanıtlanmış bir uygulama



a) Pasif bağışıklamaa) Pasif bağışıklama) ğ ş) ğ ş

• Temas sonrasında (TS)

• İnsan/ hayvan kaynaklı hazır antikor• İnsan/ hayvan kaynaklı hazır antikor

• IgG – antiserum (daha az IgM, IgA)

– Parenteral

• Hızlı korunmaHızlı korunma

– Enfeksiyona / hastalığa karşı hemen başlar

• Geçici korunma



İmmunglobulinler (İG)İmmunglobulinler (İG)g ( )g ( )

1 Saflaştırılmış = hiper İG’ler:1. Saflaştırılmış = hiper İG ler:
• Hepatit B virus (HBİG)

– TS, postpartum, annesi HBsAg(+) yenidoğana
• Tetanoz (TİG) - TS
• Kuduz ( rabies= RİG) - TS

V i ll  t  (VZİG) TS• Varicella zoster (VZİG) - TS

2 Standart İG’ler:2. Standart İG ler:
• Hepatit A virus - TS
• Kızamık virusu - TS

3. Nonspesifik polivalan İG’ler 
• İntravenöz (İVİG) – Terapötik, TS



Kısıtlılıkları Kısıtlılıkları 

• Geçici, kısa süreli (2-3 hafta) korunma

• >1 antijene karşı antikor>1 antijene karşı antikor

All ji t tikl i (  h t lğ  b)• Allerji tetiklenmesi (serum hastalığı vb)

• Antiserumun viruslarla kontaminasyonu



b) Aktif bağışıklama = Aşılamab) Aktif bağışıklama = Aşılama) ğ ş ş) ğ ş ş

T  ö i• Temas öncesi

• Belirli bir enfeksiyon hastalığına karşı 

– Oral veya parenteral 

Mik i k di i tij ik dd l i– Mikroorganizmanın kendisi veya antijenik maddeleri

• Bağışıklık sistemini (T ve B hücreleri) uyararak 

Vücudun kendi antikorlarını (IgM IgG) üretmesi !

İmmun bellek (+)İmmun bellek (+)



Aşılamada immun yanıtAşılamada immun yanıtş yş y

İmmun bellek yanıtının gelişmesinden sonra 

hastalık etkeni ile karşılaşma

tk  k  h l  bi  i  t etkene karşı hızlı bir immun yanıt 

enfeksiyon hastalığının önlenmesi



+/+/--//

• Koruyucu antikorlar birkaç haftada oluşur

• Kuvvetlidir

• İlave aşı dozlarıyla pekişir

– Enfeksiyon etkeni de «booster» etkisi yapabilir (örn. HBV)



Pasif + aktif bağışıklama etkisiPasif + aktif bağışıklama etkisiğ şğ ş

Pasif
bağışıklama
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AşılarAşılar



AşılarAşılarşş

1 Canlı atenüe1. Canlı atenüe

2. İnaktive

3. Toksoid

4. Subünit

5. Konjuge5. Konjuge



1) Canlı aşılar1) Canlı aşılar) ş) ş

Mikroorganizmanın tamamı canlı olarak verilir • Mikroorganizmanın tamamı canlı olarak verilir 

• Virülansı zayıflatılmıştır (atenüe)

• Antijenik özelliği korunur :

– Vücutta çoğalır doğal enfeksiyona benzer 

kuvvetli yanıtu e  ya

– Birkaç doz yeterli

– Buzdolabında, ışıktan korunmalı 

Temas korunması sağlayabilir (bellek)• Temas korunması sağlayabilir (bellek)



Canlı aşılarCanlı aşılarşş

Genel kural: 
canlı aşılar immun sistemin baskılandığı durumlarda 

uygulanmaz !

• Hastalık yapan forma dönerek enfeksiyon !

– Kızamık
– Kızamıkçık

K b k l k – Kabakulak 
– Canlı intranazal influenzavirus (grip) 
– Varisella (suçiçeği) Varisella (suçiçeği) 
– Oral poliomyelit (çocuk felci) 

– BCG 
– Oral tifo aşısı 



2) İnaktive 2) İnaktive aşılaraşılar)) şş

• Öldürülerek tamamen inaktive 

• Yanıt canlı aşıya göre zayıfYanıt canlı aşıya göre zayıf

– Kuvvetli yanıt için tekrar dozları gerekli

• Hastalık oluşturma potansiyeli yok

• İmmunitesi zayıf/bozuk bireylerde güvenliİmmunitesi zayıf/bozuk bireylerde güvenli

– İnaktive influenza virus

– Hepatit A virusHepatit A virus



3) Toksoid 3) Toksoid aşılaraşılar)) şş

• Hastalığa neden olan, bakteri toksinidir !

• Toksin formalinle inaktive edilir=toksoidToksin formalinle inaktive edilir toksoid

• Hastalık yapmaz

• Antikor aracılı yanıtı uyarır (bellek yok)

– Tekrar dozları gereklidir !Tekrar dozları gereklidir !

– Tetanoz

– DifteriDifteri



4) Subünit aşılar4) Subünit aşılar) ş) ş

• Mikroorganizmanın bir antijenik komponenti 

• Hastalık riski yok, güvenli

• Ag, DNA teknolojisiyle elde edilebilir

– Hepatit B virus yüzey antijeni HBsAgp y y j g



5) Konjuge 5) Konjuge aşılaraşılar) j g) j g şş

• Kapsüllü bakteri aşılarıdır. 

• Kapsüler polisakkarid serotipleri saflaştırılır Kapsüler polisakkarid serotipleri saflaştırılır 

• Taşıyıcı bir güçlü proteine konjuge edilir

• Protein + polisakkaride immun yanıt

– Streptoccus pneumoniae (pnömokok)

– Neisseria meningitidis (menengokok), 

– Haemophilus influenzae tip b (Hib)Haemophilus influenzae tip b (Hib)



Diyaliz hastasıDiyaliz hastası



Diyaliz hastasıDiyaliz hastasıyy

• Diyaliz hastası / son dönem böbrek hastalığı (SDBH)
• İmmun sistemi baskılanmış
• Etiyolojisindeki ve komorbid hastalıklar nedeniyle de handikaplı

• Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu



Komorbidite Komorbidite 

• Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu



Diyaliz ve enfeksiyon sorunuDiyaliz ve enfeksiyon sorunuy yy y

4.

• Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu



Diyaliz ve enfeksiyon sorunuDiyaliz ve enfeksiyon sorunuy yy y

2.



• Sağlıklı bireyler ve

• Diyaliz ihtiyacı olmayan kronik böbrek hastalığı (KBH) Diyaliz ihtiyacı olmayan kronik böbrek hastalığı (KBH) 

olanlar ile karşılaştırıldığında;

– Diyaliz hastasının enfeksiyon nedenli morbidite ve y y

mortalitesi, 

Altt  t  h t l kl  d i l  d   Altta yatan hastalıklar nedeniyle de . 



Diyaliz hastasında Diyaliz hastasında 
enfeksiyon patogenezienfeksiyon patogenezienfeksiyon patogenezienfeksiyon patogenezi

•Virulans genleri
•Biyofilm oluşumu
•Aderans özelliği

•Vasküler girişim
•Cilt bütünlüğünde bozulma
•Diyalizör kullanım pratiği
•Su sistemi

Diyaliz ilişkili faktörlerDiyaliz ilişkili faktörler

•AV fistül akım hızı optimizasyonu
•Antimikrobiyal krem uygulama

Bakteriyel virulansBakteriyel virulans

Nöt fil di f k i

Antimikrobiyal krem uygulama
•Tek kullanımlık diyalizör
•Ultra saf diyalizat

•Nötrofil disfonksiyonu
•Monosit disfonksiyonu
•Bozulmuş T hücre 
aktivasyonu

Bozulmuş konak Bozulmuş konak 
immunitesiimmunitesi

•İmmunmodulatör tedaviler
•Aşılama stratejileri

aktivasyonu
•Bozulmuş humoral yanıtlar

Jaber, BL.Kidney international, 2005;67:2508-2519’den modifiye edilmiştir.



Enfeksiyona karşı zayıf yanıtEnfeksiyona karşı zayıf yanıty ş y yy ş y y

1. Hücresel bağışıklık yanıtında zayıflama 

2. Yeterli ve sürdürülebilir humoral bağışıklık (antikor) 

yanıtlarının sağlanamaması

3 Böb k t liği d i i  t  il  d ğ  t l  3. Böbrek yetmezliği derecesinin artması ile doğru orantılı 

enfeksiyonla mücadelede zayıflıky y

Laudański K, Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2012 Dec;60(6):453-9.



Değiştirilebilir risk faktörleri Değiştirilebilir risk faktörleri ğ şğ ş

• Yaşam tarzı 

• Beslenme eksiklikleri 

• Sigara 

Alk l • Alkol 

• Vd.Vd.



Diyaliz hastasında bağışıklamaDiyaliz hastasında bağışıklama



Diyaliz hastasında bağışıklamaDiyaliz hastasında bağışıklamay ğ şy ğ ş

•Öncelikle kast edilen, aşı ile aktif bağışıklamadır. 

•Diyaliz türü,

–aşılama kararını değiştirmemekte

–gelişen immunite üzerine önemli bir etkisi yok

Janus N. Nephrol Dial Transplant (2008) 23: 800–807



Genel prensiplerGenel prensiplerp pp p

R l h t l k t  k  k•Renal hastalık tanısı konur konmaz

–İmmunite durumu araştırılmalı

–Yok veya düşükse aşılama düşünülmeli:

Mü kü  di li  dö i d  biti il li !•Mümkünse prediyaliz döneminde bitirilmeli !

Gelişen enfeksiyon diyaliz programında sorun

t  t litartan mortalite

Rangel MC. Semin Dial. 2000 Mar-Apr;13(2):101-7.



Genel prensiplerGenel prensiplerp pp p

• Diyaliz hastasının bakımıyla ilgilenen sağlık çalışanı 

• Aile bireyleri ve Aile bireyleri ve 

• Yakın temaslılarının da bağışıklanması 

• Hastanın Hastanın 

– bağışıklanmadan önce veya 

– düşen bağışıklığı nedeniyle 

• olası enfeksiyon kaynaklarının azaltılmasıolası enfeksiyon kaynaklarının azaltılması



• Aşılama dışında gereğinde pasif bağışıklama;• Aşılama dışında gereğinde pasif bağışıklama;

– HBV teması sonrası HBİG, 

– Tetanojen ve kirli bir yaralanmada TİG 

• Bazen de kemoprofilaksi;

– Gripli bireyle temas ve salgın sırasında, doz ayarlaması 

gerektirmeyen zanamivirgerektirmeyen zanamivir

– Varisella teması sonrası doz ayarlamasıyla asiklovir ile







Diyaliz hastasına önerilen Diyaliz hastasına önerilen aşılaraşılaryy şş

1. Hepatitis B virus (HBV)

İ2. İnfluenzavirus (grip) 

3. Streptococcus pneumoniae (pnömokok,
S.pneumoniae) 

4. Clostridium tetani (tetanoz, C.tetani) ( )

• Kızamık  kızamıkcık  kabakulak virusları (KKK)• Kızamık, kızamıkcık, kabakulak virusları (KKK)

• Varicella zoster (su çiçeği-zona) 



Aşılanma sorunları Aşılanma sorunları 



İnfluenza ve pnömokok aşılamasıİnfluenza ve pnömokok aşılamasıp şp ş

Maciosek MV. Priorities among effective clinical preventive services.
Am J Prev Med. 2006 Jul;31(1):52-61.



Yaşlılarda pnömokok aşısı olmayanlarda Yaşlılarda pnömokok aşısı olmayanlarda aşılanmamaaşılanmama
gerekçeleri (n=80,047)gerekçeleri (n=80,047)

Doktorum önerdi, ben yaptırmadım 40.6

Daha önce hiç duymadım 28.5

Daha önce aşı olmuştum 21.5

Aşı hakkında olumsuz düşüncelerim var 5.1

Doktorum önermedi 2

Aşılanmanın önemini bilmiyordum 0.5

Kontrendike 0.1

Ünal S ve ark. Yaşlılarda pnömokok aşılama oranları…Denizli



• ABD ‘de renal transplant merkezlerinde aşılama

durumları

– hemodiyaliz üniteleri

l k t l k l i %50’ i  l• çalışmaya katılan merkezlerin ~%50’si  aşılanmayı

öneriyor

– % 22 ‘si ise aşılanmayı önermiyor

• Aşıların etkinlikleri düşük• Aşıların etkinlikleri düşük

• Aşıların rejeksiyonu tetikleyebileceği

Batiuk TD, Clin Transplant. 2002;16 (1):1-8.



H di li  Böb k N kli H t l S ğl k P li i A• Hemodiyaliz, Böbrek Nakli Hastaları ve Sağlık Personelinin Aşı
ve Aşılanma Konusunda Bilgi ve Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

Kutlu H. Tıpta Uzmanlık Tezi 2012

• Hemodiyaliz tedavisi uygulanan (n=131)
• Böbrek nakli yapılmış hastalar (n=143)ve 
• Bu tür hastalar ile ilgilenen sağlık personeli (n=100)

– aşılanma oranları ve 
– aşılar hakkında bilgi düzeylerinin durumu anketle araştırıldıaşılar hakkında bilgi düzeylerinin durumu anketle araştırıldı



Hastaların diyaliz öncesi aşı bilgisi ve Hastaların diyaliz öncesi aşı bilgisi ve bilgi kaynaklarıbilgi kaynakları

Erkek Kadın

Hastaların diyaliz öncesi aşı bilgisi ve Hastaların diyaliz öncesi aşı bilgisi ve bilgi kaynaklarıbilgi kaynakları

Diyaliz tedavisine başlamadan 
önce aşılarla ilgili bilgi aldınız mı?

Evet % Evet %
92.8 82.3ş g g

Hangi kaynaklardan bilgi aldınız? Erkek Kadın
Diyaliz merkezi 92.8 22.6

Dergi, gazete vb. 0 9.7

Televizyon 0 14.5

İnternet 0 9.7

Aile sağlığı merkezi 0 9.7ğ ğ



Hastalar n aş lar hakk nda bilgilendirilmesiHastalar n aş lar hakk nda bilgilendirilmesiHastaların aşılar hakkında bilgilendirilmesiHastaların aşılar hakkında bilgilendirilmesi

Takip edildiğiniz klinik / diyaliz merkezi tarafından aşılar hakkında 
kimler tarafından bilgilendirildiniz?

Erkek % Kadın %
Doktor 42 54.8

Hemşire 79.7 53.2

Sağlık memuru 0 0ğ

Diğer hastalar 0 4.8



Sağlık personelinin hastalara yapılması önerilen Sağlık personelinin hastalara yapılması önerilen 

l İ l  l

Sağlık personelinin hastalara yapılması önerilen Sağlık personelinin hastalara yapılması önerilen 
aşılar hakkında bilgi düzeyiaşılar hakkında bilgi düzeyi

Aşılar İşaretlenme oranları

Hepatit A % 23

Hepatit B % 91

Grip % 74

H. influenzae % 28

Meningokok % 27

Pnömokok % 56

Difteri-tetanoz % 20

Hepsi %2



Yorum : Hastalar doktorlarının sözünü dinliyor !Yorum : Hastalar doktorlarının sözünü dinliyor !



HBV aşısıHBV aşısışş



HBVHBV

« HCC önleyen aşı »

• HBV ile karşılaşmamış (HBsAg ve AntiHBs )• HBV ile karşılaşmamış (HBsAg ve AntiHBs -)

• Risk altındakiler

• İzole AntiHBc + olanlar (mutant HBV enf  riski) • İzole AntiHBc + olanlar (mutant HBV enf. riski) 

• HCV veya HIV ile koenfeksiyon

• Diyaliz hastasına bakım veren sağlık çalışanı, 

• Aile fertleri • Aile fertleri 



= PD 

Pediatrik hastalarda HBsAg (+)                   HD  %2.9,  PD  %2.3g ( )



Ne zaman?Ne zaman?

• Renal hastalık tanısı konulur konulmaz HBV taranması 

• Diyaliz adayı olmadan aşılanma !

• Diyaliz hazırlığı döneminde veya • Diyaliz hazırlığı döneminde veya 

• Diyaliz programının erken dönemlerinde y p g



AntiHBsAntiHBs

Di li  h t d• Diyaliz hastasında;

– Koruyucu antikorlar (AntiHBs) daha yavaş gelişir/gelişmeyebilir

– Daha düşük antikor düzeyleri

– Oluşan antikorlar kısa sürede düşebilmekte 

E l l l  k  A tiHB  tit i >10 IU/ l 

Somi MH. ISRN Gastroenterol. 2012;2012:960413.

• Evrensel aşılamayla koruyucu AntiHBs titresi >10mIU/ml 

(>10IU/L)

• DSÖ, sağlıklı bireylerde yükseltici (booster) doz önermemekte SÖ, sağ  b ey e de yü se c  (boos e ) do  ö e e e e 



HBV aşılama şemasıHBV aşılama şeması
Doz (im) Aylar 

Sağlıklı erişkinler 20 mcg 0, 1, 6 ğ ş g , ,

Diyaliz hastası 40 mcg 0, 1, 6 veya  0, 1, 2, 6

Çocuklar (S+DH)* 10 mcg 10 mcg Çocuklar (S+DH)* 10 mcg 10 mcg 

Erişkin KBH 40mcg ile elde edilen yanıt daha iyi• Erişkin KBH 40mcg ile elde edilen yanıt daha iyi

• * Çocuklarda doz artırımının istenen antikor cevabına 

katkısı fazla değil rutin doz yeterli 

Grzegorzewska AE. Hepat Mon. 2012 Nov;12(11):e7359. 
Fabrizi F  Dig Dis Sci  2012 May;57(5):1366 72Fabrizi F. Dig Dis Sci. 2012 May;57(5):1366-72.
Fabrizi F. J Viral Hepat. 2011 Dec;18(12):871-6.



AntiHBs kontrolüAntiHBs kontrolü

ik  k lü  3 d d  3 h f   • Antikor kontrolü : 3.dozdan 3 hafta sonra 

G ki  (dü ük tit ) il  d  • Gerekirse (düşük titre) ilave doz 
• Bağışıklık sağlanamadıysa tam bir aşılama şeması 

tekrarı tekrarı 

• AntiHBs titresi yıllık takip edilmeli y p
– <10mIU/ml tek doz (40mcg) yükseltici aşı

Kara IH. Vaccine. 2004 Sep 28;22(29-30):3963-7
Liu YL Vaccine  2005 Jun 10;23(30):3957-60Liu YL.Vaccine. 2005 Jun 10;23(30):3957 60.



Ülkemizdeki Ülkemizdeki HBV aşılarıHBV aşılarışş

• Engerix-B®, g

• Euvax-B®, 

• H-Vac®, 

®• HB-Vax®,

• Genhevac-B®Genhevac B



İnfluenza aşısıİnfluenza aşısışş



İnfluenzaİnfluenza

Diyaliz hastaları, mevsimsel influenza nedeniyle artmış 

morbidite ve mortaliteye sahiptir. y p

• Aşısız diyaliz hastalarında, influenzaya bağlı

– pnömoni, miyokardit, miyopati, ensefalopati, Guillain p y y p p

Barré sendromu, transvers myelit,…) komplikasyonları 



Ne zaman?Ne zaman?

 l ki  l  i d  • Her yıl Ekim-Kasım aylarını geçirmeden 
• İnfluenza mevsimi öncesi aşılanma ideal

• Aşılama yılın her döneminde yapılabilir (DSÖ). 

– Koruyuculuk: 
• Sağlıklı bireylerde birkaç haftada Sağlıklı bireylerde birkaç haftada 
• Diyaliz hastalarında bir aya kadar ve düşük antikor 

yanıtı

Antonen JA. Nephron. 2000 Sep;86(1):56-61.
Gupta SK Clin Infect Dis  2005 Jun 1;40(11):1559-85Gupta SK. Clin Infect Dis. 2005 Jun 1;40(11):1559 85.
Azak A. Ther Apher Dial. 2013 Feb;17(1):55-9.



Hangi aşı?Hangi aşı?g şg ş

• İnaktive trivalan influenzavirus aşısı (TIV) önerilmektedir

• Diyaliz hastalarında canlı intranazal uygulanan 

influenzavirus aşısı (LAIV) kontrendike

Ott U  Med Microbiol Immunol  2012 Aug;201(3):297-302Ott U. Med Microbiol Immunol. 2012 Aug;201(3):297 302.
Cavdar C. Scand J Urol Nephrol. 2003;37(1):71-6.



İnfluenza aşısı içeriğiİnfluenza aşısı içeriğiş ç ğş ç ğ

2012-2013 için önerilen aşı içeriği şöyledir: 

1. A/California/7/2009 (H1N1) benzeri suş, 

2. A/Victoria/361/2011 (H3N2)- benzeri suş ve 

3 B/Wisconsin/1/2010 benzeri suş3. B/Wisconsin/1/2010-benzeri suş



Ülkemizdeki influenza aşılarıÜlkemizdeki influenza aşılarışş

• Agrippal®, 

• Fluad®, Fluad , 

• Fluarix®, 

• Inflexal V®,

• Influvac®, Influvac , 

• Intanza®

• Vaxigrip®



Pnömokok  aşısıPnömokok  aşısışş



Pnömokok Pnömokok 

S.pneumoniae, tüm yaş gruplarında en sık hastalık etkeni.

• Sıklıkla ileri yaşta ve çocuklarda, 

ö k k l ö i (h it li  k  – pnömokokal pnömoni (hospitalizasyon gereken 

toplum kökenli pnömonide %30 etken)toplum kökenli pnömonide %30 etken)

– diğer invaziv enfeksiyonlarla (%10-25 bakteremi !) 

• mortalite (%12-13)



Neden?Neden?

İ i  ö k k l f k i l  li i   • İnvaziv pnömokokal enfeksiyonlarının mortalitesi, KBH 
olanlarda 

• Bakteremik pnömokokal pnömonide atfedilen 
mortalite 

• sigara %14.9,
• alkol bağımlılığı % 13.1, 
• solid tümör %13.1, 
• karaciğer hastalığı %8.0,
• renal hastalık %7.4.

•Naucler P, Thorax. 2013 Feb 26. Epub ahead of print



Hangi aşı?Hangi aşı?g şg ş

1. Polisakkarid 23 valanlı pnömokok 

– Bu hastalarda elde edilen bağışıklık anlamlı ancak, Bu hastalarda elde edilen bağışıklık anlamlı ancak, 

aylar içerisinde azalarak birkaç yıl içinde 

k b l kt  kaybolmakta 

• Polisakkarid aşı 5 yılda bir tekrarlanmalı. 

2 10 ve 13 valanlı  tek doz  geri ödemede değil2. 10 ve 13 valanlı , tek doz, geri ödemede değil
– 23 valanlı aşı ile benzer immunite

Fuchshuber A  Nephrol Dial Transplant 1996; 11:468Fuchshuber A, Nephrol Dial Transplant 1996; 11:468.
Quintana LF. Influenza Other Respi Viruses. 2012 Oct [Epub]
Bond TC. Am J Kidney Dis. 2012 Dec;60(6):959-65. 
McGrath LJ. Am J Kidney Dis. 2012 Dec;60(6):890-2. 



Ülkemizdeki pnömokok Ülkemizdeki pnömokok aşılarıaşılarıpp şş

• Pneumo 23®  • Pneumo-23®, 

• Prevenar®, 

• Prevenar 13®

• Synflorix®



Tetanoz aşısıTetanoz aşısıTetanoz aşısıTetanoz aşısı



TetanozTetanoz

• Tetanoz, bağışıklığı olmayan bireylerde , ğ ş ğ y y

• Tetanojen travmalar sonrasında gelişebilir.

– Kontrol edilemeyen spazmlar

– Nörolojik semptom ve bulgularj p g

– Ortalama mortalitesi %6 (maks.%60) 



Neden?Neden?

• Hastalığı oluşturan C.tetani’nin tetanospazmin toksinidir.

• Doğal enfeksiyon/aşılama sonrası vücutta kalıcı bir 
bağışıklık gelişmez humoral yanıt !bağışıklık gelişmez humoral yanıt !

• Çocukluk aşı programı  erişkinde 10 yılda bir rapel 
gerekli 

« İhmal ediliyor ! »



Nasıl?Nasıl?

1. Tetanoz aşısının tek başına 

2 Genellikle erişkinde difteri toksoid aşısı (Td) ile2. Genellikle erişkinde difteri toksoid aşısı (Td) ile

3. Çocuklukta asellüler boğmaca aşısı ile birlikte 

(TDaB) 

Diyaliz hastalarında sağlanan bağışıklık düşük olsa da, y ğ ğ ş ş

Td aşısı tavsiye edilmektedir.

Kruger S, Am J Kidney Dis 2001; 38: 1264–1270.



Ülkemizdeki tetanoz aşılarıÜlkemizdeki tetanoz aşılarışş

• Tetavax®

TD VAC ® • TD-VAC ® 

• İnfanrix ®

t i ®• Boostrix ®

• Pentaxim®



Diğer aşılarDiğer aşılarğ şğ ş

Sağlıklı olup önceden bağışıklığı olmayan bireylere önerilen erişkin Sağlıklı olup önceden bağışıklığı olmayan bireylere önerilen erişkin 
çağı aşıları 
• KKK
• Suçiçeği
• Menengokok
• H influenzae tip b • H.influenzae tip b 
• Hepatit A 
• vd. aşılar ş

• Diyaliz hastaları gibi, immun sistemi baskılı bireylerde, 
– bu aşıların etkinliği yeterli olmamakla birlikte, 
– enfeksiyon riskleri varsa, 

bu riskler gelişmeden önce aşılama  – bu riskler gelişmeden önce aşılama. 



Sonuç Sonuç çç

ö• Diyaliz hastaları, aşıyla önlenebilir enfeksiyonlara 
karşı bağışıklanması gereklidir. 

• Rutinde uygulanan HBV aşısı yanında, influenza, 
pnömokok ve tetanoz aşıları ihmal edilmemelidirpnömokok ve tetanoz aşıları ihmal edilmemelidir

Gereğinde diğer aşıların uygulanması dikkate • Gereğinde diğer aşıların uygulanması dikkate 
alınmalıdır.



Hedeflerimiz Hedeflerimiz 

1. Diyaliz ekibinin (tüm sağlık çalışanlarının) aşılama 

hakkında bilgi sahibi olmasıhakkında bilgi sahibi olması

2. Aşılama gereğinin farkında olma2. Aşılama gereğinin farkında olma

3. Bağışıklama stratejilerine sahip olma ve uygulama

4. Diyaliz hastası, hasta yakınları ve diğer sağlık 

çalışanlarının aşıyla önlenebilir enfeksiyon 

hastalıklarından korunma konusunda bilinçlendirilmesi



Teşekkür Teşekkür ederimederim

Dr.Serhat Birengel
Ankara ÜTF Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD

bi l@ di i k d tbirengel@medicine.ankara.edu.tr
serhatbirengel@gmail.com


