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Özel Gruplar 

Gebeler, 

 

HIV infeksiyonlu hastalar,  

 

Kanser hastaları 

 

Solid organ ve KİT transplantasyonu 
yapılan hastalar  

Asplenik hastalar 
 

Sağlık personeli 

Kronik hastalıkları olanlar 
(diyabetik hastalar, kronik karaciğer, 

kalp ,akciğer hastaları)  

Son dönem böbrek hastaları 



Gebelerde bağışıklama 
Amaç: 

Gebeyi önlenebilir infeksiyonlardan 

korumak 

Plesanta ile antikor geçişi yoluyla 

fetusu infeksiyonlardan korumak 

Yenidoğan infeksiyonlarını önlemektir. 

Gebelikte aşı yanıtı oldukça iyidir.  

 

 

 

 



 



Gebelerde Önerilen Aşılar 

Tetanoz, difteri, boğmaca 

(her gebelikte) 
 İnaktif influenza 

(her yıl) 
  
Her gebelikte Tdab uygulanmalıdır (27-36. haftalar arasında) 
 

Tüm gebeler inaktif influenza aşısı ile aşılanmalıdır. (Ekim 
ayından - Kasım ayı ortasına kadar) 
İlk birkaç ay bebek için de koruyucu 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



5-10 yıl içinde rapel yapılmamış ise 1 doz Tdab, 
Tdab verilemiyorsa ve 10 yıl geçmiş ise Td       
 (2. veya 3. trimestirde) 

Td hiç uygulanmamış veya tam değil ise 
0.4.hf ve 6 ya da 12. ayda 3 doz Td 
Bunlardan birinde Td yerine Tdab   
(tercihen 20. gebelik haftası ile doğum arasında)  

           Td bağışıklaması tam olan gebelerde:  
        27-36. haftalar arasında bir doz Tdab önerilir 

Gebelerde Önerilen Aşılar 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Gebelerde Ek Risk Varlığında Önerilen 
Aşılar 

Hepatit B 

Polisakkarid Pnömokok aşısı (PPSV23) 

Hepatit A 

Meningokok aşısı  

Kuduz aşısı 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Gebelikte Aşılama-Hepatit B 

 
Risk faktörleri 

Birden çok partner varlığı 

IV ilaç bağımlılığı 

Hepatit B li hasta ile temas 

HBsAg + kan ile temas 

 

 

 

 

Farklı bir şema  

<25 hafta, Hepatit B için yüksek risk 
taşıyan gebelerde 

 0.1.4. aylarda uygulandığında  

3. dozdan sonra koruyuculuk %90, YE’de 
artış yok 

                                           Sheffield JS, Obstet Gynecol, 2011 

 ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Gebelikte aşılama- Hepatit A 

 Gebelerde akut hepatit A 

 Erken doğum 

 Mekonyum peritoniti 

 Fetal asit 

 Polihidroamnios 
  Elinav E, Gastroenterology,2011 

  Barrs VA, UpToDate, 2013  

 Gebede hepatit A aşısı 
risk faktörleri varlığında 
uygulanmalıdır.  

 Koruyuculuk %85 

Hepatit A, K.Amerika, Batı Avrupa, Japonya, 
Avustralya, Yeni Zelanda dışındaki yerlerde 
endemik  

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Gebelikte aşılama- Pnömokok, meningokok  

 İnvaziv pnömokokal hastalık riski olan 
gebelere polisakkarid pnömokok aşısı 
önerilir. 

 YD infeksiyonlarında azalma sağladığı 
gösterilememiştir. 

  Chaithongwongwatthana S, Cochrane Database Syst Rev 
2012 

   

.  

 Meningokok aşı önerileri 
gebelikte değişmemektedir.  

 Polisakkarid ve konjuge aşılar 
mevcuttur. 

   
SahraaltıAfrika,Burundi,Kenya,Tanzanya,Moğolistan,Nepal,
Pakistan,Kuzey Hindistan ,Arjantin ,Brezilya,Hac 
mevsiminde S. Arabistan’a 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Gebelikte Kontrendike aşılar 

Kızamık, kabakulak, kızamıkçık 

Zoster 

Suçiçeği 

Canlı influenza ve canlı poliovirüs aşıları 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Gebelikte Seyahat ve diğer aşılar 

• Düşük risk: önerilmez 

• Yüksek risk önerilir 
Antraks 

• Kontrendikedir BCG 

• Spesifik öneri için 
yeterli veri  yok 

• Kar-zarar 
Japon ensefaliti, Tifo  

• Gebelikte kontrendike 
değildir 

• Post-pre exposure 
Kuduz 

• Kar >  zarar ise  Sarı-Ateş 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69. 
  



Gebelikte bağışıklama- özet 

Genel olarak gebelerde inaktif aşılar güvenli, canlı aşılar kontrendikedir. 

Doğurganlık yaşındaki kadınlarda gebelikten en az 1 ay önce tüm klinik 

endikasyonu olan aşılar tamamlanmalıdır. 

. 

 

  

MMR, suçiçeği yanlışlıkla uygulanması durumunda gebeliğin 

sonlandırılmasına gerek yoktur. 

Gebelerde Ig preparatlarının uygulanmasının fetuse bilinen bir zararı 

yoktur. 

  Gebeler yüksek riskli bölgelere yolculuktan kaçınmalı, zorunluluk 

durumunda aile bireylerinin bağışıklanmasına ve hijyen koşullarına 

uyulmasına dikkat edilmelidir.  

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



HIV ile infekte olgularda aşılama 

 Genel olarak, inaktif aşılar güvenlidir. 

 Canlı aşılardan  kaçınılmalıdır. 

 CD4>200 h/mm3 ise bazı canlı aşılar 
uygulanabilir (MMR ve suçiçeği gibi) 

 

 

 
 Aşı yanıtı HIV viremisinden ve ileri 

bağışıklık yetmezliğinden etkilenir: bazı 
aşıların ARV sonrasına ertelenmesi?? 

 

 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



HIV ile infekte olgularda aşılama 

Tetanoz difteri 

 HIV infeksiyonunda tetanoz aşı yanıtı 
normal populasyona benzer, difteri 
aşısına yanıt ise düşük bulunmuştur. 

 Rutin erişkin aşı şeması önerilmektedir.  

 Her on yılda bir rapel doz;  

  >19 yaş : Tdab uygulanmamış ise bir Td 
dozu yerine Tdab 0,5 ml İM 
uygulanmalıdır.  

 
Polio 

 Aşılama ile ilgili bilgi yoksa ve seyahat ya da çalışma 
nedeniyle maruziyet söz konusu ise inaktif polio 
aşısı uygulanabilir.   

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1bCsJ4N9uQFC6M&tbnid=knfH3jKhufzf9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=nih-official-fauci-hiv-vaccine&ei=90o-UeA3iOs6_pqBoAg&psig=AFQjCNFuMjqGyXWWJcqRU9NH0GqGWk35xw&ust=1363123294272094


HIV ile infekte olgularda aşılama 

İnaktif influenza aşısı etkin ve güvenilirdir, her yıl 
uygulanmalıdır. 

                           Yamanaka H, J Acquir Immune Defic Syndr 2005; 39:197  

Hepatit A aşısı 

  Özellikle kronik karaciğer hastalığı olan, İV ilaç 
bağımlısı veya hemofilik  olgularda 0 ve 24. haftalarda 
önerilmektedir.  

 Prevalans >%30 ise öncesinde tarama maliyet etkin 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



 Hepatit B rutin olarak taranmalı ve seronegatif 
bulunanlara aşı  0,1,6. aylarda İM. uygulanmalıdır.   

 Aşı etkinliği HIV viremisi ve ileri bağışıklık 
yetmezliğinden etkilenmektedir. 

 2. kez aşılama  

 Aşıya adjuvan eklenmesi(CPG-7909)  

 Çift doz uygulama  
 

 
    

HIV ile infekte olgularda bağışıklama  

Cooper CL, AIDS 2005; 19:1473 
deViries-Sluijs TE, J Infect Dis 2008;197:292 
Bloom A.J Acquir Immune Defic Syndr 2009; 50:110 

 

 144 yanıtsız olguda çift doz ile yeniden aşılama sonrası 
%51 başarı 

 63 yanıtsız olguda 3 doz yeniden aşılama sonrası %36 
başarı. 

 
    



HIV ile infekte olgularda aşılama 

 Semptomatik/asemptomatik tüm 
olgulara tanı aldıktan sonra en kısa 
sürede pnömokok aşısı uygulanmalıdır. 

 

 Pnömokok aşısı CD4 <200h/mm3 iken 
yapıldıysa CD4 sayısı >200 h/mm3 
olduğunda tekrarlanmalıdır.  

 Önceden polisakkarid aşı ile aşılanmışsa: 1 
yıl veya daha sonra konjuge PKV13 verilmeli 

 Aşılanmamışsa: sonra önce tek doz PKV13, 
en az 8 hafta sonra PPSV23 uygulanmalıdır.  

   (prime-boost strateji) 

Lesprit P, AIDS 2007, 21: 2425; 
Hibberd PL, UpToDate, 2013 

Pedersen RH, HIV Med 2011;;12:323 
 

 

 

 

 



HIV ile infekte olgularda aşılama 

Meningokok aşısı  

 Fonksiyonel ve anatomik asplenisi olan  

 Seyahat nedeniyle temas riski olan 

 Okul çağında olan ve yurtlarda yaşayan olgulara yapılmalıdır. 

 HPV aşısı, 26 yaşından küçüklere (daha önce 3 doz aşı 
yapılmamışsa) uygulanmalıdır. 

 BCG aşısı, uygulama sonrası dissemine tüberküloz olguları 
bildirildiği için kontrendikedir.  

 İnaktif tam hücre mikobakteri aşısı ise güvenli ve etkindir.  

 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
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Solid organ transplant adayları ve alıcılarında    
   aşılama 



Solid organ transplant adayları ve 
alıcılarında aşılama 

 Solid organ transplant 
adaylarına MMR ve suçiçeği 
aşıları önerilir.  

 Transplantasyon canlı aşı 
uygulamasından en az 4 hafta 
sonra yapılmalıdır.  

 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Solid organ transplant adayları ve 
alıcılarında aşılama 

 Pnömokok aşısı solid organ transplant adayı 
ve alıcısına önerilir.  

 Solid organ transplant alıcılarına MMR, 
suçiçeği, zoster, canlı influenza aşıları 
kontrendikedir.  

 



Hematopoetik kök hücre nakli sonrası 
alıcılarda bağışıklama 
 
 Hem otolog hem de allojenik hematopoetik 

kök hücre nakli (HKHN) alıcıları, 
  önceden bağışık oldukları patojenlere karşı 

antikorlarını kaybederler 

 immun rekonstitüsyon boyunca infeksiyon 
gelişimi açısından risk altındadırlar 

CDC, IDSA, American  Scoiety of BMT, MMWR Recomm Rep;2000; 49;1  
Ljungman P, Bone Marrow Transplant 2005, 35: 737 
Tomblyn M, Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15:1143 



Hematopoetik kök hücre nakli sonrası 
alıcılarda bağışıklama 

 HKHN alıcılarında inaktif aşılar güvenlidir, 
ancak yanıt sağlıklı bireylere göre daha 
düşük oranlardadır.  

 

 
Td aşı 

 Nakil sonrası 6-12. aylar arasında 
yapılmalıdır, bir dozu asellüler 
boğmaca aşısını da içerebilir.  

 
Ljungman P, Bone Marrow Transplant 2005, 35: 737 
Tomblyn M, Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15:1143 
Hibberd PL, UpToDate, 2013 



Hematopoetik kök hücre nakli sonrası 
alıcılarda bağışıklama 

Tranplantasyon sonrası  

 3-6. aylar arasında 3 doz konjuge pnömokok aşısı 
önerilir.  

 Dördüncü doz olarak PPSV23 aşı;  

 Kronik graft versus host reaksiyonu (GVHD) 
olanlarda ise 4. doz  olarak yine konjuge aşı  

 2-3 yılda bir rapel önerilir. 

Tomblyn M, Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15:1143 



Hematopoetik kök hücre nakli sonrası 
alıcılarda bağışıklama 

 Tranplantasyon sonrası 3-6. aylar arasında 
3 doz  konjuge Haemophilus influenza(HIB) 
aşısı; 6-12.aylar arasında tek doz 
meningokok aşısı uygulanır.  

 

Ljungman P, Bone Marrow Transplant 2005, 35: 737 
Tomblyn M, Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15:1143 



Hematopoetik kök hücre nakli sonrası 
alıcılarda bağışıklama 

 Transplantasyon sonrası 4-6.ayda  

 Yaşam boyu yılda bir kez inaktif  influenza aşısı 
önerilir.  

 

Ljungman P, Bone Marrow Transplant 2005, 35: 737 
Tomblyn M, Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15:1143 



Hematopoetik kök hücre nakli sonrası 
alıcılarda bağışıklama 

MMR ve suçiçeği aşıları  
 Seronegatif olan,  

 GVHD saptanmayan, 

  Bağışıklığı baskılayıcı tedavi almayan  HKHN alıcılarına, nakilden 
24 ay sonra uygulanması önerilmektedir.  

Ljungman P, Bone Marrow Transplant 2005, 35: 737 
Tomblyn M, Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15:1143 

Seronegatif alıcıya transplantasyondan 6-12 ay    
sonra 3 doz hepatit B aşısı önerilir.  
Hepatit A aşı endikasyonu genel popülasyonla aynıdır.  

 Hepatit A ve suçiçeği olan olgu  ile temas 
durumunda pasif bağışıklama önerilir.  



Hematopoetik kök hücre nakli sonrası 
alıcılarda bağışıklama 

HKHN alıcılarında,  
 BCG,  

 canlı influenza ve polio aşıları,  

 kolera aşısı,  

 oral ve i.m. tifo aşıları,  

 zoster aşısı kontrendikedir.  

 



Kanserli olgularda aşılama  
 
 Genel olarak canlı aşılardan kaçınılmalıdır. 

 Kanserli olgularda, endikasyonu olan inaktif aşılar 
mümkünse kemoterapi, immunsupresif  tedavi, 
splenektomi ve radyasyon uygulamalarından önce 
verilmelidir. 

Hibberd PL, Immunizations in patients with cancer, UpToDate,2013. 



Kanserli olgularda aşılama 

 Aşılama ile bağışıklığı  baskılayıcı tedavi başlanması 
arasındaki süre en az iki hafta olmalıdır. 

 

 İnaktif aşılar kemoterapi sırasında uygulanırsa, 
bağışıklığın yeniden düzelmesinden sonra aşılama 
tekrarlanmalıdır 

Hibberd PL, Immunizations in patients with cancer, UpToDate,2013 



Son dönem böbrek yetmezliği olan olgularda 
aşılama- Hepatit B 

 Hepatit B aşısı önerilmektedir.  

 Aşılama oranları artmaktadır. 

 3 doz aşılama oranı 1983’te 5,4 iken 2002’de %56    

                                                 ( Finelli L, Semin Dial 2005; 18:52) 

 

   

 Aşı yanıtı düşük 
 Çift doz aşılama 

 Deltoid kasa uygulama 

 Antikor titresi düştüğünde ek doz (booster) 

 Adjuvan eklenmesi? 

 

 



Son dönem böbrek yetmezliği olan 
olgularda aşılama 

 Pnömokok aşısı 

 Aşı yanıtı düşük olmasına ve koruyucu düzeyin 
sürdürülememesine rağmen önerilmektedir. 

 

 
 Tetanoz aşısı 

 Aşı yanıtı düşüktür, ama çoğu hasta antikor 
geliştirdiği için önerilmektedir.  

 

  İnfluenza aşısı 

 Yılda 1 kez influenza aşısı önerilmektedir.  

 

 



Sağlık çalışanlarında bağışıklama 
 Sağlık kuruluşlarında tüm 

sağlık çalışanlarını 
kapsayan bir bağışıklama 
programı oluşturulmalı ve 
uygulanmalı, 

 Aşı-ilişkili tüm bilgiler 
çalışanın tıbbi kayıtlarında 
yer almalıdır.  

 



Sağlık çalışanlarında bağışıklama 
 Tüm sağlık çalışanları MMR ve  suçiçeğine, 

 Kan ve vücut sıvıları ile karşılaşma olasılığı 
olanlar hepatit B’ye bağışık olmalıdır. 

  
 

Advisory Committee on Immunization Practices,2011  

American Academy of pediatrics, 2009 

American Public Health Association 

Infectious Diseases Society of America,  

Talbot TR, Infect Control Hosp Epidemiol, 2012 

 

 Risk durumunda sağlık personeli ve 
laboratuvar personeli için polio, 
meningokok, veba, tifo ve hepatit A 
aşıları önerilmelidir. 

  
 

 Yıllık influenza aşısı uygulanmalıdır. 

 Aşısız ise bir doz Tdab 
uygulanmalıdır.  

 



Sağlık çalışanlarında bağışıklama: Hepatit B 

 Hepatit B 

 ABD’de  1980’lerde yılda 10 000 
sağlık çalışanında 

 2004 yılında 304 sağlık 
çalışanında   
 

 
 

 İnfekte sağlık çalışanlarından 
kaynaklanan salgınlar bildirilmiş 
               Harpaz R, N Eng J Med, 1996; 334:549 

   



Sağlık çalışanlarında bağışıklama: Hepatit B 

 O,1,6. aylarda 3 doz aşı ile sağlık personelinde yanıt 
%95-99 oranlarında bildirilmiştir. 

 Alternatif şemalar 
  0.1.2.ve 12. aylar 

  ya da 0.1.4. ve 12. aylar 

 

 
 Personelin %21’inde koruyucu yanıt gelişmeyebilir 

 3 ilave doz yapılabilir.  
     

   Yanıtsızlara  temas sonrası HBIg yapılmalıdır. 
 

 

 



Sağlık çalışanlarında bağışıklama 

 Hastane personeli için kızamık 
riski 13 kat fazladır. 

 Son 10 yıl içinde MMR için 
nozokomiyal salgınlar bildirilmiştir.  

 MMR:28 gün ara ile  iki doz aşı 
bağışıklık için yeterlidir. 

 Tüm sağlık personeli doğum tarihi 
gözönüne alınmaksızın kızamık aşısı 
olmalıdır. 

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



Sağlık çalışanlarında bağışıklama 

 Seronegatif sağlık personeline suçiçeği 
aşısı uygulanmalıdır. 4 hafta ara ile iki kez.  

 
 Rutin BCG aşısı önerilmez.  

 Ancak, INH ve rifampine dirençli tüberküloz riskinin 
yüksek olduğu durumlar ve infeksiyon kontrol 
programlarının yeterince uygulanamadığı durumlarda 
önerilir.  

ACIP  Recommended immunization schecule for adults. 
Bridges JB, MMWR Surveillance Summ 2013; 62-69  



 363 /2860 sağlık çalışanı 

 %98.6’sında kızamık, %98.3’ünde 
kızamıkçık, %92.2’sinde kabakulak, 
%98’inde suçiçeği antikorları(+) 

 Suçiçeği öyküsünün varlığında PPD: 
%100, MMR öyküsü için PPD: %92.2 

 MMR için tarama + aşılama:3211 $, tüm 
sağlık çalışanlarının aşılanması: 3630 $, 
fark = 419 $ 

 Suçiçeği için öykü+  öykü negatiflerin 
taranması+ aşılama: 1284$, tüm sağlık 
çalışanlarının aşılanması:17605$, Fark: 
16321 $ 

 Sonuç: > %90 sağlık çalışanında MMR ve suçiçeği antikorları (+) 

 MMR ve suçiçeği için serolojik tarama (suçiçeği için önce öykü negatif ise 
tarama) ve sonrasında aşılama maliyet etkin.  



Aşılamaya uyum 

 

•2008 yılından bu yana Avrupa’da 
kızamık epidemisi yaşanmakta 
• Duyarlı sağlık çalışanları kızamığın 
yayılmasında olası risk faktörü 
•%8.3 sağlık çalışanı kızamığa 
duyarlı 
•Aşı uygulamasına uyum yüksek  

 

 



Aşılamaya uyum 

 

Sağlık çalışanlarında, 
Tetanoz ile aşılama %70, 
İnfluenza %46,7, Hepatit B 
%61,7 
2010 yılı hedeflerinin çok 
altında    
 



Sağlık çalışanlarını aşılayabiliyor muyuz? 

 Hemşireler%29,6 

 Hekimler %24,5 

 Yardımcı personel %71.1  
 Taramalara katılmamış 

Sarı ND, İstanbul, Klimik 2013, P.19-09 

 79 sağlık çalışanı (%6,8) hepatit B’ye 
bağışık değil 

 15 sağlık çalışanı (%1,3) hepatit B taşıyıcısı  

 



 

Ülkemizdeki risk grubu hastalarda aşılama oranları, gelişmiş 
ülkelerdeki ile karşılaştırıldığında hala çok düşüktür.  
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Aşı Endikasyon Gebelik  Bağışıklık 

yetmezliği 

(HIV 

dışında) 

HIV infeksiyonu Kalp 

hastalığı

kronik 

akciğer 

hastalığı

kronik 

alkolizm 

Aspleni Kronik 

karaciğer 

hastalığı 

Böbrek 

yetmezliği, 

son dönem 

böbrek 

hastalığı, 

hemodiyaliz 

Diyabet Sağlık çalışanları 

CD4 

<200  

h/µl 

CD4 

>200 

h/µl 

İnfluenza Yılda bir 1 doz inaktif influenza aşısı (İIV) Yılda bir  1 doz (IIV 

veya canlı aşı) 

Tetanoz,difteri, 

boğmaca (Td/ Tdap) 

her 

gebelikt

e 1 doz 

Tdab  

Td hatırlatma dozu yerine bir doz Tdab, sonra 10 yılda bir Td  

Human 

papillomavirüs(HPV), 

kadın 

<26 yaş ve 3 doz 

Human 

papillomavirüs(HPV), 

erkek 

<26 yaş, 3 doz <21 yaş, 3 doz 

Su çiçeği Kontrendike 2 doz 

Zoster Kontrendike 1 doz 

Kızamık, kabakulak, 

Kızamıkçık (MMR) 

Kontrendike 1 veya 2 doz 

Pnömokok 

polisakkarid 

(PPSV23) 

1 veya 2 doz 

Pnömokok 13-valan 

konjugat (PCV13) 

1doz 

Meningokok 1 veya daha fazla doz 

Hepatit A 2 doz 

Hepatit B 3 doz 



 


