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Sunum planı 



2008 yılındaki yeni tanı almış kanser 
ilişkili infeksiyonlar  

 

de Martel C et al. Lancet Oncol 2012; 13: 607–15  



                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Normal sitolojik bulguları olan 
kadınlarda servikal HPV prevalansı (%) 

 
                            

                                                                                                                                                                          

1.016.719 kadın hastanın  
bulunduğu bir metaanaliz  
sonuçları 

Bruni L, et al. J Infect Dis 2010  2010; 202(12):1789–1799  



Yaşa göre servikal HPV prevalansı 

Yaşlar  HPV prevalansı 
Kaba (%) 

HPV prevalansı 
Düzeltilmiş (%) 

<25 yıl 21.8 (21.3–22.3) 24.0 (23.5–24.5) 

25–34 yıl 14.7 (14.4–15.0) 13.9 (13.6–14.1) 

35–44 yıl 10.6 (10.5–10.7) 9.1 (9.0–9.2) 

45–54 yıl 4.4 (4.3–4.4) 4.2 (4.2–4.3) 

>55 yıl 13.4 (9.9–17.6) 7.5 (5.0–11.0) 

Bruni L, et al. J Infect Dis 2010  2010; 202(12):1789–1799  



Çok merkezli çalışma 
6388 vaka (+) 
HPV pozitifliği; 
•Normal sitoloji %27 
•Anormal sitoloji %52 

Türkiye’de servikal HPV tipleri: Çok merkezli çalışma 

Dursun P, et al. Turk Patoloji Derg 2013, 29:210-216) 



HPV Epidemiyolojisi 

• Amerika’da 20 milyon kişi anogenital suşlarla 
infekte 

• Amerika’da 5.5 milyon/yıl yeni genital HPV 
infeksiyonu kazanılmakta 

Bunların 3/4’ünü 15 - 24 yaşlarındaki kişiler 
oluşturmakta 

• 14-59 yaşlarındaki tüm kadınlarda HPV prevalansı 
%27 

• Kadınların %80’e yakın bir kısmı, yaşamları 
boyunca HPV infeksiyonuna yakalanmakta. 

Dunne et al, JAMA 2007 
CDC (MMWR) 2007 
 

NHANES data 2003-2004 
Bierman et al, NEJM 1998 
 



 
 
 
 
 

Tüm dünyada erkek ve kadınlardaki  
HPV ilişkili hastalıklar 

 
            

                                                                                                                                                                            



2009 yılında ABD’de yeni tanı alan HPV 
ilişkili kanserler 

Jemal A, et al. J Natl Cancer Inst 2013;105:175–201 



F.X. Bosch et al. / Vaccine 31S (2013) H1–H31  

İnsidans /100.000 

Tüm Dünyada Servikal Kanser İnsidansı 



Türkiye’deki servikal kanser insidansı 

• Yıllık yaklaşık 1,686 yeni servikal kanser tanısı 

konmakta 

• Türkiye’de servikal kanser kadınlarda 11. 

sıklıkta görülmekte.  

• 15-44 yaş arasında 5. sıklıkta görülen kanser 

WHO, 2014 



HPV 
• 100’de fazla tipi bulunmakta 

– 60’dan fazla kutanöz tipi 

Cilt siğillerine neden olabilir 

– 40 mukozal tip 

Vulva, vajina, serviks, rektum, anüs, 
penis veya skrotumu infekte eder.  

Bu HPV tipleri vajinal, anal ve oral seks, 
cilt-cilt genital temas ile veya doğum 
kanalından geçiş sırasında bulaşır 



Onkojenik  veya yüksek 
riskli HPV tipleri 

• HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 

• Servikal hücre anormallikleri 

• Anogenital (servikal, vulvar, 

vajinal, anal ve penis) ve 

orofarenks kanserleri 

Onkojenik  olmayan veya 
düşük riskli HPV tipleri 

• HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54 

ve 55 

• Servikal hücre anormalikleri- 

çoğunlukla spontan düzelir 

ve kansere yol açmaz. 

• Anogenital siğiller 

• Respiratuvar papillomatozis 

 

Mukozal HPV tipleri 



 

http://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm 

%91 

%91 

%72 

%63 %75 

%69 
%91 

%72 



Tüm dünyada HPV tiplerinin neden olduğu  
servikal kanserlerin oranları 

                                                                                                         Serrana B, et al. Cancer Epidemiology 2014; 38: 748–756  

                                                                                     

En sık kansere neden  
olan HPV tipleri 



Türkiye’de servikal kanserli hastalarda 
HPV tiplerinin değerlendirilmesi 
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HPV 16 HPV 18 HPV 45 Diğer HPV tipleri

%66.4 

%10.8 %10.8 

%13.8 

Usubütün A, et al. Int J Gynecol Pathol 2009;28(6):541-8. 

HPV16/HPV18: %75.4 

HPV prevalansı %93.5 

%2.1’inde birden fazla tip saptanmış. 



Lowy DR, et al. J Clin Invest 2006; 116:1167–1173  

Benign servikal lezyondan invaziv servikal lezyona ilerleme 
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HPV infeksiyonun servikal kanser 
dönüşünün seyri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0–5yıl 

Servikal 
kanser 

Süren  
infeksiyon 

Düşük evreli 
prekanserler 

(CIN 1) 

1–20 yıl 

HPV 
infeksiyonu 

Yüksek 
evreli 

prekanserler 
(CIN 2/3) 

Pinto AP, Crum CP. Clin Obstet Gynecol. 2000;43:352–362 

İyileşme: HPV klirensi…%91 

0 - 1 yıl  



HPV ile bir kişi tekrar infekte 
olabilir m? 

• HPV ile infekte olan bir kişide humoral ve 
hücresel immünite gelişir ve virüs temizlenir. 

• Aynı HPV tipi ile reinfeksiyon nadirdir.  

• Fakat bir kişi HPV’nin diğer tipleri ile infekte 
olabilir!  



HPV aşıları 

• Rekombinant DNA aşıları  

• İnaktif, subunit aşılar  

• Viral DNA yok, infeksiyöz değil, onkojen değil  

• Güçlü immünojen  

– 4vHPV aşısı 

– 2vHPV aşısı  

– 9vHPV 



Aşı, kan ve infeksiyon bölgesinde  
yüksek antikorların oluşmasını sağlar 

 
 

Bu antikorlar virüsü nötralize  

eder ve hücrenin içine 
girmesine  

engel olur. 
 
 
 



 Schiller JT,  Müller  M. Lancet Oncol 2015; 16: e217–25 

Aşıların etkinliği    ̴ 

   4vHPV  
aşısı 

   9vHPV  
aşısı 

2vHPV 
aşısı 

   Genital  
siğillerin %90’ı 

   Servikal  
kanserlerin  

%70’i 

   Servikal  
kanserlerin  

%20’si 



Kadınlarda 4vHPV ve 2vHPV aşılarının 
etkinliği 

 4vHPV aşısı  
İki faz III çalışması 

•PATRICIA 
•Costa Rica 

2vHPV aşısı  
İki faz III çalışması 

•FUTURE I 
•FUTURE II 

CIN 2 ve 3’e karşı etkinlik  

%96-100 

Paavonen J, et al. Lancet 2007;369:2161–70 
Herrero R, Vaccine 2008; 26: 4795–808. 
 

FUTURE II. N Engl J Med 2007;356:1915–27  
FUTURE I. N Engl J Med 2007; 356: 1928–43. 
 

HPV 31, 33, 45, 52 
 çapraz koruma  

HPV 31, 33, 52 
 çapraz koruma  



Erkeklerde 4vHPV aşısının etkinliği 

• Randomize, kontrollü, çift kör çalışma 

• 16-26 yaş 4065 erkek 

– 3463 heteroseksüel (HS) 

– 602 erkekle seks yapan erkek (MSM) 

• Protokole etkinlik populasyonunda aşının 
etkinliği 

– Dış genital lezyonlar %90.4 

• HS erkeklerde %92.4 

• MSM erkeklerde %79 

 
 
Giuliano A, et al. N Engl J Med 2011;364:401–11  



Erkeklerde 4vHPV aşısının etkinliği 

• Tüm erkeklerde  

–  Tüm anal intraepitelyal neoplazilerde (AIN) %100 

 

• MSM erkeklerde  

– AIN evre 1 %73  

– AIN evre 2/3 %74.9 

AIN evre 2 %75.8 

AIN evre 3 %63.7 
 
Palefsky J,et al. N Engl J Med 2011; 365 :1576–85.  

Giuliano A, et al. N Engl J Med 2011;364:401–11  



Aşıların güvenilirliği ve istenmeyen 
etkileri 

• En sık aşı enjeksiyon yeri belirtileri (ağrı, kızarıklık, 
şişlik,..) 

• Klinik çalışmalarda aşı grubu ile kontrol grubunun 
etkileri benzer. 4vHPV;  
– Başağrısı (%28) 
– Baş dönmesi (%11) 
– Senkop (%11) 
– Ateş (%13) 
– Bulantı (%7) 

• 2vHPV etkileri benzer ancak injeksiyon bölgesi 

semptomları daha fazla.  

 
Einstein et al. Hum Vaccines 2009 
Slade et al, JAMA 2009 
FDA.gov 
 



HPV aşılarının güvenilirliği 

• Guillain-Barre sendromu, nöbetler, inme, 
venöz tromboembolizm, anafilaktik ve diğer 
alerjik reaksiyonlar ile arasında ilişki 
gösterilmemiştir. 

• Gebelikte kullanımı ile ilgili herhangi bir 
istenmeyen sonuç bildirilmemiştir. 

• MS dahil olmak üzere herhangi bir otoimmün 
hastalık artışı gösterilmemiştir.  

 WHO Weekly Epidemiological Record , 14 Şubat 2014 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
               

                   
                        

9vHPV aşısındaki servikal kansere yol açan 
HPV tiplerinin HPV tiplerinin Asya’da dağılımı 

     



 
 
 
 
 

9vHPV aşısının ek katkısı ne kadar olacak? 
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9 değerli HPV aşısı; Faz III çalışma 
sonuçları 

• Orijinal HPV tipleri (6/11/16/18) 

– İmmün cevap 4vHPV’den az değil 

– Hastalığa karşı benzer cevap 

• Yeni HPV tipleri (31/33/45/52/58) 

– Hastalıkta %97 azalma 

• İmmün cevap, kız ve erkeklerde 4vHPV ile benzer 

– 9-15 yaş erkek çocuklarda genç kadınlara göre antikor 
yanıtı daha yüksek 

• İyi güvenlik profili 

 

Joura EA, et al. N Engl J Med 2015;372:711–23 
FDA, 2014 
Van Damme P et al. EUROGIN 2013 
 
. 



CDC’nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma 
Komitesi (ACIP) Önerileri 

• 9vHPV ve 4vHPV kadın ve erkekler için onay aldı. 

• 2vHPV sadece kadınlar için FDA onayı aldı. 

• HPV aşısı rutin olarak 11-12 yaş kız çocukları için 
önerilir. 

• En küçük uygulama yaşı 9 
– 1. doz ile 2. doz arası 1-2 ay  

– 3.doz ilk dozdan 6 ay sonra  

• Kızlar için; 
– Daha önce uygulanmamışsa, 13-26 yaş arası uygulanır. 

– Daha önce başlanmışsa 26 yaş sonrası seri tamamlanır. 

 

 

 
MMWR / Mart 27, 2015 / 64 (11); 300-304 

O, 1-2 ay, 6 ay im 



HPV Aşısı: ACIP Önerileri 

• Erkekler için;  

– 11-12 yaş erkeklere aşı önerilir. 

– Daha önce uygulanmamışsa, 13-21 yaş arası uygulama  

– Aşı immün baskılanmış hastalar (HIV dahil) ve erkekle 
cinsel teması olan erkeklere 26 yaşına kadar önerilir. 

• HPV aşıları meningokok, tetanoz, difteri, asellüler 
boğmaca aşıları ile aynı zamanda uygulanabilir.  

• Aşı öncesi Pap testi veya HPV DNA testi 
önerilmez . 

 

 

 
MMWR / Mart 27, 2015 / 64 (11); 300-304 



• 9vHPV, bu üç aşıdan biri olarak aşılama şemasında 
yerini aldı. 

• Önce uygulanan aşı bilinmiyor veya bulunamıyorsa 
kadınlarda HPV 16 ve 18’e karşı  herhangi bir aşı 
uygulanabilir. 

• Erkeklerde 4vHPV veya 9vHPV ile aşı seması devam 
edilir veya tamamlanır. 

• Seksüel olarak aktif veya infekte adolesana virüsün 
diğer tiplerine ve reinfeksiyonlara karşı aşı önerilir.  

 

HPV Aşısı: ACIP Önerileri 

 
MMWR / Mart 27, 2015 / 64 (11); 300-304 



      Farklı doz uygulamaları     

 Schiller JT,  Müller  M. Lancet Oncol 2015; 16: e217–25 



• EMA Kasım 2013 tarihinde kızlar için HPV aşısını 
2 doz olarak 9-13 yaş kızlar için onayladı. ≥14 
yaş kızlar için üç doz olarak önerilmektedir.  

• WHO 2014 yılında önerilerini değiştirdi.  

– Aşılama <14 yaş başlanırsa HPV aşısını, iki doz 
olarak önerdi. Minumum aralık 6 ay olmalı. (0, 6 ay) 

– ≥ 14 yaş ve immün baskılanmış kişilerde üç doz aşı 
şeması (0, 1-2, 6)  önerisi devam etti. 

 

Farklı doz uygulamaları 



• ACIP, 3 dozluk şemada henüz değişiklik yapmadı. 

• FDA,  2 dozluk şema ile ilgili henüz görüş 
bildirmedi. 

• 9vHPV aşısının 2 ve 3 dozluk aşı uygulamaları için 
Kasım 2013’de başlayan ve Haziran 2015’de aşı 
şemasının sonlanacağı çalışma devam 
etmektedir.  

 

 

Farklı doz uygulamaları 



• 4vHPV aşısının hem erkek hem de kızlarda 

uygulanmasıyla Amerika’da 70 yıl sonra çapraz 

koruma dahil edilmeden CIN2/3’de %61 ve 

servikal kanserde %65 azalma beklenmektedir. 

– Bir tane HPV-ilişkili kanserin önlenmesi için 

250 kişinin aşılanması gerekmektedir.  

HPV aşılarının etkinliklerinin geleceğe 
yansıması 

CDC, 2014 



• Erkek ve kızlarda 4vHPV aşısı yerine 9vHPV 
aşısının uygulanmasıyla beklenen ek yarar 
kısmen daha azdır.  

– 70 yıl sonra CIN 2/3’de  %19 ek azalma, 
servikal kanserde %14 ek azalma 
beklenmektedir.  

– Ek bir HPV- ilişkili kanserin engellenmesi için 
4vHPV aşısı yerine 9vHPV aşısı ile 1000 kişinin 
aşılanması gerekmektedir.   

HPV aşılarının etkinliklerinin geleceğe 
yansıması 

CDC, 2014 



HPV aşısı ile ilgili önlemler ve 
kontrendikasyonlar 

• Aşı komponentlerinden birine karşı ani oluşan 
hipersensitivite öyküsü varsa, aşı kontrendikedir.  
– 4vHPV ve 9vHPV aşıları, mayaya karşı ani oluşan 

hipersensitivite öyküsü varsa kontrendikedir. 

– 2vHPV aşısı anafilaktik lateks alerjisi varsa 
kontrendikedir.  

• HPV aşıları gebelere uygulanmamalıdır. 
– Eğer kişi gebe kalırsa geri kalan dozları gebelik sonrası 

tamamlanır.  

– Aşılama öncesi gebelik testi gerekli değildir. 

– Gebelik sırasında aşı uygulanmışsa, müdahale 
gerekmez. 

 

 
MMWR / Mart 27, 2015 / 64 (11); 300-304 



ACIP önerileri 

• Servikal Kanser Taraması; Aşılanmış ve 
aşılanmamış tüm 21-65 yaş kadınlarda 
önerilir.  

• Gelecek uygulamalar 

• 9vHPV aşısı için alternatif doz ile ilgili çalışma 
devam etmektedir. 

• HPV aşılaması, 9vHPV aşısının bulunabilirliği 
veya gelecek klinik çalışma verileri için 
ertelenmemelidir. 

 
 
MMWR / Mart 27, 2015 / 64 (11); 300-304 



2014 yılında HPV aşılarının immünizasyon 
şemasında yer aldığı ülkeler 

Herrero R, et al. Lancet Oncol 2015; 16: 206–16 







HPV aşısı için aileleri teşvik etmek için 

• Eğer aile aşının riskli cinsel davranışları 
artıracağını düşünüyorsa aileye bilgi verilmeli: 
– Erken cinsel ilişki ile aşılama arasında bir ilişki yok  
– Aşı cinsel aktivite başlamadan ve HPV’ye maruz 

kalmadan önce daha etkili 
– Aşı ne kadar erken yaşta uygulanırsa daha yüksek 

antikor titreleri meydana gelir. 

• Vurgulanmalı:  
– Kanser koruma, HPV ve servikal kanser arasındaki 

ilişki  
– Evrensel öneriler 
– Aşının etkinliği 
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子宮頸癌的預防方法 
 

 
                                                                                                           
 



Zoster Aşısı 



• Epidemiyoloji 

• Patogenez 

• Komplikasyonları 

• Canlı zoster aşısı 

• Yeni aşı çalışmaları 

 

Sunum planı 



Epidemiyoloji 

• Yıllık Herpes Zoster (HZ) insidansı 1000 kişide 
3.4 vaka  

• Yaşam boyu bir kişinin zona geçirme riski 
yaklaşık %20-30 

• > 50 yaş insidans artmakta 
– 9. dekatta insidans 1000 kişide 11 vakaya 

yükselmektedir.  

– 85 yaşına kadar zona geçirme riski %50 

• İmmün kompetan hastada rekürrens riski <%6  

Insinga RP, et al. J Gen Intern Med 2005; 20:748-53. 
Yawn BP, et al. Mayo Clin Proc 2007; 82: 1341-9 



Herpes Zoster Epidemiyoloji 

• Önemli risk faktörleri 
– Yaş 
– Hücresel immün yetmezlik 

 
• Diğer risk faktörleri 

– Irk (siyah ırk > beyaz ırk) 
– Cinsiyet (kadın > erkek) 
– Stress 
– Travma 
– Ailede zona geçirme öyküsü   

Cohen JI, et al. N Engl J Med 2013;369:255-63 
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İmmünitenin rolü 

• Normal/yeterli anti-varicella zoster virus 
antikorları mevcut– antikor ilişkili immünitenin 
rolü yok  

• Hücresel immünite önemli! 

• HZ’nin başında yüksek VZV hücresel cevap, daha 
hafif klinik tablo ve daha az PHN ile ilişkili.  

• Zona sonrası yüksek antikor titrelerinin oluşması 
ciddi klinik tablo ve PHN oluşması ile ilişkili 
bulunmuş.  

 
Levin MJ, et al. J Infect Dis 2008;197:825-35.  



Spinal cord 

Dorsal 
root ganglion  

Site of VZV 
reDorsal 

kök ganglionu  
plication  

Image courtesy of Courtesy of JW Gnann. 

HZ, VZV reaktivasyonu sonucu oluşur  

     Spinal kord 
VZV’nin  
çoğaldığı bölge 
 



VZV’e karşı hücresel immünitenin zamanla değişimi 



MacIntyre R et al, PLOS ONE April 30, 2015 



Neden son 15 yılda herpes zoster 
vakalarında artış var? 

• Varisella aşısının uygulanması ile birlikte su 

çiçeği olguları azalması sonucu VZV ile 

tekrarlayan karşılaşmalar azalıyor. 

• Yaşlı populasyon artıyor. 

• İmmün süpresif olgular artıyor. 

• Stress artıyor. 



Herpes Zoster 
•  Tek dorsal kök veya kraniyal sinir ganglionunda   

      reaktivasyon ile oluşur. 

•   Veziküler döküntü dermatomal yayılım gösterir 

•Torasik bölge %50-62 

•Oftalmik zoster %12-21  

•Lumbar %10-14 

•Servikal %11-14  

•Sakral bölge %2-8 



Herpes zosterin komplikasyonları 

• > 50 yaş komplikasyonlar artmaktadır. 

• En sık görülen komplikasyonları; 

     - Post herpetik nevralji (PHN) 

     - Bakteriyel süper infeksiyonlar 

 



 

Herpes zosterin nörolojik  
komplikasyonları 

• Bell’s paralizisi 

• Ramsay-Hunt sendromu 

• İşitme kaybı 

• Motor nöropati, transvers   

   miyelit, menenjit, ensefalit 

• VZV vaskülopati; İnme veya 
geçici iskemik atak (TIA) 
 
VZV vaskülopati: MI ve dev hücreli arterit  



HIV hastasında korioretinit ve  
multifokal vaskülit 





• Oftalmik zoster sonrası tedavi almış ise 5 - 12   
   haftalarda inme riski ≈ 2.5 kat 
• Eğer antiviral tedavi almamış ise oftalmik  
   zoster  sonrası inme riski > 5 kat 



   

Herpes Zoster Ophthalmicus 

McPherson R. J Am Optom Assoc 1997;68:527-538. 

Oftalmik Herpes Zoster 

•Trigeminal sinirin 
oftalmik dalının 
tutulumu ile yaklaşık 
%15 vakada oluşur. 

•Keratit, konjunktivit, 
sklerit, iritis, 
anterior üveit, 
retinit, akut retinal 
nekroz 

•Görme bozukluğu 



Herpes zosterin nadir 
komplikasyonları  

 

• İmmün baskılanmış hastalarda daha fazla   

   görülür. 

• İç organların tutulumu  

     –Hepatit, miyokardit, perikardit, pankreatit,    

       artrit, akciğer, beyin tutulumu 

• Yaygın cilt lezyonları  

•Kronik verrüköz cilt lezyonları 

• Asiklovire dirençli VZV 
  Cohen JI, et al. N Engl J Med 2013;369:255-63 



• PHN yaşlılarda önemli bir komplikasyon 

• Zona başlangıcından 90 günden sonra devam eden veya 
gelişen şiddetli ağrı olarak tanımlanır. 

• Yaş ve tanımlamalara bağlı olarak PHN, %10-50 arasında 
gelişir, kadınlarda daha fazla görülür. 

• >50 yaş daha ciddi seyreder. 

• >80 yaş  vakaların 1/3’ü etkilenir. 

• Duyusal anormallikler: 
– Allodini (ağrısız uyaran ile ağrı)  
– Postherpetik skarlaşma 
– Parestezi: Yanma, karıncalanma  
– Disestezi: Dokunma duyumunda değişiklik  
– Hiperestezi: Ağrıya aşırı cevap  
– Kaşınma 

 

Postherpetik nevralji 
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Ağrı süresi –Yaşla ilişkili 



Akut ve PHN’nin hayat kalitesine etkisi  

Fiziksel Psikolojik 

• Kronik yorgunluk 
• İştahsızlık & Kilo kaybı 
• Hareketsizlik  
• Uykusuzluk 

• Anksiyete 
• Konsantrasyon güçlüğü 
• Depresyon, intihar girişimi 

 

Sosyal Fonksiyonel 
• Daha az sosyal toplantılar 
• Sosyal rolde değişiklik 

• Günlük aktivelerde azalma: 
giyinme, banyo, yeme, seyahat, 
yemek pişirme, alışveriş 

Schmader KE.  Clin Infect Dis 2001;32(10):1481-6  

    Konjestif kalp yetmezliği, DM ve depresyon ile 
karşılaştırıldığında benzer veya daha fazla etkiler. 



Varisella  aşısı; Canlı, zayıflatılmış VZV Oka suşu (1350 pfu)  

Herpes zoster aşısı; Canlı, zayıflatılmış Oka suşu (19.400 pfu) 

                                     



Zona önleme çalışması (SPS) 

• Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, 22 merkezli 
çalışma 

• 38,546 kişi ≥ 60 yaş 

• Çalışma sonuçları 

– Primer; Hastalık yükü (hastalık ciddiyet skoru  ̴ 
ağrı seviyesi ve süresi) süre ile ilişkili ağrı şiddeti 

– Sekonder: PHN ve HZ insidansı 

• Prospektif, 3.1 yıl takip 

• Vakaların %94’ünün tanısı laboratuvar tarafından 
doğrulanmış. 

Oxman M et al. N Engl J Med 2005;352:2271-2284. 



Zona önleme çalışması 



Yaşa göre aşının etkinliği 

≥80 



Zoster Aşısı: İstenmeyen Etkiler 

İstenmeyen olay Aşı Kontrol Risk farkı (%95 GA) 

Çalışma grubu 19,270 19,276 

  Ölüm %4.1 %4.1 

  ≥ 1 ciddi İE %1.4 %1.4 

İO alt grup 3345 1115 

  Hastaneye yatış %34.0 %34.1 

  ≥ 1 ciddi İE %1.9 %1.3 0.7 (0.1 – 1.3) 

  ≥ 1 İE %58.1 %34.4 23.7 (21.3 – 32.6) 

Enjeksiyon bölge 

bulguları* 

%48.3 %16.6 31.7 (28.3 – 32.6) 

Sistemik etkiler %6.3 %4.9 1.4 (0.3 to 2.5) 

*Eritem, ağrı, şişlik, kaşıntı, sıcaklık 
 Oxman M et al. N Engl J Med. 2005;352:2271-2284 



Aşının etkinliği 

Hastalık yükü PHN insidansı  HZ insidansı 

Total %50.1 %60.1 %39.6 

(STBS) 

Clinical Infectious Diseases 2012;55(10):1320–8 



Aşının etkinliği 

Hastalık yükü HZ insidansı PHN insidansı 

60-69 yaş %32.5 %20.2 %17.1 

≥ 70 yaş %42.5 %22.4 %49.7 

Total %37.3 %21.1 %35.4 

(LTPS) 

4.7 yıl-11.6 yıl 



SPS, STPS, LTPS sonuçları 

 

Zoster aşısının etkinliği 

Hastalık yükü PHN insidansı  HZ insidansı 

0.0–4.9 yıl %61.1 %66.5 %51.3 

3.3-7.8 yıl %50.1 %60.1 %39.6 

4.7-11.6 yıl %37.3 %35.4  %21.1 

              Oxman M et al. N Engl J Med. 2005;352:2271-2284 
                       Schmader KE, et al. Clin Infect Dis 2012;55(10):1320–8 
                       Morrison VA, et al. Clin Infect Dis 2015;60(6):900-9 

 



Herpes zosteri 
önlemedeki aşı etkinliği 

%69.8 



Herpes zoster aşısı 

• Varisella  aşısı; Canlı, zayıflatılmış VZV Oka 
suşu, 1995 yılında FDA tarafından onaylandı. 

• Herpes zoster aşısı; Canlı, zayıflatılmış Oka 
suşu 2006 yılında ≥60 yaş, 2011 yılında ≥50 
yaş için FDA tarafından onaylandı. 

• CDC’nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma 
Komitesi (ACIP) tarafından 2008 yılından 
itibaren  ≥60 yaş kişilere önerilmektedir.  

 

 



• Aşı öncesi suçiçeği geçirme öyküsünün araştırılması 
gerekmez. 

• Varisella antikor testi yapılmaz. 

• Diğer aşılarla birlikte verilebilir. 

• Aşı, immün baskılanmış tedaviye başlanmadan en az 14 
gün önce uygulanmalı, ancak 1 ay bekleme süresi tavsiye 
edilebilir. 

• Gebeler ve 4 hafta içinde gebe kalmayı planlayanlar, 
primer ve akkiz immun yetmezliği olanlar veya jelatin, 
neomisin veya diğer aşı komponentlerine allerji öyküsü 
olanlara aşı verilmemelidir. 

 

Canlı Herpes zoster aşısı 

 
 
Hales CM, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63(33):729-31.  
 



 
Canlı Zoster Aşısı ile ilgili ACIP Önerileri 

 
• Antiviral ilaçlar alan kişiler:  

–Aşı uygulanmadan en az 24 saat önce ilaçları 
kesilmelidir.  

–Bu ilaçlar zoster aşısı uygulandıktan sonra en az 14 
gün sonra kullanılmalıdır.  

•Şiddetli akut hastalığı olan kişiler:  

–Akut hastalıkta, örneğin ateş varlığında, aşılamanın 
ertelenmesi düşünülmelidir.  

–Aktif, tedavi edilmeyen tüberkülozlu hastalarda 
aşılama ertelenmelidir.  

 



     Kontrendike olduğu durumlar; 

• Remisyonda olmayan hematolojik kanserli 
hastalar veya son üç ay içinde sitotoksik 
kemoterapi alan hastalar   

• T-hücre immün yetmezliği olanlar (örneğin 
CD4 sayısı ≤200 /mm3 veya total lenfosit 
sayısının <%15) 

• Yüksek doz immün baskılayıcı tedavi alanlar 
(örneğin, ≥20 mg prednizon/gün ≥2 hafta veya 
anti–TNF tedavi) 

 

İmmün baskılanmış gruplarda canlı zoster 
aşısı ile ilgili uygulamalar 

         Cohen JI, et al. N Engl J Med 2013;369:255-63 
 



Güney Kalifornia’da > 60 yaş kemoterapi 
başlanan, daha önce aşı olmuş ve olmamış  
• 30 ay takip boyunca HZ  

–Aşı olmuş: %3.28, 12.87 / 1000 hasta-yılı  
–Aşı olmamış: %5.34, 22.05 / 1000 hasta-yılı  

 % 42 koruma  
• Kemoterapi öncesi 60 gün içinde aşı olanlarda 
fark gösterilememiş  



Irwin MR, et al. CID 2013;56(8):1085–93 



Safety, Tolerability, and Immunogenicity of a 
Booster Dose of Zoster Vaccine, Live (V211-029) 

• 600 katılım 

• Başlangıç zamanı: Nisan 2011 

• Tahmini bitiş zamanı : Haziran 2015 

 

• ClinicalTrials.gov: NCT01245751 

 



• Faz III çalışması, 15411 katılım 
• Varisella–zoster virus glikoprotein E ve  
  AS01B adjuvan içeren subünit aşı (HZ/su) 
• ≥ 50 yaş 
• İki doz aşı (bir ay ara ile) 
• Ortalama 3.2 yıl takip edilmiş 

Lal H, et al. The New England Journal of Medicine 2015 (baskıda) 



Aşının etkinliği (%95 GA) 

Total 96.2 (92.7–98.3) 

50-59 yaş 96.9 (90.6–99.4) 

60-69 yaş 94.1 (85.6–98.1) 

≥ 70 yaş 98.3 (89.9–100.0) 

Yan etkiler;  
• Enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik 
• Miyalji 
• Başağrısı, yorgunluk 
• Titreme, ateş 





Sonuç 

• Herpes zoster yaşlılarda önemli bir 

morbidite nedeni 

• Herpes zoster ve komplikasyonları aşı 

ile önlenebilir. 

• ≥ 60 yaş erişkinler ve onların bakımını 

yapan sağlık çalışanları HZ ve aşısı 

konusunda eğitilmelidir. 



TEŞEKKÜR EDERİM… 


