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Sitokin fonksiyonlarını bozarak T hücre aktivasyonu için gerekli olan sinyalleri bloke ederek 

B hücrelerin düzeylerini azaltarak 

Biyolojik ajanlar

İnflamasyonun özgün yollarını ve sinyallerini bloke ederler 



-cept; Reseptör 
füzyon proteinleri 
-mab; Monoklonal
antikorlar
-ximab; Şimerik
monoklonal
antikorlar
-(z)umab; İnsan 
monoklonal
antikorları 



infeksiyon hastalıkları riski artar!

• Hastalığın 
özelliği 

• Organ tutulumu, 
komplikasyonlar 

• Birlikte olan 
diğer hastalıklar 

• Hastaneye sık 
yatış 

• Cerrahi işlemler 

Kullanılan ilaçlar

Otoimmün inflamatuar romatolojik 
hastalıklarda 

infeksiyon hastalıkları riski daha 

da artar!



Singh JA et al. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD008794.

48.676 hasta içeren 160 RCT ve 11954 hasta içeren 46 OLE

RCT ortalama süre 6 ay, OLE ortalama süre 13 ay

Toplam YE; OR=1.28 (% 95 CI= 1.09-1.50)

Ciddi enfeksiyon; OR= 1.37 (%95 CI= 1.04-1.82)



Arthritis & Rheumatology; 2016: 68:56-66. 

2006-2011 yılları arasında RA tanısıyla biyolojik ajan başlanan 31801 hasta

12 aylık izlemde 2530 hastaneye yatış gerektiren ciddi enfeksiyon

İnsidans 100 hasta gününde 13.1 (abatacept) - 18.7 (rituximab)!



Arthritis & Rheumatology; 2016: 68:56-66. 



Cornely OA. J of Clinical Oncology 2005

• 1996- 2004 yılları arası oportunistik enfeksiyonları değerlendiren 17 çalışma!

• Toplam 992 hasta; 409 (% 41.2) ALEMTUZUMAB, 535 (% 53.9) RITUXIMAB, 48 (% 4.9) her ikisi 
ile tedavi….

• Toplam enfeksiyon 299 (% 30.1)
• Bakteriyel 44 (% 14.7)
• Fungal 26 (% 8.7)
• Protozoal 11 (% 3.7)
• Viral 9 (%3)
• Viral reaktivasyon 100 (% 33.4)
• Etken saptanamayan 109 (% 36.5)

• 20 hasta (% 2) enfeksiyon nedeniyle exitus!!



Biyolojik ajanlar
Doktorlar



Biyolojik ajan kullanan hastalarda 
ENFEKSİYON KONTROLÜ

Hasta yönetimi (Risk değerlendirmesi)

İmmunizasyon Profilaksi



İmmunizasyon







Kim sorumlu?

• Hastalara uygun aşılamanın yapılması ile ilgili sorumluluğu hastalara 
bakım veren tüm uzmanlar  paylaşır. (güçlü öneri, düşük düzey kanıt)

• Hastaların ev içi temaslılarına uygun aşılamanın yapılması ile ilgili 
sorumluluğu hastalara bakım veren tüm uzmanlar  paylaşır. (güçlü 
öneri, çok düşük kanıt)

IDSA. Vaccination of the Immunocompromised Host CID. 2014;58(3):e44–100 



Ne zaman? 

Tedavi başlanmadan önce;

• Aşı öyküsü alınmalı 

• Aşı kaydı yoksa / öykü güvenilir değilse serolojik testler yapılmalı 
• KKK 

• Suçiçeği 

• Viral hepatitler (HAV, HBV, HCV) 

• Aşılama mümkünse immünosüpresif veya biyolojik ajanlar 
başlanmadan önce yapılmalı!!! (güçlü öneri , orta düzey kanıt)

IDSA. Vaccination of the Immunocompromised Host CID. 2014;58(3):e44–100 

EULAR recommendations. Ann Rheum Dis 2011;70:414–422



• Canlı aşılar;
• İmmünosüpresif tedaviden ≥4 hafta önce yapılmalı (güçlü öneri, düşük kanıt)

• Tedavi başlandıktan sonra ilk iki hafta içinde verilmemeli (güçlü öneri, 
düşük düzey kanıt) 

• İnaktive aşılar;
• İmmünosüpresif tedaviden ≥2 hafta önce yapılmalı (güçlü öneri , orta 

düzey kanıt)

• Acil tedavi gerekiyorsa, tedaviyi engellememeli! 

Ne zaman? 

IDSA. Vaccination of the Immunocompromised Host CID. 2014;58(3):e44–100 

EULAR recommendations. Ann Rheum Dis 2011;70:414–422



Hangi aşılar?

İnfluenza 

Td/Tdap 

KKK 

Suçiçeği-zoster 
HPV (yaşa göre) 

Pnömokok 

Riske göre diğer aşılar 

IDSA. Vaccination of the Immunocompromised Host CID. 2014;58(3):e44–100
EULAR recommendations. Ann Rheum Dis 2011;70:414–422





Tedavi almakta olan hasta ise???  

Düşük düzey 
immunsupresyon

• Günlük prednizon dozu< 20 mg 
olarak (veya eşdeğeri) 

• Methotreksat ≤ 0,4 mg/kg haftalık 

• Azathioprin ≤ 3 mg/kg gün 

• 6-merkaptopurin<1,5 mg/kg gün 

Yüksek düzey 
immunsupresyon

• Bu dozları aşan tedaviler

• Biyolojik ajanlarla tedaviler!!

IDSA. Vaccination of the Immunocompromised Host CID. 2014;58(3):e44–100 



IDSA. Vaccination of the Immunocompromised Host CID. 2014;58(3):e44–100 



Tedavi almakta olan hastalarda aşılama - IDSA

• İnaktif aşılar; tedavi almakta olan hastalarda yapılabilir. (güçlü öneri, orta- çok 
düşük düzey kanıt)

• İnfluenza ve hepatit B gibi önerilen aşılar; kronik inflamatuar hastalıkta 
alevlenmelere neden olması gibi inanışlar nedeniyle ertelenmemelidir.  (güçlü 
öneri, orta düzey kanıt)



Tedavi almakta olan hastalarda aşılama - IDSA

• Canlı aşılar: 

• Varicella (VAR): Uzun süreli düşük düzey immunsupresyonda yapılabilir (zayıf 
öneri, çok düşük düzey kanıt)

• Zoster (ZOS): 

• > 60 yaş uzun süreli düşük düzey immunsupresyonda yapılabilir (güçlü 
öneri, çok düşük düzey kanıt)

• 50-59 yaşta uzun süreli düşük düzey immunsupresyonda yapılabilir (zayıf 
öneri, çok düşük düzey kanıt)

• Diğer canlı aşıların  immunsupresif tedavi süresince yapılmasından 
kaçınılmalıdır

MMR: Düşük ve yüksek düzey immunsupresyonda yapılmamalıdır.  (Zayıf 
öneri, çok düşük düzey kanıt)



Tedavi almakta olan hastalarda aşılama - EULAR

• Canlı aşıların yapılmasından kaçınılmalıdır. 

• KKK, varisella ve Herpes zoster aşıları istisna 

• Düşük immünosüpresiflerde hasta temelli düşünülmeli. 

• VZV seropozitif kişilere «zona aşısı» düşünülmeli…

• RA, SLE ve polimyozit/dermatomyozit hastalarında normal popülasyona göre 
zona riski yüksek seyretmekte 

• >60 yaş & düşük düzey immunsupresyon…

• BCG aşısı önerilmemekte…



Tedavi almakta olan hastalarda aşılama - EULAR

• İnfluenza aşısı kuvvetle önerilmekte… 

• Pnömokok aşısı kuvvetle önerilmekte… 

• Tetanoz aşısı genel popülasyondaki gibi önerilmekte…
• Son 24 hafta içinde rituximab alan hastalarda kirli yaralanma meydana gelirse ek 

olarak tetanoz Ig de yapılmalı…

• HPV aşısı seçilmiş hastalarda önerilmekte…
• HPV infeksiyonu sıklıkla SLE hastalarında görülmekte (Özellikle bu gruba önerilmekte)



Tedavi sırasında aşılara yanıt 

• Hastalığı modifiye eden anti-romatizmal ilaçlar (DMARDs), glukokortikoidler
ve/veya TNF α blokerlerinin kullanımı esnasında inaktif aşılara yanıtın 
etkilenmediği  gösterilmiş!!

• Ancak B hücre inhibitörü ajan (rituximab) kullanımının  öncesinde ya da 
başlangıçtan 6 ay sonra, diğer kürden 4 hafta önce uygulanmalı!!! 

EULAR recommendations. Ann Rheum Dis 2011;70:414–422



• Abatacept alan hastaların çoğunluğunda pnömokok (%89) ve grip aşısı 
(%81) ile primer ya da pekiştirme dozu olarak yeterli yanıt elde 
edilmiş. 

• Her iki aşı da güvenli bulunmuş. 



Morel J. Joint Bone Spine. 2016 Mar;83(2):135-41.



Profilaksi



Enfeksiyonlarda reaktivasyon

İmmunsupresyon

Biyolojik ajanlar

VZV HBV TB

AŞI Profilaksi



HBV enfeksiyonunun seyri



HBV enfeksiyonunun seyrine immun sistemin etkisi



HBV enfeksiyonunun seyrine immun sistemin etkisi

• HBV seyrinde immun kontrol klirens değildir!  

• “İyileşmiş HBV enfeksiyonu” yanlış bir kullanımdır: cccDNA!!! 

• İmmunsupresyon sırasında immun kontrol kaybolabilir.

• İmmun rekonstitüsyon ile immun yanıtın oluşturduğu karaciğer hasarı 
meydana gelebilir. 

Once HBV- forever HBV!!!

Werle-Lapostolle B, et al. Gastroenterology. 2004;126:1750-1758.



HBV Reaktivasyonu tipleri

HBsAg +/anti-HBc+/ 
HBV DNA +

(Kronik hepatit B)

• HBV DNA’da artış 
(Bazale göre ≥1 log10 
artış) 

HBsAg +/anti-HBc +/ 
HBV DNA –

(Hbs Ag Taşıyıcısı)

• HBV DNA’da 
pozitifleşme

HBsAg -/ Anti Hbs ±
/anti-HBc +

(Occult HBV)

• Revers
serokonversiyon (Hbs
Ag pozitifleşmesi)

• HBV DNA pozitif, Hbs
Ag negatif

Klinik ; Subklinik form- şiddetli/fatal hepatit  

Tedaviye rağmen mortalite oranı: %4-60 
Pattula V. World J Hepatol 2015 



HBV reaktivasyon risk kategorileri



İmmunsupresif 
tedaviye bağlı HBV 
reaktivasyonunu 

önleme

Risk
değerlendirmesi

Profilaksi 
(ANTİVİRALLER)



Kimleri tarayalım?

Biyolojik ajan 
başlanması planlanan 

tüm hastalar!



Hangi testlere bakalım?

Hbs Ag

& 

Anti-Hbc



Kimi tedavi edelim?

• HbsAg (+) hastalar HBV-DNA düzeyine bakılmaksızın antiviral tedavi almalı 

• HBsAg (-) fakat anti-HBc (+), izole antiHBc pozitif hastalarda kılavuzlar farklı 
yorumluyor:
• Yakın takip ve reaktivasyon oluşursa antiviral tedavi başlanması 

• HBV DNA’ya bakılması, eğer pozitifse aynen HBsAg pozitif hastalarda olduğu gibi tedavi 
edilmeleri 

• HBV DNA (-) hematolojik kanseri olan, KİT hastalarına ve/veya rituksimab alan hastalara 
düzeyine bakılmaksızın profliaksi verilmeli 

EASL, APASL, AASLD 



Ne zaman tedavi edelim?

• AASLD: immünsüpresif tedavi ile birlikte 

• APASL: kemoterapi başlamadan 1 hafta önce 

• EASL; pre-emptif tedavi stratejisinden bahsetmekte olup HBV DNA 
düzeyinden bağımsız olarak diğer rehberlerdeki gibi immunsupresif
tedavi esnasında antiviral verilmesini önermektedir. 

Tedavi 
başlamadan 
önce veya 

birlikte



Hangi antiviral ile tedavi edelim?

• Tüm HBsAg (+) pozitif hastalar, profilaksi ya da tedavi için ETV ya da 
TDF ya da TAF almalıdır. (Kanıt düzeyi II-2, öneri derecesi 1). 

• HBsAg (-) negatif, anti HBC (+) pozitif hastalar; HBV reaktivasyonu
açısından yüksek risk grubunda ise ETV ya da TDF ya da TAF ile anti-
HBV profilaksisi almalıdır. (Kanıt düzeyi II-2, öneri derecesi 1). 

EASL 2017



Ne kadar süre tedavi verelim?

• Başlangıç HBV DNA>2000 IU/mL: 

• Kronik HBV enfeksiyonu gibi değerlendirilmeli

• Başlangıç HBV DNA < 2000 IU/mL:

• Altta yatan hastalık remisyonda ise IS tedavi sonrası 12. ayda (rituximab için 
18 ay) kesilebilir. 

• Antiviral tedavi kesildikten sonra da 12 ay süresince alevlenmeler açısından 3-6 
ayda bir HBV DNA ve ALT kontrolü…

EASL 2017



Hangi antiviral? Ne kadar süre? - SUT

• 4.2.13.C- İmmünsupresif ilaç tedavisi, sitotoksik kemoterapi, monoklonal antikor tedavisi 
uygulanmakta olan hastalarda tedavi 

• İmmünosüpresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi 
uygulanmakta olan HBsAg (+) hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi 
koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi süresince ve bu tedavisinden sonraki en 
fazla 12 ay boyunca günde 100 mg lamivudin veya 600 mg telbivudin veya 245 mg tenofovir
veya 0,5 mg entekavir kullanılabilir. İmmünsupresif, sitotoksik kemoterapi ve monoklonal antikor 
tedavisine ilişkin ilaç raporunun tarih ve sayısı reçetede belirtilir. 

• İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi 
uygulanmakta olan kronik hepatit B hastalarında ise tedavi süreleri ve ilaç seçimi kronik hepatit 
tedavi prensiplerinde belirlendiği şekildedir. 

• HBsAg negatif olduğu durumlarda HBV DNA pozitifliği ve/veya Anti HBc pozitifliği durumlarında 
immünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi 
uygulanmakta olan hastalara ALT yüksekliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın lamivudin
veya telbivudin veya tenofovir veya entekavir kullanılabilir. Söz konusu tedavilerin bitiminden 
sonraki en fazla 12 ay boyunca da antiviral tedavi kullanılabilir. 



HBV Reaktivasyonu için tarama & tedavi algoritması 

Di Bisceglie AM. Gastroenterology 2015;61:703-11



Sonuç
• Multidisipliner yaklaşım!!!

• Aşı öyküsü alınmalı, öykü güvenilir değilse serolojik testler yapılmalı!

• Aşılama mümkünse immünosüpresif veya biyolojik ajanlar başlanmadan önce 
yapılmalı!!!

• HBV reaktivasyonu için; HBsAg, Anti HBc ve Anti-HBs bakılmalı!

• Anti Hbs pozitif olması güvenli olduğu anlamına gelmez

• Alacağı immunsupressif tedavi seçeneği önemli…




