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NAKİL HASTALARINDA AŞILAMA TAKVİMLERİ



Nakil hastası gönül işi…..



SOLİD ORGAN NAKİL ALICILARINDA AŞILAMA







2011-2017 arasında 1182 SOT alıcısı
Tx öncesi ve tx sonrası 1. yılda MMRV serolojisi

2.4% kızamık
6.5% kabakulak
5.5% kızamıkçık

1.9% suçiçeği
14% en az biri

Seropozitiflerin 3.5%i negatif
Seronegatiflerin %57’si pozitif



Harris KaLynne et al. Influenza vaccination coverage among adult solid organ transplant recipients at three
health maintenance organizations, 1995–2005. Vaccine. 2009;27(17):2335-2341

Lee, D. H. et al. (2016). Low rates of vaccination in listed kidney transplant candidates. Transplant infectious 
disease : an official journal of the Transplantation Society, 18(1), 155–159. 

1800 SOT alıcısında influenza aşılama oranı %52

Nakil öncesi sağlık hizmeti başvurusunun daha sık olması sebebiyle aşı 
oranlarını da daha yüksek olmasını beklediğimiz renal tx grubunda 

Ø Pnömokok 36%
Ø İnfluenza 55%
Ø Zoster 7%
Ø Tetanoz 2.5%

African-American’larda

bu oranlar anlamlı 

şekilde daha düşük



Son yıllarda artan aşı reddi ile birlikte bazı aşı ile korunulabilen
hastalıklara karşı sürü bağışıklığı azalmaya başladı. 

Nakil hastalarının erişkin yaşta karşılaşma ihtimali arttı.

Hastaların merkeze ilk başvurusunda bu açıdan 
değerlendirilmeleri, olası gecikme veya acil bir nakil durumunda 

canlı aşı şansını kaçırmaya sebep olmaması için önemli









• Kemik iliği naklinden farklı olarak SOT’da immünsupresyon hayat boyu 
sürdüğü için hastaların özellikle canlı aşılar açısından 
değerlendirilmesi ve seronegatif ise nakilden en az 4 hafta önce canlı 
aşıların tamamlanmış olması gerekmektedir. 
• Nakil sonrası aşıların zamanlamasına ilişkin veriler çok net olmamakla 

birlikte genel olarak 3-6 ay sonra hedeflenen bazal immünsupresyon
seviyelerine ulaşıldığında gereken inaktif aşılar ile aşılamaya tekrar 
başlanabilir. 

Çocuk hasta 
grubunda 

çalışmalar var

Rejeksiyon tedavisi 
almıyor ise





Uygun aşı şeması açısından sadece nakil alıcısı 
değil hastanın yakın temaslısı olacak sağlık 

personeli ve aile üyeleri de mutlaka 
değerlendirilmelidir. 

Bu aşılara yanıtları zaten düşük olduğu için 
bulaş riskini azaltmak adına aile bireylerinin de 
nakil hastaları ile birlikte yıllık influenza aşısını 

yaptırması hatırlatılmalıdır.



32 yaş kadın hasta
canlıdan renal tx planlanıyor. 

Kızamık serolojisi negatif
Preop hazırlık aşamasında...

PPD ve aşı aynı gün

Aşı >1 gün önce yapılmış              PPD için 28 gün beklenmeli

PPD >1 gün önce yapılmış         aşı herhangi bir zaman yapılabilir

IGRA için de 
aynı öneri



• Tx sonrası ilk 6 ayda genel olarak tüm aşılara yanıt çok düşük
• Fakat influenza aşısı yıllık uygulandığı için sezonda bir hastayı aşısız 

bırakmak yerine riskli sezonda ise KDIGO önerisi tx sonrası 1. ayda 
uygulanabilir.
• Yüksek doz veya aynı sezonda booster doz aşılama ile ilgili çalışmalar 

mevcut, yanıt oranları çok daha iyi
• Standart doz yerine tercih edilebilir (güçlü, orta)

İnfluenza

AST ID Community of Practice (2019). Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the 
American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clinical transplantation, 33(9), e13563. 



• 2009’daki H1N1 pandemisi sonrası ortaya atıldı 
fakat enfeksiyona bağlı mı aşıya bağlı mı net 
ayırt edilemedi.
• Aslında influenza enfeksiyonunun kendisi reject

ile ilişkili
• 51.730 renal tx alıcısı (Medicare) verisi 

incelenmiş, nakil sonrası 1. yılda influenza aşısı 
olan alıcılarda greft kaybı ve ölüm anlamlı 
oranda daha düşük bulunmuş.

İnfluenza vs Rejeksiyon???

Hurst FP et al. Outcomes associated with influenza vaccination in the first year
after kidney transplantation. Clin J Am Soc Nephrol. 2011;6(5):1192.



• Nakil öncesi yeterli süre yoksa hızlandırılmış şema (0, 1, 2, ay veya 
0.,7. 21. gün). Yanıt daha düşük??

• Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında olduğu gibi nakil sonrası 
da 40 µg dozdan fayda görebilir

Hepatit B

AST ID Community of Practice (2019). Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from 
the American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clinical transplantation, 33(9), 

e13563. 



Pnömokok aşısı

PCV13 PCV23 PCV23

8 HAFTA 5 YIL

PCV13 and MenACWY-D (Menactra) birlikte uygulanmamalı (pnomokok
etkinliğinde azalma nedeniyle)

En az 4 hafta ara



Meningokok aşısı

• Ordu mensupları
• Yüksek riskli bölgelere seyahat edenler
• Properdin eksikliği olanlar
• Terminal kompleman eksikliği olanlar 
• Fonksiyonel veya anatomik asplenisi

olanlar
• Eculizumab başlanacak hastalar

Yüksek riskli 
hastalara 

önerilmekte

AST ID Community of Practice (2019). Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the 
American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clinical transplantation, 33(9), e13563. 



• Seronegatif alıcılar nakil öncesi tek doz aşılanmalı. 
• Aşı sonrası hala seronegatif ise bir doz daha tekrarlanabilir.
• Alıcıya iki canlı aşı planlandı ise eş zamanlı veya 4 hafta ara ile 

yapılması önemli

MMR aşısı

AST ID Community of Practice (2019). Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the 
American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clinical transplantation, 33(9), e13563. 

Su çiçeği aşısı

• 2 doz arası ideali 3 ay olsa da nakil hastalarında 4 hafta uygulanabilir
• Tek doz sonrası serolojik yanıt kontrol edilip gerekirse 2. doz 

uygulanabilir.



• Canlı atenue zoster aşısı (Zostavax, Varivax)
• Rekombinant subunit zoster aşısı (Shingrix)

Herpes zoster aşısı

AST ID Community of Practice (2019). Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the 
American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clinical transplantation, 33(9), e13563. 

50 yaş üzeri onaylı

İlk tercih



• İdeali immünsupresyon başlamadan önce 2-6 ay ara ile 2 doz 
uygulama (acil durumlarda 1 aya kısaltılabilir).
• 2. doz <4 hafta sonra yapıldı ise geçerli sayılmaz, tekrarlanmalı.
• 2. doz > 6 ay sonra yapıldı ise şemanın baştan alınmasına gerek yok.
• Nakil öncesi yeterli süre yoksa nakil sonrasına ertelenebilir.

Daha önce zona geçirdi ise 
şikayetler tamamen geçtikten 1 yıl 

sonra uygulanabilir 
(AST )

Daha önce zona geçirdi ise 
şikayetler tamamen geçtikten 

sonra uygulanabilir 
(MMWR)



• Nakil alıcıları sağlıklı kişilere göre malignite ilişkili HPV açısından 
artmış riske sahip
• 9 valanlı ve AS04 adjuvan bivalent olmak üzere 2 aşı mevcut
• Nakil hastalarında etkinlikleri ile ilgili çalışma çok az.
• 9-45 yaş arası erkek/kadın nakil alıcılarında mümkünse nakil öncesi 
• 3 doz

HPV aşısı

AST ID Community of Practice (2019). Vaccination of solid organ transplant candidates and recipients: Guidelines from the 
American society of transplantation infectious diseases community of practice. Clinical transplantation, 33(9), e13563. 



KEMİK İLİĞİ NAKİL ALICILARINDA AŞILAMA





• Nakil öncesinde immünsupresif değiller ise ve yeterli süre mevcutsa 
yaş, aşı geçmişi ve maruziyetlerine göre uygun aşılarla aşılanmalıdır.

• Bu hastalarda da solid organ naklinde olduğu gibi immünsupresyon
başlamadan en az 4 hafta önce canlı aşıların, en az 2 hafta önce de 
inaktif aşıların tamamlanmış olması gerekir.

HSCT Alıcılarında Aşılamada Genel Prensipler



• HSCT alıcıları, nakledilen kök hücrelerin kaynağına bakılmaksızın 
nakilden sonra da rutin olarak yeniden aşılanmalıdır. 

• Alıcının pnömokok aşıları, DTaP aşısı, Hib aşısı, hepatit A ve B aşısı, 
meningokok aşıları, inaktif polio, inaktive influenza aşıları ve 9-26 yaş 
arası bireyler için HPV aşıları nakil sonrası immünsupresyon durumuna 
göre uygun zamanda yapılmalıdır. 

HSCT Alıcılarında Aşılamada Genel Prensipler



Suçiçeği ve MMR aşıları, HKHN üzerinden 24 ay geçmişse, graft-vs-host hastalığı yok ve 
immünsupresif tedavi almıyor ise yapılabilir.



• Alıcıyı korumada etkin
• Kök hücrelerin toplanmasından önce verici aşılanması akrabalık bağı 

varsa ve verici kabul ediyorsa düşünülebilir…
• Alıcı yararı için vericiye aşılama hem pratik hem de etik açıdan??
• Rehberlerde genel olarak öneri bulunmamakta...

Verici Aşılaması



COVID-19 AŞILAMASI





• Aşı yanıtları daha düşük
• İnaktif aşılara oranla mRNA veya vektör aşıları ile daha iyi yanıt 

mevcut
• İmmünsupresif hasta grubundaki uzamış viral saçılım & Varyantların 

ortaya çıkması 

NET BİLDİKLERİMİZ



Farklı hasta profilleri

Farklı immünsupresif

rejimler

DÜŞÜK ANTİKOR YANITI



5 yaş ve üzeri:
• Nakil alıcıları
• Nakil alıcı adayları
• Verici adayları
• Nakil hastalarına bakım veren kişiler
• Nakil hastaları ile aynı evde kalanlar

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022



Breakthrough enfeksiyonların %42.3’ünde hastaların aşısız aile bireyleri 
ile teması mevcut



GEÇ BİLDİKLERİMİZ



AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022

CDC en az 3 ay



3 yıl önce canlıdan kc tx
10 gün önce COVID PCR +

AŞI NE ZAMAN?

Şikayetler düzeldikten, izolasyon süresi dolduktan 
hemen sonra

3 yıl önce canlıdan kc txTek doz aşılı10 gün önce COVID PCR +2. AŞI NE ZAMAN?

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022



• Mümkünse transplanttan en az 2 hafta önce aşı şemasını tamamlasın.
• Transplantasyon sonrasına kalacak ise posttx 1-3 ay sonrasında 
• ATG, rituximab gibi T veya B hücre deplese eden tedavi alan 

hastalarda ideali 3 ay ertelemek

SOT ALICI ADAYINDA AŞI İÇİN İDEAL ZAMAN?

27 yaşında canlıdan 
renal tx planlanıyor 

yaklaşık 2 hf sonrası için

İlk doz şimdi, ikinci doz 
postop 1-3 ay sonra

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022



Aşı sonrası antikor bakalım mı? Takip edelim mi?

Antikor + = Korunma?
Antikor - = Korunma?

Hangi titre??

Antikor + = Korunma?

Hangi titre??

Antikor + = Korunma?

Hangi titre??

Antikor + = Korunma?

Hangi titre??

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022



Aşı yanıtını arttırmak için MMF veya diğer immünsupresiflere
ara verelim mi? Doz azaltalım mı?

Rutin: Hayır
Çalışma dahilinde olabilir

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022



• Çok merkezli
• 225 renal tx vs 176 sağlıklı kontrol
• SARS-CoV-2 antikor, nötralizan antikor



MMF olmayan 
rejimlerde antikor 

yanıtı 13 kat

İkili immunsup

rejimlerde MMF 

içermeyenlerde yanıt 

18 kat



• Yan etki profili normal hasta popülasyonundan farklı değil.
• mRNA aşılarına karşı anaflaksi riski 2.5-4.7/milyon doz, bu hasta 

grubununda da artmış risk gösterilmedi.
• Tek kontrendikasyon PEG veya aşının polisorbat gibi diğer 

komponentelerine karşı dökümente edilmiş alerji

Aşıya bağlı yan etkilerden korkalım mı?

PEKİ REJEKSİYON??

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022



• Faz çalışmalarında veri yok.
• Mevcut çalışmalarda rejeksiyon ile ilişkilendirilmemiş.
• Etki mekanizmalarına dayanarak, uzman görüşü, bu aşıların nakil 

alıcılarında rejeksiyonu tetikleme veya yeni veya daha ciddi yan 
etkilere sahip olma ihtimalinin düşük olduğu yönünde

Peki ya aşı rejeksiyonu tetiklerse?

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 28 Ocak 2022



• Başta ACIP önerisi 14 gün ara vererek 
uygulanması yönünde olsa da zamanla bu 
öneri değişti.
• Farklı bölgelerden yapılabilir.

AST COVID-19 Vaccine FAQ Sheet, 14 Kasım 2021 

COVID-19 aşılarını diğer aşılar ile birlikte 
uygulayabilir miyiz?



• mRNA + mRNA > mRNA + vektör

• Vektör + mRNA > vektör + vektör 



• 30 şehirden 813 SOT alıcısı 
• Mayıs 2021



77.5%

59.6%

37.1%





62 y
15 yıldır HD

HT+ RA+
AŞI OLMAMIŞ

44 y
5 yıldır HD

Geçirilmiş SVO
2 sinovac+1 Biontech

28 y
1 yıldır HD

Ek hastalık yok
2 Biontech

32 y
12 yıldır HD

Ek hastalık yok
3 doz mRNA

53 y
7 yıldır HD

DM+
2 Sinovac





• Organ Procurement and Transplantation Network’e göre alkol, iv 
madde kullanımı nakil için rölatif kontrendikasyon. 
• Tedaviye uyumsuzluk da non-medical rölatif kontrendikasyon olarak 

değerlendirilebilir (özellikle de dökümente edilir ciddi bir uyumsuzluk 
varsa)
• Aşı reddi de bir uyumsuzluk değil mi???



• Aşı reddi bir davranış biçimi
• Özellikle pediatrik yaş grubunda
• Aşı reddi beraberinde tedavi ve yaşam 

tarzı uyumsuzluğu getiriyor









• Nakil hastalarında aşı şemaları çok net
• Sorun: Farkındalık 
• Giderek büyüyen sorun: Aşı reddi..
• Hastalar ile sürekli iletişim, doğru 

bilgilendirme 
• Nakil listelerinde iken aşılamaya başlamak
• Uyumu arttıracak dijital çözümler

Sonuç olarak…




