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Kanser hastaları neden aşılanmalıdır? 

 Bağışıklık sistemi 
zayıflamış olduğu için 
enfeksiyonlara duyarlı 

konumdadır 

Enfeksiyonlar bu hasta 
grubunda daha çok 

görülürler ve daha ağır 
seyredebilirler.   

Bu yüzden bu tür 
hastalarda 

enfeksiyonlara karşı 
korunma özel öneme 

sahiptir 



Neden Aşılama? 

 

En etkin koruma (El 
hijyeni =) 

 

Bağışıklık sistemini 
hedef alır 

 

Direnç gelişmez!! 
 

Hastalara bakan 
kişileri transmisyon 

için vektörlükten 
koruyabilir 

 

Advers reaksiyon 
insidansı düşük 

 



Hangi aşılar yapılmalıdır? 

• Erişkin aşıları  

     

    + 

 

• Kanser hastalarına gereken aşılar 



EKMUD önerileri 2016 



EKMUD önerileri 2016 

Grip aşısı her yıl 



EKMUD önerileri 2016 

>65 y pnömokok aşısı 



EKMUD önerileri 2016 

Hepatit A ve B aşıları yapılacak 



EKMUD önerileri 2016 

Td/Tdap her 10 yılda bir yapılır 





Genel Kurallar 

• Aşılar tedaviden önce yapılmalı 
– canlı aşılar ≥ 4hf, inaktive aşılar ≥2 hf önce 

• Aile bireylerine de aşı önerilmeli 

• İnaktive aşılar sağlıklı kişilerdeki kadar güvenli 
– etkinliği daha düşük olabilir 

• Canlı aşılar (atenüe) bağışıklığı baskılananlarda 
kontrendike 

• Aşılar: Kollajen doku hst., MS, İBH, GvHD, 
rejeksiyonu tetiklemez 



Genel Zorluklar 

• Bağışıklık baskılanmadan önce aşılama şansı düşük 

• Aşıların etkinliği sınırlı 

• Çok farklı bağışıklık baskılanma durumları var 

• GvHD (+) vs GvHD (-), Otolog vs Allo KHN, Anti-B hücre 
tdvleri… 

• Yeni ilaçların bağışıklık sistemi üzerine etkisi ??? Etkinin 
süresi??? 

• Az sayıda randomize/iyi planlanmış çalışma var 

• Başarı kriteri: hastalık görünme sıklığında azalma 
DEĞİL!!! 



 
Pnömokok aşısının etkinliğini 

gösterebilmek için kaç kişi aşılanmalıdır? 
  

• Allo KHN yapılanlarda pnömokok insidansı  

– 8 / 1,000 transplants Engelhard, BJH 2002 

• Hipotez: eğer aşı etkili ise , risk 8 den 2/1000 
azalacak 

• … …Bunu ispatlamak için 

• > 5000 hasta çalışmaya alınmalı! 



Her Kanser  Hastası Aynı Değildir… 



İmmünyetmezlikli hastalar 

• HIV infeksiyonu hariç ağır immünyetmezliği olanlar 
– konjenital immünyetmezliği olanlar,  
– lösemi, lenfoma gibi hematolojik malignitesi olanlar, 
–  yaygın solid organ malignitesi olanlar, kemoterapi hastaları  
– yüksek miktarda kortikosteroid kullanan (immün sistemi 

baskılayacak steroid dozunun, 2 haftadan daha uzun süreli, 
sistemik olarak günde 20 mg’dan veya 2 mg/kg’dan daha fazla  
kullandığı durumlar kabul edilir)  hastalar yer alır.  

• HIV infeksiyonu olanlar 
• Sınırlı immünyetmezliği olanlar  

– Böbrek yetmezliği, diabet, alkolik siroz  
– aspleni  

• Kök hücre nakli yapılanlar  



Bağışıklık Baskılanması 

Yüksek Düzey 

• >20mg/gün ≥ 14 gün 
prednizolon kullanımı 

• Kanser kemoterapisi 

• Primer immün yetmezlikler 
(SCID vb) 

• HIV ( CD4 < 200/mm3) 

• Anti-TNF veya anti B lenfosit 
kullanımı 

• Solid organ nakli sonrası ilk iki 
ay 

• Hematopoetik kök hücre nakli 

Düşük Düzey  

• Bağışıklık Baskılanması 

• <20mg/gün ≥14 gün veya gün 
aşırı prednizolon kullanımı 

• HIV ( CD4 > 200/mm3) 

• Mtx (<0.5 mg/kg/hf) 

• Azatioprin (≤ 3 mg/kg/g) 

• 6-merkaptopurin (≤ 1.5 
mg/kg/g) 





GRİP ve KANSER HASTALARI 

• Atak hızı %10-40 

• Dünyada 3-5 milyon hasta/yıl ağır hastalık 

• 500 000 ölüm/yıl 

• Kanser hastalarında 4 kat fazla yatış 

• Kanser hastalarında 10 kat fazla mortalite 

• Grip  mevsiminde grip bulguları ile başvuran 
kanser hastalarının %21-33 grip 

• Mortalite %11-33 



GRİP AŞISININ KİMLERE ÖNERİLİR ?  
 

• 6 aylıktan büyük herkes 

 



Gribe bağlı komplikasyon riski yüksek olanlar 
 

• 65 yaş ve üzerindekiler 
• 5 yaştan (özellikle 2 yaş) küçük olanlar 
• Gebeler 

 

Eşlik eden hastalığı olanlar 
• kronik kalp ve akciğer hastalığı olan yetişkinler ve çocuklar (astımlı çocuklar da dahil). 
• Böbrek hastalığı olanlar 
• Diyabet(Şeker hastalığı olanlar) 
• Bağışıklık sisteminde yetersizlik veya baskılanma durumları (kanser hastaları, AIDS 

enfeksiyonu olanlar, organ nakli yapılmış olanlar, steroid ilaç alanlar, kemoterapi ya da 
radyoterapi uygulananlar) 

• Kan hastalıkları tedavisi görmüş veya hastanede görmekte olanlar(Hemoglobinopatisi olanlar) 
• Obezler (BMI >40) 
• <19 yaş aspirin kullanalar 
 

Bu hastalara hizmet edenler 
• Sağlık personeli ve hastane çalışanları 
• Kronik hastalığı olanların  yakınları 

 
 



Grip aşıları 

• Standart doz trivalan aşı 

• Standart doz hücre kültüründe üretilen 
trivalan aşı 

• Yüksek doz trivalan aşı 

• ID uygulanan aşı 

• Standart doz quatrivalan aşı 

• Yüksek doz trivalan aşı 

• Canlı zayıflatılmış intranasal aşı 
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2017-2018 aşı içeriği 

• A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus 

• A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus 

• B/Brisbane/60/2008-like (B/Victoria lineage) 
virus 

 

• Kuatrivalan aşıda 

– B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) 
virus. 



 
Önemli olan hangi grip aşısıyla 

aşılandığınız değil, herhangi bir grip aşısı 
yaptırıp yaptırmadığınızdır…. 

Induksiyon kt veya anti B lenfosit kt alanlarda yapılmamalı. 
Anti B<6 ay 





Pnömokok 

 

• Normal bireylerde 3.8 /100000 kişi 

• > 65 y                       36/100000 kişi 

• Bağışıklığı baskılanmış  186/100000 kişi 

 

 

 

 



Pnömokok  

Aşıları 

Polisakkarit 
pnömokok 
aşısı (PPA) 

Konjuge 
pnömokok 
aşısı (KPA) 

Yetişkinlerde pnömokok aşıları 



 Pnömokokal Aşılar 

Temel Özellikler 

Polisakkarit 

Pnömokok Aşısı   

PPA 

Konjuge Pnömokok 

Aşısı  

KPA 

Bağışıklık Yanıtı 
T lenfosit bağımsız 

Bağışıklık hafızası oluşmaz 

T lenfosit bağımlı 

Bağışıklık hafızası oluşur 

Antikor Düzeyi 
Düşük fonksiyonel antikor 

düzeyi 

Yüksek fonksiyonel antikor 

düzeyi 

İmmün Yanıt Kısa dönemli Uzun dönemli 

Nazofarengeal Taşıyıcılık 

(uzun dönemde azalma) 
Yok Var 

Tekrarlayan Dozların Etkisi 
Bazı serotiplere karşı azalmış 

etkinlik 

50 yaş ve üzeri yetişkinlerde 

tek doz koruyucu etkinlik 

1. 23 valanlı polisakkarit pnömokok aşısı kısa ürün bilgisi 2. 7 valanlı polisakkarit pnömokok aşısı kısa ürün bilgisi 3. KPA 13® kısa ürün bilgisi. 4. WHO Weekly Epidemiological Record, 

2008: 83(42): 373-84 5. Postma D.F, et al. The Journal of Medicine. 2012; 70(8), 337-348. 6. Hak E, et al. The Journal of Medicine, 2008;66(9), 378-383 7. Goldblatt D. Clin Exp 

Immunol. 2000;119(1):1-3. 8. Blanchard-Rohner G, Pollard AJ. Expert Rev Vaccines. 2011;10(5):673-84. 9. Schenkein J et al.Vaccine. 2008 October 9; 26(43): 5521-5526. 10. Nur’ain 

Salehan, Cordula Stover, Vaccine (2008) 26,451-459. 11. Duggan ST. Drugs 2010; 70 (15): 1973-1986 12. Egere U. et al. (2012) PLOS ONE 7 (11): e49143. 13. Torling, et.al (2003) 

Vaccine 22:96-103. 

13 Valanlı Konjuge Pnömokok Aşısı  ,  bağışıklık sistemini  

koruyucu hafıza yanıtı oluşturmak üzere uyarır. 



PCV13 

• Daha önce aşılanmamış ise 

– <2 y ve >65 y 

– >19 y eşlik eden enfeksiyonlara yatkınlığı hastalığı 
olanlar 

• HIV, LENFOMA, LÖSEMİ, SOLİD ORGAN TM, BY, MM, 
SPLENEKTOMİ VB.., KANSER KEMOTERAPİSİ GÖRENLER, 
RADYOTERAPİ, UZUN SÜRELİ STEROİD KULLANIMI 

 

 



PPSV23 

• Aşı olsun olmasın 
– >5 y >65 y 
– >19 y eşlik eden hastalık varlığına , bazen 5 yıl sonra 

rapel 
• kronik hastalığı olanlar 

– Kalp hastalığı, ac hastalığı, DM, alkolizm, siroz, CSF kaçağı, kohlear 
implant, orak hücreli anemi 

• enfeksiyonlara yatkınlığı hastalığı olanlar 
– HIV, LENFOMA, LÖSEMİ, SOLİD ORGAN TM, BY, MM, 

SPLENEKTOMİ VB.., KANSER KEMOTERAPİSİ GÖRENLER, 
RADYOTERAPİ, UZUN SÜRELİ STEROİD KULLANIMI 

 

– En fazla 3 doz 



> 1 yıl 

Risk yok 
ise> 1 yıl 

 
Var ise > 8 

hafta 



İmmunsupresyon olan hastada 
pnömokok aşılaması 



Pnömokok aşısı kimlere yapılmaz 

• Pnömokok aşısına alerjik reaksiyonu olanlar 

 

• Ağır ateşli hastalığı olanlar (akut dönemde) 

 

• Gebeler? 



PNÖMOKOK AŞI ETKİNLİĞİ 

• Konjuge aşı 

– İnvaziv hastalığı önlemede %90 (sağlıklı kişide 
%96, bağışıklığı baskılanmış kişide %81) 

– Kapsadığı suşlarla enfeksiyon %99 azalmış 

– Otitis media %7 , tüp takma %20 azalmış 

• Polisakkarid aşı 

–  İnvaziv hastalık %50-85 azalmış 



HEPATİT B 

• Erişkin dönemde geçirilen akut HBV enfeksiyonu 
sonrası kronikleşme %5-10; 

• Eğer doğumda gerekli immünizasyon 
uygulanmazsa !! 
– HBsAg ve özellikle HBeAg pozitif anneden doğan 

çocukların %70-90’ı enfekte olur, bunlarda da 
enfeksiyon %90 kronikleşir. 

– HBeAg negatif anneden doğan bebeklerin ise%10-40’ı 
enfekte olur, bu bebeklerin de %40-70’inde enfeksiyon 
kronikleşir  



Hepatit B aşısı kimlere yapılmalı 

• 1987’de HBV aşısı EPI (Expanded Programme 
onImmunization) içine entegre edildi 

• 1997 yılından itibaren ise tüm ülkelerde 
doğumdan itibaren HBV aşısı uygulanması 
önerildi 

• 1996’da 11-12 yaş çocuklar da dahil edildi 
• 1999’da 19 yaş altı tüm adolesanlar ve ergenler 

için genişletildi 
• Günümüzde yüksek riskli erişkinler başta olmak 

üzere HBV’den korunmak isteyen 
herkesinaşılanması gerektiği görüşü !!!! 



Hepatit B aşısı kimlere yapılmalı 
• Rutin bebek asılaması;  

• Perinatal Hepatit B virus bulasının engellenmesi; 

• Risk grubu asılamaları:  

– Hasta ve hasta çıkartıları ile teması bulunan tüm saglık personeli, 

– Saglık çalısanlarının yetistirildigi tıp fakülteleri, dis hekimligi fakülteleri, 
saglık meslek yüksekokulları vs. ögrencileri, 

– Hemodiyaliz hastaları, 

– Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalanlar, 

– Damar yoluyla uyusturucu kullananlar, 

– Hepatit B tasıyıcısı ile aile içi temaslılardan asısız olanlar, 

– Çok sayıda cinsel esi olanlar ve para karsılıgı cinsel iliskide bulunanlar, 

– Hepatit B dısında kronik karaciger hastalıgı olanlar, 

– Endemik bölgelere seyahat edenler, 

• Bu risk gruplarının dısında, hekimin yüksek risk nedeniyle ası yapılmasını 
uygun buldugu kisilere saglık kuruluslarında ası uygulaması yapılmalıdır. 
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Hepatit B aşısı kimlere yapılmamalı 

• Hepatit B aşısına karşı alerji gelişirse! 



HEPATİT B AŞISI ETKİNLİĞİ 

• 3 doz  

 

• >%90 koruyucu 

 

• Rapel? 



KANSER HASTALARINDA AŞILAMA  
NE ZAMAN YAPILMALIDIR? 

• Kemoterapi veya radyoterapi sırasında yanıt 
beklenen düzeyde olmayabileceğinden yıllık 
olağan influenza aşılaması hariç aşılama 
yapılmamalıdır.  

• Bu tür hastalarda aşılama kemoterapiden en az 2 
hafta önce veya 3 ay sonra yapılmalıdır.  

• Uygun olmayan dönemlerde yapılan aşılamalar 
dikkate alınmamalı, yapılmamış kabul edilmelidir.  

• İnduksiyon kt alanlara yapılmaz 
• Anti B lenfosit ajan kullananlara >6 ay 



Hangi aşılar yapılmamalıdır? 

• Genel olarak bu hastalarda istisnalar hariç 
canlı, zayıflatılmış aşıların kullanımı ( kızamık, 
kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği, sarı humma, 

oral tifo, ve rotavirus aşıları), hastalığa yol 
açabileceğinden kontrendikedir, 

yapılmamalıdır. 



Splenektomi planlanan/yapılan 
hastada aşılama 

• İnfluenza 

• Pnömokok 

• H. influenza 

• Meningokok 



Splenektomi planlanan/yapılan 
hastada aşılama 

 

• > 2 hf önce 

• Ameliyat yapıldı ise > 2 hf sonra 

– Yanıt daha az 



Splenektomi/aspleni olan hastada 
pnömokok aşılaması 



Meningokok aşıları 

• İki doz MenACWY, 2 ay ara ile yapılır, her 5 
yılda bir tekrarlanır- konjuge 

 

• Bir seri MenB aşılaması yapılır: rekombinant 
aşı 
– (MenB-4C formu: 2 doz, 2 ay ara ile)(Bexsero) 

– (MenB-FHbp formu: 3 doz; 0, 2, 6. aylarda 

veya  2 doz 0-6) (trumenba)- 

– Birbirinin yerine kullanılması için yeterli veri yok 

 



H. influenza tip B 

• Tek doz 



İmmünyetmezlikli hastalar 

• HIV infeksiyonu hariç ağır immünyetmezliği olanlar 
– konjenital immünyetmezliği olanlar,  
– lösemi, lenfoma gibi hematolojik malignitesi olanlar, 
–  yaygın solid organ malignitesi olanlar, kemoterapi hastaları  
– yüksek miktarda kortikosteroid kullanan (immün sistemi 

baskılayacak steroid dozunun, 2 haftadan daha uzun süreli, 
sistemik olarak günde 20 mg’dan veya 2 mg/kg’dan daha fazla  
kullandığı durumlar kabul edilir)  hastalar yer alır.  

• HIV infeksiyonu olanlar 
• Sınırlı immünyetmezliği olanlar  

– Böbrek yetmezliği, diabet, alkolik siroz  
– aspleni  

• Kök hücre nakli yapılanlar  



KHT sonrası aşılama 
Genel bilgiler 

 • Her ne kadar immünite kaybı allojenik> otolog 
olduğu düşünülse de tüm transplanthastalarında 
benzer olarak kabul edilir. 
 

• Kök hücre naklinden sonra matür immun 
fonksiyonları yeniden kazanması için süre gereklidir 
 

• Sitotoksik ve fagositik fonksiyonlar 100. günde 
•  –T ve B lenfositlerin fonksiyonlarını 1 yılı 

alabilmektedir 
• B hücre sayısı >1000/mm3 

 













2.1.5 Kuralı: 
Nakilden en az iki yıl sonra veya 
İmm supresif tedaviler bittikten bir yıl sonra 
IG infüzyonundan 5 ay sonra başlanmalı 
Zoster için 5.1.5 







KHT sonrası kullanılan aşı şeması -özet 

Td-aP 6-12. ay  0-1-6 

HIB 6-12. ay 0-2-4 

Pnömokok 3-6. ay başla  0-2-4-10 (ilk 3 doz PCV, 
4. doz PSV) 

İnaktiv polio 6-12. ay 0-2-4 

Hepatit B 6-12.ay 0-1-6 

KKK 24.ay (GVHH yok ise) 

İnfluenza >3 ay post transplant her yıl 

AŞILAMA 

Canlı aşı için >24 ay ve GVH hastalığı olmaması gerekir (ör:KKK) 

 



MEDSTAR KANSER MERKEZİ /KÖK HÜCRE NAKLİ 
SONRASI AŞI FORMU 

  

  

>6 ay >6ay +1-2 ay >6ay +2-4 ay >12 ay >24 ay Not 

İnfluenza (inaktif)           Her yıl tekrarlanacak. >4 ay sonra 

yapılabilir 

Tdap           Erişkin tip, aralar en az 1 ay 

İnaktive polio             

Pnömokok 

polisakkarid 

          Konjuge tercih edilecek , son doz 

polisakkarid olabilir. SGK konjuge 

karşılamıyor 

Pnömokok 

konjuge 

          

H. influenza tip B             

Hepatit B           Gerekli  ise 3 doz 

Hepatit A           Gerekli ise 2 doz 

MMR           2-1-5 kuralı 



Aşı jenerik isimleri 

• Konjuge pnömokok aşısı : Prevenar 13 
• Polisakkarid pnömokok aşısı : Pneumo 23, pneumovax 
• Tdap: adacel, boostrix 
• Tdap ve inaktif polio : adacel polio, boostrix polio 
• H. İnfluenza: Act-hib, hiberix 
• TDap ve inaktif polio -hip: Çocuk için (difteri dozu 

nedeniyle, mecbur kalınırsa erişkinde de kullanılabilir) 
infantix IPV-hib 

• Hepatit B : Engerix b, gen hevac b 
• İnfluenza: vaxigrip, fluarix tetra 
• KKK: MMR 

 



SUT 

• 2.4.3-A - Sağlık Bakanlığı “Genişletilmiş 
Bağışıklama Programı” kapsamına dahil 
olmayan aşı bedelleri; kronik böbrek 
yetmezliği, kistik fibrozis, KOAH, kanser, 
HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve 
immünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık 
durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon 
hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli 
kişilerin bu durumlarını belgeleyen sağlık 
raporuna istinaden karşılanır. 

 



SUT 

 
• 2.4.3-B - Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile 

yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını 
belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; astım 
dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı 
olan erişkin ve çocuklar, diyabet dâhil herhangi bir kronik 
metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, 
hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya 
immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay - 18 
yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi 
alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten sağlık 
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde 
yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. 
 
 



SUT 

• 2.4.3-C - Pnömokok aşısı bedeli (polisakkarit); iki yaş üstü 
çocuklarda ve erişkinlerde, aspleni, dalak disfonksiyonu, 
splenektomi (medikal, cerrahi ve otosplenektomi) yapılan veya 
planlanan olgular, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, 
immünsupresif tedavi, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu 
ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı immün 
yetmezlik ve immün baskılanma durumları, kronik renal hastalık ve 
nefrotik sendrom, kronik kalp hastalıkları, astım dahil kronik akciğer 
hastalıkları, siroz dahil kronik karaciğer hastalıkları, diyabet dahil 
herhangi bir kronik metabolik hastalığı, hemoglobinopati, doğuştan 
ve edinilmiş kraniyal defektler ve dermal sinüsler dahil beyin 
omurilik sıvısı sızıntısına sebep olan durumlarda, hastalıklarını 
belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi 
halinde 5 yılda bir karşılanır. 65 yaş ve üzerindeki kişilere rapor 
aranmaksızın beş yılda bir defa olmak üzere bedelleri ödenir. 
 







 



Hastaların yakınlarının aşılanması 

• Bu hastalara hizmet veren veya yakınları hasta olduklarında 
bu mikropları onlara bulaştırabileceğinden, bu kişilerin 
aşılanması çok önemlidir. 

• Bu hastaların yakınlarına ve onlara hizmet veren sağlık 
çalışanlarına mutlaka önerilen  aşı influenza (grip) aşısıdır. 

• Bu yakın temaslılara (sağlık personeli dahil) rutin aşılar 
mutlaka yapılmalı ancak oral polio (çocuk felci)  aşısı 
gastrointestinal yol ile etrafa yayılabileceğinden 
kontrendikedir, yapılmamalıdır. 

•  Canlı- zayıflatılmış kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları 
yakın temaslılara yapıldığında bu hasta grubu için risk teşkil 
etmez, su çiçeği aşısı ise nadir olarak kanser hastalarında 
hastalığa neden olabileceğinden yapılmamalıdır.  
 



 
Bağışıklığı Baskılanmış Kişilerin 

Temaslılarına Canlı Aşı Yapılabilir mi?  



Özet 

• Kanser hastalrında aşılama unutulmamalıdır 

• Grip aşısı ve pnömokok aşısı, tetanoz aşısı 
mutlaka önerilmelidir 

• Altta yatan hastalığa göre aşı şeması 
uygulanmalı 

• Kayıt altına alınmalıdır 

• Hasta yakınlarının ve sağlık personelin 
aşılanması unutulmamalıdır 



 İhsan abi; akut löseminin 
aşını bulmuşlar!!! 

Rabin’cim,  iğne mi? Bunun 
hapı şurubu yok mu? 

Antalya’dan sevgiler veTeşekkürler……………. 


