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Hematolojik konularda aşılama 
konusundaki kısıtlılıklar
• Hematologlar tarafından sıklıkla ihmal edilen bir konudur.
• Bazı aşılarla ilişkili veri az veya hiç veri yok
• Nadir hastalıklarda aşıların klinik etkinliğini göstermek için 

ihtiyaç duyulan hasta sayısına ulaşılması imkansız olabilir
 Etkililik, çoğunlukla sağlıklı bireylerdeki biyolojik parametreler 

üzerinde tanımlanmıştır. 
 Farklı hastalıkların immün sistem üzerindeki etkileri de farklı 

olduğu için verilerin bir populasyondan diğeri üzerinde 
yorumlanması zordur

 Hastalıkların tedavilerindeki hızlı değişiklik immün sistemi de 
etkileyerek aşı etkinliğini değiştirmektedir.



Hematoloji hastalarını aşılamanın 
nedenleri
 Toplumdan kazanılan enferksiyonlar konusunda aynı 

yaştaki sağlıklı bireylerden daha fazla risk altındadırlar  
(örn. Pneumokokal hastalık ve grip vb,). 

 Aşı ile önlenebilir çoğu hastalık nedeni ile hastanede 
yatma riski, solunum yetmezliği, uzun süreli yoğun 
bakımda kalış ve  ölüm riskleri artar. 

 Hematoloji hastalarında görülen birçok enfeksiyon aşı 
ile önlenebilir, en azından şiddeti azalabilir.

 Enfeksiyonun altta yatan hastalığın tedavisini 
geciktirmesi veya engellemesi riski vardır.



• Konu iki bölüm olarak incelenecektir;

• Transplantasyon yapılmamış hematolojik maligniteli
hastaların aşılanması

• Myeloidseri hastalıkları ( AML, MDS, KMPH)

• Lenfoidseri hastalıkları(Myelom, lenfoma, KLL)

• Transplantasyon  yapılan hastanın aşılanması

• Allonakil

• Otolognakil



Myeloid Hastalıklar
 Aşının etkinliği uygulanan tedaviye göre değişebilir;

 Standart yoğun kemoterapi
 Tirozin Kinaz İnhibitörleri (TKI) (CML)
 JAK inhibitörleri (MPD'ler)

 Bu hasta gruplarında aşılama hakkında çok az veri



Erişkin MDS hastalarında aşılama verileri

• Yayınlanmış veri yok

• MDS hastalarının ortanca yaşı 75 yıl olup, grip ve 
pnömokoklara karşı aşı yapılmalıdır.

• Bununla birlikte, hastalık heterojenliği dikkate 
alınmalıdır: örneğin KMML’de enfeksiyon riski  
RCMD'den daha fazladır.



Influenza
•Genel populasyona göre grip riski daha fazladır

HBV
•Akut HBV enfeksiyonu KT’de gecikmelere neden olabilir. 
•HBV sıklığının az olduğu durumlarda; güvenli kan ürünlerinden dolayı 
de novo HBV enfeksiyon riski düşüktür. 
•HBV sıklığının yüksek olduğu ülkelerde yüksek oranda yatay geçişler 
nedeni ile de novo HBV enfeksiyon riski vardır ( kan transfüzyonu, 
girimsel işlemler vb nedeni ile ).

Diğer
•Erişkinlerde VZV, MMR, DTP, meningokok ve pnömokok aşıları ile ilgili 
veri yoktur

Aml’deaşılama

Ljungman et al. BJH 2005; Cherif et al. Eur J Haematol, 2013; Spickermann et al. Leukemia and Lymphoma 
1994; Titmarsh  et al. Cancer Epidemiology 2014; Metafuni et al, MJHID, 2017; Pullucku et al. Int J of Inf Dis, 
2008; Mallet, ECIL-5 guidelines,  Lancet Infect Dis 2016



• TKİ öncesi dönemde KML hastalarında cilt ve solunum sistemi enfeksiyonunun 
riskleri artmıştı. (Titmarsh 2014)

• TKİ’leri bu riski daha da artırır fakat kesin veriler mevcut değildir.
• TKI'lar ile birlikte Hepatit B'nin reaktivasyon riskinin arttığı rapor edilmiş ve 

EMA’nın TKİ’ne başlamadan önce tüm hastalara HBV taraması yapılması 
önerisi vardır.

• Dasatinib kaynaklı fırsatçı enfeksiyonlara ait vaka raporları mevcuttur. (Chang, 
IJID 2014)

• TKI tedavisi aşı etkinliğini azaltabilir
• Pnömokok aşısına yanıt sağlıklı kontrollerden daha düşüktü
• İnfluenza aşılama yanıtları (inaktif ve adjuvanlanmış) sağlıklı kontrollere 

benzerdi

Titmarsh et al. Cancer Epidemiology 2014; Rubin et al. CID 2013; Chang et al. Int J Infect Dis. 2014;  de 
Lavallade et al. Blood 2013; de Lavallade et al. Haematologica 2011

Tirozin Kinaz İnhibitörleri kullanan KML 
hastalarındaki Enfeksiyon sıklığı



Myeloproliferatif hastalıklar MPH 
ve ruxolitinib

• Veriler, JAKi öncesi dönemde MPH‘lı hastalarda 
enfeksiyon riskinin artmadığını düşündürmektedir.

• Ruxolitinib, artmış enfeksiyon riski ve özellikle HZ ve 
fırsatçı enfeksiyonlarla ilişkilidir.

• JAKi tedavisi aşı etkinliğini azaltabilir, kesin veri yok



ECIL  Myeloid hastalıklarda aşılama: 
AML
 Ülke aşılama politikalarındaki yaş ve komorbid hastalıklara dayalı 

endikasyonlar dikkate alınmalıdır.
 Yoğun kemoterapinin sona ermesinden sonra hastalar: immün 

yetmezliği düşünüldüğü sürece tek doz inaktif influenza aşısı önerilir 
(B IIu).

 HBV prevalansının yüksek olduğu durumlarda; ki KT sırasında HBV 
enf riski yüksektir, HBV aşılaması KT öncesinde veya sırasında 
yapılabilir ( Çocuklarda, ALL ile benzer şekilde)( CIIu).

 Ülke önerilerine göre KT bitiminden 3-6 ay sonraaşılama yapılmalıdır. 



• Ülke tavsiyelerine göre yaş veya komorbiditelere dayalı 
endikasyonlar dikkate alınmalıdır.

• Kesin risk bilinmemekle birlikte BCR-ABL / src
inhibitörleri (dasatinib, bosutinib) daha fazla 
immünosupresif olabilse de, KML hastalarında (B II u) 
influenza aşısı önerilmektedir.

• Bir doz yeterli gibi gözükmektedir. 
• KML hastaları pnömokoklara karşı aşılanmalıdır(C II t)
• Ruxolitinib veya TKİ ile tedavi edilen hastalarda canlı aşılar 

kontrendikedir. (D III)

ECIL kılavuzu: TKİ kullanan KML, ruxolitinib
kullanan MPH



Lenfoproliferatif hastalığı olanlarda 
aşılama

Hastalıklar
•Multiple myelom (MM)
•Lenfoma (HL and NHL)
•KLL
•Akut lenfositik lösemi 
(ALL)

Dikkat edilmesi gereken 
noktalar
•Anti CD-20 MoAb kullanımı
•MM ve lenfomalar için yüksek veya 
düşük yoğunluklu tedavilerin kullanımı
•Bortezomib,  carfilzomib, brentuximab, 
ibrutinib,  idelalisib, lenalidomid ve 
pomalidomid gibi yeni ilaçlar
•Allo nakil olmayan MM ve KLL 
hastalarında immün sistemin 
toparlanmasının uzun sürmesi
•Remisyona giren agresif lenfomalardan
sonra immün sistemin toparlanmasının 
daha iyi olması



Multiple myeloma ve invaziv
pnömokokal hastalık riski (IPH)

• Tanıyı takiben özellikle ilk bir yılda bakteryel enfeksiyon riski yüksektir (HR = 
7.1; 95% CI 6.8-7).

• Son yıllarda yeni tedavi seçenekleri ve otolog nakillerin artan uygulaması riski 
artırmıştır. 

• MM hastalarında tüm ölümlerin %22’si enfeksiyon nedeni iledir.
Blimark et al. 2015 Haematologica, Hsu et al. Medicine (Baltimore) 2015
• IPH sıklığı  MM’da diğer LPH’ğı olanlara göre artmıştır. 

Myeloma
Lösemi

11 –22
4.1

KLL 4.3
Non-Hodgkin lenfoma 1.7
Hodgkin lenfoma 0.9
MGUS 0.12
Genelpopulasyon 0.15

Lindstrom et al. Infect Dis 2016, Backhaus et al. BMCInfectDis2016



MM ve pnömokok aşısı

PPSV23 aşısına yanıt oranı: %33-57 arasındadır.
» Chapel Lancet 1994; Hargreaves J Clin Pathol 1995, Robertson Br J Cancer 2000; Hinge APMID 2012

PCV aşısına yanıt oranı: Bir çalışmada: MM: 63% vs kontrol 100%
Karlsson Trials in Vaccinology 2013

Lenalidomid kullananlarda aşıya alınan cevaplar daha iyi bulunmuştur.
» Noonan Clin Cancer Res 2012

Güvenlik sorunu yok
Aşılama sonrası oluşan immünitesin süresi hakkında veri yok



MM ve influenza 

MM’dainfluenzariski  artar: HR=6.1
» Blimark et al. Haematologica2015

Trivalent inaktif aşı kullanılmalıdır(TIV)
Serokonversion0% to 83% (5/6 pts), sıklıkla yaklaşık.20-25%*

Robertson et al. Br J Cancer 2000; Rapezzi et al. Eur J Haematol 2003; Ljungman et al. Br JHaematology 2005; Hahn et al.
Haematologica 2015; Cherif et al. Eur J Haematol 2013; Sanada et al. Japanese Journal of ClinicalOncology 2016;

Etkinliği artırmak için:
• 2.TIV veya adjuvanaşının belirgin bir yararı yok
Ljungmanet al. Br J Haematol, 2005; Sanadaet al. Jap J ClinOncol2016; Monkmanet al. LeukLymph 2011

• Aşı dozunun yüksek olarak iki kez uygulanması faydalı olabilir. 
Cherifet al. EurJ Haematol2013; Branaganet al. ClinLymphMyelLeuk.2017

Güvenlik sorunu yok



MM ve Hemofilus influenza B (HiB) aşısı
• MM’daHiBhastalığının risk oranı bilinmiyor

• Kontrollere göre antikorların koruyuculuğu ile ilgili veriler 
çelişkili

• Karlsson et al. CVI 2011; Nix et al. CVI2012

• HiBaşısına yanıtın sağlıklılara benzer  olduğu bildirilmiş
• Robertson Br J Cancer2000

PRP, polyribosylribitolphosphate



MM veHerpes zoster(HZ)

• MM’da HV enfeksiyon riski artar ( özellikle bortezomib
kullananlarda ): 4-14 fold

– Hansson et al. 2017 Br J Cancer; Blimark et al. 2015 Haematologica
– Chanan-Khan et al. J Clin Oncol. 2008

• MM’da HZ aşılaması ile ilişkili spesifik veri yok.



Lenfoma

Heterojen bir hastalık

IPH riski 5-10 kat artmış
Lindstrom et al. Infect Dis 2016; Wong et al. Epidemiol Infect 2010

İnfluenza riski artmış

Herpes zoster riski 2-3,5 kat artmıştır. 
Hansson et al. Br J Cancer 2017, Yenikomshian et al. BMC Infect Dis 2015, Forbes et al. BMJ 2014

HBV: Düşük endemik bölgelerde de novo enfeksiyonları nadir 
görülürken, reaktivasyon daha sık görülür, uygun tarama ile profilaksi
veya tedavi sağlanmalıdır.

HPV: Özellikle HL ve pelvic radyasyon alanlarda risk artmıştır
Klosky et al. Cancer 2009



Lenfomave pnömokokaşısı

PPSV23
•KT’den önce aşılandı ise özellikle splenektomili hastalarda yanıtlar 
daha iyi( %45 - %80) 

Petrasch et al. Clin Diagn Lab Immunol 1997; Landgren et al. J Intern Med 2004, Cherif et al. Vaccine 2006, Grimfors et al. EuJ
Haematol 1990; Ammann et al. Rev Infect Dis1981

• 3 yıldan sonra titrelerin azaldığı bu nedenle 2. yıldan sonra tekrar 
aşılamanın faydalı olabileceği bildirilmiş

» Grimfors et al. Eu J Haematol1990

PCV
• Yanıtların polisakkarit aşıdan daha iyi olduğu görülmektedir 

» Svensson et al. Br J Haematol2012



Lenfomada influenza aşılaması, 15 çalışmanın özeti
• 9 çalışma; TIV aşısına yanıtın çok değişken ve sağlıklılardan düşük 

olduğunu tespit etmişlerdir (% 3-95, median % 30).
Nordøy et al. Medical Oncology 2002; Rapezzi et al. Eu J Haematol 2003; Ljungman et al. Br J Haematol 2005; Mazza et al. Clin Med Res 2005; 

Brydak et al. Vaccine 2006; Centkowski et al. Clin Immunol 2007; Bedognetti et al. J Immunol 2011; Ide et al. Human Vaccines &  
Immunother. 2014; Sanada et al. Japanese Journal of Clinical Oncology 2016

• 5 çalışma; TİV ve adjuvan aşılara yanıtın benzer olduğunu tespit 
etmişlerdir. 

Mackay et al. JCV 2011; Monkman et al. Leuk & Lymph 2011; Villa et al. Leuk & Lymph 2013; De Lavallade et al. Haematologica 2011; Yri et  al. 
Blood 2011

• 4 çalışma; özellikle adjuvan aşılarda ikinci dozun yararlı olabileceğini 
bildirmişlerdir.

Ide et al. Human Vaccines & Immunother. 2014; De Lavallade et al. Haematologica 2011; Villa et al. Leuk & Lymph 2013; Hottinger et al.  
Oncologist 2012

• 2 çalışma aşılamanın KT’den etkilenmediğini fakat yüksek yoğunluklu 
rejimler ile ilgili veri yoktur.

• Centkowski et al. Clin Immunol 2007, Hottinger et al. Oncologist 2012

• Rituksimab tedavisinde aşılama yanıtı bozuktur, tedavi sonrası en az 
6-10 ay geçmelidir. 

• Ljungman 2005, Yri 2011, De Lavallade 2011, Ide 2014



Lenfoma hastalarında aşıya immün yanıtta 
rituksimabın rolü

Rituksimab tedavisi sırasında influenza aşılaması yapıldığında yanıt 
oranı sıfır
Yri Blood 2011; Hottinger et al. Oncologist 2012; De Lavallade et al. Haematologica 2011; Mackay CVI 2011; Ide et al. Human Vaccines & Immunother. 2014

•Rituksimab tedavisi sonrası aşıya yanıt ilk 6 ay içinde çok düşük % 0-29
De Lavallade et al. Haematologica 2011

– Median 29 ayda TIV aşısına yanıt % 3-29.
Bedognetti et al. J Immunol. 2011

–PPSV23: HiB aşısına yanıt rituksimab sonrası 6-12 ay sonra aşılananda  
daha iyi
Svensson et al. 2011



KLL’deenfeksiyon riski
• 263 başlıca yeni ilaçlar ile tedavi edilen hastaların olduğu bir 

çalışmada enfeksiyon oranı %72 ve enfeksiyon nedenli ölüm oranı % 
38 bulunmuştur. 

Williams et al. Leuk Lymph 2017

• Pnömokok ve Hib enfeksiyonlarının  sıklığı ve ciddiyeti ile  ile IgG
seviyeleri arasında ters ilişki vardır. 

• HZ oranı yüksektir.

• Aşılara yanıtın az olmasının nedenleri:
– Ab üretiminde bozulma
– Antijen sunumunun bozuk olması
– Yüksek plazma histamin seviyeleri olarak bulunmuştur 

(ranitidin ile aşı etkinliğini artırma çalışmaları vardır)



KLL’ de Pnömokokaşısı 

PPSV23’e yanıt:
•Kötü, % 0-21 arası, her zaman kontrollerden düşük
•Erken evre hastalarda aşı yanıtı daha iyi
» Hartkamp et al. Vaccine 2001; Sinisalo et al. BJH 2001; Van der Velden et al. Eur J Haem 2007;  Safdar et al. 
Cancer 2008

•Ranitidin veya GM-CSF’in yararı yok
» Van der Velden et al. Eur J Haem 2007; Safdar et al. Cancer 2008

PCV aşıya yanıt: daha iyi
– PCV7: %20-47, erken evre hastalarda daha iyi  (Sinisalo et al. Vaccine

2007)
– PCV13: %58 ( herhangi bir tedavi almayan hastalarda) (Pasiarski et al. 

PLOS One 2014)
– İbrutinib hastalarında yanıt kötü (Andrick BJH 2017)

Polisakkarit ve konjuge aşıların her ikisi ile de yanıt süresi ve klinik koruma oranı 
bilinmiyor



KLL’de influenza aşısı

İki çalışmada TİV  aşısına yanıt düşük (%5-30)
Çoğunluğu  tedavi almayan 60 hastayı içeren  bir çalışmada yanıt oranı 
oldukça yüksek bulunmuştur (%72%-95)
Van der Velden Eu J Inter Med 2001, Rapezzi Eur J Haematol 2003, Centkowski J Clin Immunol 2007

Özellikle erken evre KLL’de çift doz TİV aşısına yanıt iyi olabilir fakat iki 
doz yanıt daha iyidir. 
Van der Velden Eu J Inter Med 2001, Ljungman Br J Haematol 2005<; De Lavallade Haematologica 2011

İbrutinib kullanan hastalarda yüksek doz yapılsa dahi TİV aşı yanıtı 
zayıftır (%8-26). 
Sun JAMA Oncology 2016; Douglas Haematologica 2017TİV



KLL ve diğer aşılara yanıt

HiB:
-Yanıt oranı %21-92
Jurlander 1995; Hartkamp 2001; Sinisalo 2001; Sinisalo 2002; Van der Velden 2007

-Ranitidin ile daha iyi olduğunu bulan çalışma var (% 52 vs. %28
van der Velden 2007

-Genç yaş, erken evre hastalığı olan ve IgG düzeyi normal olanlarda aşıya yanıt 
daha iyi.
Hartkamp 2001; Sinisalo 2001; Sinisalo 2002

Isı ile inaktive edilmiş HZ aşısı ile ilişkili veri yok



• İnaktive aşılar güvenli  fakat etkili olmayabilir ( özellikle ciddi 
hipogamaglobulinemik ve rituksimab kullananlarda “12 ayı geçse bile”)

• Özellikle son 6 ay içinde rituksimab veya diğer monoklonal ab kullananlarda aşı 
yanıtları kötü olduğu için aşılama nafile olabilir.

• Tüm bu hastalarda KT sırasında ve sonraki bir yıl içerisinde koruyucu önlemler 
alınmalıdır ( maske ile damlacık önlemleri, antiviral profilaksi, IgG uygulaması, 
ev halkının aşılanması gibi). 

• Aktif tedavi fazı sonrası ( idame sırasında) veya tedavi bitiminden 3-6 ay sonra, 
ülkenin aşılama politikaları ışığında; hastanın yaş ve eşlik eden hastalıklarına 
göre inaktif aşılar kullanılacak şekilde planlanmalıdır.

– Rituksimab tedavisi bittikten 6 ay sonra Ab seviyelerini değerlendirmek (öz. 
tetanoz, HBV) aşılama programının planlanmasında yardımcı olabilir. 

ECIL  LPH kılavuzu ( MM, KLL, Lenfoma)



ECIL7 LPH kılavuzu

° Protective response is not expected during high intensity chemotherapy or within 6 months
from the end of rituximab administration; ^ Better response might be obtained administering a
2nd dose and/or using an adjuvanted* or high dose vaccine**; *Data from monovalent
pandemic vaccine; no data from regular adjuvanted vaccine. **Unavailable in Europe; One
dose unless specified otherwise

Vaccine and population Timing ECIL 7
recommendatio
n

Pneumococcal
PCV13 and PPSV23 (at least 8 weeks
after PCV) in CLD

if possible at diagnosis, or during  
maintenance or plateau phase

B II u, t

Influenza
Inactivated^ Annually, as long as considered  

immunocompromised
A II u

Influenza vaccination should be postponed in patients who are receiving or 
have  received during the previous 6 months anti-CD20 Abs due to the 
absence of  response

B II u

HPV In lymphoma survivors As in healthy population B II t
Live-attenuated vaccines (LAV)
Do not administer as long as considered immunocompromised, usually at 
least 3 months after the end of CT or at least 6 months from rituximab

D III





Hematopoetik Kök Hücre 
Nakli Alıcılarında Aşılama



KİT sonrası invazivpnömokokalhastalık (IPH)

Transplant sonrası ilk yılda pnömoni ve bakteriyemi oranı %21 – 57 
arasındadır ve mortalite oranı %11-22 dir.

Bu enfeksiyonlara dair risk nakil sonrası spesifik ab ( IgG, özellikle IgG2, 
IgG4 ve IgM) düzeyleri ve opsonitik aktivitenin azalması ile ilişkilidir. 

Her ne kadar Allo KİT alıcıları otolog nakil alıcılarından daha riskli olsalar 
da tüm nakil hastaları risk altındadır. 

Gerçek İPH riskini belirten veri yoktur.

Winston DJ et al. Ann Int Med 1979; Sheridan JF et al, Blood 1990; Kulkarni S et al. Blood
2000;  Engelhard D et al. BJH 2002; Youssef S et al. Medicine 2007; Olarte L et al. TID 2017



Mevcut Antipnömokokalaşılar

• 23-valent polysaccharidic (PS) vaccine (PPSV23,
Pneumo23)
İmmünojenitesi zayıf, T h bağımsız yanıt, ek dozun etkisi yok

• 13-valent (daha önce ki 7 valanlı aşı yerine geçmiştir)
conjugate vaccine (PCV 13, Prevenar)
İmmünitesi yüksek, her polisakkarit bir taşıyıcı proteine(diphtheria

CRM197 protein )  bağlanması nedeni ile immün yanıt T h bağımlı, 
daha uzun süreli ve etkili bir aşı yanıtı var, ek doz etkisi mevcut.

• Bazı ülkelerde 10 valanlı aşı mevcut (PHiD-CDn, 
Synflorix) 



Allonakil sonrası PPSV23 

• PPSV23’e tek başına immün yanıt kötü, 12 ay geçse bile, 
özellikle kronik GVHD olan veya steroid alanlar da (< %55) 
(Gandhi et al. BMT 2001; Kumar et al. CID 2007)

• Allo nakil sonrası 8. veya 20. ayda verilen tek doz aşı arasında 
yanıt açısından fark yok.(Parkkali T et al. BMT 1996)

• Bununla beraber 3 doz PCV sonrası 12 veya 18. ayda yapılan ek 
PPSV23 aynıt oranını %83-89 çıkarabilir önceki aşılara yanıt 
oranı artar.

(Cordonnier C et al. Vaccine 2010)



• Her bir pnömokok aşısı arasındaki 1 aylık aralıklar, Ab 
titrelerinin düzenli olarak artmasını sağlar.

• Allojenik HSCT sonrası erken aşılama (3. aydan sonra, 3 x PCV)  
geç aşılamadan (9 aylıktan) daha düşük değildir. 

• Bağışıklığın uzun dönem süresi hakkında veri yoktur.

Meisel R Blood 2007, Cordonnier CID 2009, Cordonnier CID 2015



Nakil sonrası 3. aydan itibaren
Bir aylık aralıklar ile 3 doz PCV13AI
GVHD vakalarında 3. dozdan 6 ay sonra 4. doz düşünülebilir. BIIr

BI
12. ayda:
- 1 doz PPSV23 * GVHD yoksa
*Son konjuge aşının üstünden en az 8 hafta 
geçmelidir. 

ECIL 7kılavuzu allojeneik nakil pnömokok
aşılaması



Nakil sonrası  3 . Ydansonra
1 aylık aralıklar ile 3 doz PCV13 BIII

12. ayda:
1 doz  PPSV23 B III

ECILkılavuzu otolognakil için pnömokokaşılaması



Allo nakil sonrası Hib aşısına immün
yanıt

• Bir doz Hib-konjuge aşıya 6-8 . ay ile 18-20. aylar arasında 
yanıt farklı görünmemektedir.

(Parkkali T et al. BMT 1996; Parkkali T et al. BMT 1999)

• 4-9 aylar arası veya 10-17 aylar arası yapılan iki doz aşıya 
yanıt oranı da farklı bulunmamıştır (yaklaşık %85)

(Barra et al. JID  1992)



• Kök hücre nakli sonrası Hib konjuge aşıları daha 
immünojeniktir. 

• GVHD'nin bağışıklık yanıtı üzerinde düşük bir etkisi var 
gibi görünüyor

• Genç bağışıklarda ve genç alıcılarda immün yanıt daha 
yüksek gözlenir. 

• Hib konjugat aşıları, HSCT sonrası güvenlidir. Ciddi yan 
etki  bildirilmemiştir. 



ECİL kılavuzu Anti-Hibaşılaması

Otolog ve alljeneik nakil hastalaeı için aynı şema önerilir. 
Nakil sonrası  üçüncü aydan sonra aşı yantı oluşmaya başlar, birer aylık 
aralıklar ile 3 doz önerilir. BII r

Uygulanacak aşı sayısını azaltmak amacıyla DTP-Hib kombine 
aşısı kullanılması planlanıyor ise  3 dozluk aşı altıncı aydan sonra 
kullanılmalıdır. B  II r



• Birer aylık aralıklarla yapılan 3 doz MCV-C  aşısı sonrası yanıt oranı hem 
allo nakil hem de otolog nakil  yapılanlarda % 100 bulunmuştur 
(prospectif çalışma, 23 hasta, yaş aralığı 2-17. (Patel SR  CID 2007)

• Men B aşısı hakkında  veri yok.

Nakil sonrası meningokok aşısı



ECIL kılavuzu allove otolognakilde meningokokaşılaması

 Daha önce aşılanıp aşılanmadığına bakılmaksızın nakil sonrası 6. aydan 

sonra en az iki doz  önerilmektedir.



ECIL kılavuzu allove otolog nakil alıcılarında Difteri-Tetanoz
aşılaması

• Hem otolog hem de allo nakilde 6 aydan sonra 1-
2 aylık aralar ile 3 doz B II u

• Hem çocuklar hem d erişkinlerde DT, Td tercih 
edilir. C III

• Ek dozlama ülke sağlık politikasına göre 
verilebilir



HSCT sonrası pertusis aşılama verileri
Reference Vaccine

(Pertussis
Toxoid  

content/  
µg)

No. evaluable
patients  

Type of HSCT  
(age range)

Immunization schedule Definition of  
response

% of responders

Papadopoulo
s  Blood 2008  
(Abstract 
ASH)

Tdap
(2.5)

41 pts
ALLO (1)

(10-64y)

1 dose, at a median of 
4.5
y post-transplant

> 2 fold Ab  
titers from 

pre- vaccine 
titers

7/41 (17%)

Small
BBMT 2009 Tdap

(2.5)

28 pts
AUTO (2)
(20-73y)

1 dose, at a median of 
4.5
y post-transplant

« 2/28 (7%)

Inaba BJH  
2012 DTaP

(25)

30 children
ALLO < 7 y
evaluable
for long-
term FU

with 3 Ab
assessment

s

3 doses planned at 12, 
15
and 18 months (4)

EIA index  
values> 1.19

Each of the 3 doses  
increased Ab titers  At 

5 years post-HSCT:  
only 5/16 (31%) were  

protected

Shah
BBMT 2016

Tdap (8) in  
adults  

DTaP (25)
in 

children

63 pts  
ALLO Cord  

Blood
(0.9-64)

2 or 3 doses at 1 month  
interval, started at a  
median of 17 (range: 7-
45) months(3)

Seroconversio
n  in a seroneg  
patient or >2  
fold rise Ab  

titer

Children (n=16): 100%
Adults (n= 44): 54%

(1) 59% of the patients were transplanted with T-cell depletedgrafts
(2) 84%  of the patients had received Rituximab before and/or after autologousHSCT
(3) Vaccination was post-poned in case of chronic GVHD, CD4  <200/µL and IgG<5g/L
(4) Vaccination was post-poned in case of chronicGVHD



ECIL kılavuzu allove otolog nakil hastalarında Pertusis
aşılaması

• Nakil sonrası tetanoz-difteri aşısına boğmaca toksoidin ilavesi ile  (BII 
olarak önerilir), 6 aydan 12 aya kadar 1-2 aylık aralıklarla 3 doz olarak 
düşünülmelidir.CIII

• Erişkin HSCT alıcılarında DTaP ile spesifik bir çalışma olmamasına 
rağmen, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde “Tdap”'tan daha 
yüksek PT dozu içeren “DTaP”, tercih edilmelidir. CIII



HSCT sonrası antiviral aşılar 
• Influenza
• Poliomyelitis
• Hepatitis B
• Human papillomavirus(HPV)

• Varicella-zoster virus(VZV)
• Measles-mumps-rubella(MMR)

In purple: Live attenuated vaccines (LAV)



HSCTsonrasiinfluenzaaşısı
• Morbidite ve  mortaliteye neden olur.
• Nakil sonrası influenza pnömonisi sonrası mortalite oranı 

% 6-28 arasındadır.
• Nakil sonrası 6 aydan sonra bir doz TİV aşının klinik 

yararı gösterilmiştir(Machado et al.  BMT 2005)
- 6 aydan sonra bir doz ile yanıt oranı: TİV için %10-74, 

H1N1 için %44-64 bulunmuştur.
- Nakil sonrası zamanla yanıt düzelir
- İkinci dozun yararı tartışmalıdır. 



Nakil sonrası IIV ye yanıtın düşük olmasının nedenleri

• Transplant ile aşılama arası zamanın kısa olması (Natori
2017,  Engelhard 1993, Mohty 2011, Issa 2011, Karras 2013)

• Aşılama sırasında düşük lenfosit sayısı
(Engelhard 2011, Fukatsu 2016)

• Aşılama sırasında düşük IgG, IgA or IgM seviyeleri 
(Fukatsu 2016, Mohty 2011)

• Kronik GVHD (Fukatsu 2017)

• Calcineurin inhibitörleri veya diğer immünosuppresif
ilaçların kullanımı (Mohty 2011, Natori 2017)

• Son 12 ayda rituksimab kullanımı (Issa, 2011)

• Lokal aşı reaksiyonları daha iyi immün yanıt ile 
ilişkilidir.

(Gelinck, 2009)



ECIL  kılavuzu Nakil alıcılarında mevsimsel 
IIV aşılaması

• Allo nakil alıcılarında; transplanttan en az 6 ay sonra, ilk yıl içinde, 
mevsimsel gribin başladığı sezonda başlayarak, yılda bir kez IIV, hasta 
immünsupressif olduğu sürece veya ömür boyu önerilir. AIIr

• Otolog HSCT-alıcılarında: Yıllık mevsimsel inaktif influenza aşısı, 1 doz, 
tüm hastalarda grip mevsiminin başlangıcında, transplantasyondan en az 6 
ay sonra, en azından hasta immünsüprese olduğu düşünüldüğünde B II 

• Çocuklarda> 9 y ve yetişkinlerde, 3-4 hafta sonra 2. doz aşı marjinal bir yarar 
sağlayabilir ve tercihen ciddi GVHD veya düşük lenfosit sayısı olan 
hastalarda düşünülmelidir.

• Bir toplum salgını durumunda: IIV, hem allo hem de oto-HSCT alıcılarına, 
nakilden 3 ay sonra verilebilir. Bu durumda, bağışıklık zamanının azalması 
göz önüne alındığında, 2. dozun yararlı olabileceği düşünülmektedir B II r



İnaktif polio aşısına ait veriler

• 6-12 aydan sonra 3 doz gereklidir. Yanıt oranı: % 80-100
(Ljungman 1991, Pauksen 1994, Parkkali BMT 2007; Olkinuora Acta Pediatr 2012; Inaba BBMT
2012)

• Allo nakil sonrası 6 veya 18. aylarda yapıldığında da 
immünojenite eşittir. İyi tolere edilir, ciddi yan etki yok.  (Parkkali
1997).

• Otolog nakil sonrası veriler kısıtlıdır.  (Nordoy BMT 2001; Small T BBMT 
2009)

• RIC nakil sonrası veri yok
• Aşıya yanıt GVHD’den etkilenmez veya hafif etkilenir. (Parkkali 1997)

• Çocuklar hariç yanıt süresi nispeten kalıcıdır.  (Ljungman 2004)

• Donör aşılamasının yararı azdır.  (Parkkali 2007)



ECIL kılavuz Nakil sonrası polio aşılaması

• Nakil sonrası 6-12. ayda başlayarak 3 doz inaktif
polio aşısı  yapılmalıdır. BII u

• Nakil sonrası oral polio aşısı verilmemelidir.DIII



Hepatit B aşılaması
Nakil öncesi:
Mümkün ise HBV negati alıcılar için anti HBc + donör var ise hasta aşılanmalıdır.  
Anti HBV immünglobulin aşı ile kombine edilebilir. BIII

Nakil sonrası: Nakilden önce tüm negatif olan ve nakil öncesi aşılanan ancak 6 ay 
sonra bağışıklıklarını kaybeden hastalar, ülke aşılama politikasına ve yaşına göre aşı 
yapılmalıdır (3 doz: 0, 1, 6 ay, 6-12 ay)
B II t
Nakil öncesinde HBV ile daha önce enfekte olan (AntiHBc +) hastaların ab seviyesi 
takip edilmelidir ve koruyucu olmayan seviyelerde ise aşılanmalıdır. 
B III
Aşılama şeması tamamlandıktan 1-2 ay sonra  antiHBs titreleri için 
değerlendirilebilir. Eğer antiHB titresi<10mIU / mL ise: 3 dozluk ek bir dizi 
düşünülmelidir, ancak 2. serilerin yararı kesin değildir.



HPV ve HSCT
Savani et al, BBMT, 2008
35 kadın, allo-nakil,
Nakil sonrası 45-163 ayları arasında smear takibi
% 43’ünde sitolojik anormallik tespit edilmiş
% 34 HPV-ilişkili yassı intraepitelyal lezyonlar ( %20’si yüksek gradeli)  
Kronik GVHD’de risk yüksek

HPV aşısı ve HSCT
MacIntyre et al. Vaccine 2016
59 immünsuprede çocuk (5-18y), 20 nakil hastası
Transplant sonrası 2-6 aylar arasında 3 doz quadrivalent aşı
Üç doz sonrası serokonversiyon oranı % 89 -100 ( tipe göre)



ECIL-kılavuzu nakil hastalarında 
HPVaşılaması

• Transplant sonrası 6-12 ay sonrasında her ülkedeki 
genel nüfus için önerilerinin takip edilmesi

• BIIu

• Bu hasta popülasyonunda belirli bir güvenlik sorunu 
beklenmiyor 



Nakil hastalarında inaktifaşıların yan 
etkileri

Sağlıklı kontroller ile kıyaslandığında yan etkilerin arttığına 
dair veri yok
Mohty et al Haematologica 2011, Molrine et al. Blood 2003, Kumar et al. CID 2007, Gelinck
et al.  Vaccine 2009

Yan etkilerin çoğu hızla düzelir ( lokal reaksiyon, miyalji, 
ateş, halsizlik)

Çoğu ciddi yan etkiler aşıya bağlı değildir
Mohty B. et al. Haematologica 2011, Halasa et al. BMT 2015, Cordonnier CID 2015

Allo nakil sonrası GVHD nın tetiklendiğine veya 
kötüleştiğine ilişkin kanıt yok. Engelhard et al. Vaccine 2011



Nakil hastalarında Varicella-Zosterenfeksiyon riski

• VZV enfeksiyonları ciddi, hayatı tehdit eden ve yatış 
gerektirecek şekilde olabilir. 

• Seronegatif hastalarda primer varisella enfeksiyon 
riski vardır

• Seropozitif hastalarda özellikle nakil sonrası ilk bir 
yılda, GVHD olanlarda zoster enfeksiyon riski 
yüksektir.

• Bu grup hastalarda postherpetik nöralji riski de 
fazladır. (%35) (Onazawa M, BBMT 2009)



MEVCUT TİCARİ AŞILAR:
•Live attenuated VARICELLA vaccines (LAVV): Canlı aşı, düşük titrede VZV var

•Kombine aşı : LAV,  Measles, Mumps, Rubella, and Varicella

•Live attenuated ZOSTER vaccine yüksek titrede VZV var. 50 yaş üstü seropozitif
sağlıklılarda endike ( zosterin veya post herpetik nöraljinin önlenmesi için ).

ÜZERİNDE ÇALIŞILAN RUTİN KULLANIMDA OLMAYAN AŞILAR:
•Adjuvanted VZV-subunit aşısı (submitted to FDA and EMA approval)
•Inaktif VZV-aşısı (V212)

•Sadece nakil hastalarında değil, nakil olmamış hematoloji hastalarında bile 
ölümcül yaygın VZV enfeksiyonları bildirilmiştir. (Bhalla CID 2015), Schrauder A, 
Lancet 2007), (Curtis KK, J Gen Intern Med 2008

PFU: Plaque-formingunit



• Antiviral profilaksi varicellayı önlemede ucuz, etkili ve güvenilir bir
uygulamadır(Acyclovir/valacyclovir). Allo nakil sonrası bir yıl,
otolog nakil sonrası 3-6 ay uygulanmalıdır

• Canlı attenuated Varicella-aşısı: 12-38 ay sonra bir doz ile immün
yanıt %13-64. aşı ilişkili varicell riski var. Nakil sonrası uygulamada 
hastalar dikkatle seçilmelidir. (Ljungman 2003, Aoki 2015, Sasadeusz 2014)

• Yeni  inaktif zoster vaccine (V212)(piyasada yok): otolog nakil 
hastalarında ümit verici olabilir (Cornely , EBMT abstract 2017, paper not

published): 
- Allonakil hastalarında immünojenitesi kötü (Mullane 2013)



ECIL-kılavuzu; nakil sonrası VZV aşılaması 

• Aktif GVHD olan veya immünsupresyonu devam eden nakil 
alıcılarında  canlı-attenuated Varicella aşısı kontrendikedir.

DIII

• Nakil sonrası en az 24 ay geçen, GVHD olmayan, immünsupressif
almayan, altta yatan hastalığı remisyonda ve en az 8 aydır seronegatif
hastalarda 1 doz aşı düşünülebilir.

BIIr

• Nakil öncesi seronegatif veya VZV enfeksiyon öyküsü olmayan 
hastalarda ikinci doz aşı düşünülebilir

• Canlı-attenue Zoster aşısı nakil alıcılarına önerilmez. 
DIII



Kızamık, Kızamıkcık, Kabakulak
 Nakil sonrası kızamık: sıklıkla ciddi pnömoni, 
ensefalite yol açabilir, bazen ölümcül olabilir.
 Kabakulak: ciddi morbiditesi yok
 Kızamıkcık: Ciddi morbidite yok. Aşılamanın amacı 
fertil kadından vertikal geçişin önlenmesi
 Kızamık, kabakulak, kızamıkcık için nakil sonrası 5. 
yılda muhtemel seronegatiflik oranları sırası ile %60, 
%73 ve % 52’dir.  (Ljungman Blood 1994)
 Sadece canlı aşı



ECIL-kılavuzu; MMR aşılaması
• Nakil hastaları nakil sonrası 24 . aydan sonra MMR ab titreleri

bakılmalıdır.
BIIu

• Kızamık için seronegatif olan hastalar; nakil sonrası GVHD yoksa, 
immünsupresif tedavi almıyorlarsa, altta yatan hastalık remisyonda
ise ve en az 8 aydır seronegatif ise bir doz MMR ile aşılanmalıdır.

BIIu
• Kızamikcık için seronegatif ve doğurganlık çağındaki kadınlar da aynı 

şartlar sağlandığında bir doz MMR ile aşılanmalıdır.
CIIu

• Kızamık salgınlarında düşük antikorlu hastaların nakil sonrası 12. 
ayda aşılanması düşünülmelidir. CIII



ECIL  guidelines for vaccination in adult ALLOGENEIC and 
AUTOLOGOUS  HSCT recipients (I/II)

Vaccine 3-6 mo. 6-12 mo. 12 -24 > 24 mo. Grading

PCV 3 doses AI

« A 4th dose if  
GVHD

BIIr

HiB 3 doses Or 3 doses of
DTP-HiB

combined  
vaccine

BII r

PPSV23 1 dose at 12  
mo if no  
GVHD

BI

DTpolio
+ pertussis

3 doses from 6-12 mo BII u
CIII

MenC MCV4
Men B

>2 doses
2 doses

CR BIIu
BIII

CR: According to country recommendation andage



ECIL  guidelines for vaccination in adult ALLOGENEIC and 
AUTOLOGOUS  HSCT recipients (II/II)

Vaccine 3-6 mo. 6-12 mo. 12 -24 > 24 mo. Grading
Inact.
influenza

At the beginning of Flu season 1dose:
AII r
2doses:  

BII r
HPV No. doses according to official

label
CR BIIu

HBV In pts all neg for HBV  
before HSCT and in 

pts  vaccinated before 
HSCT  but with  
antiHBs<10IU/L

CR BII t

« In pts previously  
infected and antiHBS

<10IU/L

BIII

Varicella
LAV

Seroneg, no
GVHD, no IS,

no relapse BII r
MMR BII u

CR: According to country recommendation andage
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