
İmmünsüpresif tedavi 

öncesi profilaksi 
Dr.Hüsnü PULLUKÇU 

Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD 



PROFİLAKSİ 

• KİME 

• NEYE KARŞI 

• NE ZAMAN 

• NE KADAR SÜRE 



ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

• TÜBERKÜLOZ 

• HEPATİT B 

• TOPLUM KAYNAKLI AŞI İLE KORUNULABİLEN 

HASTALIKLAR 



 

 

Romatolojik Hastalıklarda  

Erişkin Aşılaması 

Enfeksiyonlara yatkınlık 

Biyolojik ve biyolojik olmayan ajanların etkileri 

Aşıların etkinliği ve güvenilirliği 

Aşılanma oranları 

Aşılanma ile ilgili güncel öneriler 



Aşı ile önlenebilen enfeksiyon hastalıkları 

romatolojik hastalıklarda mortalite ve 

morbidite nedeni olurlar 

• Morbidite ve mortalite nedeni: 

• Romatolojik hastalığın kendisi ve özellikle de eşlik 

eden başka kronik hastalıklar nedeniyle artmış 

komplikasyon riski 

• Hastalık aktivitesinde artış: 

• Enfeksiyonun kendisi ve enfeksiyon dönemlerinde 

immünsupresif tedavinin kesilmek zorunda kalması 

nedeni ile  



Otoimmün hastalıklarda enfeksiyon 

hastalıklarına karşı yatkınlık artmıştır  

 

• Altta yatan hastalık ya da komplikasyonları (dalak 

enfarktları, deri ülserleri gibi) nedeniyle bağışıklık 

sistemi işlevlerinde bozulma 

• Immunmodülatuar ilaçların kullanılması 

• Sık hastaneye yatış 

• Cerrahi girişimler 

 



46 000 RA hastası ve aynı sayıda kontrol 

Influenza komplikasyonları RA olmayanlara göre 2.75 kat artmıştır 

Bu risk kullandığı ilaçtan bağımsızdır 

 

 

Blumentals et al, BMC Musculoskelatal Disorders, 2012  



RA kohortu, influenza aşılaması  

2000/1 sezonunda %12.2 iken 2006/7 sezonunda %38.7  

Atak hızının daha düşük (RR 0.83, %95 GA 0.71-0.95)  

Bu etkinlik hastalık ağırlığı ya da tedaviden bağımsız  

 
Kobashigawa T et al, Scand J Rheumatol, 2013 



Aşı etkinliğini etkileyen faktörler 

• Aşının tipi: rekombinan ya da inaktif aşıların enfeksiyon 

oluşturma riski yok ancak; 

• Suboptimal immun yanıt oluşturabilirler 

• Çoğu zaman adjuvant ya da rapel doz gereksinimi olur 

• İmmünsupresif tedavi: İnaktif aşılar mümkünse tedaviye 

başlamadan 14 gün once yapılmalı.  

• Metotreksat (MTX) ve TNF inhibitörleri gibi 

kombinasyonlarda aşı etkinliği düşer 

• Rituksimab (RTX)! 

 
Bühler S ve Visser LG, Travel Med Infect Dis, 2014 



Aşı etkinliğini etkileyen faktörler 

• Hastalık aktivitesi: Bazı ülkeler inaktif aşıların hastalık 

aktivitesi düşük olduğunda ya da immünsupresifler düşük 

dozdan verilirken yapılmasını tavsiye eder. 

• Diğer sağlıklı bireyler için geçerli olan faktörler: yaş, vb 

Campos LMA, Arthrtis Care Research, 2013  



Güvenlik ve etkinlik 

enfeksiyonların önlenmesi Otoimmünitenin alevlenmesi 

enfeksiyonun tetiklediği 

otoimmünite 
Aşının tetiklediği 

otoimmünite 



Güvenlik  

• Otoimmün hastalık aktivasyonu 

• Vaka raporları veya serileri şeklinde 

• Temporal ilişki var gözükse de klinik tablonun ortaya 

çıkışı bir kaç gün ile 5 ay arası değişmekte 

• Var olan otoimmün hastalıkta aşılamanın 

alevlenmelerine yol açıp açmadığıyla ilgili olarak ise 

bir çok kesitsel ve prospektif kohort mevcuttur ve bu 

çalışmalarda aşıların güvenliği ortaya konmuştur. 

  

 

 

Karussis D ve Petrou P, Autoimmunity Reviews, 2014 



Güvenlik 

• Otoimmün hastalık aktivasyonu 

• 2009/10 H1N1 pandemisi,  AS03-H1N1 aşısı 

• Juvenile idiopatik artrit nedeniyle izlemde olan 90 hasta. 

• %59’u MTX, %24’ü etanersept alıyor.  

• Aşı sonrasındaki 4 hafta boyunca ortanca 1 olan hastalık 

aktivitesinde değişiklik olmamış, 

• %4.4 alevlenme hızı, %4.8/ay alevlenme hızı nedeniyle 

hastalığın doğal seyri olarak kabul edilmiş.   

 
Sengler C, Clin Rheum, 2014 



Güvenlik 

• Demyelinizan hastalıklar - Multiple skleroz 

• Her ne kadar bazı çalışmalar aşılama ile MS 

relapsları arasında ilişki gösterse de, 653 MS 

relapsını inceleyen bir Avrupa veritabanında önceki 2 

ay içerisinde aşılanma oranını relapslar için %2.3 

olarak, kontrol dönemleri için %2.8-4.0 arasında 

bulunmuştur. 

• Enfeksiyonun relapse yol açma riski aşının riskinden 

çok daha fazladır (%33’e karşı %5). 

Confavreux C et al, N Engl J Med, 2001 

De Keyser J et al, J Neurol Sciences, 1998 



Aşılama kılavuzları 

• 21 ülke  

• 17 Ulusal Romatoloji  

• 17 Erişkin Ulusal Bağışıklama Komitesi  

 



Rehber, 2016 
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İnfluenza aşısı 

• Tüm hastalara, her yıl. 

• İmmünsupresif tedavi başlamadan 2 hafta önce. 

• Mümkünse RTX başlamadan önce ya da ilk 

infüzyondan 6 ay sonra ve bir önceki dozdan 4 

hafta önce. 

• MTX +/- antiTNF ile kullanımda aşı etkinliğinde 

azalma var ancak tek başına biyolojikler ile bu 

etkinlik azalması gösterilmemiş.  

 Eisenberg RA et al, J Clin Immunol, 2013 

Kaine JL et al, J Rheumatol, 2007 

Fomin I et al, Ann Rheum Dis, 2006  

 



İnfluenza aşısı 

• Pandemi sezonlarında mevsimsel influenza aşısı 

ile pandemik aşının beraber yapılmasının da 

güvenli olduğu düşünülmektedir.  

• MF59 adjuvanlı 2009 pandemik aşı ile mevsimsel 

influenza aşısının beraber yapıldığı, TNF-alfa 

inhibitörü ya da abatasept kullanan 30 RA 

hastasında serokonversiyon sağlıklı kişilerden daha 

fazla görülmüş, ciddi yan etki ile karşılaşılmamıştır. 

 
Milanetti F et al, Clin Exper Immunol, 2014 



Pnömokok aşısı 

• Tüm hastalara. 

• İmmünsupresif tedavi başlamadan 2 hafta önce. 

• Polisakkarit ve konjuge aşı tercihi ülkeler arasında 

değişmekle beraber sırasıyla kullanım önerilebilir.  

• PCV13 – 6-12 ay sonra PPSV23 (min 8 hafta) 

• Polisakkarit –  ≥1 yıldan sonra konjuge 

ACIP Eylül 2014 



Tdab aşısı  

• Aynı erişkin şeması geçerli. 

 

• Maruz kalma durumunda geçmiş 24 haftada RTX 

aldıysa tetanoz Ig ile pasif bağışıklama gerekli.  

 



Hepatit B aşısı  

• Seronegatif olanlara. 

• Mümkünse biyolojik ajan başlanmadan once. 

• Yanıt oranı ortalamanın altında (%85-95).  

• Anti-TNF ajanlarla daha da azalıyor 

 



Neden Önemli 

• Bu hastalardaki kronik HBV enfeksiyonunun klinik 

temeli şu şekilde özetlenebilir: Kemoterapi 

başlangıcında viral replikasyon artmakta ve naif 

hepatositler enfekte olmakta 

• Tedavinin sonlandırılması ile birlikte bağışıklık 

sisteminin yeniden yapılanması sırasında enfekte 

hepatositleri ortadan kaldırmaya yönelik savunma, 

hepatit atağı ile sonlanmaktadır 



Gerçekten HBV Enfeksiyonundan 

Kurtulmak Mümkün mü? 

• Immün Kontrol—Klirens olmaz 

• “İyileşmiş HBV”  yanlış tanım ! —HBV DNA halen KC de 

cccDNA 

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



• Immün Kontrol—Klirens olmaz 

• “İyileşmiş HBV”  yanlış tanım ! —HBV DNA halen KC de 

cccDNA 

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



• Immün Kontrol—Klirens olmaz 

• “İyileşmiş HBV”  yanlış tanım ! —HBV DNA halen KC de 

T hücresi 

T hücresi 

T hücresi 

cccDNA 

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



İmmün Süpresyon ile ortaya çıkar 

• Immün kontrol kaybedilir 

• İmmün rekonstitüsyon ve İmmün- ilişkili KC hasarı 

HIV 

Steroidler 

Kemotx T cell 

T cell 

T cell 

cccDNA 

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



İmmün Süpresyon ile ortaya çıkar 

• Immün kontrol kaybedilir 

• İmmün rekonstitüsyon ve İmmün- ilişkili KC hasarı 

HIV 

Steroidler 

Kemotx T cell 

T cell 

T cell 

cccDNA 

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



BU NEDENLE ARAMAK 

LAZIM 

• HBsAg, Anti-HBc, Anti-HBs 

• SİZDE DE UYARI ÇIKIYOR MU? 

 

• HEPATİT B’NİN NÜKLEOZİT ANALOGLARIYLA 

PROFİLAKSİSİ ? 

 

31 



Geçirilmiş Hepatit B 

• HBsAg NEGATİF,  

 Anti-HBc POZİTİF,    

  Anti-HBs POZİTİF 

 

• RİTÜKSİMAB 

• YÜKSEK DERECELİ LENFOMA 

• AML 
32 

TENOFOVİR 

ENTEKAVİR 
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Hepatit A aşısı  

• Seronegatif olanlara, endemik bölgelerde 

• Hep A ilişkili makrofaj aktivasyon sendromu ve 

kronik NSAİİ kullanlarda fulminant hepatit riski 

arttığı için yapılmalı 

• Seyahat öncesi bağışıklama amacıyla tek doz 

yapılan hepatit A aşısının TNFi ve/veya MTX alan 

hastalarda yeterli koruyuculuk sağlamadığı, 6 ay 

arayla 2 doz yapılması gerektiği gösterilmiş 

 Askling HH et al, Travel Med and Infect Dis, 2014 



Canlı zayıflatılmış aşılar  

• Kortikosteroidin canlı aşılar için kontrendikasyon 

oluşturacak dozu: 

• ≥20 mg prednizon ≥ 2 hafta. 

• İngiltere dahil bazı başka ülkelerde daha güvenli bir 

strateji ile ≥10 mg prednizon ≥ 2 hafta kabul ediliyor.  



Canlı zayıflatılmış aşılar  

• Steroid: 4-12 hafta arasında değişiyor. 

• DMARD: min 3 ay. 

• Biyolojik ajan: 5 yarılanma ömrü (3-12 ay) kadar 

beklenmeli. 

• RTX: min 6 ay, B hücre sayısı normale döndükten 

sonra. 

 



Canlı zayıflatılmış aşılar  

 

• Zoster için 4-6 hafta beklenmesi öneriliyor.  

 



Varisella zoster  

• Bir çok dernek ve komite herhangi bir immünsupresif 

tedavi alan hastalarda VZV aşısını tamamen 

kontrendike kabul ediyor. 

• EULAR, bu hastalardaki zona zoster riskinin 

yüksekliğini göz önüne alarak, seçilmiş, düşük doz 

immünsupresyon alan hastalarda VZV aşısının (ve 

KKK aşısının) yapılabileceğini belirtiyor.  

van Assen S et al, 2011, Ann Rheum Dis 



Varisella zoster  

• İmmunsupresif tedavi başlamadan en az 2 hafta, 

mümkünse 1 ay önce veya 

• düşük doz KS (20 mg prednizondan az 2 haftadan kısa),  

• MTX (0.4 mg/kg/haftadan düşük), 

• azotiyopirin (3 mg/kg/günden düşük), 

• leflunomid, sulfasalazin tedavisi sırasında yapılabilir. 

van Assen S et al, 2011, Ann Rheum Dis 



Varisella zoster  

• Henüz kılavuzlarda biyolojik ajan kullananlarda 

önerilmese de.. 

• Otoimmün hastalığı olan 6793 hasta 6 hafta boyunca izlem 

• Biyolojik ajan kullanan 387 hastanın hiç birinde zona gelişmemiş 

• Hem biyolojik hem de steroid kullanan 193 hastada  

• non biyolojik DMARD ve steroid alan populasyondaki kadar zona 

oranı görülmüştür (1000 kişide 5.2-5.5 insidans).  

 Curtis JR et al, ACR Annual Scientific Meeting, 2011 



BCG 

• antiTNF-alfa antikorları plasentadan geçer.  

• Bu nedenle gebeliği sırasında infliksimab ve 

adalimumab kullanan annelerin bebeklerine 

yapılacak olan BCG aşısının en az 6 ay 

ötelenmesi önerilmektedir.  

 

Mahadevan U et al, Am J Gastroenterol, 2010 



GENELGEDEN HABERİ 

OLANLAR 



T.C. Sağlık Bakanlığı Risk Grubu Aşılama 

Duyurusu 2016 

Sayı: 21601706 



Hepatit A 

Hepatit B 

KKK 

Konjuge Pnömokok 

Suçiçeği 

Polisakkarit 

Meningokok 

Influenza 

Hib 

İPA 

Risk Grubu Aşılamaları  



Erişkin aşılamasındaki engeller 

• Aşı paradoksu 

• Aşı başarıya ulaştıkça, hastalık unutuluyor ve 

aşılama oranları düşüyor 

• Aşı karşıtı hareketler 

• Bilimsel çarpıtma 

• Kapalı topluluklarda aşı karşıtı inanışlar 

• Sağlık hizmet erişimi sınırlı etnik gruplar 

 

 



Erişkin aşılamasındaki engeller 
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Erişkin aşılamasındaki engeller 

Avrupa’da İç Hastalıkları Araştırma Görevlileri (n= 39) 
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Erişkin aşılamasında fırsatlar 

• Her doktor muayenesi 

• Aşıların sorgulanması 

• Hastalık, meslek, vb durumların sorgulanması 

• Güncellemeler doğrultusunda hastanın bilgilendirilmesi 

• Takım stratejisi 

• Doktor 

• Sekreter- değerlendirme 

• Hemşire- algoritmik yaklaşım 

• Akıllı karar destek süreçleri 

• Sağlık kurumu dışındaki yerler  



Sonuç 

• Aşılar modern tıbbın en büyük başarılarındandır 

• Herhangi bir yaş grubunda enfeksiyon 

hastalıklarını önlemenin en etkili yolu aşılanmaktır 

• Herhangi bir immün modulatuar tedaviye 

başlamadan önce hastanın aşı kartı gözden 

geçirilmeli ve aşıları tamamlanmalıdır 

 



Sonuç 

• Otoimmün romatizmal hastalığı olan hastalarda 

canlı aşılardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, 

ancak her hasta kendi riskleri (yaş, epidemi 

durumu, ilaç dozu, vb..) çerçevesinde 

değerlendirilmelidir 

• Güncel aşılama önerileri ışığında otoimmün 

hastalığı olan her hasta kendi başına ele alınarak 

aşılama için doğru zamanlama seçilmelidir 

 

 




