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Her Yıl Dünyada Toplam 25 Milyon Kişi Aşılar 
Sayesinde Hayata Tutunuyor



Ana amaç ne olmalı?

 Tüm yaş gruplarında yüksek aşılanma oranlarına erişmek
 Riskli grubu korumak 

Report commissioned by the Supporting Active Ageing Through Immunisation (SAATI) Partnership



 Amaç
 Aşılanma politikalarını tüm yaş gruplarına uygulamak 

 Çocukluk aşılarını güçlendirmek
 Ergenler, seyahat edenler, hac ve umreye giden erişkinler ve yaşlılara özel 

aşılar 
 Ergenler, erişkinler ve yaşlılarda aşılama ve rapel dozu uygulama konusundaki 

desteği artırmak
 Yaşam süresini kapsayan sürekli bir aşılama için sağlam bir zemin oluşturmak

Yaşam Boyu Aşılama



SAĞLIKLI YAŞLANMANIN 10 YOLU

1. Tansiyonu düşürmek
2. Sigarayı bırakmak
3. Düzenli kanser taraması yapılması
4. Düzenli aşı olmak
5. Kan şekerini düzenlemek 
6. LDL kolesterolünü düşürmek
7. Fiziksel olarak aktif olmak
8. Sağlıklı kemik, eklem ve kaslara 
sahip olmak
9. Sosyal hayata katılmak 
10.Depresyonla mücadele

“10 Keys ”™ to Healthy Aging Work book and the Instructor Manual.
http://www12.edc .gsph.pitt .edu/CHA _OAEP/Documents/ParticipantWorkbook2016.



İmmunosenesence

Yaşlanmayla beraber immun sistemde
olan değişiklikler

İmmun sistemin yaşlanması

Doğal ve edinilmiş bağışıklık yanıtları
azalır.

Innate and adaptive immunosenescence. Agarwal S,Busse PJ.2010.



İmmunosenesence

.                                         

HPS hüc. kendini yenileme kapasitesi↓

Özellikle lenfosit fonk. değişiklik

CD4/CD8 ↓

Fagosit sayısı ↓, bakterisidal aktivite ↓

• Aging in the lympho-hematopoietic stem cell compartment.AUGeiger H, Rudolph KL SOTrends Immunol. 2009;30(7):360 .                                         
• Effects of aging on T cell function. Haynes L, Maue A.C. Curr Opin Immunol. 2009         
• Cytokine-driven immortalization of in vitro activated human T lymphocytes. CD28 expression correlates inversely with cell

population doublings. Kaltoft K.Exp Clin Immunugenet. 1998;15(2):84-9



İmmunosenesence

Enfeksiyonlara cevap verme kapasitesi ↓

Aşılama yoluyla uzun süreli immün yanıt
gelişim kapasitesi↓

Latent virüs aktivasyonunda artış

Immunosenescence: Implications for response to infection and vaccination in older people.  Maturitas. 2015. 



Pnömokok aşısı



Pnömokokal hastalığı olan erişkinlerde en çok
görülen 3 komorbid hastalık:

1. Curcio D et al. Redefining risk categories for pneumococcal disease in adults:
critical analysis of the evidence. International Journal of Infectious Diseases. 2015; 37:30–35.
2. Shea K et a l. Rates of Pneumococcal Disease in Adults With Chronic Medical Conditions. Open Forum Infectious D.2014;1(1): 1-9
3. Torres A et al. Which individuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or 
chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. Thorax. 2015;70:984–989.

KOAH
Kronik akciğer hastalığı
olanlarda pnömokokal

pnömoni riski 10 kat 
daha fazladır.

KRONİK KALP 
HASTALIĞI

Kronik Kalp Hastalığı 
olan kişilerde

Toplumda Gelişen
Pnömoni riski 

3.3 kat daha 
fazladır.

DİABET

erişkinlerde diyabet
Pnömoniye bağlı

hastane yatışı riski

3 kat daha
fazladır.



Erişkinlerde Pnömokok Aşıları
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Aşı Serotip İlave serotipler

Konjuge KPA13 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 
23F, 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A

Polisakkarid PPA23 Dahil edildi (6A hariç)
2, 8, 9N, 10A, 11A, 
12F, 15B, 17F, 20,

22F, 33F

Günümüzde erişkinler için iki tip pnömokok
aşısı mevcuttur.

KPA13, 13 valan konjüge pnömokok aşısı; PPA23, polisakkarid pnömokok aşısı.
1. Prevenar 13® Summary of Product Characteristics. 2. Pneumovax 23 Summary of Product Characteristics.

15 valanlı konjuge aşı çalışmaları halen sürmektedir 



Konjugasyonun bilimsel zemini
Polisakkarid aşı Konjuge aşı

• T hücre bağlı immün 
yanıt sağlar.

• T hücreden bağımsız 
immün yanıt sağlar.

• Polisakkarid antijenler 
ihtiva eder.

• Taşıyıcı bir protein ile 
kovalent olarak bağlı 
polisakkarid antijenler 
ihtiva eder.

• Antikor üretimi için B 
hücrelerini uyarır.

• B hücrelerinin antikor 
üretmesi için T 
hücrelerini uyarır ve 
immün bellek üretir.

KPA13, 13 valan konjüge pnömokok aşısı.
1. Siegrist CA. In: Plotkin, et al., eds. Vaccines, 5th edn. 2008:17–36. 2. Pollard AJ, et al. Nat Rev Immunol 2009;9:213–20.



Endikasyonları

65 yaş üstü tüm bireyler



Endikasyonları

Riskli hastalık grupları: 

• Kronik akciğer hastalığı
• Kronik kardiyovasküler hastalık 
• Diabetes mellitus
• Kronik karaciğer hastalığı 
• Bakım evinde kalan kişiler



Endikasyonları
Yüksek riskli hastalık grupları:

• HIV enfeksiyonu 

Yüksek riskli hastalık grupları:

• Fonksiyonel veya anatomik aspleni (Orak hücreli anemi veya 
splenektomi)

• İmmünsupresif hastalıklar 
- Konjenital ya da kazanılmış immün yetmezlikler 
- Kronik böbrek yetmezliği
- Nefrotik sendrom 
- Lösemi, Hodgkin hastalığı, multiple myelom gibi 

hematolojik hastalıklar 
- Yaygın malignite
- Uzun süreli immün supresif tedavi 
- Solid organ nakli 

• Koklear implantlar
• Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçaklar
• HIV enfeksiyonu 



65 ≥ yaş ,hiç aşılanmamış

Önce PCV13 ile aşıla

1 yıl sonra

PPSV23



 İki aşı arasında minimum interval
8 haftadır.

 İki aşı aynı anda verilmemelidir.

PCV 13 ün ömür boyu bir kez uygulanması 
yeterlidir.



65 ≥ , PPSV23 ile aşılanmış

Bir yıl sonra PCV13 uygulanır.



65 ≤ , PPSV23 ile aşılanmış

65 yaş öncesi PPSV 23 ile bir veya daha 65 yaş öncesi PPSV 23 ile bir veya daha 
fazla aşılananlar son dozdan sonra bir 
yıl ve daha fazla süre geçmişse  ve 
daha önce PCV 13 ile aşılanmamışsa 
PCV 13 uygulanmalıdır.

Bir önceki PPSV 23 ile arasında 5 yıl 
olacak şekilde 65 yaş sonrası bir kez 
daha PPSV 23 ile aşılanmalı.



Recommended intervals for sequential use of PCV13 and PPSV23 for immunocompetent
adults aged ≥65 years — Advisory Committee on Immunization Practices, United States



CAPİTA Çalışması

• Hollanda’da 2008-2013 arası
• Daha önce pnömokok aşısı yapılmamış
• 85000, 65 yaş ve üzeri erişkin

Pnömokoksik pnömoniyi : %75
İnvaziv pnömokokkal hastalığı : %45

• Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged 
≥65 Years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).Weekly. September 19,2014.



İNFLUENZA AŞISI 



İnfluenza virüsü

Othomixoviridae ailesinden, RNA
virüsleri
A, B, C tipleri mevcut
İnfluenza virüslerine karşı nötralizan

antikorlar gelişse de sürekli mutasyon 
yapmaları nedeni ile kalıcı bir bağışıklık 
oluşmaz.



İnfluenza Aşısı

• İnfluenza aşıları bir önceki grip sezonundaki suşlardan
tahmin edilir.

• DSÖ tarafından bir sonraki mevsimsel aşının içeriği 
Kuzey Yarım Küre için Şubat, Güney Yarım Küre için 
Eylül ayında açıklanır.



Endikasyonları

İnfluenza ilişkili komplikasyon riski yüksek hasta grupları:

• 5 yaş altındaki çocuklar (özellikle 6 ay - 2 yaş)
• ≥ 65 yaş
• Gebe kadınlar (postpartum 2 hafta dahil) 
• Bakımevlerinde ve uzun dönem tedavi merkezlerinde 

kalanlar 
• Kronik hastalığı olanlar

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 



Kronik hastalığı olanlar:
• Astım 
• Nörolojik hastalıklar (serebral palsi, epilepsi, mental

retardasyon, v.b.)

• Kronik akciğer hastalıkları (kistik fibrozis, KOAH) 

• Kan hastalıkları (orak hücreli anemi v.b.) 

• Kalp hastalıkları (konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp 
yetmezliği) 

• Endokrin hastalıklar (diabet v.b.) 

• Karaciğer hastalıkları 
• Böbrek hastalıkları 
• Metabolik hastalıklar 
• İmmünsüpresyon (AIDS, kanseri kronik steroid kullanımı vb.)

• 19 yaşından küçük uzun dönem aspirin kullanıcılar





İnaktif İnfluenza aşıları

Trivalan aşı:
İki tip A (H1N1, H3N2)
Tek tip B (Victoria veya Yamagata)

Quadrivalan:
İki tip A (H1N1, H3N2)
İki tip B (Victoria ve Yamagata)



Ne zaman ?

 Kasım ayı sonuna kadar aşılama öneriliyor

 Toplumda influenza aktivitesi başlamadan önce
 Sağlıklı erişkinlerde koruyuculuk 6-8 ay veya daha

uzun sürer.

 Yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde bu
süre daha kısa olabilir.

 Bu sebeple yaşlılarda çok erken aşılama önerilmiyor.



Yaşlı grupta aşının etkinliği

Yaşlı erişkinlerde aşı yanıtı genç gruba
göre daha düşük

Yüksek doz aşının daha etkin olduğu
yönünde yayınlar var

65 yaş üstü kişilere önerilmekte

DiazGranados CA, Dunning AJ, Kimmel M, et al. Efficacy of high-dose versus standard-dose influenza vaccine in
older adults. N Engl J Med 2014;371:635–45



Yaşlı grupta aşının etkinliği

Hastaneye yatış oranlarını ↓

Komplikasyonlar ↓

Bakımevlerinde kalanlarda mortalite ↓

Mortalite oranları azalıyor



Kontrendikasyonları

• En önemli ve tek kontrendikasyon yumurta proteinine 
karşı bilinen ciddi alerjik reaksiyon 

• Advisory Committee on İmmunization Practices (ACIP) 2018-
2019 önerileri yumurta alerjisi öyküsü olanlar için:

• Sadece ürtiker öyküsü var ise aşı yapılması, 
• Anjiyoödem, solunum sıkıntısı, ısrarcı kusma, 

adrenalin ile tıbbi girişim öyküsü olanlarda ise sağlık 
kuruluşunda aşı yapılması



Temas Sonrası Profilaksi

• Temas sonrası mevsimsel aşı yaptırmamış kişiler 
aşılanabilir. 

• Antiviral başlanmış olması inaktive aşı yapılması 
açısından kontrendikasyon oluşturmaz. 

• Salgın başlamış olması aşılamaya engel değildir.





Herpes
Zoster

(Zona) Aşısı



Herpes Zoster (Zona) Aşısı

• 2 tip aşı mevcut
• Canlı attenüe aşı için FDA tarafından 2011 

yılında  yaş sınırı 50’ye çekilmiştir. 
• 2017 yılında Rekombinant teknoloji ile 

geliştirilmiş yeni zona aşıları (Henüz Türkiye de 
yok)



Endikasyonları





Canlı zona aşısı tek doz olarak deltoid
bölgeye subkutan olarak uygulanır.

Rekombinan aşı ise 2-6 ay ara ile 2 
doz yapılır



Endikasyonları

• Kronik hastalığı olanlar (KBY, diabetes mellitus, romatoid artrit, 
KOAH)

• huzurevinde kalanlar
zona açısından artmış riske sahip olacaklarından 

aşılanması uygun 



Aşının etkinliği yaş ile bir miktar azalmaktadır.

50-59 yaş grubunda %70, 

60-69 yaş grubunda %64’dür. 

Post- herpetik nevralji riskini %5-55 oranında azalttığı 
bildirilmektedir.



Kontrendikasyonları

• Lösemi, lenfoma ve diğer malignitelerde görülen immün
yetmezlik

• 2 haftadan uzun süre immünsüpresif dozda kortikosteroid
kullanımı

• Primer ya da kazanılmış immün yetmezlik halleri

• Aktif tüberküloz

• Gebelik

• 38.5° C’nin üzerinde ateşin eşlik ettiği hastalıklar



Difteri -Tetanoz – Boğmaca
Aşısı



Difteri -Tetanoz - Boğmaca

 Antikor düzeyleri yaşla beraber azalıyor

 70 yaş üzerinde koruyuculuk oranları 
%30 larda

 Önceden aşılı erişkinlerde her 10 yılda 
bir Td uygulanmalı

Serologic immunity to diphtheria and tetanus in the United States.McQuillan GM, Kruszon-Moran D ,Deforest
A, Chu SY, Wharton M .Ann Intern Med. 2002;136(9):660



Tetanoz, Difteri ve Aselüler Boğmaca 
(Td/Tdap) Aşıları İçin Öneriler 





Meningokok aşısını, Suudi Arabistan hükümeti tarafından yıllık Hac 
döneminde Mekke’ye gidecek olan herkese yapılması zorunlu 
tutulmaktadır .(1987’deki hac sırasında görülen epidemiden sonra )

Meningokokal A, C, Y ve W-135 (konjuge) aşısının tek doz son 5 yıl 
içinde yapılmadı ise

Ülkemizde rutin olarak hac ziyareti yapacak olan bireylere ülkemizden 
ayrılmadan yaklaşık bir ay önce meningokok aşısı yapılmaktadır 





Ve ….



COVID-19 AŞISI



1) ÇİN: FAZ 3-İNAKTİF AŞI-TÜRKİYE İÇİNDE

2) Dr.Uğur Şahin-Pfizer: ABD+Almanya mRNA aşısı- FAZ 3

3) Moderna: FAZ 3-ABD

4) Oxford-Astra Zeneca : FAZ 3- adenovirus içinde mRNA-2 transvers miyelit vakası

5) RUSYA: yeterli bilgi yok- FAZ 3- mRNA

TÜRKİYE : 13  farklı FAZ 1 aşı çalışması







TEŞEKKÜR EDERİM


