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 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda birçok infeksiyonun gelişme riski 
ve şiddeti artmıştır; bu nedenle bu hastalarda bir aşılama programı 
uygulanmalıdır. Bu hastalarda aşılara alınacak yanıtın yetersiz olabileceği de 
akılda tutulmalıdır.Tablo 1’de hemodiyaliz hastalarında önerilen aşılar, aşı 
programı ve aşı dozları gösterilmektedir. Bu aşı programının hasta hemodiyaliz 
tedavisine başlamadan önce uygulanması tercih edilir.   
 
Tablo 1. Aşılama programı 
 
AŞI       SIKLIK       DOZ 
 
İnfluenza A,B     Her yıl, sonbaharda    Olağan doz 
Tetanoz      10 yılda bir rapel     Olağan doz 
Difteri       10 yılda bir rapel     Olağan doz 
Pnömokok     Metni okuyunuz      Olağan doz 
Hepatit B      Başlangıçta 0,1,2 ve 6.   Çift doz (40 mikrogram) 
        aylarda, rapel zamanı   Her iki deltoid kasa 
        için metni okuyunuz    bölünerek 
 
 
 Streptococcus pneumoniae, toplumda sık rastlanan bir pnömoni etkenidir ve 
kronik böbrek yetmezliği gibi risk faktörü olan hastalarda önemli morbidite ve 
mortalite nedenidir. Hastalar, pnömokok için aşılandıktan sonra antikor titreleri 
ile takip edilmelidir ve koruyucu antikor titresi 200’ün altına inince ikinci kez 
aşılanmalıdır.  
 
 Hepatit B aşısı, eritropoietin tedavisi ve kan ürünlerinin daha iyi kontrolu 
nedeni ile Hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag) pozitif diyaliz hasta oranı giderek 
azalmaktadır; Türk Nefroloji Derneğinin 1995 yılı verilerine göre bu oran % 
8.7’dir.  
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 Hepatit B aşısı ile oluşan maksimum Anti-HBs titresi ile aşının koruyuculuk 
süresi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hemodiyaliz hastalarında immün 
sistem baskılandığı için hepatit B aşısı çift dozda yapılmalıdır; yine de çift dozda 
yapılmasına rağmen aşılama hastaların ancak % 33-92’sinde koruyucu 
olabilmektedir. Hemodiyaliz hastalarında rapel hemodiyaliz aşısının ne zaman 
yapılması gerektiği konusunda kesin bir bilgi yoktur; 12-18. ayda bir rapel 
yapılabilir. Anti-HBs titresi 10 U/litre’nin altına inince rapel hepatit B aşısı 
yapılmalıdır.  
 
 Hepatit B aşısı ile yetersiz bağışıklık sağlanmış veya aşılanmamış 
hemodiyaliz hastalara kaza ile HBs Ag pozitif kan verilir veya hepatit B virusu 
içeren materyel hastanın mukozası ile temas eder ise, tek doz hepatit B virusuna 
özgü (spesific) immünglobülin verilmelidir.  
 
 Günümüzde hepatit C ve AIDS viruslarına karşı ne yazık ki aşı yoktur.  
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