
HEPATİT A VE B AŞISI
Dr.Fethiye AKGÜL

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
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Önlenebilir bir hastalığın tedavisi için daha çok para ve 
bedel ödemek mi?

Daha az maliyetle hastalığın gelişmesini önlemek mi?



Hepatit A

• Epidemiyoloji
• Korunma

• Aktif ve pasif bağışıklanma
• Hepatit A aşısının içeriği nedir, dozu nedir ve nasıl uygulanır?
• Çocukluk çağı aşılamasında ne zamandır rutin uygulamadadır?
• Erişkin için hepatit A aşısı hangi durumlarda önerilir?





Hepatit A

• İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri
• Kendi kendini sınırlayabilen
• Nadiren fulminan hepatit ve ölüm
• Yetişkinde iyileşme süreci 6 aya kadar uzayabilir

• Ekonomik ve işgücü kaybı

• Aşı ile önlenebilen bir hastalık



Epidemiyoloji

• En önemli rezervuarı insan
• Primer bulaş fekal-oral

• Yakın temas 
• Özellikle ev içi bulaş

• İnsandan insana bulaş
• Damar içi madde kullananlar
• Erkek eşcinseller arasında
• Nadiren de kan ürünleri ile

• HAV’ü klinik semptomlar çıkmadan 5 gün öncesinden klinik semptomların 
çıkışından 2 hafta sonrasına kadar dışkı ile 

• Çocuk ve immünsüprese kişilerde bu süre 5 aydan fazla olabilir



Epidemiyoloji

• Tüm dünyada yaygın
• Epidemiyolojik özelliklerine göre endemisite bölgeleri

• Yüksek
• Orta
• Düşük

• Endemisite düzeyi gelişmişlik düzeyi ile yakından ilişkili



Epidemiyoloji-Dünya



Epidemiyoloji-Türkiye

• Seroprevalans
• Yaş
• Eğitim düzeyi
• Hijyen koşulları
• Coğrafi bölge
• Sosyoekonomik durum

• Göre büyük değişiklikler göstermektedir

Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis A. 2007.Aşçı Z. ve ark. Göztepe Tıp Dergisi 2014; 29(2):94-98.Avcı HH ve 
ark. Euras J Fam Med 2014; 3(1):9-14) 

Erturk A ve ark. Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(2): 85-88.  Yoldaş Ö ve ark. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(3): 81-6



Epidemiyoloji-Türkiye

• Enfeksiyon 2-6 yaş arasında pik yapıyor
• 14 yaşta seroprevelans erişkin düzeyine ulaşıyor
• Yaş arttıkça enfekte kişi sayısı da artıyor

• Karaciğer enzimlerini en çok artıran enfeksiyonlar ve bunun içinde 
de yaygınlığı en fazla olan viral hepatit hepatit A 

Ertürk A ve ark. Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(2): 85-88.
Aygen B: İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt II., İstanbul 2008;1871-1882

Serdaroğlu F, Koca T, dereci S, Akçam M. The etiology of hypertransaminosemia in Turkey children. Bosn J Basic Med
Sci 2016; 16:151-6)



Epidemiyoloji-Türkiye

• Bölgelere göre bakıldığında
• Türkiye’nin batısında bulunan şehirlerde seropozitiflik oranı gelişmiş 

ülkelerdekine benzer
• Seropozitifliğin %91’e ulaşması

• Erzurum ve Diyarbakır illerinde 9-10 yaşta
• Ankara,İstanbul,İzmir gibi illerde 15-19 yaşta
• Edirne-Trabzon gibi illerde ise 20-24 yaşta

Erturk A ve ark. Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(2): 85-88.
Aygen B: İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt II., İstanbul 2008;1871-1882



Epidemiyoloji-Türkiye

• 2012’de Tosun ve ark.
• On merkezin katıldığı çalışmada
• Anti-HAV pozitifliğini %91,1 olarak bulmuş
• 20 yaş altında ki genç olgularda HAV seronegatifliğinin yüksek olduğu
• Bu yaş grubunu 21-30 yaş grubundakilerin izlediği
• Ülkemizde HAV ile karşılaşmanın ileri yaşlara kaymakta olduğu sonucuna 

varmışlar
Yoldaş Ö ve ark. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(3): 81-6



Korunma

• Hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve temiz suya ulaşımın sağlanması

• Gıda sektöründe çalışanların el hijyenine uyumları, hasta olanların çalışmalarının 
kısıtlanması

• Endemik bölgeye seyahat edecek olanlar için iyi pişirilmiş gıda tüketmeleri, 
pişmemiş sebze ve deniz ürünleri konusunda dikkatli olmaları önerilebilir



Korunma

• Nozokomiyal enfeksiyonlar sık değildir
• Bulaş genellikle hepatit A olduğu bilinmeyen hastalardan

• Hastaneye yatmış olası veya kesin hepatit A
• Rutin önlemler alınmalı
• Temas izolasyon önlemleri alınmalı
• Küçük çocuklar, gaita inkontinansı veya ishali olan hastalara ayrı bir oda, ayrı 

bir tuvalet



Korunma

• Pasif İmmünizasyon
• Serum İmmün Globulin (IG)

• Aktif İmmünizasyon-Aşı
• İnaktif (4 tane)
• Attenue
• Kombine



Korunma-Pasif İmmunizasyon

• İmmunglobin hepatit A ya karşı korunmada etkili
• Temas öncesi profilaksi
• Temas sonrası profilaksi



Korunma-Pasif İmmunizasyon

• Temas öncesi profilaksi
• Endemik bölgelere kısa süre içinde seyahat edecek olanlara
• 12 aydan küçük bebeklere
• Aşıya kontrendike durumu olanlara
• 2 hafta içinde seyahate çıkacak olan yaşlı veya immün yetmezlikli kişilerde aşı 

yanında önerilir



Korunma-Pasif İmmunizasyon

• Temas öncesi profilaksi
• Dozu

• Tek doz İM 0.02 mL/kg (3 ay koruyucu) veya
• 0.06 mL/kg (6 ay koruyucu)
• Maruziyet süresi uzarsa 5 ayda bir tekrarlanmalı

• Bu durumda kontrendikasyon yoksa aşı daha iyi bir seçenek



Korunma-Pasif İmmunizasyon

• Temas sonrası profilaksi
• Aslında Hepatit A aşısı önerilmekte
• İmmunglobin

• 12 aydan küçük çocuklarda
• İmmün yetmezliği olanlarda
• Aşının kontrendike olduğu kişilerde tercih edilmeli
• Aşı kullanılabilmesine rağmen 40 yaşın üstündeki kişiler için de tercih 

edilebilmektedir



Korunma-Aktif İmmunizasyon

• Hepatit A aşıları
• Hücre kültüründe üretilmiş
• Formalinle inaktive edilmiş
• Tam virüs aşıları

• İnaktif aşılar güvenli, immünojenik ve etkindir
• Tek doz aşıdan 1 ay sonra koruyucu antikor %100’ e yakın
• Koruyucu antikor seviyesinin en az 20-30 yıl devam edeceği tahmin 

ediliyor
• Aşıların hiçbiri <1 yaş çocuklar için lisanslı değildir



Korunma-Aktif İmmunizasyon-TC 
Ülkemizde kullanılan inaktif Hepatit A aşıları 
• Avaxim (Sanofi Pasteur, Fransa) 
• Epaxal (Berna, İsviçre, Türkiye’de Yeni Şark) 
• Havrix (GlaxoSmithKline Biologicals, Belçika) 
• Vaqta (Merck Sharp&Dohme, ABD) 
• Hepatit A ve B aşılarının kombine edildiği Twinrix’te (GlaxoSmithKline Biologicals, 

Belçika) 



Korunma-Aktif İmmunizasyon

• Aşılama 2 doz olarak IM uygulanır
• (12-23 aylık olanlar)  uyluğun ön-yan ve dış tarafı
• (>2 yaş) dış üst kol (deltoid)
• İlk dozdan 6-18 ay sonra ikinci doz önerilir

• Hepatit B aşısı ile kombine edilmiş Twinrix ise 0,1 ve 6. ayda olmak üzere 3 doz 
önerilir 

• Birinci ve ikinci doz arasında en az 4 hafta, ikinci ve üçüncü dozları arasında en az 5 ay 
olmalıdır

• Alternatif diğer uygulama da 0, 7 ve 21 ile 30 gün arasında 3 doz ve ilk dozdan 12 ay sonra 
booster (rapel) doz olarak uygulanması şeklindedir. 



Korunma-Aktif İmmunizasyon
CDC’nin aşı önerileri 
• 12-23 ay arasındaki tüm çocuklara 
• Orta ya da yüksek prevalanslı ülkelere seyahat eden 2-18 yaş arası çocuk ve 

yetişkinlere 
• Homoseksüellere, ilaç bağımlılarına 
• Pıhtılaşma faktör konsantreleri kullananlara 
• Kronik karaciğer hastalığı olanlara 
• Evlat edinenlere yada çocuk bakım evlerinde çalışanlara 
• Laboratuvarda direkt virüsle çalışan personel 

Vaccine Information Statement Hepatitis A Vaccine [Internet]. [place unknown]: Centers for
Disease Control and Prevention; c2011. [cited 2013 Jan 19]. Available from: 
http://www.cdc.gov/vaccines/ hcp/vis/vis-statements/hep-a.html 



Korunma-Aktif İmmunizasyon-TC 

• Sağlık Bakanlığı Hepatit A aşısını 2012 yılında rutin aşı programına dahil etti 
• Aşı Mart 2011 ve sonrasında doğanlara 
• 18. ayın bitiminde birinci doz 
• 24. ay bitiminde 2. doz olarak 0.5 ml 
• Bazı riskli birimlerde (pediatri, hematoloji, onkoloji) görev yapan HAV açısından 

seronegatif sağlık çalışanlarının da risk grubu kapsamında aşılanmalarına başlandı. 



Temas Sonrası Profilakside Hepatit A Aşısı 

• Hepatit A’lı hasta ile 
• Aynı evde yaşayanlara 
• Cinsel temas öyküsü olanlara 

• Anaokulu, kreş gibi çocuk bakım evlerinde 
• Çocuklardan veya çalışanlardan birisinde hepatit A tanısı konulduysa salgını 

önlemek için hızla temas sonrası profilaksi uygulanmalı 
• Gıda sektöründe çalışanlarda hepatit A saptanması durumunda diğer çalışanlara 

da aşı veya IG ile temas sonrası profilaksi önerilmeli 



Korunma-Aktif İmmunizasyon

• Etkinliği %100
• Bir dozdan sonra >%95 seropozitiflik, iki dozdan sonra seropozitiflik %100’e yakın  
• Yan etki 

• Enfeksiyon alanında lokal reaksiyon(ağrı,kızarıklık,şişlik)
• Ateş
• Başağrısı
• Nadiren anaflaksi



Korunma-Aktif İmmunizasyon

Aşı uygulanmaması gereken durumlar
• Herhangi bir hepatit A aşısına orta ve/veya ciddi alerjik veya hipersensitivite

reaksiyonu(anaflaksi gibi)
• Neomisine anaflaktik reaksiyonu olanlara aşı uygulanmaz



Erişkin için hepatit A aşısı hangi durumlarda 
önerilir?
• Hepatit A aşısı risk grubunda yer alan; 
• Kronik karaciğer hastaları, kronik HBV/HCV enfeksiyonu olanlar,

• HIV/AIDS olguları, pıhtılaşma bozukluğu olanlar, solid organ ve kemik iliği nakli adayları, 
eşcinsel/biseksüel erkekler, kanalizasyon işçileri,

• Sağlık çalışanı aşı uygulamaları kapsamındaki gruplara (tıp fakülteleri, hemşire/ebelik eğitimi 
veren okullar, sağlık meslek yüksekokulları öğrencileri ve sağlık personeli acil durum, afet ve 
olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ve acil sağlık 
araçlarında görev yapan personel ile kronik hepatiti olan tüm sağlık çalışanları), 

• Tıbbi atık yönetiminde çalışan kişilere,

• Göçmenlerle temasta bulunan kolluk kuvvetleri ve Geri Gönderme Merkezinde görevli personele 
• serolojik değerlendirme yapılarak 

• 2.4.3-Ç - Hepatit A aşısı bedeli; Kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alan ve 
Hepatit A seronegatif olan; 1 yaş üzeri çocuklar ve erişkinlerde, hastalıklarını belirten sağlık raporuna 
dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde en fazla yılda iki kez karşılanır.



HEPATİT B AŞISI

• Epidemiyoloji
• Hepatit B Aşısı

• Hepatit B aşısının içeriği nedir, dozu nedir, ve nasıl uygulanır?
• Çocukluk çağı aşılamasında ne zamandır rutin uygulamadadır?
• Erişkin için hepatit B aşısı hangi durumlarda önerilir?
• Hangi durumlarda çift doz aşı yapılır?
• Hangi durumlarda hızlandırılmış aşı şemaları uygulanır?
• A ve B kombine aşılar hakkında temel bilgi
• Yeni kullanıma giren Hepatit B aşısı hakkında temel bilgi



HEPATİT B AŞISI

• Dünyada 2 milyar insan HBV ile karşılaşmış
• 257 milyonu kronik infekte
• Her yıl dünyada 786.000 HBV ile ilişkili ölüm
• HBV komplikasyonları nedeni ile her 30–45 saniyede bir ölüm
• $700 milyon tıbbi ve iş gücü kaybı (CDC verisi)
• Ülkemizde HBV kronik infeksiyonlu hasta sayısı 3,5 milyon

Ott JJ. Et al. Vaccine 2012; 30: 2212-19. and Causes of Death Collaborators Lancet 2015; 385;117.
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. Recommendations and
Reports / January 12, 2018 / 67(1);1–31.



HEPATİT B VİRUS BULAŞINI ÖNLEME 
STRATEJİLERİ
• Perinatal bulaşı önleme
• Tüm yenidoğanların aşılanması
• Yüksek risk gruplarında çocukta aşılama
• Adolesan aşılanması
• Yüksek risk grubu erişkinlerin aşılanması



• Kronik infeksiyonda tedaviye rağmen KVY düşük
• HBV infeksiyonu kontrolünde aşı ile korunma ana odak

• Hastalık sıklığını azaltır
• Toplum korunmasını sağlar
• Kronik infeksiyonu önler
• Hepatosellüler kanseri önler
• Sekelleri önler (siroz )



• Dünyada aşılama programı öncesinde (1980’den 2000’e kadar)
• 5 yaş altı kronik HBV enfekte çocukların oranı %4,7
• Aşılama programı sonrasında 2015’te %1,3’e düşmüştür
• Ülkemizde aşı kapsayıcılığı 1999’da %64 olan aşılama hızları 2016 itibariyle 

%98’e yükselmiştir
• 5 yaş altı hepatit B hastalığı insidansı yüz binde 1’in altına düşmüştür



YILLARA GÖRE HEPATİT B ÇOCUKLUK DÖNEMİ
RUTİN AŞI UYGULAMA TAKVİMİ, 1998-2018



HEPATİT B AŞILARI
• 1. Plasma kökenli , birinci nesil hepatit B aşısı
• 2. Adjuvansız, mayadan türetilmiş rekombinant hepatit B aşısı, ikinci 

nesil HBV aşısı
• Maya kökenli aşılar maya hücrelerinde HBV S geninin klonlanmasıyla üretilir
• 1980'li yılların ortasından itibaren en yaygın kullanılan aşı
• Glikolize edilmemiş HBV küçük S proteinini içerir, pre-S bölgelerinin

antijenlerini içermez

• Koruyucu olarak tiomersal içeren orijinal aşı nörolojik yan etkiler 
oluşturabileceği gerekçesi ile rekombinant tiomersalsiz aşı 
Recombivax HB (10 mcg HBsAg/mL) ve Engerix-B (20 mcg HBsAg/mL) 
geliştirildi



HEPATİT B AŞILARI

• 3. Memeli hücresinden üretilmiş rekombinant hepatit B aşısı, üçüncü nesil aşı
• S antijene ek olarak, bunlardan birisi pre-S2 bölgesinden antijen içerir, diğer ikisi pre-S1 ve 

pre-S2 bölgelerinden gelen antijenler içerir.
• Son nesil aşının üç doz rejimde Engerix-B’ ye kıyasla gelişmiş bir immünolojik yanıt oluşturur 

ve iki doz rejimle eşit derecede etkili
• Pre-S antijenlerine sahip aşılar daha immunojeniktir, ancak yaygın olarak bulunmazlar ve rutin 

olarak önerilmez
• 4. Nasal aşı

• HBsAg ile HBcAg içermekte 
• Her burun deliğine 125 ml 
• 5 doz 0, 7, 15, 30 ve 60. günler
• Sonuç: Aşıyla anti-HBc serokonversiyon %100 anti-HBs>10 IU/l %75 (90.gün)



HEPATİT B AŞILARI

5. Kombine aşılar
• Hepatit B aşısı, hepatit A aşısı ve difteri, tetanos, aselüler boğmaca ve 

inaktif poliovirüsü ile birleştirilmiş
• İmmunojenitesi tekli aşılara benzer
• Hem rekombinant hepatit B aşısı (adjuvan icermeyen) hem de hepatit 

A aşısı (Twinrix, GlaxoSmithKline) içeren kombinasyon aşı yetişkin ve 
çocuklarda 0, 1 ve 6 ay aralıkla önerilmiş



HEPATİT B AŞILARI
• 2017 yılında, rekombinant hepatit B aşısı (HBV), Heplisav-B
• 18 yaş ve üzeri yetişkinler için FDA tarafından onaylandı
• Bir HBV yüzey antijeni (HBsAg; 20 μg) ve Dynavax’ın tescilli TLR9 agonisti (sentetik 

bir sintidinfosfat-guanosin oligonükleotidi, CpG 1018 adjuvanı) birleşimi
• Adjuvan olarak ‘’immunostimulatory phosphorothioate

oligodeoxyribonucleotide’’ 
• Uygulama; 0 ayda ve 1. ayda 2 dozluk bir seri
• Kanıtlar immünojenik olduğunu gösteriyor
• ACIP, bir hepatit B aşısını diğerine karşı desteklememekte!



HEPATİT B AŞILARI

• BCG
• DPT
• Polio (OPV, IPV)
• Kızamık
• Hib
• Sarı humma
• Hepatit A ile birlikte uygulanabilir.



AŞILAMADAN ÖNCE HBV İÇİN TEST İSTENMELİ 
Mİ?
• Aşılama öncesinde test, infeksiyon prevalansının yüzde 30'u aştığı 

populasyonlarda düşük maliyetli

• Aşı öncesi test yapılması endemik alanlarda, geçirilmiş ve halen 
mevcut HBV infeksiyon oranı yüksek olduğundan maliyet/etkin

• Gereksiz aşı yapılmasını önler
• Yeni kronik vaka saptanır

Lemon SM, Thomas DL .N Engl J Med 1997; 336:196-204.

Hutton DW. Ann Intern Med 2007;147: 460.

Hangi test bakılmalı?
Anti HBc Ig G ye mevcut ya da geçirilmiş infeksiyonu belirleme için bakılmalı ya da HBs Ag
ve Anti HBs ye birlikte bakılmalı



KİMLERDE HEPATİT B VİRUS TARAMASI
YAPILMALI?
• CDC önerisi yüksek risk grubunun taranması ve halen bağışık veya enfekte

olmamış kişilerin aşılanması
• Gebelik sırasında hepatit B virüsü infeksiyonu riski taşıyan gebe kadınlar

• Birden fazla cinsel eşin bulunması
• Cinsel yolla bulaşan bir infeksiyon için değerlendirilmiş veya tedavi edilmiş 

olan kişiler
• Önceki 6 ay boyunca, son zamanlarda veya güncel i.v uyuşturucu ilaç kullanımı
• HBsAg pozitif bir cinsel partneri olması

• Doğum öncesi ilk vizitlerinde tüm kadınlar HBV yönünden taranmalı
• Hepatit B aşıları tüm yeni doğanlara annenin HBs Ag durumuna bakılmaksızın 

önerilir



KİMLERDE HEPATİT B VİRUS TARAMASI YAPILMALI?
KİMLER HBV AŞISI İLE AŞILANMALI?
Kronik HBV için riske sahip aşağıdaki gruplara HBV açısından inceleme
ve seronegatif iseler HBV aşısı yapılmalıdır.
• Hepatit B virüsu prevalansı >% 2 olan bölgelerde doğanlar
• Aminotransferaz düzeyi yüksek olanlar
• İmmunsüpressif tedavi alması gerekenler
• Erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler (MSM)
• Cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü /cinsel yolla bulaşan hastalığı 

olanlar
• Çok sayıda cinsel partneri olanlar



KİMLERDE HEPATİT B VİRUS TARAMASI YAPILMALI?
KİMLER HBV AŞISI İLE AŞILANMALI?
• Diyabetli hastalar

• ACIP, 19-59 yaşları arasındaki diyabetli aşılanmamış erişkinlere
• HBV aşılamasının yapılmasını önermekte

• Diyabetli yaşlı hastalar için aşılama
• HBV edinme riskine ve aşıya karşı yeterli bir bağışıklık oluşturma olasılığına 

dayanarak tedavi eden klinisyenin takdirine bağlı

Aşılanmak isteyen herkese…



HBV AŞISI NASIL UYGULANMALI?
KAÇ DOZ YAPILMALI?

• Erişkinde deltoid adaleden, bebeklerde uyluk ön yüzünden i.m
• Çocuk dozu 5 μg–10 μg HBsAg,
• Erişkin dozu 10 μg–20 μg; Ülkemizde uygulanan erişkin dozu 20μg’dır.

• İmmunsüprese ve hemodiyaliz hastası dozu 40 μg (WHO önerisi)
• 0.-1.-ve 6. ay yapılan üç doz aşı uygulanması en sık
• Alternatif olarak 0.-1.-2.-12. aylarda 4 doz aşı uygulaması

Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. 
Recommendations and Reports / January 12, 2018 / 67(1);1–31.
Saltoglu N. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2003 Nov 17; 2: 10.



HIZLANDIRILMIŞ AŞI ŞEMASI NE ZAMAN 
UYGULANMALI?

• Hızlı yanıt elde edilmesi istendiğinde; 0, 1, 2 ve 12.aylar şeklinde de 
uygulanabilmekte

• Ayrıca 0, 7, 21. günde birer aşının yapıldığı ve 12. ayda bir doz daha 
rapel aşının uygulandığı hızlandırılmış aşı şeması da bulunmakta



KAÇIRILMIŞ BİR DOZ AŞIDA NE YAPILMALI?
• Önerilen doz aralıklarından daha uzun zaman geçmiş ise yeniden başlamaya ya da 

ek doz eklemeye gerek yok, aşıya kaldığı yerden devam edilmeli

• Eğer ilk dozdan sonra ikinci dozun zamanı geçmiş ise mümkün olduğunca çabuk 
ikinci aşı yapılmalı

• İkinci ve üçüncü dozlar arasındaki aralık en az iki ay olmalı.
• Ayrıca üçüncü doz ilk dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır.

Hepatitis B vaccine: What you need to know.
www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/downloads/vis-hep-b.pdf (Accessed on
October 20, 2009).

Junewicz A . Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2014;81(6):346-348
Middleman AB, .Pediatrics 2001; 107:1065-9.
Halsey NA, Pediatrics 1999; 103:1243-7
Zechowy R. Child Hos Q 1997; 9: 67.



YENİ DOĞANDA HBV AŞISI UYGULAMASI

• Yeni doğanda HBV aşısının üç dozluk şeması
• İlk dozun bebeğe doğum sonrası ilk 24 saatte yapılması önerilir

• 2000 gram altında doğan preterm bebeklerde yeterli bağışıklık yanıtının oluşabilmesi için ikinci 
ayda ek bir doz verilerek 0, 1, 2, 6. ay şeması uygulanır. 

• Annesinin Hepatit B taşıyıcısı olmadığı kesin olarak bilinen 2000 gram altı preterm bebeklerde 
bağışıklamaya bir ayı doldurduğunda ya da 2000 gramı aştıklarında başlanırsa, ek doza gerek 
olmadan 3 doz şeması uygulanabilir.

• Annesi taşıyıcı olan ya da taşıyıcılık durumu bilinmeyen 2000 gram altı bebeklerde kesinlikle 
beklemeden 0,1,2, 6 şemasını uygulamak gereklidir. 2000 gramdan küçük doğan term bebekler 
rutin 0,1,6 ay şeması ile aşılanır.



• Annesi HBV infeksiyonu olan bebeklerde;
• Doğum sonrası ilk 12 saat içerisinde Hepatit B hiperimmunglobulin ile 1 doz 

HBV aşısı deltoid adaleden farklı alanlardan yapılmalı
• Diğer iki doz HBV aşısı 1 ay sonra ve 6. ayda uygulanmalıdır.
• Annede HBV DNA >200,000 IU/mL üzerinde ise bebeğe bulaşı azaltmak için son 

trimestirde anneye antiviral tedavi de başlanması önerilir.

Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. 
Recommendations and Reports / January 12, 2018 /67(1);1–31.



HBV AŞISI SONRASI TEST YAPILMALI MI?
KİMLERDE YAPILMALI?
• Hepatit B aşısı yapılanlara rutin olarak aşı sonrası yanıta bakmak için 

test yapılması önerilmez.
• Sadece aşağıdaki durumlarda 3 doz aşının tamamlanmasından 1-2 ay 

sonra AntiHBs bakılmalı
• Sağlık çalışanı
• Kronik hemodiyaliz hastası
• HIV dahil, immünsüprese hastalığı olanlar
• HBV taşıyıcıların cinsel partnerleri
• HBs Ag taşıyıcı annenin çocuğuna

MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64: 1118-20.



HBV AŞISINA KORUYUCU YANIT NE 
OLMALIDIR?
• Üç doz HBV aşısı yapılmasından sonra Anti-HBs pozitifliği >10 mL

koruyucu
• Aşı sonrası serokonversiyon oranı sağlıklı erişkinde %95 

• Oran artan yaşla azalır.

• Minör faktörler
• Obezlerde, sigara içenlerde oran hafif düşük

• Major faktorler
• İleri yaş, organ transplant hastasında, çölyak hastasında, immünsüprese

hastalarda (kronik karaciğer, HIV, kronik renal yetmezlik, diyabet) hemodiyaliz 
hastalarında yanıt oranı %50-60

MMWR. Recomme rep 2006 Dec 8;55(RR-16):1-33; quiz CE1-4.
Miller ER. Am J Kidney Dis 1999; 33: 356-60.



HEPATİT B AŞILAMASININ KORUMA SÜRESİ NEDİR?
HBV AŞISI SONRASINDA RAPEL GEREKLİ Mİ?

• Üç doz aşı tamamlanmış ve antikor yanıtı gelişmiş ise HBV 'a karşı korunma en 
azından 30 yıl, muhtemelen ömür boyu

• Bu nedenle DSÖ rapeli önermemekte
• İmmün sistemi normal kişilerde 3 doz HBV aşı sonrasında rapel aşı uygulaması 

önerilmez. Koruyucu seviyelerde antikor seviyesinde düşme olsa dahi hastaların 
çoğunda bağışıklık belleği devam etmekte

Vaccine 2012; 30: 1644-9.
Bruce MG, J Infect Dis 2016; 214: 16-22
Bialek SR,. Pediatr Infect Dis J 2008; 27; 881-5.
McMahon BJ. Ann Intern Med 2005; 142:333-41.



ÖZEL GRUPTA HBV AŞISI SONRASINDA RAPEL
GEREKLİ Mİ?

• Hemodiyaliz hastasında, her yıl anti-HBs bakılmalı, <10 mIU/ml ise rapel
uygulanmalı

• Diğer bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için, anti-HBs düzeyleri, maruz kalma 
riski devam edenlerde izlenmeli ve anti-HBs değeri 10 mIU/ml'nin altına düşen 
kişilere bir destekleyici doz uygulanmalı

Propst T, Propst A, Lhotta K, et al. Reinforced intradermal hepatitis B 
vaccination in hemodialysis patients is superior in antibody
response to intramuscular or subcutaneous vaccination. Am J Kidney 
Dis 1998; 32: 1041

www.cdc.gov/hepatitis/HBV/HBVfaq.htm (Accessed on January 09, 2015).
Are booster immunisations needed for lifelong hepatitis B immunity? European Consensus Group on Hepatitis B
Immunity. Lancet 2000; 355:561-



HBV AŞISINA YANIT OLUŞMAYANLARDA 
NE YAPILMALI?
• Genellikle aşı yanıtını etkileyen faktörler araştırılarak, ikinci bir seri HBV aşısı 

yapılması ve son doz aşıdan 1 ay sonra Anti-HBs bakılması önerilir.

• İkinci seriden sonra yanıt oluşmama oranı %5 gibidir

• İkinci seriye de yanıt vermeyenlerde bir üçüncü seri yapılması önerilmez

• Temas durumunda yanıtsız kişide temas sonrası profilaksi uygulanmalı!

Yeterli antikor 
yanıtı 

oluşmamışsa



HEPATİT B AŞISININ İSTENMEYEN
ETKİLERİ NELERDİR?
• Adjuvanlı olmayan Rekombinant hepatit B aşılarıyla en sık görulen advers

reaksiyon aşı bölgesinde ağrı ( yüzde 25'inden azında)

• Aşılananların yüzde 1-3‘ünde hafif yan etkiler
• Düşük dereceli ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve miyalji

• Hepatit B aşısı teratojenik etkilere sahip değil ve gebelik sırasında  uygulanabilir.

Ayoola EA, Johnson AO. Hepatitis B vaccine in pregnancy: immunogenicity, safety and transfer of 
antibodies to infants. Int J Gynaecol Obstet 1987; 25: 297 -301.
Levy M, Koren G. Hepatitis B vaccine in pregnancy: maternal and fetal safety. Am J Perinatol 1991; 
8: 227-32.



TEŞEKKÜRLER…
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