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ÖZ 

Giriş: Bu çalışmanın amacı diyalize girmeyen kronik böbrek hastalarında dört doz Hepatit B aşısı sonrası antikor 
yanıtına etkili demografik ve klinik faktörlerin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tek merkezli, retrospektif ve longutidinal bir çalışma olarak tasarlandı. Çalışmaya 
KBH evre 1-5 olan toplam 251 hasta dahil edildi. Hastalara dört doz (başlangıç, 1., 2. ve 6.ay) ve 40 µg hepatit B 
aşısı her iki deltoid kasa eşit dozda intramüsküler olarak uygulandı. Aşı sonrası üç ay ve ortalama 44,5 ay sonra 
AntiHBs antikor titresi değerlendirildi. AntiHBs antikor titresi≥10 IU/L olanlar yanıtlı,<10 IU/L olanlar yanıtsız olarak 
değerlendirildi. Antikor yanıtına glomeruler filtrasyon hızı ile klinik ve demografik parametrelerin etkisi 
değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmelerde SPSS version 23 kullanıldı. 

 Bulgular: Çalışmaya 251 hasta (%59,4 erkek, ortalama yaş; 56,2 ± 14,3yıl) dahil edildi. Hastaların %32,7’si 
diyabetik ve %13,15 ikinci kez aşılanmıştı. Antikor yanıtı üçüncü ayda %88, ortalama 44,5 ay sonra %84,5 idi. 
Hastaların %7,17’inde antikor yanıtı hiç gelişmedi.  Antikor yanıtı gelişen ve gelişmeyen grupların yaş, kreatinin, 
ürik asit ve GFR değerleri arasında anlamlı farklılık yoktu. Ancak antikor yanıtı gelişen grupta albümin düzeyi 
anlamlı olarak daha yüksekti. Korelasyon analizinde antikor yanıtı ile sadece albümin düzeyi arasında anlamlı 
ilişki saptandı (p=0.01). Yaş, diyabet, glomeruler filtrasyon hızı ve KBH evresi ile antikor yanıtı arasında anlamlı 
bir korelasyon saptanmadı (p>0.05).. 

Sonuç: Hepatit B aşısı sonrası antikor yanıtına glomeruler filtrasyon hızı ve KBH evresinin etkisi yoktur. 
Malnutrisyon aşıya yanıtı etkileyen önemli bir parametredir. KBH hastaları erken evrelerden itibaren aşılanmalıdır.    

SUMMARY 

Introduction: The aim of this study is to evaluate the demographic and clinical factors affecting the antibody 
response after four doses of Hepatitis B vaccine in patients with chronic kidney disease not undergoing dialysis. 
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Material and Method: This study was designed as a single center, retrospective and longutidinal study. A total of 
251 patients with CKD stage 1-5 were included in the study. Four doses (initial, 1st, 2nd and 6th month) and 40 
µg hepatitis B vaccine were administered intramuscularly in equal doses to both deltoid muscles. AntiHBs 
antibody titer was evaluated three months after vaccination and 44.5months on average.Those with antiHBs 
antibody titres ≥ 10 IU/L were considered responsive, those <10 IU/L were considered unresponsive. Glomerular 
filtration rate and the effects of clinical and demographic parameters on the antibody response were evaluated. 
SPSS version 23 was used for statistical evaluations. 

Results:251 patients (59.4% male, meanage; 56.2 ± 14.3years) were included in the study. 32.7% of the patients 
were diabetic and 13.15% were vaccinated for the second time. The antibody response was 88% at 3 months, 
and 84.5% after a mean of 44.5 months. Antibody response did not develop at all in 7.17% of the patients. There 
was no significant difference in age, creatinine, uric acid and GFR values of the groups with and without antibody 
response. However, albumin level was significantly higher in the group with antibody response. In correlation 
analysis, a significant relationship was found between antibody response and only albumin level (p = 0.01). There 
was no significant correlation between antibody response and age, diabetes, glomerular filtration rate, and CKD 
stage (p>0.05). 

Conclusion:Glomerular filtration rate and CKD stage have no effect on antibody response after hepatitis B 
vaccination. Malnutrition is an important parameter that affects the response to the vaccine. CKD patients should 
be vaccinated from the early stages. 

GİRİŞ 

Kronik böbrek hastalığı (KBH) nefronların ilerle-
yici ve geri dönüşümsüz hasarlanması ile karak-
terize birçok sistemi etkileyen bir hastalık olup, 
ülkemizdeki sıklığı %15,7’dir (1). KBH tedavisinin 
amacı, primer hastalığın tedavisi ile hastalığın 
tam tedavisi, ilerlemesinin durdurulması ve/veya 
yavaşlatılması ile renal replasman tedavisine 
(RRT) ihtiyacın azaltılmasıdır. Ancak hastaların 
bir kısmında KBH ilerleyicidir ve sıklıkla hemodi-
yaliz olmak üzere renal replasman tedavisine 
ihtiyaç duyulur. 

Enfeksiyonlar kardiyovasküler hastalıklardan 
sonra, KBH’da önemli mortalite ve morbidite 
nedenidir. Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu 
tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli bir 
halk sağlığı problemidir. Ülkemizde hepatit B 
enfeksiyonu prevalansı orta sıklıkta olup (%2-8), 
bölgesel farklılıklar göstermektedir(2). AASLD 
kılavuzlarına göre, HBV enfeksiyonu için yüksek 
ve orta prevalanslı bölgelerde doğan tüm bireyler 
taranmalıdır (3).Türk Nefroloji Derneği kayıt 
sistemi verilerine göre hemodiyaliz hastalarında 
hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) pozitifliği 1991 
yılında %15 iken, bu oran 2019 yılında %3’e 
gerilemiştir (4). Bu azalmanın nedeni, koruyucu 
önlemlerle birlikte hepatit B’ye karşı bağışıklama-
nın öneminin anlaşılması ve diyaliz öncesi dö-
nemde artan aşılanma oranlarıdır. Ayrıca kan ve 
kan ürünlerinin viral hastalıklar açısından daha iyi 
taranması ve eritropoietin kullanımının yaygınlaş-

ması ile kan transfüzyonu ihtiyacının azalması da 
bu düşüşte etkili olmuştur. 

HBV enfeksiyonu, kronik asemptomatik yüzey 
antijen pozitifliği yanında kronik karaciğer paran-
kim hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri gibi 
ölümcül seyreden hastalık tablolarına neden olur. 
HBV nefroloji pratiğinde membranöz nefropati, 
membranoproliferatif glomerulonefrit ve poliarte-
ritis nodoza gibi hastalıklarla da ilişkilidir(5). HBV 
bulaşması açısından hemodiyaliz hastaları 
periton diyalizi ve böbrek nakli hastalarından 
daha yüksek risk taşırlar. Yüksek risk grubundaki 
KBH hastalarının hemodiyaliz tedavisine başlan-
madan önce aşılanmaları primer korunma önle-
midir. Hepatit B aşısı ile hastalık yükü, taşıyıcılık 
ve hepatit B’ye bağlı siroz ve karaciğer kanserine 
bağlı morbidite ve mortalite oranları belirgin 
şekilde azalmıştır(6).  

Sağlıklı bireylerde hepatit B aşısı sonrasında 
antikor yanıtı %90-95 civarında olup, ancak bu 
oran erkek ve yaşlı bireylerde daha düşüktür 
(2,7). Hepatit B aşısı yapılan bireylerde anti-hbs 
antikor yanıtı elde edilmesi durumunda uzun 
süreli koruyuculuk sağlandığı gösterilmiştir (7). 
AntiHBs antikor titresinin ≥10IU/l olması koruyucu 
antikor yanıtı (serokonversiyon) olarak kabul 
edilir. KBH olan hastalarda immun sistemin aza-
lan hücresel ve humoral fonksiyonları, antikor 
yanıtının sağlıklı bireylere göre yetersiz olmasına 
veya hiç gelişmemesine neden olur. Ayrıca diya-
betik nefropati, immun kökenli böbrek hastalıkları 
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(romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, vas-
külitler vb.), malnütrisyon, obezite, sigara kulla-
nımı, immunsupresif ilaç kullanımı ve kişinin 
genetik özellikleri gibi birçok faktör antikor yanı-
tına etki eder. KBH’nın ilerlemesi ile sıklıkla infla-
masyon, anemi ve malnutrisyon gibi klinik durum-
larda kötüleşme izlenir ve bu durum serokonver-
siyonu olumsuz etkileyebilir (8).  

Bu çalışmanın amacı, KBH olan hastalarda RRT 
başlanılmadan önce uygulanan hepatit B aşısına 
bağlı antikor yanıtına KBH evresi, glomeruler 
filtrasyon hızı (GFH) ve diğer biyokimyasal 
parametrelerin etkisinin değerlendirilmesidir. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalışma popülasyonu 

Bu çalışma tek merkezli, retrospektif ve longitu-
dinal bir çalışma olarak tasarlandı. Çalışmaya 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğinde 
takipli, 18 yaşından büyük ve herhangi bir RRT’si 
(böbrek nakli, periton diyalizi ve hemodiyaliz) 
başlanılmayan, KBH evre 1-5 olan 251 hasta 
dahil edildi. KBH, Chronic Kidney Disease-Epide-
miology Collaboration (CKD-EPI) GFH formülü 
kullanılarak beş evreye ayrıldı(9).KBH evre-1 
GFH: ≥90 ml/dk/1.73m2, evre-2 GFH:60-89.9 ml/ 
dk/1.73m2, evre-3 GFH:30-59.9 ml/dk/1.73m2, 
evre-4 GFH:15-29.9 ml/dk/1.73m2 ve evre-5 
GFH<15 ml/dk/1.73m2 olarak tanımlandı. Hasta-
ların yaş, cinsiyet, KBH etiyolojisi, takip süresi, 
diyabet varlığı gibi demografik verileri kaydedildi. 
Çalışmaya aktif enfeksiyonu, akut veya kronik 
karaciğer hastalığı, malignite tanılı, steroidler ve 
immunsupresif ilaç kullanımı olan hastalar dahil 
edilmedi. Ayrıca aşılama sonrasında antikor 
titresi bakılmayan veya eksik olan hastalar, 
önerilen aşılanma takvimini tamamlamayanlar ve 
tüm aşı programını tamamlamadan herhangi bir 
RRT’sine başlayan hastalarda çalışmaya dahil 
edilmedi.  

Tüm hastalara diyaliz öncesi tıbbi bakımın bir 
parçası olarak hepatit B aşısının gerekliliği anla-
tıldı. Aşı olmayı kabul eden hastalara aşı takvimi 
anlatıldı ve tüm hastalar belirtilen aşı takvimini 
tamamladılar. Hastaların biyokimyasal tetkikleri 
(serum kreatinin, albümin, ürik asit) ile birlikte 
tGFH, KBH evresi, aşı öncesi, aşı bitiminden 
sonraki üçüncü ay ve antikor titresinin bakıldığı 

son kontrollerindeki AntiHB antikor titreleri kay-
dedildi. 

Hepatit B aşısı uygulanması 

Hastaların poliklinik muayeneleri sırasında HBs 
antijen, AntiHBs ve AntiHBcIgG antikorları bakıldı. 
Tüm hastaların HBs antijen negatif, AntiHBs 
antikor titresi<10 IU/L ve AntiHBcIgG antikorları 
negatifti. Hastalara başlangıç doz (0.ay), 1. ay, 2. 
ay ve 6. aylarda 40 μg rekombinant DNA kökenli 
hepatit B aşısı uygulandı. Aşı her iki deltoid 
kasına eşit miktarlarda olacak şekilde ve intra-
müsküler olarak uygulandı. Aşı yerinde lokal ağrı 
ve hafif kızarıklık haricinde hiçbir hastada ciddi 
sistemik yan etki izlenmedi. 

Aşı takviminin tamamlanmasından sonraki üçün-
cü ayda AntiHBs antikor titresi ölçüldü. Antikor 
titresinin<10 IU/L olması antikor yanıtı gelişme-
miş10-99 IU/L olması kısmi antikor yanıtı geliş-
mesi, ≥100 IU/L olması tam antikor yanıtı 
gelişmesi olarak kabul edildi. Hastalar AntiHBs 
antikor titresine göre iki gruba ayrıldı: Grup 
1=Antikor yanıtı gelişenler (AntiHBs ≥10 IU/L) ve 
Grup 2=Antikor yanıtı gelişmeyenler (AntiHBs<10 
IU/L). Ayrıca grup 1 deki hastalar kısmi antikor 
yanıtı gelişenler (1A) ve tam antikor yanıtı  
gelişenler (1B) olmak üzere iki alt gruba ayrıldı.   

Laboratuvar analizi 

Hastaların venöz kan örnekleri 10-12 saatlik açlık 
sonrası alındı ve tam kan sayımı, glukoz, üre, 
serum kreatinin, tGFH, ürik asit, albümin değer-
leri ölçüldü. Tüm biyokimyasal ölçümler hastane-
miz biyokimya laboratuvarında rutinde kullanılan 
yöntemler ile çalışıldı. HBs antijen ve AntiHBs 
antikor düzeylerienzim immunoassay yöntemi 
(Rocheelecsys kit) ve Roche  Cobas e602 cihazı 
ile çalışıldı. Sonuçlar IU/L olarak verildi. 

Etik beyan 

Çalışma için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulundan onay alındı (Tarih:1.4.2021, 
Karar No:4/1). Etik kurul onayından sonra hasta 
verileri toplandı. Araştırma protokolündeki tüm 
işlemler Helsinki Bildirgesine uygun olarak yapıl-
dı. Çalışmanın retrospektif özelliği nedeni ile 
çalışmaya katılan bireylerden yazılı bilgilendiril-
miş onam belgesi alınmadı. 
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İstatistiksel analiz 

Çalışma populasyonunda tanımlayıcı istatistikler 
olarak ortalama, standart sapma ve frekans dağı-
lımı kullanıldı. Kategorik değişkenler (antikor 
yanıtı gelişen ve gelişmeyen gruplar)sayı ve 
yüzde (n,%) olarak sunuldu. Kategorik değişken-
ler Pearson ki-kare testi ve Fisher’s exact testi 
kullanılarak karşılaştırıldı. İki grup arasındaki 
sayısal değişkenleri karşılaştırmak için Student’s 
t testi veya Mann-Whitney U testi uygulandı. 
Uygun parametrelerde Spearman ve Pearson 
korelasyonu kullanıldı. İstatistiksel değerlendir-
melerin tümünde, anlamlılık düzeyi (p) <0.05 
olarak kabul edildi. İstatistiksel değerlendiril-
melerde SPSS programı version 23 (Statistical 
Package for the Social Sciences, version23.0, 
SPSS Inc, Chicago, Ill, USA) kullanıldı. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 251 hastanın yaş 
ortalaması 56,2±14,3 yıldı (minimum 22, maksi-
mum 90), (erkek=54,9±14,1 yıl, kadın=57,09± 
14,5 yıl, p=0.25). Cinsiyetler arası yaş farkı 

anlamlı değildi. Hastaların %59,36’sı erkek (149 
hasta), ve %32,66’sı (82 hasta) diyabetikti. KBH 
evrelerindeki hasta sayısı ve yüzdesi sırasıyla: 
evre-1 (8, %3,2), evre-2 (16, %6,4), evre-3 (134, 
%53,4), evre-4 (76, %30,2) ve evre-5 (17, %6,8). 
KBH evre 1-2 ve 3 hastalar erken evre (n=158, 
%62,9), evre 4-5 (n=93, %37,1) ileri evre KBH 
olarak sınıflandırıldı. Tüm çalışma grubunun 
temel demografik özellikleri ve laboratuar sonuç-
ları Tablo 1’de gösterildi. Hastaların %86,85’i 
(n=218) ilk kez, %13,15’i (n=33) ikinci kez 
aşılanmıştı. 

Başlangıç AntiHBs antikor titresi tüm hastalarda 
<10IU/L idi (ortalama, 2,80±1,82 IU/L). Aşılama 
sonrasında ortalama takip süresi 44,5±23,1 aydı 
(minimum:1, maksimum 98). Aşılama sonrası 
üçüncü ayda hastaların %88,04’ünde (n=221) 
serokonversiyon gelişirken (AntiHBs ≥10 IU/L), 
%11,96’sınde (n=30) serokonversiyon gelişmedi 
(AntiHBs<10 IU/L). Üçüncü ayda serokonver-
siyon gelişen ve gelişmeyen hastaların yaş orta-
laması, cinsiyet dağılımı, diyabet sıklığı, serum 
kreatinin, tGFH ve ürik asit değerleri arasında  

Tablo 1. Çalışma popülasyonunun demografik özellikleri 

Parametreler  Sonuç 

Hasta sayısı (n, %) 251, %100 

Yaş (yıl) (minimum-maksimum) 56,2±14,3 (22-90) 

Kadın /Erkek (n,%) 102/149 (%40,64, %59,36) 

Takip süresi (ay) (minimum-maksimum) 44,5±23,1 (1-98) 

Serum kreatinin (ort ± SS) (mg/dL) 2,08±0,82 

tGFH (ml/dk/1.73m2) 37,63±19,95 

Albumin (g/dL) 4,15±0,34 

Ürik asit (mg/dL) 6,81±1,66 

Bazal AntiHBs antikor (IU/L) 2,80±1,82 

Üçüncü ay AntiHBs antikor (IU/L) 450,28±424,54 

Son kontrol AntiHBs antikor (IU/L) 352,67±401,11 

KBH Etiyoloji (n,%) 

Etyolojisi belli olmayan  

Hipertansiyon 

Diabetes mellitus 

Sistemik hastalıklar 

Doğumsal bozukluklar 

Glomerulonefrit 

Genetik sebepler 

Diğer  

Kronik ÜSİ 

23, %9,16 

77, %30,67 

77, %30,67 

7, %2,78 

11, %4,38 

2, %0,79 

16, %6,37 

9, %3,58 

29, %11,55 

Kısaltmalar: KBH: Kronik Böbrek Hastalığı, ÜSİ: Üriner Sistem İnfeksiyonu, tGFH: tahmini Glomeruler Filtrasyon Hızı 
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istatistiksel açıdan anlamlı farlılık bulunmadı 
(p>0.05) (Tablo 2). Serokonversiyon gelişen ve 
gelişmeyen grupların albumin değerleri arasın-
daki fark istatistiksel açıdan anlamlı idi (sırasıyla; 
4,18±0,28 g/dL, 3,92±0,56 g/dL, p=0.01). Hipoal-
buminemi ≤3.5 g/dL olarak tanımlandığında, has-
taların %5,2’si (n=13) hipoalbuminemik, %94,8’i 
(n=238) normoalbuminemikti. Üçüncü ayda 
normoalbuminemik grupta serokonversiyon geli-
şen hasta sıklığı hipoalbuminemik gruptan 
anlamlı derecede fazla idi (sırasıyla; %89,49, 
%61,5, p=0.003). Serokonversiyon gelişen ve 
gelişmeyen grupların laboratuvar özellikleri Tablo 
2’de gösterildi. Üçüncü ayda serokonversiyon 
gelişen hasta oranı ilk kez aşılananlarda ikinci 
kez aşılananlara göre anlamlı derecede yüksekti 
(seroprevalans oranı sırasıyla: %95,8, %36,6, 
p=0.03) (Tablo 2). 

Üçüncü ayda serokonversiyon gelişen 221 
hastanın %27,9’unda (n=62) kısmi, %72,1’inde 
(n=159) ise tam antikor yanıtı gelişti. İlk kez 
aşılanan hastalarda kısmi ve tam antikor yanıtı 
ikinci kez aşılananlardan anlamlı derecede 
yüksekti (p=0.004). Üçüncü ayda kısmi ve tam 
yanıt gelişen hastaların yaş, cinsiyet dağılımı, 
diyabet sıklığı, serum kreatinin, tGFH ve albümin 
değerleri arasında anlamlı farklılık yoktu 
(p>0.05). Kısmi antikor yanıtı gelişen grubun 
takip süresi sonunda %19,3’nün (n=12) antikor 

titresi azalarak <10IU/L olurken %59,7’sinde 
(n=37) kısmi antikor yanıtı devam etti ve 
%21’inde (n=13) ise antikor titresi artarak ≥100 
IU/L oldu. Tam antikor yanıtı gelişen grubun takip 
süresi sonunda %72,3’ünde tam antikor yanıtı 
devam ederken, %22’sinde antikor titresi azala-
rak kısmi antikor yanıtlı hale geldi ve %5,7’sinde 
ise antikor titresi <10 IU/L oldu. Üçüncü ayda 
erken evre KBH hastalarında serokonversiyon 
gelişen hasta oranı %89,88 iken, ileri evrede 
%84,95’di (p>0.05). 

Son kontrollerinde hastaların %84,5’inde (n=212) 
antikor yanıtı (≥10 IU/L) devam ederken, 
%15,5’inde (n=39) AntiHBs antikor titresi<10 IU/L 
idi. Antikor yanıtı devam eden hastalanın %35,8’i 
kısmi antikor yanıtlı, %64,2’si tam antikor yanıtlı 
idi. Son kontrolde serokonversiyon gelişen hasta 
oranı erken evre KBH hastalarında %84,82, ileri 
evrede ise %83,88’di (p>0.05). 

Antikor yanıtı gelişmeyen grupla, kısmi ve tam 
antikor yanıtı gelişen grupların tGFH değerleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık sap-
tanmadı (sırasıyla p= 0.96, p= 0.95). Tüm hasta-
lar, ≥65 yaş (n=81, %32,28)  ve <65 yaş (n=170, 
%67,72) olarak gruplandırıldığında <65 yaş altın-
da serokonversiyon gelişen hasta oranı %87,65 
ve ≥65 yaş grubunda %88,90’dı (n=9)(p >0.05).    

Tablo 2. Üçüncü ayda antikor yanıtı gelişen ve gelişmeyen hastaların karşılaştırılması 

Parametre Grup 1 (n=221) Grup 2 (n=30) p 

Yaş (yıl) 56,1±14,5 56,8±13,5 0.65 

Cinsiyet (E/K) 131/90 18/12 0.93 

Aşılanma sayısı (n,%) 

1 

2 

209, %95,8 

12, %36,3 

9, %4,2 

21, %63,4 

0.03 

Diyabet (n,%) 73, %33,03 9, %30 0.74 

Kreatinin (mg/dL) 2,08±0,82 2,06±0,87 0.92 

tGFH (ml/dk/1.73m2) 37,60±20,16 37,81±18,68 0.92 

Albumin (g/dL) 4,18±0,28 3,92±0,56 0.01 

Ürik asit (mg/dL) 6,80±1,65 6,94±1,73 0.65 

AntiHBs Ab-Bazal (IU/L) 2,88±1,90 2,21±0,83 0.07 

AntiHBs Ab-3.ay (IU/L) 510,91±417,02 3,57±2,42 0.003 

Kısaltmalar: E: Erkek, K: Kadın,tGFH: tahmini Glomeruler filtrasyon hızı 
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Tablo 3. Üçüncü ayda kısmi veya tam antikor yanıtı gelişen hastaların karşılaştırılması 

Parametre Grup 1A(n=62) 

(Kısmi yanıt) 

Grup 1B(n=159) 

(Tam yanıt) 

p 

Yaş (yıl) 57,6±13,1 55,5±15,01 0.35 

Cinsiyet (E/K) 40/22 91/68 0.61 

Aşılanma sayısı 

1 

2 

53, %25,3 

9, %75 

156, %74,6 

3, %25 

0.004 

Diyabet (n, %) 21, %33,87 52, %30,76 0.86 

Kreatinin (mg/dL) 2,00±0,70 2,11±0,86 0.44 

tGFH (ml/dk/1.73m2) 37,62±16,20 37,59±21,55 0.30 

Albumin (g/dL) 4,18±0,29 4,19±0,28 0.62 

Ürik asit (mg/dL) 6,78±1,47 6,80±1,72 0.92 

AntiHBs Ab-Bazal (IU/L) 3,55±2,38 2,61±1,61 0.001 

AntiHBs Ab-3.ay (IU/L) 42,53±23,95 693,56±349,68 0.000 

Kısaltmalar: E: Erkek, K:Kadın, tGFH:tahmini Glomeruler filtrasyon hızı 

Cinsiyete göre serokonversiyon oranları değer-
lendirildiğinde; üçüncü ayda 149 erkek hastanın 
%61’i (n=91) tam antikor yanıtlı, %26,9’u (n=40) 
kısmi antikor yanıtlı, ve %12,1’inde (n=18) antikor 
yanıtı gelişmemişti.Yüziki kadın hastanın %66,7’i 
(n=68) tam antikor yanıtlı, %21,6’sı (n=22) kısmi 
antikor yanıtlı iken %11,7’sinde (n= 12) antikor 
yanıtı gelişmemişti. Cinsiyetler arasında üçüncü 
ay ve takip süresi sonunda antikor yanıtı açısın-
dan anlamlı farklılık yoktu (sırasıyla, p=0.33, 
p=0.60). Üçüncü ay ve son kontrolde serokonver-
siyon gelişmeyen hastalarda erkek hasta sıklığı 
sırasıyla %60 ile %56,4’tü ve kadın hastalardan 
daha yüksekti, ancak istatistiksel açıdan anlamlı 
değildi (p>0.05). 

İlk kez aşılanan 218 hastanın %95,8’inde (n=209) 
üçüncü ayda serokonversiyon gelişirken, ikinci 
kez aşılanan 33 hastanın %36,3’ünde (n=12) 
serokonversiyon gelişti ve ilk kez aşılanan hasta-
ların antikor yanıtı anlamlı olarak daha yüksekti 
(p=0.003). İlk ve ikinci kez aşılanan hastaların 
yaş, cinsiyet, tGFH, serum kreatinin, ürik asit de-
ğerleri arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). 
İkinci kez aşılanan hastaların son kontrollerinde 
%66,6’sında serokonversiyon gelişti ve bu oran ilk 
kez aşılananların son kontrollerinde serokonver-
siyon gelişen hasta sayısına göre daha düşüktü 
(p=0.006). 

Hastaların %8,36’sında (n=21) üçüncü ayda 
serokonversiyon (≥10 IU/L) olmasına rağmen son 
kontrolde AntiHBs Ab <10IU/mL idi. Takipte 

antikor titresi azalarak <10IU/L olan hastalarda 
cinsiyet açısından farklılık yoktu (11 kadın, 10 
erkek, p>0.05). Üçüncü ayda serokonversiyon 
gelişmeyen 30 hastanın %40’ında(n=12) ek doz 
yapılmadan, son kontrolde antikor titresi artarak ≥ 
10IU/L oldu. Antikor yanıtı gelişen bu hastalarda 
cinsiyet açısından farklılık yoktu (6 kadın, 6 
erkek). Tüm hastaların %7,17’sinde (n=18) üçüncü 
ay ve son kontrollerinde serokonversiyon geliş-
medi. İkinci kez aşılanan hastaların %30,3’ü 
(n=10) ve ilk kez aşılanan hastaların %3,66’sında 
(n=8) üçüncü ay ve son kontrollerinde hiç sero-
konversiyon gelişmedi.  Tüm takip boyunca hiç 
antikor yanıtı gelişmeyen hastaların üçte ikisi 
erkek, %55,5’i ikinci kez aşılanan hastalardı. 

Üçüncü ayda diyabetik hastaların %89,03’ünde, 
diyabetik olmayan hastaların ise %87,58’inde 
antikor yanıtı gelişti (p>0.05). Üçüncü ayda diya-
betik hastalanın %63,41’de tam antikor yanıtı, 
%25,60’ında kısmi antikor yanıtı gelişirken, diya-
betik olmayan hastaların %63,31’inde tam antikor 
yanıtı ve %24,26’sında kısmi antikor yanıtı gelişti 
(p>0.05). 

Üçüncü ay sonunda evre-1-2-3-4 ve 5 KBH da 
serokonversiyon gelişen hasta oranları sırasıyla; 
%87,5, %81,2, %91,05, %82,8, %94,1 ve gruplar 
arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.35). 
Son kontrolde aynı gruplarda serokonversiyon 
gelişen hastaların oranları sırasıyla; %87,5, %75, 
%85,8, %81,5 ve %94,1 idi ve gruplar arasında 
anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.55). Üçüncü ay 



Cilt 25, Sayı 3, Temmuz-Ağustos-Eylül; 2021     165 

ve son kontrolde serokonversiyon gelişmeyen 
(<10 IU/L) hastalarda erken evre KBH sıklığı 
sırasıyla %53,33 ve %61,5’ti. 

Korelasyon analizinde; yaş, cinsiyet, kreatinin, 
GFH, ve ürik asit ile üçüncü aydaki AntiHBs titresi 
arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0.05). 
Serum albumin düzeyi (p=0.011) ve aşılama sayısı 
(p=0.017) ile üçüncü aydaki AntiHBs antikor 
titresi arasında anlamlı korelasyon saptandı. KBH 
evresi ile AntiHBs antikor titresi arasında anlamlı 
bir korelasyon saptanmadı (p=0.61). 

TARTIŞMA  

Bu çalışmada KBH hastalarında hepatit B aşısı 
sonrasında serokonversiyon oranı üçüncü ayda 
%88,45 ve ortalama 44,5 ayda %84,46 idi. Bu 
oran sağlıklı bireylerdeki serokonversiyon oranla-
rına benzer, hemodiyaliz hastalarındaki %50-80 
sıklığından ise daha yüksekti(10). Bu çalışma 
diyaliz öncesi dönemde hepatit B aşısının KBH 
hastalarında sağlıklı bireylerdekine benzer oran-
larda antikor yanıtını oluşturduğunu ve tGFH’nın 
antikor yanıtı için bir öngörücü olmadığını gös-
terdi. KDIGO 2012 Kronik Böbrek Hastalığının 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi için Klinik Uygu-
lama Kılavuzu, KBH ilerleme riski yüksek ve GFH 
≤30 ml/dak/1.73m2 (KBH evre 4-5) olan tüm 
yetişkin hastaların hepatit B için aşılanmasını ve 
yanıtın uygun serolojik testlerle izlenmesini önerir 
(11). 

KBH olan hastalar hepatit B aşısı dahil birçok 
aşıya zayıf antikor yanıtı verirler. İmmunglobulin-
lerin üretiminin azalması ve idrarla kaybının 
artması, makrofaj fonksiyonlarının bozulması, T 
lenfositler tarafından üretilen interlökin-2 üretimi-
nin bozulması gibi birçok faktör azalan immun 
cevaba ve yetersiz antikor yanıtına neden olur. 
Hepatit B aşısına karşı düşük antikor yanıtının 
sebebi belli değildir, ancak birçok demografik, 
klinik parametre, aşı prosedürü ve aşının uygula-
nış şekli antikor yanıtını etkiler. Antikor yanıtın-
daki farklılıklar, çalışmanın yapıldığı grupların 
farklı demografik (yaş, cinsiyet, genetik yapı) ve 
klinik özellikleri (KBH evresi, diyabet varlığı ve 
farklı enflamatuar durumlar), farklı aşı uygula-
maları (intradermal veya intramüsküler), farklı 
doz sayısı ve dozaj uygulamaları, farklı ticari 
aşıların kullanılması gibi birçok faktöre bağlı 
olabilir (12). Hepatit B aşısı sonrasında antikor 

yanıtı gelişen hastalarda HBV ile enfekte olma 
riski %70 azalırken tüm nedenlere bağlı mortalite 
oranlarıda azalır (12). 

Sağlıklı bireylerde hepatit B aşısı sonrasında 
antikor yanıtının takibi önerilmemektedir(13). 
Ancak sağlık çalışanları, immunsupresif bireyler 
ve kronik hemodiyaliz hastaları gibi riskli hasta 
gruplarında, zamanla antikor titresi düştüğü için 
antikor titresinin takibi gereklidir (2,13). AntiHBs 
antikor titresinin son aşı dozundan 1-2 ay sonra 
değerlendirilmesi önerilir (12,13). Çalışmamızda 
son dozdan sonraki ortalama üçüncü ayda ve 
ortalama 44,5 ay sonra AntiHBs antikor düzeyleri 
değerlendirildi. 

Bu çalışmada hepatit B aşısı tüm hastalarda 4 
doz ve 40 mcg/intramüsküler olarak uygulandı. 
İleri evre KBH hastalarının azalan immun yanıt ve 
RRT’ne başlama ihtimalleri daha yüksek oldu-
ğundan, yüksek doz şeması ile aşılanmaları öne-
rilir, ancak erken evre için optimal doz şeması 
tanımlanmamıştır. Ahmadi ve arkadaşlarının 
çalışmasında KBH evre 3-4 hastalarda 3x20 mcg 
ve 4x40 mcg dozlar arasında antikor yanıtı 
açısından farklık saptanmamıştır (14). İmmun 
sistem fonksiyonları bozulmuş ve aşılara karşı 
antikor yanıtı azalmış KBH olan hastaların 
aşılanması uygun koruyucu antikor düzeylerinin 
sağlanması açısından önemlidir. Son dönem 
böbrek hastalığına ilerleme hızı kestirilemeyen bu 
hasta grubunda erken evrelerde sağlanacak 
serokonversiyon koruyuculuk açısından önem-
lidir. HBV aşılanmasının önerildiği riskli hasta 
grupları ACIP (The Advisory Committee on 
Immünization Practices) tarafından tanımlanmış 
ve aşı önerileri içine “HBV enfeksiyonu açısından 
korunmak isteyen herkes aşılanmalıdır” önerisi 
eklenmiştir (13). Bu açıdan KBH olan hastaların 
erken evrelerden itibaren aşılanmaları koruyucu 
antikor yanıtının oluşması açısından önemlidir. 

Bu çalışmada sağlıklı bireylerdekine benzer 
oranlarda serokonversiyon gelişmesinin nedeni 
hastaların erken KBH evrelerinde aşılanması ile 
ilgili olabilir. Erken evrelerde hepatit B aşısının 
yapılması aşıya karşı immün yanıtın daha az 
etkilenmiş olmasından dolayı, daha yüksek anti-
kor yanıtına neden olabilir. Agarwal ve arkadaş-
ları çalışmalarında KBH hastalarının hepatit B 
aşısının erken evrede yapılması gerektiğini belirt-
mişlerdir (15). Bu çalışmada hafif (kreatinin: 1,5-
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3,0 mg/dL), orta (kreatinin: 3,0-6,0 mg/dL) veya 
şiddetli (kreatinin> 6,0 mg/dL) KBH’sı olan hasta-
larda serokonversiyon oranlarının üç doz aşılan-
ma sonrası %87,5, %66,6 ve %35,7, dört doz aşı 
uygulanmasının ardından sırasıyla %100, %77 
ve %36,4 olduğu gösterildi(15). Ancak bu çalış-
mada tGFH düzeyine göre evreleme yapılmamış 
olup, hastalar hafif-orta ve şiddetli KBH şeklinde 
sınıflandırılmıştır. DaRoza ve arkadaşlarının ça-
lışmasında da, 165 hastanın aşılanma sonrasın-
da tGFH’nin antikor yanıtı için bağımsız belirleyici 
olduğu gösterilmiştir (8). Aynı çalışmada yaşlı, 
diyabetik ve düşük böbrek fonksiyonlarına sahip 
bireylerde antikor yanıtlarının daha düşük olduğu 
gösterilmiştir(8). Çalışmamızda tGFH, diyabet ve 
yaş ile antikor yanıtı arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı.  

Yaş ve cinsiyet, hepatit B aşısı sonrasında anti-
kor yanıtını etkileyen önemli bir faktörlerdir(2,13). 
Artan yaş ile birlikte antikor yanıtı azalır. Bu 
çalışmada yaş ile antikor yanıtı arasında anlamlı 
bir korelasyon saptanmadı. Kadınlarda aşı son-
rası serokonversiyonun erkeklerden yüksek oldu-
ğu belirtilmiştir(2,13). Bu çalışmada hem erkek 
hemde kadınlarda aşılama sonrası serokonversi-
yon oranları yüksek olup cinsiyetler arası anlamlı 
farklılık saptanmadı. Ancak aşılama sonrasında 
antikor yanıtı hiç gelişmeyen hastaların çoğun-
luğu erkekti. 

KBH’da evresi ilerledikçe, malnutrisyon ve infla-
masyon sıklığı artar ve humoral/hücresel immun 
yanıt zayıflar. Serum albumin düzeyi hastalarda 
malnutrisyon ve negatif akut fazreaktanı olarak, 
inflamatuar durumun bir göstergesi olarak kul-
lanılır. Bu çalışmada hipoalbuminemik hastalarda 
antikor yanıtının daha düşük olduğu gösterildi. Bu 
durum KBH hastalarında hastalığın evresinden 
ziyade, hastanın malnutrisyon-inflamasyon duru-
munun daha önemli olduğunu düşündürmektedir. 
Fabrizi ve arkadaşlarının meta analizinde kötü 
beslenme durumuna sahip KBH hastaları arasın-
da hepatit B aşısına azalmış serolojik yanıt riski-
nin arttığı belirtilmiştir (16). Literatürde kötü nut-
risyonel durumun antikor yanıtını olumsuz etkile-
diğini gösteren çalışmaların çoğu hemodiyaliz 
hasta grubunda yapılmış olup (16), DaRoza ve 
arkadaşları KBH hastalarının erken evrede yük-
sek GFH değerlerinde aşılanmasının diğer fak-
törlerden bağımsız olarak serokonversiyon oran-
larını arttırdığını belirtilmişlerdir (8). Malnutrisyon 

durumunda hepatit B aşısına azalmış antikor 
yanıtının tam mekanizması belli değildir, ancak 
malnutrisyonun monosit kaynaklı dendritik hücre-
leri stimüle ettiği, antijene spesifik T hücre prolife-
rayonunu azalttığı ve tümör nekroz faktör-α ve 
interlökin-6 gibi proinflamatuar sitokin sentezini 
arttırdığı gösterilmiştir (16). Bu çalışmada aşıla-
manın başlangıcı ile eş zamanlı C reaktif protein 
ve inflamatuar sitokin düzeyleri çalışılmadı. 

KBH’da en yaygın kullanılan hepatit B aşı şe-
ması, 40 µcg total dozun (çift doz) her iki deltoid 
kasa eşit miktarlarda intramüsküler olarak ve dört 
kez (başlangıç, 1. ay, 2. ay ve 6.ay) uygulanma-
sıdır. Çift doz aşılama antikor yanıtını %20-40 
oranında arttırır. Ancak 20 µcg ile 40 µcg dozu 
karşılaştıran çalışmalarda antikor yanıtı açısın-
dan iki doz arasında belirgin farklılık olmadığı 
belirtilmiştir (17). Bu çalışmada hastalara dört kez 
ve çift doz aşı prosedürü uygulandı. Hepatit B 
aşılaması sonrasında gelişen AntiHBs antikor 
titresi ne kadar yüksekse koruyuculuğunun o ka-
dar uzun süreli olduğu belirtilmektedir. Bu çalış-
mada üçüncü ayda tam antikor yanıtı gelişen 
hastalarda, kısmi antikor yanıtı gelişenlere göre 
takipte daha az hastada AntiHBs antikor <10 IU/L 
oldu. 

KBH olan hastaların, morbidite ve mortalitesi 
yüksek bir hasta grubu olarak RRT’si öncesi 
aşılanması koruyucu antikor yanıtı elde edilmesi 
açısından önemlidir. KBH olan hastaların erken 
evrelerde aşılanmalarının yeterli antikor yanıtı 
oluşması açısından önemli olduğu belirtilmiştir 
(8,15). Hepatit B aşısı ülkemizde hepatit B aşısı 
seronegatif kişilere ve eksik aşılı tüm erişkinlere 
önerilmektedir (7). İmmünsüprese bireylerde 
(diyaliz hastaları, kemoterapi görenler, HIV/AIDS 
olguları gibi) çift doz ya da tekrarlayan dozlarda 
aşılama uygulanabilir (7). Ülkemizde HBV enfek-
siyonunun yerel prevalansının ve KBH sıklığının 
yüksek olmasında dolayı, ayrıca KBH ilerleyişinin 
önceden kestirilemeyeşi nedeni ile hastaların 
KBH’nın erken evrelerinde ve malnutrisyon geliş-
meden aşılanmaları daha uygun olabilir. ABD 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi  (Centers for 
Disease Control and Prevention=CDC) hepatit B 
aşısının tüm KBH olanlara yapılmasını öner-
mektedir (18). 

Bu çalışmanın çeşitli kısıtlılıkları bulunmaktadır. 
Tek merkezli, retrospektif bir çalışma olması ve 
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obezite, sigara kullanımı, kilo gibi demografik 
verilerin olmaması birinci kısıtlılığıdır. Anti-HCV, 
eritropoietin ve D vitamini kullanımı gibi antikor 
yanıtına etkiliklinik parametrelerin değerlendiril-
memiş olması diğer bir kısıtlılığıdır. Benzer aşıla-
ma şeması sonrası antikor yanıtının karşılaştırıla-
bileceği yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı bir kontrol 
grubunun olmaması diğer bir kısıtlılıktır. Ayrıca 
evre 1-2 ve 5 KBH hastalarının tüm populasyona 
göre oranının görece olarak düşük olması ve 
hastaların inflamatuar durumlarını yansıtan labo-
ratuvar parametrelerinin değerlendirilmemiş ol-
ması diğer kısıtlılığıdır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak KBH olan hastalarda hepatit B aşısı 
en erken zamanda başlanmalıdır. Diyaliz öncesi 
KBH olan hastaların iyi tedavi edilen metabolik ve 
nutrisyonel durumları nedeni ile KBH evreleri 
arasında hepatit B aşısına antikor yanıtı arasında 
farklılık görülmemiştir. Kötü nutrisyonel durum 
azalmış antikor yanıtı ile ilişkili olduğundan, an-
tikor yanıtını arttırmaya yönelik çalışmalar nutris-
yonel durumu düzeltmeye odaklanmalı ve henüz 
malnutrisyonun gelişmediği erken KBH evrele-
rinde hastalar hepatit B aşısı ile aşılanmalıdır. 
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