
Kemik iliği transplantasyonu (KİT) veya günümüz-
deki yaygın ismiyle kök hücre transplantasyonu

(KHT), halen onkolojide ve onkoloji dışı pek çok
hastalığın tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. En
önemli kullanım alanları arasında çeşitli kemik iliği
yetmezlikleri [aplastik anemi, miyelodisplastik send-
rom (MDS), immünyetmezlik sendromları, konjenital
metabolizma bozuklukları], hematolojik maligniteler
(lösemiler, lenfoma, multipl miyeloma) ve solid tü-
mörler (sarkomlar, nöroblastoma, meme kanseri,
testis kanserleri) sıralanabilir. Onkolojide, özellikle
cerrahi-kemoterapi-radyoterapi gibi diğer tedavi
yöntemlerinin başarısız kaldığı olgularda KHT hayat
kurtarıcı olabilir. Son 10 yılda KHT işleminin daha
emniyetli olabilmesi için önemli aşamalar katedilmiş-
tir. En önemli gelişme de periferik kök hücrelerin he-
matopoietik kök hücre kaynağı olarak kemik iliğinin
yerini almasıdır. Periferik kök hücre kullanıldığında
hızlı bir engraftman sağlanarak trombosit ve nötrofil-
lerin daha hızlı yükselmesi sağlanıyor, böylece hasta-
nede kalış süresi, ateşli gün sayısı ve antibiyotik kul-
lanımı azalıyor. Alıcı-verici arasındaki immünobiyolo-
jinin daha iyi anlaşılması ile nonmiyeloablatif KHT

protokolleri gündeme geldi, başta gastrointestinal
toksisite olmak üzere tüm kemoterapiye bağlı toksisi-
teler azaldı. Destek tedavilerinin (nötrofillerin artışını
hızlandıran büyüme faktörleri, daha güçlü antimikro-
biyal ajanların kullanımı, infeksiyon profilaksisi) de
gelişimi ile infeksiyonlar azaldı[1-5]. 

Ayrıca, yeni teknolojilerin kullanımıyla erken ta-
nı [sitomegalovirüs (CMV)-antijen tayini, Pne-
umocystis carinii pnömonisi (PCR)] mümkün oldu
ve mortalite azaldı. Bu gelişmeler tüm sürviyi arttır-
dığı gibi KHT adayı hasta sayısını da arttırmaktadır.
Ancak tüm bu gelişmelere karşın halen transplanta
bağlı mortalitenin en önemli nedenlerinden biri in-
feksiyondur. Özellikle yoğun hazırlama rejimleri
gastrointestinal sistemi zedeleyerek mikroorganiz-
maların kana karışımını arttırmaktadır. KHT tipi de
infeksiyon oranlarını etkiler, allojenik KHT (HLA uy-
gun veya MUD) uygulanan hastalarda Graft versus
Host Hastalığı (GvHH)’nı önlemek için verilen im-
münsüpresif tedaviler infeksiyon riskini arttırır.
GvHH’nin derecesi de infeksiyon riskini etkiler. Ka-
teterlerin kullanımı ile gram-pozitif infeksiyonlar hız-
la artmıştır. Ayrıca, viral infeksiyonlar diğer infeksi-
yonlara verilecek cevabı baskılayarak infeksiyonları
daha da arttırır[6]. 

İnfeksiyon evreleri immünrekonstitüsyon evreleri
ile yakın ilişki gösterir. KİT sonrası infeksiyonları üç
evrede değerlendirebiliriz: Pre-engraftman dönem,
erken post-engraftman dönem ve geç post-engraft-
man dönem[6-9].
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İMMÜNREKONSTİTÜSYON EVRELERİ

FAZ 1: PRE-ENGRAFTMAN DÖNEMİ
(+0-30 gün)

İnfeksiyon gelişimi için iki ana risk faktörü vardır:
1. Uzamış nötropeni, 2. Hazırlama rejimleri ve sık
intravenöz (IV) girişimler nedeniyle bozulmuş muko-
kütanöz bariyerler. Bu dönemde sık görülen patojen-
ler: Candida ve nötropeni sürerse Aspergillus türle-
ridir; ayrıca herpes simpleks virüs (HSV) reaktivas-
yonu da olabilir. Otolog kök hücre transplantasyon-
ları (OKHT)’nın da en sık infeksiyon görülen döne-
mi bu dönemdir.

FAZ 2: POST-ENGRAFTMAN DÖNEMİ 
(+30-100 gün)

Bu dönemde artık hücresel immünite bozulmuş-
tur; AlloKHT uygulananlarda GvHH için uygulanan
immünsüpresif tedaviler de bu bozukluğu arttırır.
Engraftman sonrası en sık görülen patojenler: Her-
pes virüsler, özellikle CMV ana etkendir; P. carinii
ve Aspergillus türleri de görülebilir. 

FAZ 3: GEÇ POST-ENGRAFTMAN DÖNEMİ
(> + 100 gün)

OKHT’ler daha hızlı immünrekonstitüsyon gös-
terir ve infeksiyonları AlloKHT uygulananlardan az-
dır; özellikle kronik Graft versus Host Hastalığı
(kGvHH) olan AlloKHT hastaları ve alterne donör
kullanılanlar risk altındadır. En sık görülen etkenler:
CMV, varisella-zoster virüs (VZV) infeksiyonları,
Epstein-Barr virüse bağlı posttransplant lenfoprolife-
ratif hastalık, toplumdan kazanılmış respiratuar virüs
infeksiyonları ve kapsüllü bakteriler (Haemophilus
influenzae ve Streptococcus pneumoniae)’dir.

KHT uygulanan çocuk hastalarda “infeksi-
yon profilaksisi programı” ne olmalıdır?[8-11]

PRE-ENGRAFTMAN DÖNEMİ
(+0-2 ila 4. haftalar)

Bu dönemde efektif fagositoz bozulmuştur; nöt-
rofil, monosit ve makrofajlar haraplanmıştır; muko-
za bariyerleri bozuktur. En sık bakteriyel infeksiyon-
lar görülür, ancak kültür üreme oranları düşüktür.
Febril nötropeni ampirik tedavi edilir, geniş spekt-
rumlu antibiyotikler kullanılır ve bu tedavi nötropeni
süresince sürdürülür. Nötropeni uzarsa fungal infek-
siyonlar da artar (Candida spp., Aspergillus spp.).
Viral reaktivasyon [herpesviruses-herpes simpleks
virüs (HSV)] sıktır; viral profilaksi gerekir:

HSV: HSV pozitif hastalarda, asiklovir (çocuk-
larda 8-16 mg/kg/gün) kullanılır.

CMV: CMV negatif hastalarda taranmış veya
filtre edilmiş kan ürünleri kullanılmalıdır.

RSV ve diğer infeksiyonlar: El yıkama ve ka-
labalıkla temasın önlenmesi en önemli tedbirlerdir.

C. albicans infeksiyonları: Flukonazol (C. kru-
sei, C. glabrata, Aspergillus ve diğer maya veya
küfler hariç) 200-400 mg/gün verilmelidir.

Küfler: HEPA filtreli havalandırma sistemleri
veya laminer hava akımlı sistemler, inşaattan kaçın-
mak en önemli önerilerdir.

MNS < 500/mm3 olduğu dönemde profilaktik
sistemik antibiyotikler (PSA) (florokinolonlar-dirençli
infeksiyonlarda, penisilin, vankomisin, rifampisin)
veya emilmeyen oral antibiyotikler (polimiksin veya
neomisin), düşük bakterili veya steril diyetler, emile-
bilen oral ilaçlar [trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-
SMZ)] kullanılabilir ve nötropeni düzelene kadar sür-
dürülebilir; gerekirse geniş spektrumlu antibiyotikler
eklenir. 

Büyüme faktörleri (G-CSF ve GM-CSF):
Nötropeniyi kısaltarak bakteremi sıklığını azaltır, an-
cak infeksiyon sonucunu etkilemez[12,13]. 

Granülosit transfüzyonları: Son yıllarda ge-
liştirilen yöntemlerle özellikle fungal infeksiyonlarda
immünmodülasyon amaçlı kullanılmaktadır ve hem
yan etkileri azdır hem de etkinliği saptanmıştır[13].

P. aeruginosa kolonizasyonu veya gastro-
intestinal sistem (GİS)’de hazırlama rejimine
bağlı haraplanma: Geniş spektrumlu antibiyotik-
ler ve antifungalleri alırken 72 saat ateşi düşmeyen-
lerde aminoglikozidler eklenmelidir. 

Flukonazol profilaksisi esnasında küf veya di-
rençli Candida (C. glabrata, C. krusei ve C. parap-
silosis, C. tropicalis veya C. lusitaniae) olduğunda
amfoterisin B gerekebilir, OKHT için bu uygulama
tartışmalıdır.

Tüberküloz: Yüksek risklilerde PPD pozitif ise
veya bilinen tüberküloz infeksiyonu varsa, bir yıl pe-
ri- ve posttransplant profilaksi (izoniazid ve piridok-
sin) gerekir.

ERKEN POST-ENGRAFTMAN DÖNEMİ 
(+Nötrofil engraftmanı-100 gün)[8,9,11]

Bu dönemde hücresel ve humoral immünite bo-
zulmuştur; hem OKHT hem de AlloKHT’de görülür.
Bu dönemdeki immünyetmezlik süresi GvHH varlığı
ve kullanılan immünsüpresif tedavi ile belirlenir.
AGvHH pozitif ise: Humoral ve hücresel immünite
bozulur; fungal (Candida spp. ve Aspergillus spp.)
ve viral infeksiyonlar (CMV, varisella zoster) sıktır.
Bakteriyel infeksiyonlar: Kateterler (gram-pozitif
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Staphylococcus spp.; gram-negatif Acinetobacter
baumannii ve Stenotrophomonas maltophilia ve
gram-pozitif çomak Corynebacterium) dışında na-
dirdir.

P. carinii pnömonisi: TMP-SMZ profilaksisi
yapılmalıdır, profilaktik tedaviye altı ay devam edilir;
agresif OKHT’lerde de bu profilaksi verilmelidir.

CMV: Subklinik endikasyonlarda gansiklovir;
CMV pozitif hastalarda haftalık CMV taraması önerilir.

Küfler: Efektif profilaksisi yoktur.

Toksoplazma: Testleri pozitif hastalarda piri-
metamin/sülfadoksin profilaksisi önerilir. 

IVIG: Erken post-engraftman dönemde, IVIG
kullanımıyla sepsis ve lokal infeksiyonlar azalır, ama
pre-engraftman veya geç post-engraftman dönemde
haftalık kullanımı infeksiyonları önlemez, uzun kulla-
nımı ise immünsüpresyonu uzatabilir, kGvHH olan-
larda IgG alt grup (IgG2) eksikliği de söz konusudur;
MUD ve hipogammaglobulinemisi (IgG düzeyi <
400 mg/dL) olanlarda, sinopulmoner infeksiyonlar
için (Streptococcus pneumoniae), ilk 100 günde
IVIG verilmesi gerekebilir (%20-25 hasta).

GEÇ POST-ENGRAFTMAN DÖNEM
(+ 100-normal immünite)

Hücresel immünite dört-altı ayda normale döner;
ancak CD4+ T-hücreler ve B-hücreler bu kadar hız-
lı düzelmez. Bu dönemde en sık infeksiyon Al-
loKHT’de ve GvHH olanlarda görülür; kGvHH
olanlarda T-lenfosit bozukluğu uzar, humoral immü-
nite ve makrofaj bozukluğu da devam eder, bu da in-
feksiyon riskini arttırır. Bakteriyel (kapsüllü bakteriler
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis
ve Streptococcus pneumoniae), viral (CMV en sık,
varisella zoster) ve fungal (Candida spp. veya As-
pergillus spp.) infeksiyonlar sıktır.

CMV: CMV pozitif ve kGvHH olan hastalarda
pp65 antijenemi veya plazma PCR taraması sürdürü-
lür, çünkü gansiklovir profilaksisi T-lenfosit cevabını
bozar. 

VZV: Asiklovir profilaksisi ile önlenir ancak ilk
yıl %25 çocuk hastada yine de infeksiyon görülür.

HASTANE İNFEKSİYONU KONTROLÜ[11]

Hastane infeksiyonlarının önlenebilmesi için:

AlloKHT’de: HEPA filtreli [> 12 hava değişi-
mi/saat ve yüksek etkinlikli (> %99), 0.3 mikron
partikül tutucu] odalar olmalıdır, inşaattan kaçınılma-
lıdır.

OKHT’de: HEPA gerekliliği tartışmalı, ancak
nötropeni uzarsa gerekebilir (aspergillozis riski). 

Laminer hava akımı: Opsiyonel, uygulandı-
ğında hasta odası ile koridor arasında > 2.5 Pascals
basınç farkı sağlanmalıdır.

POSTTRANSPLANT SAĞLIKLI YAŞAM[11]

KHT sonrası taburcu edilen hastaların dikkat et-
mesi gereken önlemler hayati önem taşır. Özellikle
yiyeceklerinin seçimi çok önemlidir. KHT yapılan
hastalar, çiğ veya az pişmiş et yememelidir. Salmo-
nella enteritidis riski nedeniyle çiğ yumurta veya
içeren gıdalardan (soslu salatalar, mayonez) kaçınıl-
malıdır. Vibrio türleri ve Cryptosporidium par-
vum’dan sakınmak için, hasta çiğ deniz ürünü (isti-
ridye, midye) yememelidir. Hasta ve ailesi pişirme
şartlarını denetleyemiyorlarsa (restoranlar), hasta sa-
dece çok iyi pişmiş et yemelidir.

KHT uygulanan çocuk hastalarda “aşıla-
ma programı” ne olmalıdır?[11,14,15].

Çocukluk yaş grubunda aşılar daha da önem ta-
şır. Henüz hiç aşılanmamış veya aşılama takvimleri
yarım kalmış hastalar yanında KHT sonrası da aşıla-
ma hafızası bozulur ve hastalar infeksiyonlara açık
hale gelirler. Aşılamada özellikle canlı aşıların yapıl-
masında aşağıda sıralanan kurallara özen gösteril-
melidir:

Tüm ölü aşılar: Uygulanan KHT tipine ve
GvHH olmasına bakılmaksızın tüm KHT hastalarına
yapılmalıdır. 

Pertussis: KHT hastalarındaki emniyeti ve et-
kinliği konusunda yeterli çalışma yoktur.

DPT veya Td, inaktive polio, H. influen-
zae ve hepatit B: KHT sonrası 12, 14 ve 24. ay-
larda üç doz yapılır.

DPT veya Td: Adzorbe tipi her on yılda bir tek-
rarlanmalıdır. 

Canlı Aşılar

Hepatit B: Hasta daha önce aşılanmışsa, 12.
ayda tek doz yapılır.

MMR aşısı: Canlı aşıdır, ilk iki yıl kesinlikle ya-
pılmamalıdır, 24. ayda veya hasta immünkompetan
değilse daha geç yapılır, 6-12 ay sonra ikinci doz uy-
gulanır.

İnfluenza aşısı: Ömür boyu ve uygun mevsi-
minde yapılmalıdır; ilk doz KHT öncesi, sonra altın-
cı ayda ve daha sonra da yıllık yapılır; hastanın aile-
si ve yakın çevresi, yakınındaki sağlık personeli de
yıllık aşılanmalıdır; < 9 yaşta ve ilk kez yapılıyorsa iki
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doz uygulanır; < 12 yaşta, yalnız split-virüs influen-
za aşısı, > 12 yaşta tam- veya split-virüs influenza
aşısı yapılır.

Pnömokok aşısı: KHT sonrası 12 ve 24. ay-
larda, 23-suşlu tipi yapılır; ikinci doz opsiyoneldir, bi-
rinci doza cevapsızlarda veya kGvHH olanlarda uy-
gulanır.

Varisella aşısı: Canlı-atenüe VZV aşısının KHT
ortamında kullanımı ve emniyeti konusunda kontrol-
lü çalışma yoktur; araştırma protokolüne göre
KHT’den > 24 ay sonra, immünkompetanlarsa ya-
pılabilir; > 13 yaşta dört-sekiz ay ara ile iki doz uy-
gulanır; ayrıca aile aşılaması önerilir. 

Hepatit A, meningokok ve kuduz aşısı: Ru-
tinde yapılmaz.

Hepatit A: Kronik karaciğer hastalıklı (hepatitis
C vs.), kGvHH’li hastalarda, infeksiyonun endemik
olduğu bölgelerde uygulanmalıdır; 6-12 ay ara ile iki
doz yapılır. 

Kuduz: Mesleksel riskte KHT sonrası 12, terci-
han 24. ayda yapılabilir.

Hepatit B, insan kaynaklı kuduz ve tetanoz
immünglobulin: Temasta kullanılır; VZV negatif
hastalar su çiçeği ve zona ile temas ederse 96 saat
içinde varisella zoster immünglobulini uygulanmalıdır.

ALLOJENİK KİT’TE FARKLI EVRELERDE 
İNFEKSİYON RİSKİ

AlloKİT[16]

1. evre: APLASTİK DÖNEM: Nötropeni, bo-
zulmuş bariyerler ve süprese makrofaj, T-hücre ve
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AŞILAMA TAKVİMİ

KHT SONRASI

AŞI/TOKSOİD İNAKTİVE 12 ay 14 ay

DTP

< 7 yaş DTP veya DT DTP veya DT DTP veya DT

≥ 7 yaş Td Td Td

Hib Hib (konjuge) Hib (konjuge) Hib (konjuge)

HepB HepB HepB HepB

PPV23 PPV23 - PPV23

HepA RD RD RD

İnfluenza İlk doz: < KHT 2. doz: 6. ay Yılda 1

Meningokok RD RD RD

IPV IPV IPV IPV

Lyme RD RD RD

Kuduz RD RD RD

KHT SONRASI

AŞI/TOKSOİD/CANLI ATENÜE 12 ay 14 ay 24 ay

MMR - - MMR

Varisella Kontrendike Araştırma: > 24 ay 2 doz

Rotavirüs RD RD RD

KİT SONRASI FEN’e YAKLAŞIM[16,17]

Ateş sonrası süre (saat) Strateji

0 Fizik muayene, kültürler, akciğer grafisi

0 IV geniş spektrumlu antibiyotiklere başla

48 IV vankomisin ekle (cevap yoksa)

72 Antifungal ekle (cevap yoksa)

96 SVK’yı çıkart, ağır infeksiyonlar için ek tedbirler (G, GM-CSF, dopamin vb.)



NK-hücresi fonksiyonu nedeniyle yüksek infeksiyon
riski vardır. 

2. evre: AKUT GvHH DÖNEMİ: Süprese T-
hücreleri, bozulmuş bariyerler (SVK’lar) ve sekonder
nötropeni nedeniyle belirgin infeksiyon riski vardır. 

3. evre: GEÇ DÖNEM: kGvHH’ye bağlı B-
hücre ve T-hücre disfonksiyonu ile karakterizedir. 

KHT Uygulanan Çocuk Hastalarda 
“Odağı Belli İnfeksiyonlarda Tedavi
Programı” Ne Olmalıdır?[16,17]

Hemorajik sistit: Sıktır, infeksiyöz [genelde vi-
raldir-polyomavirüs (asemptomatiklerde %44): BK
ve JC; adenovirüs; nadiren HSV ve CMV] veya no-
ninfeksiyöz (GvHH veya siklofosfamid toksik etkisi)
olabilir, spesifik tedavisi yoktur.

Hepatitler: İnfeksiyöz (yeni veya reaktive hepa-
tit B, hepatit C, adenovirüs veya VZV) olanlar no-
ninfeksiyöz (hazırlama rejimine bağlı karaciğer yeter-
sizliği, aGvHH veya ilaçlar ve hiperalimentasyona
bağlı şimik hepatit) olanlardan ayırt edilmelidir. He-
patit B, C’ye göre daha fazla fulminan olabilir,
HBsAg pozitif hepatitte mortalite %12’dir; hepatit
B virüsü negatif veya HBsAg alıcıya HBsAg veya
HBcAg vericiden bulaşabilir; negatif olanlarda daha
ağır geçer; pozitif vericiye interferon-alfa veya aşıla-
ma önerilir; HBsAg alıcıya ise nükleosid analogların-
dan lamivudin veya famsiklovir önerilir. 

Pnömoni: İnfeksiyöz olanlar noninfeksiyöz (pul-
moner ödem, difüz alveoler hemoraji, ilaç reaksi-
yonları, ARDS, idiyopatik pnömoni sendromu,
bronşiyolitis obliterans ve kGvHH) olanlardan ayırt
edilmelidir. Noninfeksiyöz pnömoniler yüksek doz
steroidlerle tedavi edilmelidir.

Diyare: İnfeksiyöz olanlar sadece < %15’tir; en
sık etkenler Clostridium difficile, adenovirüs, rota-
virüs ve koksakivirüstür. Radyoterapi sonrası ilk haf-
tada tüm hastalarda görülür ve semptomatik tedavi
edilir, ancak infeksiyon kültürlerle ekarte edilmelidir.

Döküntü: Döküntü tipine göre tanı değişir; ve-
ziküllerin kabuğu kaldırılır, taban kazınır ve hücreler
VZV- ve HSV-spesifik monoklonal antikorlarla DFA
ile incelenir.

Kateter çıkışı veya tünel infeksiyonlarında bakte-
riler yanında atipik mikobakteriler ve Nocardia
aranmalıdır; fokal nodüler lezyonlarda biyopsi ve
kültür yapılarak bakteri ve mantar aranır; mantara
yönelik biyopsiler lezyonun ortasından ve deri altı
dokuyu kapsayacak şekilde alınmalıdır.

Osteomiyelit: Nadiren, sternumdan kemik iliği
aspirasyonu (KİA) veya crista iliaca’dan KİA toplan-
ması sonrası görülebilir; ağrı ve ateş uzarsa S. aure-
us infeksiyonu düşünülmelidir.

KHT Uygulanan Çocuk Hastalarda
“Etkeni Belli İnfeksiyonlarda Tedavi 
Programı” Ne Olmalıdır?[17]

Bakteriyel İnfeksiyonlar

Pre-engraftman dönemde gram-negatif bakteri-
ler, Escherichia coli, Klebsiella spp. ve Pseudomo-
nas spp. veya nadiren Acinetobacter spp., S. mal-
tophilia, Alcaligenes xylosoxidans, Bacillus spp.,
Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp.
ve Bacteroides fragilis etkendir; çoğu standart am-
pirik antibiyotik tedavilerine dirençlidir. Antibiyotik-
ler infeksiyon yeri, lokal sıklık, lokal hassasiyet, nöt-
ropeni süresi, profilaksi, diğer antibiyotik kullanımla-
rına göre seçilir. 

Erken post-KHT döneminde üçüncü veya dör-
düncü kuşak sefalosporinler veya genişletilmiş etkili
penisilin (monoterapi) kullanılır; önerilen antibiyotik-
ler seftazidim, imipenem, sefepim ve meropenem-
dir. Piperasilin-tazobaktam ve siprofloksasin de mo-
noterapide kullanılabilir. Beta-laktam direnci varsa
karbapenemler, monobaktamlar ve sefalosporinler
önerilir. Pseudomonas sıksa, ikinci bir gram-negatif
etkili antibiyotik eklenmelidir: Üçüncü kuşak antip-
södomonal sefalosporin + aminoglikozid veya antip-
södomonal karboksipenisilin veya üreidopenisilin +
aminoglikozid seçilebilir.

Vankomisin, %69 oranında gram-pozitif mikro-
organizmaların (koagülaz-negatif stafilokok ve viri-
dans grubu streptokok ve enterokok) pozitif olduğu
günümüzde (EORTC) ön plana çıkmıştır. Son yıllar-
da mikroorganizmaların gram-negatiften pozitife ge-
çişinin nedenleri olarak profilaktik florokinolonlar,
yoğun kemoterapilere bağlı mukoza hasarı (sitozin
arabinozide bağlı Streptococcus viridans septisemi-
si) ve kateterler sıralanabilir. Vankomisin, S. aureus
sepsisi endişesinde (yüksek riskli: MNS < 100/mm3,
mukozitli, hipotansif veya kalp sorunları olan) amp-
irik başlanabilir. Kateter sorunlarında diğer antibiyo-
tiklere eklenebilir.

Anaerobik infeksiyonlar: Sık değildir; yüksek
doz ARA-C alanlarda tiflit görülebilir ve metronida-
zol veya klindamisin eklenir.

Mycobacterium infeksiyonları: HIV pozitif
olanlarda sıktır, buna karşın humoral ve hücresel im-
münyetmezlikli AlloKHT’li hastalarda nispeten az-
dır; tüberkülozun toplumda sık olduğu yerlerde gö-
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rülme oranı daha artar. M. tuberculosis yanında ati-
pik Mycobacterium türleri (M. avium-intracellula-
re, M. fortuitum ve M. chelonae) etkendir. Akciğer
tüberkülozda, üçlü tedavi: İzoniazid, rifampin, pirazi-
namid, azitromisin, etambutol, rifabutin, klaritromi-
sin veya siprofloksasin iki-altı ay verilir.

Kateter infeksiyonları: İkili antibiyotik (amika-
sin, imipenem-silastatin, sefoksitin, tobramisin) iki-
dört hafta, IV verilir sonra iki oral antibiyotik (klarit-
romisin, siprofloksasin, doksisiklin) ile dört-altı hafta
devam edilir; tünel infeksiyonu varsa kateter çekilir,
gerekirse cerrahi debridman yapılır[18]. 

Mikobakteriyel infeksiyonlar, Nocardia spp.’de
düşünülmelidir; Nocardia için sülfonamid içeren te-
daviler verilir, alternatif veya eklenecek antibiyotikler
amikasin, imipenem, minosiklin ve seftriaksondur.

Gram-pozitif infeksiyonlar: KHT sonrası in-
feksiyonların %50’si gram-pozitiftir. Deri en sık kay-
naktır. Staphylococcus epidermidis en sık etkendir,
daha sonra Streptococcus pyogenes, S. pneumoni-
ae ve Enterococcus spp. görülür. Viridans strepto-
kok bakteremilerinde mortalite yüksektir. L. mo-
nocytogenes bakteremi veya menenjit yapar.

Gram-negatif infeksiyonlar: İkinci en sık ne-
dendir. Pseudomonas spp. nadirdir ve geç dönem-
de de görülebilir (kateterler, GvHH, graft yetersizliği,
gansiklovir gibi Kİ baskılayan ilaçlar). 

kGvHH, fonksiyonel hiposplenizm nedeniyle
kapsüllü bakteri infeksiyonlarını arttırır, penisilin ve-
ya makrolid profilaksisi gerekebilir.

Anaerop infeksiyonlar: KHT sonrası, anaero-
bik bakteremi nadirdir. Abdominal perforasyon, as-
pirasyon veya tiflit şüphesinde metronidazole, klin-
damisin veya imipenem ve silastatin eklenebilir.

Atipik bakteri infeksiyonları: KHT sonrası,
Mycobacteria infeksiyonları nadirdir. Nadiren M. tu-
berculosis pnömonisi, Legionellosis ve Nocardiosis
görülebilir.

Chlamydia trachomatis ve Mycoplasma homi-
nis interstisyel pnömoni yapabilir. 

Viral İnfeksiyonlar

En sık mortalite ve morbidite nedenlerindendir.
En sık herpesvirüsler, papovavirüsler ve enterovirüs-
ler etkendir.

Herpesvirüsler: CMV, herpes simpleks virüs
(HSV), varisella zoster virüs (VZV) ve Epstein-Barr
virüs (EBV), HHV-6. 

HSV pozitif olanlarda infeksiyon %70-80 reakti-
ve olur; stomatit, özefajit yapabilir.

Profilaksi: HSV IgG pozitif ise asiklovir (veya
valasiklovir PO) engraftmana kadar verilmelidir. 

Tedavi: Asiklovir (veya valasiklovir PO), direnç
varsa foskarnet veya sidofovir denenebilir.

CMV: KHT sonrası ikinci-üçüncü ayların en
önemli sorunudur. Acil tedavi gerektirir.

CMV pozitif olanlarda infeksiyon sıktır. Reakti-
vasyon, grafttan reinfeksiyon, CMV pozitif kan
ürünleri kaynak olabilir. 

CMV negatif olanlarda dahi Kİ veya kan ürünle-
ri ile bulaş olabilir.

Profilaksi: CMV negatif alıcıya CMV negatif
verici kullanmak, filtre kullanmak önerilir.

CMV infeksiyonu: Asemptomatik olabilir, an-
cak fatal de olabilir; interstisyel pnömoni (IP) sıktır,
ilk 100 günde ve MUD’larda daha sık görülür. Gast-
roenterit, korioretinit, ateş, hepatit, anoreksi, zayıf-
lama ve sitopeniler yapabilir. AlloKHT’de, özellikle
manipülasyonlu olanlarda daha sıktır. Kan, idrar ve-
ya boğazdan ve bronkoalveoler lavaj (BAL)’dan
CMV saptanabilir. Tedavisiz CMV pnömonisi %80-
90 fataldir. Gansiklovir (GCV) ile mortalite %38-
45’e iner. 

Tedavi: GCV + yüksek doz IVIG ile survi %52-
85’e çıkartılabilir.

Profilaksi: Engraftman ile GCV başlanır ve kan
ve BAL pozitif ise GCV tedavisi verilir. OKHT’de
profilaksi gerekmez. AlloKHT’de CMV pozitif alıcı-
lar veya CMV pozitif vericili CMV negatif hastalar
GCV profilaksisine (5 mg/kg 12 saatte bir, beş-yedi
gün, sonra 5-6 mg/kg/g haftada beş gün-engraft-
mandan +100 güne) alınmalıdır; foscarnet (60
mg/kg 12 saatte bir, yedi gün, sonra 90-120
mg/kg/gün, + 100. güne kadar) de kullanılabilir.

AlloKHT’de peşpeşe iki kez CMV DNA PCR an-
tijen pozitif ise tedaviye başlanır, OKHT’de bu sınır-
lar yükselir[19]. 

VZV infeksiyonu: KHT sonrası %50 olguda
tekrarlama olur; GvHH bu riski arttırır; ortalama +5.
ayda görülür. Lokal başlasa da genellikle dissemine
olur, ancak döküntüsüz karın ağrısı gibi atipik bulgu-
lar olabilir.

Tedavi: Asiklovir veya valasiklovir ile tedavisi
olasıdır. 

Profilaksi tartışmalıdır, ancak < +24 ayda ve >
+24 ay kGvHH + immünsüpresif tedavi alanlarda
verilmelidir; su çiçeği ve zona temasında, ilk 96 (ter-
cihan 48) saatte varicella-zoster immünglobulin veril-
melidir.
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EBV infeksiyonu: Az bilinir, vericiden, kan
ürünlerinden veya reaktivasyonla oluşur. EBV-ba-
ğımlı lenfoproliferatif hastalık sıktır, özellikle bağışık-
lığı fazla baskılananlarda görülür. İmmünsüpresif
ilaçları azaltmak yeterlidir veya vericinin “Buffy-co-
at” lenfositinin infüzyonu da etkilidir; son çalışmalar-
da, rituksimab (anti-CD 20 monoklonal antikor)
(375 mg/m2/saat, 4 dozda) etkin bulunmuştur.

Respiratuar sinsityal virüs (RSV) infeksiyo-
nu: Tarif edildiği 1988 yılından beri hızla (%7-20)
artmaktadır; üst solunum yolu infeksiyonu (ÜSYİ)
olarak başlar, alt solunum yollarına yayılır (ASYİ) ve
sıklıkla fataldir (%66-100). Erken tedavi ile kurtulabi-
lir. Ribavirin ± IVIG veya respiratuar sinsityal virüs
immünglobulin (RSVIG) bilinen tedavisidir; yeni ilaç
palivizumab (RSV monoklonal antikoru) (15 mg/kg)
%87 etkindir. 

Temastan korunma en etkin yöntemdir, ama
profilaktik bir ilacı yoktur.

Parainfluenza (PIV) infeksiyonu: Sıktır, ÜSYİ
olarak başlar, alt solunum yollarına yayılır (ASYİ). Se-
konder fungal, viral ve bakteriyel infeksiyonlar sıktır.
Bilinen bir tedavisi yoktur, temastan korunma en et-
kin profilaksidir.

Adenovirüs infeksiyonu: %5-21 sıklıktadır.
AlloKHT’de daha sıktır. GİS infeksiyonları (diyare,
hemorajik kolit veya hepatit), pulmoner infeksiyon-
lar (interstisyel pnömoni) ve üriner sistem infeksi-
yonları (hemorajik sistit ve böbrek yetmezliği) yapar;
mortalite %60 civarındadır. 

Tedavi sınırlıdır (ribavirin, gansiklovir, vidarabin
ve sidofovir), başarı azdır.

Fungal İnfeksiyonlar

KHT yapılanlarda tedavisi en zor ve mortalitesi
en yüksek gruptur. Nötropeni süresi ve derinliği en
önemli risk faktörüdür, özellikle engraftman olma-
yanlarda ve az kök hücre verilenlerde çok daha sık-
tır. AlloKHT’de daha fazla görülür.

Candida infeksiyonu: Mukozaları tutar (pa-
mukçuk, özefajit, vajinit), fungemi yapabilir; sıklıkla
GİS’ten girer. Hazırlama rejimlerine göre sıklık artar;
ortalama +75. güne kadar yapılan flukonazol profi-
laksisi ile sıklık azalmıştır. Yeni Candida spp.’leri
(Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida
tropicalis, Candida krusei ve Candida lusitania)
hızla artmaktadır (%50); rezistan türler (C. krusei ve
C. glabrata) amfoterisin ile tedavi edilmelidir.

Mucor Ailesi (Aspergillus ve Fusarium) 
İnfeksiyonları

Flukonazol Candida infeksiyonlarını azalttıkça
Aspergillus spp., Fusarium spp. hızla artmaktadır; 

Aspergillus burun ve solunum yollarından gi-
rer; ateş, sinüs bulguları ve solunum yolu bulguları
görülür. Aspergillus’ta tanı ve tedavi çok güçtür,
hatta tanı sıklıkla otopside konur.

Fusarium spp. ise tırnak ve travma ile vücuda
girerler, sinopulmoner de olabilirler; ateş, nodüler
veya kaviter lezyonlar, metastatik deri lezyonları sap-
tanır. Fusarium spp. ise kanda %50-70 saptanabilir. 

Tedavi: Nötropenik, immünsüprese hastalarda
tercih edilecek tedavi konvansiyonel amfoterisin B
(cAmB) (1-1.5 mg/kg/gün)’dir; intolerans veya or-
gan bozukluğu olduğunda lipid amfoterisin B türleri
[Amphotericin B lipid complex (ABLC), Liposomal
Amphotericin B (LAMB) ve Amphotericin B Kollo-
idal Dispersionu (ABCD)] kullanılmalıdır, nefrotoksi-
site azdır. Amfoterisin B’ye intolerans kesinse itrako-
nazol verilebilir, PO yanında IV de mevcuttur, inva-
ziv Aspergillus tedavisinde etkinliği tartışmalıdır,
profilakside daha etkindir. Yeni denenen ikinci kuşak
triazoller (posaconazole, voriconazole ve ravucona-
zole) rezistan C. albicans ve nonalbicans Candida
spp. (C. krusei, C. glabrata) ve Aspergillus spp.’de
etkilidir; posaconazole Fusarium spp. de de etkin-
dir. Echinocandinler (FK463, kaspofungin ve LY-
303, 366) tüm Candida türlerinde etkilidir, Asper-
gillus spp. için de araştırılmaktadır.

Profilaksi: Flukonazol ile başlanır, +0-engraft-
mandan (MNS > 1000 hücre/mm3) yedi gün sonra-
sına kadar verilir, dozu 400 mg/gün’dür. Direnç var-
sa itrakonazol verilebilir. Amfoterisin B de kullanıla-
bilir, düşük doz cAmB (0.1-0.2 mg/kg/gün) ile kolo-
nizasyon ve infeksiyon azalır.

Pneumocystis carinii pnömonisi: TMP-
SMZ (15-20 mg/kg/gün TMP) en etkin tedavidir; IV
pentamidine (4 mg/kg/gün); kombine olarak dapso-
ne (100 mg/gün) + TMP (15-20 mg/kg/gün); veya
atovakuon, 750 mg PO, üç kez/gün de verilebilir. 

PCP profilaksisinde ise TMP-SMZ, dapsone ve
aerosol pentamidin kullanılır.

PARAZİTER İNFEKSİYONLAR

Toksoplazmozis reaktivasyonu yanında Chagas
hastalığı ve Plasmodium infeksiyonu da bildirilmiş-
tir. Seropozitif olanlarda, toksoplazmozis sıklığı %2-
7’dir; GvHH olursa hücresel immüniteyi bozar ve
Toxoplasma gondii artar. Klinikte ateş, fokal sereb-
ral lezyonlu ensefalit, pnömoni, disritmiler veya hi-
potansiyon (KHT sonrası iki-dört haftada) görülür.
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