
Hematopoietik kök hücre nakli (HKHN), transp-
lant tipi (allojeneik veya otolog) veya hücre kay-

nağı (kemik iliği, periferik kan, plasenta veya göbek
kordon kanı) dikkate alınmaksızın kan veya ilik kö-
kenli hematopoietik kök hücrelerinin, bir vericiden
ilik baskılayıcı kemoterapi almış bir hastaya infüzyo-
nudur[1]. HKHN günümüzde neoplastik hastalıklar,
hematolojik bozukluklar, immünyetmezlik sendrom-
ları, konjenital enzim eksiklikleri ve otoimmün has-
talıkların (sistemik lupus eritematöz, multipl skleroz)
tedavisinde kullanılmaktadır[2-4]. Otolog HKHN’de
hastanın kendi hücreleri, allojeneik HKHN’de farklı
bir bireyin (verici) kök hücreleri, singeneik HKHN’de
ise ikiz kardeşin kök hücreleri nakledilmektedir. Gü-
nümüzde çeşitli merkezlerde doğumdan hemen son-
ra plasenta veya göbek kordon kanından hematopo-
ietik kök hücreleri toplanarak, çocuklarda allojeneik
nakilde kullanılmaktadır[4].

Verici hücrelerinin alıcı hücrelerini yabancı olarak
algılayıp saldırıya geçtiği durum olan graft versus host
hastalığı (GVHH)’ndan korunmada eskiden rutin ola-
rak kullanılan intravenöz immünglobulinlerin (IVIG)
kullanımı artık hem maliyetleri hem de profilakside
yeni stratejilerin ortaya çıkması ile azalmıştır[4].

Bakteriyel, viral, fungal, protozoal ve helmint in-
feksiyonları gibi fırsatçı infeksiyonlar HKHN sonrası
mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Fırsat-
çı infeksiyon riski patojen mikroorganizmaya maruzi-
yet, konakçının immün sistemi ve patojen mikroorga-
nizmanın virülans özelliklerinin ilişkisi ile belirlenir[3].

Transplantasyon öncesi verilen hazırlık rejimini
takiben HKHN alıcılarında immün sistem baskılan-
maktadır. Bu hazırlık rejimi nötrofil, monosit ve
makrofajların normal hematopoezini bozarak ve
mukozal projenitör hücreleri hasara uğratarak mu-
kozal bariyer bütünlüğünün geçici olarak kaybına yol
açmaktadır. Gastrointestinal sistem, cilt ve mukoza-
lar, potansiyel patojenlerin rezervuarı durumuna gel-
mektedir. Hazırlık rejimi sonrasında bütün HKHN
alıcılarının T ve B-lenfositlerinin hızlı kaybı, yaşamla-
rı boyunca infeksiyöz ajanlara, çevresel antijenlere
ve aşılara maruziyet sonrası kazanılan immün hafıza-
nın da kaybı demektir[4].

HKHN sonrası ilk ≥ 2 aylık dönemde alıcılar
akut GVHH’ye yakalanabilir. GVHH, ciddiyetine
göre 1-4 arası evrelendirilir. Otolog veya singeneik
alıcılar GVHH benzeri hafif, kendi kendini sınırlayan
bir hastalık gösterirken, GVHH esas olarak allojene-
ik alıcılarda özellikle de uyumlu, akraba dışı vericiden
yapılan transplant alıcılarında görülür[4]. GVHH’nin
kendisinin yanında, GVHH’den korunmada ve teda-
visinde (steroidler, anti-T-hücre antikorları) kullanılan
ajanlar HKHN alıcılarında görülen fırsatçı infeksi-
yonlar için önemli risk faktörüdür[5].
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HKHN alıcılarında belli infeksiyonlar nakil sonra-
sının belli dönemlerinde immün sistem defektlerine
uygun olarak görülür[3,4]. Nakil günü 0. gün olarak
kabul edilerek, HKHN alıcılarında immün sistem iyi-
leşmesi üç döneme ayrılır:

a. Dönem I: Preengraftman fazıdır (HKHN
sonrası < 30 gün). Bu dönem majör konak savunma
defektleri, fagositozun bozulması ve mukokütanöz
bariyerlerin hasar görmesidir. HKHN alıcılarının in-
feksiyon açısından başlıca iki risk faktörü ise uzamış
nötropeni ve HKHN hazırlama rejimiyle birlikte yine
bu dönemde hasta bakımı için gerekli artmış vaskü-
ler girişimler sonucu görülen mukokütanöz bariyer-
lerin hasarıdır. Sık görülen patojenler, Candida tür-
leri olup, nötropeni devam ederse Aspergillus türle-
rini de içerir. Herpes simpleks virüs (HSV) reaktivas-
yonu görülebilir. Preengraftman fazında infeksiyon
risk faktörleri otolog ve allojeneik hastalar için ben-
zerdir[4]. Koagülaz-negatif stafilokok, Staphylococ-
cus aureus, Candida türleri ve Enterococcus gibi
ciltte kolonize mikroorganizmalar kateter infeksi-
yonlarından sorumlu fırsatçı patojenlerdir[3,4]. Bu
dönemde alıcının ilk ateşinin nedeni bakteriyel bir
patojen olmasına rağmen, mikroorganizma veya
infeksiyonun yeri nadiren tanımlanabilir. Dolayısıy-
la nötropeniden çıkıncaya kadar bu infeksiyonlar
genellikle “Infectious Diseases Society of America
(IDSA)” 2002 febril nötropeni kılavuzunun önerileri-
ne uygun olarak ampirik tedavi edilmektedir. Nötro-
peninin süresini ve nötropeniye bağlı komplikasyon-
ları azaltmak için büyüme faktörleri verilebilir[4,5].
Nötropenik ateşli hastaların %16’sında bakteremi
tespit edilirken; bakteremisi kanıtlanmamış hastalar-
da ise ateşin %75’inin nedeninin infeksiyonlar oldu-
ğuna inanılmaktadır[6].

Çocuk ve erişkinde engraftman şu şekilde tanımla-
nır: Hastanın transfüzyon yapılmaksızın birbirini takip
eden ≥ 3 gün boyunca trombosit sayısının ≥ 20.000
ve mutlak nötrofil sayısının (MNS) > 500/mm3 ol-
duğu noktadır. Akraba dışı nakil yapılan allojeneik
alıcılarda HKHN sonrası ortalama 22. günde (6-84
gün) engraftman olur[4].

b. Dönem II: Postengraftman fazıdır (HKHN
sonrası 30-100 gün). Hücresel immünite yetersizliği
belirgindir[4]. Bu dönemde bakteriyel infeksiyon,
nötrofillerin kazanılması ile daha az sıklıkta görül-
mektedir. Venöz kateter kullanımının devamıyla
özellikle stafilokoklar başta olmak üzere gram-pozitif
mikroorganizma infeksiyonlarına yatkınlık olur[3].
Engraftman sonrası başta sitomegalovirüs (CMV) ol-
mak üzere herpes virüsleri kritik patojenlerdir. CMV,

nakil sonrası ortalama 50. günde ortaya çıkarak;
pnömoni, hepatit ve kolite neden olurken, özellikle
aktif GVHH olan hastalarda fırsatçı patojenlerle gö-
rülen süperinfeksiyon riskini de artırır[3,4]. Diğer
önemli patojenler Pneumocystis jiroveci ve Asper-
gillus türleridir[4].

c. Dönem III: Geç fazdır (HKHN sonrası > 100
gün). Bu dönemde otolog alıcılarının immün sistem
fonksiyonları daha hızlı iyileştiğinden, allojeneik alıcı-
lara kıyasla daha az fırsatçı infeksiyonlara yakalanma
riskine sahiptirler[4]. Koruyucu immün yanıt zamanla
iyileşerek nakil sonrası yaklaşık 12. ayda normal ha-
le kavuşabilmektedir[4]. Ancak kronik GVHH gerçek-
leşirse bu yanıt gecikir. Humoral ve hücresel immüni-
te yetersizliklerine ve retiküloendotelyal sistem fonk-
siyonlarının bozulmasına bağlı olarak kronik GVHH
olan allojeneik alıcıların CMV, varisella zoster virüs
(VZV), toplumdan kazanılmış respiratuar virüsler ve
kapsüllü bakterilere (Haemophilus influenzae, Neis-
seria meningitidis ve Streptococcus pneumoniae)
bağlı infeksiyonlar ile Epstein-Barr virüsü (EBV)’ne
bağlı posttransplant lenfoproliferatif hastalığa yaka-
lanma riski vardır[4]. Opsonizasyonun ve retiküloen-
dotelyal sistem fonksiyonlarının bozulmasıyla sık gö-
rülen kapsüllü bakteri infeksiyonları, rekürren sino-
pulmoner infeksiyonlar gibi sorunlara yol açabilir[3].

Dönem I ve II’de doku uyumsuz nakil yapılan al-
lojeneik transplant alıcıları, doku uyumlu nakil yapı-
lan allojeneik transplant alıcılarından daha fazla ve
daha ciddi GVHH’ye yakalanma riskine sahiptir.
Dolayısıyla bu kişilerde fırsatçı infeksiyonlara yaka-
lanma riski de belirgin olarak artmaktadır[4]. Buna
karşın, otolog transplant alıcıları sadece Dönem I’de
infeksiyon riskine sahiptir.

BAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR

Bakteriyel infeksiyonlardan korunmada en
önemlisi hijyen kurallarına uyulmasıdır. HKHN alıcı-
ları ile temas eden sağlık çalışanları ve diğer herkes
uygun el yıkama tekniklerine uyarak elde taşınan
bakteriyel patojenlerin alıcılara geçmesinden sakın-
malıdır. HKHN adaylarına rutin bağırsak dekontami-
nasyonu tavsiye edilmemektedir[4].

Afebril, asemptomatik nötropenik alıcılarda bak-
teriyel profilaksi amacıyla rutin antibiyotik kullanımı-
nın, febril nötropenik kişilerde protokol tedavisi ile
kullanımına kıyasla HKHN sonrası bakteremi oranı-
nı azalttığı tespit edilse de, infeksiyona bağlı ölüm
oranını azaltmamaktadır[5]. Büyüme faktörleri [gra-
nülosit makrofaj-koloni stimülan faktör (GM-CSF) ve
granülosit-koloni stimülan faktör (G-CSF)] HKHN
sonrası nötropeni süresini kısaltsa da bunların etkin
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bir biçimde invaziv bakteriyel hastalıklara yakalanma
oranını düşürdüklerine dair yeterli veri yoktur[4].

Klinisyenler arasında bakteriyel infeksiyon profi-
laksisi için HKHN alıcılarına rutin IVIG ürün kullanı-
mı hakkında çelişkiler vardır. Günümüzde HKHN alı-
cılarında fırsatçı infeksiyonlardan korunmada rutin
IVIG kullanımı, yerini daha etkili ve daha spesifik
profilaksi rejimlerine bırakmıştır. Yıllar önce hepatit
C virüsü (HCV) ile kontamine IVIG kullanımının he-
patit C salgınına yol açması da klinisyenlerin aklın-
dan çıkmamıştır[1]. Bazı araştırmacılar, nakil sonrası
ilk 100 gün içinde ciddi hipogamaglobulinemisi (IgG
< 400 mg/dL) olan akraba dışı kemik iliği HKHN
hastalarında (%20-25) bakteriyel infeksiyonları önle-
mek için rutin IVIG kullanımını önermektedir. Klinis-
yen, hipogamaglobulinemik allojeneik alıcıda
HKHN alıcısı olmayan kişiye göre standart dozdan
daha sık ve daha yüksek dozda IVIG kullanabilir.
Çünkü normal sağlıklı erişkinde IVIG yarı ömrü 18-
23 gün iken, HKHN alıcılarında 1-10 gün gibi daha
kısadır. İnfeksiyonlar IgG katabolizmasını hızlandır-
dıklarından klinisyen iki haftada bir hastanın serum
IgG düzeylerini monitörize ederek gerekli IVIG dozu-
nu ayarlamalıdır[4].

Aktif kronik GVHH tedavisi verildiği süre boyunca
kronik GVHH olan allojeneik alıcılarda kapsüllü mikro-
organizma (H. influenzae, S. pneumoniae, N. me-
ningitidis) infeksiyonlarından korunmak için antibiyo-
tik profilaksisi önerilir. Antibiyotik seçimi lokal antibi-
yotik direnç paternlerine göre yapılmalıdır. Ciddi hipo-
gamaglobulinemi yokluğunda bakteriyel infeksiyonlar-
dan korunma amacıyla HKHN’den > 90 gün sonra ru-
tin aylık IVIG uygulaması önerilmemektedir[4].

Streptococcus pneumoniae

Geç postengraftman fazında (Dönem III) lokalize
pnömoninin en sık nedenleri kapsüllü mikroorganiz-
malardır[3]. P. jiroveci (carinii) pnömonisi (PCP)
profilaksisinde kullanılan trimetoprim-sülfametoksa-
zol (TMP-SMZ) pnömokokal infeksiyonlara karşı ko-
runma da sağlar. Buna karşılık S. pneumoniae’nın
bazı suşları TMP-SMZ ve penisilinlere dirençli oldu-
ğundan HKHN alıcılarında S. pneumoniae hastalık-
larını önlemede TMP-SMZ profilaksisinin tek başına
etkili olduğunu söyleyemeyiz. Günümüzde 1983 yı-
lında lisansı alınan 23-valanlı pnömokok polisakka-
rid aşısı HKHN alıcılarında kısıtlı immün yanıt oluş-
turur[4]. Polisakkarid pnömokok aşısına tip-spesifik
IgG veya IgA yanıtı allojeneik nakil alıcılarında bek-
lenen düzeyde olmamaktadır. İmmünkompetan alıcı-
larda aşının etkinliği %61-75 arasında olup, immün-
yetmezliği olan kişilerdeki koruyuculuğu tam biline-

memektedir[7]. Aşının nakil sonrası alıcılara 12. ve
24. aylarda olmak üzere iki kez yapılması önerilmek-
tedir. İkinci doz aşı bir booster doz değildir. Ancak
birinci doz aşıya yetersiz yanıt veren hastalarda im-
mün cevabın oluşabilmesi için ikinci bir şans sağlar.
≥ 2 yaş pediatrik HKHN alıcılarına da mevcut 23-va-
lanlı pnömokok aşısı yapılmalıdır[4].

Streptococcus viridans

Kemoterapi sonrası oluşan oral mukozit S. viri-
dans bakteremisi için potansiyel kaynaktır. Bu se-
bepten nakil sonrası oral infeksiyon riskini azaltmak
için hazırlık rejimi başlamadan önce bütün HKHN
adayları oral hijyenlerinin değerlendirilmesi ve ge-
rekli dental girişimlerin yapılabilmesi için diş hekimi-
ne konsülte edilmelidir. HKHN birimindeki hekimler
genellikle S. viridans infeksiyonlarını önlemek ama-
cıyla profilaktik antibiyotik kullanmamalıdır. Bu in-
feksiyonlardan korunmada profilaktik antibiyotik
kullanımının etkili olduğunu gösteren veri yoktur. Bu
tür kullanımlar sonucu penisilin ve vankomisin di-
rençli S. viridans rapor edilmiştir[8]. Ancak HKHN
alıcılarında S. viridans infeksiyonlarının sepsis ve
şoka yol açacak kadar çok tehlikeli olduğu durumlar-
da profilaksi değerlendirilmeye alınabilir. Profilaksi
kararı ancak nozokomiyal bakteremi ve bakteriyel
duyarlılık oranlarını takip eden hastane epidemiyolo-
jistleri veya infeksiyon kontrol hekimleriyle konsül-
tasyon sonrasında verilmelidir[4].

Haemophilus influenzae Tip b (Hib)

HKHN alıcılarının Hib ile temasını önlemek için
Hib pnömonili erişkinlerin standart önlemlere uyma-
sı gereklidir. HKHN alıcıları ile teması olan ve inva-
ziv Hib hastalıklarına sahip oldukları bilinen veya
şüphelenilen erişkin ve çocukların, uygun antibiyotik
tedavisine başladıktan 24 saat süre sonrasında baş-
layan standart önlemlere geçilinceye kadar damlacık
önlemlerine alınması gerekmektedir. Hib hastalığı
olan kişilerle temas etmiş ve aynı zamanda HKHN
alıcıları ile teması olan ev sakinlerine rifampin profi-
laksisine başlanmalıdır. HKHN alıcılarının Hib hasta-
lığı olan kişi ile ev içi teması var ve aynı zamanda ev
halkı içinde tüm aşıları tamamlanmamış dört yaşın
altında çocuklar varsa erişkin alıcılara dört gün bo-
yunca oral 600 mg, 0-1 aylık pediatrik alıcılara 10
mg/kg/gün oral, > 1 aylık pediatrik alıcılara ise 20
mg/kg/gün oral (maksimum 600 mg/gün) rifampin
profilaksisi başlanması gereklidir. Dört yaşın altında-
ki aşısız ev sakinlerinde invaziv Hib hastalık riski yük-
sek olduğundan bu tavsiye kritik öneme sahip olup,
rifampin Hib taşıyıcılığını yok etmede ve invaziv Hib
hastalığını önlemede etkili olabilmektedir. Hib’e kar-
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şı uzun süre koruyuculuk sağladığı tahmin edilen an-
tikor titresi ≥ 1.0 µg/mL olarak tanımlanmıştır[7].
HKHN alıcılarında Hib antikor titresinin kaybı, art-
mış infeksiyon riski ve aşıya azalmış yanıt serum
IgG2 ve IgG4 yetersizliği ile koreledir[7]. HKHN ol-
muş 40 hastanın ancak üçünde aşı sonrası koruyucu
düzeyde Hib antikorunun oluştuğu gibi çalışmalar ol-
sa da, HKHN alıcılarında aşının etkinliğine dair çok
fazla veri yoktur[4,7]. Kronik GVHH olan allojeneik
alıcılar kapsüllü mikroorganizmalarla infeksiyona
artmış riske sahip olduklarından ve HKHN alıcıları-
nın çoğunluğunda nakilden ≥ 4 ay sonra Hib kapsü-
ler polisakkarid antikorlarının düşük seviyelerde ol-
ması nedeniyle Hib konjuge aşısı nakil sonrası 12.,
14. ve 24. aylarda önerilmektedir[4].

VİRAL İNFEKSİYONLAR

Hem allojeneik hem de otolog HKHN alıcılarında
viral infeksiyonlar sık görülse de virüsleri kontrolde esas
faktör olan T-hücre aracılı immün yanıt, allojeneik alıcı-
larda daha çok bozuk olduğundan, viral infeksiyonlar
mortalite ve morbiditede önemli bir yere sahiptir[4].

Sitomegalovirüs (CMV)

HKHN sonrası pnömoni ve gastrointestinal has-
talık yapan CMV, HKHN’nin en korkulan kompli-
kasyonlarından biridir[5]. Bütün HKHN adaylarında
nakil öncesi serum anti-CMV IgG antikorlarının var-
lığı, nakil sonrası primer CMV infeksiyonu ve reakti-
vasyon riskini belirlemek amacıyla test edilmelidir.
CMV temas riskini azaltmak için tüm HKHN alıcıla-
rı ve adayları, başka bireylerle ortak yiyecek-içecek
materyal kullanımından kaçınmalıdır. Uzun süre tek
eşli olmayan seksüel aktif hastalar, CMV ve diğer
cinsel ilişki ile bulaşan patojenlerle temas riskini
azaltmak amacıyla cinsel ilişkilerinde daima lateks
kondom kullanmalıdır. CMV antikorları uyumsuz tek
eşli çiftler ise immünyetmezlik dönemlerinde bu fır-
satçı infeksiyon ile temas riskini azaltmak için cinsel

ilişkilerinde lateks kondom kullanmalıdır[4]. CMV te-
mas riskini azaltabilmek için sosyal hayatta düzenli
olarak el yıkamanın önemi kaçınılmazdır.

CMV seronegatif olan alıcılara mümkünse CMV
seronegatif vericiden nakil gerçekleştirilmelidir.
CMV infeksiyon riski, esas olarak kan ürünleriyle
gerçekleşebilir. Bu riski azaltmak için CMV serone-
gatif vericiden nakil olmuş seronegatif allojeneik ve
otolog alıcılara, lökositten arındırılmış veya CMV se-
ronegatif vericiden alınmış kan ürünleri kullanılmalı-
dır[5,9,10]. CMV seropozitif vericiden nakil yapılırsa,
alıcıya CMV geçiş riski, yapılan çalışmalarda yakla-
şık %20-40 olarak saptanmıştır[11,12].

Nakil sonrası CMV hastalık riskine sahip tüm alı-
cılar (CMV seropozitif alıcılar ve CMV seropozitif ve-
riciden nakil yapılmış CMV seronegatif alıcılar) eng-
raftmandan nakil sonrası 100. güne kadar, yani Dö-
nem II boyunca CMV hastalık önleme programına
alınmalıdır[4]. CMV infeksiyon ve hastalığı geliştirme
riskleri çeşitli hasta gruplarına göre Tablo 1’de gös-
terilmiştir[13].

CMV infeksiyonundan korunmayı başlıca profi-
laktik tedavi ve preemptif tedavi şeklinde ikiye ayıra-
biliriz[9]. Profilaktik tedavide nakil sonrası ilk 100
gün içinde görülen erken CMV infeksiyonu için risk
altında olan tüm allojeneik alıcılara antiviral kemop-
rofilaksi başlanır (Tablo 2)[10]. Profilaktik tedavide en
çok gansiklovir tercih edilir. Asiklovir ve valasiklovir
de profilaktik tedavide kullanılabilir. Ancak bu iki ilaç
kullanılacaksa, gerektiğinde preemptif tedavinin ge-
cikilmeden başlanılabilmesi için CMV monitörizas-
yonu (pp65 antijen/CMV-DNA) zorunludur.

CMV profilaksisinde immünglobulinlerin artık ye-
ri yoktur. Preemptif tedavide ise asemptomatik aktif
CMV infeksiyon kanıtı saptanır saptanmaz anti-CMV
tedavi başlanır (Tablo 2)[10]. Kanıt kanda CMV’nin
tespitine dayanır ki, günümüzde bu lökositlerde CMV
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Tablo 1. Hasta gruplarında CMV infeksiyon ve hastalık riskleri

Hasta grubu CMV infeksiyon riski (antijenemi %) CMV hastalık riski (%)

• Seropozitif allojenik alıcı 70 35-40

• Seronegatif alıcı + seropozitif verici 20 10

• Seropozitif otolog alıcı* 25-40 5-7

• Seronegatif otolog alıcı 1-3 1-2

• Seronegatif alıcı + seronegatif verici 1-3 1-2

* Otolog alıcılar içinde CMV seropozitif CD34-seçilmiş otolog periferik kan kök hücre nakil alıcıları > %20 CMV hastalık riskine sahip-
tir. Engraftman öncesi bile görülebilir.
CMV: Sitomegalovirüs.



pp65 antijen tayini (antijenemi) veya polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) ile CMV nükleik asit (DNA) tayiniy-
le yapılır. Günümüzde çoğu merkez CMV ile müca-
delede preemptif tedavi yaklaşımını benimsemiştir.
Preemptif tedavide birinci basamak ajanlar intrave-
nöz (IV) gansiklovir veya foskarnet olup, seçim toksi-
site risklerine ve daha önce kullanılan antiviral ajan-
lara dayanılarak yapılır (Tablo 3)[10]. Sidofovir pre-
emptif tedavide ikinci basamak ajandır ve probene-
sid ile birlikte verilir. Gansiklovir veya foskarnet teda-
visine yanıt alınamadığında sidofovir (1-5
mg/kg/hafta) %66 başarılı olmuştur[14]. Ancak cid-
di renal toksisiteye neden olduğundan sidofovir için
kontrollü prospektif çalışmaların yapılması gerekli-

dir[9]. Seropozitif vericiden nakil olmuş seronegatif
alıcılarda preemptif tedavi profilaktik tedaviye tercih
edilir. Çünkü, bu grupta güvenli kan ürünleri kullanı-
mıyla birlikte aktif CMV infeksiyonuna yakalanma
oranı çok düşüktür[4,10]. Risk altındaki her hasta
CMV aktif infeksiyonu geliştirmediğinden, preemp-
tif tedavinin profilaktik tedaviye üstünlüğü tahmin
olunabileceği gibi daha az hastanın antiviral tedavi
alması, sonuç olarak daha az ilaç toksisitesi ve daha
ucuz tedavi maliyetidir. Boeckh ve arkadaşlarının ça-
lışmasında, nakil sonrası ilk 100 gün içinde verilen
gansiklovir profilaksisi CMV hastalığını önlemede
daha etkili olmasına karşın, geç CMV hastalık riski,
gansiklovire bağlı nötropeni ve invaziv fungal hasta-
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Tablo 3. CMV ilaç profilaksisine göre CMV infeksiyonunda birinci basamak tedavi seçenekleri

CMV ilaç profilaksisi CMV infeksiyonunda birinci basamak tedavi

• Profilaksi yok (preemptif tedavi seçeneği) → Gansiklovir veya foskarnet

• Asiklovir veya valasiklovir → Gansiklovir veya foskarnet

• Gansiklovir → Foskarnet

• Valgansiklovir (deneme çalışmaları) → Foskarnet

CMV: Sitomegalovirüs.

Tablo 2. HKHN alıcılarında CMV infeksiyonunda kullanılan antiviral ajanların dozları

Antiviral ajan Profilaksi Preemptif Hastalık tedavisi

• Asiklovir 500 mg/m2 x 3/gün IV Uygun değil Uygun değil
800 mg x 5 oral

• Valasiklovir 1000 mg x 4 oral Uygun değil Uygun değil

• Gansiklovir* İlk 5 gün 5 mg/kg x 2 IV, İndüksiyon: İndüksiyon:
sonra 5 mg/kg x 1 IV 5 mg/kg x 2 IV ilk 7-14 gün 5 mg/kg x 2 IV

İdame: İdame:
6 mg/kg x 1 IV 6 mg/kg x 1 IV

• Foskarnet* İlk 5 gün 90 mg/kg x 2 IV, İndüksiyon: İndüksiyon:
sonra haftanın 3 günü 60 mg/kg x 2 IV ilk 7-14 gün 60 mg/kg x 3 IV
90 mg/kg x 1 IV İdame: İdame:

90 mg/kg x 1 IV 90 mg/kg x 1 IV

• Sidofovir Bu endikasyon için veri yok İndüksiyon: İndüksiyon:
3 mg/kg haftada 1 kez 3-5 mg/kg haftada 1 kez
İdame: İdame:
3 mg/kg iki haftada bir 3-5 mg/kg iki haftada bir

• Valgansiklovir* HKHN hastaları için HKHN hastaları için Bu endikasyon için 
belirlenmiş doz yok belirlenmiş doz yok veri yok

* Renal disfonksiyonda doz ayarı gereklidir. Gansiklovir için kreatinin klerensi < 70 mL/dakika; valgansiklovir için < 60 mL/dakika oldu-

ğunda doz redüksiyonu yapılır. Asiklovir veya valasiklovir profilaksisi alan herpes simpleks virüsü ve/veya varisella zoster virüsü seropo-

zitif hastaların asiklovir/valasiklovir profilaksisi, gansiklovir, valgansiklovir veya foskarnet başlandığında kesilmelidir[13].

HKHN: Hematopoietik kök hücre nakli, CMV: Sitomegalovirüs, IV: İntravenöz.



lık riski gansiklovir profilaksi grubunda preemptif te-
davi grubuna göre daha yüksek saptanmıştır. Her iki
grupta da nakil sonrası 180. günde CMV hastalık
riski ve sürveyi eşit saptanmıştır[15].

Risk taşıyan allojeneik alıcılar CMV viremi veya
antijenemi varlığı açısından hangi tedavi yöntemi se-
çilirse seçilsin nakil sonrası 10. günden 100. güne
kadar haftada en az bir kez taranmalıdır. Akut veya
kronik GVHH olanlarda ve uyumsuz veya akraba dı-
şı nakil alıcılarında daha uzun süreli tarama tavsiye
edilir[10]. Preemptif tedavi seçeneğinde kullanılan iki
testten kısaca bahsedecek olursak;

1. Lökositlerde CMV pp65 antijen tayini (antije-
nemi): Kültüre kıyasla çok daha hızlı ve duyarlı bir
yöntem olup, iyi pozitif prediktif değerine sahip-
tir[4,15-17].

2. PCR ile CMV-DNA tayini: Duyarlılığı yüksek
olmasına karşın pozitif prediktif değeri düşüktür. Tam
kan veya lökosit PCR tekniğine göre duyarlılığı daha
düşük olmasına rağmen, plazma CMV-DNA PCR
tekniğinin nötropeni sırasında kullanımı özellikle de
CMV pp65 antijenemi testine izin vermeyecek kadar
düşük lökosit sayımında daha uygundur[4,15,18].

PCR veya antijenemi testlerinin yapılamadığı
HKHN ünitelerinde preemptif tedaviden ziyade pro-
filaktik tedavi kullanılmalıdır[4,19]. CMV infeksiyonu
veya hastalığının tanısında serolojik olarak IgG veya
IgM tayininin HKHN alıcılarında yeri yoktur[10]. Dö-
nem II’de eğer CMV viremisi/antijenemisi tespit edi-
lirse veya CMV-DNA PCR testi ardışık ≥ 2 pozitif
ise, allojeneik alıcılara gansiklovir preemptif tedavisi
başlanmalıdır. Preemptif tedavi başlandıktan sonra
idame gansiklovir tedavisi en az üç hafta veya nakil
sonrası 100. güne kadar devam edilir. Gansiklovir
tedavisi kesilirken antijen veya PCR testi negatif ol-
malıdır. Antiviral tedavinin birinci haftasında antije-
nemi veya kantitatif PCR ile tespit edilen viral yük
artışı tedavinin başarısızlığı olarak yorumlanmamalı-
dır ve dolayısıyla ilaç değişikliğine gerek yoktur[10].
Hastaların %25’inde beş haftadan uzun süren,
%40’ında da üç hafta kadar antijenemi devam ede-
bilir. Antiviral tedavi sırasında antijenemi artışının en
önemli risk faktörü immünsüpresyonun derecesidir.
Antijeneminin devamıyla olay CMV hastalığına ka-
dar gidebileceğinden gansiklovir tedavisinin başlan-
masından sonra antijenemi seviyesi > 2 kat artarsa,
antijenemi seviyesi düşüş gösterene kadar indüksi-
yon dozu devam etmelidir. İndüksiyon dozu ile de-
vam edilirken, antijenemi üç haftadan uzun süre de-
vam ederse, ancak o zaman gansiklovire dirençten
şüphelenilir[13]. Gansiklovir direncinde seçilecek

ajan foskarnet veya sidofovirdir[9]. Gansiklovire bağ-
lı nötropeni riski nedeniyle haftada en az iki kez nöt-
rofil sayımı yapılmalıdır. Nötropeni ile mücadelede
G-CSF kullanılabilir ya da ≥ 2 gün MNS < 1000 ise
geçici olarak gansiklovir kesilerek, ardışık iki gün
MNS ≥ 1000 olduğunda yeniden başlanır. Gansiklo-
vire bağlı nötropeni kısa süreli olduğundan bu hasta-
lara antibakteriyel ya da antifungal profilaksi gerekli
değildir[4].

Nakilden > 100 gün sonrasında tüm HKHN alı-
cılarına rutin gansiklovir profilaksisi uygulanmasının
bir faydası henüz bildirilmemiştir. Geç CMV hastalı-
ğı için yüksek riskli sayılan alıcılar immünsüpresyon-
ları devam ettiği sürece en az haftada iki kez CMV
reaktivasyonu açısından tetkik edilmelidir[4]. Alloje-
neik HKHN alıcılarında geç CMV hastalığı için risk
faktörleri şunlardır:

1. Kronik GVHH,

2. Steroid kullanımı,

3. Düşük CD4 sayımı,

4. Yüksek avidite anti-CMV antikorunda gecikme,

5. Uyumlu (matched) akraba dışı veya T-hücre-
den yoksun HKHN alıcıları[4,20-24].

İmmünsüprese konakta virüs hızla replike oldu-
ğundan, yüksek riskli bu kişilerde haftalık test yerine
iki haftada bir test yapılırsa, negatif bir sonuç ile bir
sonraki teste kadar geçen sürede CMV hastalığı olu-
şabilir. İmmünsüpresyonu düşük derecede olanlar (<
1 mg/kg/gün steroid) ile ardışık üç tarama testi ne-
gatif olanlarda iki haftada bir tarama yeterli olur. Na-
kilden > 100 gün sonrasında sadece yüksek riskli alı-
cılarda preemptif tedavi verilir[13].

Altta yatan T-hücre immünyetmezliği olanlarda
ve CD34-seçilmiş otolog alıcılarında çok erken CMV
hastalık riskinin yüksek olması nedeniyle bu grupta
nakil öncesi CMV antijenemi testi yapılır. Eğer pozi-
tif sonuç saptanırsa, nakil öncesi gansiklovir veya
foskarnet ile preemptif tedavi başlanması tavsiye
edilmektedir[13].

Nakilden önceki altı aylık süre içinde pnömoni,
gastrointestinal hastalık, retinit gibi CMV hastalığı
geçiren nakil adaylarına engraftman öncesi dönem
boyunca foskarnet tedavisi verilmelidir[13].

Bu koruyucu önlemlerin yetersizliği sonucunda
yüksek mortaliteye sahip CMV hastalığı gelişir.
CMV hastalığı nakil sonrası herhangi bir zamanda
ortaya çıkabilir. Vakaların en az yarısı +100 günden
sonra görülür. Retinit CMV hastalığının geç bulgu-
sudur. Görmede herhangi bir bozukluk olduğunda
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hasta hemen bir göz doktoru tarafından muayene
edilmelidir. Otolog HKHN alıcılarında CMV hastalı-
ğı nadir görülse de, allojeneik nakile benzer morbi-
dite ve mortaliteye sahiptir. Sadece CMV pnömoni-
si tedavisinde diğer CMV hastalıklarından farklı ola-
rak IV gansiklovir tedavisine ek olarak immünglobu-
lin verilir. Sidofovir veya IV gansiklovir ve foskarnet
kombinasyonu CMV hastalık tedavisinde ikinci se-
çenektir[10]. 

Epstein-Barr Virüs (EBV)

Bütün nakil adayları, özellikle de EBV-seronega-
tif olanlar sık el yıkamak, başkaları ile ortak eşya kul-
lanımından kaçınmak ve infekte solunum sekresyon-
ları ile temastan kaçınmak gibi genel hijyen kuralla-
rına dikkat etmelidir[4].

Genel olarak toplumda EBV seropozitifliği sık
karşılaşılan bir durumdur. 1995 yılında Dellemijn ve
arkadaşlarının bir vakada EBV’ye bağlı meningoen-
sefalit; 1993 yılında Epstein ve arkadaşlarının tüylü
hücreli lökoplaki vakası dışında HKHN alıcılarında
EBV’nin önemli bir morbiditeye yol açacak direkt et-
kisi olmadığına dair yayınlar da mevcuttur. Allojene-
ik alıcılarda (< %1) görülen posttransplant lenfopro-
liferatif hastalık EBV infeksiyonunun en önemli so-
nucudur. Bu hastalığın sıklığı uyumsuz ve akraba dı-
şı nakillerde özellikle de T-hücreden yoksun olanlar-
da artar[9]. Posttransplant lenfoproliferatif hastalığın
tedavisinde ilk yapılacak olan immünsüpresif tedavi-
nin azaltılması olsa da nakil hastalarında tahmin olu-
nabileceği gibi bunun uygulanması pek mümkün de-
ğildir. Normalde asiklovir, gansiklovir, sidofovir ve
foskarnet gibi antiviral ilaçların EBV’ye karşın etkili
oldukları bilinir. Buna karşın bu antivirallerin HKHN
alıcılarında görülen EBV infeksiyonlarındaki etkinli-
ğine dair yeterli veri yoktur. Son zamanlarda popü-
ler olan bir başka tedavi yöntemi ise EBV’ye özgül
olan veya olmayan, vericiden alınan T-lenfosit infüz-
yonudur. Bu tedaviyle viral yükün azaldığı belirtilmiş-
tir ve bir çalışmada bu infüzyon tedavisi, HKHN son-
rası görülebilecek EBV lenfoproliferatif hastalığını
önlemek amacıyla profilaktik olarak verilmiştir[9].
Özgül olmayan infüzyon sonrası ciddi akut GVHH
riskinin artabileceği unutulmamalıdır. Posttransplant
lenfoproliferatif hastalığın tedavisinde retuksimab ve
anti-interlökin (IL)-6 ümit vadetmektedir[9].

Human Herpesvirüs-6 (HHV-6)

Nakil sonrası ilk 30-40 gün içinde HKHN alıcıla-
rının yaklaşık %60’ında HHV-6 reaktivasyonu görül-
mektedir[5]. HKHN sonrası bu virüs interstisyel pnö-
moni, ensefalit, hepatit ve kemik iliği süpresyonu ya-
pabilir[9]. Virüsün nörotropizm özelliğine bağlı ola-

rak görülen meningoensefalitte en sık klinik bulgu
hastanın değişen mental durumudur. Kranial görün-
tüleme ve beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın konvansi-
yonel analizleri anormal olabileceği gibi normal de
olabilir. Tanı genellikle ayırıcı tanıda yer alan diğer
nedenler ekarte edilip, BOS’ta HHV-6 virüs DNA’sı-
nın PCR ile gösterilmesiyle konur[5]. HKHN alıcıla-
rında asiklovir profilaksisine gerek yoktur. İn vitro ça-
lışmalarda foskarnet ve gansiklovirin HHV-6’ya etki-
li oldukları bulunmuş ve HKHN sonrasında bir
HHV-6 meningoensefalit olgusunda da başarı sağ-
lanmıştır[9].

Polyomavirüs

Polyomavirüsler [JC virüs (JCV), BK virüs (BKV)
ve Simian virüs 40 (SV40)] latent olarak vücutta ka-
lan, immünsüpresyon durumunda reaktive olan vi-
rüslerdir. HKHN alıcılarında ve renal transplant alıcı-
larında mortalite ve morbiditeyle ilişkili sendromlara
yol açabilirler. Tanı biyopsi ile alınan dokuda immün-
histokimyasal analizlerle veya elektron mikroskobu
ile polyomavirüsün tespitine dayanır. JCV ve BKV
genellikle bir-altı yaşlarında asemptomatik primer in-
feksiyon yapar. Dünyada erişkinlerin yaklaşık %80’i
JCV ve BKV seropozitiftir. SV40 seropozitivitesi ise
daha düşük olup, %2-20 arasındadır. JCV reaktivas-
yonuna bağlı progresif multifokal lökoensefalopati
(PML); BKV reaktivasyonuna bağlı nefropati ve he-
morajik sistit görülür. Polyomavirüs reaktivasyonun-
dan etkili immünsüpresif tedavi sorumlu gibi görün-
düğünden, immünsüpresyonun azaltılmasıyla virüs
yükünün azaldığı çalışmalar mevcuttur. HKHN alıcı-
larında BKV’ye bağlı hemorajik sistit en sık karşılaşı-
lan sorundur. Alıcıların yaklaşık %50’si idrarlarında
virüsü atarken, virürisi olanların %64’ü siklofosfamid
tedavisiyle ilişkili olmayan ve geç dönemde ortaya çı-
kan hemorajik sistit kliniğine sahip olur. Seropozitif
HKHN alıcıların idrarlarında BKV atılımı nakil son-
rası iki-sekiz haftayı bulur. Bazı HKHN alıcılarının id-
rarlarında JCV tespit edildiyse de bunun klinik öne-
mi bulunamamıştır. Spesifik antiviral tedavisi olma-
yan polyomavirüslere in vitro etkinliği olan antiviral-
ler şunlardır: Sidofovir, retinoik asit, topoizomeraz
inhibitörleri, sitozin arabinozid, interferon, 5’-bromo
2’-deoksiüridin.

Tedavide ümit vadeden ilaç olarak görülen sido-
fovirle hemorajik sistitli HKHN alıcılarında %100 ol-
masa da başarılı sonuçlar alınan vakalar vardır.
PML’li bir HKHN alıcısı ise IL-2 ile başarıyla tedavi
edilmiştir. PML’li transplant hastalarında sidofovirin
etkinliği bilinmemektedir[25]. CMV ve adenovirüsle-
rin de hemorajik sistit yapabildiği ve idrarda BKV
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atılımı olan asemptomatik hastaların olabildiği dikka-
te alınırsa, hastalara hangi koşullarda tedavi verilece-
ği net değildir[9].

Adenovirüs

Elliyi aşkın farklı serotipi olan adenovirüsler,
HKHN alıcılarında en sık gastroenterit ve hemorajik
sistit, en ciddi olarak da pnömoni, ensefalit ve fulmi-
nan hepatit kliniği ile karşımıza çıkmaktadır[9]. Bir ça-
lışmada HKHN alıcılarında adenovirüs infeksiyon sık-
lığı %5 ve bunların yaklaşık 1/3’ü ciddi infeksiyon
olup, mortalite %0.4 bulunurken; diğer çalışmada
adenovirüs infeksiyon sıklığı %20.8 olarak yüksek
bulunmuştur[26,27]. Akut GVHH ve uyumsuz ya da
akraba dışı vericiden nakil adenovirüs infeksiyonuna
yakalanma açısından en önemli risk faktörleridir. Cid-
di adenovirüs infeksiyon risk faktörleri genç yaş, allo-
jeneik nakil, hazırlama rejiminde tüm vücut ışınlama-
sı kullanımı ve birden fazla anatomik bölgede adeno-
virüs izolasyonudur. Kültürle izolasyon yavaş gerçek-
leştiğinden tanı konması güçtür. Antijen testleri hızlı
ancak güvenilir değildir. Kantitatif PCR’nin tanıdaki
önemi henüz belirgin olmayıp, ileri çalışmaların ya-
pılması gerekmektedir. HKHN alıcılarında günümüz-
de netleşmiş bir profilaksi veya tedavi kılavuzu yoktur.
Ancak vaka bazında ribavirin, sidofovir, IVIG, adaptif
T-hücre immünoterapi kullanılmıştır[5]. Adenovirüs
infeksiyonlu 45 hastanın dahil olduğu retrospektif ça-
lışmada sidofovir %69 başarılı olmuştur[28].

Hepatit B Virüsü (HBV)

HBV pozitif ve negatif HKHN alıcılarının bekle-
nen yaşam süreleri arasında anlamlı bir fark buluna-
mamış ve nakil öncesi HBsAg pozitif kişilerde nakil
sonrası ciddi karaciğer problemleri riskinde belirgin
bir artış bulunamamıştır. Nakil öncesi dönemde an-
ti-HBs antikoru pozitif kişilerde, nakil sonrası
HBV’ye özgül antikorların kaybolması nedeniyle
HBsAg ve HBV-DNA pozitifleşmesi görülebilir.
HBsAg pozitifleşen bu hastalarda hepatoselüler
karsinoma riskinin arttığını gösteren çalışmalar
mevcut değildir[9]. HBV seronegatif alıcılara HBV
antijen pozitif vericilerden nakil yapılmamalıdır. An-
cak zorunlu durumlarda nakil öncesi alıcıya aşı ya-
pılması mantıklıdır. Famsiklovir veya lamivudin ile
nakil öncesi antiviral profilaksi hakkında yeterli veri
yoktur[9]. Bu ajanların HKHN alıcılarında HBV’ye
bağlı komplikasyonların tedavisindeki etkileri araştı-
rılmaktadır.

Hepatit C Virüsü (HCV)

HCV-RNA pozitif vericiden HKHN ile alıcıya
virüsün geçme ihtimali çok yüksek olduğundan

mümkünse bu vericilerden nakil yapılmamalıdır.
Ancak zorunlu ise, nakil öncesi vericinin tedavi edi-
lerek HCV-RNA negatifliğinin sağlanmasıyla nakil
yapılabilir. Eğer zaman kısıtlı ise, alıcının interferon
(IFN)-α ile ribavirin kombinasyonuyla tedavisi yapıla-
bilir[9]. İki çalışmada da HCV’ye ve anormal karaciğer
fonksiyon testlerine sahip alıcılarda veno-oklüzif has-
talık gibi ciddi karaciğer komplikasyonlarının görülme
ihtimalinin arttığı görülmüştür[9]. HCV’ye bağlı karaci-
ğer sirozunun gelişme riski geçen yıllara bağlı olarak
artar. Bu kişilere ribavirin ile kombine ya da tek başı-
na IFN tedavisi düşünülebilir. Nakil öncesi HCV pozi-
tif kişilerin tedavisinde tercih ribavirindir.

Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV)

RSV’ye bağlı pnömoniler yüksek mortaliteye sa-
hip (%17-78) olup, allojeneik alıcılarda otolog alıcı-
lara göre daha kötü seyir gösterir. RSV’ye bağlı alt
solunum yolu infeksiyonunun gelişmesinin en büyük
risk faktörü lenfopenidir[9]. HKHN alıcılarında RSV
infeksiyonundan korunmak için, üst solunum yolu
infeksiyonu gelişen hastalarda alt solunum yolu in-
feksiyonu gelişmesini önlemek için hali hazırda pre-
emptif tedavi protokolü oluşmamıştır. Ancak RSV
monoklonal antikoru palivizumab, IVIG ve aerolize
veya IV ribavirinin denendiği çalışmalar mevcut-
tur[5,9]. Teratojenik etkisi olduğundan aerolize ribavi-
rin kullanıldığında sağlık personeli ve ziyaretçilerin
dikkatli olması gerektiği akılda tutulmalıdır.

Parainfluenza Virüs

Mortalitesi RSV’den daha az olmasına rağmen,
parainfluenza virüsü HKHN sonrası ciddi ve ölümcül
infeksiyona neden olabilir. Kesin tedavi bilineme-
mekle birlikte, etkili antiviral ajan bu virüs için de ri-
bavirindir[9].

İnfluenza Virüs

HKHN alıcılarında önemli bir morbidite ve mor-
talite nedeni de influenza virüsüdür. İnfluenza virüsü-
nün allojeneik ve otolog alıcılarda görülme sıklığı açı-
sından farkı yoktur. Aşılama en etkin korunma yolu-
dur. Allojeneik/otolog HKHN alıcılarına nakilden en
erken altı ay sonra aşılama önerilir ve alıcılar im-
münsüpresif kaldıkları sürece her yıl aşılanmalı-
dır[9,29]. Önemli bir ayrıntı da, HKHN ünite sağlık
personelinin ve nakil alıcı ailelerinin de aşılanması
gerektiğidir.

Amantadin/rimantadin ve yeni nöraminidaz in-
hibitörlerinin (oseltamivir, zanamivir) influenzadan
korunmadaki ya da tedavideki rolleri kontrollü çalış-
malarla kesinleşmemiştir. Ancak “Centers for Dise-
ase Control and Prevention (CDC)” influenzaya bağ-
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lı bir salgın durumunda, nakil sonrası ilk altı ay için-
de alıcılara amantadin veya rimantadin ile profilaksi
önermektedir[29].

Herpes Simpleks Virüs (HSV)

Sekiz üyeli herpes virüs ailesinin, altı üyesi
HKHN alıcılarında önemli patojenlerdir. Herpes vi-
rüslerine etkili antiviral ajanlar asiklovir, valasiklovir,
pensiklovir, famsiklovir, gansiklovir, valgansiklovir,
sidofovir ve foskarnettir. Nakil öncesi tüm nakil
adaylarının serumlarında anti-HSV IgG bakılmalıdır.
Tüm seronegatif hastalar bilgilendirilerek, HSV’nin
ortak eşya kullanımı, cinsel ilişki ile bulaşabileceği
belirtilmeli ve koruyucu önlemler almaları sağlanma-
lıdır. CDC, HSV seropozitif tüm HKHN alıcılarına
ve mukozit gelişim riski yüksek bazı otolog alıcılara
asiklovir profilaksisi önermektedir[4,29]. Genellikle,
hazırlayıcı rejim tedavisi sırasında başlanan asiklovi-
re, engraftman oluşuncaya veya mukozit geçinceye
kadar, kısaca aplastik dönem boyunca yaklaşık 30
gün kadar devam edilir[4]. Otuz günden daha uzun
süreli HSV profilaksisi ise GVHH olan ya da nakil
öncesi sık HSV reaktivasyonu olan alıcılara verilir.
Nötropenik hastalarda IV asiklovir ile benzer serum
düzeyine sahip valasiklovirin, HKHN alıcılarını kap-
sayan kontrollü çalışması yoktur[9].

Kanıtlanmış HSV hastalığında oral ya da IV
(özellikle dissemine/santral sinir sistemi infeksiyonu)
asiklovir tedavisi ilk seçenektir. HSV tedavi ve profi-
laksisinde sık kullanılan antiviral ajanlar aktivasyon
için viral timidin kinaz enzimine ihtiyaç duyar. Mu-
tasyon sonrası enzimin kaybolmasına bağlı asiklovir
direnci görülmektedir. Özellikle asiklovir dirençli
HSV infeksiyonları, GVHH olanlarda, akraba dışı
nakil ve HLA-uyumsuz akrabadan nakil olan alıcılar-
da yaygınlaşmıştır. Asiklovire direnç durumunda se-
çilecek ajan foskarnettir. Hem asiklovir hem de fos-
karnete direnç varlığında ise sidofovir verilir[9].

HSV seropozitif alıcıdan nakil yapılmış olsa bile
seronegatif alıcılara rutin asiklovir profilaksisi öneril-
memektedir. İn vitro HSV’ye etkin olmasına karşın,
gansiklovir HSV tedavi ve profilaksisinde rutin öne-
rilmemektedir. Sadece CMV ve HSV’lerin ikisine yö-
nelik profilaksi verilmesi gerektiğinde gansiklovir
asiklovire tercih edilir[4]. Valasiklovir HSV profilaksi-
sinde kullanılırken, trombotik trombositopenik pur-
pura, hemolitik üremik sendrom gibi yan etkileri açı-
sından dikkatli olunmalıdır.

Varisella Zoster Virüs (VZV)

Tüm nakil adaylarının serumlarında anti-VZV
IgG bakılmalıdır. Tüm seronegatif hastalar bilgilendi-

rilerek, VZV’nin immünsüpresif dönemde ciddi in-
feksiyonlara neden olabileceği anlatılmalı ve koruyu-
cu önlemler almaları sağlanmalıdır[4]. HKHN sonra-
sı görülen VZV infeksiyonları sıklıkla kişinin endojen
VZV’nin reaktivasyonu sonucunda görülse de, tüm
seronegatif alıcılar ve nakil adayları ile immünsüpre-
sif seropozitif alıcılar aktif VZV infeksiyonuna sahip
kişilerle temastan sakınmalıdır. CDC böyle bir yakın
temas sonrasında, ilk dört gün içinde profilaktik va-
risella zoster immünglobulini verilmesini tavsiye et-
mektedir[4,9]. HKHN alıcılarının VZV’ye duyarlı aile
bireylerinin ve ziyaretçilerinin HKHN yapılma kararı
alınır alınmaz aşılanması idealdir. Aşılama, hazırlama
rejiminin başlamasından en az dört hafta veya
HKHN yapılmasından en az altı hafta (42 gün) ön-
cesinde tamamlanmalıdır[4]. Nakil sonrası üçüncü ve
altıncı aylar arası herpes zoster infeksiyonu için en
riskli dönemdir. Yapılan çalışmalarda altı aylık asiklo-
vir profilaksisinin herpes zoster infeksiyon riskini
azaltmadaki etkisi anlamlı iken, 12 aylık tedavi sıra-
sında anlamlı bir etki gözlenmemiştir[30-32]. Valasik-
lovirin VZV profilaksisindeki etkisi henüz tam bilin-
memekle birlikte CDC bazı merkezlerin uzun dönem
VZV profilaksisinde valasikloviri kullandıklarını ya-
yınlamıştır[29]. Klinisyenler yüksek doz valasiklovirin
(8 g/gün) HKHN alıcılarında trombotik trombosito-
penik purpura, hemolitik üremik sendrom gibi yan
etkileri açısından tetikte olmalıdır. Herpes zoster in-
feksiyonunun preemptif tedavisinde famsiklovirin et-
kinliği ve güvenilirliği bilinmediğinden kullanılmama-
sı önerilir[4]. Primer varisella veya dissemine herpes
zoster infeksiyonunun tedavisi IV asiklovir olup, do-
zu 10 mg/kg x 3 (veya 500 mg/m2 x 3) şeklindedir.
Lokalize dermatomu tutan herpes zoster tedavisinde
asiklovir oral 800 mg x 5 şeklinde kullanılabilir.
Asiklovir direncinde preemptif tedavide foskarnet
kullanılır[4,9]. Nakil sonrası ilk iki yıl HKHN alıcıların-
da canlı attenüe VZV aşısının kullanımı kontrendike
olup, iki yıl sonrasında immünkompetan kabul edi-
len alıcılarda bile kullanımı kısıtlıdır. İnaktive VZV
aşısının HKHN alıcılarında kullanımı araştırma aşa-
masındadır[4].

Rinovirüs ve Koronavirüs

Üst solunum yolunda replike olan ve soğuk algın-
lığının en sık nedeni olan rinovirüs ve koronavirüs
transplant alıcılarında ve diğer immünyetmezlik du-
rumunda alt solunum yolu infeksiyonuna yol açar.
Bu virüslerin HKHN alıcılarında yaptıkları hastalıklar
ve sonuçları üzerine kısıtlı çalışmalar vardır. Bow-
den, akut solunum hastalık semptomu olan 127
transplant hastasının %25’inde virüs kültürü ile rino-
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virüs saptamış, ancak hastaların birinde alt solunum
yolundan virüs izole edilebilmiştir[33]. Otolog HKHN
yapılmış bir alıcıda geçici solunum yetmezliğine yol
açan koronavirüs pnömonisi yayımlanmıştır[34].
Pnömoni ile takip edilen HKHN alıcılarının bronko-
alveoler lavajında rinovirüs saptanması yüksek mor-
talite (%86) ve koinfeksiyon ile ilişkili bulunmuştur.
Bu da rinovirüsün bu hasta grubunda hayatı tehdit
eden alt solunum yolu infeksiyonuna neden olabile-
ceğini desteklemektedir[34].

PARAZİTER İNFEKSİYONLAR

Toxoplasma gondii

İmmünkompetan kişilerde asemptomatik infeksi-
yon veya ateş ve lenfadenopati ile giden primer in-
feksiyon yapan T. gondii, immünkompromize kişi-
lerde hayatı tehdit eden infeksiyona yol açabilir.
HKHN sonrası toksoplazmoz nadir görülen fırsatçı
bir infeksiyondur. Ancak ölümcül komplikasyonlara
neden olması açısından önemlidir. HKHN alıcıların-
da primer infeksiyondan daha ziyade latent infeksi-
yonun reaktivasyonu şeklinde görülür. Bu nedenle
allojeneik HKHN alıcı adaylarının ve vericilerin IgG
antikorlarına bakılarak bu riske sahip olup olmadık-
larının anlaşılması önerilir[4]. HKHN sonrası görülen
toksoplazmozun insidansı tam bilinememekle birlik-
te seropozitiviteye bağlı olarak coğrafik değişiklikler
gösterir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
%0.3, Fransa’da %5 insidansa sahiptir. İngiltere’de-
ki bir merkezde 1978-2000 yılları arasında gerçek-
leştirilen 631 allojeneik naklin 2 (%0.32)’sinde tok-
soplazmoz görülmüştür. Daha geniş bir vaka serisine
göre 1966-2000 yılları arasında HKHN alıcılarında
110 toksoplazmoz vakası bildirilmiştir[35]. Bu vaka-
ların 43 (%39)’ü ABD, 2 (%2)’si Brezilya, 1 (%1)’i
Avustralya ve 64 (%58)’ü Avrupa’da görülmüştür.
Toksoplazma antikor titresi negatif olan alıcılarda,
HKHN sonrasında infeksiyon gelişen vakalar bildiril-
miştir[36]. En sık tutulan organlar santral sinir sistemi,
akciğerler ve kalptir. İnfeksiyonun nonspesifik semp-
tom ve bulguları olması nedeniyle tanı konması güç-
tür. Nakil öncesi pozitif seroloji ve GVHH ve/veya
tüm vücut ışınlaması gibi risk faktörlerine sahip
HKHN alıcılarında özellikle ateşin eşlik ettiği nörolojik
semptomlar görüldüğünde serebral toksoplazmozdan
şüphelenilmelidir[35]. Artmış IgG titresi veya aktif
GVHH olan seropozitif allojeneik HKHN alıcılarına
profilaktik tedavi verilmesi tavsiye edilir. Profilakside
tercih edilen ilaç TMP-SMZ’dir. TMP-SMZ’yi tolere
edemeyen hastalara klindamisin, primetamin ve löko-
vorin (folinik asit) kombinasyonları verilebilir. Otolog
alıcılar toksoplazmoz reaktivasyonu açısından riskli

kabul edilmediklerinden herhangi bir tarama testine
veya profilaktik tedaviye ihtiyaç duyulmaz[4]. Tedavide
ise en çok tercih edilen ajan primetamin-sülfadiazin
kombinasyonudur.

Pneumocystis jiroveci

P. jiroveci (önceden Pneumocystis carinii olarak
bilinirdi) immünkompromize kişilerde latent infeksi-
yonun reaktivasyonu sonucu görülse de, kişiden kişi-
ye bulaş gösterildiğinden HKHN alıcılarının PCP’ye
sahip kişilerle temasından kaçınılmalıdır. Engraftman
gerçekleşmesini takiben tüm hastalara nakil sonrası
altı ay PCP profilaksisi verilmelidir. Kronik GVHH
olan veya prednizon, siklosporin gibi immünsüpresif
ajan kullanımına bağlı immünsüpresyonu olan hasta-
lara ise altı aydan uzun süre ile profilaksi verilir. Eng-
raftman gecikirse engraftman gerçekleşmeden PCP
profilaksisi başlanabilir. Bazı merkezlerde nakil önce-
si dönem de profilaksi başlanır. Profilakside tercih
edilen ajan TMP-SMZ’dir (haftada üç kez 2 x 1 fort
tablet)[4]. Ancak TMP-SMZ; sitopeni, döküntü, gast-
rointestinal intolerans gibi ciddi yan etkilere neden
olabilir. Böyle durumlarda desensitizasyon önerilir.
Eğer TMP-SMZ kullanılamayacaksa tercih edilebile-
cek diğer ajanlar dapson, atovaquan ve aerolize
pentamidindir. Dapson ve atovaquan etkili ancak
pahalı tedavi seçenekleridir. Aerolize pentamidinin
yan etkileri çok azdır, ancak etkinliği çok düşük oldu-
ğundan en son seçenek olmalıdır. Kanıtlanmış
PCP’de, TMP-SMZ yüksek dozda (20 mg/kg/gün)
ve kortikosteroidlerle birlikte verilir. Diğer seçenekler
ise IV pentamidin, primakin + klindamisin veya ato-
vaquan süspansiyonudur. Bir ekinokandin türevi olan
kaspofunginin P. jiroveci’nin kist formuna etkili oldu-
ğu bilinmektedir, ancak HKHN alıcılarında bu endi-
kasyonda kullanılabilirliğinin araştırılması gerekmek-
tedir[5]. Otolog alıcılara PCP profilaksisi verilmesi tar-
tışılmaktadır. Lenfoma, lösemi gibi altta yatan hema-
tolojik malignitesi olanlara, yoğun hazırlayıcı rejim
alanlara, graft manipülasyonu yapılanlara ve fludara-
bin veya 2-klordeoksiadenozin alanlara nakil sonrası
en az altı ay veya immünsüpresyon devam ettikçe
profilaksi verilebilir[1,4].

MİKOBAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR

Mycobacterium tuberculosis

M. tuberculosis’in dünyada bir milyara yakın in-
sanı infekte ederken ciddi immünsüpresyonu olan
hastalarda nadir infeksiyon yapması ilginçtir. Bunun
nedeni belki de tüberkülozun endemik olduğu geliş-
mekte olan ülkelerde HKHN’nin az yapılması olabi-
lir. Nakil alıcılarında tüberküloz için risk faktörleri; al-
lojeneik nakil yapılması, GVHH ve tüm vücut ışınla-
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masıdır[37]. HKHN alıcı ve adaylarının tüberküloz
açısından tıbbi özgeçmişleri araştırılmalıdır. Bazı
merkezlerde allojeneik HKHN öncesi 5 ünite tüber-
külin (PPD) intradermal enjeksiyonu (Mantoux testi)
ile tarama yapılırken, bazı merkezlerde bunun yerine
sadece akciğer radyografisi çekilmekte, eğer infilt-
rasyon veya şüpheli lezyon görülürse bilgisayarlı to-
mografi yapılmaktadır[38]. Genel popülasyona göre
solid organ transplant alıcılarında tüberküloz 6-62
kat daha sık görülmektedir. Solid organ transplant
alıcılarına kıyasla allojeneik HKHN alıcılarında daha
nadir tüberküloz rapor edilmektedir. Batı ülkelerinde
allojeneik HKHN alıcılarında tüberküloz sıklığı
%0.13-2.2 arasındadır. Tüberkülozun endemik
(35/100.000) olduğu gelişmekte olan bir ülke olan
Türkiye’de ise Budak ve arkadaşlarının dört merkez-
de, 10 yıllık süreyi kapsayan, 351 allojeneik
HKHN’yi retrospektif olarak inceledikleri çalışmada,
alıcıların beşinde tüberküloz olduğu bulunmuştur. Bu
çalışmaya göre, allojeneik HKHN alıcılarında tüber-
küloz Türkiye’de genel toplumdan 40 kat daha faz-
la görülmektedir[38].

Gecikmiş hipersensitivite cevabı immünkompro-
mize kişilerde belirgin olarak azaldığından bu kişiler-
de PPD ≥ 5 mm pozitif olarak kabul edilir, ancak
PPD’nin %100 güvenilirliği yoktur. Eğer aktif bulaştı-
rıcı tüberkülozlu vaka [balgam asido rezistan basil
(ARB) pozitif akciğer/larenks tüberkülozlu] ile temas
ederse veya daha önce antitüberküloz tedavi almamış
ve aktif tüberküloz bulguları olmayıp PPD pozitifliği
saptanan HKHN alıcısına altı-dokuz ay izoniazid pro-
filaksisi önerilir. Profilakside verilebilecek diğer seçe-
nek ise iki ay pirazinamid/rifampisin kullanımıdır.
Ancak rifampisinin diğer ilaçlar (siklosporin, takroli-
mus, flukonazol, kortikosteroidler) ile olan muhtemel
etkileşimi nedeniyle pek tercih edilmemektedir. Aktif
tüberkülozlu vaka saptanması durumunda gerekli izo-
lasyon önlemleri alınmalıdır. HKHN alıcı ve adayları-
na BCG aşısı yapılması kontrendikedir. Çünkü disse-
mine veya fatal infeksiyona neden olur[4].

Tüberküloz Dışı Mikobakteri (TDM)
İnfeksiyonları

Doğada yaygın bulunan atipik mikobakteriler çe-
şitli yönlerden M. tuberculosis’ten farklıdır.
TDM’nin insandan insana bulaşmaması, doku invaz-
yonuna yol açmaması ve M. tuberculosis’e etkili
ilaçların TDM’lere etkisiz olması başlıca farklılıkları-
dır[37]. Son 20 yılda TDM infeksiyonlarının HKHN
alıcılarında insidansı değişmemiştir. Ancak birçok ül-
kede ilerleyen tıpla birlikte immünsüprese hastaların
yaşamının uzamasıyla TDM infeksiyonlarının preva-

lansı artmıştır. Transplant alıcılarında TDM infeksi-
yonlarından korunmak için uygulanabilecek bir aşı
veya yöntem yoktur. Genel topluma kıyasla HKHN
alıcılarında TDM infeksiyonu daha sık görülürken;
solid organ transplantasyon hastalarından veya etki-
li antiretroviral tedavi almayan AIDS hastalarına kı-
yasla HKHN alıcılarında TDM infeksiyon insidansı
düşüktür[39]. Özgül olmayan klinik belirti ve bulgular
nedeniyle ve kopatojenlerle sık birliktelik görüldü-
ğünden TDM’lere bağlı solunum infeksiyonlarına ta-
nı koymak güçtür. Nakil sonrası geç dönemde görü-
len TDM infeksiyonlarının tedavisi ortalama altı ay
gibi uzun süreyle yeni makrolidlerin dahil olduğu
kombinasyonlarla yapılır. Daima hızla büyüyen mi-
kobakterilere bağlı gerçekleşen TDM’ye bağlı kate-
ter infeksiyonları nadir olmayıp, en iyi tedavi katete-
rin çekilmesidir. Tedavide duyarlılık test sonuçları alı-
nıncaya kadar ampirik klaritromisin + imipenem ±
amikasin kombinasyonu tercih edilebilir. Bakteremi-
nin olmadığı çıkış yeri infeksiyonunda en az dört
hafta; bakteremi varlığında veya tünel infeksiyonun-
da ise altı-sekiz hafta tedavi verilmelidir[39].

FUNGAL İNFEKSİYONLAR

Kanser hastalarında uzamış granülositopeniye
yol açan agresif kemoterapilerin kullanımının artma-
sına paralel olarak dissemine fungal infeksiyon riski
de artmaktadır. Ölümle sonuçlanabilen ciddi fungal
infeksiyonlar son 20 yılda HKHN alıcılarında artış
göstermektedir. En çok karşılaşılan etkenler Candi-
da ve Aspergillus türleri olmasına karşın HKHN alı-
cılarında Fusarium, Pseudallescheria türleri ile
Zygomycetes gibi diğer anjiyoinvaziv küfler daha sık
olarak tanımlanmaya başlamıştır[40]. Yapılan araştır-
malara göre 1985-1999 yılları arasında nakil yapıl-
mış 5589 HKHN alıcısında bir yıllık invaziv aspergil-
loz (İA) insidansı 1990 yılından önce %5 iken, 1998
yılından sonra %12 olarak bulunmuştur[41]. Bu kişi-
lerin invaziv fungal infeksiyonlarına (İFİ) kolay yaka-
lanabilmesinin çeşitli nedenleri şunlardır:

1. Ciddi granülositopeni ile seyreden yoğun mi-
yeloablatif kemoterapi ve radyoterapi,

2. Akut ve kronik GVHH,

3. Özellikle kortikosteroidlerin kullanıldığı immün-
süpresif tedaviler,

4. Santral venöz kateter kullanımı,

5. Nakil sonrası immünyetmezlik dönemindeki
hücresel bağışık yanıtın bozulması,

6. Altta yatan hastalık nedeniyle hücresel bağışık
yanıtın bozulması,
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7. Splenektomi,

8. Veno-oklüzif hastalık,

9. Çevresel faktörler (HEPA filtrelerinin olmama-
sı, hastane içi inşaat vb.)[40].

İnvaziv kandidiyaz (İK)’da hastanın gastrointesti-
nal sisteminde kolonize olan endojen Candida türle-
rinin yayılımı söz konusu olurken, İA’da hasta inha-
lasyonla Aspergillus sporlarını alır. İA ve İK risk fak-
törleri açısından çeşitli hasta gruplarında farklılıklar
vardır (Tablo 4,5)[41].

Özellikle başta Candida albicans’a bağlı engraft-
man öncesi İK görülen merkezlerde olmak üzere, al-

lojeneik alıcılara nötropeni süresince flukonazole du-
yarlı Candida türlerine bağlı İK’lardan korunmak
amacıyla flukonazol verilmelidir[4]. Nakilin gerçekleş-
tiği günden engraftman gerçekleşene kadar oral/pa-
renteral 400 mg/gün flukonazol verilir. Eğer infeksi-
yon erken dönemde tanı alarak, doğru ve hızlı teda-
viye başlanmışsa; nakil öncesi infeksiyonun seri to-
mografi çekimleri ile kontrol altına alındığı kanıtlan-
mışsa kandidemili veya İK olan HKHN alıcı ve aday-
larına güvenle nakil yapılabilir. Allojeneik alıcılara kı-
yasla otolog alıcılarda maya infeksiyonları için çok
düşük risk vardır. Sadece lenfoma, lösemi gibi altta
yatan hematolojik maligniteli, uzamış nötropenide
kalan veya kalacak olan, ciddi mukoziti olan veya
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Tablo 4. Akut lösemi hastalarında ve otolog HKHN alıcılarında İA ve İK için risk faktörleri

Risk faktörü İnvaziv kandidiyaz İnvaziv aspergilloz

• Uzamış nötropeni (> 2 hafta) + +++

• Ciddi GİS hasarı +++ -

• > 1 bölgede kolonizasyon ++ -

• Profilaksi verilmemesi +/- -

• Koruyucu olmayan ortam - ++

• Lokal epidemiyoloji + +++

• İFİ öyküsü + ++

HKHN: Hematopoietik kök hücre nakli, İA: İnvaziv aspergilloz, İK: İnvaziv kandidiyaz, GİS: Gastrointestinal sistem, İFİ: İnvaziv fungal
infeksiyon.

Tablo 5. Allojenik HKHN alıcılarında İA ve İK için risk faktörleri

Aspergilloz (+diğer küfler)

Risk faktörü Kandidiyaz Erken (%30) Geç (%70)

• Graft yetmezliği + - ++

• Ciddi GİS hasarı +++ - -

• > 1 bölgede kolonizasyon ++ - -

• Profilaksi verilmemesi +/- +/- +/-

• Koruyucu olmayan ortam - +++ +

• Lokal epidemiyoloji + ++ ++

• İFİ öyküsü + + +

• Steroid profilaksisi + + +

• Akut GVHH - + +++

• Kronik GVHH - - +++

• Alternatif verici - + ++

• CMV infeksiyonu - - +

HKHN: Hematopoietik kök hücre nakli, İA: İnvaziv aspergilloz, İK: İnvaziv kandidiyaz, GİS: Gastrointestinal sistem, İFİ: İnvaziv fungal
infeksiyon, GVHH: Graft versus host hastalığı, CMV: Sitomegalovirüs.



fludarabin, 2-klordeoksiadenozin alan otolog HKHN
alıcılarına flukonazol profilaktik tedavisi verilebilir[5].

HKHN hastalarında görülen küf infeksiyonları-
nın başını Aspergillus türleri çekmekte olup, en sık
etken Aspergillus fumigatus’tur. İnfeksiyon genel-
likle solunum yolu ile alveollere ulaşacak kadar kü-
çük konidyumlar ile alınarak en sık invaziv akciğer
aspergillozu klinikte görülür. Bunun yanında sinüzit,
kütanöz aspergilloz da HKHN alıcılarında görülebi-
lir[42]. İA, kemoterapi veya HKHN sonrası nötrope-
nik olan hastalarda morbidite ve mortalitenin başta
gelen nedenidir. Vakaların en az %30’u ölüm ger-
çekleştiğinde tanı alamadığından İA’nın insidansını
söylemek çok zordur. İA’nın bütün lösemi hastaların-
da %5-25, allojeneik HKHN sonrası %5-10, otolog
HKHN sonrası ise %0.5-5 oranında görüldüğü tah-
min edilmektedir. Allojeneik HKHN alıcıları, İA ve
İK için bimodal riske sahiptir. Nakil sonrası erken
dönemde aplastik faz sırasında ve engraftman son-
rası devam eden immünsüpresyona bağlı İA riski
olur. Allojeneik HKHN sonrası İA vakalarının %70’i
geç dönemde görülmektedir. Bunun nedeni ise; bu
dönemde orta-ciddi akut ve kronik GVHH olan has-
talarda, steroid ve diğer immünsüpresanların kullanı-
mının konakçı fagosit ve lenfositlerinde hasar yap-
masıdır[41]. Uygun tedavisi olmasına karşın, hastalı-
ğın erken döneminde kesin ve güvenilir tanı konma-
sında karşılaşılan güçlükler sonucunda aspergillozun
mortalitesi %100’e yakındır[43].

Genelde İA oluşması için iki koşul gerekir:

1. Çevresel kaynaktan duyarlı zarlara yüksek
oranda sporların ekilmesi,

2. Germinasyondan veya doku invazyonundan
ve yayılımından korunmak için gerekli olan etkili ko-
nak fagositik savunma cevabının olmaması.

İA’da kesin tanı, invaziv tekniklerle elde edilen do-
ku örneklerinde hif invazyonunun gösterilmesine ek
olarak aynı örnekte Aspergillus spp.’nin pozitif kültü-
rünün olmasıdır[41]. Tahmin edilebileceği gibi HKHN
alıcılarında invaziv tanı teknikleri, hastanın genel duru-
mu, belirgin sitopeni ve bunun yol açtığı kritik durum-
lar nedeniyle çoğu zaman yapılamamaktadır.

İA için laboratuvar ve radyolojik tanı yöntemleri:

1. İnvaziv tekniklerle dokuda hif invazyonunun
gösterilmesi,

2. Mikrobiyoloji: Kültür pozitifliği,

3. Radyoloji: Düz grafi, yüksek rezolüsyonlu bil-
gisayarlı tomografi (YRBT),

4. Seroloji: 

• Antikor testleri:  İndirekt hemaglutinasyon as-
say (IHA), enzim immünassay (EIA), kompleman fik-
sasyon test (CF), Western blot, enzim-linked immu-
nofiltrasyon assay (ELIFA), enzim-linked immuno-
sorbent assay (ELISA),

• Galaktomannan antijen tayini: Lateks agluti-
nasyon (LA), ELISA,

5. Moleküler: PCR ile kan ve diğer vücut sıvıla-
rında DNA’nın tayini.

Genellikle bulgular nonspesifik olmasına karşın,
akciğer infiltrasyonlarının morfolojik olarak tespitin-
de ve yorumlanmasında YRBT, düz grafiye oranla
daha duyarlıdır (Tablo 6)[41].

YRBT’de İA için şüphelenmemizde etkili iki bul-
gu vardır:

Halo bulgusu: Buzlu cam görünümüyle çevrili
nodüler lezyon olup, uzamış nötropeni döneminde
İA’nın erken göstergesidir.

Air-crescent bulgusu: Nötropeniden çıktıktan
sonra veya nötropenik olmayan konakta, nodüller
büyür ve internal nekroz oluşturarak kaviter lezyona
döner ve hilal şeklinde görülür[41].

İyi standardize edilmiş tekniğin henüz bulunama-
ması nedeniyle birçok klinik laboratuvarında PCR ile
fungal DNA’nın tayini rutin olarak yapılamamaktadır.
Kültür pozitifliğinin pek sık görülmediği aspergillozun
tanısında günümüzde popülaritesini artıran ve gele-
cekte önemli bir tanı yöntemi olacağı düşünülerek
araştırmalarda sıkça kullanılan bir yöntem de galak-
tomannan antijenemisinin tayinidir. Galaktomannan,
Aspergillus hücre duvarında yer alan ve invaziv has-
talık sırasında salınan bir ekzoantijendir. Galaktoman-
nan, doğada yaygın bulunan bir şeker olup, aynı za-
manda çeşitli gıda katkı maddelerinin ana içeriğidir.
Dolaşan galaktomannan antijenini tespit için günü-
müze kadar EIA, RIA ve LA testleri kullanılmıştır. An-
cak yapılan çalışmalarda bunların duyarlılığı düşük
olarak saptanmış, dolayısıyla bunların rutin kullanımı-
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Tablo 6. İnvaziv akciğer aspergillozlu 40 hasta-
nın akciğer grafi ve BT bulguları

Akciğer X-ray YRBT

• Normal 13 (%33) 0

• İA’yı düşündürmeyen
lezyonlar 24 (%60) 3 (%10)

• İA’yı düşündüren
lezyonlar 3 (%8) 27 (%90)

İA: İnvaziv aspergilloz, BT: Bilgisayarlı tomografi, YRBT: Yüksek
rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi.



nın antifungal tedavide fayda sağlamayacağı, ilerle-
miş evrede İA tanı konmasıyla sonuçlandığı belirtil-
miştir. 1995 yılında Stynen ve arkadaşlarının sandviç
ELISA yöntemi ile galaktomannan tayini yeni bir dö-
nem açmıştır. Bu testte galaktomannan molekülünün
(1→5)-β-D-galaktofuranosid yan zincirini tanıyan EB-
A2 rat monoklonal antikoru kullanılır. LA testinin ga-
laktomannan için eşik değeri 15 ng/mL iken, sand-
viç ELISA ile 0.5-1 ng/mL gibi oldukça düşüktür.
Düşük eşik değerinde dolaşan galaktomannanın tayi-
ni erken dönemde İA tanısı koymamıza ve erken an-
tifungal tedaviye başlayarak prognozda daha iyi so-
nuç almamıza yardımcı olabilir[42,44-46]. İA için yük-
sek riske sahip nötropenik erişkin hastalarda, (1→3)-
beta-D-glukan ve galaktomannan tanı testlerinin
kombine kullanımının %100 özgüllüğe ve pozitif pre-
diktif değerine sahip olduğu; iki testin ayrı ayrı çalışıl-
masından ziyade birlikte kullanımının daha faydalı
olacağı sonucuna varılmıştır[47].

HKHN alıcılarında aspergillozdan korunma en
iyi tedavi yöntemidir. Aspergilloz infeksiyonundan
korunmada Aspergillus sporları ile temastan kaçın-
ma bilinirken, araştırılan bir başka seçenek de im-
münmodülatör tedavidir[42]. Profilaktik ilaç kullanımı
önerilmemekte olup, solunum yolu örneklerinde As-
pergillus spp. üremesi olduğunda etkili tanı yöntem-
lerine başvurularak, preemptif tedavi agresif bir şe-
kilde IV amfoterisin B ile başlanmalıdır. Nakil öncesi
dönemde İA öyküsüne sahip HKHN alıcılarında
nüks riski yüksektir[4]. Aspergilloz tedavisinde amfo-
terisin B (konvansiyonel, lipid kompleks, lipozomal),
itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ekinokandin
(kaspofungin) etkili antifungal ajanlar olup; kullanım
yolları, maliyet, yan etkileri, ilaçlar ile olan etkileşim-
leri gibi birçok farklı özelliklerine göre klinisyen tara-
fından seçilerek tedavide kullanılırlar[48]. 
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