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• Sitotoksik kemoterapi alan ve kemik iliği transplantasyonu yapılan 
hastalar özellikle nötropeni döneminde enfeksiyonlar açısından ciddi 
risk altındadırlar.

• Nötrofiller vücüdun özellikle bakteri ve funguslara karşı savunmasında 
önemli rol alırlar.

• Akut lösemi için kematorepi verilen dönem ve KİT’de engrafment
öncesi dönem derin ve ciddi nötropeninin özellikle görüldüğü 
dönemlerdir.



Tanımlar

Nötropeni, 
• Mutlak nötrofil düzeyi < 1000/mm3

• Ciddi nötropeni < 500/mm3

• Derin nötropeni < 100/mm3

(Nötropeni süresi 7 gün ve üzerinde olursa uzamış nötropeni olarak 
kabul edilir)

Ateş
Oral tek sefer ≥ 38.3°C veya
Bir saat süreyle ≥ 38.0°C



Antimikrobiyal proflaksi önerilen hasta grubu ve risk durumları (Febril
nötropeni veya derin, uzamış nötropenisi olanlar)



Antimikrobiyal proflaksi önerilen hasta grubu ve risk durumları (Febril 
nötropeni veya derin, uzamış nötropenisi olanlar)



Anti-bakteriyel proflaksi

Yüksek riskli nötropeni veya uzamış derin nötropenisi olan 
hastalar (örn: AML, MDS);
• Florokinolon proflaksisi önerilir
• Nötropeni süresince devam edilebilir.
• Kinolon intoleransı durumunda sefpodoksim kullanılabilir.

Yüksek riskli nötropeni veya uzamış derin nötropeni riski olmayan hastalarda 
ve solid tümör hastalarında rutin antibakteriyel proflaksi önerilmemektedir!!



Nötropenik hastada Kinolon profilaksisi
• Olumlu: 

•Gram-negatif bakteremi azalıyor 
•Mortalite azalıyor 

• Olumsuz 
•Dirençli bakteri (Gr(-), C. difficile, Gr(+)) ile kolonizasyon artıyor 
•Dirençli bakteri ile infeksiyon artıyor

Anti-bakteriyel proflaksi

Gafter-Gvili A, et al. Ann Intern Med 2005;142:979
Leibovici L, et al Cancer 2006;107:1743

Gafter-Gvili, et al. JAC 2007;59:5



Anti-fungal proflaksi
Yüksek riskli FEN veya uzamış derin nötropenisi olan hastalar;
• Oral triazol (flukonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol)

veya parenteral ekinokandin proflaksisi önerilir.
• İnvazif aspergillozis riskinin yüksek (≥%6) olduğu hastalarda

(örn; AML/MDS) küf etkili triazoller önerilir.

• Pneumocystis jirovecii pnömonisi riskinin yüksek olduğu
(≥%3,5) ilaç tedavisi alan hastalarda (örn: bir ay süreyle günde
≥20 mg prednizolon tedavisi veya pürin analoğu kullanan
hastalar); trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX)
proflaksisi önerilir.

Nötropeni süresince 

• Postmyeloid reconstitution
• KİT sonrası engrafment

dönemi 
• GVHD tedavisi süreci

Yüksek riskli nötropeni veya uzamış derin nötropeni riski olmayan ve solid tümörü olan rutin 
hastalarda antibakteriyel proflaksi önerilmemektedir.



Anti-viral proflaksi

• Lösemi indüksiyon terapisi alan HSV
seropozitif hastalarda; nüklozid analoğu
antiviral (örn:asiklovir)

• Nötrofil sayısı veya mukozit düzelen kadar 
devam edilebilir.

• Bazı hastalarda 1 yıla kadar uzatılabilir;
• Sık tekrarlayan HSV enfeksiyonu geçirenler
• VZV proflaksisi amacıyla

• HBV reaktivasyon riski olan hastalarda;
nüklozid revers transkriptaz inhibitörü
antiviral (örn:entekavir, tenofovir)

• İmmünsüpresif tedavi süresince ve kesildikten 
sonra 12 ay süreyle devam edilir



Anti-viral proflaksi

• Malignite için kemoterapi tedavisi alan
kişiler, bunların ailesi ve bu hastalara
hizmet veren sağlık çalışanları için; inaktif
influenza aşılaması önerilir

Aşılama için en uygun zagün sonra ve ilk KT’den ≥2
hafta öncesi)man son KT’den ≥ 7

• İmmünsüpresif tüm maligniteli hastalar
için IDSA rehberinde önerilen
aşılamaların yaptırılması önerilmektedir.





Hematopoetik kök hücre kaynağı hastanın ya kendi kök hücre kaynağı (otolog HKHT) olmakta ya da
başkasından (allogeneik HKHT) nadiren ikiz kardeşinden (singeneik HKHT) elde edilmektedir.



Transplant sonrası erken dönem (0-100 gün);
• ≥ 7 gün nötropeni durumunda kinolon proflaksisi önerilir.
• Proflaksi genellikle kök hücre infüzyonu döneminde başlar ve nötropeni

düzelen kadar devam eder.
Transplant sonrası geç dönem (>100 gün);
• Uzamış antibiyotik proflaksisi sadece GVHD tedavisi alan hastalarda S. 

Pneumoniae’ya karşı önerilir. 
• Seçilecek antibiyotik lokal sürveyans verilerine göre yapılmalıdır.
İmmunoglobulin kullanımı:Ağır hipogamaglobulinemisi olan allogeneik HKHT özellikle
akraba dışı vericilerden yapılan transplant alıcılarında IgG düzeyini > 400-500 mg/dl tutacak 
sıklıkta intravenöz gamaglobulin verilmesi önerilmektedir. +90 günden sonra genellikle 
kullanımı önerilmemektedir. 

KİT hastalarında Anti-bakteriyel proflaksi



• İnvazif pnömokokal enfeksiyon açısından yakın takip ve gerekli 
durumlarda proflaksi veya erken empirik antibiyotik tedavisi önerilir.

• H.influenza Tip b ile maruziyet durumunda; 4 gün süreyle rifampisin
• Bordetella pertussis ile maruziyet sonrası; 5 gün süreyle azitromisin
• Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarını önlemek için bundle

önerileri, grekli durumlarda antibyotikli kateter kullanımı veya 
antibiyotikli kilit tedavileri yapılabilir

KİT hastalarında Anti-bakteriyel proflaksi



• Nakil öncesi tüm hastalar HCV serolojisi açısından taranır.
• Nakil sonrası yüksek riskli grup;

• CMV seropozitif alıcı 
• CMV (-) alıcı – CMV (+) verici (Bu hastalarda preemptif tedavi önerilir)

• Nakil sonrası 100. güne kadar risk yüksek seyreder.
• Allojeneik nakil olanlara ilk 100 günlük dönemde proflaksi 

başlanmalıdır (asiklovir, valgansiklovir).
• Bu dönemde CMV replikasyon bulguları oluşursa preemptif tedaviye 

geçilmelidir (CMV pp65, CMV RNA).
• Otolog nakil olan CMV seropozitif hastalarda ilk 60 günlük dönemde 

preemptif tedavi açısından yakın takip edilmesi önerilir.

KİT hastalarında Anti-viral proflaksi



Tüm KİT alıcılarının HSV serolojisi bakılmalıdır.
• HSV pozitif allojeneik nakil hastalarına özellikle erken posttransplant dönemde 

HSV reaktivasyonuna karşı; Asiklovir proflaksisi önerilir.
• Asiklovir erken dönemde başlanıp engrefment gelişene veya mukozit düzelene 

kadar, bazen nakil sonrası 30 gün devam edilmesi önerilir.
• GVHD olanlarda uzun süre proflaksi verilebilir.
• HSV seronegatif alıcılar için donör de HSV seronegatifse rutin proflaksi önerilmez.
• Asiklovir direnç durumunda foskarnet ilk seçenek

KİT hastalarında Anti-viral proflaksi



Tüm KİT alıcılarının VZV serolojisi bakılmalıdır.
• Tüm seronegatif alıcılar, ev temaslıları ve temas ihtimali olan kişilerin 4-6 hafta önce 

aşılanmış olması önerilir.
• VZV seropozitif otolog ve allojeneik nakil olanlara uzun süreli (1 yıl) asiklovir proflaksisi

önerilir.
• Nakil sonrası temas durumunda proflaksi için VZIG (ilk 96 saatte) , kullanılamazsa 

asiklovir

KİT hastalarında Anti-viral proflaksi

Tüm KİT alıcılarının HCV serolojisi bakılmalıdır.
• HCV RNA (-): proflaksi önerisi yok
• Alıcı Kronik Aktif HCV enfeksiyonu tespit edilirse uygun antiviral tedavi planlanır.
• Donör HCVRNA(+) ise; tedavi ile negatif hale getirilmelidir.



Front. Immunol. 11:610500.

Alıcı;
• HBsAg (+);

• Oral antiviral proflaksi başla

• HBsAg(-)/Anti HBcT(+);
• Oral antiviral proflaksi başla

Donör;
• HBsAg(+) ve/veya Anti HBcT(+);

• Mümkünse nakil yapma
• Alıcıyı aşıla ve proflaksi ver
• Alıcıyı aşıla ve izle
• Nakil için kısa süre varsa HB lg

• HBV DNA pozitifse;
• Antiviral tedaviyle negatifleştir



Maruziyet öncesi korunma yöntemleri; 
– Koruyucu çevre; pozitif hava akımı, HEPA filtre ve dakikada 12'den fazla hava 
değişimi imkanları ile donatılmış özel hasta bakım alanları olarak tanımlanmıştır.
– Bazı yiyecek ve maddelerden kaçınılmalı 
• Hastalığı önlemek için 
– KİT yapılan hastada gelişen nötropeninin GM-CSF verilmesi ile İFİ oranını azalttığı 
gösterilememiş. Önerilmiyor.
– Topikal antifungal deri veya mukozal için nistatin veya kloritramazol gibi topikal
antifungaller maya veya küf kolonizasyonunu azaltmak için uygun ancak lokal veya 
dissemine maya ve küf enfeksiyonları önleyememekte. Önerilmiyor.

KİT hastalarında Anti-fungal proflaksi

Genel olarak invaziv fungal infeksiyon riski;
• >40 yaş, transplant endikasyonu hastalığın kronik miyeloid lösemi dışında habis hastalık olduğu,
• HLA doku grubu uyumsuz ya da HLA doku grubu uyumlu akraba dışı vericiden yapılmış,
• graft yetmezliği, GVHD ve kortikosteroid tedavisi verilen hastalarda yüksektir.



Maya enfeksiyonları:
• Erken post transplant peryot (1.faz)

– Nötropeni, ciddi mukozit ve santral venöz kateter olan
dönemde invazif kandidiyazis (İK) riski artar.
• Geç post transplant peryot (2. faz)

– Santral venöz kateter varlığı, ciddi GIS GVHD olması İK riskini
artırmaktadır.
• İnvazif kandidiyazis çoğunlukla GIS’de bulunan endojen kandida
nedeniyle dissemine hale gelmektedir.

KİT hastalarında Anti-fungal proflaksi



KİT hastalarında Anti-fungal proflaksi



KİT hastalarında-PCP profilaksisi

• Pneumocystis jiroveci’ye bağlı pulmoner infeksiyondur.
• PCP enfeksiyonu çoğu vakada latent infeksiyonun reaktivasyonu
• Allojeneik KİT hastalarında nakilden sonra engrafman sonrası 6 aya

kadar PCP profilaksisi uygulanır
• Proflaksi immunsupresif ilaç alanlarda (siklosporin, prednizolon vb )

ve GVHD olan hastalarda 6 ay dan uzun verilebilmektedir.





Seropozitif allojeneik KİT 
hastalarında, engrefment sonrası 
başlanıp, 6 ay sonraına kadar 
verilebilir







Teşekkürler…
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