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Organ nakli (transplantasyon), vücutta 

görevini yapamayan bir organın yerine canlı 

bir vericiden veya ölüden alınan sağlam bir 

doku veya organın nakledilmesidir. 

 

 

Cosmas ve Damian siyahi birisinin 
bacağını beyaz bir kadına 
naklederken.Ditzingen, 16. yüzyıl 



Transplantasyon çeşitleri 

•Otogreft 

• Allogreft 

• İzogreft 

•Senogreft 

•Bölerek Transplantasyonlar  

• Domino Transplantasyonlar 

•Toraks Bölgesi Organları 

• Karın bölgesi Transplantasyonları 

• Diğer Organlar  

 



• Solid organ transplantasyonu 

• Kalp                                                                                                                     

• Akciğer 

• Karaciğer 

• Böbrek 

• Pankreas  

• Hematopoetik kök hücre transplantasyonu 

 

 

• İnce bağırsak 

• El 

• Kornea 

• Yüz transplantasyonunu 

 



Tarihçe 

• Organ nakli milattan önceki yazıtlarda yer almıştır 

• İlk olarak Tagliacozzi insan vücudunun kendi dokusunu kabul, yabancı 

dokuyu reddettiğini vurgulamıştır (1545, İtalya) 

 



Başarılı organ nakilleri'nin geçmişi 
 
• 1905: Eduard Zirm tarafından ilk başarılı kornea nakli  

• 1954: Joseph Murray tarafından ilk başarılı böbrek nakli 

• 1966: Richard Lillehei ve William Kelly tarafından ilk 

başarılı pankreas nakli 

• 1967: Thomas Starzl tarafından ilk başarılı karaciğer nakli 

• 1967: Christiaan Barnard tarafından ilk başarılı kalp nakli 

• 1968: İlk başarılı allojeneik kemik iliği nakli 

• 1981: Bruce Reitz tarafından ilk başarılı kalp/akciğer nakli  

• 1983: Joel Cooper tarafından ilk başarılı akciğer lobu nakli  

• 1987: Joel Cooper tarafından ilk başarılı tüm akciğer nakli 

• 1998: David Sutherland tarafından ilk başarılı canlı donör 

kısmi pankreas nakli 

• 1998: İlk Başarılı el nakli 

• 2005: İlk Başarılı kısmi yüz nakli 

• 2006: İlk Başarılı penis nakli 

• 2010: İlk Başarılı tam yüz nakli  

 



Türkiye’de 

• Kalp nakli 1968  

• Böbrek nakli 1975 

• Karaciğer nakli 1988  

• Hematopoetik kök hücre nakli 1984 

 



İmmun supresif ilaçlar 

•Kalsinörin  inhibitörleri  

•Neoral-Sandimmun (Siklosporin - A) 

•Prograf (Takrolimus) 

•Steroidler  

•Deltacortril (Prednisolone)  

 

•Diğer immunosupresifler  

•CellCept (Mikofenolat Mofetil (MMF) ) 

•Myfortıc (Mikofenolat Sodyum) 

•Rapamune (Sirolimus) 

•Certican (Everolimus) 

•Imuran (Azathioprine) 

 



 

• Allografta karşı oluşan immünolojik cevabın farklı basamaklarını hedef alırlar 

• Rejeksiyon ihtimalinin en yüksek olduğu ilk üç ayda daha yoğun kullanım 

 



• Organ transplantasyonunun cinsi 

• İmmunsupresyon derecesi 

• Ek antirejeksiyon ilaçlar 

• Teknik ve cerrahi komplikasyonların varlığı 

• Enfeksiyonun sıklığını ve cinsini belirler 

 



                  Tomblyn M. et al. Biol Blood Marrow Transplant 15:1143-1238, 2009 



SOT sonrası fungal infeksiyonlar 

     David R. Snydman . CID 2001: 



 Tomblyn M. et al. Biol Blood Marrow Transplant 15:1143-1238, 2009 



Transplantasyon sonrası 

 • Candida spp. (SOT da daha fazla) 

• Aspergillus spp.  

• En fazla görülen fırsatçı fungal infeksiyonlardır 

 SOT HKHN 

İnce barsak  Allojeneik (5 kat) 

Kalp-akciğer Otolog 

Karaciğer 

Pankreas 

Kalp 

Böbrek 

                            Brizendine KD et al. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 9(5), 571–581 (2011) 
                            Vazquez JA et al. Ther Adv Infect Dis. 2013 Jun; 1(3): 85–105.  
 



Diğer etkenler 
 

• Fungal infeksiyonların % 7-10 u 

• Çoğunlukla toprak ve suda, inhalasyonla sporların alınması, daha az sıklıkla kontamine 

yüzeyler 

• Zigomicetes (Rhizopus, Mucor, Absidia ve Mycoladus türleri) 

• Scedosporium (S. apiospermum, S. auranticum, S. arolificans) 

• Fusarium (F. Solani, F. oxyporum) 

• Paecilomyces, Acremonium, Trichoderma 

• İnvaziv seyreder 

• Mortalite yüksek 

             Shoham S. Infect Dis Clin North Am. 2013 Jun;27(2):305-16. 



İFİ için risk faktörleri 

Candida 

• Total parenteral beslenme 

• Kortikosteroidler 

• Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı 

• Uzamış YBÜ kalış 

• Uzamış hospitalizasyon 

• 3 günden fazla mekanik ventilasyon 

• Pankreatit  

• Ciddi travma 

• Geçirilmiş GİS cerrahisi 

• CVP varlığı 

 

 

Küf mantarlari 

• İleri yaş 

• Allogeneik HKHN 

• Nötropeni 

• Ciddi GVHH 

• CMV varlığı 

• Aspergillus kolonizasyonu 

• Kortikosteroidler 

• Dializ gerektiren böbrek yetmezliği 

• DM (öz.le mukor) 

• Vorikonazol tedavisi (öz.le mukor) 

 

 
 Vazquez JA et al. Ther Adv Infect Dis. 2013 Jun; 1(3): 85–105.  



• HKHN yapılan 573 hasta, 

retrospektif 

• Oral kavite, farenks, epiglot ve 

balgam 

• Allogeneik tx: % 12,5 

• Otolog tx: %4,7 

 

• Candida 

• C. Albicans 

• C. Crusei 

• C. Glabrata            Oral kavite, farenks ve balgam 

• C. Famata 

• Aspergillus  

• Daha yaygın olarak allojeneik tx de 

• En sık farenks 

 
Markowski et al. Med Sci Monit, 2015; 21: 1173-1180 



TRANSNET  
(Transplant-Associated Infection Surveillance Network) 

 n=1063 

SOT 

Candida Aspergillus Diğer

n=875 

HKHN 

Candida Aspergillus Diğer

Pappas PG et al. CID 2010; 50:1101-1111   Kontoyiannis DP et al. CID 2010; 50:1091-1100  



Transplant alıcılarında fungal infeksiyonların dağılımı 

Aspergillus: HKHN, 
akciğer 

Candida: İB, pankreas,  
karaciğer 

Vazquez JA et al. Ther Adv Infect Dis. 2013 Jun; 1(3): 85–105 



 
SEIFEM B-2004 Study 
 
 

• n=3228, HKHN  

• otolog n=1979 , allogeneik n=1249) 

• 121 İFİ epizodu 

• 5 yıl            İFİ oranında artış (p=0,003) 

• 91 epizot küf, 30 epizot maya (en fazla 

aspergillus ve candida spp.) 

• Genel mortalite %2,4 

• Allogeneik: % 5,7 

• Otolog: % 0.04 

• İFİ gelişenlerde  

• Aspergillus spp. bağlı mortalite:72,1 

• Candida spp. bağlı mortalite:%50 

  Pagano L et al. CID 2007:45  



 
      Candida spp  

  

• Mukokütanöz hastalık, hepatosplenik kandidiyazis , invaziv kandidiyazis  vb 

• 165 den fazla tür 

• C. albicans ve C. glabrata (%70-80) 

• C. glabrata son yıllarda azol ve Am-B daha az hassas olması nedeniyle önemli 

• C. crusei azollere intrensek dirençli, Am-B daha az hassas  

 

Vazquez JA et al. Ther Adv Infect Dis. 2013 Jun; 1(3): 85–105.  



Küfler 

• Aspergillus spp 

• A. fumigatus  

• A. terreus              flukonazol dirençli 

• A. niger 

• A. flavus 

• Aspergillus dışı 

• Fusarium 

• Scedosporium 

• Mukormikozis (vorikonazol dirençli) 

 

 

 

 

 

• Daha çok akciğer enfeksiyonu 

• Dissemine infeksiyon 

• Daha az sıklıkla sinüs ve SSS 

infeksiyonu 

 

Vazquez JA et al. Ther Adv Infect Dis. 2013 Jun; 1(3): 85–105.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Nötropenik hastada tanı koymak zor 

• Yüksek morbidite ve mortalite  

• Ölmeden önce kan kültürü pozitif olmayan hastaların % 50’sinde otopside invaziv 

kandidiazis 

 

Wirk B. Wingart JR. Mycopathologia (2009) 168:299–311 



Profilaksi 

• Profilaksi alacak hasta grubunun seçimi  

• Allojeneik hematopoetik kök hücre alıcıları yüksek risklidir.  

• Hasta grubunda IFI epidemiyolojisi 

• En sık fungal etken türleri ve sağlık kuruluşunun epidemiyolojik özellikleri bilinmeli  

• Uygun antifungal ajan ve dozun seçimi 

• Uygun spektrumda, etkin, iyi tolere edilebilir ve ucuz olmalı 

• Uygulama zamanı ve süresi 

 

 de la Camara R. Antifungal prophylaxis in haematology patients. Clin Microbiol Infect Dis 2006; 12(Suppl 7): 65-76.  



• GM-CSF, G-CSF verilmesi HKHN yapılan hastada nötropeni sırasında İFİ oranını 

azaltmamış 

• Topikal antifungal ilaçlar (nistatin ve klotrimazol vb.) cilt üzerine veya mukozaya 

uygulanması kolonizasyonu azaltmış ancak dissemine fungal enfeksiyonu 

engelleyememiş 

 

Tomblyn M. et al. Biol Blood Marrow Transplant 15:1143-1238, 2009 



Antifungal ilaçlar 

• Triazoller 

• Flukonazol 

• İtrakonazol  

• Vorikonazol  

• Posakonazol 

• Polyenler  

• AmB-d 

• AmB lipid komplex 

• L-Am-B 

• Ekinokandinler 

• Kaspofungin  

• Anidulafungin 

• Mikafungin 

 

 



Profilaksi Dozları 

• Flukonazol : 400 mg/gün (oral/iv) 

• İtrakonazol :200 mg 2x1/gün (oral) 

• Posakonazol :200 mg 3x1/gün (oral) 

• Vorikonazol :200 mg 2x1/gün (iv/oral) 

• Mikafungin :50 mg/gün (iv) 

• Polyenler  düşük doz (iv) 

• Aerosolize L-Am-B 

ECİL-5, 2013 



Antifungal duyarlılık 



 

Efficacy and Safety of Fluconazole Prophylaxis for Fungal Infections after Marrow 

Transplantation—A Prospective, Randomized, Double-Blind Study 

 
• HKHN, n=152 flukonazol, n=148 plasebo 

• 75 gün 400 mg/gün flukonazol 

• Profilaksi süresince İFİ görülme oranı  

• Flukonazol % 7         p=0,004 

• Plasebo % 18  

 
Slavin M. A et al. J Infect Dis. (1995) 171 (6): 1545-1552  



• n= 355, prospektif, randomize  

• AM-B (n=159), flukonazol (n=196)  

• Flukonazol (400 mg/gün p.o. veya i.v.) 

• AM-B düşük doz(0.2 mg/kg/gün i.v.) 

• Flukonazol daha iyi tolere edilmiş 

• Özellikle allojeneik HKHN yapılanlarda AM-B kolunda anlamlı nefrotoksisite 

• Antifungal etkinlik düşük doz  AM-B ve flukonazol ile benzer 

 
Wolff SN et al. Bone Marrow Transplantation (2000) 25, 853–859 

 



 

• n= 602, randomize, çok merkezli 

• Posakonazol verilen hastalarda 

flukonazol veya itrakonazol verilen 

hastalara oranla daha az İFİ ve  daha 

az ölüm görülmüş. 

         Cornely O A et al. N Engl J Med 2007;356:348-59. 

 

İFİ sıklığı 

Mortalite  

İFİ’ye bağlı 
mortalite 



 

Posaconazole or Fluconazole for Prophylaxis in Severe  

Graft-versus-Host Disease 

 
• Uluslararası, randomize, çift kör 

• İFİ yi önlemede posakonazol 

flukonazol kadar etkili 

• İA önlemede posakonazol üstün 

• Genel mortalite benzer 

• Posakonazol grubunda İFİ’ ye bağlı 

mortalite daha düşük (p=0,046) 

 Ullmann JA et al. N Engl J Med 2007;356:335-47 



 

• 200 KC nakli, benzer demografik özellikler, benzer risk grupları 

• 100 hastaya flukonazol, 100 hastaya anidulofungin  

• Ortalama 21 gün proflaksi 

• Her ikisi de iyi tolere edilmiş 

• Genel İFİ insidansı flukonazol % 8, anidulofungin %5,1 (p=0,4) 

• Anidulofungin ile daha az Aspergillus kolonizasyonu 

 
Winston DJ et al. American Journal of Tran splantation 2014; 14: 2758–2764 



10 years of prophylaxis with nebulized liposomal amphotericin B and the changing 

epidemiology of Aspergillus spp. infection in lung transplantation. 

Peghin M et al. Transpl Int. 2015 

Aspergillus spp. kolonizasyon ve infeksiyonu azalma 

Azalmış duyarlılık veya Am-B ye dirençli türlerde artış 



 Bow E J et al. BMC Infectious Diseases (2015) 

Küf etkili azol grubu antifungallerde İFİ 
görülme ve mortalite daha az   



 

• Taiwan, retrospektif, 52 HKHN 

• 2005-2011: flukonazol 

• 2011-2013: posakonazol 

• Posakonazol flukonazole göre 

daha iyi tolere edilmiş 

• Her iki ilaç benzer güvenlik 

profiline sahip 

Wang C.H et al. Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2014) 





• Çok merkezli, randomize, çift kör, n=882  

• 50 mg/gün mikafungin, 400 mg/gün 

flukonazol 

• Mortalite oranları benzer  

• Mikafungin: %4,2       p=0,32 

• Flukonazol :% 5,7 

• Mikafungin grubunda daha az aspergillus 

görülmüş 

 

                           Jo-Anne H. van Burik et al. Clinical Infectious Diseases 2004; 39:1407–16 



Rehberlerde antifungal profilaksi 

 
 L. Pagano and M. Caira. Clin Microbiol Infect2014; 20(Suppl. 6): 19–26 



Rehberlerde süre 

 

 

KILAVUZ HASTALIK VE KONUM SÜRE 

ECİL 3-4 (2009-2013) Allo-HKHN nötropenik faz 

Allo-HKHN GVHH 

Nötropeniden çıkana kadar 

GVHH süresince veya immunsupresif ilaç kesilene kadar 

NCCN (2013-2015) Otolog HKHN mukozit varlığı 

Allo-HKHN 

GVHH 

 

Nötropeniden çıkana kadar 

Transplantasyonun 75. günü 

GVHH süresince veya immunsupresif ilaç kesilene kadar 

 

IDSA 2010 

ALMAN 2014 

 

Allo-HKHN nötropenik faz 

Allo-HKHN GVHH 

 

Nötropeniden çıkana kadar 

Transplantasyonun 75. günü veya immunsupresif ilaç 

kesilene kadar 

 

İNGİLİZ 2008 
 

Allo-HKHN nötropenik faz 
 

Nötropeniden çıkana kadar 
 

ESCMİD 2012 Allo-HKHN nötropenik faz Nötropeniden çıkana kadar 



ORGAN HEDEF PATOJEN ANTİFUNGAL TEDAVİ SÜRESİ 

Karaciğer Candida ve Aspergillus Flukonazol, alternatif 
ekinokandin veya lipid Am-B  
 

1-4 hafta 

Akciğer Aspergillus 
 

İtrakonazol veya vorikonazol 
veya lipid Am-B +/- inhalerAm-B  
 

1-6 ay 

Kalp Candida ve Aspergillus 
 

önerilmez 
 

önerilmez 

Böbrek Candida önerilmez 
 

önerilmez 

Pankreas 
 

Candida Flukonazol, alternatif 
ekinokandin veya lipid Am-B  
 

1-4 hafta 
 

İnce barsak Candida Flukonazol, alternatif 
ekinokandin veya lipid Am-B  

1-4 hafta 
 

SOT PROFİLAKSİ ÖNERİLERİ 

Brizendine KD et al. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 9(5), 571–581 (2011) 
              Khan A et al. J Clin Med Res. 2015;7(6):371-378 



  

• Genellikle azollerle ilaç etkileşimleri kullanımlarını sınırlayabilir 

• Önceden azol kullanımı varsa empirik tedavide azol kullanılmamalı 

•  İtrakonazol, posakonazol ve vorikonazol için terapotik ilaç düzeyi 

ölçümü önerilmekte 

ECIL 5 



 

 

 

 

 

• İtrakonazol ve posakonazol absorbsiyonu yiyeceklerden etkilenir 

• Düşük vorikonazol düzeyleri ile breakthrough enfeksiyonlar bildirilmiş 



 
 

Sekonder Profilaksi 
 
 • Geçirilmiş ve tamamen iyileşmiş İnvaziv aspergillosis öyküsü olan ve  

yeniden bağışıklık baskılayıcı  tedavi alacak hastalar (AII) 

• Optimal ilaç? 

• Son tedavi edilmiş İFİ etkenine etkili bir antifungal 

 

 

                                                     ECIL 3 

 



Antifungal profilaksi sırasında enfeksiyon belirtileri ortaya çıkarsa 
 

• Breakthrough kan akımı enfeksiyonu  

• İnvaziv pulmoner enfeksiyon  

• Etkisiz proflaktik ilaç seçimi 

• Ciddi immunsupresyon 

• Düşük serum seviyeleri 

• Antifungale karşı gelişen direnç 

                          



Özetle 
 

• Transplantasyon sonrası İFİ önemli morbidite ve mortalite sebebidir 

• Hasta grubuna göre profilaksi önerileri farklıdır 

• İnfeksiyon insidensinin yüksek olduğu bölgelerde profilaksi yanında 

korunma önerileri kullanılabilir 

• Hepa filtre, pozitif basınçlı odalar vb. 

• Standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmalıdır 

• El hijyeni vazgeçilmez infeksiyon kontrol önlemidir 

 

 

 
 



 Teşekkür Ederim 


