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ECCO - 2021
• Biyolojik ajanlar ve JAK inhibitörleri dahil olmak üzere yeni 

immünosupresif ajanların yaygın kullanımı, son yıllarda 
inflamatuar bağırsak hastalığının [IBH] tedavisinde devrim

• İlk rehber 2009’da, 2014’de güncelleme
• Fırsatçı infeksiyonların tanısı ve etkin tedavisi zor
• Viral, mikobakteriyel, bakteriyel, fungal, and parazitik

infeksiyonlar
• Tarama-tanı, tedavi ve aşılama önerileri
• Çalışma grubu:
– Gastroenterologlar
– İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanları
– Virologlar
– Pediatristler



IBH‘da fırsatçı enfeksiyonların 
göstergeleri

Bildirim 2.1 
• Fırsatçı enfeksiyonlar için risk altındaki IBH hastaları, 

özellikle kombine immünosupresif ajanlarla tedavi 
edilenlerdir [EL1]. 

Diğer öngörücü faktörler [EL3];
• Yetersiz beslenme, 
• Obez vücut kitle indeksi [BMI], 
• Komorbiditeler, 
• Aktif hastalık, 
• İleri yaş



ECCO - 2021
• IBH’nda viral, mikobakteriyel, bakteriyel, fungal, and parazitik

infeksiyonlar

RİSK FAKTÖRLERİ

İçsel faktörler 
(yaş, eşlik eden 

hastalıklar, yetersiz 
beslenme  vb) 

Dış faktörler 
(immunosupresif

tedavi, patojenlere 
maruz kalma)



IBH hastasında immunosupresyon

Açıklama 2.2
• İmmünosupresif ajanlar;
– etki mekanizmasına, 
– dozuna, 
– süresine ve 
– uygulama yoluna göre 

sınıflandırılmalıdır.

Immunosupresifler:

Ø Sistemik steroidler,
ØMetotreksat, 
Ø Tiopürinler,
Ø Kalsinörin inhibitörleri, 
ØVedolizumab,
Ø Anti- TNF ajanları, 
Ø IL-12/IL-23 antikorları,
ØVe JAK inhibitörleri.

üKombinasyon tedavisinde risk artar!



İMMUNOSUPRESİF  İLAÇLAR

Anti-TNF ajanlar
• Infliksimab

• Adalimumab

• Etanercept

• Certolizumab

• Golimumab

Kalsinörin inhibitörleri
• Siklosporin

• Takrolimus

Tiopürinler

• Azatioprin

• 6-Merkaptopürin



En büyük risk:
• Tiopürin kombinasyonları + steroidler

veya
• Tiopürinler + steroidler + infliximab

üKortikosteroid kullanımı ile mantar 
enfeksiyonlarında [Candida] artış 

üTiopürinlerle viral enfeksiyonlar 
üAnti-TNF ajanları ile mantar ve mikobakteriyel

enfeksiyonlar

IBH‘da fırsatçı enfeksiyonlar



IBH Tedavisi - Immunosupresyon

Orta-ağır immunosupresyonda canlı 
aşılar kontrendikedir!

Diğer durumlarda risk/yarar oranı 
gözetilerek olgu bazında karar 

verilmelidir.



Viral İnfeksiyonlar

Bildirim 3.1* 
• Tüm IBH hastaları için başlangıçta ve özellikle 

immünosupresif tedavi öncesinde veya sırasında 
[EL1] Hepatit A, B, C, HIV, EBV, CMV, VZV, ve kızamık 
virüsü [belgelenmiş geçirilmiş enfeksiyonun 
yokluğunda veya son ikisi için aşılama yokluğunda] 
için serolojik tarama tavsiye edilir [EL4].

• Human papilloma virüsü (HPV) taraması için Pap
smear da önerilir [EL1].



Hepatit A – B – C
• Bildirim 3.2 Bağışık olmayan hastalarda immünosupresif

tedaviye başlamadan önce HAV aşısı yapılmalıdır. [EL5]

• Bildirim 3.3* IBH'li hastalar >10 IU/L [EL1] bir anti-HBs antikor 
düzeyi elde etmek için hepatit B'ye karşı aşılanmalıdır. 

• Bildirim 3.4* IBH ve kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastalar 
spesifik antiviral nükleos[t]id analogları ile tedavi edilmelidir. [EL1]

• Bildirim 3.5* IBH ve önceki HBV enfeksiyonu olan hastalarda 
[Anti-HBcIgG +, HBsAg -] antiviral ajanlarla profilaktik tedavi 
önerilmez. [EL3]

• Bildirim 3.6* IBH ve hepatit C’si olan hastalar ulusal ve 
uluslararası rehberlere uygun şekilde tedavi edilmelidir [EL5]. IBH
ve hepatit C’si olan hastalar DAA ile tedavi edilirken hastalık 
alevlenmesi açısından yakın takip edilmelidir. [EL5]



IBH + HIV  İnfeksiyonu

• Bildirim 3.7*
• HIV enfeksiyonu olan IBH hastaları, stabil CD4 

sayıları ve saptanamayan viral yük ile antiretroviral
tedavi sırasında immünosupresiflerle tedavi 
edilebilir. 

• CD4 sayısı yakından izlenmelidir. [EL4]



Herpesviruses [HSV, VZV, CMV, EBV]

• Bildirim 3.8* 
• Rekombinant herpes zoster aşısı [RZV] tercih edilir. 

IBH hastalığı olanlar için aşı etkili ve güvenlidir [EL3]. 
RZV yoksa, canlı zoster aşısı [ZVL] ≥50 yaş bağışıklığı 
yeterli/ immunokompetan IBH hastalarda önerilir.
[EL4] 

• Immünosupresif tedavi alan IBH hastaları için RZV 
tavsiye edilmeye devam ediyor [EL4]. 

• RZV kullanılamıyorsa, düşük doz immunsupresif
tedavi alan hastalarda ZVL düşünülebilir. [EL3]



CMV  İnfeksiyonu

• Bildirim 3.9* 
• Eşzamanlı CMV koliti, aktif IB hastalığın prognozunu

kötüleştirir. 
• Dirençli  IBH'si olan hastalar özellikle 

immünosupresif tedaviye yanıt vermiyorlarsa [EL2] 
CMV koliti için test edilmelidir [EL3].



CMV infeksiyonu için tanısal testler

• Bildirim 3.10*
• IBH’da aktif CMV enfeksiyonunu [kolit] 

doğrulamak için;
üİmmünohistokimya [IHK], 
üDoku PCR 
üVeya her ikisi
gereklidir ve standart testler olmalıdır [EL2]. 

• Bulgular ve potansiyel müdahaleler klinik 
bağlamda tartışılmalıdır.



CMV  infeksiyonu

• Bildirim 3.11*
• Genel olarak intestinal CMV reaktivasyonu olan IBH 

hastalarında immünosupresif tedavi kesilmemelidir 
[EL3]. 

• Steroidler azaltılmalıdır [EL4]. 
• CMV koliti olan steroide dirençli IBH hastalarında 

antiviral tedavi düşünülmelidir.
• Semptomatik dissemine CMV infeksiyonunda

immünosupresif tedavinin kesilmesi önerilir [EL 4]



EBV  infeksiyonu

• Bildirim 3.12*
• Primer EBV infeksiyonu, başta tiopürinler [EL4] 

olmak üzere immünosupresif tedavi gören EBV-
seronegatif hastalarda artmış lenfoma riski ile 
ilişkilidir. 

• EBV-IgG negatif hastalarda tiopürin kullanımı dikkatle 
düşünülmelidir [EL5]



OLGU
• 43 yaşında kadın, kanlı diyare
• 5 yıl önce kolonoskopide UC tanısı, 5-ASA ile mukozal

iyileşme
• Nüks nedeniyle 30 mg/gün oral prednizolon, yanıtsızlık 

nedeniyle hospitalize
• 37.2°C, KTA: 93/dk, hafif karın ağrısı, diyare 10x/gün
• Lichtiger indeksi: 12 (ağır), ADBG: kolonda dilatasyon yok
• WBC: 10500/μl, Hb: 12.9 g/dl, Alb: 3.3 g/dl, CRP: 

4.99 mg/dl, ESH: 60 mm/sa
• Anti-CMV IgM/IgG: -/+, Anti-EBV EBNA: 20x
• Anti-VCA IgM/IgG: -/640x
• Kolonoskopi



Kolonoskopi

a.(Hastaneye kabulde); 
Transvers kolondan 
rektuma kadar difüz
granüler mukoza,
vasküler patern
kaybolması
ve transvers kolonda  
düzensiz delinmiş ülserler

b (15. günde); İyileşme 
gözlemlenmedi.
Transvers kolonda birden 
fazla daha büyük ve daha 
derin kas katmanlarını 
açığa çıkaran ülserler 
görüldü.



• Remisyon indüksiyon: 60 mg/gün Prednizolon
• İlk 5 gün hafif iyileşme, sonra kötüleşme
• 11. gün: Infliksimab (IFX)
• 12. gün:  EBV-DNA: 1900 kop/μl, CMV-DNA: negatif
• 14. gün: Kolonoskopi tekrarı

• Tedaviye yanıtsız
• Perforasyon riski

Total kolektomi

OLGU



Histopatolojik İnceleme
• a–c (Transvers kolon); a ve 

b, hematoksilin ve eozin
boyamasını gösterir, c, 
EBER-1 (kahverengi) için in 
situ hibridizasyonu gösterir.  
EBER-1, mukozada şişmiş 
lenfositlerde pozitifti

• d–f (Sigmoid kolon); d ve e, 
hematoksilin ve eozin
boyamasını gösterir ve f, 
EBER 1 için in situ
hibridizasyonu gösterir. 
EBER-1, mukozadaki birkaç 
lenfositte pozitifti

*EBER-1: EBV-encoded small RNA1



Lenfoproliferatif hastalık saptanmadı

Histopatolojik İnceleme:  EBER-1 ve CD20



• Tranvers kolondan alınan dokuda akış sitometrisi:  
monoklonal lenfosit genişlemesini göstermedi.

• Southern Blot analizi: aynı numune üzerinde  EBV  
klonal replikasyonu saptanmadı. 
– Bu sonuçlar hastanın lenfoproliferatif hastalığı 

olmadığını gösterdi.

• Cerrahi sonrasında EBV-DNA PCR negatif saptandı

OLGU



UC - EBV



IBH - İnfluenza

• Bildirim 3.13*
• İmmünosupresif tedavi gören hastaların, şiddetli 

influenza enfeksiyonu [EL5] geliştirme riskinin arttığı 
kabul edilir. 

• Ulusal kılavuzlara [EL5] göre immünosupresif tedavi 
gören hastaların yıllık influenza aşısı önerilir. 

• Bağışıklığı baskılanmış hastalara canlı aşı 
yapılmamalıdır.



Viral enfeksiyonlar sırasında 
immünosupresif tedavi

• Bildirim  3.14*
Şiddetli suçiçeği enfeksiyonu, dissemine HSV ve VZV, 

semptomatik enfeksiyöz mononükleoz, EBV ile 
ilişkili mukokutanöz ülserasyon ve şiddetli grip 
vakalarında immünosupresif tedavi kesilmelidir. 
[EL4]. 

Kızamık vakalarında immünosupresif tedavi 
kesilmelidir [EL5]



Bağışıklığı baskılanmış IBD hastalarında 
antiviral tedavi 

• Bildirim 3.15*
• Devam eden bir HSV, VZV veya influenza enfeksiyonu 

olan bağışıklığı baskılanmış IBD hastaları uygun antiviral
tedaviyi almalıdır [EL4]

HPV
• Bildirim 3.16*
• Bağışıklığı baskılanmış kadın IBH hastaları yıllık serviks

kanseri taramasından geçmelidir [EL3]
• Bildirim 3.17*
• IBH'li hem genç kadın hem de genç erkek hastalar 

için rutin profilaktik HPV aşısı önerilir. [EL2]



SARS-CoV-2
• Bildirim 3.18
• SARS-CoV-2 salgını sırasında, IBH yönetimi olağan 

bakım standartlarını takip etmelidir. [EL5]

COVID-19’dan klinik olarak şüphelenildiğinde veya 
[semptomatik veya semptomatik] bir hasta SARS-
CoV-2 için pozitif testler saptandığında, 5-ASA'nın
devamı ve immünosupresif tedavi, mevcut bilgilere 
göre vaka bazında değerlendirilmelidir. [EL 4]



Mycobacterium tuberculosis
• Bildirim 4.1*
Biyolojik ilaçlar veya JAK inhibitörleri ile tedavi edilen 

hastalarda latent tüberküloz enfeksiyonunun [LTBI] 
reaktivasyon riski, artar, ve hastalık öncekinden daha şiddetli 
olabilir [EL2]. 

Başlamadan önce ve ideal olarak, herhangi bir 
immünosupresyondan önce, IBH hastaları LTBI için 
taranmalıdır. [EL1] 

Daha önce biyolojik ajanlar ve JAK inhibitörlerine maruz kalmış 
hastaların yeniden taranması düşünülmelidir [EL3]. 

Özel koşullar altında, anti-TNF ajan tedavisi ve JAK inhibitörleri 
sırasında yeniden tarama dikkate alınmalıdır [EL5]



Latent TBI için testler 

• Bildirim  4.2
LTBI, yerel uygunluk ve ulusal önerilere göre;
ØHasta klinik verileri ve 
Ø Epidemiyolojik faktörler 
ØAkciğer röntgeni 
Ø Tüberkülin cilt testi [TST] veya
Ø İnterferon-gama salınım testi [IGRA] [veya her ikisi] 

ile teşhis edilmelidir. [EL5]



TB - Kemoproflaksi
• Bildirim 4.3 
• Biyolojik tedavi öncesi LTBI tanısı alan hastalar veya 

uzun süreli yüksek doz sistemik steroid kullananlar  
tam bir terapötik LTBI rejimiyle tedavi edilmelidir. 
[EL1]. 

• Diğer durumlarda, uzman tavsiyesi aranmalıdır. 
• LTBI ve aktif IBH olduğunda, daha fazla klinik aciliyet

ve uzman tavsiyesi  dışında; biyolojik tedavi, TB 
kemoterapisinden en az 4 hafta sonraya 
ertelenmelidir. [EL5]



TB - Kemoproflaksi



Bakteriyel İnfeksiyonlar - 1
§ IBD'li tüm hastalara pnömokok aşısı önerilmelidir [EL3]. 

Bildirim 5.2*
Ø İmmünosupresif tedavi gören pnömonili IBD hastaları 

Legionella pneumophila [EL4] için test edilmelidir.

Ø Legionella pneumophila enfeksiyonu durumunda, aktif 
enfeksiyon çözülene kadar immünosupresif ajanlar 
geçici olarak  kesilmelidir[EL5]. 



Bakteriyel Infeksiyonlar - 2
Bildirim 5.3* 
İmmünosupresif ajan alan hastalar, Salmonella enteritidis ve S. 

typhimurium [EL4] ile daha şiddetli enfeksiyonlar ve Listeria
monocytogenes ile sistemik ve merkezi sinir sistemi 
enfeksiyonları açısından daha ciddi risk altındadır. 

L. monocytogenes enf. insidansı, diğer immünosupresif ajanlara 
kıyasla anti-TNF ajanları ile tedavi edilen hastalarda daha 
yüksektir [EL4] . 

Aktif enfeksiyon çözülene kadar immünosupresif tedavi geçici 
olarak durdurulmalıdır [EL5]



• Bildirim 5.4
• IBH'li hastalarda ve özellikle immünosupresif tedavi alan 

hastalarda her hastalık alevlenmesinde C. difficile
enfeksiyonu [CDI] taraması yapılması önerilir [EL3].

• Bildirim  5.5 
• CDI teşhisi, ishalin eşlik ettiği dışkıda toksijenik C. difficile

dokümantasyonu gerektirir.  
• Glutamat dehidrojenaz [GDH] antijen enzimi immünolojik 

testi veya nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) gibi son 
derece hassas bir teste sahip iki aşamalı bir algoritma 
başlangıçta kullanılmalı, 

• Ardından örneğin toksin A/B enzim immüno-analizleri gibi 
yüksek özgüllüğe sahip ikinci bir test kullanılmalıdır. [EL3]

Bakteriyel  İnfeksiyonlar - 3



CDI Tedavisi
• Bildirim 5.6*
Şiddetli olmayan CDI [EL1] tedavisinde 10 gün süreyle 

oral vankomisin veya fidaksomisin eşit etkinliğe 
sahiptir. 

Şiddetli CDI için, oral vankomisin tedavisine 10 gün 
boyunca intravenöz metronidazol eklenmelidir[EL3].

CDI nüksünün tedavisi oral vankomisin, fidaksomisin, 
fekal mikrobiyota transplantasyonu [EL3] ve 
bezlotoksumab [EL5] içerir. 

CDI'de, dikkatli bir risk-fayda değerlendirmesi ve klinik 
değerlendirmeden sonra immünosupresanların
kullanımına devam edilebilir [EL5]



• Bildirim 5.7*
• İmmünsüpresif tedavi alan özellikle 

kortikosteroidlerle tedavi edilen  hastalar, Nocardia
spp. ile sistemik ve kutanöz enfeksiyon riski taşır 
[EL4] 

• Nocardia spp. her yerde bulunan bir ajan olsa da, risk 
IBH hastaları için düşüktür [EL5]

• Bildirim 5.7*
• Genel popülasyon için bölgesel veya ulusal önerilere 

göre IBH'li hastalara meningokok aşısı 
uygulanmalıdır [EL5].

Bakteriyel  İnfeksiyonlar - 4



Parazit ve Mantar İnfeksiyonları
Bildirim 6.1 
IBH'de mantar enfeksiyonu riski düşüktür. Sistemik 

enfeksiyonlar istisnadır, ancak ölüm oranı yüksektir 
[EL4]. 

Pneumocystis jirovecii dışında, kemoprofilaksi gerekli 
değildir. 

Sistemik mantar enfeksiyonu sonrası kemoprofilaksi bir 
enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla tartışılmalıdır [EL5] 

Bildirim  6.2
Endemik bölgelerde yaşayanlarda veya ilgili seyahat geçmişi 

paraziter veya mantar enfeksiyonları için tarama 
yapılmalıdır. [EL5]



Pneumocystis jirovecii infeksiyonu
• Bildirim 6.3
Üçlü immünosupresif tedavi [steroidler, metotreksat, 

tiopürinler, biyolojikler] alan IBH'li hastalar için, 
TMP-SMX ile standart profilaksi kuvvetle dikkate 
alınmalıdır [EL4]. 

İkili immünosupresif tedavi görenler için, özellikle 
bunlardan biri bir kalsinörin inhibitörü [EL4] ise 
profilaktik TMP-SMX de düşünülebilir. 

Yüksek doz kortikosteroidler, düşük lenfosit sayısı veya 
JAK inhibitörlerinin herhangi bir kombinasyonu için 
TMP-SMX düşünülmelidir. [EL5]



Seyahat öncesi aşılama
• Bildirim 7.1* 
• Veri yetersizliği nedeniyle, enfeksiyonun arttığı 

ülkelere seyahat etmeye karşı öneri yoktur. 
• Ancak, endemik bölgelere seyahat eden 

immünosupresyon altındaki hastalar için 
güvenlikle ilgili seyahat öncesi danışmanlık 
alınması, önlemlere  uyulması şiddetle tavsiye 
edilir [EL4]. 

• Ulusal makamlardan özel seyahat önerileri 
alınmalı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne danışılmalıdır 
[EL5].



Sıtma
• Bildirim 7.2 
• İmmünosupresif olanlar da dahil olmak üzere 

IBD'li hastalar sıtma için veya daha şiddetli bir 
hastalık seyri için yüksek risk altında 
görünmüyor ve önleme için standart 
yönergeleri takip etmelidir [EL5]



IBH - AŞILAMA
• Bildirim 8.1* 
• İmmünosupresif alan IBD hastalarında canlı aşılar

genellikle güvensiz olarak kabul edilir. 
• İmmünosupresif tedavinin kesilmesinden  sonra canlı 

aşı uygulamadan önce en az 1-6 ay beklenmesi
önerilir [EL5]. 

• Herhangi bir canlı aşı için yönetme kararı vaka bazında 
düşünülmelidir [EL5]

• Bildirim 8.2 
• Tedaviye başlamadan önce, tercihen IBH teşhisi 

sırasında, enfeksiyon riskine ilişkin standart bir kontrol 
listesi ve bağışıklama durumu tamamlanmalıdır [EL5]



• Bildirim 8.3 
• Anti-TNF ajanları kullanan IBH'li sağlık 

çalışanlarında M. tuberculosis enfeksiyonu riski 
artmaktadır [EL4]. 

• Sağlık çalışanları için düzenli TB testi tavsiye edilir 
[EL5]. 

• Rutin ve spesifik aşılar için programlar yakından takip 
edilmelidir [EL5]

IBH – Sağlık Çalışanları



Canlı Aşılar için Zamanlama




