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ransplant al›c›lar›nda infeksiyöz komplikasyonlar› önleme stratejileri yeni organizmalar›n bulaﬂmas›na veya hastada bulunan potansiyel patojenlerin ortadan kald›r›lmas›na yöneliktir. ‹nfeksiyon kontrol önlemleri, kemoprofilaksi
ve immünizasyon olarak s›n›fland›r›labilecek bu
stratejiler aras›nda, infeksiyon kontrolü çok büyük önem taﬂ›r. Kemoprofilaksi infeksiyon kontrol önlemlerinin yerini tutamaz ya da gereklili¤ini azaltamaz.

T

Kemik ili¤i transplantasyonu (K‹T) s›ras›nda
ve sonras›nda infeksiyonun kontrolüne iliﬂkin
önlemler “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” taraf›ndan Ekim 2000’de tan›mlanm›ﬂ ve bir k›lavuz halinde ortaya konulmuﬂtur. Bu önlemlerin büyük k›sm›n›n organ transplant al›c›lar› için de geçerli oldu¤u düﬂünülebilir.
Bu yaz›daki öneriler temel olarak bu kaynaktan
haz›rlanm›ﬂt›r.
ODANIN HAVALANDIRILMASI
K‹T merkezlerinde hastane odas›n›n yap›lanmas› ve havaland›r›lmas›nda baz› kurallara uyulmal›d›r. K‹T merkezlerinde kuﬂlar›n hastane hava kanallar›na girmesi engellenmelidir. Allojene-

ik al›c›lar, saatte en az 12 kez oda havas›n› de¤iﬂtiren ve > 0.3 µm çap›ndaki partikülleri tutabilen
“High-Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtreli
odalarda kalmal›d›r. ‹nﬂaat ve renovasyon çal›ﬂmalar›n›n yürütüldü¤ü hastanelerde havan›n
do¤ru filtrasyonuna özel bir dikkat gerekir. Esas
havaland›rma sistemine ek olarak taﬂ›nabilir HEPA filtreleri kullan›l›yorsa bu cihazlar hasta odas›nda ortaya yerleﬂtirilmeli ve bütün havan›n dolaﬂ›m›na olanak sa¤lanmal›d›r. Otolog transplant
al›c›s›nda uzun sürekli nötropeni bekleniyorsa
HEPA filtreli oda kullan›labilir.
Laminer hava ak›m› (LHA), filtre edilen havan›n oday› bir duvardan girip tam karﬂ›s›ndaki duvardan terk etmesi ile geliﬂen paralel ve tek yönlü hava ak›m› anlam›na gelir. LHA’n›n hastane inﬂaat› s›ras›nda hastalar› aspergillosis salg›n›na
karﬂ› korudu¤u gösterilmekle birlikte, sa¤kal›m
üzerine etkisi bütün K‹T al›c›lar›nda kullan›m›n›
hakl› ç›karmamaktad›r. LHA kullan›lmasa da hastane odas›n›n havas› odan›n bir yan›ndan girmeli, öteki yan›ndan ç›kmal›d›r. Her odan›n pencereleri, kablo giriﬂ-ç›k›ﬂlar› çok iyi izole edilmelidir. Hastan›n odas›nda yeterli pozitif bas›nç sa¤lanmal›d›r. Ancak, hastada Mycobacterium tuberculosis veya k›zam›k gibi hava yoluyla yay›lan bir
patojen ile hastal›k geliﬂmiﬂse, hasta negatif izolasyon odas›na al›nmal›, bu odan›n da bir antresi olmal›d›r.
K‹T merkezlerinde mümkün olan her yerde
kap›lar kendili¤inden kapanmal›, böylelikle bas›nç farklar› korunmal›d›r. Kap›lar kapal› iken
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hemﬂirelerin hastay› görebilmesi için ya kap›da
ya da duvarda pencere bulunmal›d›r.
Havaland›rma sisteminin düzenli bak›m› yap›lmal›d›r. Bak›m sonras› sistemin yeniden aç›lmas› s›ras›nda havaya yo¤un küf sporlar›n›n kar›ﬂmas›n› önlemek için protokoller geliﬂtirilmeli
ve infeksiyon kontrol ekibi bak›m ekibiyle ortak
çal›ﬂmal›d›r.
‹NﬁAAT ve RENOVASYON ÖNLEMLER‹
Hastane inﬂaat› ve renovasyonu s›ras›nda immünsüpresif hastalarda nozokomiyal aspergillosis riski artar. Bu nedenle al›nan önlemlere titizlikle uyulmal›d›r:
• Hastalar, personel ve ziyaretçiler inﬂaat veya renovasyon alan›nda bulunmamal›d›r.
• Hastalar›n veya personelin kulland›¤› cihaz
ve malzemeler inﬂaat veya renovasyon alan›yla
temas etmemelidir.
• Asma tavandan kaç›nmal›d›r. Asma tavan
gerekiyorsa tavan›n üzeri düzenli aral›klarla
elektrik süpürgesiyle süpürülmelidir.
• ‹nﬂaat veya renovasyon bölgesi, toz ve hava
geçirmeyecek ﬂekilde di¤er hastane alanlar›ndan
izole edilmelidir. Bu ﬂekilde bir izolasyon sa¤lanmas› mümkün de¤ilse inﬂaat boyunca hastalar
hastanenin baﬂka bir bölümüne al›nmal› ve temizlik yap›lmadan ayn› bölüme dönmemelidir.
• ‹nﬂaat veya renovasyon bölgesi yak›n›ndaki
yaya trafi¤i, hasta bak›m›n›n yap›ld›¤› alanlardan
uza¤a yönlendirilmelidir. Mümkünse sadece inﬂaat için özel koridorlar ve ç›k›ﬂlar ayr›lmal›d›r.
• ‹nﬂaat alan›ndan geçen asansörü hastalar›n
kullanmas› engellenmelidir. Üzeri Aspergillus
sporlar›yla kontamine olma olas›l›¤› bulunan iﬂçilerin hasta bak›m›n›n yap›ld›¤› bölgelere giriﬂ
ç›k›ﬂ› yasaklanmal›d›r.
• ‹nﬂaat veya renovasyon alanlar›n›n hava bas›nc› di¤er hastane bölgelerine göre negatif olmal›d›r.
• Hastalar›n inﬂaat veya renovasyon alan›ndan nakli gerekiyorsa N95 respiratörü kullan›lmal›d›r. Bu maske s›k› bir ﬂekilde tak›lmal› ve
hastalar kullan›m konusunda e¤itilmelidir. Standart cerrahi maskelerin hiçbir koruyucu niteli¤i
yoktur.
• Hastalar inﬂaat› tamamlanm›ﬂ bölgelere
al›nmadan önce uygun temizlik yap›lmal›; hava
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ak›m› ve hava bas›nc›n›n düzgün çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤› denetlenmelidir.
TEM‹ZL‹K
K‹T merkezleri, toz kontrolü için günde en az
bir kez temizlenmelidir. Havaland›rma delikleri,
pencere kenarlar› ve bütün yatay yüzeyler uygun
bir hastane dezenfektan› ile ›slat›lm›ﬂ bez veya
süpürge ile silinmelidir (uygun dezenfektanlar›n
ne oldu¤una hastane infeksiyon kontrol komitesi
karar vermelidir). Hastalar›n varl›¤›nda elektrik
süpürgesi ile süpürme yap›lmamal›, süpürme iﬂlemi s›ras›nda kap›lar kapat›lmal›d›r. Bütün
elektrik süpürgelerinde HEPA filtre bulunmal›d›r.
Musluk ak›nt›s› hemen temizlenmeli ve küf
ço¤almas›n› engellemek için en geç 72 saat içinde onar›lmal›d›r. Onar›m için 72 saatten uzun bir
süre geçmiﬂse o malzemede küf mantarlar› bulundu¤u kabul edilip ona göre davran›lmal›d›r.
Yer döﬂemesi ve bütün yüzeyler f›rçalanabilir,
pürüzsüz ve kolay dezenfekte edilebilir olmal›d›r.
‹ZOLASYON ve BAR‹YER ÖNLEMLER‹
Hastalar tek kiﬂilik odalarda bulundurulmal›d›r. Vücut s›v›lar›yla temas olas›l›¤› varsa
CDC’nin tan›mlad›¤› standart önlemler uygulanmal›d›r. Gereken durumlarda standart önlemlere ek olarak temas veya damlac›k izolasyonu uygulanmal›d›r. Haz›rlama ﬂemas› uygulanan veya
halen immünsüpresif hastalar›n, hastanenin kalabal›k yerlerinde (asansör, bekleme salonlar›)
beklemesi engellenmelidir.
EL H‹JYEN‹
Nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesinde
en etkili önlem el y›kamad›r. K‹T al›c›lar›n›n odas›na girmeden önce ve do¤rudan temas olmuﬂsa
ç›kt›ktan sonra, herkes özellikle sa¤l›k personeli
ellerini y›kamal›d›r. K‹T al›c›lar›n›n el y›kama konusunda do¤ru bir davran›ﬂ kal›b› geliﬂtirmesine
yard›mc› olunmal›d›r. Eldiven giyilmesi gerekiyorsa, personel ellerini y›kad›ktan sonra hastan›n odas›nda eldiven giymeli, odadan ç›kmadan
önce yine hastan›n odas›nda eldivenini ç›karmal› ve odadan ç›kt›ktan sonra ellerini y›kamal›d›r.
Temiz bir alana dokunmadan önce, kirli bölgeyle temas etmiﬂ olan eldiven de¤iﬂtirilmelidir.
Personel, yüzük, takma t›rnak, bandaj gibi temizli¤i engelleyen nesnelerden mümkün oldu¤unca
kaç›nmal›d›r.
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C‹HAZLAR
Bütün cihaz ve malzemeler, uygun bir dezenfektan ile temizlenmelidir. Bandaj ve flasterler
küf kontaminasyonu yönünden dikkatle ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Süresi geçmiﬂ, paketi bozulmuﬂ ya da nemlenmiﬂ bütün
bandaj ve flasterler imha edilmelidir. Kol tahtalar› kullan›l›yorsa bunlar s›k s›k de¤iﬂtirilmeli ve
sarg› materyali steril olmal›d›r. Steril olmayan dil
basaca¤› ile kateter deste¤ine ba¤l› fatal Rhizopus
infeksiyonu salg›n› bildirilmiﬂtir. Hasta odalar›nda veya koridorlarda hal› kullan›lmamal›d›r.
B‹TK‹LER, OYUN ALANLARI, OYUNCAKLAR
Bitki veya çiçeklerle fungal infeksiyon geliﬂti¤i bilinmemekle birlikte K‹T al›c›lar›n›n odalar›nda taze ya da kuru hiçbir çiçek ya da bitki bulundurulmamas› önerilmektedir.
Pediatrik hastalar›n oyun alanlar› günde en az
bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Temizlik ve dezenfeksiyonu mümkün olmayan
oyuncaklara izin verilmemelidir. Bütün oyuncaklar, videolar ilk kez oyun alan›na getirildi¤inde,
daha sonra haftada bir kez uygun bir dezenfektanla silinmeli ve ard›ndan suyla çalkalanmal›d›r. Elbiseler ve tüylü ya da kumaﬂ oyuncaklar
makinede s›cak suda y›kanarak ya da kuru temizleme ile haftada bir kez temizlenmelidir. Sert
plastik oyuncaklar önce ›l›k sabunlu suyla f›rçalanmal›, temiz suda durulanmal›, günlük olarak
haz›rlanm›ﬂ çamaﬂ›r suyu solüsyonunda 10-20
dakika bekletilmeli ve havada kurumaya terk
edilmelidir. Sert oyuncaklar bulaﬂ›k ya da çamaﬂ›r makinesinde de y›kanabilir.
‹zolasyondaki çocu¤a mümkünse tek kullan›ml›k oyuncaklar verilmelidir. Oyuncak oyun
alan›na götürülmeden önce anlat›ld›¤› ﬂekilde
temizlenmelidir; kumaﬂ veya tüylü oyuncaklar
ise plastik bir torbaya konularak çamaﬂ›r makinesinde y›kand›ktan veya kuru temizleme yap›ld›ktan sonra oyun alan›na al›nmal›d›r. Banyo
oyuncaklar› ile Pseudomonas aeruginosa salg›n› bildirildi¤inden dolay› bu tip oyuncaklar bulundurulmamal›d›r.
SA⁄LIK PERSONEL‹
Sa¤l›k personelinin immünizasyonu ile ilgili
yaz›l› kapsaml› bir politika olmal› ve bu politikan›n uyguland›¤› denetlenmelidir. Hava, damlac›k veya do¤rudan temas yoluyla bulaﬂabilen bir
hastal›¤› (VZV, infeksiyöz gastroenterit, dudak
veya parmaklarda HSV lezyonlar›, üst solunum
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yolu infeksiyonu) olan personel, bulaﬂt›r›c›l›¤›
geçene dek do¤rudan hasta bak›m›ndan al›nmal›d›r. Kan yoluyla bulaﬂan hastal›¤› (HIV, hepatit
B veya C) olan personel ise hastaya yüksek bulaﬂma riski taﬂ›yan iﬂlemleri yapmad›kça hasta
bak›m›nda çal›ﬂabilir.
Z‹YARETÇ‹LER
Hastanenin K‹T al›c›lar›n›n ziyaretçilerle görüﬂmesini düzenleyen yaz›l› bir politikas›n›n olmas› gerekir. Bulaﬂ›c› hastal›¤› olan (üst solunum
yolu infeksiyonu, aktif zona, canl› varisella aﬂ›s›ndan sonraki 6 hafta içinde VZV-benzeri döküntü, son 3-6 haftada oral polio aﬂ›s› öyküsü
vb.) ziyaretçilerin K‹T al›c›s›yla görüﬂmesine izin
verilmemelidir. Yaﬂ s›n›r› olmamakla birlikte,
bütün ziyaretçilerin el y›kama ve izolasyon önlemlerini anlayacak ve uygulayacak kapasitede
olmas› gerekir. Belirli bir andaki ziyaretçi say›s›,
personelin bulaﬂ›c› hastal›k taramas›n› yapabilece¤i, yeterli e¤itim ve dan›ﬂmada bulunabilece¤i bir say›yla s›n›rland›r›lmal›d›r.
HASTA C‹LT ve A⁄IZ BAKIMI
K‹T hastas› transplantasyon s›ras›nda ve sonras›nda sabunla hergün duﬂ almal›d›r. Nötropenik dönemde perine ve intravasküler giriﬂ yerleri hergün dikkatle incelenmelidir. Hastan›n perine bak›m›n› optimal yapmas› sa¤lanmal›, bu
amaçla protokol geliﬂtirilmelidir. Rektal termometre, suppozituvar veya rektal muayene uygulanmamal›d›r.
K‹T sonras› en az 1 y›l al›c›n›n iyi bir dental
hijyen için e¤itilmesi gereklidir. K‹T öncesi periodontal bak›m›n önemi anlat›lmal›d›r. Haz›rlay›c› ﬂema öncesi her hasta muayene edilmeli, gerekli tedavi uygulanmal›d›r. ‹deal olan, invaziv
iﬂlemlerden 10-14 gün sonra haz›rlay›c› ﬂeman›n
verilmesidir.
K‹T s›ras›nda mukoziti geliﬂen hastan›n günde 4-6 kez steril su, serum fizyolojik veya sodyum bikarbonat solüsyonuyla a¤z›n› çalkalamas›
sa¤lanmal›d›r. En az günde 2 kez yumuﬂak bir f›rçayla diﬂler f›rçalanmal›d›r. Hasta bu f›rçay› tolere edemiyorsa çok yumuﬂak f›rça ya da ucunda
köpük olan bir çubukla temizlemelidir. Rutin
dental de¤erlendirme yap›lmal›, sabit ortodontik cihazlar engrafmana dek kullan›lmamal›d›r.
KATETER BAKIMI
Kateterler, mikroorganizmalar için önemli bir
giriﬂ kap›s› oluﬂturur; bu nedenle uygun ve dik297
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katli bir kateter bak›m› ﬂartt›r. Her kateter, indikasyonu ortadan kalkt›¤› anda hemen ç›kar›lmal›d›r. Santral venöz kateterler steril bir teknikle
yerleﬂtirilmeli ve rutin replazman yerine klinik
olarak gerekti¤i zaman de¤iﬂtirilmelidir. Lokal
kateter infeksiyonu varl›¤›nda kateter k›lavuz tel
üzerinden de¤iﬂtirilmemelidir. Daha dirençli
mikroorganizmalarda kolonizasyon riskini artt›rabilece¤inden dolay›, kateterin yerleﬂtirilmesi
veya kullan›m› s›ras›nda antimikrobiyallerin rutin kullan›m› önerilmemektedir. Hasta ve hasta
yak›n› kateter bak›m› konusunda e¤itilmelidir.
SPES‹F‹K NOZOKOM‹YAL
‹NFEKS‹YONLARIN KONTROLÜ
Legionella Türleri
K‹T hastalar›nda pnömoninin ay›r›c› tan›s›nda
Legionella türleri mutlaka düﬂünülmeli ve tan›ya
yönelik testler yap›lmal›d›r. Hastaneye yat›ﬂ›n 29. gününden sonra geliﬂen Legionella infeksiyonu
nozokomiyal olabilir. Ayaktan tedavi klini¤ine
gelen en az 2 hastada lejyoner hastal›¤› saptanmas› halinde kaynak araﬂt›r›lmal›d›r. Yatakl› klinikte ise su örneklerinde rutin Legionella taramas› yap›lmal›d›r. Hastane suyunda Legionella saptand›¤› taktirde su sistemi dekontamine edilmeli, hastalar›n duﬂ almas› engellenmeli ve kontamine olmayan su ile ›slat›lm›ﬂ süngerle banyo
yap›lmas› sa¤lanmal›, kontamine su akan musluklar›n kullan›m› engellenmeli ve hastalara içme suyu olarak steril su verilmelidir.
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus
(MRSA)
Hastane personeli temel infeksiyon kontrol
prati¤ini (hastalar aras›nda el y›kama, bariyer
önlemlerinin kullan›m›) uygulamal›d›r. Rekürrens MRSA infeksiyonu olan al›c›lar›n taﬂ›y›c›
olup olmad›klar› araﬂt›r›lmal›, taﬂ›y›c› iseler
%2’lik mupirosin kullan›lmal›d›r. Mupirosine direnç varsa basitrasin, TMP-SMZ veya rifampin art› baﬂka bir antibiyotik kullan›labilir, ancak bu
konuda yayg›n kabul gören bir yaklaﬂ›m yoktur.
Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE)
VRE ile kolonize veya infekte K‹T al›c›lar›nda
infeksiyon kontrol önlemlerine çok s›k› uyulmal›;
tüm antibiyotikler kesilene ve tekrarlanan kültürler negatifleﬂene dek temas önlemlerine devam edilmelidir. Kolonizasyonun tedavisi önerilmemektedir.
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Clostridium difficile
Hastalar›n antibiyotik tedavi süresi mümkün
olan en aza indirilmelidir. Clostridium difficile infeksiyonu olan bütün hastalara hastal›k boyunca temas önlemleri uygulanmal›d›r. Hastanede C. difficile salg›n› varsa ek olarak, tek kullan›ml›k rektal
termometre veya timpanik termometre kullan›lmal›, endoskoplar 10 dakika %10’luk glutaraldehit solüsyonunda b›rak›lmal› ya da uygun dezenfeksiyon yap›lmal›d›r. Yüzey temizli¤i, hastane
infeksiyon kontrol komitesinin onaylad›¤› dezenfektanlarla yap›lmal›d›r.
Solunum Sistemi Virüs ‹nfeksiyonlar›
Üst veya alt solunum yolu infeksiyonu olan
hastalar etkenin türüne göre temas (örne¤in; varisella) veya damlac›k (influenza, adenovirüs)
izolasyonuna al›nmal›d›r. Hastan›n solunum yolu
sekresyonu aspire ediliyorsa sa¤l›k personeli eldiven, maske giymeli ve gözünü koruyucu önlemleri almal›d›r. El y›kama kural›na titizlikle
uyulmal›d›r. Baz› merkezlerde, sa¤l›k personelinin günlük olarak solunum yolu infeksiyonu belirtilerini taﬂ›mad›¤›n› beyan eden ka¤›t imzalamas› zorunludur. Solunum yolu infeksiyonu geçmedikçe personel do¤rudan hasta bak›m›yla
iliﬂkili olmayan bir alanda görevlendirilmelidir.
Solunum yolu infeksiyonu saptanan al›c›larda
hemen gerekli kültür ve h›zl› virolojik tan› yöntemleri uygulanmal›, böylelikle pre-emptive tedavi olana¤› olan respiratuar sinsityal virüs (RSV)
gibi patojenler tan›nmal›d›r.
Tüberküloz
K‹T adaylar›, geçmiﬂte tüberküloz veya tüberkülozlu bir kiﬂi ile temas yönünden taranmal›d›r. Tüberkülin deri testi hem BCG aﬂ›lamas›
nedeniyle güvenilir de¤ildir hem de immünsüprese bu hastalar›n deri testinin negatif sonuç
vermesi beklenen bir durumdur. Tüberkülozlu
biri ile temas› olan bireylere 9 ay izoniazid ile
profilaksi verilmelidir.
Tüberküloz ﬂüphesi olan hastalarda gerekli
önlemler al›nmal›d›r. Sa¤l›k personeli kendini
korumak amac›yla N95 maskesi takmal›, bu maske s›k› bir ﬂekilde yerleﬂtirilmelidir.
‹nfeksiyon Kontrol Sürveyans›
K‹T merkezlerinde antibiyotik kullan›m› ve
hastane infeksiyonu etkenlerinin sürveyans› konusunda standart yaklaﬂ›m benimsenmelidir.
Aspergillosis salg›n› konusunda aspergillosisli
hastalar›n sürveyans› yap›lmal›, herhangi bir 6
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ayl›k dönemde aspergillosisin atak h›z›nda 2 kat
veya daha fazla art›ﬂ saptand›¤›nda infeksiyon
kontrol önlemlerinde bir eksiklik olup olmad›¤›,
özellikle havaland›rma sistemi incelenmelidir.
Evde ‹nfeksiyon Kontrolü
Baﬂar›l› bir transplantasyon sonras› immün
sistemin düzelmesi y›llarca sürebilir. Bu nedenle infeksiyon kontrolü hasta taburcu olduktan
sonra da devam eder. Hastalara alabilecekleri
basit önlemler anlat›lmal›, yaz›l› olarak verilmeli, daha da iyisi bir video ile gösterilmelidir. Burada el y›kama, solunum sistemi infeksiyonlar›ndan korunma, güvenli seks, evcil hayvanlar›n bak›m›, besinlerin sanitasyonu ve seyahat önerileri ayr›nt›l› olarak ele al›nmal›d›r.
‹mmünizasyon
Daha önceden aﬂ›l› olan kemik ili¤i transplant
al›c›lar›n›n büyük k›sm› transplanttan sonra birkaç ay içinde seronegatif hale gelir. Primer immünizasyon için uzun süreli antijenik uyar›, olgun Thücresi ve natural killer fonksiyonu gerekir.
Transplantasyondan 1 y›l sonra aﬂ›land›klar› zaman birçok al›c› yeterli düzeyde antikor üretir.
Ancak, graft versus host hastal›¤›n›n varl›¤› yan›t›
düﬂürür. Tetanus ve difteri toksoidleri gibi prote-

in antijenlere karﬂ› antikor yan›t›, pnömokok aﬂ›s›
gibi polisakkarid antijenlerden daha iyidir. Hemophilus influenzae tip b aﬂ›s› gibi yeni polisakkaridprotein konjugat aﬂ›lar daha immünojeniktir.
Genel ilke olarak, transplant›n türü ve graft
versus host hastal›¤›n›n durumu ne olursa olsun,
standart cans›z aﬂ›lar transplant al›c›lar›na verilmelidir (Tablo 1). Bu grupta esas olarak, difteritetanus toksoid aﬂ›s› ve H. influenzae tip b konjugat aﬂ›s› yer al›r. Hepatit B aﬂ›s›, 18 yaﬂ›ndan küçüklere ve yüksek risk taﬂ›yan eriﬂkinlere uygulanmal›d›r; immünkompromize bireylerde daha
yüksek dozlar (40 µg/doz) önerilmektedir. ‹naktive polio aﬂ›s› baﬂar›yla uygulanm›ﬂt›r, ama optimal zaman ve yöntem konusunda daha fazla veriye ihtiyaç vard›r. Polisakkarid pnömokok aﬂ›s›
yeterli antikor yan›t› oluﬂturmayabilir, bu nedenle ilk aﬂ›dan 1 y›l sonra 2. bir doz uygulamas› yan›t vermeyen hastalarda denenmelidir. Son olarak, influenzaya karﬂ› aﬂ›lama transplant öncesi
dönemde baﬂlamal› ve transplanttan 6 ay sonra
y›lda bir kez olmak üzere devam edilmelidir.
K›zam›k-k›zam›kç›k-kabakulak (MMR), su çiçe¤i, BCG, sar› humma ve oral tifo aﬂ›lar› gibi
canl› attenüe aﬂ›lar aktif “Graft Versus Host”

Tablo 1. K‹T Al›c›lar› ‹çin Önerilen Aﬂ›lar (24. Ayda ‹mmünkompetan Olaca¤› Öngörülen Hastalar ‹çin Geçerlidir).
HSCTϕ sonras› süre
Aﬂ› veya toksoid

12 ay

14 ay

24 ay

Td

Td

Td

Hib konjugat

Hib konjugat

Hib konjugat

Hepatit b (HepB)

HepB

HepB

HepB

23 valanl› pnömokok aﬂ›s› (PPV23)

PPV23

‹naktif aﬂ› veya toksoid
Difteri, tetanus (Td)
H. influenzae tip b (Hib) konjugat

‹nfluenza
‹naktive polio (IPV)

PPV23

Yaﬂam boyu, her y›l sonbaharda (HSCT
öncesinde ilk doz, sonraki en az 6 ay sonra)
IPV

IPV

IPV

-

-

MMR

Canl› attenüe aﬂ›*
K›zam›k-k›zam›kç›k-kabakulak (MMR)
Su çiçe¤i aﬂ›s› (varisella)

Kontrendike**

* Canl› attenüe aﬂ›lar sadece immünkompetan hastalarda indikedir.
** Seronegatif al›c›, en erken 24. ayda veya immünsüpresif tedavi kesildikten en erken 12 ay sonra (hangisi daha geç
olursa) varisella ile aﬂ›lanabilir.

ϕ: Hematopoietic stem cell transplantation (hematopoetik kök hücre transplantasyonu).
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hastal›¤› (GVHH) olan veya immünsüprese al›c›lara verilmemelidir. MMR’nin ilk dozu, al›c›n›n
GVHH yoksa veya immünsüpresif tedavide de¤ilse transplantasyondan sonra en erken 24. ayda uygulanabilir, 2. doz 6-12 ay sonra verilmelidir.
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