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1. ÖZET  

Amaç:  İnvaziv fungal infeksiyon (IFI), hematolojik malignitesi olan  hastalarda otolog nakil 

sonrasında artmış sıklıkta görülmekte olup yüksek mortalite ve morbidite sebebidir. Biz bu çalışmada 

lenfoma ve myelom hastalarında nakil sonrası fungal infeksiyon gelişmesinde etkili olabilen 

nötropeni,ileri yaş, nakil öncesi aktif hastalık, nakil sonrası nüks, antifungal profilaksi tedavisialıp 

almadığı gibi faktörlerin etkinliğinin belirlenmesini amaçladık. 

 

Materyal ve Metod:  İ.Ü İTF Otolog KİT servisine Mart 2014 - Şubat 2017 tarihleri arasında  

mobilizasyon hedeflenerek yatan  78 MM ve lenfoma hastası retrospektif olarak incelenmiştir. Bu 

hastalara daha önce verilen kemoterapi rejimleri ve aldıkları kemoterapi kür sayısı, radyoterapi ek 

tedavisi, mobilizasyon için yatışta bakılan  hemogram, kreatinin ve LDH değerleri,nakil öncesi 

hastalık aktivasyonu,antifungal profilaksi tedavisi alıp almadıkları,fungal infeksiyon gelişenlerde 

antifungal tedavi etkinliği ve surveye etkisi incelenmiştir. 

 

Bulgular:  78 hastanın 9’unun mobilizasyon başarısızlığı sebebiyle 2.kez hemotopoetik kök hücre 

toplanması için yatışı yapılmış olup; bu hastaların tamamında 2.mobilizasyon başarılı 

olmuştur.(%100). 50 myelom ve 28 lenfoma (NHL ve HL) hastası olmak üzere 78 hastaya nakil 

gerçekleşitirilmişir. Takipleri sırasında hastaların tamamına otolog kök hücre nakli yapılmıştır ve nakil 

sonrası 11 hasta ex olmuştur .Toplam mortalite %14.1 olarak hesaplanmıştır. Nakil sonrası 19 hastada 

nüks saptanarak (%24.4); nakil sonrasında ortalama 6.06±4.39 ay sonra nüksün gerçekleştiği tespit 

edilmiştir.Lenfoma ve myelom hastalarında nakil sonrası fungal infeksiyon gelişmesinde etkili 

olabilen nötropeni, ileri yaş, nakil öncesi aktif hastalık, nakil sonrası nüks, antifungal profilaksi 

tedavisi alıp almadığı gibi faktörlerin etkinliği araştırılmıştır. Hastalarımızda fungal infeksiyon 

oranları tanılara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Fungal infeksiyon (+) grupta 

Non hodgkin lenfoma tanısı, myelom tanısı alanlardan yüksek bulunmuştur (p=0.044).. Bu hastalarda 

en çok %67,7 (n=21) oranla invaziv mantar infeksiyonu şüphesi &uzayan ateş olmak üzere olguların 

%39,7’sinde (n=31) fungal infeksiyon şüphesi saptanmıştır. Hastaların 64’ü profilaktik antifungal 

tedavi olarak flukonazol oral almıştır, buna rağmen hastaların 31’inde yatış süresi içinde antifungal 

tedavi başlanması gerekmiştir. 6 hastada ikinci kez fungal infeksiyon gelişmiştir. Antifungal 

Flukonazol  oral profilaksisi alanların %39,1’inde almayanların ise %42,9’unda fungal infeksiyon 

geliştiği saptanmış olup;  profilaksi alımı ile fungal infeksiyon gelişme oranları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Tanı yaşı, tanıdan sonra geçen süre, kemoterapi 

basamak sayısı ile fungal infeksiyon gelişimi arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Hastaların 



5 

 

radyoterapi alma öyküsünün olduğu grupta anlamlı olarak mantar infeksiyonu sıklığı düşük 

bulunmuştur. 

 

Sonuç: Hematolojik maligniteli  hastalarda otolog nakil sonrasında invaziv fungal infeksiyon sıklıkla 

görülmekte olup yüksek mortalite ve morbidite sebebidir. Fungal infeksiyona predispozan olabilecek 

bir çok faktör literatürde belirtilmiştir. Lenfoma ve myelom hastalarında nakil sonrası fungal 

infeksiyon gelişmesinde etkili olabilen nötropeni, ileri yaş, nakil öncesi aktif hastalık, nakil sonrası 

nüks, antifungal profilaksi tedavisi alıp almadığı gibi faktörlerin etkinliğinin araştırıldığı 

çalışmamızda, fungal infeksiyon oranları tanılara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir. Lenfomalı hastalarda sıklığının artmış olması bu hastaların relaps refrakter hastalık 

nedeniyle yoğun kemoterapi protokolleri o almış daha önce hastane yatışı olmuş hastalar olmasının 

katkısı vardır.Otolog kök hücre nakli sırasında fungal infeksiyon gelişen hastalarımızda mortalite oranı 

yüksek bulunmuştur.  Mortalitenin artmış olması otolog kök hücre nakli yapılacak hastaların mantar 

infeksiyonunu kolaylaştıracak nedenler açısından iyi değerlendirilmesi,  infeksiyon bulguları ortaya 

çıktığında olabildiğince erken tanı ve erken sistemik antifungal tedavinin başlatılması gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar kelimeler:  Otolog hematopoetik kök hücre  nakli, Multipl myelom, Lenfoma, Fungal 

infeksiyon, nötropeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2) ABSTRACT 

Objectives:  Invasive fungal infectionscan be frequently seen in patients with hematological 

malignancies after autologous transplantation and can be considered as an important cause of high 

mortality and morbidity. In this study, we aimed to determine the effects of factors such as 

neutropenia, age, the illness activity before transplantation, recurrence following transplantation, 

antifungal prophylactic treatment, which may play an important role in the development of fungal 

infections in patients withlymphoma and myeloma. 

 

Materials anad Methods: Seventy eightpatients with myeloma and lymphoma, who were 

hospitalized for mobilization in Istanbul University  Istanbul Medical Faculty Autologous Stem Cell 

Transplation Inpatient Clinic between March 2014 and February 2017 were investigated 

retrospectively. Chemotherapy regimens and the number of chemotherapy cycles prior to 

mobilization, additional treatment with radiotherapy, Complete Blood Count, creatinine and LDH 

values of the hospitalisation day,  antifungal prophylactic treatment, antifungal therapy and its effect on 

mortalitywere evaluated. 

 

 

Results: Nine of 78 patients were hospitalized for mobilization for the second time because of 

mobilization failure; 2.mobilization was successful in all of these patients (100%). Transplantation 

was performed to 78 patients; 50 with myeloma and 28 with lymphoma (NHL and HL). During their 

follow-up, all patients underwent autologous stem cell transplantation and 11 patients died. The total 

mortality rate was calculated as 14.1%. Recurrence was detected in 19 patients after transplantation 

(24.4%), mean recurrence durationwas 6.06 ± 4.39 months after the transplantation. The effect of 

factors such as neutropenia, advanced age, illness activation prior to transplantion, recurrence 

following transplantion and antifungal prophylaxis treatment were investigated in patients with 

lymphoma and myeloma. The rates of fungal infection in our patients were statistically different 

compared to the diagnoses. The diagnosis rate of non-hodgkin lymphoma was higher in the fungal 

infection (+) group than in those diagnosed with myeloma (p = 0.044). (n = 31) had suspicion of 

fungal infection. 64 of the patients received fluconazole as prophylactic antifungal treatment, although 

31 of the patients required antifungal treatment during the hospitalization period. In 6 patients, a 

secondary fungal infection developed. Fungal infections developed in 39.1% of the patients who 

received oral antifungal fluconazole prophylaxis, whereas in 42.9% of those who did not. There was 

no statistically significant relationship between prophylactic treatment and fungal infection 

development (p> 0.05).  No significant difference was found between the age of diagnosis, time after 
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diagnosis, number of chemotherapy cycles and development of fungal infection. Thefrequency of 

fungal infection was found to be lower in the group of patients with radiotherapy administration. 

 

Conclusion: Invasive fungal infections are frequently seen after autologous transplantation in patients 

with hematological malignancies and cause noteworthilyhigher mortality and morbidity. Many factors 

that may be predisposing to fungal infections are reported in the literature. In our study, we 

investigated the efficacy of factors such as neutropenia, advanced age, disease activity prior to the 

transplantation, recurrence after transplantation, antifungal prophylaxis in patients with lymphoma and 

myeloma, which may be effective in the development of fungal infection. The increased frequency of 

patients with ymphoma may be contributed to the fact that being hospitalized before these patients 

have received intensive chemotherapy protocols due to relapse of refractory disease. Mortality rate 

was found to be higher in patients who had fungal infection during autologous stem cell 

transplantation. Increased mortality rates suggest that patients with autologous stem cell 

transplantation should be evaluated in terms of factors that facilitate fungal infection, and that early 

diagnosis and early systemic antifungal therapy should be initiated as soon as possible. 

 

Key Words: Autologous stem cell transplantation, multiple myeloma, lymphoma, fungal infection, 

neutropenia 
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3. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kök hücre transplantasyonu 1957'de ilk kez Dr. Edward Donall Thomas (D: 1920-F: 2012)  

tarafından test edilmiştir. Bu çalışma başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da intravenöz kemik iliği naklinin 

olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Aynı yıl (1957) Yugoslavyadaki  Vinča nükleer 

enstitüsündeki bir nükleer kazada yüksek radyasyon alımı sonucu gelişen kemik iliği tahribatı 

sonrasında tedavi amacı ile bir Fransız onkolog ve bir immünolog  Dr. Georges Mathé (D: 1922-M: 

2010) tarafından yürütülen çalışmada 6 hastaya allojenik kemik iliği nakli denenmiştir.1959'da 

yayımlanan çalışmada 6 hastanın 2'sinde kemik iliği naklinin başarı ile sonuçlandığı belirtilmiştir. 

Hematopoetik kök hücre transplantasyonu, 1959 yılında Edward Donall Thomas'ın akut lösemi tanısı 

olan bir hastaya ikizinden allogenik kemik iliği transplantasyonunun başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi ile literatüre girmiştir.Böylelikle ilerleyen yıllarda başta lösemi ve hematolojik 

hastalıklar olmak üzere tedavi algoritmalarında kök hücre nakli yer almaya başlamasına öncülük 

etmiştir. (1)Edward Donall Thomas (D:1920-Ö:2012) ve Joseph Edward Murray (D:1919-Ö:2012) 

organ ve hücre transplantasyonundaki başarıları nedeniyle 1990 yılında Nobel Tıp Ödülüne layık 

görülmüşlerdir. 

İlk  hematopetik kök hücre uygulamaları Türkiye’de resmi kayıtlara göre 1984'de başlamış ve 

naklin gerçekleştirildiği kliniklerin sayısı 1990'lı yıllardan sonra giderek artmıştır.(2)İstanbul Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde 1992 yılından itibaren hematopetik kök hücre nakil servisleri kurularak 

başarılı kemik iliği nakli uygulanmış ve fakültemiz Türkiye’de öncü kök hücre nakil merkezlerinden 

biri olarak yerini almıştır.  

Güncel olarak kemik iliği nakli en sık hastanın kendinden (otolog) veya bir başka alıcıdan 

(allogeneik) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  

Otolog kemik iliği transplantasyonu hematolojik malignite hastalıklarında sıkça tercih edilen  

bir tedavi yöntemidir. En sık multipl myelom olmak üzere sırasıyla non-Hodgkin ve Hodgkin lenfoma  

endikasyonları arasında yer almaktadır. (3)Bunların yanı sıra over ve germ hücre tümörleri, AML, 

nöroblastom , MS gibi bazı otoimmün hastalıklarda da tercih edilebilmektedir.(4)Otolog kemik iliği 

naklinin yaş sınırı  genel olarak 65 kabul edilse de seçilmiş vakalarda 75 yaşına kadar yapılabilirliği 

klinik çalışmalar ile gösterilmiştir. Kemik iliği nakli genellikle remisyona girmiş hastalarda tercih 

edilse de dirençli olgularda da nakil yapılabilmektedir. 
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İnvaziv fungal infeksiyon (IFI), hematolojik malignitesi olan  hastalarda otolog nakil 

sonrasında artmış sıklıkta görülmekte olup yüksek mortalite ve morbidite sebebidir. Biz bu çalışmada 

lenfoma ve myelom hastalarında nakil sonrası fungal infeksiyon gelişmesinde etkili olabilen 

nötropeni, ileri yaş, nakil öncesi aktif hastalık, nakil sonrası nüks, antifungal profilaksi tedavisi alıp 

almadığı gibi faktörlerin etkinliğinin belirlenmesini amaçladık.İ.Ü İTF Otolog KİT servisine Mart 

2014 - Şubat 2017 tarihleri arasında  mobilizasyon hedeflenerek yatan  78 MM ve lenfoma hastasını 

retrospektif olarak inceledik. Bu hastalara daha önce verilen kemoterapi rejimleri ve aldıkları 

kemoterapi kür sayısı, mobilizasyon için yatışta bakılan  hemogram, kreatinin ve LDH değerleri, nakil 

öncesi hastalık aktivasyonu, antifungal profilaksi tedavisi alıp almadıkları, fungal infeksiyon 

gelişenlerde antifungal tedavi etkinliği ve surveye etkisini inceledik. 

 

4. GENEL BİLGİLER 

4.1. Kemik İliği Nakli 

Otolog hematopoetik kök hücre naklinin anlaşılabilir olmasındatransplantasyon işlemlerindeki 

aşamalarda uygulanan tedavi rejimlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Otolog kök hücre  nakilile 

ilişkili genel bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 

 

4.1.1. Otolog Kemik İliği Nakli Aşamaları  

Otolog kemik iliği nakli4 aşamadan oluşmaktadır:(5) 

 

1-Periferik kök hücrelerinin mobilizasyon aşaması 

2- Nakil öncesi yüksek doz kemoterapi ve duruma göre radyoterapi tedavisi 

3-Dondurularak saklanmış olan  ürünün infüzyonla verilmesidir.(otolog kök hücre nakli). 

4- Hastanın aplazik halden toparlanma(engraftman) aşamasıdır. 
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4.1.1.1.Mobilizasyon 

 CD34(+) hematopoetik kök hücrelerin iyatrojenik olarak kemik iliğinden perifere geçişini 

sağlama işlemi mobilizasyon olarak adlandırılmaktadır.Böylelikle nakilde kullanılacak kök hücrelerin 

periferden toplanabilmesi sağlanmaktadır.Periferik kanda CD34(+) hücre sayısı  normal şartlarda 

periferik kandaki lökosit miktarının çok düşük oranında bulanmaktadır (%0.05) (6)Bu nedenle otolog  

nakilde mobilizasyon evresinin başarıyı etkileyen en önemli aşama olduğu söylenebilir.  

 

Hematopoetik kök hücre mobilizasyonunda kullanılan ilaçlar:  

1) G-CSF(7) 

2) PLERİXAFOR(8) 

Hematopoetik kök hücre mobilizasyonunda çalışmaları devam etmekte olan ilaçlar: 

1) Pegile filgrastim (Pegfilgrastim)(9) 

2) Sarmagrastim(GM-CSF)(10) 

3) Ancestim (rekombinan SCF)(11) 

4) Diğer deneysel tedaviler: CXCR4 antagonistleri , sfingozin-1-fosfat agonistleri (12) ,proteozom 

inhibitörleri (13), α4 integrin inhibitörleri ve β2 agonistlerin (12)yanı sıra rekombinan human 

EPO, rekombinan human TPO , rekombinan human growth hormon, PTH, TPO reseptör 

agonistleri, Gro-β analoglarını kapasayan birçok çalışma mevcuttur.Bu tedaviler halen 

deneysel aşamalarda olmasına rağmen mobilizasyon tedavisinde gelecek yıllarda 

algoritmalarda yerini alacağı öngörülmektedir.(14) 

 

4.1.2.LENFOMA VE MULTİPL MYELOMDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ 

UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

4.1.2.1. MULTİPL MYELOMDA OTOLOG NAKİL: 

Plazma hücre kökenli bir hastalık olan Multipl myelom hematolojik malignitelerin % 10'luk 

bir dilimi oluşturmaktadır.Nadiren genç hastalarda da görülebilse de sıklıkla yaşlı popülasyonda 

görülür. Yeni tanı alan multipl myelom hastaların tedavi algoritmasının belirlenmesinde hastanın nakil 

adayı olup olmaması önemli rol oynamaktadır. 65 yaşın altında olmak, organ fonksiyonları ve 

performans durumlarının iyi olması durumunda hastalar nakil adayı olarak seçilebilmektedir. Nadiren 

genel durumu iyi olan 65 yaş üstü hastalarda da kemik iliği nakli gerçekleştirilebilmektedir. Nakil için 

seçilmiş adaylarda tedavi planı yüksek dozda kemoterapi verilmesinin ardından otolog naklin 



11 

 

yapılmasıdır. Hastalara bunun için öncelikle genel olarak 4 kür 3'lü tedavi kombinasyonları içeren 

indüksiyon kemoterapisi uygulanmaktadır. (VTD, VRD, VCD, PAD, KRd gibi) Kemoterapiyi takiben 

kök hücre mobilizasyonu yapılmaktadır. Kök hücre mobilizasyonu gerçekleşmiş olan hastalarda 200 

mg/m2 melfalan verilerek otolog nakil yapılır. Otolog kök hücre nakli sonrasında VRD veya VTD 

rejimleri ile kısa bir konsolidasyon (pekiştirme) tedavisi uygulanabilir. İdame tedavisi olarak naklin 

ardından bortezomib veya lenalidomid verilebilir. (15) 

 Nakil sonrası nüksün geliştiği Multiple Myelom hastalarında, nüks gelişme süresine göre 

tedavi planı oluşturulur. Nüksün nakilden 18 ay sonra geliştiği hastalar yeniden nakil adayı olarak 

değerlendirilip tekrardan indüksiyon kemoterapi tedavisi verilerek otolog nakil planlanabilir. Fakat 

nakil sonrası nüks özellikle ilk 1 yılda (18 aydan önce) gelişirse bu vakalar nakle uygun değildir. Bu 

hasta grubundadoksorubisin, kortikosteroidler, alkilleyiciler, proteozom inhibitörleri, talidomid, 

lenalidomid, pomalidomidve yeni tedavileri de kapsayan elotozumab, daratumumab gibi ajanlar 

kullanılır(15) 

4.1.2.2. LENFOMALARDA OTOLOG NAKİL:  

Lenfomalar Hodgkin (HL) ve Non Hodgkin lenfoma (NHL) olarak 2 grupta incelenirler. T, B 

veya NK hücre kökenli olmak üzere Non hodgkin lenfomalar da kendi içerisinde alt gruplarda 

incelenmektedir. Lenfoma tipi ve hastalığın evresine göre lenfoma tedavisi planlanmaktadır. 

 Hodgkin lenfomalarda evrelemede Ann Arbor evrelemesine göre yapılır.IPS risk skorlaması 

ise tedaviye cevabı ön görmede kullanılmaktadır.Evre 1 ve 2 A gibi erken evre hastaların; ABVD , 

COPP ya da BEACOPP gibi başlangıçta uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapi rejimlerine 

cevapları iyi olmaktadır. Evre 3-4 hastaların ve > 10 cm kitle ya da semptomatik olarak 

değerlendirilen bulky lenf nodlarının saptandığı vakaların tedavi yanıtı kötüdür. Bu grubun tedaviye 

cevabı iyi olsa bile % 30'a varan oranlarda relapsın görüldüğü ortaya konmuştur.  Tedaviye dirençli ve  

refrakter hastalar için  tedavi algoritmalarını yüksek doz kemoterapinin (DHAP,ICE ya da GDP gibi 

sekonder kurtarma rejimleri) ardından otolog kemik iliği transplantasyonu oluşturmaktadır. (16,17) 

 Non-Hodgkin lenfomalarda ise evrelemede Ann Arbor evresi kullanılmakta ve tedavi cevabını 

ön görme adına IPI skorlamasından yararlanılmaktadır. High grade non Hodgkin lenfomalarda R-

CHOP gibi ilk aşama tedavi sonrası yanıtsızlık veya relaps oranı % 40'a varan oranlarda 

görülmektedir. Bu grupta özellikle Diffüz büyük B hücreli lenfoma gibi diğer alt tiplerde öneri 

düzeyleri  farklıolsa da sekonder aşama kurtarma rejimleriyle remisyonu takiben otolog kemik iliği 

transplantasyonu önerilmektedir. (18)(19)Hodgkin ve non Hodgkin lenfomalarda transplantasyon 

öncesinde KT olarak genellikle BEAM rejimi önerilmektedir. (20) 
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4.1.3. OTOLOG NAKİL SONRASI SAĞKALIM VE KOMPLİKASYONLAR 

 Nakil sonrası 5 yıllık sağkalım Non Hodgkin ve Hodgkin lenfomalarda genel olarak % 

50-60 civarındadır. Bu vakalarda nüks genel olarak ilk 2 yıl içinde gelişmektedir. Agresif Non 

Hodgkin lenfomalarda otolog kemik iliği naklinin hastalıksız sağ kalımı arttırdığı 

gösterilmiştir.(21)Yapılan çalışmalar Hodgkin lenfomalarda relaps sonrası otolog transplantasyonun; 

nakil gerçekleştirilmeksizin uygulanan yüksek doz kemoterapiye kıyasla hastalıksız sağ kalımıönemli 

düzeylerde arttırdığı gösterilmiştir. (20) 

 Multipl myelomda otolog transplantasyon sonrası 5 yıllık survi çalışmalarda farklılık 

gösterse de %48-66 oranında görülmektedir. Myelom hastalarında otolog nakille remisyon ve 

hastalıksız sağ kalım süresi artsa da nakil sonrası neredeyse her vaka nüks için adaydır. 

Tedavi almayan hastalarda nüks çok sık bildirildiğinden özellikle riskli populasyonda 2 ay  

VTDya da VRDnin konsolidasyon (pekiştirme) tedavisi için kullanılmasıuygundur. Seçilmiş 

hasta grubunda ve riskli sitogenetik anormallikleri olan vakalardaidame tedavisinde 

bortezomib ya da lenalidomidkullanımından dayarar görülebileceği gösterilmiştir. Literatürde yeni 

idame tedaviler aracılığıyla remisyon ve hastalıksız sağ kalımla birlikte tüm survinin de artabileceğine 

dair çalışmalar bulunmaktadır(15)(20)(22) 

Otologtransplantasyonun ardından görülen başlıca komplikasyonlar; 

1) Kemoterapiye bağlı erken komplikasyonlar: Febril nötropeni, sepsis, engraftman 

gecikmesi, mukozit, diare, bulantı, kusma, veno-okluzif hastalık, KT ilişkili renal, kardiak, 

pulmoner ve sinir sistemi toksisiteleri  

2) Kemoterapi ilişkili geç komplikasyonlar: Geç dönemde özellikle alkilleyicilere sekonder 

maligniteler, siklofosfamid kullanımına bağlı infertilite 

3) Radyoterapi ilişkili komplikasyonlar:  Geç dönemde radyoterapi bölgesinde sekonder 

maligniteler (Boyun RT'si tiroid ca gibi) ve radyoterapi bölgesinde organ hasarı ve 

disfonksiyonu (radyasyon pnömonisi veya radyasyon enterokoliti gibi) 

4) Graft yetmezliği: Yeterli miktarda CD34(+) kök hücre verilmesine karşın nakil sonrası 

28.günde nötrofil sayısının 0.5x109/L'nin altında olması olarak tanımlanan; etyolojisinde infeksiyon, 

kemoterapi veya otoimmünitenin rol oynadığı düşünülen nadiren otolog nakil sonrası görülmekle 

birlikte sıklıkla allojenik nakil sonrası görülen bir tablodur. 

5) Hastalığın nüksü (15)(17).(20)(23), 
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4.1.3.1.HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYON 

 Son dönemdeki tıbbi ve cerrahi tedavilerdeki yenilikler malignitelerin tedavi edilme 

olasılığını arttırmıştır.Solid organ ve kemik iliği nakli de başarılı tedavi yöntemleri arasında yer 

almaktadır.Ancak bu hasta grubunda immünitenin baskılanması ve kimi zaman görülebilen ağır 

nötropeni sebebiyle infeksiyon sıklığı artmaktadır. Bakteriyel infeksiyonlara bağlı ateş sıklıkla 

hematolojik maligniteli nötropenik hastalarda görülse de etkin ampirik antibiyoterapi imfeksiyonlara 

bağlı mortalite oranını düşürmüştür. Fakat özellikle kandida ve aspergillus olmak üzere mukormikoz, 

koksidiomikoz,kriptokkokoz, histoplazmoz gibi görülen mantar infeksiyonları bu hasta 

populasyonunda morbidite ve mortalite açısından önem taşımaktadır. (24) 

 

 

 Mantar infeksiyonu gelişiminde predispozan faktörler:(25) (26) 

 

- Uzamış ve ağır nötropeni 

- Hemopoetik kök hücre transplantasyonu 

- Solid organ nakli 

- HIV infeksiyonu 

- Yoğun Bakım Ünitesinde hospitalizasyon 

- Kemoterapi 

- Graft versus host hastalığı 

 

 

4.2.İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLARA YAKLAŞIM 

İnvaziv fungal infeksiyonlar (İFİ'ler) özellikle 1990'lardan beri erişkinlerde ve çocuklarda 

hematopoetik kök hücre nakli sonrası infeksiyon kaynaklı morbiditenin önde gelen nedenleri 

arasındadır(27) (28 )Bu infeksiyonların artan insidansı, “yeni” mantar türlerinin ortaya çıkışı, tanı 

yöntemlerinin geliştirilmesi, antifungal ilaç çeşitliliğinin artması İFİ çalışmalarına yeni boyutlar 

kazandırmıştır. 

 

 Mantarlar üç ana sınıfta incelenebilir: mayalar, küfler ve dimorfik mantarlar.  

 

 Bir maya cinsi Candida spp. ve bir küf türü Aspergillus spp. kemik iliği nakli alıcılarındaki 

tüm İFİ’lerin % 80'inden fazlasına neden olur. Candida spp.’nin karakteristik özellikleri 

tomurcuklanma ile üreyen tek hücreli mantar olması ve dallanan hiflerinin bulunmamasıdır. Bunlar 

mukokutanöz alanlarda koloniler oluşturmaktadır ancak mukozal bütünlük bozulduğunda sistemik 
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hastalığa neden olabilirler. Aspergillus spp. gibi küf mantarları en çok konidia (spor) formlarının 

solunması yoluyla bulaşırlar ve gerçek dallanmış hiflere sahiplerdir. Coccidioides immitis / posadasii 

ve Histoplasma capsulatum gibi dimorfik mantarlar oda sıcaklığında küf 35-37 ℃‘de (vücut 

sıcaklığında) maya şeklinde üreme gösterirler. 

 

Son yirmi yılda, IFI’nin epidemiyoloji ve risklerinin değerlendirilmesiyle bu infeksiyonların 

nasıl etkili bir şekilde önlenip tedavi edileceği konusunda önemli gelişmeler olmuştur. Seattle'da iki 

farklı dönemde (1993-1997 vs. 2003-2008) allojenik KİT olan 2500'den fazla hastanın karşılaştırıldığı 

derlemede, hem candida türlerine hem de küflere bağlı ölüm riskinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. 

(29)Erken teşhis, profilaksi ve tedavi dahil tüm aşamalarda büyük adımlar atılmıştır 

 

4.2.1. Candida türlerinin neden olduğu infeksiyonlar 

 

4.2.1.1.Mikoloji ve epidemiyoloji 

 

Candida spp. tipik olarak gastrointestinal (GI) ve genital kanalların deri ve mukozalarında 

bulunur.  Kolonizasyon yatkınlığı, sebep olduğu hastalık çeşitiliği ve prevalansına göre farklılık 

gösteren sayısız Candida türü vardır. Mukoza bütünlüğünün bozulması ve candida kolonizasyonunu 

arttıran faktörler  invazif infeksiyonların gelişmesindeki riski arttırır. Etkili faktörler arasında mukozal 

inflamasyon, nötropeni, graft versus host disease (GVHD), geniş spektrumlu antibiyotiklerin 

uygulanması, total parenteral nütrisyon, santral venöz kateter  bulunur. 

Çok sayıda Candida türü olan C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis ve C. 

parapsilosis, invaziv hastalıklarla ilişkili en yaygın organizmalardır. (30)(31) Bu organizmalar, 

infeksiyona neden olma yeteneklerinin yanı sıra antifungal ilaçlara karşı direnç gösterme yetenekleri 

bakımından da farklılık gösterir. C. Albicans candida türlerinin  arasında en “virülan” olmasının 

nedeni  mukozal membranlar ve dokulara tutunarak invaze olabilen hifler yaratma özelliğinden 

dolayıdır.(32) C. glabrata ve C. krusei gibi diğer türler de daha düşük sıklıkta olsa da hastalığa neden 

olurlar. ABD'de 23 nakil merkezinde (TRANSNET) yapılan prospektif bir sürveyans çalışmasında, C. 

glabrata, IFI'lere neden olan en yaygın organizma olmuştur, bunu C. albicans, C. parapsilosis, C. 

tropicalis ve C. krusei takip etmiştir.(33) 

Özet olarak bu türler, spesifik konak özelikleri ve tedaviye bağlı olarak değişen infeksiyon 

sıklığı açısından kendine özgüdür. 
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4.2.1.2.Patogenez ve bağışıklık 

 

Nötropeni ve IFI'lar arasındaki ilişki uzun zamandır bilinmektedir; Bununla birlikte, son 

yıllarda, bu etkenlere karşı alınan önlemlerin yetersiz ve karmaşık olduğu ve bağışıklık sistemindeki 

hem edinilmiş hem de doğuştan gelen kusurların hastalığın gelişme riskinde önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir. 

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu ile ilişkili olan yüksek mukozal kandidal 

infeksiyonu insidansı, ilk olarak antikandidal savunmada CD4+ T hücresinin klinik olarak önemli 

rolünü vurgulamıştır. Çalışmalar, invazif kandidal infeksiyonun organizmanın hücre yüzeylerine 

yapışmasını izlediğini ve bunun da proinflamatuar sitokin yanıtlarını indüklediğini göstermiştir. 

Organizma invazyonuna karşı çeşitli immün mekanizmalar rol oynamaktadır. Nötrofiller kandidal 

psödohiflere zarar verir, mayaları fagosite ederler ve doğal bağışıklık yanıtını modüle etmeye yararlar 

(34) Hem dendritik hücreler (DC'ler) hem de makrofajlar, mantar antijenlerini T hücrelerine sunarak, 

kandidal mayalara ve hiflere bağlanır ve fagosite eder. İnfeksiyona yanıt CD4 + T yardımcı tip 1 

(TH1) lenfositinin sitokin salgılamasıyla indüklenen monosit ve nötrofil fonksiyonuna bağlıdır. 

İnvaziv kandidiyaza karşı savunmada tümör nekroz faktörü- α (TNF- α) ve interlökin (IL) -18 önemli 

olduğu bilinmektedir.  

Candida mayalarına ve hiflerine karşı gelişen doğal immün yanıt, morfolojik farklılığa göre 

eksprese edilen β-glukanın dectin recognition 1’e bağlı olarak farklılık göstermektedir. (32) 

 

4.2.1.3. Klinik bulgular 

Candida spp. ile ilişkili farklı klinik tablolar görülmektedir: 

 

4.2.1.3.1.Mukokutanöz infeksiyon 

 

Mukokutanöz candidal infeksiyonun klasik bulgusu ağızda beyaz plaklarla ortaya çıkan klinik 

tablodur. Candida ayrıca angular kelilite neden olur. Özofajit ve diğer alanların tutulumu 

GI kanalı oral kandidiyaz olmasa da ortaya çıkabilir ve disfaji, substernal göğüs ağrısı, bulantı, kusma 

ve üst GI kanaması ile ilgili şikayetler diğer etiyolojilere bağlı gelişen özofajitten ayırt edilemez. 

Mide, candidal infeksiyonun ikinci en sık görülen GI bölgesi olup bunu kalın ve ince bağırsaklar izler. 

Endoskopi bulguları beyaz plaklar, tek veya çoklu ülserler, erozyonlar ve psödomembran oluşumunu 

içerir. Mukokutanöz infeksiyon, özellikle mukoza bütünlüğüne eşlik eden hasar ile birlikte, invazif 

hastalığa yol açabilir. 
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4.2.1.3.2.Kandidemi veya akut dissemine kandidiyaz 

 

HCT'yi takiben, periferik bölgelere yayılma sıklığı daha yüksektir. Karaciğer, dalak ve 

akciğerler en sık etkilense de, hemen hemen tüm diğer organlar, böbrek, beyin, kalp (miyokardit veya 

endokardit), merkezi sinir sistemi (CNS), vasküler endotelyum, kemik ve göz dahil olmak üzere 

yayılma riski taşır. (endoftalmit). Mikroabseler, candidal doku invazyonunun ayırt edici özellikleridir. 

Bu nedenle invazif hastalık kliniğe yansımasa dapozitif kültürler ile saptanabilir. 

 

Cilt lezyonları da özellikle C. albicans ve C. tropicalis'in neden olduğu infeksiyonlarda sık 

görülür. Bunlar tipik olarak papüler veya püstülerdir ve ağrılıdır.  

 

Candida spp. endotele ve kateterlere bağlanarak endokardit ve tromboflebit gibi endovasküler 

infeksiyonlara neden olabilir. Tromboflebit en yaygın olarak postmortem teşhis edilir; Bununla 

birlikte, ekstremite ödemi bulunan bir hastada ya da santral venöz kateter yoluyla uzun süreli geniş 

spektrumlu antibiyotik ve/veya total parenteral nütrisyon uygulanma öyküsü bulunan hastalarda 

rastlanabilir. Nadir olsa da, Candida spp. fungal endokarditin en sık nedenidir. 

 

Candida türleri, hematojen yayılım yoluyla akciğerlere yayılabilir, ancak bu organizmalar 

nadiren solunum yolu ile bulaşarak hastalığa neden olurlar. Bu nedenle balgam veya bronkoalveoler 

lavaj kültürleri sınırlı tanısal değere sahiptir. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında, 

nodüler tarzda hastalığı düşündüren patolojik bulgular saptanabilir. Histopatolojik olarak kanıtlanmış 

pulmoner kandidiyazı olan KİT hastalarıyla yapılan bir çalışmada, 17 (% 88) hastanın 15’inin BTsinde 

çok sayıda nodül saptanmıştır. Hastaların yaklaşık yarısında, budanmış ağaç manzarası tarzında 

sentrilobüler nodüller gösterilmiş ve bu taramaların % 75'inde nodüller bilateral saptanmıştır. 

Hastaların çoğunda hava bronkogramları hatta yer yer buzlu cam opasiteleri, plevral effüzyonlar, 

bronş duvarlarında kalınlaşma ve kavitasyon bulunmaktaydı (35)Bu nedenle, Candida spp.'nin 

hematojen yayılımının neden olduğu lezyonları solunum yolundan yayılan organizma lezyonlarından 

(ör. Aspergillus spp.) ayırt etmek zordur.  

 

4.2.1.3.3.Hepatosplenik kandidiyaz veya kronik dissemine kandidiyazis 

 

Hepatosplenik kandidiyazis, nadiren mikrobiyal düzeyde teşhis edilmesine rağmen disemine 

infeksiyonun muhtemelen en sık görülen sendromudur. Hepatotosplenik kandidiyazın patogenezi, 

organizmanın portal dolaşım aracılığıyla, mukoza hasarı sonrasında, Candida kolonizasyonu ile ya da 

nötropeni tablosunda görülmesi ile kendine özgüdür. Semptomlar tipik olarak nötrofil engrafmanından 

sonra ortaya çıkan progresif inflamasyon ile eş zamanlı olarak görülmektedir ve histopatoloji daha çok 
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granülomatöz inflamasyona işaret etmektedir. Bu nedenle bu sendrom aynı zamanda “kronik disemine 

kandidiyazis” olarak da adlandırılmaktadır(36). İnsanlar genellikle süreğen ateş ile başvururlar, karın 

ağrısı ve özellikle alkalin fosfataz olmak üzere karaciğer fonksiyon testleri yükselebilir. Son dönemde, 

uzamış semptomatolojide İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuar Sendromugelişimine dikkat 

çekilmiştir. 

 

 

4.2.1.4. Tanı ve tedavi 

 

4.2.1.4.1. Tanı 

 

Kandidemi tanısı genellikle kan kültürlerinden gelen Candida türlerinin tanımlanmasına 

dayanır. Kan kültürü duyarlılığı, yeni kültür metodolojileriyle bile, nispeten zayıftır; bir kişide kültür 

pozitif olmaksızın invaziv candida infeksiyonu olabileceği unutulmamalıdır. Nükleik asitleri saptamak 

için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizlerini içeren yöntemler ve antijenlerin (mannan, glukan) 

saptanmasını sağlayan metodlar da dahil olmak üzere, çoklu non-kültür-bazlı analizler, tanıya 

yardımcı olarak kullanılmaktadır. Bu tahliller, teşhiste faydalı olabilir; kan kültürleriyle 

karşılaştırıldığında, C. albicans'ın sekanslarını amplifiye etmek için tasarlanmış bir multipleks PCR, 8 

saat içinde sonuçlanmaktadır ve% 96.9'luk bir duyarlılığa sahiptir. (37)Bazı analiz merkezlerinde PCR 

analizleri yapılmasına rağmen çoğu klinisyen tarafından yaygın olarak kullanılmaz. ABD Gıda ve İlaç 

İdaresi (Food and Drug AdministrationFDA), IFI teşhisine yardımcı olmak için β - glukanı tespit eden 

bir tahlili açıklığa kavusturdu, Bu yöntem Japonya'da daha yaygın olarak kullanılmıştır. Bu yöntem 

başlangıçta nötropenik ateşin açıklanmasında kullanıldı ve kandidemi tanısı için yaklaşık % 80 

duyarlılık ve özgüllüğünün olduğu belirtildi (38) (39)HCT alıcılarının küçük bir değerlendirmesinde, 

deney kan kültürü pozitifliğinden 2.5 gün sonra (medyan) pozitifleşmiştir, ancak kültürler 

temizlendikten sonra da test pozitif kalmıştır .(40) β - glukanın, birçok fungal infeksiyon, bakteriyemi 

tablosunda ve yalancı pozitif sonuca sebep olan intravenöz immünoglobulin (IVIG) gibi bazı ilaçlarla 

dolaşımda görülebildiği unutulmamalıdır. Hepatik kandidiyaz tanısı tipik olarak görüntülemeye 

dayanmaktadır. % 90'ın üzerinde bildirilen bir duyarlılık ile, intravenöz (IV) kontrast ile yapılan 

abdomen BT taramaları ultrason incelemelerinden daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Bir prospektif 

çalışmada hepatosplenik kandidiyaz şüphesi olan hastalarda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

taramalarının rolü incelenmiş, yüksek pozitif ve negatif prediktif özellikler ortaya konmuştur (sırasıyla 

% 85 ve % 100, %100 duyarlılıkla). Hepatosplenik anomalisi olan 13 hastanın 11'inde lezyonlar 1 

cm'den küçük bulunmuş  ve T1 ağırlıklı görüntülerde iyi tanımlanmış hiperintens odaklar olarak 

belirtilmişlerdir.(41) 
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4.2.1.4.2. Önleyici terapi 

 

Kandidiyazın önlenmesine yönelik stratejiler arasında, (1) herhangi bir infeksiyon kanıtının 

yokluğunda antifungal ilaçların uygulanması olarak tanımlanan primer profilaksi, (2) önceki IFI'lerin 

geçmişi olan hastalara ajanların uygulanması olarak tanımlanan ikincil profilaksi, ve ( 3) tanımlanmış 

fakat tanısal olmayan bir klinik endikasyona dayanan, ancak kanıtlanmış IFI'lere dayanmayan 

ajanların uygulanması olarak tanımlanan ampirik tedavi. Prototipik ampirik tedavi nötropeni sırasında 

ateşi olan hastalarda antifungallerin kullanılmasıdır. Burada, diğer önleyici tratejilerin etkinliğini 

yorumlamadaki karmaşıklık ve HCT alıcılarında birincil profilaksi stratejilerinin yaygın şekilde 

benimsenmesi göz önünde bulundurulduğunda, birincil profilaksi tartışılmaktadır. 

Primer profilaksi öncesi greftleme için flukonazolü değerlendiren ilk iyi tasarlanmış plasebo kontrollü 

çok merkezli çalışma, genel mortalite farklı olmasa da, aktif ilaç kolunda kandidiyaz oranlarının 

azaldığını göstermiştir (42) 

 Bu çalışmada, kaydedilen olguların yaklaşık yarısı allojeneik HCT ve otolog HCT alıcıları 

olmuş, dolayısıyla infeksiyonun neden olduğu riskler ve tahmini mortalite heterojendir. Allojenik 

HCT alıcılarının daha büyük bir oranını kaydeden bir sonraki tek merkezli çalışma, daha uzun bir süre 

(75 gün) flukonazol alan kişilerde daha iyi bir sağkalım olduğunu göstermiştir. (43) 

Uzun süreli takip analizinde sağkalım yararı devam etmiştir.(44).  Gerçek uzun süreli flukonazol 

uygulamasının yararı tartışmalıdır ve çoğu kılavuz, flukonazolün öncelikle ön-aşılama döneminde 

faydalı olduğunu öne sürmektedir.(45) Bu konuya geri dönersek, uzun vadeli takip analizinin GI 

kanalı GVHD skorları ile ilişkili flukonazolün faydasını gözlemlemesi ilginçtir; belki de bazı faydalar, 

Candida bağırsak kolonizasyonunun, dectin ‐ 1 polimorfizmleri olan seçilmiş bireylerde GVHD 

gelişimini şiddetlendirdiği yakın tarihli gözlemlerle açıklanabilir.(46)(47)(48) Çoğu Candida türüne 

karşı mükemmel aktivitesine rağmen, özellikle C. glabrata ve C. krusei gibi belirli türlere bağlı 

infeksiyonların tedavisinde, flukonazol alan kişilerde orantısal olarak daha invaziv bir hastalığa neden 

olmaktadır.(49) 

Flukonazolün başlıca sınırlaması, küflere karşı etkinlik eksikliğidir. Dolayısıyla, iyi tolere 

edilen geniş spektrumlu ajanların mevcudiyeti, bu daha ölümcül IFI'leri önlemek için bir rejimi 

araştırmayı yenilemiştir. Amfoterisin B, çoklu geniş spektrumlu triazoller ve ekinokandinlerin lipit 

formülasyonları, çeşitli yüksek riskli popülasyonlarda profilaktik bir antifungal olarak kullanımları 

için araştırılmıştır veya araştırılmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar, invazif kandidiyazı 

önleme yeteneğimizi doğruladı; bununla birlikte, kanıtlanmış küf infeksiyonlarını önleme ve mantarla 

ilişkili mortaliteyi azaltma ile ilgili veriler, bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi daha 

tartışmalıdır. 
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4.2.1.4.3. Invaziv kandidiyaz tedavisi 

 

Çoklu antifungal ilaçların kullanıma sunulmasıyla invazif kandidiyazın tedavisinde önemli 

adımlar atılmıştır. Bu ilaçlarfarklı etki mekanizmalarına, farklı toksisiteye ve ilaç etkileşimlerine 

sahiptir. Genel olarak, her biri, hastaya ve Candida türlerine özgü yarar göstermektedir. Bu nedenle 

tedavi düzenlenmesinin olası etken türüne ve etkenin gelitridği direnç mekanizması göz önünde 

bulundurularak yapılaması önerilmektedir. Çalışmalar, flukonazolün kandidiyazis tedavisinde 

amfoterisin B deoksikolat ve ekinokandinlerden daha  etkisiz olmadığını gösterse de, bu çalışmalar 

büyük oranda bağışıklık yetmezliği olan (non-nötropenik) hastaları kapsamaktadır. (30)(31) 

(50)İnfeksiyöz Hastalıklar Derneği (IDSA) tarafından düzenlenen tedavi kılavuzları ekinokandinler ile 

birincil tedavi önermektedir; aktif bir azole (flukonazol veya vorikonazol) geçiş, ekinokandinlerin IV 

gereksinimleri göz önüne alındığında idame tedavi olarak düşünülebilir.(51) Kandideminin tedavisi 

için ekinokandinlerin artan kullanımı ile bu yaklaşım, birçok tıp merkezinde onaylanmıştır. Sistematik 

gözden geçirme çalışmalarından elde edilen veriler, ekinokandin bazlı primer tedavi ile bu ilaçlara 

kısmi direnç gösteren organizmalar haricinde potansiyel yarara işaret etmektedir.(52) 

 

Mevcut öneriler, kan kültürlerinin steril kalmasından sonra en az 2 hafta boyunca aktif bir 

antifungal ajana devam edilmesidir. (51)Bu öneriler, organizmanın, infeksiyon belirtileri göstermeden 

başka bölgeleri de infekte edebileceği ve antifungal tedavinin zamanından önce kesilmesi durumunda 

klinik olarak ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. 

Kandidemi, intravasküler bir kateterden köken alabilir veya ikincil olarak yüksek fungal yük 

durumunda bir kateteri infekte edebilir. Bu nedenle, kateterlerin infekte olmuş kişilerde çıkarılması 

gerekmektedir.(53)  Hemodinamisi stabil  olan hastalarda yüksek oranda bireyselleştirilmiş bir 

karardır. Santral venöz kateterin çıkarılmasından sonra semptomların (esas olarak ateş) gerilemesi, 

antifungal tedavi ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Hepatosplenik kandidiyaz tedavisi, yukarıda tarif 

edildiği gibi benzer bir mantık takip eder ve amfoterisin B, azoller ve ekinokandinler dahil olmak 

üzere birçok ilaç ile yapılmaktadır. 
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4.2.2. Aspergillus türlerinin neden olduğu infeksiyonlar 

 

4.2.2.1. Mikoloji ve epidemiyoloji 

Aspergillus sporlarıısıya dirençlidirler  ve çevredebol miktarda bulunur. Sporlara maruziyet, 

doğada özellikle de bitki örtüsü ve toprak, ahırlar, kompost yığınları ve bitkilerin çürümesi ile ilişkili 

olarak her zaman meydana gelebilir; maruziyet esas olarak solunum yolu ile, normal inhalasyon veya 

sigara ile (tütün veya marihuana) gerçekleşir. Aspergillus türleri, özellikle A. niger, gıdalarla da 

alınabilir ve biber ve baharatlarda bulunur. Aspergillus dahil olmak üzere filamentöz mantarlar, 

biyofilm olarak büyüyebildikleri gibi su kaynaklarından da izole edilebilir(54) Diğer türler, özellikle 

de A. flavus ve A. terreus da hastalığa neden olmakla birlikte, çoğu invaziv aspergillozis (IA) vakasına 

A. fumigatus neden olmaktadır. A. fumigatus'un belirgin yaygınlığı, ısıya dirençli olması, yüksek 

büyümehızı gibi çoklu "virülans" özellikleriyle açıklanabilir. Son zamanlarda A. Fumigatus'un tek bir 

tür olmadığı, farklı “gizli alt türleri” içerdiği kabul edilmiştir (41)Bu organizmalar benzer özellikler 

gösterse de ve sıklıkla morfolojik özelliklere dayanılarak A. fumigatus olarak tanımlansa da, bunlar 

genetik olarak özgüldür ve klinik öneme sahip büyüme özelliklerinde farklılıklar gösterirler. 

 

Tarihsel olarak, IA'nın öncelikle nötropeni sırasında hastanede yatan hastalarda meydana 

gelen bir infeksiyon olduğu düşünülmüş ve “salgın” ortamlarında potansiyel nazokomiyal bulaşma 

kaynaklarına odaklanılmıştır. Bununla birlikte, 1990'larda, önemli epidemiyolojik çalışmalar, nakil  

hastalarında artmış vaka sayısının meydana geldiği, şiddetli GVHD veya T ‐ hücre deplesyonu 

dönemlerinde, engraftmandan sonra ortaya çıktığını göstermiştir(27) (55) 

 

Son çalışmalar Aspergillus spp. (ve diğer filamentöz mantarlar), hava koşullarındaki 

değişikliklere (hem sıcaklık hem de yağış) karşılık gelen bazı coğrafyalarda mevsime göre 

değişkendir. (56) Maruziyetin, hastanenin kaynakları tarafından belirlenen ve transplant merkezlerinde 

havadaki filamentöz mantar miktarını etkileyen çevresel değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği 

vurgulanmaktadır. TRANSNET çalışmasında allojenik kök hücre naklini takiben ölçülen kümülatif İ 

invazif aspergillus insidansı% 5'in altındaydı ve otolog kök hücre naklini takiben İA insidansı% 1'den 

azdı(33) Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çok merkezli gözlemsel çalışma (PATH Alliance) 

benzer düşük oranlar bildirmiştir.(57) 
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4.2.2.2.Patogenez ve bağışıklık 

 

Bu organizmalar, tipik olarakkonidia'nın solunmasıyla elde edilir; bu sporların küçük boyutu 

ve hidrofobik dış yüzeyi, hava yolunun derinliğine etkili bir aerosolizasyonu ve immün sistemi aşmayı 

kolaylaştırır. (58)Hastalığa neden olmak için gerekli olan inokulum ve maruz kalma süresi büyük 

ölçüde bilinmemektedir ve bireylerde muhtemelen farklıdır. Hastalar, daha sonraki immün yetmezlikle 

birlikte hastalığın gelişiminden önce bir süre kolonize olabilirler. Mukosiliyer savunmalardan veya 

hava yolu epitel hücreleri veya lokal fagositler tarafından alınmasından kaçan Conidia, organizmanın 

dokuya invaziv formu olan hiflere dönüşebilir. Doku istilasından kısa süre sonra, hifler hasar görür ve 

nötrofiller tarafından tahrip edilir. Conidia ve germtubes arasındaki morfolojik değişiklikler sırasında 

çeşitli farklı antijenler eksprese edilir; muhtemelen en önemlisi β ‐ glukan maruziyeti gibi 

görünmektedir. Bu, hidrofobik konidia tabakasının dış yüze eksprese edilmesinden sonra hücre 

duvarında açığa çıkar ve farklı inflamatuar yanıtları ve sonuçta oluşan adaptif immünitenin doğasını 

harekete geçiren fagosit dectin ‐ 1 reseptörleri tarafından etkili bir şekilde tanınır (59) Dolayısıyla, 

nötrofillerin varlığı ve / veya işlevi, Aspergillus türlerine geç tek bir yanıtı temsil eder. Proksimal 

sayısız etkileşim vardır ve konidia'nın etkin tanınmasını ve temizlenmesini içeren polimorfonükleer 

nötrofil (PMN) yanıtlarıyla koordinasyon sağlar ve hem lokal hem de sistemik inflamatuar yanıtların 

ve T hücre immünitesinin miktarını gösterir. Etkili ve sürekli bir koruma sağlamadaki önemi hem 

hayvanlarda hem de insanlarda gösterilmiştir. Örneğin, dentritik hücreler (DC) farelerde ve insanlarda 

aspergillosis'e karşı savunmada önemli bir role sahiptir (60)Hem konidia hem de hiflerin fagositozuna 

ek olarak, DC'ler, T ‐ hücre reaktivitesini etkileyen lenf düğümlerine ve dalağa göç ederler. (61)Çoklu 

hayvan ve klinik çalışmalar, sonuçta meydana gelen T ‐ hücre reaktivitesinin spesifik yapısının, 

konakçının hem efektör aktivitesini hem de potansiyel olarak patolojik inflamasyon cevabını etkileyen 

TH1, TH2 ve TH17 tipi hücre yanıtları ile birlikte, İA'ya karşı savunma gücünü etkilediğini 

göstermiştir.Aspergillus hastalığının ayırt edici özelliği, kanama, enfarktüs ve akciğer nekrozunun 

gelişmesiyle sonuçlanabilen anjiyoinvasif pulmoner infeksiyondur. Anjiyoinvazyon ayrıca hematojen 

yayılıma neden olabilir. Bu klasik tanımlama, daha yüksek pulmoner fungal yüke izin veren, 

başlangıçtaki nötropenisi olan kişilerde daha yaygındır; progresif pulmoner inflamatuar yanıtlar veya 

lokalize hava yolu hastalığı ile daha tutarlı olan başka bir varlık da hem hayvan modellerinde hem de 

kök hücre nakli (HCT) alıcılarında gözlemlenmiştir. Hava yolu aspergillozu ve anjinovazif 

aspergillozis arasındaki fark, hem altta yatan tanıya hem de lökosit sayısına dayanarak tahmin 

edilebilir (62)Bazı araştırmacılar, non-nötropenik konakçılarda gelişebilen ve tanısal test 

performansına etki eden özgün bir “immün yeniden yapılandırma sendromu” olduğunu öne 

sürmüşlerdir (63). Tanı ve tedavi yaklaşımlarını bilgilendirmek için farklı konaklardaki hastalıkların 

doğal gelişimini anlamak için daha fazla çalışma gereklidir. 
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4.2.2.3.Klinik bulgular 

 

Aspergillus'un biyolojisi tahmin edeceğinden, en yaygın kolonize alanları hava yolu ve 

paranazal sinüslerdir; bununla birlikte, hastalık sadece GI yolu ve deri dahil olmak üzere başka 

sistemlerde edinilebilir . 

 

 

4.2.2.3.1.Sino - pulmoner aspergilloz 

 

Hem alerjik hem de invazif hastalıklar sino - pulmoner sistemi etkiler. İnvaziv hastalık, 

solunum yollarına izole edilen (örn., Trakeobronşit) dışkılardan akciğer parankimal invazyonuna 

uzanan ve ekstrapulmoner yayılma potansiyeli olan bir spektrumda değişir. Aspergillus 

trakeobronşitinin, esrar kullanımı olan HIV infekte hastalardaki uygunsuz lokal yanıtın eşlik ettiği 

yaygın hava yolu maruziyeti olan kişilerde meydana geldiği bildirilmiştir. Son zamanlarda, 

hematolojik maligniteleri olan kişilerde bildirilmiştir (64) Trakeobronşitin radyografik paterni, 

klinisyenlerin tarihsel olarak Aspergillus türleri ile ilgili olarak düşündükleri gibi “tipik” değildir. Bu 

hastalar tipik olarak hava yolu reaktivitesi, inatçı öksürük ve trakeobronşit ile birlikte CT taramasında 

karakteristik bulgularla ortaya çıkarlar .Balgam örnekleri sürekli olarak birkaç koloniden daha fazla 

kolonileri üretebilir  ancak negatif kültürler bu tanıyı dışlamaz. Açıklanamayan veya kronik öksürük 

olan hastalarda özellikle semptomlar antibakteriyel tedaviye dirençli olduğunda bronkoskopi 

düşünülmelidir. Psödomembranlar dahil olmak üzere çeşitli bronkoskopik ve post-mortem bulgular 

tanımlanmıştır. Bu tip bir hava yolu hastalığı için riskler iyi tanımlanmamıştır; bu hastalar tipik olarak 

nötropenik değildir ve kronik hava yolu hastalığı gibi yetersiz hava yolu konidial klirensine yatkın 

olan ve potansiyel olarak yüksek hava yolu maruziyetinin (örn. sigara içimi) görüldüğü kişilerdir. Alt 

solunum yolları ile sınırlı diğer infeksiyonlar larinjit ve trakeiti içerir. Trakeobronşitin invazif 

potansiyeli, başlangıçtaki klinik prezentasyondan önce kanda Aspergillus antijeninin saptanması ve 

daha sonra parankimal lezyonların gelişmesiyle belgelenmiştir.(65)Aspergilloz terimi genellikle çok 

sayıda invaziv akciğer patolojisini refere etmek için kullanılır. Bu organizmaların izole pulmoner 

nodüller, fokal pulmoner infiltratlar veya daha da dağınık “buzlucam” opasitelerine neden olduğu 

kabul edilebilir. Histopatolojik olarak, bu hastalık büyük miktarda lokal inflamasyon, kanama ve 

nekroza doğru ilerleyebilen parankimal hifal invazyon ile karakterizedir. Bu, sıklıkla aspergillozun 

göstergesi olarak kabul edilen radyografik bulguların, inflamasyon ve kanama ile oluşan radyografik 

bir halo ve nekroz bölgelerinde gelişen kavitasyon ile ortaya çıkan bir hastalıktır. 

Potansiyel olarak bağışıklık sistemi daha az baskılanmış bir konakçıda meydana gelebilen 

"aspergilloma" dan farklı olarak, invazif hastalığın son ürününün bir sonucu olarak, bu ortamda ortaya 

çıkan bir "aspergilloma" arasında ayrım yapmak önemlidir. 
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HCT alıcılarında, bulgular non-spesifik ve değişken olabilir ve hatta akciğerlerdeki potansiyel 

hastalığı bile göstermeyebilir. Spektrumun diğer ucunda, cilt veya beyin gibi diğer organlara zaten 

yayılmış olan hastalıklarla başvuran kişiler vardır. Hastalık akciğerlerde ilerledikçe, plevra, perikard 

ve miyokardiyum gibi komşu organları içerebilir. Sinüzit genellikle semptomatiktir ve diğer 

patojenlere bağlı sinüzitlerden ayırt edilemez. İnvaziv bir sürecin düşündürücü belirtileri ve 

semptomları arasında nazal septumun eroziv lezyonları, kavernöz sinüs trombozu, ağrılı göz 

hareketleri, ekstraoküler kas plejisi, diplopi ve periorbital şişlik yer alır. Hastalığın ileri aşamasına 

işaret ettiğinden, beklenen kötü sonuçlarla, daha önceki fungal tutulumu tespit etmek için araştırma 

yapılmasını gerektirir. 

 

4.2.2.4.Tanı ve tedavi 

 

4.2.2.4.1.Tanı 

BT taramaları, akciğer grafisinde(66) daha duyarlı olduğu için erken tanı için önemlidir. 

Aspergillus spp. nedenli parankimal lezyonlar, nodüller de dahil olmak üzere çevresel bir kanama 

(genellikle “halo” olarak tanımlanan), fokal infiltratlar veya nekrozlu lezyonlar (kavitasyon) ya da 

bunların hepsinin bir kombinasyonu olan nodüller dahil olmak üzere birçok formda radyografik olarak 

görünebilir. Radyografik bulgular, nötropeni ve / veya hücresel immünitede defektlere karşılık gelen 

risk periyotlarında farklılıklar göz önüne alındığında, HCT'yi takiben oldukça değişken olabilir. 

 

Birçok çalışma, bronkoalveolar lavajın (BAL) hem güvenli hem de tedavi kararlarına yardımcı 

olduğunu belgelemiştir. M.D. Anderson Kanser Merkezi'nde 501 HCT alıcısında yapılan 598 BAL'ın 

büyük bir derleme çalışmasında, patojenlerin tanımlanması için toplam verim% 55'di, ayrıca ilk dört 

gün boyunca yapılan BAL (% 75) sırasında daha yüksek bir başarı elde edildi. Bu bilgi, hastaların% 

51'inde antimikrobiyal tedavinin ayarlanmasıyla sonuçlandı ve prosedür ile ilişkili komplikasyon oranı 

çok düşüktü (<% 1) (67) 

 

Günümüzde çoklu ilaç direnci ve çok sayıda antimikrobiyal seçeneklerde infeksiyöz 

komplikasyonların tedavi edilmesinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, agresif bir tanı yaklaşımı 

akıllıcadır. IA tanısı koymanın tarihsel yolları organizmanın kültürüne ve elementlerin histopatoloji 

yoluyla tanımlanmasına dayanmaktadır; ancak, herhangi bir solunum yolu örneğinin - balgam veya 

BAL - kültürünün duyarlılığı ve biyopsi temelli tanının duyarlılığı, hastalığın evresine bağlı olarak% 

50 veya daha az bir oranda kalmaktadır. Bu nedenle, bu alan, hem nükleik asit hem de antijen 

saptaması kullanılarak Aspergillus spp.'nin tespiti için kültür dışı metotlarının geliştirilmesine 
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odaklanmıştır. Çok sayıda PCR tabanlı test geliştirilmiştir ve değişken performans ile çalışılmıştır; 

Bazıları farklı kurumlarda kan ve / veya dokularda (BAL dahil) kullanılmaktadır. Teşhiste büyük bir 

ilerlemeye, özellikle galaktomananları (GM'ler) saptayan antijen tespit stratejilerinin daha genel olarak 

benimsenmesiyle de tanık olunmuştur. GM'ler çoklu mantarların hücre duvarı bileşenleridir ve çok 

sayıda tanı testinin temelini oluşturur. (IA için olanlar  ve diğer infeksiyonlar (örn, histoplazmoz)). 

Çoğu ülkede mevcut olan bu test, Aspergillus GM'yi saptamak için bir çift ve çoklu enzim bağımlı 

immünosorbent analizinde (ELISA) bir sıçan monoklonal antikorunu kullanan bir tahlildir. 

Hematolojik maligniteleri olan hastalarda ve HCT alıcılarında yoğun olarak çalışılmış ve FDA 

tarafından kan ve BAL sıvısında kullanım için onaylanmıştır. Daha iyi bir duyarlılık elde etmek için, 

özgüllükten biraz ödün vermeden, pozitifliği tanımlamak için cut-off değerinin düşürülmesi ile testin 

performansında bir ilerleme sağlanmıştır. 27 çalışmanın bir meta-analizi, testin duyarlılığı ve 

spesifitesinin serumda yaklaşık% 71 ve % 89 olduğunu,(68) küf odaklı aktif antifungal tedavi alan 

kişilerde duyarlılığın daha düşük olmasına rağmen saptanmıştır. BAL sıvısında GM varlığının test 

edilmesi özellikle yüksek riskli kişilerde (HCT popülasyonu) çok yararlıdır; Çalışmalar, sadece 

kültürün kullanıldığı gruba göre yüksek duyarlılık göstermektedir(69)(70)Sıklıkla “preemptif tedavi” 

olarak adlandırılan bu yaklaşımın daha erken tanılara, daha çok antifungal ilaçların kullanılmasına 

neden olduğu ve bazı merkezlerde, özellikle de Avrupa'da kullanıldığı bildirilmiştir (71) Klinik 

performansı henüz analiz etmek için büyük randomize çalışmalar tamamlanmamıştır, ancak bazıları 

devam etmektedir. Avustralya'da yakın zamanda tamamlanmış bir araştırmanın ilk sonuçları, PCR ve 

GM enzim immunoassay ile kombine bir taramanın daha az antifungal ilaç kullanımına neden 

olabileceğini düşündürmektedir. (72) Bu tip tarama stratejilerinin optimizasyonu, HCT merkezlerinde 

daha yaygın kullanılmadan önce muhtemelen gereklidir. 

 

4.2.2.4.2.Önleyici terapi ve Invaziv Aspergilloz Tedavisi 

 

Aspergillozun önlenmesinin temeli, sporların solunmasından kaçınılmasıdır. Yayınlanan 

çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, toprak ve bitkilerle temas, sigara kullanımı, çiftçilikle 

uğraşmanın etkisi olabileceği tartışılsa da, hastalık oranını etkilemediği görülmüştür. Yüksek verimli 

parçacıklı hava (HEPA) ‐ filtrelenmiş hava maskelerinin giyilmesinin etkinliği de kontrollü 

çalışmalarda kanıtlanmamıştır ancak makul bir tedbirdir. Ne yazık ki, küçük bir randomize çalışma, 

maskelerin faydası olduğunu gösterememiştir.  (73) Yataklı ortamda, laminer hava akımı odaları ve 

HEPA ‐ hava filtreleri faydalı olabilir.En ümit vaat eden sonuçlar, azol grubundan posakonazol ve 

vorikonazol ile olmuştur ve flukonazol ile karşılaştırıldığında invaziv aspergillozis riskini 

azaltmaktadır. (74)(75)(76)Yan etkileri arasında görsel algıda bozulma, bulanık görme, renkleri 

görmede değişiklikler ve fotofobi dahil olmak üzere çeşitli nörolojik komplikasyonlar tarif edilmiştir 

ve bu şikayetler tedavi boyunca sürebilir. Bununla birlikte, hayvanlarda veya klinik çalışmalarda uzun 

süreli görsel sekeller görülmemiştir. Diğer ajanları, posakonazol ve isavokonazolü karşılaştıran iki 
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randomize çalışma, çeşitli kayıt aşamalarındadır. IA için birincil terapi olarak azol ilaçlarının faydası, 

mikrobiyal direnç ile artan sorunların gözlemleri ile bazı coğrafi bölgelerde tehdit altında 

görünmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, Aspergillus fumigatus grup organizmaları (ör. A. lentulus) 

içinde birkaç etken, çoklu ilaçlara nispeten yüksek in vitro duyarlılık gösterir ve A. fumigatus'ta, kısmi 

direnç taşıyan mutasyonlar gösterilmiştir. Bu son gözlem, özellikle, Hollanda'da olduğu gibi, 

fenomenolojik olarak değişkenliği potansiyel olarak açıklayan, tarımsal uygulamalarda büyük 

miktarlarda azollerin kullanıldığı coğrafi bölgelerde sıklıkla görülmüştür (77). A. ustus gibi diğer 

türler, hem azoller hem de amfoterisin B'ye karşı değişken ve düşük duyarlılık gösterirler ve A. 

terreus, özellikle vorikonazol ile gözlenen daha iyi sonuçlarla amfoterisin B'ye nispeten dirençli 

görünür. Öğrenilecek çok şey olmasına rağmen, tedavi kararlarına rehberlik etmek için mikrobiyolojik 

bir tanı oluşturmanın göreceli önemini vurgulamak gerekir. 

 

İA tedavisi düşünüldüğünde ortaya çıkan diğer sorunlar arasında, immün modüle edici 

tedavinin ve lezyonların cerrahi rezeksiyonunun gerekliliğidir. Bazı in vitro çalışmalar, makrofaj 

koloni uyarıcı faktör (MCSF), granülosit koloni uyarıcı faktör (G - CSF) ve granülosit - makrofaj 

koloni - uyarıcı faktörün (GM - CSF) kullanılması ile kemoterapi ve transplantasyonunu takiben 

oluşan nötropenik dönemin kısalmasını sağlar ve  fungusa karşı  hücresel yanıtı üzerindeki belirgin 

etkisini doğrulamıştır.  GM - CSF'nin Aspergillus hyphae ve Candida spp.'nin öldürülmesini arttırdığı 

ve ayrıca steroid uygulamasından kaynaklanan A. fumigatus hifasının nötrofil öldürülmesinin 

baskılanmasını önlediği gösterilmiştir. (78)Bu bulgulara rağmen, IFI'lere bağlı ölüm veya ölüm 

oranlarındaki azalmayı belgeleyen kesin bir çalışma henüz yapılmamıştır. Greft kompozisyonundaki 

değişiklikler nötrofil engraftmanına kadar geçen süreyi kısaltmasıyla  transplantasyon sonrası erken 

dönemde IFI'lerin insidansında anlamlı bir azalmaya neden olmuştur. Diğer çalışmalar, granülosit 

transfüzyonlarının potansiyel güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmiş, küçük olgu serileriyle birlikte, 

değerli veriler ortaya çıkmıştır (79)(80) 

 

4.2.3.Daha az yaygın mantarlar 

 

4.2.3.1.Pneumocystis jirovecii 

 

Pneumocystis son zamanlarda dikkat çeken bir başka mantardır. Bu organizma bir zamanlar 

protozoan olarak görülmesine rağmen, genetik analizlere dayanan bir mantar olarak yeniden 

sınıflandırıldı. Pneumocystis, yalnızca memelilerde hastalığa neden olur ve türe özgüdür; tarihsel 

konvansiyonda P. carinii olarak adlandırılırken, insanlarda hastalığa neden olan türler artık P. jirovecii 

olarak kabul edilmektedir.(81). Çoğu insan, yaşamının erken döneminde P. Jirovecii’ye maruz (ve 

infekte) kalabilmektedir ve organizma uzun süre bir hava yolunda fırsatçı enfeksiyon tehditi olarak 
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konakta bulunabilir.(81) Hastalık yeniden aktivasyon ile ya da de maruz kalma sonucu novo olarak 

ortaya çıkmaktadır ve hastalıkpandemileri sırasında izole edilen örneklerin genetik analizleri insandan 

insana bulaşı göstermektedir. Yaygın olarak, bağışıklık sistemi baskılanmış konakçılarda yayılma 

olmasına rağmen, hastalık genellikle akciğerler ile sınırlıdır. Klinik belirtiler en iyi HIV infeksiyonu 

olan kişilerde tanımlanmıştır; nispeten, nakil hastalarında (ya da HIV dışındaki başka nedenlerden 

dolayı bağışıklık sistemi baskılananlarda) hastalığın yayılmasının daha heterojen belirtileri vardır. 

Akciğerlerdeki mantar yükü, HIV ile infekte olmuş konakçılardan daha düşük olabilir ve bu da teşhis 

testlerinin verimini düşürür. Bu popülasyonda önemli bir karşıtlık, BAL üzerindeki antijen temelli 

testlerin verilerinin, başlangıçta incelenen HIV ile infekte olmuş kohortlardan daha düşük olmasıdır. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, serum 1,3 -β glukan testlerinin, birçok farklı tipte immünsüprese 

hastalarda Pneumocystis pneumonia (PCP) için iyi tanısal doğruluğa sahip olduğunu öne sürmektedir 

(82) Etkili önleme stratejileri mevcuttur ve en etkili seçenek olarakçeşitli uygulama sıklıkları ile 

(83)(84) trimetoprimsülfametoksazol (TMP-SMX) önlenebilir. TMP-SMX alternatifleri pentamidin ve 

dapson hem TMP-SMX ‘ten daha az etkilidir ve dapson (örneğin methemoglobulinemi ve anemi) ile 

bağlantılı toksisitesi(86) belirgin olmasına rağmen, atovakuon, dapson ve aerosol haline getirilmiş  

pentamidin bulunmaktadır. 

 

Genel olarak, TMP-SMX önleme için temel ajandır, ancak P. jirovecii, hedef enzim genindeki 

mutasyonlara bağlı olarakdihidropteroat sentaza karşı gelişenilaca dirençli izolatlar, çalışılan farklı 

popülasyonlarda bir hastalık nedeni olarak kabul edilmiştir (87)(88). Son olarak, bu ilacın 

toksoplazmozis, pulmoner nocardia infeksiyonlarını ve pnömokok gibi diğer duyarlı organizmalar ile 

infeksiyonu etkin bir şekilde önleyebileceği için TMP-SMX profilaksisi ile ilişkili diğer sekonder 

faydaları vurgulamak da önemlidir. PCP'nin patogenezi, teşhisi ve tedavisi hakkında daha ayrıntılı 

çalışmalar da literatürde mevcuttur. (84)(89) 

 

4.2.3.2. Diğer mantar infeksiyonları 

 

 “Mukormikoz ajanları” olarak da adlandırılan zigomisetler, dikkati çeken filamentöz 

mantarlardır, çünkü 2000'li yılların başında yapılan epidemiyolojik çalışmalar, pulmoner hastalık 

nedeni olarak daha sık olarak teşhis edildiğini bildirmiştir (28)(90) (91) 

 

İnfeksiyon, hem sinüslerde hem de akciğerlerde hastalığa neden olabileceğinden, eşzamanlı 

tutulum, bu organizmalar için şüpheyi ve aktif ajanla doğrudan antifungal tedaviyi ortaya çıkarmalıdır 

(92) 
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Kuzey Amerika ve diğer bölgelerin (örn. Histoplasma spp., Coccidioides spp., Cryptococcus) 

parçalarında dünya çapında yaygın çok sayıdaki organizmalar (Cryptococcus neoformans) ve klasik 

“endemik” dağılımlarla yayılanlar da dahil olmak üzere hastalığa neden olan birçok mantar vardır. 

gattii). Bununla birlikte, çoğu zaman, bu infeksiyonlar ya HCT alıcılarında ya bağışıklık 

baskılamasına bağlı ya da azol bazlı profilaksi tedavisinin kullanımı nedeniyle nadirdir. Hastalık ya 

reaktivasyon ile ya da hastalık paternlerini ve epidemiyolojiyi komplike hale getirerek de novo 

maruziyet ile ilişkili olabilir. 

 

4.3. Sonuç 

 

Fungal patojenler dünya çapında yaygın olup, hem immunkompetan hem de immunsuprese 

insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olmaktadır. Bu organizmaların, nakil hastaları ve HIV 

infeksiyonun bulunduğu kişilerde göreceli olarak sıklıkla ortaya çıkması, bu organizmaların 

“oportünistler” olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. HCT alıcılarında, özellikle GVHD ile 

ilişkili daha uzun süreli hücresel immünsupresyonu olan hastalarda 

görülmektedir.Çalışmalarinfeksiyonla mücadelede nötrofillerin rolüne odaklanmış olsa da, edinilmiş 

bağışıklık ve doğal bağışıklık sisteminin deinvazif hastalığın gelişmesinde önemli bir role sahip 

olduğunu göstermiştir. Preventif tedaviler ve invaziv hastalıkların tedavisi ile ilişkili nakil hastalarını 

kapsayan çalışmalarla, teşhis ve terapilerde önemli ilerlemeler olmuştur. Farklı aktivitelere ve 

toksisiteye sahip antifungal ajan çeşitliliğinin artması, teşhislerin önemini birkez daha vurgulamakta 

ve gelecekteki olası gelişmelere işaret etmektedir.  

 

 

5. MATERYAL VE METOD 

 

5.1 HASTALAR VE TAKİP 

 Çalışmamızdaİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Otolog Kemik İliği transplantasyon 

(KİT)  ünitesinde Mart 2014-Şubat 2017 tarihleri arasında otolog nakil için yatışı yapılmış toplamda 

78multipl myleom ve lenfoma hastası retreospektif olarak incelendi. Hastaların tümünde mobilizasyon 

işlemi öncesi hemogram, kreatinin ve LDH değerleri rutin olarak  bakılmıştır. Laboratuvar tetkikleri 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Hastanesi Klinik Merkez Biyokimya biriminde 

yapılmıştır. Hastalarımızın CD 34(+) kök hücre sayımı ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

(İTF) Hematoloji Bilim Dalı Flow Sitometri laboratuvarında yapılmıştır. Çalışmamızda işlem 

öncesindeki kemoterapi ve radyoterapi tedavileri istatisitiksel analizlerde göz önünde 

bulundurulmuştur.  
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 Mobilizasyon amacıyla ilk yatışı olan hastalarımızda,diğerkök hücre nakil merkezlerinde 

yaygın olarak kullanılan 3 farklı tedavi rejimi kullanılmıştır. Sadece 10 µg/kg/gün G-CSF, 10 

µg/kg/gün  G-CSF + 4 gr/m2siklofosfamid yada  10 µg/kg/gün G-CSF + KT  (yüksek doz etoposid ,  

etoposid+siklofosfamid, ICE rejimi, R-ICE rejimi) rejimleri uygulanmıştır. Tedavilerin ardından kök 

hücre toplanmasını değerlendirmek için CD34 (+) hücre sayımı yapılmıştır. 2 x 106/L üzerinde CD 34 

(+)  hücre saptanan hastalardan 3 gün ard arda kök hücre toplanması gerçekleştirilmiştir. CD34 (+) 

hücre sayımı 1-2 x 106/L arasında olan hasta grubunda hastaya göre mobilizasyona karar verilmiş, 1 x 

106/L altındaki CD34 (+) hücre sayımı olan hastalarda isekök hücre toplanması işlemi başarısız sayılıp 

bir sonraki gün yenidenCD34 (+) hücre sayısı saptanmıştır. Periferik kanda CD 34 (+) kök hücre sayısı 

tekrar 1 x 106/L altındasaptanan hastalar başarısız mobilizasyon olarak kabul edilip mobilizasyon 

yapılmadan tekrar toplama işlemi için yatışları planlanmıştır. 

 Nakil gerçekleştirilen hastalarda nakilden önceki hastalık durumları ve nakli takiben  nüks 

durumları, nüks gerçekleşen vakalarda nüksün gerçekleştiği süre ve ex olan hastalarımızın 

oranıdeğerlendirilirkenTürk Hematoloji Derneği Myelom kılavuzu ve Türk Hematoloji Derneği 

Lenfoma kılavuzundan yararlanılmıştır.(15) (17)  

 Hastalarımıza antifungal profilaksi tedavisi olarak flukonazol oral tablet 

verilmiştir.Hastalarımız fungal infeksiyon tipine göre, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri 

doğrultusunda klinik inceleme ile invaziv mantar infeksiyonu şüphesi & uzayan ateş, Kandida 

Özofajiti ,kandidemi, orofarengeal kandidiyazis, fungal otit ve PCP şüphesi olarak 6 grupta 

incelenmiştir. 

Vakaların takiplerinde dosya kayıtları, epikriz raporları ve ex hastaların değerlendirilmesi için 

T.C Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi kullanılmıştır. 

 

5.2  İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 

İstatistiksel analizler için NCSS (NumberCruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, 

USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların 

(ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) yanı sıra normal dağılım 

göstermeyen nicel verilerin iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı. Nitel 

verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi, Fisher-Freeman-Halton testi ve Fisher’sExact 

test kullanıldı. Anlamlılık en az p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 
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6. BULGULAR 

Çalışma Mart 2014-Şubat 2017 tarihleri arasında, İ.Ü İTF Otolog KİT servisinde %38,5’i 

(n=30) kadın, %61,5’i (n=48) erkek olmak üzere toplam 78 kök hücre adayı olgu ile yapılmıştır. 

 

Tablo 1: Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı 

  n (%) 

Cinsiyet; n (%) Kadın 30 (38,5) 

Erkek 48 (61,5) 

Tanı yaşı (yıl) Min-Mak (Medyan) 13,3-67,3 (51,4) 
Ort±Ss 49,76±12,72 

Tanılar; n (%) Myelom 50 (64,1) 

Hodgkinlenfoma 7 (9,0) 

Nonhodgkinlenfoma 21 (26,9) 

Tanı; n (%) Myelom 50 (64,1) 

Lenfoma 28 (35,9) 

Tanıdan otolog servise yatışa 

kadar geçen süre (ay) 

Min-Mak (Medyan) 4,7-128,2 (11,1) 
Ort±Ss 17,82±19,63 

 

Olguların tanı yaşları 13,3 ile 67,3 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 49,76±12,72 yıldır. 

Olguların %64,1’inin (n=50) tanısı Myelom iken, %9,0’unun (n=7) Hodgkinlenfoma ve %26,9’unun 

(n=21) Non hodgkin lenfomadır. Tanı aldıktan sonra nakil için otolog servise yatışa kadar geçen süre 

ise 4,7 ile 128,2 ay arasında değişmekte olup, ortalama 17,82±19,63 aydır.  

 

 

 

Şekil 1: Tanıların dağılımı 

Myelom; 
%64,1

Hodgkin 
lenfoma; %9,0

Non hodgkin 
lenfoma; %26,9

Tanıların dağılımı



30 

 

Tablo 2: Kemoterapi ve Radyoterapi Öyküsü Dağılımı 

  n (%) 

Kemoterapi sayısı 1.basamak KT 

alan 

17 (21,8) 

2.basamak  KT 

alan 

43 (55,1) 

3.basamak  KT 

alan 

16 (20,5) 

4.basamak  KT 

alan 

2 (2,6) 

Radyoterapi öyküsü Yok 52 (66,7) 

Var  26 (33,3) 

 

Olguların tamamı kemoterapi alırken, %21,8’i(n=17) bir kez, %55,1’i (n=43) iki kez, %20,5’i 

(n=16) üç kez ve %2,6’sı (n=2) dört kez kemoterapi almıştır. Olguların %33,3’ü (n=26) ayrıca 

radyoterapi de almıştır. 

Tablo 3: Aldıkları Kemoterapiye İlişkin Dağılımlar 

Kemoterapi 1  
         Tüm olgular 

       (n=78; %100) 

                2.yatış*                

       (n=9; %11,7) 

Tanı                                       MYELOM                 50 (64,1)                  3 (33,3) 

Tedavi rejimi BORTEZOMİB 1 (2,0)  

 BORTEZOMİB-DEXAMETAZON 6 (12,0)  

 CYBORD 6 (12,0) 1 (33,3) 

 DEXAMETAZON 4 (8,0)  

 VAD 29 (58,0) 1 (33,3) 

 PAD 1 (2,0)  

 POMALİDOMİD-DEXAMETAZON 1 (2,0)  

 SİKLOFOSFAMİD-

DEXAMETAZON 

1 (2,0) 1 (33,3) 

 VCD 1 (2,0)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                    1-8 (2)  

 Ort±Ss               3,36±2,12  

Tanı                     HODGKİN LENFOMA                     7 (9,0)                  1 (11,1) 

Tedavi rejimi                                                    ABVD 6 (85,7)  

                                                    OEPA 1 (14,3) 1 (100) 

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                     2-8 (6)  

 Ort±Ss                5,43±1,90  

Tanı             NON HODGKİN LENFOMA                 21 (26,9)                  5 (55,6) 

Tedavi rejimi R-CHOP 15 (71,4) 4 (80,0) 

 CHOP 4 (19,0) 1 (20,0) 

 CHOPE 1 (4,8)  

 OEPA 1 (4,8)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                   4-10 (6)  

 Ort±Ss                6,48±1,40  

*mobilizasyon amaçlı 2. yatış 
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Çalışmaya katılan 78 olgudan %64,1’i (n=50) Myelom, %9,0’u (n=7) Hodgkin lenfoma, 

26,9’u (n=21) Non hodgkin lenfoma tanısı almıştır.  

 

Myelom tanısı alan 50 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 29 olgu VAD tedavisi alırken, 

6’sı Bortezomib-dexametazon, 6’sı Cybord, 4’ü Dexametazon, 1’i Bortezomib, 1’i PAD, 1’i 

Pomalidomid-dexametazon, 1’i Siklofosfamid-dexametazon ve 1’i VCD tedavisi almıştır. Hodgkin 

lenfoma tanısı alan 7 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 6’sı ABVD tedavisi alırken, 1’i OEPA 

tedavisi almıştır. Non hodgkin lenfoma tanısı alan 21 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde ise; 15’i 

R-CHOP tedavisi alırken, 4’ü CHOP, 1’i CHOPE ve 1’i OEPA tedavisi almıştır. 

 

Çalışmaya katılan 78 olgunun %11,7’sinde (n=9) ikinci kez yatış (başarısızlık) görülmektedir. 

Bu olguların %33,3’ü (n=3) Myelom, %11,1’i (n=1) Hodgkin lenfoma, %55,6’sı (n=5) Non hodgkin 

lenfoma tanısı almıştır.Myelom tanısı alan 3 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 1’inin Cybord, 

1’inin VAD ve 1’inin  Siklofosfamid-dexametazon tedavisi aldığı görülmektedir.Hodgkin lenfoma 

tanısı alan 1 olgunun tedavi rejimi OEPA’dır. Non hodgkin lenfoma tanısı alan 5 olgunun tedavi 

rejimleri incelendiğinde ise; 4’ünün R-CHOP ve 1’inin CHOP tedavisi aldığı görülmektedir. 
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Tablo 4: Aldıkları İkinci Kemoterapiye İlişkin Dağılımlar 

Kemoterapi 2  
         Tüm olgular 

      (n=61; %78,2) 

              2.yatış*                                   

      (n=8; %88,9) 

Tanı                                        MYELOM                 39 (63,9)                  2 (25,0) 

Tedavi rejimi BORTEZOMİB 2 (5,1)  

 BORTEZOMİB-DEXAMETAZON 11 (28,1) 1 (50,0) 

 CYBORD 20 (51,2)  

 DEXAMETAZON 1 (2,6)  

 VCD 1 (2,6)  

 DCEP 1 (2,6)  

 LENALİDOMİD 1 (2,6) 1 (50,0) 

 LENALİDOMİD-DEXAMETAZON 1 (2,6)  

 MELFALAN+DEXAMETAZON 1 (2,6)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                    1-8 (6)  

 Ort±Ss               5,28±2,25  

Tanı                        HODGKİN LENFOMA                    6 (9,9)                  1 (12,5) 

Tedavi rejimi COPP 1 (16,7) 1 (100) 

 ICE 5 (83,3)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                    1-4 (2)  

 Ort±Ss               2,33±1,03  

Tanı              NON HODGKİN LENFOMA                 16 (26,2)                  5 (62,5) 

Tedavi rejimi CHOP 1 (6,3) 1 (20,0) 

 BENDAMUSTİN 1 (6,3)  

 ICE 7 (43,6) 2 (40,0) 

 R-ICE 4 (24,9) 1 (20,0) 

 R-DHAP 1 (6,3) 1 (20,0) 

 MABTHERA 1 (6,3)  

 R-CEOP 1 (6,3)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                    1-4 (2)  

 Ort±Ss               2,12±0,96  

*mobilizasyon amaçlı 2. yatış 

 

Çalışmaya katılan 78 olgudan 61’i (%78,2) ikinci kez kemoterapi almıştır. Bu olguların 

%63,9’u (n=39) Myelom, %9,9’u (n=6) Hodgkin lenfoma, %26,2’si (n=16) Non hodgkin lenfoma 

tanısı almıştır.  

Myelom tanısı alan 39 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 20 olgu Cybord tedavisi 

alırken, 11’i Bortezomib-dexametazon, 2’si Bortezomib, 1’i Dexametazon, 1’i VCD, 1’i DCEP, 1’i 

Lenalidomid, 1’i Lenalidomid-dexametazon ve 1’i Melfalan+dexametazon tedavisi almıştır. Hodgkin 

lenfoma tanısı alan 6 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 5’inin ICE, 1’inin COPP tedavisi aldığı 

görülmektedir. Non hodgkin lenfoma tanısı alan 16 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde ise; 
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7’sinin ICE, 4’ünün R-ICE, 1’inin CHOP, 1’inin Bendamustin,1’inin R-DHAP, 1’inin Mabthera ve 

1’inin R-CEOP tedavisi aldığı görülmektedir. 

İkinci kez yatış (mobilizasyon başarısızlığı nedeniyle) görülen 9 olgunun 8’i (%88,9) ikinci 

kez kemoterapi almıştır. Bu olguların %25,0’i (n=2) Myelom, %12,5’i (n=1) Hodgkin lenfoma, 

%62,5’i (n=5) Non hodgkin lenfoma tanısı almıştır. 

Myelom tanısı alan 2 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 1’inin Bortezomib-dexametazon 

ve diğerinin Lenalidomid tedavisi aldığı görülmektedir. Hodgkin lenfoma tanısı alan 1 olgunun tedavi 

rejimi COPP tedavisidir. Non hodgkin lenfoma tanısı alan 5 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde 

ise; 2’sinin ICE, 1’inin CHOP, 1’inin R-ICE ve 1’inin R-DHAP tedavisi aldığı görülmektedir. 

Tablo 5: Aldıkları Üçüncü Kemoterapiye İlişkin Dağılımlar 

Kemoterapi 3 
         Tüm olgular 

      (n=18; %29,5) 

                 2.yatış* 

       (n=3; %37,5) 

Tanı                                             MYELOM                 11 (61,1)                  1 (33,3) 

Tedavi rejimi BORTEZOMİB 1 (9,1)  

 CYBORD 3 (27,3) 1 (100) 

 VAD 1 (9,1)  

 SİKLOFOSFAMİD-

DEXAMETAZON 

1 (9,1)  

 SİKLOFOSFAMİD 1 (9,1)  

 LENALİDOMİD-DEXAMETAZON 3 (27,3)  

 V-DCEP 1 (9,1)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                     1-8 (3)  

 Ort±Ss                3,64±2,25  

Tanı                       HODGKİN LENFOMA                   3 (16,7)                  1 (33,3) 

Tedavi rejimi ICE 1 (33,3) 1 (100) 

 DHAP 2 (66,7)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                              2                

2,00±0,00 

 Ort±Ss   

Tanı             NON HODGKİN LENFOMA                   4 (22,2)                  1 (33,3) 

Tedavi rejimi ICE 3 (75,0) 1 (100) 

 R-ICE 1 (25,0)  

Kür sayısı Min-Mak (Medyan)                  1-2 (1,5)  

 Ort±Ss                1,00±0,56  

 

*mobilizasyon amaçlı 2. yatış 
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İki kez kemoterapi alan 61 olgudan 18’i (%29,5) üçüncü kez kemoterapi almıştır. Bu olguların 

%61,1’i (n=11) Myelom, %16,7’si (n=3) Hodgkin lenfoma, %22,2’si (n=4) Non hodgkin lenfoma 

tanısı almıştır.  

Myelom tanısı alan 11 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 3’ünün Cybord, 3’ünün 

Lenalidomid-dexametazon, 1’inin Bortezomib, 1’ininVAD, 1’inin Siklofosfamid-dexametazon, 1’inin 

Siklofosfamid ve 1’inin V-DCEP tedavisi aldığı görülmektedir. Hodgkin lenfoma tanısı alan 3 

olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde; 2’sinin DHAP ve 1’inin ICE tedavisi aldığı görülmektedir. 

Non hodgkin  lenfomatanısı alan 4 olgunun tedavi rejimleri incelendiğinde ise; 3’ünün ICE ve1’inin 

R-ICE tedavisi aldığı görülmektedir. 

İkinci kez yatış (mobilizasyon başarısızlığı nedeniyle) görülen olgulardan ikinci kez 

kemoterapi alan 8 olgudan 3’ü (%37,5) üçüncü kez kemoterapi almıştır. Bu olguların %33,3’ü (n=1) 

Myelom, %33,3’ü (n=1) Hodgkin lenfoma, %33,3’ü (n=1) Non hodgkin lenfoma tanısı almıştır. 

Myelom tanısı alan 1 olgunun tedavi rejimi Cybord iken; Hodgkin lenfoma tanısı alan 1 

olgunun tedavi rejimi ICE tanısı; Non hodgkin lenfoma tanısı alan 1 olgunun tedavi rejimi ise ICE 

rejimidir. 

 

Tablo 6: Aldıkları Dördüncü Kemoterapiye İlişkin Dağılımlar 

Kemoterapi 4 
Tüm olgular 

(n=2; %11,1) 

Tanı                                          MYELOM 1 (50,0) 

Tedavi rejimi                                                  DCEP 1 (100,0) 

Kür sayısı Min-Mak (Medyan) 2 

 Ort±Ss 2,00±0,00 

Tanı                    HODGKİN LENFOMA 1 (50,0) 

Tedavi rejimi BENDAMUSTİN-BRENTUXİMAB 1 (100) 

Kür sayısı Min-Mak (Medyan) 6 

 Ort±Ss 6,00±0,00 

 

Üçüncü kez kemoterapi alan 18 olgudan 2’si (%11,1) dördüncü kez kemoterapi almıştır. Bu 

olguların %50,0’si (n=1) Myelom ve %50,0’si (n=1) Hodgkin lenfoma tanısı almıştır.  

Myelom tanısı alan 1 olgunun tedavi rejimi DCEP tedavisidir.Hodgkin lenfoma tanısı alan 1 

olgunun tedavi rejimi de Bendamustin-Brentuximab tedavisidir. 
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Tablo 7: Kök Hücre Toplanması İçin Otolog Servisine Yatan Hastaların Bilgilerine İlişkin 

Dağılımlar (n=77) 

n=77  n (%) 

Toplama rejimi tipi  G-CSF 23 (29,9) 

G-CSF + Endoxan 26 (33,7) 

G-CSF+KT 28 (36,4) 

KT rejimi (n=28) ICE 17 (60,7) 

Etoposid 2 (7,2) 

Etoposid+Endoxan 9 (32,1) 

Yatış hemoglobin (g/dL) Min-Mak (Medyan) 8,1-15 (12) 
Ort±Ss 11,79±1,48 

Yatış lökosit (/mm3) Min-Mak (Medyan) 1400-13400 (5800) 
Ort±Ss 6227,27±2388,66 

Yatış nötrofil(/mm3) Min-Mak (Medyan) 700-12000 (3600) 
Ort±Ss 4028,57±2011,99 

Yatış PLT (/mm3) Min-Mak (Medyan) 69000-470000 (212000) 
Ort±Ss 223194,81±85906,26 

Yatış kreatinin (mg/dL) Min-Mak (Medyan) 0,4-7,6 (0,7) 
Ort±Ss 0,95±0,93 

Yatış LDH (IU/L) Min-Mak (Medyan) 128-707 (222) 
Ort±Ss 233,99±84,97 

Toplama sonucu  Var 68 (88,3) 

Var (yetersiz) 5 (6,5) 

Yapılamadı 4 (5,2) 

Toplanan CD 34  (milyon) 

(n=68+5) 

Min-Mak (Medyan) 1,2-16 (6,1) 
Ort±Ss 5,90±2,91 

Toplanan CD 34 (milyon) 

(n=5+4) 

Min-Mak (Medyan) 1,7-5,1 (3,6) 
Ort±Ss 3,47±0,98 

 

 

Bir kişi 5 milyon hücre ile direkt nakil için yatmış, diğer 77 olguya ait bilgiler Tablo 7’de 

görülmektedir. 

   Toplama rejimleri incelendiğinde; olguların %29,9’unda (n=23) G-CSF, %33,7’sinde (n=26) 

G-CSF + Endoxan, %36,4’ünde (n=28) G-CSF+Kemoterapi’dir. Olguların %29,9’u (n=23) sadece G-

CSF alırken, %70,1’i (n=54) G-CSF ve diğer rejimleri almıştır.Kemoterapi rejimi incelendiğinde; 

%60,7’sinin (n=17) ICE, %7,2’sinin (n=2) Etoposid ve %32,1’inin (n=9) Etoposid+Endoxan’dır. 
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Şekil 2: Toplama rejimi tipleri dağılımı 

Toplama sonucu incelendiğinde; %88,3’ünde (n=68) toplama mevcut iken, %6,5’inde (n=5) 

yetersiz düzeyde toplama görülmektedir; olguların %5,2’sinde (n=4) ise toplama yapılmamıştır. 

 

 

Şekil 3: Toplama sonucu dağılımı (n=77) 

 

 İlk yatıştan toplanan CD 34 miktarı 1,2 ile 16 milyon arasında değişmekte olup, ortalama 

5,90±2,91; ikinci yatıştan toplanan CD 34 miktarı 1,7 ile 5,1 milyon arasında değişmekte olup, 

ortalama 3,47±0,98 milyon’dur. 

 

G-CSF; 
%29,9

G-CSF + 
Endoxan; 

%33,7

G-CSF+KT; 
%35,7

Toplama rejimi tipleri

Var; %88,3

Var (yetersiz); 
%6,5

Yapılamadı; 
%5,2

Toplama Sonucu (n=77)
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Tablo 8: İkinci ve Üçüncü Yatışa İlişkin BilgilerinDağılımı(n=77) 

  n (%) 

İkinci yatış (n=77) Yok 68 (88,3) 

Var 9 (11,7) 

Mobilizasyon için 

rejim tipi (n=9) 

G-CSF 2 (22,2) 

G-CSF + Plerixafor 6 (66,7) 

G-CSF+KT 1 (11,1) 

Üçüncü yatış (n=9) Yok 9(100) 

 

Kök hücre toplanan 77 olgudan %11,7’sinde (n=9) ikinci yatış görülmektedir. Bu olguların 

rejim tipleri incelendiğinde; %22,2’sinin (n=2) G-CSF, %66,7’sinin (n=6) G-CSF + Plerixafor ve 

%11,1’inin (n=1) G-CSF+KT (Endoxan+ Etoposid)’dir. Üçüncü yatış hiçbir olguda görülmemiştir. 

 

Tablo 9: Profilaksi, Anti HCV,  Anti HBC IG ve CMV Dağılımları 

  n (%) 

Profilaksi (Flukonazol) Yok 14 (17,9) 

Var 64 (82,1) 

Anti HCV (n=72) Negatif 72 (100) 

Anti HBC IG (n=65) Negatif 43 (66,2) 

Pozitif 22 (33,8) 

CMV DNA Yok 74 (94,9) 

Var 4 (5,1) 

 

            Olguların %82,1’i (n=64)  antifungal tedavisi olarak flukonazol profilaksisi  almıştır. Anti 

HCV sonucuna ulaşılan 72 olgunun tamamının sonucu negatiftir. Anti HBC IgG sonucuna ulaşılan 65 

olgunun %66,2’si (n=43) negatif, %33,8’i (n=22) pozitif olarak saptanmıştır. Olguların %5,1’inde 

(n=4) CMV DNA virüsü saptanmıştır. 
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Tablo 10: Fungal  İnfeksiyonuna İlişkin Dağılımlar 

  n (%) 

Fungal infeksiyon                                                         Yok 47 (60,3) 

                                                        Var 31 (39,7) 

Fungal infeksiyon tipi (n=31) İnvaziv mantar enf şüphesi-uzayan ateş 21 (67,7) 

Kandida özofajiti 4 (12,9) 

Kandidemi 2 (6,5) 

Oral kandida 2 (6,5) 

Fungal otit 1 (3,2) 

Pcp şüphesi 1 (3,2) 

Alınan tedavi (n=31) VORİKONAZOL IV 7 (22,6) 

IV FLUKONAZOL 7 (22,6) 

IV KASPOFUNGİN 6 (19,4) 

VORİKONAZOL IV sonrası tablet 2 (6,5) 

AMFOTERİSİN-B 4 (12,8) 

BACTRİM 1 (3,2) 

IV FLUKONAZOL sonrasında 

AMFOTERISIN B 

1 (3,2) 

IV VORİKONAZOL sonrası 

KASPOFUNGİN IV sonrası 

POSAKONAZOL ORAL 

1 (3,2) 

VORİKONAZOL ile allerji sonrasında 

AMFOTERISIN B 

1 (3,2) 

VORİKONAZOL sonrası KCFT 

yüksekliği nedeniyle KASPOFUNGİN 

1 (3,2) 

  

İkinci fungal infeksiyon                                                         Yok 25 (80,6) 

                                                        Var 6 (19,4) 

İkinci fungal infeksiyon tipi 

(n=6) 

 İnvaziv mantar enf şüphesi 3(49,9) 

Aspergilloma 1 (16,7) 

Hepatosplenik kandidiyazis şüphesi 1 (16,7) 

PCP 1 (16,7) 

Alınan ikinci tedavi (n=6) VORİKONAZOL IV 3(50,1) 

AMFOTERISIN B 1 (16,7) 

BACTRİM 1 (16,7) 

KASPOFUNGİN 1 (16,7) 

Fungal infeksiyon tedavisinde 

başarı 

                                                        Yok 6 (19,4) 

                                                        Var 25 (80,6) 

 

 

 

Olguların %39,7’sinde (n=31) fungal infeksiyon saptanmıştır. İnfeksiyon tipleri 

incelendiğinde; en çok  %67,7 (n=21) oranla invaziv mantar infeksiyonu şüphesi & uzayan ateş 

gözlenmiş, bu oranı %12,9 (n=4) oranla kandida özofajiti takip etmiştir. Alınan tedavilere ilişkin 

ayrıntılı dağılım ise Tablo 10’da verilmiştir. 
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İlk fungal infeksiyon saptanıp tedavi alan 31 hastanın 6’sında (%19,4) ikinci fungal infeksiyon 

gözlenmiştir. İnfeksiyon tipleri incelendiğinde; olguların 3’ünde (%49,9) invaziv mantar infeksiyonu 

şüphesi, 1’inde (%16,7) Aspergilloma, 1’inde (%16,7) hepatosplenik kandidiyazis şüphesi ve 1’inde 

(%16,7) PCP saptanmıştır. Alınan tedaviler ise 3’ünde (%50,1) VORİKONAZOL IV, 1’inde (%16,7) 

AMFOTERISIN B IV, 1’inde (%16,7) BACTRİM IV, 1’inde (%16,7) IV KASPOFUNGİN olarak 

bulunmuştur. 

  

 

Fungal infeksiyon tedavisi olguların %80,6’sında (n=25) başarılı olmuştur. 

 

 

 

Şekil 4: Fungal infeksiyon tedavisi sonuçları 

 

 

 

 

 

 

Fungal infeksiyon 
tedavisi başarılı 

değil
%19,4

Fungal infeksiyon 
tedavisi başarılı; 

%80,6
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Tablo 11:  Flukonazol Tablet Profilaksisi Alımına Göre Fungal İnfeksiyon Varlığının 

Değerlendirilmesi 

 Profilaksi 

p Yok (n=14) Var (n=64) 

Fungal 

infeksiyon; n (%) 

Var 6 (42,9) 25 (39,1) a0,793 

Yok 8 (57,1) 39 (60,9)  
aPearsonChi-Square Test   

 

 

 

Şekil 5: Proflaksi tedavisine göre Fungal İnfeksiyon gelişimi 

 

 

Antifungal Flukonazol  profilaksisi alanların %39,1’inde almayanların ise %42,9’unda fungal 

infeksiyon geliştiği saptanmış olup;  profilaksi alımı ile fungal infeksiyon gelişme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 12: Nakil Sonrası Son Duruma İlişkin Dağılımlar 

  n (%) 

Hastalık aktivitesi Nüks 19 (24,4) 

Remisyon 53 (67,9) 

Ex 4 (5,1) 

Nakil sonrası takipsiz 2 (2,6) 

Nakil Var  78 (100) 

Mortalite Yok 67 (85,9) 

Var  11 (14,1) 

Nakil sonrası nüks Yok 59 (75,6) 

Var  19 (24,4) 

Nakil sonrası nüks süresi (ay) 

(n=19) 

Min-Mak (Medyan) 0-15 (5,5) 

Ort±Ss 6,06±4,39 

Otolog nakil öncesi durum Progresif hastalık 3 (3,8) 

Kısmi remisyon 24 (30,8) 

Tam remisyon 28 (35,9) 

Çok iyi parsiyel 

(VGPR) yanıt 

23 (29,5) 

Verilen CD 34 miktarı (milyon) Min-Mak (Medyan) 2,2-16 (5,5) 
Ort±Ss 5,76±2,38 

 

 

Olguların %24,4’ünde (n=19) nüks, %67,9’unda (n=53) remisyon, %5,1’inde (n=4) ex, 

%2,6’sında (n=2) nakil sonrası takipsizlik görülmektedir. 

 Çalışmaya alınan olguların tümüne nakil yapılmıştır. Olguların %14,1’inde (n=11) mortalite 

görülmektedir. Olgular incelendiğinde 7 olgunun nakil sonrasında gelişen nüks sonrası ex olduğu, 

diğer 4 olgunun da nüks gelişmeden (infeksiyon ve diğer nedenler) ex olduğu saptanmıştır. 

   Nakil olan olguların %24,4’ünde (n=19) nüks görülmektedir; bu olguların nüks gelişme 

süreleri 0 ile 15 ay arasında değişmekte olup, ortalama 6,06±4,39 aydır. 

Olguların otolog nakil öncesi durumları incelendiğinde; %3,8’inin (n=3) progresif hastalık, 

%30,8’inin (n=24) kısmi remisyon, %35,9’unun (n=28) tam remisyon, %29,5’inin (n=23) çok iyi 

parsiyel yanıt olduğu görülmektedir. 

Verilen CD34 miktarları 2,2 ile 16 milyon arasında değişmekte olup, ortalama 5,76±2,38’ 

milyondur. 
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FUNGAL İNFEKSİYON VARLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

 

Tablo 13: Tanımlayıcı Özelliklere Göre Fungal İnfeksiyon Varlığının Değerlendirilmesi 

 Fungal infeksiyon 

p Yok (n=47) Var (n=31) 

Cinsiyet; n (%) Kadın 18 (60) 12 (40) a0,971 

Erkek 29 (60,4) 19 (39,6)  

Tanılar; n (%) Myelom 35 (70,0) 15 (30,0) b0,044* 

Hodgkinlenfoma 4 (57,1) 3 (42,9)  

Nonhodgkinlenfoma 8 (38,1) 13 (61,9)  

Tanı; n (%) Myelom 35 (70,0) 15 (30,0) a0,019* 

Lenfoma 12 (42,9) 16 (57,1)  

Tanı yaşı Min-Mak (Medyan) 13,3-67,3 (51,9) 24,1-66,3 (49,9) c0,650 
Ort±Ss 49,93±13,45 49,50±11,74  

Tanıdan otolog yatışa 

gecen süre (ay) 

Min-Mak (Medyan) 4,7-128,2 (12) 5,3-52 (10,2) c0,337 
Ort±Ss 19,76±23,43 14,87±11,49  

Kemoterapi öyküsü; n (%) 1 kez KT 10 (58,8) 7 (41,2) b0,869 

2 kez KT 25 (58,1) 18 (41,9)  

3 kez KT 10 (62,5) 6 (37,5)  

4 kez KT 2 (100) 0 (0)  

Radyoterapi öyküsü; n (%) Yok 24 (46,2) 28 (53,8) a0,001** 

Var 23 (88,5) 3 (11,5)  
aPearsonChi-Square Test  bFisher-Freeman-Halton Test  cMann Whitney U Test 

*p<0,05   **p<0,01 

 

 

 

 

Cinsiyete göre fungal infeksiyon oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

Tanılara göre fungal infeksiyon oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir 

(p=0,044; p<0,05). Non hodgkin lenfoma tanısı alan olgularda fungal infeksiyon oranı, myelom tanısı 

alanlardan yüksek bulunmuştur. Tanılar iki grup olarak değerlendirildiğinde ise;lenfoma tanısı alan 

olgularda fungal infeksiyon oranı, myelom tanısı alanlardan yüksek bulunmuştur (p=0,019; p<0,05). 
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Şekil 6: Tanıya göre fungal infeksiyon oranlarınındağılımı 

 

Fungal infeksiyon görülen ve görülmeyen olguların tanı yaşları ve tanıdan otolog yatışa kadar 

geçen süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).  

Kemoterapi öyküsüne göre fungal infeksiyon oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

 Radyoterapi öyküsü varlığına göre fungal infeksiyon oranları istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermekte olup; radyoterapi öyküsü olan olgularda fungal infeksiyon oranı, radyoterapi 

öyküsü olmayanlardan düşük bulunmuştur (p=0,001; p<0,01). 

 

Şekil 7: Radyoterapi öyküsüne göre fungal infeksiyon oranlarının dağılımı 
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Tablo 14: Toplama Rejimleri ve Laboratuvar Bulgularına Göre Fungal İnfeksiyon Varlığının 

Değerlendirilmesi 

 Fungal infeksiyon 

p Yok (n=47) Var (n=31) 

Toplama rejim 

tipi; n (%) 

G-CSF 13 (56,5) 10 (43,5) a0,469 

G-CSF+ Endoxan 18 (69,2) 8 (30,8)  

G-CSF+KT 15 (53,6) 13 (46,4)  

Toplama rejim 

tipi; n (%) 

Sadece G-CSF 13 (56,5) 10 (43,5) a0,707 

G-CSF ve diğer 33 (61,1) 21 (38,9)  

Yatış hemoglobin Min-Mak (Medyan) 8,7-14,5 (12,1) 8,1-15 (11,5) c0,697 
Ort±Ss 11,85±1,37 11,70±1,64  

Yatış lökosit 

(/mm3) 

Min-Mak (Medyan) 2600-13400 (5850) 1400-11400 (5800) c0,331 
Ort±Ss 6545,65±2438,28 5754,84±2269,48  

Yatış nötrofil 

(/mm3) 

Min-Mak (Medyan) 1600-12000 (3700) 700-7900 (3600) c0,247 
Ort±Ss 4321,74±2139,77 3593,55±1749,27  

Yatış PLT 

(/mm3) 

Min-Mak (Medyan) 82000-470000 

(206500) 

69000-426000 

(218000) 

c0,685 

Ort±Ss 222147,83±85609,25 224748,39±87738,95  

Yatış 

kreatinin(mg/dL) 

Min-Mak (Medyan) 0,5-7,6 (0,8) 0,4-3,7 (0,7) c0,768 
Ort±Ss 1,00±1,11 0,87±0,59  

Yatış LDH 

(IU/L) 

Min-Mak (Medyan) 135-469 (226) 128-707 (218) c0,648 
Ort±Ss 228,28±58,03 242,45±114,52  

aPearsonChi-Square Test  cMann Whitney U Test 

 

 

Toplama rejim tiplerine göre fungal infeksiyon oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

 

Fungal infeksiyon görülen ve görülmeyen olguların yatış hemoglobin, lökosit, nötrofil PLT, 

kreatinin ve LDH ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 15: Fungal İnfeksiyon Varlığına Göre Olguların Son Durumlarının Değerlendirilmesi 

 Fungal infeksiyon 

p Yok (n=47) Var (n=31) 

Hastalık aktivitesi; 
n (%) 

Nüks 11 (23,4) 8 (25,8) b0,042* 

Remisyon 34 (72,3) 19 (61,3)  

Ex 0 (0) 4 (12,9)  

Nakil sonrası takipsiz 2 (4,3) 0 (0)  

Mortalite; n (%) Yok 44 (93,6) 23 (74,2) d0,022* 

Var  3 (6,4) 8 (25,8)  

Nakil sonrası nüks; 
n (%) 

Yok 37 (78,7) 22 (71,9) a0,435 

Var  10 (21,3) 9 (28,1)  

Otolog nakil öncesi 

durum; n (%) 

Progresif hastalık 2 (4,3) 1 (3,2) b0,026* 

Kısmi remisyon 9 (19,1) 15 (48,4)  

Tam remisyon 18 (38,3) 10 (32,3)  

Çok iyi parsiyel yanıt 18 (38,3) 5 (16,1)  
aPearsonChi-Square Test  bFisher-Freeman-Halton Test dFisher’sExact Test *p<0,05  

 

 Fungal infeksiyon varlığına göre son durum istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p=0,042; p<0,05). Fungal infeksiyon görülen olgularda ex oranı, infeksiyon 

görülmeyenlerden yüksek bulunmuştur. 

 

 Fungal infeksiyon varlığına göre mortalite oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermekte olup; fungal infeksiyon görülen olgularda mortalite oranı, infeksiyon görülmeyenlerden 

yüksek bulunmuştur (p=0,022; p<0,05). 

 

 

Şekil 8: Fungal infeksiyonvarlığına göre mortaliteoranlarınındağılımı 
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 Fungal infeksiyon varlığına göre nakil sonrası nüks oranları istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 

 Fungal infeksiyon varlığına göre otolog nakil öncesi durum istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermektedir (p=0,026; p<0,05). Fungal infeksiyon görülen olgularda kısmi remisyon oranı, 

infeksiyon görülmeyenlerden yüksek bulunmuştur. Fungal infeksiyon görülen olgularda çok iyi 

parsiyel yanıt oranı, infeksiyon görülmeyenlerden düşük bulunmuştur. 

 

 

 

Şekil 9: Fungal infeksiyon varlığına göre otolog nakil öncesi durum dağılımı 
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7.TARTIŞMA VE SONUÇ 

  

Biz bu çalışmada Mart 2014-Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Otolog Kemik İliği transplantasyon (KİT)  ünitesinde otolog kök hücre nakli amacıyla 

yatmış toplamda 78 lenfoma ve multipl myleom hastasını inceledik. Bu hastalarda nakil sonrası fungal 

infeksiyon gelişmesinde etkili olabilen nötropeni, ileri yaş, nakil öncesi aktif hastalık, nakil sonrası 

nüks, antifungal profilaksi tedavisi alıp almadığı gibi faktörlerin etkinliğinin belirlenmesini amaçladık. 

 Çalışmamızda %38,5’i (n=30) kadın, %61,5’i (n=48) erkek olmak üzere toplam 78 olmak 

üzere lenfoma ve multipl myelom hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların tanı yaşları 

13,3 ile 67,3 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 49,76±12,72 yıldır.Otolog kök hücre nakli 

amacıyla yatmış olan hastaların % 64,1’i MM, % 35,9’u Lenfoma (hodgkin+non hodgkin) 

hastalarından oluşmaktaydı. Literatürde çalışmamızla uyumlu olarak otolog nakil hastalarında tanı 

sıklığı sırasıyla  46.2% ile MM,   29.6%  olgu ile NHL ve 19.3% ile HL olarak bildirilmiştir. (93) 

1401 otolog nakil hastasının dahil olduğu başka bir çalışmada ise 156 NHL ve 31 HL olgusu ile 

lenfoma oranı 75 MM olgusundan yüksek saptanmıştır. (94)Yine 1188 otolog nakil hastası ile yapılan 

bir başka çalışmada olguların %35’inin NHL olgusu,  33%’ünün MM ve  % 5inin HL olgusu olduğu 

belirtilmiştir(95) 

Nakil yapılan hastaların çoğu multipl myelom tanılı hastalardır. Myelomda çoğu kez 1. 

Basamak tedaviyi izleyerek otolog kit yapılırken hodgkin ve hDL da relaps refrakter hastalıkta yoğun 

kemoterapi sırasında otolog kit yapılmaktadır.  

1994-2005 yıllarında 206 nakil merkezinde gerçekleştirilmiş, Uluslararası Kan ve İlik 

Transplantasyonu Merkezi’ne bildirilen  toplam 68.404 Lenfoma ve Multiple Myelom vakasının dahil 

edildiği kapsamlı çalışmada Otolog kemik iliği naklinin gerçekleştirildiği hasta grubunda ortalama 

yaşın 10 yıl içinde 44’ten 53’e yükseldiği bildirilmiştir. Erkek oranı 34%’den zaman içinde 59%’ye 

yükselmiştir. Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak vakaların %61i erkek olarak saptanmıştır. 

Son yıllara doğru artan MM vakaları ile tanı sıklık sıralaması çalışmamızdaki oranlarla uyumlu olarak 

MM, NHL ve HL olarak belirtilmiştir. Teşhisten itibaren nakil için yatışa kadar geçen çalışmamızdaki 

4,7 ile 128,2 ay arasında değişen ortalama süre (17,82±19,63)  literatürde 10 ile 14 ay arasında 

saptanmıştır. Çalışmamızda ikinci kez yatış (başarısızlık) görülen  9 (%11,7) olgunun %33,3’ü (n=3) 

Myelom, %11,1’i (n=1) Hodgkin lenfoma, %55,6’sı (n=5) Non hodgkin lenfoma tanısı almıştır. 

Literatürde de 8-16% olarak zaman içinde giderek artan oranlarda ikinci kez  naklin gerçekleştirildiği 

bildirilmiştir.  (96) 
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2013 yılında Ozkan ve ark tarafından yayınlanan 16 (34,04%) Lenfoma ve 31 (65,96%) 

Multple Myelom tanılı otolog nakil hastalarının incelendiği bir başka çalışmada olguların %34,04’ü 

(n=16) bir kez, %48,93’ü (n=23) iki kez, %17,02’si (n=8) üç kez kemoterapi almıştır. Olguların 

%21,27si (n=10) ayrıca radyoterapi de almıştır. (97)Çalışmamıza dahil edilmiş vakaların ise  %21,8’i 

(n=17) bir kez, %55,1’i (n=43) iki kez, %20,5’i (n=16) üç kez ve %2,6’sı (n=2) dört kez kemoterapi 

almıştır, vakaların  %33,3’ünün  (n=26) radyoterapi aldığı saptanmıştır. Literatürde lenfoma ve MM 

tanılı otolog nakil hastalarında radyoterapi öyküsünün 18%-22 civarında olduğuna dair çalışmalar 

mevcuttur.(98) 

Çalışmamızda bir kişi 5 milyon hücre ile direkt nakil için yatmış, geriye kalan ilk defa 

mobilizasyon için yatan 77 hastada hemen her nakil merkezinde olduğu gibi  mobilizasyon rejimi 

olarak G-CSF, G-CSF+siklofosfamid veya G-CSF+KT rejimleri kullanılmıştır. Olguların %29,9’u 

(n=23) sadece G-CSF alırken, %70,1’i (n=54) G-CSF ve diğer rejimleri almıştır. Kemoterapi rejimi 

incelendiğinde; %60,7’sinin (n=17) ICE, %7,2’sinin (n=2) Etoposid ve %32,1’inin (n=9) 

Etoposid+Endoxan’dır. 

 Literatürde tek başına G-CSF tedavisinin mobilizasyon başarısızlığı ile ilişkili olabileceği 

gösterilmiştir. (99)Bizim ilk yatışta mobililizasyon başarısızlığı olan 9 hastamızın toplama rejimleri 

incelendiğinde 2 hastanın (%22.2) sadece G-CSF, 1 hastanın (% 11,1)   G-CSF + KT, 6 hastanın (% 

66,7) ise G-CSF + Plerixafor tedavisi aldığı görüldü. Tek başına G-CSF tedavisinin mobilizasyon 

başarısının G-CSF + Diğer tedaviler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulgu 

saptanmamıştır.(p=0.727) Literatür ile uyumlu anlamlı ilişkisinin gösterilememesi hasta sayısının az 

olması ile ilişkili olabilir.    Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında mobilizasyon başarısızlığı 

olan vakalarda %75'e varan başarılı toplama oranları bildirilmiştir(100) 

Otolog kemik iliği toplama rejimi sıklıkla kemoterapi eşliğinde G-CSF kullanımı şeklinde 

olmuştur. Uygulanan toplama rejimleri literatüre uygun şemalardır. Otolog Kit yapılan 78 hastadan 

birisinin daha önceden mevcut toplanmış kemik iliği olduğu için tekrar toplama rejimi 

uygulanmamıştır. 77 hastada toplama yapılmış, 68 hastada yeterli miktarda kök hücre toplanmıştır. 

Kalan 9 hastaya 2. kez kök hücre toplanması gerekmiştir. Bu hastalardan 5inde hücre düzeyi yetersiz 

miktarda toplanmış, 4’ünde ise hücre toplanamamıştır. Bu nedenle ikinci kez mobilizasyon amaçlı 

yatış gerçekleştirilmiştir. Toplama başarısızlığı literatürde de bildirilmekte olup buna yol açan birçok 

faktör vardır. Çalışmamızdaki yüksek toplama başarısı oranının az sayıda hastayı kapsamasıyla ilişkili 

olabileceği düşünülmüştür. 2.kez yatışı yapılan 9 hastanın 9' unda mobilizasyon başarısı yakalanmıştır 

(%100). 

Literatürde agresif lenfomalarda naklin ardından nüksün genelde ilk 6 ayda olduğu ve nüks 

oranının %23 olduğu gösterilmiştir(101) 
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 Nüks (progresyon) Myelom hastalarında da çok sık karşılaşılan bir problemdir ve hastaların 

neredeyse tamamına yakını nüks adayıdır. (15)2009 yılında Krejci ve ark tarafından yapılan bir 

çalışmada otolog nakil yapılan myelom hastalarında 103 aylık (≈9 yıl) bir takip sonrası nüksün 

genelde ilk 40 ayda olduğu, nakil sonrası ortalama ömrün 78 ay olduğu ve nakil sonrası takiplerde 

mortalitenin %56 olduğu gösterilmiş; sadece %21 hastada hastalıksız sağ kalım olduğu 

görülmüştür.(22)Bizim hastalarımızda naklin ardından takiplerde %24.4 oranıyla (n=19) hastalarda 

nüks gerçekleşmiştir.  Ortalama nüks süresi (progresyon zamanı) ise 6.06 ay olarak 

saptanmıştır.Literatürdeki 9 yıllık takip içeren çalışma ile  uyumlu olarak çalışmamızda progresyon ilk 

40 ayda gerçekleşmiştir.(22)Takip ettiğimiz hastalarımızdan nakil sonrası en uzun izlem süresi olan 

hastamız dahi 41 ay gibi literatüre kıyasla çok uzun süreli olmayan bir takip süresine sahiptir. 

 

FUNGAL İNFEKSİYON VARLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

Hastalarımızda fungal infeksiyon oranları tanılara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir. Fungal infeksiyon (+) grupta Non hodgkin lenfoma tanısı, myelom tanısı alanlardan 

yüksek bulunmuştur. Tanılar iki grup olarak değerlendirildiğinde ise; lenfoma tanısı alan olguların 

oranı, myelom tanısı alanlardan yüksek bulunmuştur. Literatürde oranlar farklılık göstermektedir. (57) 

(95) 

En çok %67,7 (n=21) oranla invaziv mantar infeksiyonu şüphesi &uzayan ateş olmak üzere 

olguların %39,7’sinde (n=31) fungal infeksiyon şüphesi saptanmıştır. İnfeksiyon tipleri 

incelendiğinde; invaziv aspergilloz infeksiyonu şüphesini  %12,9 (n=4) oranla kandida özfajit şüphesi 

takip etmiştir. Literatürde 4,7%, 4% gibi oranlarla nakil hastalarında fungal infeksiyon saptandığı 

belirtilmektedir. (93) (94) 

 Literatüre bakıldığında da HSCT popülasyonunda olduğu gibi Aspergillus türleri, 

hematolojik hastalıkları olan hastalarda invaziv fungal infeksiyonların (IFI) en yaygın nedenleridir, 

bunu Candida spp. ve diğer nadir funguslar izlemektedir (102) (103) (104)Fungal infeksiyonların 

özellikleri ve risk faktörleritransplantasyon sonrası faza göre farklılık gösterir. Preengrafman 

döneminde nötropeni vemukozal hasar invaziv kandidiyaz için risk oluşturmaktadır (105)Otolog 

HSCT sırasında ve / veya sonrasında kullanılması önerilen antifungal profilaksi rejimleri –mukozit 

yoksa önerilmemekle birlikte- nötropeni dönemi için flukonazol ve mikafungindir.(106).HSCT 

hastalarında profilaktik antifungal ajanların kullanımındaki son gelişmeler, kandidiyaz 

epidemiyolojisinde değişikliklere yol açmıştır (107)Çalışmalarda Candida albicans infeksiyonu 

insidansının antifungal profilaksi ile belirgin şekilde azaldığı gösterilmiştir (108) Bununla birlikte, C. 

albicans'ın insidansı, flukonazol veya ekinokandinlerin artan profilaktik kullanımı ile de azaldığından 
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ampirik veya hedefe yönelik invaziv kandidiyazis tedavisi için antifungal ajanların seçimine dikkat 

edilmelidir.(109)(110) 

 

 İnfeksiyon sonrası, kandida infeksiyonu riski nötropeni ve mukozal deri kaybının 

düzelmesiyle azalır, ancak aspergillozis riski devam eder (111)Nötropenik dönemde ortaya çıkan 

invazif aspergillozis (IA), konakçı immünosupresyonuna bağlı olarak tipik olarak damar invazyonunu 

içerir. Aksine, nötropenik olmayan hastalarda ortaya çıkan, genellikle GVHD için steroidlerin veya 

immünsüpresif ajanların uzun süreli kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan IA'ya, lokal inflamasyonun 

(yani, hava yolu invazyonunun) vasküler invazyondan daha fazla sebebiyet vermesi daha olasıdır 

(112) 

 

2017’de Nadiminti ve ark tarafından yayınlanan bir çalışmada Invaziv Mantar İnfeksiyonu 

sıklığının otolog nakil grubunda ve 3 ve daha fazla kür kemoterapi almış hasta gruplarında sırasıyla 

yaklaşık 2,5% ve 15% olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada  Invaziv Mantar İnfeksiyonu ile mortalite 

arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Nötropenik dönem çoğu hastada sınırlandırılabilmiş olsa da  

Flukanozol standart proflaktik ajan olarak tercih edilmiştir. (113) 

 

Hastaların 64’ü profilaktik antifungal tedavi olarak flukonazol tablet almıştır, buna rağmen 

hastaların 31’inde yatış süresi içinde antifungal tedavi başlanması gerekmiştir. 6 hastada ikinci kez 

fungal infeksiyon gelişmiştir.  

 Çalışmamızda profilaksi alanların %39,1’inde almayanların ise %42,9’unda fungal 

infeksiyon saptanmış olup; profilaksi alımı ile fungal infeksiyon oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Flukonazol (48.4 %), itrakonazol (26.0 %), vorikonazol (23.5 

%) ve (37.5 %) diğer intravenöz ajanların profilaksi amacıyla seçildiği çokmerkezli prospektif bir 

çalışmada da profilaksi ile Invaziv Fungal Infeksiyon arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.(114) 

Ancak literatürde yüksek riskli kanser popülasyonlarında azol profilaksisinin rutin kullanımı, bu 

popülasyonlarda invaziv Candida infeksiyonu insidansının azalmasına katkıda bulunmakla birlikte 

albicans dışı Candida infeksiyonlarının artan sıklığında rol oynadığına dair çalışmalar mevcuttur. 

(42)(49) 

Randomize çalışmalarla Candida infeksiyon riskinin profilaksi ile azaldığı desteklense de, 

flukonazol ile rutin profilaksinin gereklili tartışmalıdır. Literatürde nötropeni sırasında mukozal 

semptomlar için ampirik kısa süreli flukonazol kullanımı hem ekonomik hem de ekolojik nedenlerle 

tercih edilebildiği, hastalarda invaziv aspergilloz riskinin düşük saptanmasının nedeninin geniş 

spektrumlu antibiyotiklere yeterince yanıt vermeyen nötropenik otolog nakil hastalarında amphotericin 

B'nin geniş ampirik kullanımına bağlı olabileceği, invazif mantar infeksiyonlarının riskinin yüksek 
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olmaması sebebiyle, antifungal profilaksi çalışmalarında rutin olarak otolog kemik iliği 

transplantasyonu hastalarında kullanımın gerekli olmadığı belirtilmektedir(95) 

Kemoterapi öyküsüne göre fungal infeksiyon oranları literatürün aksine istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Crawford ve arkadaşlarının 2004te yaptığı bir çalışmada  

sitotoksik etkili kemoterapinin hematopoietik sistemi baskılayarak, immun mekanizmaları etkilediği; 

en ciddi hematolojik toksisite olan nötropeniye sebep olarak fungal infeksiyonlar gibi yaşamı tehdit 

eden infeksiyonlarla ilişkili olduğu ve dozu ayarlamaları ile mortalitenin azaltılabileceği belirtilmiştir 

.(115) 

Rajesh ve arkadaşlarının 2010da yayınlanan başka bir çalışmasında kemoterapi ve radyoterapi 

öyküsünün bağımsız olarak fungal infeksiyonlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir. (116) 

Çalışmamızda radyoterapi öyküsü varlığına göre fungal infeksiyon oranları istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermekte olup; radyoterapi öyküsü olan olgularda fungal infeksiyon oranı, 

redyoterapi öyküsü olmayanlardan düşük bulunmuştur (p=0,001; p<0,01). Literatürde otolog nakil 

hastalarında radyoterapi öyküsünün fungal infeksiyon gelişme riski oluşturup oluşturmadığına dair 

kapsamlı bir çalışmaya rastanmamakla birlikte kemoterapi ve radyoterapinin fungal infeksiyonlara 

yatkınlık oluşturduğuna dair çalışmalar mevcuttur(117)(118) 

Fungal infeksiyon gelişimi açısından cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

Tanılara göre değerlendirildiğinde hodgkin ve NHLli hastalarda fungal infeksiyon sıklığı myelomlu 

hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Kortikosteroid tedavi hem myelom, hem 

lenfomalı hastalarda kemoterapi protokollerinde kullanılmakta olup, kortikosteroid verilen hastalarda 

fungal infeksiyon sıklığının artmış olduğu bilinmektedir. Lenfomalı hastalarda sıklığının artmış olması 

bu hastaların relaps refrakter hastalık nedeniyle yoğun kemoterapi protokolleri o almış daha önce 

hastane yatışı olmuş hastalar olmasının katkısı vardır.Tanı yaşı, tanından sonra geçen süre, kemoterapi 

basamak sayısı ile fungal infeksiyon gelişimi arasında anlamlı fark bulunmamıştır.Hastaların 

radyoterapi alma öyküsünün olduğu grupta anlamalı olarak mantar infeksiyonu sıklığı düşük 

bulunmuştur. 

Çalışmamızda fungal infeksiyon varlığına göre son durum istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p=0,042; p<0,05). Fungal infeksiyon görülen olgularda ex oranı, infeksiyon 

görülmeyenlerden yüksek bulunmuştur. Fungal infeksiyon varlığına göre mortalite oranları istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermekte olup; fungal infeksiyon görülen olgularda mortalite oranı, 

infeksiyon görülmeyenlerden yüksek bulunmuştur (p=0,022; p<0,05). Literatürde de kök hücre nakil 

hastalarında invaziv fungal infeksiyonun mortalite oranlarını arttırdığına dair çalışmalar mevcuttur. 

(119) 
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Fungal infeksiyon başarısına göre olguların yatış hemoglobin ölçümleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır(p=0,697; p>0,05). Otolog nakil hastalarında fungal infeksiyon 

gelişimi ve hemoglobin ölçümleri arasındaki ilişkinin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu ilişkinin literatürde belirtildiği üzre Candida albicans’ın Hem Oksijenaz enziminin Hemoglobin 

tarafından regule etmesi ile bağlantılı olup olmadığı yeni çalışmaların odak noktası olabilir. (120) 

  

Hematolojik malignitelerde İFE risk belirlenmesi mortalite ve morbidite oranlarını 

azaltılabilmesi açısından önemlidir. Tıp alanındaki gelişmelerle tanı olanaklarındaki tüm ilerlemeye 

rağmen hızlı ve güvenilir yöntemlerin olmayışı riskin belirlenmesini önemli kılmaktadır. Riskin 

belirlenmesi ile erken tanı ve tedavi, uzun yatışları ve planlı tedavide gecikmeleri engellemekte; 

gereksiz maliyet, ilaç etkileşimleri ve direncin azalmasını sağilayabilmektedir. Risk belirlenmesi, 

antifungal profilakside doğru yaklaşıma olanak verir. (121)İnvaziv fungal infeksiyon riskleri üç ana 

başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki malignensi tipi, kök hicre nakil hastaları için 

transplantasyon türü, nötrofil sayısı başta olmak üzere konak immunitesi, hastanın yaşı, komorbid 

hastalıklar, malnutrisyon, genetik vb özellikleri kapsayan hastalık ve konağa ait risk faktörleridir.  

Toksin etkileri, enzim ve demir metabolizması, mikroorganizmanın büyüme hızı ve adezyon 

molekülleri gibi infeksiyon ile ilgili faktörler ve mevsim, hava kalitesi, coğrafi lokalizasyon, HEPA 

filtresinin bulunup bulunmaması gibi çevre ile ilgili faktörler diğer etkili risk faktörlerini 

oluşturmaktadır.  

Literatürde hasta yaşının 40 ve üstü olması,  özellikle mukormikozis ve Fusarium açısından 

önemli DM ve hiperglisemi (>200 mg/dl) gibi beslenme ve metabolik duruma ilişkin özellikler, 

hipoalbuminemi, allojenik kök hücre nakli, daha fazla çalışmanın gerekliliği ile birlikre TLR 4, dectin-

1, pentraxin 3 eksikliği gibi genomik yapıya ilişkin faktörler ve mucor yatkınlığı yaratabileceği 

düşünülen mikrobiyom mevcudiyetinin invazif fungal infeksiyonun konağa ilişkin risk faktörlerinden 

olduğuğu bildirilmiştir. (122) (123)(124) (125)Literatürde tedaviye bağlı risk faktörlerinden en 

önemlisi olarak nötropeni derinliği ve süresi vurgulanmaktadır. Üç haftadan uzun süren 100/mm3 

altındaki ve 5 haftadan uzun süren 500/mm3 altındaki nötrofil sayıları yüksek riskli grupta 

değerlendirilmektedir(126) 

 

Makrofaj ve monositlerin etkinliğini bozan, kemotaksis ve oksidatif süreci olumsuz etkileyen 

kortikosteroid tedavisi tedaviye bağlı risk faktörlerinden bir diğeridir. Yapılan çalışmalarda 4 haftadan 

uzun sürede prednisolon kullanımının IFE riskini anlamlı olarak artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca 

kortikosteroid dozu doğrudan invaziv aspergillozis ile orantılıdır. (127) 
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Kemoterapötiklerden Sitarabin kullanımı, yaygın mukozit ile ilişkilendirilmiştir. Azasitadin, 

Pürin analoglarından Kladribin İFE riskini artırır. Alemtuzumab, infliximab (monoklonal antikor), 

pürin analogları ve steroidlerle birlikte İFE riskini anlamlı olarak artırmaktadır. Mukotoksik rejimler 

candida için risk, Lökopenik rejimler ise aspergillus için risk oluşturmaktadır.(128) (129) 

Hematopoetik kök hücre nakilleri miyelosupresyon ve miyeloablasyona neden olarak IFA 

riskini arttırmaktadır. Yüksek risk (%7-15) ile ilişkili bulunan Allojenik nakil grubuna kıyasla,  Otolog 

nakil hastaları orta riskli (%0.4-4) grubu oluşturmaktadır. (129) 

Hastalarımızın 64 üne oral flukonazol ile profilaktik antifungal tedavi uygulanmasına rağmen 

bu hastaların 31 inde sistemik antifungal tedavi uygulanmasını gerektiren mantar infeksiyonu 

gelişmiştir.  Sistemik antifungal tedavi alan hastalarımızın 6’sına ikinci kez sistemik antifungal tedavi 

uygulanmıştır. Otolog kök hücre nakli sırasında fungal infeksiyon gelişen hastalarımızda mortalite 

oranı yüksek bulunmuştur.  Mortalitenin artmış olması otolog kök hücre nakli yapılacak hastaların 

mantar infeksiyonunu kolaylaştıracak nedenler açısından iyi değerlendirilmesi,  infeksiyon bulguları 

ortaya çıktığında olabildiğince erken tanı ve erken sistemik antifungal tedavinin başlatılması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

8.   KAYNAKLAR 

 

(1) Nadey S. Hakim, Vassilios E. Papalois History of Organ and cell transplantation 2003; 298-299 

(2) Blood and Marrow Transplantation Subcommittee,Turkish Society of Hematology.Blood and 

marrow transplantation activities among adult patients in Turkey. Cytotheraphy.2000; 2:377-9. 

(3) Gratwohl A, Baldomero H, Schwendener A, Gratwohl M, Apperley J, Frauendorfer K, 

Niederwieser D. The EBMT activity survey 2008: impact of team size, team density and new 

trends. Bone Marrow Transplant 2011;46: 174-91   

(4) Copelan EA. Hematopoietic stem-cell transplantation. NEJM 2006;354:1813- 1826. 

(5) Türk Hematoloji Derneği Hematolog Dergisi Kök Hücre Biyolojisi ve Uygulama Alanları  Özel 

Sayısı Eylül 2014 Cilt:4 Sayı:2; 238-380. 

(6) Gandhi MK, Jestice K, Scott MA et al. RE The minimum CD34 threshold depends on prior 

chemotherapy in autologous peripheral blood stem cell recipients. Bone Marrow Transplant 1999; 

23: 9-13.. 

(7) Sato N, Sawada K, Takahashi TA, et al. A time course study for optimal harvest of peripheral 

blood progenitor cells by granulocyte colony-stimulating factor in healthy volunteers. Exp 

Hematol (1994) 22:973 

(8) Mika R. Kessans, Pharm.D., Mandy L. Gatesman, Pharm.D., and Denise R. Kockler, Plerixafor: A 

Peripheral Blood Stem Cell Mobilizer Pharmacotherapy 2010;30(5):485–492 

(9) Steidl U, Fenk R, Bruns I, Neumann F, Kondakci M, Hoyer B et al. Successful transplantation of 

peripheral blood stem cells mobilized by chemotherapy and a single dose of pegylated G-CSF in 

patients with multiple myeloma. Bone Marrow Transplant 2005; 35: 33--36. 

(10) Gazitt Y. Comparison between granulocyte colony-stimulating factor and granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor in the mobilization of peripheral blood stem cells. Curr 

Opin Hematol. 2002;9(3):190-198. 

(11) To LB, Bashford J, Durrant S, et al. Successful mobilization of peripheral blood stem cells 

after addition of ancestim (stem cell factor) in patients who had failed a prior mobilization with 

filgrastim (granulocyte colony-stimulating factor) alone or with chemotherapy plus filgrastim. 

Bone Marrow Transplant. 2003;31(5):371-378. 

(12)  L.Bik To et al. How I treat patients who mobilize hematopoietic stem cells poorly. (Blood. 

2011;118(17): 4530-4540), 

(13)  Niesvizky R, Mark TM, Ward M, Jayabalan DS, Pearse RN, Manco M, et al. Overcoming the 

response plateau in multiple myeloma: a novel bortezomib-based strategy for secondary induction 

and high-yield CD34+ stem cell mobilization. Clin Cancer Res. 2013; 19:1534–46.) 

(14)  SM Bakanay and T Demirer. Novel agents and approaches for stem cell mobilization in 

normal donors and patients. Bone Marrow Transplantation (2012) 47, 1154--1163.) . 



55 

 

(15) Türk Hematoloji Derneği multipl myelom ulusal tanı ve tedavi kılavuzu 2016.) 

(16) Townsend W, Linch D Hodgkin's  lymphoma in adults. Lancet(2012)  380: 836-847; 

(17) Türk Hematoloji Derneği lenfoma ulusal tanı ve tedavi kılavuzu 2016.)   

(18) Shankland KR, Armitage JO, Hancock  BW Non Hodgkin lymphoma. Lancet (2012) 380: 

836-847. 

(19) Passweg JR, Halter J, Bucher C, Gerull S, Heim D et al. Hematopoetic stem cell 

transplantation: a review and recommendations for follow-up care for the general practitioner. 

Swiss Med Wkly 2012:142:w13696)    

(20)  Ali N, Adil SN, Shaikh MU  Autologous Hematopoietic  Stem Cell Transplantation-10 Years 

of Data From a Developing Country. STEM CELLS TRANSPLANTATION MEDICINE 

2015;4:873-877 ) 

(21)  Stiff PJ, Unger JM, Cook JR, Constine LS et al. Autologous Transplanation as Consolidation 

for Aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med 2013; 369:1681-1690 )   

(22)  Krejci M, Scudla V, Tothova E, Schutzova M et al. Long-term outcomes of autologous 

transplantation in multipl myeloma:  Significant survival benefit of novel drugs in post-

transplantation relapse. Clinical Lymphoma & myeloma,  2009 Vol:9, No:6, 436-442 

(23)  Kamble RT, Sethi S, Selby GB. Failure to engraft after autologous stem cell transplantation: 

Possible therapeutic  role of cyclosporine. Biology of Blood and Marrow Transplantation (2005) 

11:74 

(24) Anaissie E Opportunistic mycoses in immunocompromised host: experience at a cancer center 

and review. Clin Infect Dis 14[Suppl 1](1992):43–53 

(25) Young LS. An overview of infection in bone marrow transplant recipients. Clin Haematol. 

1984 Oct;13(3):661-78. 

(26) Cornely OA1, Böhme A, Buchheidt D, Glasmacher A, Kahl C, Karthaus M, Kern W, Krüger 

W, Maschmeyer G, Ritter J, Salwender HJ, Sandherr M, Schiel X, Schüttrumpf S, Sieniawski M, 

Silling G, Ullmann AJ, Wolf HH; Infectious Diseases Working Party (AGIHO) of the German 

Society of Hematology and Oncology (DGHO).Prophylaxis of invasive fungal infections in 

patients with hematological malignancies and solid tumors--guidelines of the Infectious Diseases 

Working Party (AGIHO) of the German Society of Hematology and Oncology (DGHO).  Ann 

Hematol. 2003 Oct;82 Suppl 2:S186-200. Epub 2003 Sep 11. 

(27)   Grow W, Moreb J, Roque D, et al. Late onset of invasive Aspergillus infection in bone 

marrow transplant patients at a university hospital. Bone Marrow Transplant 2002; 29: 15–19. 2  

(28) Marr K, Carter R, Crippa F, et al. Epidemiology and outcome of mould infections in 

hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect Dis 2002; 34: 909–917 

(29) ) Gooley TA, Chien JW, Pergam SA, et al. Reduced mortality after allogeneic 

hematopoietic‐cell transplantation. N Engl J Med 2010; 363: 2091–2101 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6388936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6388936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cornely%20OA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%B6hme%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchheidt%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glasmacher%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kahl%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karthaus%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kern%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kr%C3%BCger%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kr%C3%BCger%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maschmeyer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salwender%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandherr%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schiel%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%C3%BCttrumpf%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sieniawski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silling%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ullmann%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolf%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Infectious%20Diseases%20Working%20Party%20(AGIHO)%20of%20the%20German%20Society%20of%20Hematology%20and%20Oncology%20(DGHO)%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Infectious%20Diseases%20Working%20Party%20(AGIHO)%20of%20the%20German%20Society%20of%20Hematology%20and%20Oncology%20(DGHO)%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13680164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13680164


56 

 

(30)  Rex JH, Bennett JE, Sugar AM, et al. A randomized trial comparing fluconazole with 

amphotericin B for the treatment of candidemia in patients without neutropenia. Candidemia 

Study Group and the National Institute. N Engl J Med 1994; 331: 1325–1330. 

(31)  Mora‐Duarte J, Betts R, Rotstein C, et al. Comparison of caspofungin and amphotericin B for 

invasive candidiasis. N Engl J Med 2002; 347: 2020–2029.  

(32)  Gow NA, van de Veerdonk FL, Brown AJ, Netea MG. Candida albicans morphogenesis and 

host defence: discriminating invasion from colonization. Nat Rev Microbiol 2011; 10: 112–122. 

(33) Kontoyiannis DP, Marr KA, Park BJ, et al. Prospective surveillance for invasive Fungal 

infections in hematopoietic stem cell transplant recipients, 2001–2006: overview of the 

Transplant‐Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET) Database. Clin Infect Dis 

2010; 50: 1091–1100.  

(34) Gresnigt MS, Joosten LA, Verschueren I, et al. Neutrophil‐mediated inhibition of 

proinflammatory cytokine responses. J Immunol 2012; 189: 4806–4815 

(35)  Franquet T, Muller NL, Lee KS, et al. Pulmonary candidiasis after hematopoietic stem cell 

transplantation: thin‐section CT findings. Radiology 2005; 236: 332–337 

(36)  Kontoyiannis DP, Luna MA, Samuels BI, Bodey GP. Hepatosplenic candidiasis. A 

manifestation of chronic disseminated candidiasis. Infect Disease Clin North Am 2000; 14: 721–

739 

(37) Balajee SA. Aspergillus terreus complex. Med Mycol 2009; 47(Suppl. 1): S42–S46. 

(38) Ostrosky‐Zeichner L, Alexander BD, Kett DH, et al.. Multicenter clinical evaluation of the 

(1→3)‐β‐d‐glucan assay as an aid to diagnosis of fungal infections in humans. Clin Infect Dis 

2005; 41: 654–659. 

(39) Del Bono V, Mularoni A, Furfaro E, et al. Clinical evaluation of a (1,3)‐β‐d‐glucan assay for 

presumptive diagnosis of Pneumocystis jiroveci pneumonia in immunocompromised patients. Clin 

Vaccine Immunol 2009; 16: 1524–1526  

(40) Mikulska M, Furfaro E, Del Bono V, et al. Persistence of a positive (1,3)‐β‐d‐glucan test after 

clearance of candidemia in hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Vaccine Immunol 

2011; 18: 518–519 

(41) Balajee SA, Marr KA. Phenotypic and genotypic identification of human pathogenic 

aspergilli. Future microbiol 2006; 1: 435–445 

(42)  Goodman JL, Winston DJ, Greenfield RA, et al. A controlled trial of fluconazole to prevent 

fungal infections in patients undergoing bone marrow transplantation. N Engl J Med 1992; 326: 

845–851 

(43)  Slavin MA, Osborne B, Adams R, et al. Efficacy and safety of fluconazole prophylaxis for 

fungal infections after marrow transplantation – a prospective, randomized, double‐blind study. J 

Infect Dis 1995; 171: 1545–1552 



57 

 

(44) Marr K, Seidel K, Slavin M, et al. Prolonged fluconazole prophylaxis is associated with 

persistent protection against candidiasis‐related death in allogeneic marrow transplant recipients: 

long‐term follow‐up of a randomized, placebo‐controlled trial. Blood 2000; 96: 2055–2061 

(45) Marr KA, Bow E, Chiller T, et al. Fungal infection prevention after hematopoietic cell 

transplantation. Bone Marrow Transplant 2009; 44: 483–487 

(46) Van der Velden WJ, Plantinga TS, Feuth T, et al. The incidence of acute graft‐versushost 

disease increases with Candida colonization depending the dectin‐1 gene status. Clin Immunol 

2010; 136: 302–306.  

(47) Van der Velden WJ, Plantinga TS, Donnelly JP, et al. Host–microbe interactions in stem cell 

transplantation: recognizing Candida in infection and inflammation. Virulence 2010; 1: 180–184.   

(48) Van der Velden WJ, Netea MG, de Haan AF, et al. Role of the mycobiome in human acute 

graft‐versus‐host disease. Biol Blood Marrow Transplant 2013; 19: 329–332 

(49) Marr KA, Seidel K, White TC, Bowden RA. Candidemia in allogeneic blood and marrow 

transplant recipients: evolution of risk factors after the adoption of prophylactic fluconazole. J 

Infect Dis 2000; 181: 309–316. 

(50) Reboli AC, Rotstein C, Pappas PG, et al. Anidulafungin versus fluconazole for invasive 

candidiasis. N Engl J Med 2007; 356: 2472–2482 

(51) Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, et al. Clinical practice guidelines for the management of 

candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009; 48: 

503–535. 

(52) Andes DR, Safdar N, Baddley JW, et al. Impact of treatment strategy on outcomes in patients 

with candidemia and other forms of invasive candidiasis: a patient‐level quantitative review of 

randomized trials. Clin Infect Dis 2012; 54: 1110–1122 

(53) Nucci M, Anaissie E. Should vascular catheters be removed from all patients with 

candidemia? An evidence‐based review. Clin Infect Dis 2002; 34: 591–599. 

(54) Anaissie EJ, Stratton SL, Dignani MC, et al. Pathogenic Aspergillus species recovered from a 

hospital water system: a 3‐year prospective study. Clin Infect Dis 2002; 34: 780–789 

(55) Wald A, Leisenring W, van Burik JA, Bowden RA. Epidemiology of Aspergillus infections in 

a large cohort of patients undergoing bone marrow transplantation. J Infect Dis 1997; 175: 1459–

1466.  

(56) Panackal AA, Li H, Kontoyiannis DP, et al. Geoclimatic influences on invasive aspergillosis 

after hematopoietic stem cell transplantation. Clin Infect Dis 2010; 50: 1588–1597 

(57) Neofytos D, Horn D, Anaissie E, et al. Epidemiology and outcome of invasive fungal infection 

in adult hematopoietic stem cell transplant recipients: analysis of Multicenter Prospective 

Antifungal Therapy (PATH) Alliance registry. Clin Infect Dis 2009; 48: 265–273. 

(58) Aimanianda V, Bayry J, Bozza S, et al. Surface hydrophobin prevents immune recognition of 

airborne fungal spores. Nature 2009; 460: 1117–1121. 



58 

 

(59) Drummond RA, Brown GD. The role of Dectin‐1 in the host defence against fungal infections. 

Curr Opin Microbiol 2011; 14: 392–399 

(60) Serrano‐Gomez D, Dominguez‐Soto A, Ancochea J, et al. Dendritic cell‐specific intercellular 

adhesion molecule 3‐grabbing nonintegrin mediates binding and internalization of Aspergillus 

fumigatus conidia by dendritic cells and macrophages. J Immunol 2004; 173: 5635–5643. 

(61) Bozza S, Gaziano R, Spreca A, et al. Dendritic cells transport conidia and hyphae of 

Aspergillus fumigatus from the airways to the draining lymph nodes and initiate disparate Th 

responses to the fungus. J Immunol 2002; 168: 1362–1371 

(62) Bergeron A, Porcher R, Sulahian A, et al. The strategy for the diagnosis of invasive 

pulmonary aspergillosis should depend on both the underlying condition and the leukocyte count 

of patients with hematologic malignancies. Blood 2012; 119: 1831– 1837; quiz, 1956 

(63) Miceli MH, Maertens J, Buve K, et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome in 

cancer patients with pulmonary aspergillosis recovering from neutropenia: proof of principle, 

description, and clinical and research implications. Cancer 2007; 110: 112–120. 

(64) Machida U, Kami M, Kanda Y, et al. Aspergillus tracheobronchitis after allogeneic bone 

marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1999; 24: 1145–1149 

(65) Van Assen S, Bootsma GP, Verweij PE, et al. Aspergillus tracheobronchitis after allogeneic 

bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 2000; 26: 1131–1132 

(66) Schueller G, Matzek W, Kalhs P, et al. Pulmonary infections in the late period after allogeneic 

bone marrow transplantation: chest radiography versus computed tomography. Eur J Radiol 2005; 

53: 489–494 

(67) Shannon VR, Andersson BS, Lei X, et al. Utility of early versus late fiberoptic bronchoscopy 

in the evaluation of new pulmonary infiltrates following hematopoietic stem cell transplantation. 

Bone Marrow Transplant 2010; 45: 647–655. 

(68)  Pfeiffer CD, Fine JP, Safdar N. Diagnosis of invasive aspergillosis using a galactomannan 

assay: a meta‐analysis. Clin Infect Dis 2006; 42: 1417–1427. 

(69) Guo YL, Chen YQ, Wang K, et al. Accuracy of BAL galactomannan in diagnosing invasive 

aspergillosis: a bivariate metaanalysis and systematic review. Chest 2010; 138: 817–824. 

(70) Maertens J, Maertens V, Theunissen K, et al. Bronchoalveolar lavage fluid galactomannan for 

the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in patients with hematologic diseases. Clin 

Infect Dis 2009; 49: 1688–1693 

(71) Maertens J, Verhaegen J, Lagrou K, et al. Screening for circulating galactomannan as a 

noninvasive diagnostic tool for invasive aspergillosis in prolonged neutropenic patients and stem 

cell transplantation recipients: a prospective validation. Blood2001; 97: 1604–1610 

(72) Morrissey CO, Chen SC, Sorrell TC, et al. Design issues in a randomized controlled trial of a 

pre‐emptive versus empiric antifungal strategy for invasive aspergillosis in patients with high‐risk 

hematologic malignancies. Leuk Lymphoma 2011; 52: 179–193 



59 

 

(73) Maschmeyer G, Neuburger S, Fritz L, et al. A prospective, randomised study on the use of 

well‐fitting masks for prevention of invasive aspergillosis in high‐risk patients. Ann Oncol 2009; 

20: 1560–1564 

(74) Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, et al. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole 

prophylaxis in patients with neutropenia. N Engl J Med 2007; 356: 348–359.  

(75) Ullmann AJ, Lipton JH, Vesole DH, et al.Posaconazole or fluconazole for prophylaxis in 

severe graft‐versus‐host disease. N Engl J Med 2007; 356: 335–347.  

(76) Wingard JR, Carter SL, Walsh TJ, et al. Randomized, double‐blind trial of fluconazole versus 

voriconazole for prevention of invasive fungal infection after allogeneic hematopoietic cell 

transplantation. Blood 2010; 116: 5111–5118.  

(77) Verweij PE, Snelders E, Kema GH, et al. Azole resistance in Aspergillus fumigatus: a 

side‐effect of environmental fungicide use? Lancet Infect Dis 2009; 9: 789–795. 

(78) Roilides E, Holmes A, Blake C, et al. Effects of granulocyte colony‐stimulating factor and 

interferon‐gamma on antifungal activity of human polymorphonuclear neutrophils against 

pseudohyphae of different medically important Candida species. J Leukocyte Biol 1995; 57: 651–

656 

(79) Hubel K, Carter RA, Liles WC, et al. Granulocyte transfusion therapy for infections in 

candidates and recipients of HPC transplantation: a comparative analysis of feasibility and 

outcome for community donors versus related donors. Transfusion 2002; 42: 1414–1421.  

(80) Massey E, Paulus U, Doree C, Stanworth S. Granulocyte transfusions for preventing infections 

in patients with neutropenia or neutrophil dysfunction. Cochrane Database Syst Rev 2009; (1): 

CD005341. 

(81)  Morris A, Norris KA. Colonization by Pneumocystis jirovecii and its role in disease. Clin 

Microbiol Rev 2012; 25: 297–317. 

(82) Onishi A, Sugiyama D, Kogata Y, et al. Diagnostic accuracy of serum 1,3‐β‐d‐glucan for 

Pneumocystis jiroveci pneumonia, invasive candidiasis, and invasive aspergillosis: systematic 

review and meta‐analysis. J Clin Microbiol 2012; 50: 7–15 

(83) Muto T, Takeuchi M, Kawaguchi T, et al. Low‐dose trimethoprim–sulfamethoxazole for 

Pneumocystis jiroveci pneumonia prophylaxis after allogeneic hematopoietic SCT [Letter]. Bone 

Marrow Transplant 2011; 46: 1573–1575.  

(84) Krajicek BJ, Thomas CF, Jr., Limper AH. Pneumocystis pneumonia: current concepts in 

pathogenesis, diagnosis, and treatment. Clin Chest Med 2009; 30: 265–278, vi. 

(85) Sangiolo D, Storer B, Nash R, et al. Toxicity and efficacy of daily dapsone as Pneumocystis 

jiroveci prophylaxis after hematopoietic stem cell transplantation: a case–control study. Biol 

Blood Marrow Transplant 2005; 11: 521–529.  



60 

 

(86)  Souza JP, Boeckh M, Gooley TA, et al. High rates of Pneumocystis carinii pneumonia in 

allogeneic blood and marrow transplant recipients receiving dapsone prophylaxis. Clin Infect Dis 

1999; 29: 1467–1471. 

(87) Alvarez‐Martinez MJ, Miro JM, Valls ME, et al. Prevalence of dihydropteroate synthase 

genotypes before and after the introduction of combined antiretroviral therapy and their influence 

on the outcome of Pneumocystis pneumonia in HIV‐1‐infected patients. Diagn Microbiol Infect 

Dis 2010; 68: 60–65.  

(88) Iliades P, Meshnick SR, Macreadie IG. Mutations in the Pneumocystis jirovecii DHPS gene 

confer cross‐resistance to sulfa drugs. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49: 741–748 

(89) Thomas CF, Jr., Limper AH. Current insights into the biology and pathogenesis of 

Pneumocystis pneumonia. Nat Rev Microbiol 2007; 5: 298–308 

(90) Baddley JW, Stroud TP, Salzman D, Pappas PG. Invasive mold infections in allogeneic bone 

marrow transplant recipients. Clin Infect Dis 2001; 32: 1319–1324.  

(91)  Prabhu RM, Patel R. Mucormycosis and entomophthoramycosis: a review of the clinical 

manifestations, diagnosis and treatment. Clin Microbiol Infect 2004; 10(Suppl. 1): 31–47. 

(92) Kontoyiannis DP, Lionakis MS, Lewis RE, et al. Zygomycosis in a tertiary‐care cancer center 

in the era of Aspergillus‐active antifungal therapy: a case–control observational study of 27 recent 

cases. J Infect Dis 2005; 191: 1350–1360 

(93) Jarosław Markowski,1,A,B,D,G Grzegorz Helbig,2,D Agnieszka Widziszowska,1,B,D,E,F Wirginia 

Likus,3,C,D,E,FSławomira Kyrcz-Krzemień,2,A,D Urszula Jarosz,4,B Włodzimierz 

Dziubdziela,5,D,F and Mirosław MarkiewiczFungal Colonization of the Respiratory Tract in 

Allogeneic and Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients: A Study of 573 

Transplanted Patients Med Sci Monit. 2015 Apr 24;21:1173-80. doi: 10.12659/MSM.893267. 

(94) Sun Y1, Meng F2, Han M3, Zhang X4, Yu L5, Huang H6, Wu D7, Ren H8, Wang C9, Shen 

Z10, Ji Y1, Huang X11.)  (Epidemiology, management, and outcome of invasive fungal 

disease in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation in China: a multicenter 

prospective observational study. Biol Blood Marrow Transplant. 2015 Jun;21(6):1117-26. doi: 

10.1016/j.bbmt.2015.03.018. Epub 2015 Mar 31. 

(95) Jantunen E1, Salonen J, Juvonen E, Koivunen E, Siitonen T, Lehtinen T, Kuittinen O, Leppä 

S, Anttila VJ, Itälä M, Wiklund T, Remes K, Nousiainen T. . Invasive fungal infections in 

autologous stem cell transplant recipients: a nation-wide study of 1188 transplanted patients. 

(CC)Eur J Haematol. 2004 Sep;73(3):174-8.  

(96) McCarthy PL Jr1, Hahn T, Hassebroek A, Bredeson C, Gajewski J, Hale G, Isola L, Lazarus 

HM, Lee SJ, Lemaistre CF, Loberiza F, Maziarz RT, Rizzo JD, Joffe S, Parsons S, Majhail NS.  

Trends in use of and survival after autologous hematopoietic cell transplantation in 

NorthAmerica, 1995- 2005: significant improvement in survival for lymphoma and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Markowski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helbig%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widziszowska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Likus%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Likus%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kyrcz-Krzemie%26%23x00144%3B%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jarosz%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dziubdziela%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dziubdziela%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Markiewicz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25907308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fungal+Colonization+of+the+Respiratory+Tract+in+Allogeneic+and+Autologous+Hematopoietic+Stem+Cell+Transplant+Recipients%3A+A+Study+of+573+Transplanted+Patients
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ren%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ji%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jantunen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salonen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juvonen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koivunen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siitonen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehtinen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuittinen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lepp%C3%A4%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lepp%C3%A4%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anttila%20VJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=It%C3%A4l%C3%A4%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiklund%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Remes%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nousiainen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15287914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCarthy%20PL%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hahn%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hassebroek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bredeson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gajewski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hale%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isola%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazarus%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazarus%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemaistre%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loberiza%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maziarz%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzo%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joffe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parsons%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majhail%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660172


61 

 

myeloma during a period of increasing recipient age Biol Blood Marrow Transplant. 2013 

Jul;19(7):1116-23. doi: 10.1016/j.bbmt.2013.04.027. Epub 2013 May 6  

(97) Ozkan HA1, Ozer UG, Bal C, Gulbas Z. Daily vs every other day administration of G-CSF 

following autologous peripheral stem cell transplantation: a prospective randomized 

study.Transfus Apher Sci. 2013 Oct;49(2):163-7. Epub 2013 Feb 16.  

(98) Livia Hegerova MD , Adam Bachan , Qing Cao MS , Huong X Vu PharmD , John 

Rogosheske PharmD , Mark T Reding MD , Claudio G Brunstein MD, PhD , Mukta Arora MD, 

MS , Celalettin Ustun MD , Gregory M Vercellotti MD, FACP , Veronika Bachanova MD, PhD , 

Catheter-related Thrombosis in Patients with Lymphoma or Myeloma Undergoing Autologous 

Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation December 2018 

Volume 24, Issue 12, Pages e20-e25 

(99) L.Bik To et al. How I treat patients who mobilize hematopoietic stem cells poorly. (Blood. 

2011;118(17): 4530-4540). Olivieri J, Attolico I, Nuccorini R, Pascale SP, Chiarucci M, Poiani M, 

Corradini P et al. Predicting failure of haemopoietic stem cell mobilization before it starts: the 

predicted poor mobilizer (pPM score). Bone Marrow Transplant. 2018 Jan 12 Published online. 

(100) RF Duarte, BE Shaw, P Marı´n, P Kottaridis, M Ortiz, C Morante, J Delgado, J Gayoso, R 

Goterriz, C Martı´nez-Chamorro, JJ Mateos-Mazo´ n, C Ramı´rez, J de la Rubia, H Achtereekte, 

PJ Gandhi, KW Douglas, NH Russell. Plerixafor plus granulocyte CSF can mobilize 

hematopoietic stem cells from multiple myeloma and lymphoma patients failing previous 

mobilization attempts: EU compassionate use data. Bone Marrow Transplantation (2011) 46, 52–

58. 

(101) Stiff PJ, Unger JM, Cook JR, Constine LS et al. Autologous Transplanation as Consolidation 

for Aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med 2013; 369:1681-1690 

(102) Kurosawa M, Yonezumi M, Hashino S, et al. Epidemiology and treatment outcome of 

invasive fungal infections in patients with hematological malignancies. Int J Hematol 

2012;96:748-757.  

(103) Pagano L, Caira M, Nosari A, et al. Fungal infections in recipients of hematopoietic stem cell 

transplants: results of the SEIFEM B-2004 study. Sorveglianza Epidemiologica Infezioni Fungine 

Nelle Emopatie Maligne. Clin Infect Dis 2007;45:1161-1170.  

(104) Choi JK, Cho SY, Yoon SS, et al. Epidemiology and risk factors for invasive fungal diseases 

among allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients in Korea: results of "RISK" Study. 

Biol Blood Marrow Transplant 2017;23:1773-1779.   

(105) Safdar A, Armstrong D. Infections in patients with hematologic neoplasms and hematopoietic 

stem cell transplantation: neutropenia, humoral, and splenic defects. Clin Infect Dis 2011;53:798-

806.  

(106) Lee DG, Kim SH, Kim SY, et al. Evidence-based guidelines for empirical therapy of 

neutropenic fever in Korea. Korean J Intern Med 2011;26:220-252 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trends+in+Use+of+and+Survival+after+Autologous+Hematopoietic+Cell+Transplantation+in+North+America%2C+1995-2005%3A+Significant+Improvement+in+Survival+for+Lymphoma+and+Myeloma+during+a+Period+of+Increasing+Recipient+Age
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozkan%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23422652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozer%20UG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23422652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bal%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23422652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gulbas%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23422652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23422652


62 

 

(107)  Leventakos K, Lewis RE, Kontoyiannis DP. Fungal infections in leukemia patients: how do 

we prevent and treat them? Clin Infect Dis 2010;50:405-415 

(108) Kwon JC, Kim SH, Choi JK, et al. Epidemiology and clinical features of bloodstream 

infections in hematology wards: one year experience at the catholic blood and marrow 

transplantation center. Infect Chemother 2013;45:51-61. 

(109) Kullberg BJ, Arendrup MC. Invasive candidiasis. N Engl J Med 2015;373:1445-1456 

(110) Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. clinical practice guideline for the management of 

candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 

2016;62:e1-e50 

(111) Wingard JR, Hsu J, Hiemenz JW. Hematopoietic stem cell transplantation: an overview of 

infection risks and epidemiology. Infect Dis Clin North Am 2010;24:257-272 

(112) Marchetti O, Lamoth F, Mikulska M, et al. ECIL recommendations for the use of biological 

markers for the diagnosis of invasive fungal diseases in leukemic patients and hematopoietic SCT 

recipients. Bone Marrow Transplant 2012;47:846-854. 

(113) Kalyan Nadiminti Sree V. Pilla Kamal Kant Singh AbbiAnnick TricotAllyson SchultzLindsay 

DozemanSarah L. MottDilek Ince,Incidence of Fungal Infections Associated with the Use of 

Novel Agents As Part of Conditioning Regimen during Autologous Stem Cell Transplant in 

Multiple Myeloma; A Single Center Experience at the University of Iowa  Guido J. Tricot 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2016.12.374 BBMT- March 2017 Volume 23, Issue 3, 

Supplement, Page S193 

(114) Yuqian Sun & He Huang & Jing Chen & Jianyong Li & Jun Ma & Juan Li & Yingmin Liang 

& Jianmin Wang & Yan Li & Kang Yu & Jianda Hu & Jie Jin & Chun Wang & Depei Wu & 

Yang Xiao & Xiaojun Huang Invasive fungal infection in patients receiving chemotherapy for 

hematological malignancy: a multicenter, prospective, observational study in China Received: 24 

July 2014 /Accepted: 18 September 2014 # International Society of Oncology and BioMarkers 

(ISOBM) 2014 

(115) Crawford J, Dale DC, Lyman GH. Chemotherapy-induced neutropenia. Cancer 2004;100:228-

37. 

(116)  V. Lalla, Marie C. Latortue, Catherine H. Hong, Anura Ariyawardana, Sandra D’Amato-

Palumbo, Dena J. Fischer, Andrew Martof, Ourania Nicolatou-Galitis, Lauren L. Patton, Linda S. 

Elting, Fred K. L. Spijkervet, Michael T. Brennan, and Fungal Infections Section, Oral Care Study 

Group, Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)/International Society of 

Oral Oncology (ISOO) A systematic review of oral fungal infections in patients receiving cancer 

therapy Published online 2010 May 8. doi:  10.1007/s00520-010-0892-z 

(117) Arnaout K1, Patel N, Jain M, El-Amm J, Amro F, Tabbara IAComplications of allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation..Cancer Invest. 2014 Aug;32(7):349-62. doi: 

10.3109/07357907.2014.919301. Epub 2014 Jun 5. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2016.12.374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lalla%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latortue%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ariyawardana%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%26%23x02019%3BAmato-Palumbo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%26%23x02019%3BAmato-Palumbo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fischer%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martof%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicolatou-Galitis%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patton%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elting%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elting%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spijkervet%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brennan%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20449755
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00520-010-0892-z
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arnaout%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patel%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Amm%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amro%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tabbara%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24902046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(117)%09Arnaout+K1%2C+Patel+N%2C+Jain+M%2C+El-Amm+J%2C+Amro+F%2C+Tabbara+IA+Complications+of+allogeneic+hematopoietic+stem+cell+transplantation..


63 

 

(118) Dandachi D1,2, Wilson Dib R2, Fernández-Cruz A3, Jiang Y2, Chaftari AM2, Hachem R2, Raad 

I2.Invasive Pulmonary Aspergillosis in Patients with Solid Tumors: Risk Factors and Predictors of 

Clinical Outcomes. Ann Med. 2018 Sep 29:1-8. doi: 10.1080/07853890.2018.1518581. [Epub 

ahead of print] 

(119) Post MJ, Lass-Floerl C, Gastl G, Nachbaur D. Epub 2007 May 19. Invasive fungal infections 

in allogeneic and autologous stem cell transplant recipients: a single-center study of 166 

transplanted patientsTranspl Infect Dis. 2007 Sep;9(3):189-95. 

(120) Michael L. Pendrak, Mark P. Chao‡, S. Heme oxygenase in Candida albicans is regulated 

by hemoglobin and is necessary for metabolism of exogenous heme and hemoglobin to alpha-

biliverdin.J Biol Chem. 2004 Jan 30;279(5):3426-33. Epub 2003 Nov 13. 

 

(121) Boğa C, Bolaman Z, Çağırgan S, Karadoğan İ, Özcan MA, Özkalemkaş F, Saba R, Sönmez 

M, Şenol E, Akan H1, Akova M.     Recommendations for Risk Categorization and Prophylaxis of 

Invasive Fungal Diseases in Hematological Malignancies: A Critical Review of Evidence and 

Expert Opinion (TEO-4) Turk J Haematol. 2015 Jun;32(2):100-17. doi: 10.4274/tjh.2014.0277.  

(122) Caira M, Candoni A, Verga L, Busca A, Delia M, Nosari A, Caramatti C, Castagnola C, 

Cattaneo C, Fanci R, Chierichini A, Melillo L, Mitra ME, Picardi M, Potenza L, Salutari P, 

Vianelli N, Facchini L, Cesarini M, De Paolis MR, Di Blasi R, Farina F, Venditti A, Ferrari A, 

Garzia M, Gasbarrino C, Invernizzi R, Lessi F, Manna A, Martino B, Nadali G, Offidani M, Paris 

L, Pavone V, Rossi G, Spadea A, Specchia G, Trecarichi EM, Vacca A, Cesaro S, Perriello V, 

Aversa F, Tumbarello M, Pagano L; SEIFEM Group (Sorveglianza Epidemiologica Infezioni 

Fungine in Emopatie Maligne). Pre-chemotherapy risk factors for invasive fungal diseases: 

prospective analysis of 1,192 patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia (SEIFEM 

2010-a multicenter study).Haematologica. 2015 Feb;100(2):284-92. doi: 

10.3324/haematol.2014.113399.      

(123) Petrikkos G, Skiada A, Lortholary O, Roilides E, Walsh TJ, Kontoyiannis DP. Epidemiology 

and clinical manifestations of mucormycosis.Clin Infect Dis. 2012 Feb;54 Suppl 1:S23-34. doi: 

10.1093/cid/cir866.      

(124) Cunha C, Aversa F, Lacerda JF, Busca A, Kurzai O, Grube M, Löffler J, Maertens JA, Bell 

AS, Inforzato A, Barbati E, Almeida B, Santos e Sousa P, Barbui A, Potenza L, Caira M, 

Rodrigues F, Salvatori G, Pagano L, Luppi M, Mantovani A, Velardi A, Romani L, Carvalho A.N 

Review.Genetic PTX3 deficiency and aspergillosis in stem-cell transplantation. Engl J 

Med. 2014 Jan 30;370(5):421-32. doi: 10.1056/NEJMoa1211161.                 

(125) Shelburne SA1,2, Ajami NJ3, Chibucos MC4, Beird HC2, Tarrand J5, Galloway-Peña J1, Albert 

N1, Chemaly RF1, Ghantoji SS1, Marsh L1, Pemmaraju N6, Andreeff M6, Shpall EJ7, Wargo 

JA2,8, Rezvani K7, Alousi A7, Bruno VM3, Futreal PA2, Petrosino JF3, Kontoyiannis DP 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dandachi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilson%20Dib%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Cruz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaftari%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hachem%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30230385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Post%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17511828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lass-Floerl%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17511828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gastl%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17511828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nachbaur%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17511828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17511828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14615478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bo%C4%9Fa%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bolaman%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%87a%C4%9F%C4%B1rgan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karado%C4%9Fan%20%C4%B0%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zcan%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zkalemka%C5%9F%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saba%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B6nmez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B6nmez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%9Eenol%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akan%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26316478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25638805
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25638805
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25638805
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22247442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22247442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24476432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shelburne%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ajami%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chibucos%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beird%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarrand%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galloway-Pe%C3%B1a%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albert%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albert%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chemaly%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghantoji%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marsh%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pemmaraju%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreeff%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shpall%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wargo%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wargo%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezvani%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alousi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruno%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Futreal%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petrosino%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kontoyiannis%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556047


64 

 

Implementation of a Pan-Genomic Approach to Investigate Holobiont-Infecting Microbe 

Interaction: A Case Report of a Leukemic Patient with Invasive Mucormycosis. 2. PLoS 

One. 2015 Nov 10;10(11):e0139851. doi: 10.1371/journal.pone.0139851. eCollection 2015. 

(126) Portugal RD1, Garnica M, Nucci M.  Index to predict invasive mold infection in high-risk 

neutropenic patients based on the area over the neutrophil curve.  J Clin Oncol. 2009 Aug 

10;27(23):3849-54. doi: 10.1200/JCO.2008.21.0856. Epub 2009 Jul 13.  

(127) Matsumura-Kimoto Y1, Inamoto Y2, Tajima K3, Kawajiri A3, Tanaka T3, Hirakawa T3, Ino 

K3, Asao Y3, Tamogami H3, Kono C3, Takeda W3, Okinaka K3, Fuji S3, Kurosawa S3, Kim 

SW3, Tanosaki R4, Yamashita T3, Fukuda T3   . Association of Cumulative Steroid Dose with Risk 

of Infection after Treatment for Severe Acute Graft-versus-Host Disease.  Biol Blood Marrow 

Transplant. 2016 Jun;22(6):1102-1107. doi: 10.1016/j.bbmt.2016.02.020. Epub 2016 Mar 8.   

(128) Lewis G1, Hall P, Eisa N, Deremer D, Dobbins R, El-Geneidy M, Jillella A, Ustun C   . Acute 

myelogenous leukemia patients are at low risk for invasive fungal infections after high-dose 

cytarabine consolidations and thus do not require prophylaxis    Acta Haematol. 2010;124(4):206-

13. doi: 10.1159/000321504. Epub 2010 Nov 12 

(129) Douglas AP1, Slavin MA1,2,3 Risk factors and prophylaxis against invasive fungal disease for 

haematology and stem cell transplant recipients: an evolving field..Expert Rev Anti Infect 

Ther. 2016 Dec;14(12):1165-1177. Epub 2016 Oct 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shelburne+SA%2C+PLoS+One%2C+2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shelburne+SA%2C+PLoS+One%2C+2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Portugal%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19597026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garnica%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19597026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nucci%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19597026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Portugal+RD%2C+J+Clin+Oncol+2009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsumura-Kimoto%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inamoto%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tajima%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawajiri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanaka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirakawa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ino%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ino%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tamogami%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kono%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takeda%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okinaka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuji%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurosawa%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanosaki%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamashita%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fukuda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26968790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsumura-Kimoto+Y%2C+Biol+Blood+Marrow+Transplant%2C+2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsumura-Kimoto+Y%2C+Biol+Blood+Marrow+Transplant%2C+2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hall%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deremer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobbins%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Geneidy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jillella%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ustun%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis+G%2C+Acta+haematologica%2C+2010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Douglas%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27710140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavin%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27710140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abby+P.+Douglas%2C+Expert+Review+of+Anti-infective+Therapy%2C+2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abby+P.+Douglas%2C+Expert+Review+of+Anti-infective+Therapy%2C+2016


65 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Ünvanı, Adı Soyadı:  Dr. Çağlar Ünal 

Doğum tarihi/Doğum yeri:  15.08.1988/ Çanakkale 

E-Mail: caglarunal5@gmail.com 

Bölümü:  İç Hastalıkları 

Medeni Durumu: Evli 

Yabancı Dil: İngilizce 

Lisans eğitimi:  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2013 

Uzmanlık Eğitimi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı  2014-

2019 

Çalıştığı Kurumlar:  

• İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi İç  Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıpta Uzmanlık 

Öğrencisi, İSTANBUL( Nisan 2014 Tıpta Uzmanlık Sınavı ile) Haziran 2014-Ekim 2018 

 

Tez başlığı : LENFOMA VE MULTİPL MYELOM HASTALARINDA OTOLOG KEMİK İLİĞİ 

NAKLİ SONRASI FUNGAL İNFEKSİYON GELİŞME SIKLIĞI, NEDENLERİ ve TEDAVİSİ 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, 2019 

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Meliha Nalçacı 


