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İMMÜNSÜPRESİF HASTALARDA COVID-19
Çiğdem Erol, Özlem Kurt Azap

İmmünsüpresif hasta tanımı günümüzde oldukça geniştir. Kanser için kemoterapi 
alanlar, solid organ nakli hastaları, hematolojik malignitesi olanlar, romatolojik endi-
kasyonlar nedeniyle biyolojik ajan kullananlar, HIV/AIDS hastaları ilk akla gelen gruplar 
olarak sıralanabilir. Pandeminin başlangıcında, COVID-19 hastalığında görülen sitokin 
fırtınasının immünsüpresif tedavi alan hastalarda görülmeyebileceği veya daha hafif gö-
rüleceği; bu nedenle de hastalığın daha hafif seyredebileceğine ilişkin değerlendirmeler 
yapılmıştı. Bu konuda bilgi ve veri birikimi devam etmekte olup immünsüpresyonun ve 
altta yatan hastalıkların COVID-19’un seyrini ne oranda etkilediğine ilişkin değerlendir-
meler de devam etmektedir. Bu yazıda solid organ nakli hastalarında ve kanser hastala-
rında görülen COVID-19 hastalığı üzerinde durulacaktır. 

Solid Organ Nakli Hastalarında COVID-19 

Solid organ nakli hastalarında görülen COVID-19 olgularına ilişkin veriler olgu su-
numlarından ve olgu serilerinden elde edilmektedir. Çin, İspanya, Hollanda, Türkiye, İran 
ve ABD’den bildirilen yayınlar mevcuttur (1-18).  Çin’den 17 Mart 2020 tarihinde, kalp 
nakli olgularında COVID-19’a ilişkin ilk kez yayımlanan olgu sunumunda, iki kalp nakli 
hastasındaki COVID-19’un seyrine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır (1). Olguların her ikisinin 
de hastalık sonrası taburcu edildiği belirtilerek organ nakli hastalarının aldıkları immün-
süpresif tedavinin COVID-19 seyrini nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgilerin henüz netlik 
kazanmadığı belirtilmiştir (1). Aynı tarihlerde, böbrek nakli hastalarında COVID-19’un 
solunum yolu enfeksiyonuna ait bulgular dışında ishal vb. şekilde atipik seyredebileceği 
üzerinde durulmuştur (2).  Böbrek nakli hastası olup COVID-19 geçiren yedi hastanın 
birinin eksitus olması nedeniyle de böbrek nakil programlarının bir süreliğine askıya 
alınabileceği görüşü bildirilmiştir (3). Solid organ nakli alıcılarında COVID-19 olgularının 
dağılımı değerlendirildiğinde solid organ nakli olmayanlara göre erkek oranının ve yaş 
ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir (4). 

Türkiye’den pandeminin erken dönemlerinde bildirilen bir çalışmada COVID-19 has-
talığının solid organ nakli hastalarında görülme sıklığının normal popülasyondan farklı 
olmadığı sonucuna varılmıştır (5). Böbrek nakli hastalarında ateşin normal popülasyona 
göre daha az görüldüğü bildirilmiştir (6). Hipertansiyon, diabetes mellitus, kalp hastalığı, 
obezite ve kronik böbrek hastalığı sık görülen altta yatan hastalıklardır (4). Sık görülen 
yakınmalar ateş (%70), kuru öksürük (%59), nefes darlığı (%43), ishal; sık saptanan labo-
ratuvar bulguları da lenfopeni ve CRP yüksekliği olarak bildirilmiştir. Mekanik ventilas-
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yon ihtiyacı New York’tan bildirilen bir çalışmada %39; İran’dan bildirilen bir çalışmada 
%75’tir (6,7). Türkiye’den yayımlanan böbrek nakilli hafif seyreden bir olgu nedeniyle de 
organ nakli alıcılarına tarama amacıyla SARS CoV-2 PCR bakılması önerilmiştir (8). 

Solid organ nakli alıcılarında COVID-19 tedavisi değişkenlik gösterse de birçok ol-
guda immünsüpresif ilaçların dozu azaltılmıştır. Olguların yaklaşık %90’ında anti-me-
tabolit ilaç kesilirken, %70’inde kalsinörin inhibitörleri kesilmiş veya dozu azaltılmıştır 
(4). Kortikosteroidlerin immünsüpresif protokolden çıkarılması gerektiğini önerenler de 
olmuştur (9). Siklosporinin daha önceki çalışmalarda koronavirüslere in vitro koşullarda 
etkili olduğunun gösterilmiş olması ve bir siklosporin analoğu olan alisporivirin in vitro 
koşullarda SARS CoV-2 virüsünü inhibe ettiğinin gösterilmesi sonucu immünsüpresif ola-
rak siklosporin alan solid organ nakli hastalarında sitokin fırtınasının engellenmesinin 
mümkün olabileceği belirtilmiş, ancak bu konuda randomize kontrollü çalışmalara ih-
tiyaç duyulduğu vurgulanmıştır (10). Tedaviler ülkeden ülkeye ve merkezden merkeze 
farklılık göstermektedir; hidroksiklorokin, tosilizumab, proteaz inhibitörleri ve intrave-
nöz immünglobulin verilen tedaviler arasında yer almaktadır.

Solid organ nakli hastalarında mortalite %5-67 arasında değişmektedir (4). Böbrek 
nakli alıcılarında 3. haftada mortalite %28; New York’tan 90 solid organ nakil (karaciğer, 
böbrek, kalp, akciğer, kalp-akciğer) alıcısının verilerinin yayımlandığı bir çalışmada mor-
talite %18 olarak saptanmıştır (6,11). ABD’den 50’den fazla merkezden 482 organ nakli 
hastanın verilerinin değerlendirildiği bir çalışmada 28 günlük mortalite % 20,5 olarak 
saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre mortalite, immünsüpresyonun derecesi ile 
değil yaş ve kronik böbrek hastalığı, kronik akciğer hastalığı, obezite, lenfopeni ve radyo-
lojik anormalliklerle ilişkili bulunmuştur (12). ABD’den Nisan ayında yayımlanan bir çalış-
mada solid organ nakli hastalarında mortalite %27,8 olarak saptanmış ve COVID-19’un 
organ nakli hastalarında normal popülasyona göre daha ağır seyrettiği; tosilizumab gibi 
sitokin fırtınasını sınırlamaya yönelik ilaçların erken dönemde başlanmasının yararlı ola-
bileceği belirtilmiştir (13). İspanya’dan yayımlanan bir çalışmada karaciğer nakil hasta-
larında görülen COVID-19’da mortalitenin normal popülasyondan daha düşük olduğu 
belirtilmiştir. Bu çalışmaya göre mikofenolat mofetil dozunun azaltılması veya kesilmesi 
COVID-19’un seyrini olumlu etkilerken immünsüpresiflerin tamamen kesilmesi öneril-
memektedir (14). ABD’den yayımlanan bir çalışmada 400 kalp nakli olgusunun izlendiği 
merkezde 22 olguda COVID-19 saptandığı, %85’inde tedavi modifikasyonu yapıldığı ve 
COVID-19’un seyrinin normal popülasyona benzer olduğu bildirilmiştir (15). ABD’den 13 
kalp nakli olgusuna ilişkin verilerin yayımlandığı makalede de başvuru sırasındaki yakın-
maların normal popülasyonla benzer olduğu, inflamatuvar parametrelerin yüksek olma-
sının hastalığın ağır seyretmesi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (16).  ABD’den yayımlanan 
başka bir çalışmada ise 28 kalp nakli olgusunda mortalitenin %25 olduğu bildirilerek kalp 
nakli olgularında COVID-19’un ağır seyrettiği bildirilmiştir (17). 

Bugüne kadar yayımlanan makalelerde farklı bulgular, görüşler ve yorumlar yer al-
makla birlikte COVID-19’un solid organ nakli olgularında daha ağır seyrettiği ve daha 
yüksek mortalite oranlarına yol açtığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. COVID-19 hastalığı 
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sırasında solid organ nakli hastalarında immünsüpresif tedavinin ve antiviral tedavinin 
nasıl yönlendirileceğine ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmamıştır.

Organ nakline ilişkin olarak bu yazının konusu olmayan önemli bir konu da organ 
nakli sayılarındaki düşüştür. Bu konuya ilk dikkat çeken makalelerden birisi Nisan ayında 
yayımlanmıştır ve kadaverik nakil oranlarının ABD’de %51, İspanya’da %87, Fransa’da 
%91 oranında azaldığı bildirilmiştir (18).

Kanser Hastalarında COVID-19

COVID-19 hastalarına ilişkin ilk veriler Çin’den yayımlanmaya başladığında kanser 
olguları %0,9 gibi çok düşük oranlarda idi, ancak klinik seyirin normal popülasyona göre 
ağır olduğu (%30 karşın %16) ve mortalitenin daha yüksek olduğu (%5,6 karşın % 2,3) 
bildirilmişti (19). İlerleyen günlerde COVID-19’un kanser hastalarındaki seyrine ilişkin 
birçok çalışma yayımlandı (20-29). Çin’den yayımlanan ilk makalelerde COVID-19 geçiren 
kanser hastalarının daha çok erkek olduğu ve daha yaşlı olduğu (ortanca yaş 52-69) ve hi-
pertansiyon, diabetes mellitus, kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı gibi altta yatan has-
talıkları olduğu bildirilmişti (20,21). Hastalara ilişkin veriler incelendiğinde COVID-19’un 
Çin’de daha çok akciğer kanseri olan olgularda görülürken ABD’de meme ve prostat kan-
seri olan olgularda daha sık görüldüğü saptandı (4). Kanser hastalarında görülen belirti 
ve bulgular, kanser olmayan hastalardakine benzer idi; ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, 
ishal en sık görülen bulgular iken asemptomatik akciğer kanseri hastaları da bildirildi (4). 
Kanser Konsorsiyumu’nun ABD, Kanada ve İspanya’dan elde edilen 928 kanser hasta-
sına ilişkin verileri paylaştığı makalede en sık meme (%21) ve prostat (%16) kanserinin 
görüldüğü bildirilmiştir. Olguların %22’sinde hematolojik malignite olduğu bildirilmiştir. 
COVID-19 tanısı alan kanser hastalarının %39’unun aktif kanser tedavisi almakta olduğu 
belirtilmiştir (22).  Olguların %40’ı yatırılarak izlenmiş, %13’ü entübe edilmiş, olgu fatali-
te hızı %13 olarak bildirilmiştir (22). Birleşik Krallık’tan yayımlanan, COVID-19 tanısı alan 
800 kanser hastasının izlendiği prospektif çalışmada olguların %52’sinin hafif seyrettiği 
ve mortalite oranının %23 olduğu bildirilmiştir. Kanser türlerinin dağılımı ve aktif tedavi 
alanların oranı benzer olmasına rağmen bu serideki hastaların %88’i hastanede yatırıla-
rak izlenmiştir (23). Bu çalışmada mortalitenin, aktif sitotoksik tedavi veya kemoterapi-
den çok yaş ve altta yatan hastalıkla ilişkili olduğu saptanmıştır (23). Çin’den yayımlanan 
bir çalışmada COVID-19 hastalığının kanser hastalarında, kanser olmayanlara göre daha 
ağır seyrettiği, örneğin 3.5 kat daha sık entübasyon ihtiyacı olduğu ve mortalite oranının 
daha yüksek olduğu bildirilmiştir (24, 25).  Kanser hastalarının solunum yolu virüsleri-
ne karşı daha duyarlı oldukları bilinmektedir ve COVID-19 geliştiğinde karaciğer hasarı, 
ARDS, sepsis, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar da daha sık görülmektedir (21).

COVID-19 pandemisinde kanser hastalarının hastalığın bulaşmasından korunmak 
için daha çok tele-tıp yöntemiyle “uzaktan” değerlendirilmeleri de söz konusu olmuş-
tur (26). COVID-19 pandemisinin giderek yaygınlaşması nedeniyle kanser tedavisinde 
gündeme gelen birçok gelişmenin hastanelerdeki koşullar nedeniyle uygulanamaz hale 
geldiği de bildirilmektedir (27). Yani kanser hastaları hem COVID-19 hastalığıyla hem 
de COVID-19’un yol açtığı farklı tanı/tedavi işleyişiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kanser 
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hastaları, COVID-19 pandemisi sürecinde tedavide gecikme olup olamayacağına göre 
gruplandırılmakta ve kemoterapi zamanlamasına ilişkin önerilerde bulunulmaktadır 
(28). Hastaneye başvuran hastalarda COVID-19’un bulaşmasını azaltmak için onkoloji 
merkezlerinde alınması gereken önlemler Sağlık Bakanlığı tarafından sıralanmıştır (29). 

Pandemide kanser hastalarında cerrahi işlemlerin zamanlaması ve radyoterapiye 
ilişkin süreçlerin yönetilmesi konuları bu yazının kapsamı dışında olduğundan ele alın-
mamıştır. 
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