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TND Transplantasyon Çalışma Grubu 

Renal Transplantasyonlu Hastalarda Covid-19 İnfeksiyonu 

İzlem ve Tedavi Önerileri 

 

POSTTRANSPLANT İLK 6 AY İÇİNDEKİ HASTALAR; 

 Bu dönemdeki hastalar immunsupresyonun etkilerini en yoğun şekilde yaşadıkları 

için yaş farkı gözetilmeksizin yüksek riskli olarak kabul edilmelidirler. Bu hastalarda 

infeksiyonun hızla progresyon gösterebileceği gözönünde bulundurularak, yatış 

endikasyonları bu gözle değerlendirilmelidir. Ayrıca renal transplantasyonlu hastaların 

klasik semptomatoloji yanında atipik prezentasyonlarla gelebileceği (ishal, hafif kas 

ağrıları gibi) unutulmamalı ve testlerdeki yanlış negatif oranların da yüksek olabileceği 

düşünülerek, şüphe durumunda akciğer tomografisi endikasyonları geniş tutulmalıdır.   

 Yatış endikasyonları, izlem ve tedaviler için tüm hastaların aynı çerçevede 

değerlendirilmesi mümkün değildir. Her hastanın bireysel özelliklerine göre 

değerlendirilerek karar verilmesi uygun olur. Hastanelerin mevcut şartları elverdiği 

ölçüde her transplantasyonlu hastanın kısa sürede progresyon gösterebileceği gözönüne 

alınarak yatırılmasına çalışılmalıdır.  

 Bu temelde aşağıdaki basit algoritmalar yol gösterici olabilir. 
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POSTTRANSPLANT İLK 6 AYDA  
Covid-19 İnfeksiyonu 

60 Yaş Üzeri Hastalar 

BT – Viral Pnömoni (+) 

- Yatırılmalı 
- Tedavi başlanmalı (İkili ya 

da üçlü) 
- Antiproliferatifler kesilmeli 
- KNİ yarı doza inilmeli 
- PRD 1.5-2 kat artış 
- Erken Favipiravir 

uygulaması düşünülmeli 

BT – Viral Pnömoni  (-) 

- Yatırılmalı 
- Tedavi başlanmalı (İkili 

ya da üçlü) 
- Antiproliferatifler 

kesilmeli 
- KNİ aynı dozla devam 
- PRD aynı dozla devam 
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60 Yaş Altındaki Hastalar 

BT – Viral Pnömoni (+) 

- Yatırılmalı 
- Tedavi başlanmalı (İkili 

ya da üçlü) 
- Antiproliferatifler 

kesilmeli 
- KNİ yarı doza inilmeli 
- PRD aynı dozla devam 

veya 1.5-2 kat artış 

BT – Viral Pnömoni  (-) 

- Yatırılmalı / Evde yakın 
gözlem ? 

- Tedavi başlanmalı (İkili 
ya da üçlü) 

- Antiproliferatifler 
kesilmeli 

- KNİ aynı dozla devam 
- PRD aynı dozla devam 

POSTTRANSPLANT İLK 6 AYDA  
Covid-19 İnfeksiyonu 
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POSTTRANSPLANT 6 AYDAN 
SONRAKİ HASTALAR  

Covid-19 İnfeksiyonu
60 Yaş Üzeri Hastalar 

BT – Viral Pnömoni (+) 

- Yatırılmalı 
- Tedavi başlanmalı (İkili 

ya da üçlü) 
- Antiproliferatifler 

kesilmeli 
- KNİ yarı doza inilmeli 
- PRD 1.5-2 kat artış 

BT – Viral Pnömoni  (-) 

- Yatırılmalı/Evde 
izolasyon yakın gözlem 
? 

- Tedavi başlanmalı (İkili 
ya da üçlü) 

- Antiproliferatifler 
kesilmeli 

- KNİ  yarı doza inilmeli 
- PRD aynı dozla devam 



5 
 

 

 

 

 

GENEL ÖNERİLER 

 - Böbrek nakli alıcılarında Covid 19 pnömonisi nedeniyle toraks tomografisi 

kontrastsız ve düşük doz olarak çekilmelidir. 

 - İmmunsupressif tedavide KNİ-C0 düzeylerinin 4-6 ng/ml aralığında olması 

hedeflenmelidir. 

 - Bu dönemde genel durum bozukluğu, satürasyon düşüklüğü gibi nedenlerle 

entübe edilen hastalarda idame steroid dozlarının gereksinime göre artırılması önerilir. 

Uzun süre yüksek doz steroidlerden viral klirensi azaltması ve yan etkiler nedeni ile 

kaçınılmalıdır.   

 - Yoğun bakım ve entübasyon gereksinimi takip eden ilgili uzmanlarca verilir. 

 - En sık kullanılan Hidroksiklorokin ve Azitromisin KNİ'leri ile interaksiyon 

yapabileceğinden tercihen 48 saat aralıklı KNİ kan düzeylerine bakılmalıdır. Yine bu 

60 Yaş Altındaki Hastalar 

BT – Viral Pnömoni (+) 

- Yatırılmalı 
- Tedavi başlanmalı (İkili 

ya da üçlü) 
- Antiproliferatifler 

kesilmeli 
- KNİ yarı doza inilmeli 
- PRD aynı dozla devam 

veya 1.5-2 kat artış 

BT – Viral Pnömoni  (-) 

-  Yatırılmalı/Evde izolasyon 
yakın gözlem? 

- Tedavi başlanmalı (İkili ya 
da üçlü) ?? 

- Antiproliferatifler 
kesilmeli 

- KNİ  aynı dozda devam 
- PRD aynı dozla devam 

POSTTRANSPLANT 6 AYDAN 
SONRAKİ HASTALAR  
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kombinasyonu kullanan hastalarda EKG de QT aralığı izlenmeli bu amaçla EKG 

kontrolleri yapılmalıdır.  

 - Gerektiğinde tocilizumab ve favipravir kullanılabilir. Ritonavir-Lopinavir 

tedavisinin interaksiyonlar nedeni ile kullanılmaması önerilir.  

 - IVIG verilebilir 

 - Plazmaferez, hemofiltrasyon ve gerekli durumlarda sitokin aferezi yöntemleri 

uygulanabilir 

 - Tedavi seçimine ve süresine İnfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları ve gerekirse yoğun 

bakım uzmanları ile birlikte karar verilmelidir.  

 - Tedavisi süreci sonrası PCR testinin negatifliği doğrulanmalı ve hastalar 14 

kadar daha izole edilmelidirler.  

 - Tedavi süreci sonrası immunsupressif tedavinin tekrar düzenlenmesi hastaların 

bireysel özelliklerine göre yapılır.  

 - Böbrek nakli alıcılarını izleyen meslektaşlarımız TC Sağlık Bakanlığı tarafından 

02 Nisan 2020 tarihinde güncellenen Covid-19 Erişkin HAsta Tedavisi Kılavuzu'ndan 

yararlanabilirler.  

 

 

 

 

 

DİKKAT: Kötü prognostik işaretler:  

1. Hastanın kümülatif immunsupressif yükünün fazlalığı (Uzun ATG kullanımı, çok 

sayıda antirejeksiyon tedavi, RTX kullanımı) 

2. Lökopeni ve başlangıç Nötrofil/Lenfosit oranının 3'den fazla oluşu 

3. LDH, D-dimer, ferritin yüksekliği 

3. Böbrek fonksiyonlarının bozukluğu (kreatinin 2.5 mg/dl üzeri) 
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İNFEKTE HASTA İLE TEMAS DURUMUNDA  

Birlikte yaşanılan aile bireylerinde Covid-19 infeksiyonu saptanması ya da infekte 

hastayla yakın temas durumunda, hastanın testinin yapılarak izole edilmesi ve test 

sonucuna göre yukarıdaki algoritmaların uygulanması uygun olur.  

 

DİKKAT:  Profilaktik amaçla Hidroksiklorokin önerilmemektedir. Kullanılmakta olan 

RAS blokajı yapan ajanların kesilmesi önerilmemektedir.  

 

 

 

ÖNEMLİ: Mevcut algoritmalar ve tedavi izlem önerileri;  Şu ana dek izlenen hastalardan 

ve yayınlanan çok az sayıdaki yayından elde edilen verilere dayanılarak hazırlanmıştır. 

Dolayısı ile kanıt düzeyleri yüksek değildir. Sadece yoğun hasta başvuruları sırasında 

meslektaşlarımıza kılavuzluk edebileceği öngörüsüyle hazırlanmıştır. Süreç içerisinde 

bilgi birikiminin artışı sonrası sıkça güncellenebilecektir.   
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