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IX

Değerli Meslektaşlarım,

Böbrek transplantasyonu kronik böbrek yetmezliğinin tedavisinde en geçerli tedavi 
yaklaşımıdır.

Diğer böbrek yerine koyma tedavileri seçenekleri olan hemodiyaliz ve periton diyalizi 
hastalarımızı hayatta tutmak için uygulanan tedavi yöntemleridir. Bu nedenle tüm son 
dönem kronik böbrek yetmezlikli hastalar böbrek transplantasyonu için değerlendirilme-
lidir. Böbrek nakillerinde yıllar içinde olan gelişmelerle erken dönemdeki graft ve hasta 
sağkalım oranları belirgin şekilde artmıştır. Ancak  uzun dönem sonuçlarda belirgin bir 
ilerleme sağlanamamıştır. Böbrek transplantasyonu olan hastaların izleminde nefrolog-
lara büyük bir görev düşmektedir. Hastaların nakil için hazırlanması, immünsupresif 
tedavi protokollerinin belirlenmesi, nakil sonrası oluşabilecek nefrolojik, hematolojik, 
metabolik, kardiovasküler, infeksiyöz, kas-iskelet sistemi bozuklukları ve maligniteleri 
değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak nefrologlara düşmektedir.

Elinizdeki bu kitap yukarıda sıralanan sorunlara pratik çözüm önerileri getiren çok başarılı 
bir eser olmuş. Kitabın oluşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, Türk Nefroloji 
Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine ve TND Transplantasyon Çalışma Grubu üyelerine 
başta Başkan Prof. Dr. Aydın Türkmen olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabı-
mızın yayınlanmasında katkısı olan Astellas İlaç Firmasına da çok teşekkür ediyorum.

Umarım bu eser günlük pratiğinizde sizlere çok yardımcı olacaktır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Turgay Arınsoy
Türk Nefroloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ
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Ülkemizde son dönem böbrek yetersizliği hastalığının boyutu Türk Nefroloji Derneği’nin 
yapmış olduğu çalışmalarla net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu sorun, giderek büyüyen 
ve sağlık boyutuyla olduğu kadar ekonomik anlamda da başedilmesi zor hale gelen bir 
toplumsal sorun haline gelmektedir. 

Derneğimizin temel hedeflerinden biri koruyucu önlemlerle bu hasta kitlesinin artışını 
azaltmaktır. Bunun yanında yine bu hedefe hizmet edecek diğer bir konu ise bu hasta 
grubu için en ideal tedavi yöntemi olarak kabul edilen renal transplantasyonda başarı 
oranlarının artmasıdır. 

Yıllık transplantasyon sayıları açısından bakıldığında dünyanın sayılı ülkelerinden biri 
haline gelen ülkemizde, transplantasyonun başarı kriteri olarak bilinen hasta ve graft 
yaşam sürelerinin çok iyi değerlendirilemediği ve çok iyi olmadığı bilinmektedir. 

Bu noktada, biz nefrologlara büyük görev düşmektedir. Transplantasyonlu hastaların 
hasta ve graft yaşam sürelerini uzatmakta nefroloji takibi büyük önem taşımaktadır. 

Elinizdeki kitap bu amaca hizmet etmek için, günlük pratikte transplantasyonlu hastaların 
takiplerinde karşılaşılabilecek ana konularla ilgili pratik temel bilgileri ve çözüm önerilerini 
sunan bir masa üstü danışma kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Yazarlarımız güncel pratik 
bilgilerimizi yenileyerek konularını çok detaya inmeden, pratiğe uyarlayabileceğimiz 
şekilde yazmışlar ve bölüm sonlarında da sık karşılaşılan soru ve sorunlara soru cevap 
şeklinde yer vermişlerdir. 

Kitabın hazırlanmasına katkılarından dolayı TND Transplantasyon Çalışma Grubu’ndaki 
ve dışarıdan destek veren, renal transplantasyon alanında deneyimli 27 değerli 
meslektaşıma, basımı için verdikleri destekten dolayı Astellas İlaç Firması’na ve Türk 
Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimi sunuyorum. 

Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması dileklerimizle...

Prof. Dr. Aydın Türkmen
Türk Nefroloji Derneği
Transplantasyon Çalışma Grubu Adına

EDITÖRÜN ÖNSÖZÜ
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BÖLÜM 1

Dr. Hüseyin TÖZ

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK
ALICI

Böbrek nakli için hazırlanan hastalar ister preemptif olsun, ister uzun yıllardır 
diyaliz tedavisi alıyor olsun çeşitli ek hastalıklara sahip olabilir. Böbrek nakli öncesi 
değerlendirmenin esas amacı, bu olası ek sağlık sorunlarını saptamak ve mümkünse 
çözümlemektir. Bu şekilde ameliyatın cerrahi teknik olarak (damarsal yapılar, mesane 
ve üreter) mümkün olup olmadığı anlaşılabilir, perioperatif dönemdeki komplikasyonlar 
azaltılabilir ve nakil sonrası beklenmedik derecede erken dönemde hasta ve greft 
kayıplarının önüne geçilebilir.

Ülkemizdeki böbrek nakillerinin çoğunluğunu canlı vericili nakiller oluşturmaktadır. 
Geçerli olan yönetmeliklere göre, dördüncü dereceye kadar akraba nakillerine izin 
verilmektedir. Bu nedenle, akrabalığı gösteren bilgi ve belgeler eksiksiz temin edilmelidir. 
Akraba olmayan nakillerden önce, ilgili yönetmelikte yer alan belgeler ile İl Sağlık 
Müdürlüğünde kurulan Etik Kurullara başvurulmalı, onay verildiği takdirde nakil 
gerçekleştirilmelidir. Nakil öncesi bilgilendirme formu okutulmalı, sorular yanıtlanmalı 
ve hasta oluru alınmalıdır.

Kronik böbrek hastalığı olup glomerül filtrasyon hızı (GFH) 30 ml/dk/1.73 m2’in altına 
düşen hastaların böbrek nakli konusunda deneyimli bir nefrolog veya bir nakil merkezi 
tarafından değerlendirilmesi uygundur. Bu şekilde hastaya nasıl bir renal replasman 
tedavisi (RRT) uygulanacağı planlanacaktır. Eğer hastanın uygun bir canlı verici adayı 
varsa, hazırlık süreci başlatılır. Canlı vericili nakil şansı yoksa kadaverik böbrek bekleme 
listesine kayıt yapılabilmesi için gerekli ön incelemeler yapılır. Kronik böbrek hastalığında 
RRT’in ne zaman başlanacağı konusunda görüş birliği yoktur. Hemodiyalize erken 
başlamak ya da böbrek naklini erken yapmak ek bir sağkalım avantajı getirmemektedir. 
Bu nedenle, daha erken başlanmasını gerektiren zorlayıcı bir klinik durum (hipervolemi, 
asidoz, malnutrisyon gibi) yoksa, önceden beri var olan prensip gereği GFH 10 ml/dk/1.73 
m2 civarında RRT’e başlamak uygundur. RRT’e başlamadan önce GFH hesaplamalarına 
ek olarak en az 1 kez de 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi ölçümü yapılması iyi olur. 
Bu şekilde proteinüri de değerlendirilir. Ancak 24 saatlik idrar tetkiki sırasında, idrar 
örneğinin eksiksiz toplandığından emin olmak için kreatinin atılımının da kantitatif 
değerini bilmek gereklidir. CKD-EPI ve MDRD hesaplama yöntemleri GFH’nı ml/
dk/1.73 m2 biriminden vermektedir. Ancak 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi sonucu 
hekim tarafından 1.73 m2’ye göre düzeltilmelidir.
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Hüseyin TÖZ

Alıcı adayının değerlendirilmesi ayrıntılı bir öykü alınması ve fizik muayene ile 
başlar. Sensitizasyon açısından öncesinde kan transfüzyon sayısı ve zamanı, önceden 
transplant olup olmadığı, transplant olduysa böbreğin rejeksiyon nedeniyle mi yoksa 
başka bir nedenle mi kaybedildiği, kadınsa gebelik sayı ve zamanları öğrenilmelidir 
(Bakınız: Bölüm 3). Önemli oranda hastada primer böbrek hastalığı bilinmemekte, 
hastaların geçmişe ait dosyasında buna dair somut bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle 
öyküde bir ipucu bulmak için sorgulama yapılır. Primer böbrek hastalığının en azından 
glomerül hastalığı, kronik pyelonefrit, vasküler bir hastalık, herediter nefrit, diyabetik 
nefropati veya sistemik tutulum gösteren glomerül hastalığı gibi ana kategorilerden 
hangisine dahil olacağı tahmin edilir. Bu nedenle öyküde hematüri, proteinüri, ödem, 
hipertansiyon, böbrek taş hastalığı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, enüresis 
nokturna, işeme bozukluğu, mesane, üreter veya üretraya yönelik invaziv bir girişim 
ya da operasyon, ailede böbrek hastalığı, hasta diyabetik ise tipi, süresi, diyabete bağlı 
diğer komplikasyonların varlığı sorgulanmalıdır. Daha önce böbrek biyopsisi yapıldıysa 
raporu istenir ve okunur. Biyopsi başka bir merkezde yapıldı ise gerektiğinde preparatlar 
istenir ve patolojiye konsulte ettirilir. Diyalize başlanıp başlanmadığı, hangi tip ve ne 
kadar zamandır diyaliz uygulandığı öğrenilir. Hastanın damar yolu hakkında bilgi 
alınır. Arterivenöz fistül ya da greft varlığı, çalışıp çalışmadığı ve sık tromboz yaşanıp 
yaşanmadığı öğrenilir. Tekrarlayan fistül trombozu ve düşükler tromboza yatkınlık ile 
seyreden bir antifosfolipid sendromunun belirtisi olabilir. Diyaliz kateteri girişimlerine 
bağlı olarak alt ekstremite venlerinde tromboz olup, cerrahi anastomozu güçleştirebilir. 
Kanamaya neden olabilecek antitrombosit ilaçlar veya antikoagulan kullanıp 
kullanmadığı sorulur. Hastanın daha önceden geçirmiş olduğu batın operasyonları 
öğrenilir. Fizik muayenede hastanın genel tıbbi durumu değerlendirilir. Büyük bir cerrahi 
operasyona engel teşkil edebilecek bir kardiyak ya da solunum sorunu, halen aktif bir 
enfeksiyonu olup olmadığı değerlendirilir. Diyabetik, yaşlı veya kardivasküler sorunları 
olanlarda periferik nabızlar dikkatle değerlendirilmelidir. Klaudikasyon varlığı ve alt 
ekstremite nabızlarının alınamaması anlamlı bir periferik arter hastalığına işaret eder. 
İliak arterlerde aterosklerotik değişiklikler erken dönemde anastomoz sorunlarına, geç 
dönemde ampütasyona varan okluziv hastalıklara yol açabilir.

Laboratuvar testleri arasında öncelikle kan grubu sonucundan emin olunmalıdır. 
Tam kan sayımı, glukoz, üre, kreatinin, elektrolitler, karaciğer fonksiyon testleri, albümin, 
globülin, hemorajik diyatez testleri ilk istenecek testlerdir. PTH ve kalsiyum istenir, ciddi 
bir hiperparatiroidi böbrek nakli için kontrendikasyon değildir, cerrahi endikasyon 
varsa nakilden önce veya sonra yapılabilir, bunu merkezin tercihi belirler. Doğurganlık 
çağındaki kadınlarda gebelik testi yapılır. Viral ve bakteriyolojik serolojik tetkikler 
istenir. Bunların sonucuna göre tedavi veya aşılama gerekebilir. Eğer idrar çıkışı varsa 
idrar kültürü ve proteinüri istenir. Nedeni bilinmeyen bir proteinüri varlığında serum 
ve idrar protein elektroforezi ve hafif zincir düzey ölçümleri değerlendirmeye eklenir. 
Akciğer grafisi ve istirahat EKG rutindir. Renal ultrasonografi önerilir. Genel toplumdaki 
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bölüm 1Transplantasyona Hazırlık Alıcı

prensiplere uygun şekilde bir malignite taraması yapılır. Mevcut hastalığın aktivitesi 
ile ilgili bazı ek tetkikler istenebilir. Bunlar aynı zamanda bir bazal teşkil edip ilerideki 
sonuçları yorumlamamıza yardım eder. Örneğin, sistemik vaskülitte ANCA, SLE’da 
ANA ve kompleman, antiGBM hastalığında antiGBM antikoru ve MPGN’de kompleman 
düzeyleri bu tetkiklere örneklerdir. FSGS’li bir hastada mutasyon olup olmadığını bilmek 
nüks için tahmin gücümüzü arttırır.

Nakil için mutlak kontrendikasyonlar arasında aktif enfeksiyon, aktif malignite, 
alkol veya uyuşturucu madde kötüye kullanımı, akut geriye dönebilir böbrek yetmezliği, 
tedaviye uyumsuzluk, yaşam beklentisinin kısa olması ve saldırgan bir rekürren hastalık 
varlığı sayılabilir.

Alıcı yaşı kesin bir kontrendikasyon değildir. Son yıllarda yaşlı hastalara yapılan 
nakiller giderek artmaktadır. 60 yaşın üzerinde, hatta seçilmiş hastalar için 70 yaşın 
üzerinde böbrek nakli yapılmaktadır. Sağkalım, bu hastaların diyalizde kalmalarına 
göre daha iyidir. Kadaverik nakillerde yaşlı vericilerin yaşlı hastalara tercih edilmesi gibi 
programlar mevcuttur. Yaşlı hastaların nakil öncesi ek hastalıklar yönünden dikkatli 
taranması gerekmektedir.

Kronik böbrek hastalığına sıklıkla kardiyovasküler (KV) sorunlar eşlik eder. Bu 
hastalar nakil adayı olabilirler, ancak dikkatli bir değerlendirme gerekir. Asemptomatik, 
genç (< 50 yaş), nondiyabetik ve hasta ve aile öyküsünde KV hastalık olmayan hastalara 
dikkatli bir fizik muayene, telekardiyografi ve istirahat EKG’si yapılmalı, sorun yoksa 
nakile yönlendirilmelidir. Ancak düşük riskli bile görünseler, subklinik KV sorunların 
sıklıkla saptanması nedeniyle bu hasta grubunun da değerlendirilmesine transtorasik 
ekokardiyografi eklenebilir.

KV açıdan yüksek riskli hastalarda (50 yaşın üzerinde, ailesinde veya hastanın 
kendisinde KV hastalık öyküsü varsa, diyabetik ise, uzun yıllardan beri diyaliz tedavisi 
görüyorsa ve çok sayıda Framingham risk faktörü varsa) değerlendirmede dobutamin 
stres ekokardiyografi veya myokard perfüzyon sintigrafisi yer almalıdır. Bazı merkezlerde 
efor testi de eklenir. Bunların birisinde bir sorun saptanırsa koroner anjiyografi yapılır. 
Koroner by-pass cerrahisi, anjioplasti ve stent gibi revaskularizasyon tedavilerine rağmen 
anjinal semptomları devam eden hastalarda nakil uygun değildir. Revaskülarizasyon 
başarılı ise hastalar nakil olabilir. Myokard enfarktüsü geçiren hastalarda nakil için 3-6 ay 
beklenmesi önerilmektedir.

Ejeksiyon fraksiyonunun (EF) iskemik kardiyomyopatiye bağlı olarak % 25-30’un 
altında olması tek başına böbrek nakli için uygun bir durum değildir. Bu hastalar kombine 
kalb ve böbrek nakline yönlendirilebilirler. Ancak, bu hasta grubunda EF düşüklüğünü 
iyi yorumlamak gereklidir. Özellikle diyalize giren hastalarda uzun süreli hipervolemiye 
bağlı olarak kardiyomegali, EF düşüklüğü ve fonksiyonel kapak yetmezlikleri ile kendini 
gösteren bir dilate kardiyomyopati tablosu görülebilir. Bu hastalardaki kardiyak dilatasyon 
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iyi bir volüm kontrolü ile ya da başarılı bir böbrek nakli sonrası düzelebilir. Bu nedenle 
EF düşüklüğü olan bir hastada bu durumun organik bir kalp hastalığına mı bağlı, yoksa 
uzun süreli hipervolemi gibi organik kalp patolojisi olmayan bir durum mu olduğu ayırt 
edilmelidir.

Solunum sistemi değerlendirmesinin 2 amacı vardır. Birincisi genel anestezi açısından 
bir risk olup olmadığının tespitidir. Burada sigara kullanımı, akut veya kronik obstruktif 
akciğer hastalığı varlığı araştırılır. Akciğer grafisi ve gerekirse solunum fonksiyon 
testi yapılır. Diğer amaç, nakilden sonra immünsupresyona bağlı olarak ağır akciğer 
enfeksiyonları gelişme riski varlığının tespitidir. Akut/aktif bir enfeksiyon varsa nakilden 
önce tedavi edilmelidir. Bunun dışında öyküde bronşektazi, tüberküloz ve mantar 
enfeksiyonu varlığı araştırılmalıdır. Böbrek yetmezliği hastasında bu tip enfeksiyonların 
sessiz ve silik bulgularla seyredebileceği unutulmamalıdır.

Vücut kitle indeksi 30 kg/m2’in üzerinde olan obez hastalar için mutlak bir 
kontrendikasyon söz konusu değildir. Nakil öncesi KV sorunlar açısından dikkatli 
incelenmelidir. Cerrahi teknikle ilgili zorluk ve komplikasyonlar (yara iyileşmesi ve 
enfeksiyon sorunu), erken dönemde greft fonksiyonlarının geç başlaması ve nakil sonrası 
diyabet ortaya çıkması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. İleri derecede obez (VKİ > 40 kg/
m2) hastalarda transplantasyonun yararı tartışmalıdır, çoğu merkez öncelikle hastanın 
kilo vermesini ister.

Diyaliz hastalarında kanser sıklığı genel popülasyona göre artış göstermektedir. Bu 
nedenle nakil hazırlığı esnasında genel popülasyondaki taramalara benzerlik gösteren 
bazı ek tetkikler yapılır. Kadınlarda meme ve serviks kanseri taraması, erkeklerde prostat 
muayenesi ve PSA, diyaliz hastalarında karşılaşabileceğimiz HBV ve HCV enfeksiyonuna 
bağlı HCC riski nedeniyle karaciğer ultrasonografisi, böbrek kanseri riski nedeniyle 
renal ultrasonografi ve 50 yaş üstü hastalarda kolonoskopi bu tarama tetkikleri arasında 
yer alır. Bunun yanısıra, önceden kanser öyküsü olan bir hasta, böbrek nakli alıcı adayı 
durumuna gelebilir. Nakilden sonra malignitenin nüks etme riski nedeniyle bu konu 
dikkatle incelenmelidir. Melanom haricindeki deri kanserleri, mesane veya serviksin 
insitu karsinomları tedavi edildikten sonra hastalar beklemeden nakil olabilir. Buna karşın 
tedavi edildikten sonra renal hücreli karsinomda (>5 cm), mesane ve prostat kanserinde 
tümörsüz en az 2 yıl bekleme önerilirken, meme, kolorektal, invaziv serviks kanserleri ve 
lenfomada bu süre 5 yıla kadar uzatılır.

Böbrek hastalığına, anormal ürogenital traktus yol açmış olabilir. Posterior üretral 
valv, spina bifida, Prune Belly sendromu, nörojenik mesane gibi hastalıklar böbrek 
yetmezliği nedeni olabilir. Bunların bilinmesi ile ilaç tedavileri, temiz aralıklı kateterizasyon 
veya mesane augmentasyonu gibi girişimlere gerek duyulabilir. Bazı hastalar daha 
önceden tanı almış olabilir. Ancak bazı durumlarda hasta tanı almadan doğrudan kronik 
böbrek yetmezliği ile karşımıza gelebilir. Bu durumda çocukluk çağını içerecek şekilde 
bir öykü alınmalıdır. Öyküde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, enüresis nokturna ve 
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işeme bozukluğu araştırılmalıdır. Böbrek hastalığı için başka bir neden bulunamayan ve 
öyküde anormal ürolojik traktustan kuşkulanılan hastalar, miksiyon sistoüretrografisi, 
mesanede rezidü idrar varlığı, üroloji konsültasyonu ile sistometri ve akım basınç 
çalışması gibi ek tetkikler ile değerlendirilir. Diyabetik hastada mesane disfonksiyonu, 
uzun yıllardır anürik olan diyaliz hastasında mesanenin atrofiye gidip kapasitesinin ileri 
derecede azalabileceği ve erkek anürik diyaliz hastasında asemptomatik prostat büyümesi 
olabileceği akılda tutulmalıdır.

Nakil öncesi hastaların enfeksiyon açısından değerlendirilmesi gereklidir. Aktif bir 
enfeksiyon varlığında, immünosupresif tedavi ile klinik çok ağırlaşabilir. İdrar kültürü, 
KBB bakısı, diş muayenesi, jinekolojik bakı enfeksiyon konusunda bilgi verecektir. 
Diyaliz hastalarında HCV sıklığı artmıştır, bu nedenle HCV, yanısıra HBV serolojisi 
gereklidir. HCV veya HBV enfeksiyonunun varlığı nakil için kontrendikasyon değildir. 
Ancak karaciğer fonksiyonları ve histolojinin durumuna göre karar verilir. Eğer ileri 
evre karaciğer hastalığı varsa kombine karaciğer ve böbrek nakli düşünülebilir. HCV 
için yeni antiviral ajanların henüz diyaliz ve böbrek nakli hastalarında kullanımı ile ilgili 
deneyimler sınırlıdır. Ancak ilerleyen yıllarda kullanımı gündeme gelebilir. Kombine 
böbrek ve karaciğer nakilli bir hastada HCV enfeksiyonu nedeni ile sofosbuvir başarı 
ile kullanılmıştır. Hastanın CMV ile karşılaşıp karşılaşmadığı için anti CMV IgG testine 
gerek vardır, vericinin de CMV serostatusuna göre CMV profilaksi yaklaşımı belirlenir. 
Yanısıra hastalara HIV, EBV, tüberküloz ve sifiliz için tarama yapılmalıdır. HIV 
enfeksiyonu mutlak bir kontrendikasyon değildir. Eğer hasta düzenli antiviral tedavi, 
özellikle HAART tedavisi alıyorsa, CD4+ T hücre sayısı en az 3 aydır mikrolitrede 200’ün 
üzerinde seyrediyorsa, HIV RNA negatif ise ve eşlik eden başka bir enfeksiyöz ya da 
malign bir hastalık yoksa böbrek nakli yapılabilir. Hastanın tüberküloza ait klinik öyküsü, 
akciğer grafisi ve PPD testi ile nakil sonrası profilaksi verilip verilmeyeceğine karar 
verilir. Böbrek naklinden sonra canlı virüs aşıları kontrendikedir. Bu nedenle suçiçeği 
başta olmak üzere kızamık, kızamıkçık, kabakulak geçirmemiş veya aşılanmamış kişilerin 
nakil öncesi aşılanması önerilir. Ayrıca yine nakilden önce influenza ve pnömokok aşısı 
yapılması uygundur. HBV’ne karşı bağışık yanıtı olmayanlara HBV aşılama programı 
başlatılır (Bakınız: Bölüm 11). Ekulizumab kullanması planlanan hastalara hemofilus ve 
meningokok aşısı önerilmektedir.

Diyabetik hastalar böbrek nakli olabilir. Tip 1 diyabetikler böbrek ile birlikte eş 
zamanlı pankreas programlarına yönlendirilebilir. Diyabetik hastaların böbrek nakli 
olması, diyalizde kalmalarına göre sağkalım avantajı sağlar. Ancak, nakil öncesi KV 
hastalık ve periferik damar hastalığı açısından dikkatli bir tarama gereklidir. Nakil sonrası 
diyabet kontrolü çeşitli nedenlerle (operatif stres, nakil böbreğin fonksiyon görmesi, 
ilaçlar, beslenme ve kilo alımı, enfeksiyonlar gibi) bozulabilir. Bu nedenle antidiyabetik 
tedavinin yoğunlaştırılması ve sıkı takibi gerekir. Tip 1 diyabeti olan seçilmiş hastalarda 
nakilden sonra insülin pompası iyi bir seçenek olabilir.
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Primer böbrek hastalığının ne olduğunun bilinmesi, nakil sonrası bir rekürrens ile 
karşılaşmayı öngörme açısından önemlidir (Bakınız: Bölüm 20). Primer hiperoksalozisde, 
erken rekürrens ve graft kaybı sıktır. Bu nedenle tek başına böbrek nakli kontrendikedir. 
Bu hastalar kombine karaciğer ve böbrek nakline yönlendirilir. AL amiloidoz ve hafif 
zincir depozisyon hastalığı da nakil sonrası immünosupresif tedavi ile ağırlaşabilir, 
kardiyak tutulum nedeni ile sağkalım kısadır, ancak böbrek nakli ile birlikte kemoterapi 
veya kemik iliği nakli gibi kombine tedavilerle başarılı sonuçlar bildirilmiştir. FSGS, 
nakil sonrası erken dönemde nüks ve graft kaybı potansiyeli olan bir hastalıktır. Nüks 
riski yüksek olanlarda (genç yaş, erkek hasta, tanı ile son dönem hastalık süresi < 2 yıl, 
mutasyonu olmayan) nakil öncesi preemptif plazmaferez uygulaması düşünülebilir. İlk 
nakil böbreğini nüks FSGS ile kaybeden hastada ikinci nakil talebi karşısında çok ayrıntılı 
bir tartışma yapılmalıdır. Anti GBM hastalığında da nüks riski vardır, bu hastalarda 
nakilden önce remisyon sağlanıncaya kadar ve anti GBM negatifleşinceye kadar 
beklemek uygundur, bu sürenin yaklaşık 6-12 ay olması istenmektedir. SLE ve sistemik 
vaskulitlerde net bir görüş olmamakla birlikte hastaların remisyonda olması ve en az 6 
aylık bir bekleme süresi ile nakile hazırlanması mantıklı görünmektedir. Özellikle erkek 
cinsiyet ve kısa sürede son dönem böbrek hastalığına ulaşan SLE hastaları rekürrens 
açısından risk altındadır. Atipik HUS rekürrens riski yüksek olan bir hastalıktır. Hafif 
de olsa trombositopeni, nedeni açıklanamayan anemi, hemolitik anemi, LDH yüksekliği, 
gebelikte ortaya çıkmış böbrek yetmezliği durumlarında düşünülür. Periferik yayma ve 
gerekirse genetik incelemeler (kompleman sistemi ile ilgili mutasyonlar) yapılır. Kesin 
tanı konduğu takdirde ekulizumab tedavisi ile birlikte nakil yapılabilir.

Rutin olarak nativ nefrektomi uygulama endikasyonu yoktur. Transplant böbreğin 
yerleştirilmesine engel teşkil edecek kadar büyük polikistik böbrekler varlığında 
nefrektomi yapılabilir. Nefrektomi, transplantasyondan bir süre önce yapılabileceği gibi 
transplant operasyonu ile eş zamanlı olarak da yapılabilir. Nativ böbreklerin enfeksiyon 
kaynağı olması, kanser kuşkusu diğer nefrektomi endikasyonlarıdır. Diyaliz süresi uzun 
olan hastalarda nativ böbreklerde kanser gelişme riskinin artmış olması unutulmamalıdır.

Re-transplant (daha önce nakil geçirmiş) bir hastada rutin olarak allogreft nefrektomi 
endikasyonu yoktur. Ancak, hastada ilk allografttan kaynaklanan semptomlar (rejeksiyon 
ile ilişkili ateş, ağrı, hematüri), allogreft enfeksiyonu ve kanser varsa nefrektomi gereklidir. 
Allogreft yerinde bırakılırsa, yeni nakil için diğer taraf kullanılır. İlk nakil böbrek BK 
virüs enfeksiyonuna bağlı olarak kaybedilmiş ise, ikinci nakil için kanda viral replikasyon 
kaybolana dek beklenmelidir. İlk naklini ilaç uyumsuzluğu ve/veya rejeksiyon nedeni 
ile kaybeden hastalarda sensitizasyon gelişmiş olabilir. Bu hastalarda şimdiki vericiye 
karşı spesifik antikorların olup olmadığı yönünden nakil öncesi detaylı bir immünolojik 
çalışma gerekir.



7

bölüm 1Transplantasyona Hazırlık Alıcı

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar:

1. Kardiyovasküler hastalıklar açısından hangi alıcı adayları yüksek risk 
taşımaktadır ?

50 yaşın üzerinde, ailesinde veya hastanın kendisinde KV hastalık öyküsü olan, 
diyabetik olan, diyaliz tedavisi uzun olan ve çok sayıda risk faktörü taşıyan hastalar yüksek 
risk taşır. Bu hastalarda non-invazif yöntemlerle iskemik kalp hastalığı araştırılmalı ve 
bunlarda sorun olduğunda geniş endikasyonlarla koroner anjiografi mutlaka operasyon 
öncesinde yapılmalıdır. Gerekli olduğunda yapılan başarılı revaskülarizasyonlardan 3-6 
ay sonra renal transplantasyon güvenle yapılabilir. 

2. Sekonder amiloidoz ve FSGS gibi hastalıklara bağlı olarak diyalize devam eden 
hastaların hazırlıklarında özel bir durum var mıdır ?

Her iki hastalıkta da transplantasyon başarı ile uygulanabilmektedir. Ancak ağır nefrotik 
sendrom oluşturarak ciddi bir katabolik süreç yaratan bu hastaların transplantasyon 
zamanında proteinürilerinin ortadan kalkmış olması ve kan albumin düzeylerinin 3.5g/
dl üzerinde olması istenir. Amiloidoz olgularında sistemik tutulumun çok ağır olduğu 
özellikle ritm kusuru oluşturabilecek kardiyak sorunlarda, hasta sağkalımının ciddi 
oranda azalacağı bilindiğinden hasta ve ailesi ile bu durum konuşulmalıdır. Ayrıca 
FSGS olgularında nüks ihtimali yüksek olarak görülüyorsa transplantasyon öncesi 
plazmaferezler koruyucu olabilir. 

3. Ikinci kez transplantasyona hazırlanan alıcı adaylarının hazırlığında nelere 
dikkat edilmelidir ?

Retransplantasyon yapılacak olan adaylarda hazırlık aşamasındaki en önemli 
faktör immünolojik özelliklerdir. İlk transplantasyon nedeni ile immünize hale gelmiş 
olan bu adayların immünolojik tetkiklerinin çok detaylı yapılması ve ameliyat öncesi 
titizlikle incelenmesi gereklidir. Ayrıca ilk graftın kayıp nedenine göre belirli insiyatifler 
gösterilebilir. Örneğin FSGS nüksüne bağlı graft kaybı olduysa tekrar canlı donör 
kullanılmaması gibi. Ayrıca cerrahi ekip de ikinci transplant öncesi cerrahi açıdan dikkatli 
bir değerlendirme yapmalıdır. 
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TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK
VERICI

A. GIRIŞ

Son yıllarda canlı vericiden (akraba ve akraba dışı) gerçekleştirilen böbrek nakli tüm 
dünyada transplantasyonun ayrılmaz bir parçası halini almış ve her yıl tüm dünyada 
yaklaşık 30.000 kişi canlı verici olmaktadır. Bu artışa yol açan nedenler arasında; 
sağkalım analiz sonuçlarının kadavradan yapılan böbrek nakline göre daha iyi olması, 
kadavra bekleme listesinde öngörülemeyen bekleme süresi, kan grubu ve immünolojik 
uyumsuzluk nedeniyle verici değişim uygulamaları, laparoskopik donör nefrektomi 
seçeneği gibi faktörler yer almaktadır. 

Canlı vericiden yapılan nakillerdeki bu artışa rağmen genel olarak biyolojik 
uyumsuzluk olarak adlandırılan; kan grubu ve immünolojik uyumsuzluk halen verici 
havuzunun genişlemesindeki en önemli engellerden biridir. A.B.D.’ de sağlıklı canlı vericisi 
olan alıcıların %35’inde kan grubu uyumsuzluğu bulunmaktadır. Biyolojik uyumsuzluk 
durumunda verici değişim yöntemleri günümüzde bir çok ülkede kullanılmaktadır. 
Canlı vericiden yapılacak böbrek nakli verici ve alıcı arasındaki bağa göre çeşitli şekillerde 
olabilmektedir. 

Bağış Şekilleri

1. Direkt Bağış: Sağlıklı bir vericinin böbreğini belirli bir alıcıya bağışlaması.

a. Akraba Bağışı: Vericinin böbreğini kan bağı olan bir alıcıya bağışlaması.

b. Duygusal Bağ Olan Bağış: Vericinin böbreğini duygusal bağı olan bir alıcıya 
bağışlaması (Eşler arası, yakın arkadaşlar arası).

c. Çapraz Nakil: Vericinin sağlıklı olmasına rağmen biyolojik uyumsuzluk sebebiyle 
alıcıya böbrek verememesi durumunda aynı sorunu yaşayan başka bir böbrek vericisinin 
birbirlerinin alıcılarına böbreğini bağışlaması.

d. Bekleme Havuzuna Bağış: Vericinin sağlıklı olmasına rağmen biyolojik 
uyumsuzluk sebebiyle alıcıya böbrek verememesi durumunda aynı sorunu yaşayan başka 
bir böbrek vericisinin bağışı ile bir havuz oluşturularak uygun olan alıcılarla çapraz nakil 
yapılması.

2. Indirekt Bağış: Vericinin kan bağı olmayan ve alıcının kim olduğunu bilmeden 
kendi isteğiyle bekleme listesine bağışta bulunması.
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B. ETIK PRENSIPLER VE MEVZUAT 

Verici adayının değerlendirilmesi adayın verici olmaya gönüllü olduğu, kendi kendine 
karar verebildiği, kişisel çıkar sağlamadığı ve gizlilik gibi etik kurallar çerçevesinde 
yapılmalıdır. Adayın verici olarak kabul edilmesi verici olmanın potansiyel riskleri ile 
transplantasyondan beklenen yararın arasındaki dengeye göre karar verilmelidir. Verici 
adayının operasyona kadar olan tüm süreçlerde baskı altında kalması önlenmeli ve bu 
sürecin her hangi bir anında verici olmaktan vazgeçebileceği belirtilmelidir. Konuyla 
ilgili mevzuat 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli” 
hakkındaki kanunda belirtilmiştir.

C. PSIKOSOSYAL DEĞERLENDIRME

Psikososyal değerlendirme verici adayının psikiyatrik bir rahatsızlığının bulunup 
bulunmadığı, organ bağışına yeterli motivasyonunun varlığı, konuyla ilgili endişelerinin 
ortaya çıkarılması ve operasyon sonrası kısa ve uzun dönemde yaşanabilecek psikiyatrik 
sorunların aydınlatılmasını sağlar. 

Psikososyal Kontrendikasyonlar:

Verici adayının baskı altında olması, karar verme yetisini etkileyebilecek ve tedavi 
edilmemiş her tür psikiyatrik rahatsızlık, aktif ilaç, madde ya da alkol bağımlılığı, 
yüksek ikincil kazanç şüphesi ve adayın yazılı onam vermeyi kabul etmemesi veya onam 
verebilecek yetide olmaması. 

Verici adayının, verici olması durumunda nakil sonrası kısa ve uzun dönemde 
psikososyal sorunlar nadiren ortaya çıkmaktadır. Nakil sonrası dönemde vericilerin 
çoğunluğunda özgüven duygusunda artış ve alıcı ile aralarındaki ilişkilerde gelişme 
gözlenmiştir. Ancak özellikle alıcının ya da greftin erken dönem kaybı gibi durumlarda 
psikosoyal sorunlar yaşanabilmekte olup nakil merkezi bu tür komplikasyonların 
yaşanabileceğini ve bu durumlarda psikososyal desteğin sağlanacağını açıklamalıdır. 
Johnson EM ve arkadaşlarının 1984 ile 1996 yılları arasında Minnesota Üniversitesi’nde 
1000 canlı vericinin sağlıklı populasyonla karşılaştırılmalı yaşam kalitesinin sorgulandığı 
anket çalışmasında; vericilerin çoğunluğunda, genel populasyona göre daha iyi sonuçlarla 
karşılaşılmıştır. Ancak, uzak akrabasına verici olanlarda, kadınlarda, alıcısı 1 yıl içinde 
ölenlerde ve perioperatif komplikasyon yaşayanlarda sonuçlar daha kötü bulunmuştur.

Psikososyal Değerlendirmede Klinik Pratik Uygulama:

Bütün verici adayları transplantasyon konusunda deneyimli klinisyenlerce 
değerlendirilmeli, görüşmeler yüz yüze ve alıcı ya da diğer aile bireylerinin olmadığı bir 
ortamda gerçekleştirilmelidir. Verici adayının özgeçmişinde ya da güncel psikiyatrik 
rahatsızlık, ilaç, madde ya da alkol bağımlılığı bulunup bulunmadığı saptanmalıdır. Verici 
adayının verici olması durumunda yazılı onam vermesi gerektiği belirtilmelidir. Verici 
adayının verici olması durumunda nakil sonrası dönemde düzenli takip programları 
olacağı anlatılmalıdır. 
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D. AYDINLATILMIŞ ONAM 

Verici adaylarından alınacak aydınlatılmış yazılı onam etik kurallar çerçevesinde olmalı 
ve öncelikle zarar vermeme, kendi kendine karar verebilme, gönüllülük, değerlendirme 
sırasında ortaya çıkabilecek psikososyal ya da tıbbi sorunların çözümü, verici olmaktan 
vazgeçilmesi halinde verilecek destek gibi durumları kapsamalıdır. 

Aydınlatılmış Onam Konusunda Klinik Pratik Uygulama:

Nakil merkezi verici adayının bilgilendirilmeyi anlayabilecek ve onam verebilecek 
yaşta (18 yaş üstü) ya da bilişsel yetide olduğunu (verici olmanın potansiyel riskleri ve 
sonuçları konusunda) saptamalıdır. Bu özelliklerin olmaması durumunda, verici adayının 
yerine karar verebilecek kişinin tayini sağlanmalıdır. Adayın verici olarak seçilmesi 
durumunda, değerlendirme sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı nasıl bir 
tutum sağlanacağı ve operasyon sonrası doğabilecek psikososyal, tıbbi ve sosyoekonomik 
riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Verici adayı alıcının böbrek nakli dışında diğer 
renal replasman tedavi seçeneklerinin olduğunu bilmelidir. 

Nakil merkezi verici adayının verici olmaktan herhangi bir çıkar sağlamadığı (maddi-
manevi) ya da karar verme sürecinde hiç bir baskı altında kalmadığını belirlemelidir. 
Verici adayının verici seçiminden sonraki operasyona kadar olan tüm süreç boyunca 
verici olmaktan vazgeçebileceği bildirilmelidir. Verici adayı verici olmaktan vazgeçerse ve 
bunun alıcı ya da diğer yakınlarına açıklamakta güçlük çekeceğini belirtirse nakil merkezi 
bu konuda verici adayına yardımcı olmalıdır.

E. TIBBI DEĞERLENDIRME 

Canlı verici adayının tıbbi değerlendirilmesine öncelikle alıcı adayında 
transplantasyona mutlak kontrendike bir durumun bulunmadığının saptanmasından 
sonra başlanmalıdır. Değerlendirme sürecindeki temel hedefler; adayın verici olmaya 
uygunluğunun kararı, verici olarak seçilmesi durumunda operasyon sonrası kısa ve uzun 
dönemde doğabilecek potansiyel risklerin tespiti ve bu risklerin en az seviyede tutulması 
için alınacak önlemlerden oluşmaktadır. 

Verici değerlendirmesi yoğun emek isteyen ve maliyetli bir süreç olduğundan, birden 
çok verici adayı olması durumunda öncelikle verici olmaya kontrendike olan adaylar 
elenmelidir. Diğer adaylar arasında tıbbi durumuna göre triaj yapılmalı ve doğurganlık 
çağındaki kadın verici adaylar diğer adaylardan sonra değerlendirilmelidir. Preemptif 
transplantasyon şansının arttırılması için, verici adaylarının tıbbi değerlendirilmesine 
alıcının glomerüler filtrasyon hızı (GFH) 20 ml/dk ve altına indiğinde başlanması 
önerilmektedir. 

Verici adayının değerlendirilmesi öykü, fizik muayene ve uygun tetkikler ile operasyon 
risklerinin belirlenmesi, perioperatif ve uzun dönem komplikasyonlara yol açabilecek 
risk faktörlerine karşı önlemlerin alınmasını (sigarının bırakılması, obez adaylar için 
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uygun diyet) amaçlamalıdır. Elektif bir cerrahi olmasına rağmen canlı verici nefrektomisi 
erken dönemde; ateletazi, pnömotoraks, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, yara yeri 
komplikasyonları, derin ven trombozu, pulmoner emboli ve ölüm risklerini taşımaktadır. 
Mortalite riski OPTN veri tabanında, operasyon sonrası ilk 90 günde 130.000 canlı 
vericide 39 olarak bildirilmiş olup 3,1:10.000 dir. Ancak OPTN veri tabanı bu analiz için 
çok yetersiz olup 1994 öncesi bilgiler kayıtlı değildir. 

1. YAŞ 

Geçmişte 50 yaş üzeri bireyler verici adayı olarak kabul edilmezken, günümüz 
koşullarında fiziksel ve mental sağlığı yerinde olan, iyi böbrek fonksiyonuna sahip yaşlılar 
da verici olarak değerlendirilmektedir. ABD’de nakil merkezlerinin %60’ı yaş için üst 
sınırları olmadığını bildirmiştir. Kalan merkezlerin % 4’ü 75 yaşı, %5’i 70 yaşı, %21’i 65 
yaşı, %7’si 60 yaşı, %1’i 55 yaşı üst sınır olarak kabul etmektedir. Yaşın verici olmaya 
olan etkileri; yaşlı vericilerde artmış peroperatif ve postoperatif komplikasyon riski ve 
yaşa bağlı GFH kaybı sebebiyle düşük greft fonksiyon potansiyelidir. British Transplant 
Society (BTS) verici adaylarının GFH yaşa bağlı kayıp hesaplanarak kabul edilebilir 
GFH’nın saptanmasını önermektedir. Kabul edilebilir GFH, adayın nefrektomi öncesi 
GFH’nın bağış sonrası 80 yaşına geldiğinde 40 ml/dk/1.73 m2’nin altında olmayacağı 
düzeydir. Yaşa göre kabul edilebilir GFH düzeyleri tablo 1’de verilmiştir. 

Kabul Edilebilir GFH = [40 ml/dk/1.73 m2 + (80-nefrektomi yaşı)] / 0.73

Örnek: 20 yaşında verici adayı. Kabul Edilebilir GFH = [40 + (80-20) ] / 0.73= 136 ml/
dk

Tablo 1: Yaşa göre kabul edilebilir GFH düzeyleri
Donör Yaşı (yıl) Kabul Edilebilir GFH (ml/dk/1.73m2)

<46 80
50 77
60 68
70 59
80 50

Klinik Pratik Uygulama

Canlı verici adayının 18 yaş altında olması bir çok merkezce mutlak, 18 ila 21 yaş 
arasında olması relatif kontrendikasyon olarak kabul edilir. İleri yaş verici adayı olmak 
için tek başına bir kontrendikasyon kabul edilmemektedir. Yaşlı vericilerin perioperatif 
komplikasyon riskinin daha yüksek olduğu, bunun uzun dönem greft fonksiyonlarını 
etkileyebileceği ve greft sağ kalımını tehlikeye sokabileceği belirtilmelidir. Bu risk özellikle 
60 yaş üstü vericilerde daha belirgindir. 
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2. GLOMERÜLER FILTRASYON HIZI 

Verici adayının GFH’nın değerlendirilmesindeki temel amaç vericinin nefrektomiden 
sonraki yaşamı boyunca yeterli böbrek fonksiyonuna sahip olacağından emin olunmasıdır. 
Bu temel amacın yanında alıcının da nakil sonrası yeterli greft fonksiyonuna sahip 
olabilmesi için GFH’nın uygun metodlarla doğru saptanması gerekmektedir. 

Glomerüler Filtrasyon Hızının Saptanması: GFH’nın 51Cr EDTA ya da iyotalamat 
gibi egzojen bir filtrasyon ürünü ile ölçülmesi önerilmektedir. Kreatinin klirensi (KK)’nin 
egzojen ürünlerin olmaması durumunda kulllanılabileceği önerilmektedir. Bu önerinin 
başlıca sebebi kreatininin tübüler sekresyona uğraması nedeniyle, GFH’nı yalancı yüksek 
olarak hesaplayabilmesidir. Bu yalancı yükseklik, özellikle GFH normal olan bireylerde 
%15 ya da daha fazla olabilmektedir. GFH’nın her iki böbrek için ayrı ayrı hesaplanması, 
sadece her iki böbrek arasında %10’un üzerinde boyut farkı olması durumunda ya da 
anatomik bir anomali varlığında önerilmektedir. 

Nakil sonrası dönemde vericinin kalan böbreğinde GFH kompansatuvar olarak artış 
gösterir. Bu artış 19-61 yaş arası vericilerde 10-14 günde bazal GFH’nin %70’ine ulaşırken 
uzun dönemde de %75-85’ine ulaşır. Yaşlı vericilerde ise kompansasyon oranı daha düşük 
görülebilir. Geçmişte canlı vericiler üzerinde yapılan hasta ve renal sağkalım analizlerinde 
benzer yaş populasyonu kontrol olarak alınması sebebiyle verici olmanın uzun dönem 
böbrek fonksiyonları açısından genel popülasyondan farklı olmadığı, hatta daha iyi 
olabileceği şeklinde sonuçlar alınmaktaydı. 2009 yılında, İbrahim ve arkadaşlarının 
yaptığı nakil anında GFH 80 ml/dk/1.73 m2’nin üzerinde olan 3698 vericinin 40 yıllık 
sonuçlarını içeren çalışmada yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken eşleştirildiğinde sağkalım 
oranı genel toplumla benzer bulunmuş. Bu çalışma ile beraber bir çok merkez verici 
adaylarının GFH alt sınırını 80 ml/dk/1.73 m2 olarak kabul etmektedir.

Vericilerde beklenmedik bir şekilde alınan bu sağkalım sonuçlarının, vericilerin 
genel popülasyondan farklı olarak belirli incelemelere tabi tutulup böbrek hastalığı 
olanların elenmesinden kaynaklandığı anlaşıldı. Dolayısıyla, son yıllarda vericileri benzer 
yaş grubunda benzer testlerden geçirilen ancak verici olmayan grupla karşılaştıran 
çalışmaların sonuçları yayınlandı. 

Grams ve arkadaşlarının şubat 2016’da NEJM’de yayınlanan ve 52998 canlı böbrek 
vericisi ile yaklaşık 5 milyon sağlıklı bireyin kontrol olarak alındığı çalışmada; A.B.D.’de 
canlı böbrek vericilerinde 15 yıl sonra SDBY gelişim riskinin kontrol grubuna göre 
3,5-5,3 kat yüksek olduğunu gösterdiler. Bu riskin GFH’nın 90 ml/dk/1.73 m2 altında, 
albuminüri düzeyindeki artışta, hipertansiyon, diyabet, obezite varlığında ve sigara 
kullanımı olanlarda katlanarak arttığını saptadılar. Verici olunan yaşın SDBY gelişimine 
etkisini araştırmak amacıyla oluşturdukları risk projeksiyonunda en yüksek riskli grubun 
genç (20 yaş) vericiler olduğunu gözlemlemişlerdir.
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Klinik Pratik Uygulama

Son yıllarda GFH hesaplamasında tarama testi olarak özellikle CKD-EPI 
önerilmektedir. Ancak verici değerlendirmesinde hesaplanmış GFH yöntemleriyle ilgili 
yeterli veri olmaması sebebiyle öncelikle egzojen filtrasyon markerları ile GFH tayini 
yapılması önerilmekte olup bu imkanları bulunmayan merkezlerin kreatinin klirensi 
ile değerlendirme yapabileceği belirtilmiştir. Bir çok nakil merkezi halen GFH için 
sınır değer olarak 80 ml/dk/1.73 m2 olarak kullansa da, konuyla ilgili iki çeşit yaklaşım 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, BTS tarafından da önerilmekte olan sabit bir GFH değeri 
yerine adaylar arasından vericinin yaşa göre kabul edilebilir GFH’na göre seçilmesidir. 
KDIGO ise verici adaylarını, GFH’ye göre 3 gruba ayrılmasını önermektedir. 

GFH ≥ 90 ml/dk/1.73 m2 olan adaylar: Adayın verici olarak seçilmesine GFH 
açısından engel yok.

GFH 60 - 90 ml/dk/1.73 m2 olan adaylar: Adayın verici olarak seçilmesine diğer 
demografik verileri ile beraber nakil merkezi tarafından karar verilmesi önerilmektedir. 

GFH <60 ml/dk/1.73 m2 olan adaylar: Aday verici olarak seçilmemelidir.

3. PROTEINÜRI

Proteinürinin, hem kronik böbrek hasarının ilerlemesinde hem de kardiyovasküler 
morbidite ve mortalite açısından bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla 
proteinüri miktarı tüm canlı verici adaylarında değerlendirilmelidir. Nakil öncesi 
proteinürisi olan canlı verici adaylarının uzun dönem renal ve kardiyovasküler sonuçlarını 
inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda proteinürili vericilerin 
bir çoğunda nakil sonrası dönemde proteinüride ılımlı bir artış izlenmektedir.

Verici adaylarında tarama testi olarak sabah ilk idrarda albumin/ kreatinin oranına 
(AKO) bakılması önerilmektedir. Ancak sabah ilk idrarda protein/kreatinin oranı (PKO) 
ve 24 saatlik idrarda protein atılımı da alternatif tarama testi olarak kullanılabilir. AKO 
>30 mg/mmol (makroalbuminüri), PKO >50 mg/mmol ya da 24 saatde 300 mg’dan fazla 
proteinüri canlı verici olmaya kontrendikasyon oluşturur. Mikroalbumiürisi olan (AKO 
3.5 - 30 mg/mmol), PKO >50 mg/mmol ya da 24 saatde 150-300 mg arası proteinürinin 
canlı vericilerdeki uzun dönem sonuçlarına dair yeterli kanıt bulunmamakta olup adayın 
verici olarak seçilmesine diğer demografik verileri ile beraber nakil merkezi tarafından 
karar verilmesi önerilmektedir.

4. HEMATÜRI

Verici adayında hematüri bulunması durumunda altta yatan patolojiyi aydınalatabilecek 
bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirme, hematürinin tedavi 
edilebilecek bir nedenden mi (idrar yolu enfeksiyonu), alıcının morbidite ve mortalitesini 
etkileyebilecek bir malign hastalıktan mı (renal hücreli karsinom) ya da verici adayında 
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SDBY gelişim riskini arttırabilecek bir glomerüler patolojiden mi (Ig A nefropatisi) 
kaynaklandığının saptanmasını sağlar. Persistan mikroskopi hematüri (PMH) egzersiz, 
travma, cinsel aktivite ya da menstruasyonla ilişkisiz 3 farklı zamanda alınmış idrar 
örneğinin mikroskopik değerlendirmesinde her büyük büyütme alanında 2 den fazla 
eritrosit görülmesi olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Üroloji Cemiyeti stick ile pozitif 
bulunan tüm hematürilerin mikroskopik hematüri olarak kabul edilebilmesi için idrar 
sedimentinin mikroskopik incelemeyle konfirme edilmesini önermektedir. Mikroskopik 
hematüri prevalansı bölgeler arası farklılıklar göstermekte olup % 0.18 – 16 arasında 
değişmektedir.

Klinik Pratik Uygulama

Bütün verici adaylarında mikroskopik hematüri taranmalıdır. PMH varlığında idrar 
yolu enfeksiyonu, taş hastalığı ve malign hastalık gibi sık görülen sebepler dışlanmalıdır. 
BTS, PMH etiyolojisi için 40 yaş üstü hastaların sistoskopi ile değerlendirilmesini 
önermektedir. PMH sebebi idrar yolu enfeksiyonu gibi tedavi edilebilir bir durumdan 
kaynalanıyorsa nakil için kontrendikasyon oluşturmaz. PMH etiyolojisi ayrıntılı 
incelemeye rağmen aydınlatılamayıp verici adayı halen verici olma konusunda istekli 
ise böbrek biyopsisi önerilmektedir. İnce bazal membran hastalığı dışında saptanan tüm 
glomerüler patolojilerde aday verici olarak seçilmemelidir. PMH’ye eşlik eden kan basıncı 
yüksekliği, makroalbuminüri veya glomerüler hastalıkların diğer bulguları olan adayların 
verici olarak seçilmesi önerilmemektedir.

5. PIYÜRI

Piyüri santrifüje edilmemiş idrarda mm3’de 5 ve üzeri lökosit bulunmasıdır. Piyüri 
asemptomatik bireylerin %1’inde, semptomatik bakteriürisi olan erkek ve kadınların 
en az %95’inde ve bakteriürisi olmayan bireylerde de görülmektedir. Antimikrobiyal 
tedavi alan, klamidya, üreoplazma, mikobakter gibi intrasellüler patojenlerle enfekte olan 
hastalarda kültürde üreme saptanmayabilir. Steril piyüri olarak bilinen bu durumun diğer 
sebepleri akut ya da kronik intersitisiyel nefrit, taş hastalığı ve üroepiteliyal tümördür. 

Klinik Pratik Uygulama

Verici adayının diğer ileri değerlendirmelerine piyüri etiyolojisini belirlendikten 
sonra geçilmelidir. Verici adayının piyüri sebebi idrar yolu enfeksiyonu gibi ancak tedavi 
edilebilir bir durum ise verici olarak seçilmesi önerilmektedir.

6. NEFROLITIAZIS

Nefrolitiazis prevelansının genel popülasyonda %10-15 olduğu tahmin edilmektedir. 
Nefrolitiazis öyküsü olan ya da değerlendirme sırasında tanı alan adayların verici olarak 
seçilme kararında en önemli faktör rekürrens riskidir. Nefrolitiazisli verici adaylarında 
rekürrens ile ilgili yeterli veri bulunmaması sebebiyle öneriler genel popülasyondaki 
çalışmalara göre yapılmaktadır. Üriner yolda oluşan taşların %75 inin yapısını kalsiyum 
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oksalat taşları oluşturmaktadır. Semptomatik kalsiyum oksalat taş öyküsü olan bireylerde 
5 yıl içinde rekürrens oranı %50 civarındadır. Rekürrens için diğer risk faktörleri; 
40 yaşının altındaki bireyler, her iki böbrekte taş öyküsü, taş oluşumu için sistinüri, 
hiperoksalüri ve renal tübüler asidoz gibi metabolik sebepler, atipik üriner anatomi ve 
nefrokalsinozisdir.

Klinik Pratik Uygulama

Nefrolitiazis öyküsü olan ya da değerlendirme sırasında tanı alan adaylarda 
öncelikle taş etiyolojisi belirlenmelidir. Sonrasında adayın rekürren hastalık için risk 
faktörleri sorgulanmalı ve risk faktörü olan adayların verici olarak kabul edilmemesi 
önerilmektedir. Hali hazırda asemptomatik ve 1,5 cm den küçük tek taşı bulunan adaylar 
veya transplantasyon sırasında çıkarılabilecek taşı bulunan adaylar verici olarak kabul 
edilebilir. Eğer vericinin böbreklerinin birinde taş hastalığı bulunmakta ise, nefrektominin 
taş hastalığı olan böbreğe yapılıp vericide sağlam böbreğin bırakılması önerilmektedir. 

7. KALITSAL BÖBREK HASTALIKLARI

Canlı vericiler bir çok merkezde alıcı ile kan bağı olan adaylar arasından seçilmektedir. 
Dolayısıyla alıcıda SDBY’ye sebep olan kalıtsal böbrek hastalığının verici adayında 
olmadığının nakil öncesi dönemde saptanması gerekmektedir. Otozomal dominant 
polikistik böbrek hastalığı (ODPBH), atipik hemolitik üremik sendrom, Alport sendromu, 
Fabry hastalığı, ailesel FSGS ve herediter intersitisiyel nefrit en bilinen kalıtsal böbrek 
hastalıklarıdır. 

Klinik Pratik Uygulama

ODPBH dışındaki kalıtsal hastalıkların yönetimi konusunda günümüzde yeterli veri 
bulunmamakta olup, adayın verici olarak kabulü nakil merkezinin değerlendirmesine 
bırakılmıştır. Verici adayında ODPBH için kist varlığı tercihen BT ile araştırılmalıdır. 
ODPBH olan alıcıların, 30 yaşından küçük akrabalarının verici olarak kabul edilmesi 
önerilmemektedir.

Verici adayında ODPBH Tanısı:

30-39 yaş toplam 3 veya fazla kist,

40-59 yaş her böbrekte 2 veya fazla kist,

60 yaş üstü her böbrekte 4 veya fazla kist bulunması durumunda adayın verici olarak 
kabul edilmesi önerilmemektedir.

8. HIPERTANSIYON

Hipertansiyon, adayların böbrek vericisi olarak kabul edilmemesinin en sık 
sebeplerinden biridir. Verici adaylarında hipertansiyonun tanımı genel popülasyonda 
kullanılan tanımla aynı olup bir çok klavuzca kabul gören muayene sırasında ölçülen 
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kan basıncının 140/90 mmHg ve üzerinde olmasıdır. Hastaların gündelik yaşamındaki 
kan basıncını değerlendirmek için uygulanan ambulatuvar kan basıncı (AKB) ölçümü 
135/85 mmHg ve üzerindeki değerler verici adaylarında da hipertansiyon olarak 
tanımlanmaktadır. AKB verici adaylarında, özellikle beyaz önlük hipertansiyonu, 
maskelenmiş hipertansiyon ve uykudaki fizyolojik kan basıncı düşüşünü değerlendirmede 
önerilmektedir.

Hipertansiyonu olan adayların verici olmasının doğurabileceği 3 temel risk 
bulunmaktadır. Birincisi, hipertansiyon perioperatif morbidite ve mortalite açısından 
risk faktörüdür. İkincisi, unilateral nefrektomi sonrası vericinin kan basıncı regülasyonu 
bozulabilir ve bu durum uzun dönemde kardiyovasküler hastalık riskinde artışa neden 
olabilir. Sonuncusu ise, hipertansif vericilerin nefrektomi sonrası GFH kaybında 
hızlanma riskidir. Adayların verici olarak seçilmeden önce tüm bu riskler konusunda 
bilgilendirilmesi önerilmektedir. 

Klinik Pratik Uygulama

Verici adayların kan basıncının en az 2 farklı zamanda ölçülmesi önerilmektedir. Kan 
basıncı sınırda ya da değişken olanlar ya da hipertansiyon tanısı bulunan adayların AKB ile 
değerlendirilmesi önerilmektedir. Kan basıncı kontrolü (140/90 mmHg’nin altı) iki farklı 
antihipertansif ile sağlanamayan hipertansif adaylar verici olarak kabul edilmemelidir.

Hipertansiyon tanısı olan ve en fazla iki antihipertansif tedavi ile kan basıncı 
kontrolü sağlananlar ya da değerlendirme sırasında tanı alan tüm adaylar hedef organ 
hasarı açısından değerlendirilmelidir. Hedef organ hasarı, 24 saatlik ya da spot idrar 
örneğiyle mikroalbüminüri varlığı, EKG ya da EKO ile sol ventrikül hipertrofisi ile 
hipertansif retinopati için göz dibi muayenesi yapılarak araştırılmalıdır. Hedef organ 
hasarı bulunanlar verici olarak seçilmemelidir. Hipertansiyon nedeniyle 1 ya da iki 
antihipertansif tedavi alan ve hedef organ hasarı bulunmayan adaylar SDBY gelişim riski 
açısından diğer demografik verilerle beraber değerlendirilmeli ve bu adayların seçilmesine 
nakil merkezi tarafından karar verilmesi önerilmektedir. 

Değerlendirme sürecinde kan basıncı yüksekliği saptanan ve hedef organ hasarı 
bulunmayan adaylara yaşam tarazı değişiklikleri önerilmeli ve/veya medikal tedavi 
başlanmalıdır. Tedaviden bir kaç hafta sonra kan basıncı kontrolü sağlandığı kontrol 
edilmelidir. Medikal tedavi ile kan basıncı kontrolü sağlanan ve verici olarak kabul 
edilen hastalara nefrektomi sonrası gelişebilecek riskler anlatılmalı ve hipertansiyon için 
gerekli yaşam tarzı değişiklikleri (sigarının bırakılması, düzenli egzersiz ve BKİ 25’in 
üzerindekilere diyet) önerileri verilmelidir.

9. DIYABET

Diyabetes mellitus (DM) halen tüm dünyada KBH etiyolojisinde ilk sırada yer 
almaktadır. 2014 yılında Grams ve ark. A.B.D. de yaklaşık 5.000.000 kişilik kohortu 
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kapsayan araştırmada tip 2 DM tanısı dışında başka rahatsızlığı olmayan hastalarda 
diyabeti olmayan bireylere göre SDBY gelişim riskinin 3 kat fazla olduğunu bulmuşlardır. 
DM’nin SDBY için oluşturduğu risk sebebiyle bir çok klavuzda diyabet tanısı olan 
bireylerin canlı verici olması önerilmemektedir. 

Prediyabet olarak da adlandırılan bozulmuş açlık glukozu ile bozulmuş glukoz 
toleransı tip 2 DM ve kardiyovasküler hastalıklar açısından risk faktörüdür. Diyabet 
açısından diğer risk faktörleri; ileri yaş, obezite ve 1. derece akrabalarda diyabet varlığıdır. 
Yaşam tarzı değişikliği yapılmadığı taktirde prediyabet tanılı bireylerin % 6-23’ünde 1 yıl 
içinde diyabet gelişmektedir. Bu progresyon diyet, egzersiz ve kilo kaybı ile engelenebilir. 
Ancak prediyabet tanısı ne kadar erken yaşta alınırsa diyabet ve diyabetik böbrek hasarı 
gelişimi o kadar artmaktadır. 

Klinik Pratik Uygulama

Tüm adayların açlık kan şekerine (AKŞ) biyokimyasal olarak bakılmalıdır. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA) AKŞ 100-125 mg/dl 
saptanan tüm bireylere bozulmuş açlık glukozu diyebilmek için farklı bir günde 1 sefer 
daha kontrolünü önermektedir. İkinci kontrolde de bozulmuş açlık glukozu saptanan 
hastalar HbA1C ve OGTT ile değerlendirilmelidir. Ayrıca obez adaylar, 1. derece 
yakınlarında tip 2 DM tanısı olanlar ya da gestasyonel diyabet öyküsü olan adaylar OGTT 
ile değerlendirilmelidir. AKŞ 126 mg/dl ve üzerinde olanlar veya 2-saatlik OGTT’ de 
2.saat KŞ 200 mg/dl ve üzerinde adaylar böbrek vericisi olamaz. Prediyabet tanılı adaylar 
yaş, obezite, hipertansiyon gibi diğer demografik verilerle birlikte değerlendirilip adayın 
verici olarak kabulüne nakil merkezi tarafından karar verilmelidir.

10. OBEZITE

Obezite bir çok merkez tarafından perioperatif komplikasyon riskinde artış ve renal 
fonksiyonlar üzerine uzun dönem etkileri sebebiyle rölatif kontrendikasyon olarak 
görülmektedir. Obez ve obez olmayan vericilerin karşılaştırıldığı çalışmalarda; obez 
vericilerde, orta vadede (6,8 yıl) proteinüri, hipertansiyon sıklığında artış ve GFH kayıp 
hızının daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Klinik Pratik Uygulama

Sağlıklı yaşam biçimi önerileri tüm verici adaylarına verilmeli, adayların operasyon 
öncesi kilo vermeleri sağlanmalı ve bağıştan sonra ideal kilolarında kalmaları önerilmelidir. 

BKI 25-30 kg/m2 arasında olan adaylar: Başka sağlık problemi olmayanlar verici 
olabilirler.

BKİ 30-35 kg/m2 olan adaylar: Adayın KVH ve böbrek hastalığı riski açısından detaylı 
değerlendirilmesi sonrası verici olarak kabul kararının nakil merkezi tarafından verilmesi 
önerilir.
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BKİ ≥35 kg/m2 olan adaylar: Eşlik eden diğer sağlık sorunları varsa verici 
olmamalıdırlar. Başka sağlık problemi olmayan adaylar ile ilgili literatürde yeterli veri 
yoktur. Verici olmaları konusunda bu bireyler cesaretlendirilmemelidir.

11. DISLIPIDEMI

Verici adayı diğer metabolik risk faktörleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Tek başına 
verici olmayı engellemez.

12. KARDIYOVASKÜLER DEĞERLENDIRME

Canlı verici adaylarının kardiyovasküler değerlendirmesinde iki temel amaç 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki operasyonun oluşturabileceği kardiyovasküler stresdir. 
Preoperatif değerlendirmede, diğer kalp dışı cerrahilerde olduğu gibi öncelikle 
adayın kardiyovasküler semptom varlığı sorgulanmalıdır. Sonrasında ise adayların 
hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık öyküsü, 1. derece yakınında 55 yaşın 
altında kardiyovasküler hastalık bulunması ve sigara kullanımı gibi faktörler ile risk 
gruplarına ayrılması önerilmektedir. Risk gruplarının belirlenmesi yüksek riskli adayların 
erken dönemde elenmesini sağlamasının yanında düşük riskli adaylara yapılacak gereksiz 
ileri inceleme ve maliyet artışınıda önleyecektir. 

Kardiyovasküler değerlendirmenin ikinci temel amacında ise, verici adaylarının bağış 
sonrası uzun dönem kardiyovasküler etkiler açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Ciddi kardiyovasküler hastalığı olan adayların tespiti ve verici olarak kabul edilmemesi 
unilateral nefrektomi sonrası hastalığın progresyon riskini önleyecektir.

Klinik Pratik Uygulama

Asemptomatik Düşük Riskli Adaylar: Anamnez, fizik muayene, akciğer grafisi ve EKG 
ile değerlendirilmesi önerilmektedir. Kardiyak hastalık bulgusu olanların dobutamin 
stres ekokardiyografi veya miyokard perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirilmesi 
önerilmektedir.

Asemptomatik Yüksek Riskli Adaylar: Bu grup adayların temel değerlendirmenin yanı 
sıra ekokardiyografi ve efor testi ile değerlendirilmesi önerilmektedir. Kardiyak hastalık 
bulgusu olmayan adaylara ileri inceleme yapılması önerilmezken pozitif sonuçları olan 
adayların koroner anjiografi ile değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Semptomatik tüm adayların genel popülasyonda olduğu gibi güncel kardiyoloji 
klavuzlarına göre değerlendirilmesi önerilmektedir. 

13. ENFEKSIYON AÇISINDAN DEĞERLENDIRME

Verici adayında enfeksiyon taramasının temel amaçları; adayın sağlığını etkileyebilecek 
hastalıkların aydınlatılmasının yanı sıra alıcı adayına geçebilecek verici kaynaklı hastalık 
riskinin değerlendirilmesidir. Verici kaynaklı enfeksiyonların alıcıda ortaya çıkması 
genel olarak beklenen bulaş ya da beklenmeyen bulaş olarak ayrılabilir. Beklenen bulaş 
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riski çoğunlukla verici ve alıcının taranmasıyla belirlenebilir. Örneğin CMV, EBV ya da 
toksoplazma için seropozitif bir vericiden seronegatif bir alıcıya yapılacak nakil bulaş 
riski yüksek olduğu bilinen yani beklenen bir bulaştır. Beklenen bulaş riski taramanın 
yanı sıra profilaktik yöntemler ile de azaltılabilir. 

Beklenmeyen bulaş ise vericide rutin tarama yöntemleri ile saptanamayan patojenlerin 
alıcıyı enfekte etmesidir. Bu tür bulaş özellikle HCV ve HIV gibi patojenler ile yakın 
geçmişte enfekte olmuş vericide, hastalığın seronegatif olduğu pencere döneminde 
görülmektedir. KDIGO bu tür beklenmeyen bulaşın azaltılabilmesi amacıyla yüksek 
riskli verici adaylarının belirlenebileceği bir değerlendirme yapılmasını önermektedir. 
İntravenöz ilaç kullanımı, seyahat öyküsü, korunmasız her tür cinsel ilişki, genital lezyon 
öyküsü sorgulanmasıyla tespit edilen yüksek riskli verici adaylarının, hastalığı pencere 
döneminde saptayabilecek ilave testlerle de değerlendirilmesini önermektedir. 

Verici adaylarının enfeksiyon değerlendirmesi sonrasında verici olarak kabül kararının, 
vericideki enfeksiyonun aktif olup olmadığı, alıcının mevcut enfeksiyona olan bağışıklık 
durumu, profilaksi seçenekleri ve alıcının bekleme listesinde kalmasının doğurabileceği 
potansiyel riskler ışığında verilmesi önerilmektedir. İstisnalar olmakla beraber, vericideki 
aktif enfeksiyon genellikle nakile kontrendikasyon durum oluşturmaktadır.

Klinik Pratik Uygulama

HBV, HCV ve HIV 

Tüm verici adaylarında nakilden en geç 28 gün önce HbsAg, Anti-HBc Ig G, Anti-
HCV ve Anti-HIV 1-2 bakılması önerilmektedir. Yüksek riskli, HBV ve HCV’nin 
endemik olduğu bölgelerde yaşayan, açıklanamayan karaciğer enzim yüksekliği olanlar ya 
da etiyolojisi bilinmeyen karaciğer hastalığı öyküsü olan tüm adaylara ilaveten HBV DNA 
ve HCV RNA testi önerilmektedir. HIV açısından yüksek riskli adaylara p24 antijeni ve 
HIV RNA bakılması önerilmektedir.

HbsAg Pozitif Verici: HBsAg ve Anti-HBs negatif alıcıya yapılacak nakil bir çok 
merkezce kontrendike durum olarak kabul edilmektedir. Bizim gibi bazı merkezler 
HBsAg pozitif tek canlı verici adayı olduğu durumlarda, (alıcı HBsAg negatif) alıcıyı 
hepatit B ile aşılayarak ve AntiHBs titresini 100’ün üzerine çıkararak ve nakil sonrası 
antiviral tedavi ile canlı vericiyi kullanabilmektedir. 

Diğer tüm serolojik durumdaki alıcılara yapılacak nakil konusunda yeterli veri 
olmayıp, transplantasyona diğer demografik verilerle beraber alıcının onamıyla nakil 
merkezi tarafından karar verilmelidir.

HbsAg Negatif, Anti-HBc Ig G Pozitif, HBV DNA Negatif verici

Anti-HBc ve Anti-HBs negatif alıcıya antiviral profilaksi ile nakil yapılması 
önerilmektedir.
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Anti-HBc negatif ve Anti-HBs pozitif (aşılı) alıcıya olası farklı suş bulaş riski sebebiyle 
antiviral profilaksi ile nakil yapılması önerilmektedir.

Anti-HBc ve Anti-HBs pozitif alıcıya (kazanılmış bağışıklık) yapılacak nakilin 
profilaksi gerektirmeden uygulanabileceği önerilmektedir.

Anti-HCV ve HCV RNA Pozitif Verici: Nakil bir çok merkezce kontrendike durum 
olarak kabul edilmektedir.

Anti-HCV Pozitif, HCV RNA Negatif Verici: Nakil konusunda yeterli veri olmayıp 
transplantasyona alıcı bilgilendirildikten sonra diğer demografik verilerle nakil merkezi 
tarafından karar verilmelidir.

HIV açısından yalancı pozitiflik dışında her türlü pozitif test sonucu bir çok merkezce 
nakile kontrendike durum olarak kabul edilmektedir.

EBV ve CMV

Alıcıda nakil sonrası dönemde ortaya çıkabilecek gerek CMV, gerek EBV 
enfeksiyonunun en ciddi formu vericiden aktarılabilecek virüsün oluşturabileceği primer 
enfeksiyondur. Dolayısıyla tüm verici adayları CMV açısından Anti-CMV IgM ve IgG 
ile, EBV açısından Anti-EBV Ig G ile taranmalıdır. Seronegatif vericilerden seronegatif 
alıcılara nakil yapılmasına engel bulunmazken akut enfeksiyon bulgusu olan vericilerden 
aktif enfeksiyon sırasında nakil yapılması kontrendike durum olarak kabul edilmektedir. 
CMV ve EBV ile karşılaşmış ve Ig G tipi antikor pozitifliği olan vericilerden Ig G tipi 
antikor pozitifliği olan alıcılara nakil yapılmasına engel bulunmazken, seronegatif 
alıcılara yapılacak nakil sonrası alıcıda primer enfeksiyon ve/veya EBV’nin postransplant 
lenfoproliferatif hastalık riski belirtilmeli alıcıdan alınacak onam sonrası profilaksi altında 
nakil yapılabileceği önerilmektedir.

TÜBERKÜLOZ

Verici adaylarının tüberküloz açısından öykü, sosyoekonomik durum, aile bireylerinde 
hastalık öyküsü, muayene, akciğer filmi, PPD veya interferon gama salınım testi ile 
değerlendirilmesi önerilmektedir. Primer tüberküloz enfeksiyonu olan verici adayı nakil 
için kontrendike durum oluşturur. Latent enfeksiyon bulgusu olan adaylardan ancak 
profilaksi altında nakil yapılması önerilmektedir. 

SIFILIZ ve TOKSOPLAZMA

Tüm verici adayları latent sfiliz enfeksiyonu açısından non-trepenomal testler 
(VDRL veya RPR testi) ile taranmalı pozitif sonuçları olanlarda aktif enfeksiyon varlığı 
için trepenomal testler uygulanmalıdır. Aktif enfeksiyonu bulunan adaylardan nakil 
yapılması kontrendike durum olup, latent enfeksiyonu olan adaylardan alıcının onamı 
alınarak penisilin profilaksisi le nakil yapılabileceği önerilmektedir. Toksoplazma 
açısından Ig M ve Ig G tipi antikor tayini yapılmalı ve akut enfeksiyon bulgusu olanların 
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verici olarak kabul edilmemesi önerilmektedir. Toksoplazma Ig G pozitifliği bağışıklığı 
göstermesinden dolayı verici olmaya engel durum teşkil etmemektedir.

IDRAR YOLU ENFEKSIYONU

Tüm verici adaylarına en geç nakilden 2 hafta önce idrar kültürü yapılmalı 
semptomatik enfeksiyonu olanlarda nakil tedavi sonrasına ertelenmelidir. Vericinin idrarı 
operasyondan önce steril olmalı, asemptomatik bakteriüri de tedavi edilmelidir. Vericide 
kronik sistit öyküsü olması nakil için engel oluşturmazken tekrarlayan piyelonefrit 
atakları bir çok merkezce kontrendikasyon kabul edilir.

14. MALIGNITE AÇISINDAN DEĞERLENDIRME

Verici adayının malignite açısından taranmasının iki temel amacı bulunmaktadir. 
Bunlardan ilki, verici adayında saptanabilecek malignitenin gerek kendisi, gerekse 
tedavinin getireceği risklerin soliter böbrek altında oluşmasının önlenmesidir. Diğer 
temel amaç, vericide bulunabilecek malign bir hastalığın alıcıya yayılmasını önlemektir. 

Klinik Pratik Uygulama

Persistan Mikroskopik Hematüri: Görüntüleme yöntemleri ve 40 yaş üstü adaylarda 
sistoskopik değerlendirme önerilmektedir.

Akciğer: Risk faktörü olmayanların akciğer grafisi ile değerlendirilmesi önerilirken, 
risk faktörü olan adayların (sigara öyküsü, 1. derece aile bireylerinde akciğer kanseri 
öyküsü) kontrastlı akciğer tomografisi ile değerlendirilmesi önerilmektedir.

Kolon: Genel popülasyondaki öneriler ışığında risk faktörü olmayan adaylarda 3 
farklı zamanda alınan gaytada gizli kan (GGK) taraması. GGK pozitif bulunan adaylar ile 
1. derece aile bireylerinde kolon kanseri öyküsü olanlarda kolonoskopik değerlendirmesi 
önerilmektedir.

Meme: 40 yaş üstü tüm kadınlar ile 1. derece aile bireylerinde meme kanseri öyküsü 
olanların ultrasonografi ve mamografi ile değerlendirilmesi önerilmektedir.

Uterus: Tüm kadın verici adaylarının pelvik ultrasonografi ile, 40 yaş ve üzeri adayların 
ise servikal smear ile değerlendirilmesi önerilmektedir.

Prostat: 50 yaş üstü veya 1. derece aile bireylerinde prostat kanseri öyküsü olan erkek 
verici adaylarının prostat muayenesi ve prostat-spesifik antijen ile değerlendirilmesi 
önerilmektedir.

Ayrıca değerlendirme sırasında şüpheli görülen tüm lezyonlar (örneğin melanom 
açısından şüpheli nevüsün dermatolojik değerlendirmesi) genel popülasyondaki öneriler 
doğrultusunda değerlendirilmelidir.

Melanom, testiküler kanser, renal hücreli kanser, koryokarsinom, hematolojik 
malignite, bronşial karsinom, meme kanseri ve plazma hücre hastalıkları öyküsü 
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genellikle kontrendikasyon kabul edilir. Malignite öyküsü olan verici adayında, renal 
fonksiyon uygulanan tedavilerden olumsuz etkilenmemişse, kür gerçekleştirilmişse ve 
kanser hücrelerinin geçişi riski dışlanabiliyorsa verici adayı kabul edilebilir.

F. VERICI ADAYI VE GEBELIK

Verici adaylarının değerlendirilmesinde doğurganlık çağındaki kadın verici adayları 
ancak başka verici adayı olmaması durumunda değerlendirmeye alınmalıdır. Adayın 
bebek sahibi olma isteği bulunmakta ise gebelik nefrektomiden sonraya bırakılmamalıdır. 
Konuyla ilgili çalışmalarda nefrektomi öncesi gebeliklerle karşılaştırıldığında, nefrektomi 
sonrası gebeliklerde fetal kayıp, gestasyonel DM, gestasyonel HT ve preeklampsi riski 
artmış bulunmuştur. 

Klinik Pratik Uygulama

Doğurganlık çağındaki kadın verici adayları ancak diğer adayların uygun bulunmaması 
durumunda değerlendirmeye alınmalıdır. Adayın bebek sahibi olma isteği bulunmakta 
ise gebelik nefrektomiden sonraya bırakılmamalıdır.

G. VERICININ BAĞIŞ SONRASI TAKIBI

Verici adayına verici olması durumunda nakil sonrası dönemde düzenli takip 
programları olacağı konusunda bilgi verilmelidir. 

Klinik Pratik Uygulama

Vericiler operasyon sonrası ilk hafta, kan basıncı ve renal fonksiyonların yanında 
özellikle yara yeri iyileşmesi, ateş, atelektazi, derin ven trombozu gibi daha çok cerrahi 
komplikasyonlar yönünden değerlendirilmelidir. Vericilerin uzun dönem takibinde 
ise yıllık kan basıncı, BKİ ölçümü, GFH ve proteinüri değerlendirmesi önerilmektedir. 
Tüm vericilerin sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerine uyumu kontrol edilmeli uyum 
göstermeyenler tekrar bilgilendirilmelidir.

H. SIK KARŞILAŞILAN SORU VE SORUNLAR 

1. Böbrek vericisi olmaya mutlak tıbbi kontrendikasyonlar nelerdir?

18 yaş altındaki adaylar
İki farklı antihipertansif kullanımına rağmen kan basıncı kontrolünün sağlanamadağı 

adaylar
Hedef organ hasarı bulguları olan hipertansif adaylar
Diyabet tanılı ya da değerlendirme sırasında tanı alan adaylar
HIV pozitif adaylar
Akut semptomatik enfeksiyonu olan adaylar (Tedavi ile kür sağlanana kadar)

Aktif ya da yetersiz tedavi edilmiş malign hastalığı olan adaylar
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2. Böbrek vericisi olmaya psikososyal kontrendikasyonlar nelerdir? 

Verici adayının baskı altında olması, karar verme yetisini etkileyebilecek ve tedavi 
edilmemiş her tür psikiyatrik rahatsızlık, aktif ilaç, madde ya da alkol bağımlılığı, yüksek 
ikincil kazanç şüphesi, adayın yazılı onam vermeyi kabul etmemesi veya onam verebilecek 
yetide olmaması. 

3. Canlıdan böbrek alımını belirleyecek böbrek fonksiyon düzeyi nedir?

GFH ≥ 90 ml/dk/1.73 m2 olan adaylar: Adayın verici olarak seçilmesine GFH 
açısından engel yok.

GFH 60 - 90 ml/dk/1.73 m2 olan adaylar: Adayın verici olarak seçilmesine diğer 
demografik verileri ile beraber nakil merkezi tarafından karar verilmesi önerilmektedir.

GFH <60 ml/dk/1.73 m2 olan adaylar: Aday verici olarak seçilmemelidir.

4. Verici adayında böbrek biyopsi endikasyonları nelerdir?

Persistan mikroskopik hematüri etiyolojisi ayrıntılı incelemeye (öykü, muayene, 
labaratuavar ve görüntüleme yöntemleri) rağmen aydınlatılamayıp, verici adayı halen 
verici olma konusunda istekli ise böbrek biyopsisi önerilmektedir.

5. Hangi glomerüler patoloji verici olmaya kontrendike durum oluşturmaz?

İnce glomeruler bazal membran hastalığı verici olmaya kontrendikasyon oluşturmayan 
bir patolojidir.

6. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığına bağlı SDBY gelişen 
alıcıların kan bağı olan verici adaylarının değerlendirmesinde nelere dikkat edilmesi 
gerekmektedir?

Verici adayında ODPBH için kist varlığı tercihen BT ile araştırılmalıdır. ODPBH olan 
alıcıların, 30 yaşından küçük akrabalarının verici olarak kabul edilmesi önerilmemektedir.

Verici adayında ODPBH Tanısı:

30-39 yaş toplam 3 veya fazla kist,

40-59 yaş her böbrekte 2 veya fazla kist,

60 yaş üstü her böbrekte 4 veya fazla kist bulunması durumunda adayın verici olarak 
kabul edilmesi önerilmemektedir.

7. Verici adaylarında pencere döneminde olabilecek enfeksiyonlar için nasıl bir 
yaklaşım sergilenmelidir?

KDIGO bu tür beklenmeyen bulaşın azaltılabilmesi amacıyla yüksek riskli verici 
adaylarının belirlenebileceği bir değerlendirme yapılmasını önermektedir. İntravenöz 
ilaç kullanımı, seyahat öyküsü, korunmasız her tür cinsel ilişki, genital lezyon öyküsü 
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sorgulanmasıyla tespit edilen yüksek riskli verici adaylarının, hastalığı pencere döneminde 
saptayabilecek ilave testlerle de değerlendirilmesini önermektedir.

8. Vericide hangi malign hastalık öyküsü olması kür sağlanmasından bağımsız 
olarak nakil için kontrendikasyon oluşturur?

Melanom, testiküler kanser, renal hücreli kanser, koryokarsinom, hematolojik 
malignite, bronşial karsinom, meme kanseri ve plazma hücre hastalıkları öyküsü genellikle 
kontrendikasyon kabul edilir. 

9. Doğurganlık çağında olan verici adaylarında en uygun gebelik zamanı nedir?

Adayın bebek sahibi olma isteği bulunmakta ise gebelik nefrektomiden sonraya 
bırakılmamalıdır.

10. Canlı vericilerin bağış sonrası takibinde dikkat edilmesi gereken unsurlar 
nelerdir?

Vericiler operasyon sonrası ilk hafta, kan basıncı ve renal fonksiyonların yanında 
özellikle yara yeri iyileşmesi, ateş, atelektazi, derin ven trombozu gibi daha çok cerrahi 
komplikasyonlar yönünden değerlendirilmelidir. 

Vericilerin uzun dönem takibinde ise yıllık kan basıncı, BKİ ölçümü, GFH ve proteinüri 
değerlendirmesi önerilmektedir. Tüm vericilerin sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerine 
uyumu kontrol edilmeli uyum göstermeyenler tekrar bilgilendirilmelidir.
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TRANSPLANTASYON IMMÜNOLOJISI

Insan Büyük Doku Uyum Kompleksi ve Transplant Antijenleri 

Major Doku Uyumu Kompleksi (MHC) olarak adlandırılan transplant antijenleri 
ya da başka deyişle MHC glikoproteinleri, 1930’ların sonlarında Peter Gorer tarafından 
keşfedilmiştir. MHC genleri 6. Kromozomun kısa kolunda lokalizedir. İnsanda, MHC 
molekülleri İnsan Lökosit Antijeni (HLA) olarak adlandırılmış ve bu antijenlerin, tam 
kan transfüzyonu sonrası ve gebelik esnasında, alloantikorların ortaya çıkmasına neden 
olduğu anlaşılmıştır. Uzun yıllar antijen ve antikora dayalı doku uyum testleri de alıcı 
ile verici arasındaki organ greflerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Gref reddi ise bu 
antijenleri kodlayan genlerin çok yapılı olmalarından kaynaklanmaktadır. 

MHC molekülleri Sınıf I ve Sınıf II moleküllerinden oluşur. Sınıf I molekülleri (HLA-A, 
B, C) tüm çekirdekli hücrelerde ifade olur ve genelde endojen kaynaklı küçük antijenlere 
karşı CD8+ sitotoksik T hücrelerine (Tc) sunulur. Sınıf II molekülleri (HLA-DR, DQ, 
DP), CD4+ T hücrelerine, ekstraselüler kaynaklı 12-16 aa’lik proteinleri sunarlar.

Her bireyde CD4+ T ve CD8+ T hücreleri, sadece bireyin HLA molekülleri tarafından 
sunulan peptidleri tanımak üzere farklılaşmıştır. Farklı peptidlere özgül öz HLA ile 
sınırlanmış birçok T hücresi, herhangi bir allojenik HLA molekülünü tanıyabilir. 
Bu allojenik HLA moleküllerinin tanınması güçlü bir T hücre reaksiyonunun ortaya 
çıkmasına sebep olur.

Nakillerde alıcı-verici arasındaki HLA uyumsuzluğu kronik rejeksiyon ve greft 
kaybının başlıca sebebidir. Özellikle böbrek naklinde HLA-A, B, DR (6 antijen) lokuslarının 
tiplendirmesi yapılır. Son zamanlarda birçok Doku Tiplendirme Laboratuvarlarında 
HLA-Cw, DP ve DQ lokusları da nakil öncesi tiplendirilmektedir. Böbrek nakillerinde, 
uzun dönem greft sağ kalımı için HLA uyumu çok önemlidir. Böbrek nakli için HLA 
uyumunu sıralamaya koymak gerekirse en önemli dokunun HLA-DR daha sonra HLA-B 
ve son olarak HLA-A şeklinde olduğu gösterilmiştir. Bu parametrelerdeki gelişmeler 
günümüzde böbrek allogreft sağ kalımını arttırsa da, allogreft rejeksiyonu nakil sonrası 
immün yanıtların bir sonucu olarak oluşur. 

Allo-tanıma Fenomeni

T hücreler yalnızca protein yapısındaki antijenleri (Timus veya T lenfosit bağımlı 
antijen) tanıyabilir. T lenfositlerin aktivasyonu, inflamasyona yakın lenf düğümlerinde 
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oluşur. T hücre aktivasyonu için ilk sinyal HLA molekülü antijen bağlanma bölgesi ile 
TCR’ünün etkileşmesidir. HLA molekülü ile antijenin bağlanması, T hücre reseptörü ile 
antijen bağlanmasına göre daha az özellikli olabilir. HLA sınıf II molekülleri ile birlikte 
sunulan antijenleri, CD4+ T hücreler tanırken, sınıf I molekülü ile birlikte sunulan 
antijenler ise CD8+ T lenfositlerince tanınır. 

T hücre aktivasyonu, HLA peptid kompleksinin neden olduğu sinyaller dışında gerekli 
olan sinyallere kostimulasyon sinyalleri denir. Bu sinyallerin yokluğunda bir antijen 
sunulduğunda T hücreleri etkisiz hale gelir ve sinyal bloke eden ajanlar geliştirir. Bu 
sinyallerin baş kaynakları ASH’ler ve etrafındaki dokulardır. Bu moleküller; CD80 (B7-1) 
ve CD86 (B7-2); bu iki B7 molekülü T hücre membran reseptörleri olan CD28 ve CTLA-4 
için liganddır. CD80 veya CD86 reseptörlerinin CD28 ile bağlanması stimulasyonu, B7 
ligandlarının CTLA-4 ile bağlanması inhibisyonu başlatır. Diğer kostimülatör moleküller 
ise CD40, CD154 (CD40 ligandı) ve T hücre immünoglobulin ve musin (TIM) alt grupları; 
ASH’lerdeki TIM3 ve TH1’lerdeki TIM1 ligandıdır . 

Ikinci sinyal, T hücre yüzeylerinde bulunan kostimulatör moleküllerin (CD28), antijen 
sunan hücre (ASH) görevi yapan makrofaj, dendritik hücre ve B lenfosit yüzeyindeki 
ligandları ile (B7-1 veya B7-2) birleşmeleridir. Bu sinyal olmaz ise TCR aracılı sinyal ile T 
hücre aktive olamaz ve immün yanıt gerçekleşmez. Diğer bir yardımcı uyarıcı molekül ile 
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etkileşim CD40 ligandının CD40 reseptöru ile bağlanmasıdır. T hücre yüzeyinde daima 
bulunan CD28 molekülü B7 ile etkileştiğinde T hücre aktivasyonu arttığında CTLA-4 
ekspresyonu artar, CD28 ile yarışarak aktivasyonu sınırlı tutar ve IL-2 yapımı azalır. 
Böylece CTLA-4, immün yanıtta inhibitor rol oynar. Üçüncü sinyal antijenin TCR ile 
etkileşimi sonucunda hücre içine giden sinyallerle çeşitli genlerin transkripsiyonu ve 
sitokin sentezinin gerçekleşmesidir. Bu etkileşimi takiben Protein Tirozin Kinaz (PTK) 
aktivitesi artar. Aktive olan PTK’lar hücre içi bazı molekülleri fosforile eder ve hücre içi 
sinyal iletimi sağlayan moleküllerin aktive olmasını sağlar. Th4 hücre kaynaklı sitokinlerin 
T hücre reseptörlerine (IL-2/IL-2R) bağlanması ile T lenfositlerde proliferasyon başlar. 
ASH tarafından üretilen IL-1 ve TNF-α, Th4 hücre aktivasyonunu arttırır .

Transplantasyonda Immün Yanıt

Transplant sonrası oluşan immün yanıt yolakları doğal immün yanıt aktivasyonuyla 
başlar. İnflamasyon yolakları, T lenfositlerin doğrudan veya dolaylı aktivasyonu ve 
rejeksiyonu tetikleyen doğal moleküllerle aktive olur. Hasarlı dokularda, TLR (Toll Like 
Reseptör) ligandları; DAMP (Hasar İlişkili Moleküler Patern) ve diğer doğal immünite 
molekülleri eksprese olur. TLR’ler normalde patojenleri tanır fakat ayrıca yabancı doku 
moleküllerini de algılayabilir ve bazı faktörler üreterek dendritik hücrelerin olgunlaşması 
ve aktivasyonuna sebep olur. Bu hücrelerin akut rejeksiyon başlamasında önemli rolü 
vardır Diğer doğal immünite elemanları ise, C3a ve C5a üreten kompleman sistemidir. Bu 
moleküller direkt olarak greftin içindeki T hücreleri ve ASH’leri aktive eder. 

MHC Sınıf I ilişkili A bölgesi antijenleri (MICA) endotelyal hücre yüzeyinde ifade 
olur ve bu antijenin artması, NK ve CD8 T hücrelerini aktive eder. Bu aktivasyon, 
HLA uyumlu transplantlarda, MICA antijen sensitizasyonu ve kötü greft prognozuyla 
ilişkilidir. T hücreleri, transplante olmuş dokulardaki profesyonel ASH’ler tarafından 
sunulan, allojenik HLA molküllerini tanır (direkt tanıma). Greftteki alloantijenler, 
alıcıdaki profesyonel APC’ler tarafından işlenip T hücrelerine sunulur (dolaylı tanıma). 
Alıcıdaki ASH’ler aynı zamanda greftteki diğer hücrelerin membran fragmentlerini de 
işleyip sunabilirler.

Hücresel ve Hümoral Rejeksiyon 

Antijen sunan hücreler tarafından alıcıdaki T lenfositlerin tanınması ve verici 
alloantijenlerine sunulmasıyla gerçekleşen hücre aracılı rejeksiyon, rejeksiyonun en genel 
formudur. Greftin içindeki olgunlaşmamış dendritik hücreler, transplant organından 
alıcının dokularına verici antijenlerini taşır. Alıcının ASD’leri grefte doğru giden bu 
sirkülasyona katılır. ASH‘ler alıcıdaki T hücrelerini aktive ederler. Aktive T hücreleri 
altgruplarına farklılaşarak immün atak sonucu grefte zarar verirler. Makrofaj, dendritik 
ve B hücreler, yüzeyindeki HLA molekülleri ve immünoglobulinleri kullanarak antijen 
sunma fonksiyonu göstererek T hücre aktivasyonuna neden olurlar. Bunun dışında 
epitelyal ve endotelyal hücreler de antijen sunarak T hücre aktivasyonunu sağlarlar. 
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Antikor aracılı rejeksiyon, transplantasyon sonrası günler içinde hatta haftalar içinde 
ortaya çıkar. Temel olarak inflamasyona bağlı greft zedelenmesiyle sonuçlanır. Alıcıdaki 
antikorların ana hedefi, vericideki peritübüler ve glomerüler kapillerin endotelyumlarının 
üzerinde beliren HLA antijenleridir. Aynı zamanda anjiotensin II tip I (AT1) reseptör 
antikorları, kortikosteroid dirençli hipertansiyonlu alıcılarda vasküler rejeksiyondan 
sorumlu olsa da patolojik rolü açıklanmamıştır . Endotelyal hücre yıkımı çeşitli 
molekülerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu moleküller, platelet agregasyonunu, sitokin ve 
kemokinlerin aktivitelerini ve salınmalarını başlatan von Willebrand faktör ve P-selektin 
molekülleridir. Sitokinlerden IL-1a, IL-8 ve kemokinlerden CCL2 (C-C motif ligand 2), 
glomerülerde lökosit birikimiyle glomerüler hasara, peritubuler kapillerin genleşmesine 
ve kemoatraklardan C3a ve C5a salınımına neden olur. C4d, klasik kompleman yolağı 
belirtecidir, sıklıkla peritübüler kapillerde bulunur ve antikor aracılı rejeksiyonla ilişkili 
kompleman aktivasyonu için belirteçtir . C5b, membran atak kompleksini (C5b-C9) 
tetikleyerek lokalize olduğu bölgede endotelyal nekrozis ve apoptoza neden olur 

Transplantasyon Immünolojisindeki Parametreler

Transplantasyonda alıcı-verici arasındaki genetik ve immünolojik farklılık 
transplantasyonda en önemli engellerdir. Nakil başarısını sağlayabilmek için nakil öncesi 
bazı testlerin yapılması önemlidir.; 

1) Kan Grubu Antijenleri
2) Doku Grubu Antijenleri 
3) Panel Reaktif Antikor 
4) Donör Spesifik Antikor 
5) Cross-match testleri (Kompleman bağımlı sitotoksisite (CDC) ve Flow Sitometrik 

Cross Match (FCXM)).

Kan Grubu Antijenleri

ABO kan grubu antijenleri sadece eritrositler üzerinde eksprese olmaz ayrıca 
damar endotel hücrelerin üzerinde de eksprese olur. ABO uyumsuz nakillerde, A ve/
veya B antikorlarının varlığı hemaglütinasyona neden olarak hiperakut rejeksiyon 
gerçekleşmesine sebep olur. Organ nakillerinde alıcı-verici arasındaki ABO uyumu 
kan transfüzyonlarındaki kadar önemlidir. Rh faktörü ve diğer eritrosit antijenleri ise 
endotelyumda eksprese olmadığından ABO uyumu kadar önemli değildir .

Doku Grubu Antijenleri (HLA)

Haplotipler, HLA genlerinden oluşurlar ve birlikte iletilen  kromozomlar  üzerinde 
birbirleriyle ilişkili lokuslardaki alel kombinasyonlarına verilen isimdir. MHC bölgesinde 
immünite ile ilişkili 300’den fazla gen içerir, MHC haplotipleri blok veya segmentlerden 
oluşur ve oldukça korunmuş DNA dizileridir. MHC içinde kuvvetli Linkage 
Disequlibrium (LD) gösterilmiş ve bazı HLA haplotiplerinin 7 megabaz uzunluğunda 
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korunduğu gösterilmiştir. HLA haplotipleri HLA-A, -B, -C, -DRB1 ve -DQB1,-DPB1 alel 
ve antijenleri ile tanımlanır. Batı Avrupa Populasyonunda sık gözlenen HLA haplotipleri 
HLA-A1, C7, B8, DR3 ve DQ2’dir . MHC bölgesinde klinik bakımdan anlamlı klasik HLA 
genlerin dışındaki blok veya segmentlerde hasta-verici uyumsuzluğuna sebep olabilecek 
anlamlı genlerin varlığı çeşitli laboratuvar teknikleri kullanılarak gösterilmiştir. HLA gen 
bölgesi yüksek oranda polimorfik bir bölge olup, Sınıf I HLA alleleri (n=8.124) ve sınıf 
II HLA alleleri (n= 2409) olmak üzere toplam 10.533 farklı alel içermektedir (www.hla.
alleles.org, 2013). 

HLA alellerinin sıklıkları ve dağılımları popülasyonlar arasında farklılık gösterir. 
Türkiye’deki sağlıklı bireylerle yapılan çalışmalarda, en sık rastlanan doku grupları 
HLA-A lokusu için sırasıyla A2, A24 ve A3; HLA-B lokusu için B35, B51, B44; HLA-
DRB1 lokusu için ise DR11, DR4 ve DR13 olduğu gösterilmiştir. Kemik İliği Bankası 
gönüllü vericilerinin (n= 322) doku grubu sıklılığı araştırıldığında da sonuçların 
(HLA-A*02:01 (%19,40), A*24:02 (%17,93); HLA-B*51:01 (%10,30), B*35:01 (%9,95); 
HLA-C*04:01 (%20,65), C*07:01 (%13,53); HLA-DRB1*11:04 (%13,21), DRB1*11:01 
(%11,18), DRB1*07: 01 (%9,55); HLA-DQB1*03:01 (%30,17), DQB1*02:01 (%9,72)) bu 
çalışmalara paralellik gösterdiği saptanmıştır. 

Panel Reaktif Antikorlar

PRA (Panel Reaktif Antikor) testi, organ nakli yapılacak olan hastanın hangi HLA 
antijenlerine karşı antikor oluşturup oluşturmadığının ve oluşan antikorların nicel ve 
nitel olarak sınıflandırılması ve PRA pozitiflik oranının belirlenmesi amacıyla yapılan 
bir testtir. PRA; gebelik, kan transfüzyonu ve geçirilmiş nakillerle oluşan vericinin 
antijenlerine karşı alıcıda olmuş antikorlara verilen genel addır. Sensitizasyon gelişmesi 
olarak tanımlanan PRA’nın oranının belirlenmesi böbrek transplantasyonunda nakil 
öncesi bakılması gereken önemli bir parametredir. Nakil olacak hastanın yüksek oranda 
PRA’ya sahip olması, böbrek nakli şansını düşüren ve hastanın uzun süre böbrek bekleme 
listesinde kalmasına sebep olan bir durumdur . 

cPRA (Hesaplanmış Panel Reaktif Antikor) Nedir?

Şu anda kullanılmakta olan yöntemler ile PRA pozitiflik oranı, panel içinde bulunan 
antijen gruplarının sayısına ve paneldeki toplam antijen sayısına göre tespit edilmektedir. 
Bu test, ister antijen gruplarına göre isterse de tek tek belirli sayıdaki antijenlere göre 
olsun PRA pozitiflik oranı hesaplanırken her zaman panelde bulunan toplam antijen 
sayısı kullanılarak hesaplanmaktadır. Oysa panel içinde bulunan antijen miktarları 
toplumsal antijen profilini belirlemediği için hiçbir zaman gerçekçi bir PRA pozitiflik 
oranı elde edilememiş olur.

Organ nakli bekleyen hastalar, bekleme listesine alınırken bu gerçekçi olmayan 
PRA pozitifliğine göre sıralandığında da verici seçiminde zorluklarla karşılaşılması 
kaçınılmazdır.
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Bu düşünce ile yola çıkılarak toplumsal antijen profili ve antijen frekansları 
hesaplanabilmekte ve bu hesaplama yöntemi ile daha gerçekçi bir hesaplanmış PRA 
(cPRA) pozitiflik oranı elde edilebilmektedir. Böylece, hesaplanmış PRA (cPRA) pozitiflik 
oranı ile organ nakli bekleme listesindeki pozitif antikoru bulunan hastalara uygun verici 
seçilmesi daha gerçekçi kriterlere göre yapılabilecektir.

Bu hesaplama yöntemi ulusal bir bilgisayar uygulaması olarak hizmete alınabilir 
olduğunda ve hem organ nakli ünitelerinin, hem de doku tipleme laboratuvarlarının 
kullanımına sunulduğunda hastanın PRA pozitiflik oranı daha doğru belirlenebilecektir. 
Bu uygulama aynı zamanda da HLA antijenlerinin popülasyon genetik yapısının da 
belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak ve Türk toplumu için daha uygun PRA tarama 
ve tanımlama test panelleri geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Donör Spesifik Antikorlar 

Donör Spesifik Antikorlar; alıcının serumunda vericinin antijenlerine karşı daha 
önceden oluşmuş anti-HLA antikorların varlığını gösterir. Nakil öncesinde daha önceden 
oluşmuş DSA’nın saptanması, antikor aracılı hiperakut rejeksiyonu öngörmek için 
gereklidir . Tablo 1de çeşitli çalışmalarda nakil sonrası DSA ilişkisi gösterilmiştir. 

Cross-match Testleri 

Cross-match, DSA belirlemek için kullanılan en temel immünolojik testtir. Vericinin 
lenfositleriyle alıcının serumu arasında bir reaksiyon oluşup oluşmadığının gözlendiği 
ve naklin başarısını artıran en önemli parametredir. Cross-match testi, CDC ve FCXM 
olarak iki farklı yöntemle yapılmaktadır . FCXM, CDC’ye göre daha hassas bulgular elde 
edilen bir testtir . T ve B lenfositlerin ayrılarak sınıf I ve sınıf II anti-HLA antikorlarının 
belirlenmesinde kullanılan FCXM testinin değerlendirilmesi, nakil sonrası rejeksiyon 
riskini azaltmaktadır .

Bu parametrelerdeki gelişmeler günümüzde böbrek allogreft sağ kalımını arttırsa 
da, allogreft rejeksiyonu nakil sonrası immün yanıtların bir sonucu olarak oluşur. Greft 
rejeksiyonu, etkili olan hücre tipleri ve ağırlıklı immün mekanizmalara göre; hücresel ve 
hümoral rejeksiyon, reddin gerçekleşme süresi ve klinik seyirine göre ise; akut, kronik ve 
hiperakut rejeksiyon olarak sınıflandırılırlar 

Günümüzde nakil öncesi yapılan ve naklin başarısını öngörebilen immünolojik 
testler sayesinde nakilden sonraki dakikalar veya saatler içerisinde ortaya çıkan hiperakut 
rejeksiyonun görülme oranı azalmış olsa da, akut ve kronik rejeksiyon allogreft nakillerin 
önünde aşılması gereken önemli bir engel olarak durmaktadır.

Sık Karşılaşılan Soru ve Sorunlar

1. HLA antikorları hangi yöntemlerle belirlenmektedir? 

Günümüzde HLA antikorları CDC, Flow sitometre, ELISA ve Luminex teknolojileri 
kullanılarak belirlenmektedir. 
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2. Transplantasyon adayı hasta ve potansiyel vericinin 1 HLA- A, 1 HLA-DR 
uyumu mevcut. CDC yöntemi ile Cross Match testi negatif olarak değerlendirilmiş. 
Bu hasta ve vericisinn transplantasyon şansı için nasıl yorum yapılmalıdır? 

Bu alıcı-verici çift için günümüz şartlarında sadece bu immünolojik testlerle karar 
verilmemelidir. Bu hasta ve vericisi için mutlaka Flow Cross Match (T ve B) testleri ve 
PRA tayini yapılarak immünolojik risk belirlenmeli ve sonrasında transplantasyon kararı 
alınmalıdır.

3. T hücre aktivasyonunda kostimulasyonun önemi nedir?

Rejeksiyon oluşum sürecinde T hücrelerinin aktivasyonu ve rejeksiyonu başlatmaları 
için yalnızca TCR aracılı sinyal yeterli olmamaktadır. İmmün yanıtın gerçekleşmesi 
için ko-stimulasyon denilen yan yolakların da yardımı gereklidir. Bu bilgi rejeksiyonun 
önlenmesindeki ilaçların gelişiminde ko-stimülasyonla ilişkili ligandları da hedef haline 
getirmiştir. Son yıllarda bu hedeflere belatacept gibi ilaçlar da kullanıma girmiştir. 
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4. Transplantasyon sonrası donör antijenlerini dolaylı ve doğrudan tanımada 
etken olan hücreler hangileridir?

İmmunolojik yanıtın başlamasında çok önemli olan dolaylı ve doğrudan tanıma 
sürecinde en önemli hücreler sitotoksik CD8+ ve efektör CD4+ T hücreleri ile regulatuar 
T hücreleridir. 

5. Transplantasyon sonrasında antikor aracılı rejeksiyonda organ hasarı ve 
inflamasyonun tetiklenmesinde en önemli faktör nedir?

Son senelerde erken dönemde olduğu kadar uzun dönemde de graft kayıplarının 
önemli bir bölümünden antikor aracılı rejeksiyonlar sorumlu tutulmaktadır. Bu 
önemli patolojinin en önemli etkeni tabii ki donör spesifik antikorlardır. Bu nedenle bu 
antikorların başarılı bir transplantasyonun ardından da gelişebileceği bilinerek düzenli 
takibi önerilmektedir. 

6. Posttransplant takip sürecinde hangi immünolojik testlerin yapılması gereklidir?

2014 de yayınlanan uzlaşı raporuna göre immünolojik açıdan risksiz hastaların bile 
senede bir kez DSA gelişimi açısından taranması önerilmektedir. Hasta immünolojik 
riski yüksek ya da desensitizasyon protokolleri ile transplantasyona hazırlanmış ve 
transplantasyon yapılmışsa 3 ay aralıklarla DSA monitorizasyonu yapılmalıdır. Edinilen 
bulguların ışığında gerektiğinde allograft biyopsisi ve gerekli tedaviler graft yaşam süresini 
çok uzatabilmektedir. 
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TRANSPLANTASYON CERRAHISI

1. Giriş

Böbrek nakli acil şartlarda kadavra vericilerden, elektif şartlarda ise canlı vericilerden 
yapılan bir operasyondur. En iyi sonuç iyi bir preoperatif hazırlık ile elde edilir. Bu 
nedenle özellikle uzun süre bekleme listesinde olan hastalar düzenli aralıklarla kontrole 
çağırılıp böbrek nakli için hazır tutulmalıdır.

2. Transplantasyon Cerrahisi

2.a. Kadavra Verici Cerrahisi

Kadavra vericiler iki başlık altında incelenebilir. Beyin ölümü gerçekleşen vericilerden 
yapılan nakiller ve kalbi durmuş olan hastalardan yapılan nakiller. Günümüzde beyin 
ölümü gelişen hastalar en büyük organ kaynağıdır. Klinik ve laboratuvar kriterlerle 
beyin ölümü tespit edilip aile izni alındıktan sonra organlar alınır. Beyin ölümü gelişen 
hastaların durumu son derece hızlı değişilebilir ve organlar kısa sürede nakil için elverişsiz 
hale gelebilir. Hemen çalışan bir böbrek hastanın tedavisini kolaylaştırır. Morbidite daha 
az, graft ömrü daha uzundur. Bu nedenle beyin ölümü tanısı konduktan sonra organların 
korunması çok önemlidir. 

Transplantasyon ekibi beyin ölümü gerçekleşen hastanın fizyolojisini çok iyi bilmelidir. 
Öncelikle beyin ölümü tanısı konmadan önceki bütün ilaçlar kesilir. Hastanın başı 30o 
yukarı kaldırılır. Antiemboli çorap giydirilir ve antiülser tedavi başlanır. Beyin ölümü 
gelişen hastalarda hipotermi sık gözlenir. Koagulopatiye ve kardiyak aritmilere neden 
olabilir. Bu nedenle vücut ısısı 36.5oC’da tutulmaya çalışılır. Vücut ısısını korumak için 
hastanın IV sıvıları vücut ısısında verilebilir ve elektrikli battaniye kullanılabilir. Sistolik 
basınç 90 mmHg ve üzerinde, idrar çıkışı 0.5 ml/saat’in üzerinde, serum kreatinin düzeyi 2 
mg/dl’nin altında tutulmaya çalışılır. Beyin ölümü gelişen hastaların hemodinamileri çok 
hızlı değişir. Katekolamin deşarjına bağlı olarak ani hipertansiyon krizleri gözlenebilir. 
Genellikle kısa sürelidir. Daima kısa etki süreli ilaçlar tercih edilmelidir. Hipotansiyon 
sebebi genellikle hipovolemi ve periferal vazodilatasyondur. Santral venöz basınç hedef 
seviyede olmasına rağmen hipotansiyon devam ediyorsa vazopressör tedavi başlanır. İlk 
tercih dopamin olmalıdır. Dopamin 5 mcg/kg/dk başlayıp 10 mcg/kg/dk kadar güvenle 
çıkılabilir. Cevap alınamaz ise norepinefrin veya vazopresin eklenir. Hastalarda santral 
Diabetes Insipitus, buna bağlı aşırı diürez ve elektrolit bozukluğu olabilir. Önce hastanın 
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sıvı açlığı giderilmelidir. Burada tercih edilecek sıvı %0.45 normal salin olmalıdır. Santral 
basınç 10-15 cmH2O civarında tutulmaya çalışılır. İdrar çıkışı çok fazla ise DDAVP 
(minirin) verilmelidir. Hipomagnezemi, hipokalsemi, hipo-hipernatremi gözlenebilir. 
Elektrolit bozuklukları, hipoglisemi ve hiperglisemi atakları agresif bir şekilde tedavi 
edilmeye çalışılır. Her 4 saatte bir kan biyokimyası tekrarlanır. Organ paylaşımı için 
organizasyon sağlanır sağlanmaz verici ameliyata alınır.

En önemli hedef böbrekleri sıcak iskemiden korumaktır. Sıcak iskemi süresi dolaşım 
durup organlar tam olarak perfüze olup soğuk beklemeye alınan zamana kadar geçen 
süreye denir. İn situ perfüzyon yöntemi ile bu süre pratik olarak 0 kabul edilebilir. Soğuk 
iskemi süresi ise organların perfüze edilip nakil için saklama kabından çıkarılmasına 
kadar geçen süreye denir. Organ saklama solusyonundan çıkarılıp damar anastomozu 
sonrası klemplerin kaldırılmasına kadar geçen süreye ise yeniden ısınma (rewarming) 
süresi denir. Sıcak iskemi süresi kalbi duran hastalardan yapılan organ çıkarma işleminde 
problem olabilir. Böbrekler için bu sürenin 60 dakikanın altında olması istenir.

Genellikle vericilerin birden fazla organı kullanılır. Bu işleme multiorgan harvesting 
denir. Genellikle orta hattan suprasternal çentikten simfisis pubise kadar kesi yapılır. 
Sadece böbrekler çıkarılacaksa toraks açılmadan ksifoidden simfisis pubise kadar bir kesi 
yeterlidir. Bu kesinin en büyük avantajı hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda 
aortanın hızla kanülize edilebilmesidir. Önce tüm organlar malignansi, infeksiyon ve 
apse açısından kontrol edilmelidir. Gerota fasiası açılarak böbrekler eksternal soğutmaya 
hazırlanır. Organların çıkarımı için gerekli diseksiyon yapıldıktan sonra 30.000 U 
IV bolus heparin yapılır. Peroperatif diürezi sağlamak ve böbrekleri korumak amacı 
ile IV kristaloid hidrasyonuyla birlikte, mannitol 30 gr IV ve furosemide IV 100 mg 
uygulanabilir. Aorta ile vena kavanın distali ve proksimali kontrol altına alındıktan 
sonra aorta distalinden özel perfüzyon sıvıları veya ringer laktat ile in situ soğuk (+4°C) 
perfüzyon başlatılır. İnferior vena kavadan geri dönen kan dışarı alınır. Bu arada göğüs ve 
karın içi eriyik buz ile doldurularak eksternal soğutma yapılır. Organlardan gelen sıvıdan 
kan temizleninceye kadar perfüzyona devam edilir. Önce kalp, sonra akciğerler, sonra 
karaciğer ve pankreas, en son böbrekler çıkarılır. Olguların %5’inde sadece böbrekler 
çıkarılır. Böbrekler en blok olarak aorta ve vena kava ile çıkarıldıktan sonra arka masada 
ayrılır. İmmunolojik çalışmalar için dalak ve lenf nodlarından örnekler alınır. İliak arter 
ve ven damar rekonstrüksiyonu gerekli ise çıkarılır. Arka masada aorta posteriordan 
vertikal kesilir. Renal arter orifisleri gözlenir. Sol renal ven, inferior vena kava’dan bir 
parça alınarak kesilir. Vena kava sağ renal ven ile sağ böbrekte olası bir rekonstrüksiyon 
için bırakılır. Daha sonra aorta anterior yüzü arter orifisleri gözlenerek ikiye ayrılır. Renal 
arterler etrafında aortadan yama bırakılması arteryal anastomozu kolaylaştırır. Sıcak 
iskemi süresi 60 dakikadan daha fazla olursa böbreklerde geri dönüşü olmayan hasar 
meydana gelir. Hücre içi elektrolit karışımına sahip 0-4oC arasında soğutulmuş koruma 
solüsyonlarının kullanımı ile böbreği muhafaza etmek mümkün olmaktadır.
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2.b. Kalbi Durmuş Kadavral Vericilerden Organ Çıkarımı

Türkiye’de henüz kanuni altyapısı hazır değildir. Kriterler tartışılmadan cerrahi 
işlem tarif edilecek olursa böbreklerin kalp durduktan sonra 30 dakika içinde çıkarılması 
amaçlanır. Bu nedenle aorta özel olarak hazırlanmış çift balonlu özel bir kateterle kanülize 
edilir. Balon renal arterlerin çıkış yerinin üzerinde ve altında şişirilerek böbrekler hızla 
pefüze edilir. Daha sonra karın açılarak yukarıda bahsedildiği gibi hızla organ çıkarımı 
işlemine geçilir.

2.c. Böbreklerin Paketleme ve Etiketlenmesi

Ülkemizde maalesef standardı oturmamış önemli bir sorundur. Kadavra vericiden 
alınan organlar sağ ve sol olarak ayrıldıktan sonra nakil yapılacak merkeze transfer edilmek 
üzere paketlenmelidir. Bu nedenle ilk torba perfüzyon sıvısı (+4°C) ile bütün böbrek içine 
gömülecek şekilde doldurulur. Torba havası alınarak ağzı kapatılır. Daha sonra 2. ve 3. 
torbaya böbrek aynı şekilde konularak torbalar kapatılır ve etiketlenir. İstenirse 2. torbaya 
steril kaya buz konabilir. Ancak böbrekler hiçbir şekilde buz ile direkt temas etmemelidir. 
Bu nedenle ilk torbada yeterli perfüzyon sıvısı olmalıdır. Daha sonra böbrekler ayrı organ 
skalama kaplarına buzların arasına konmalıdır. Mutlaka böbrek anatomisi ve cerrahi ile 
ilgili bilgi veren bir form doldurulup alıcının merkezine böbrekle birlikte iletilmelidir.

2.d. Canlıdan Donör Nefrektomi Cerrahisi

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadavra vericiler ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 
Maalesef ülkemizde kadavra kaynakları değerlendirilemediği için böbrek nakillerinin 
%80’den fazlası canlı vericilerden yapılmaktadır. Donör güvenliği günümüzde 
transplantasyon camiası için en önemli konudur. Donör nefrektomi sonrası verici 
ölüm riski 3/10000’dir. Açık donör nefrektomi nedeni ile ölüm 1991 yılından beri 
bildirilmemiştir. Buna karşılık laparoskopik cerrahilerden sonra ölüm sayılarında artış 
gözlenmiştir. En önemli ölüm nedeni pulmoner emboli olup, kanama ikinci sıradadır. 
Kanama nedeni ise kullanılan kilitlenebilir polimer kliplerin atmasıdır. Bu nedenle 
donör cerrahisinde renal arterde kilitlenebilir polimer klip kullanılması uygun değildir. 
Donör güvenliği ayrıntılı bir preoperatif değerlendirme ile başlar. Verici damar yapısını 
değerlendirmek için BT anjiyografi oldukça güvenli bir yöntemdir. BT anjiyografi renal 
parenkim, arter, ven ile üreterler ve diğer karın içi organlar hakkında ayrıntılı bilgi verir. 
BT anjiyografinin alternatifi MR anjiyografidir.

2.d.1. Açık Donör Nefrektomi veya Mini Insizyonla Açık Donör Nefrektomi

Genellikle flank insizyonla retroperitoneal yöntem tercih edilir. Ancak subkostal ve 
transperitoneal de uygulanabilir. Mini insizyon postoperatif morbiditeyi azaltmak için 
tercih edilir ancak teknik olarak daha zordur. Peroperatif diürezi sağlamak amacı ile IV 
%0.045 NaCl ile hasta hidrate edilir, mannitol (15 gr), furosemide (20-40 mg) verilir. 
Üreter bulunup asıldıktan sonra Gerota fasyası açılarak böbrek serbestlenir. Üreter 



40

Fazıl Tuncay AKI

komplikasyonlarını azaltmak için periureteral doku geniş alınmalıdır. Solda gonadal ven 
üreter ile birlikte alınabilir. Böbreğin ve üreterin bütün damarlarının korunması esastır. 
Bu amaçla altın üçgen denilen hilus-üreter- böbrek alt polu bölgesinde fazla diseksiyon 
yapılmaz ve böbrek bu bölgedeki yağ dokusu ile birlikte çıkarılır. Renal arter ve ven 
çevre lenfatiklerden arındırıldıktan sonra önce üreter iliyak çapraz düzeyinde bağlanarak 
kesilir. Renal artere klemp konmadan 2 dakika önce 50-100 mg/kg heparin IV verilir. 
Daha sonra renal arter ve ven klemplerle tutularak veya stapler kullanılarak kesilir. Sağ 
tarafta renal ven kısa ise vena kavadan yama almak gerekebilir. Böbrek çıkarıldıktan sonra 
4oC ısıda solusyonlarla perfüze edilir.

2.d.2. Laparoskopik Donör Nefrektomi

El yardımlı, tam laparoskopik veya robotik yardımlı uygulanabilir. Cerrahın 
tecrübesine göre transperitoneal veya retroperitoneal uygulanabilir. Tek port yöntemler 
de son yıllarda popularize olmaya başlamıştır. Laporoskopi sırasında genellikle böbreğin 
perfüzyonunun bozulmaması için düşük basınçlar tercih edilir (12-14 mmHg). Cerrahi 
teknik açık yöntemlerle aynıdır. Kliniğimizde laparoskopik donör nefrektomi diseksiyon 
kolaylığı açısından laparoskopik radikal nefrektomi yapar gibi Gerota fasiya açılmadan 
yapılmaktadır. Böbrek genellikle karın alt kadrandan yapılan 8-10 cm’lik bir insizyondan 
veya pfannenstiel insizyondan çıkarılır. Periumbilical insizyonlar veya vajinal yolla da 
çıkarılabilir. 

2.d.3. Postoperatif Bakım

Postoperatif birinci gün üretral kateter çekilir. Hasta gaz çıkardıktan sonra oral 
başlanır. Barsak fonksiyonları retroperitoneal cerrahilerde daha erken döner. Vericiler 
genellikle ameliyattan 2-4 gün sonra taburcu edilebilir.

2.e. Erişkin Alıcı Cerrahisi 

Cerrah ve ameliyat ekibi her aşamada titiz ve dikkatli davranmalıdır. Hastaların 
immünsupresif tedavi aldıkları, diyaliz hastalarında genellikle beslenme yetersizliği 
olduğu unutulmamalıdır. Böbrek genellikle iliyak fossaya retroperitoneal yerleştirilir. En 
sık tercih edilen yöntem eksternal iliyak arter ve vene uç-yan arter ve ven anastomuzu 
yapılmasıdır. İkinci sırada common iliyak arter ve ven tercih edilir. İnternal iliak artere uç-
uca anastomoz bu damarın atheroskleroza yatkınlığı, erken ve uzun dönemde renal arter 
darlığı, erkeklerde erektil disfonksiyon riski nedeni ile nadiren tercih edilir. Çoklu renal 
arter olduğu durumlarda bizim tercihimiz her damarın ayrı ayrı uç-yan anastomozudur 
ancak tüfek namlusu veya ince damarın kalın damara uç yan anastomozu sonrası 
kalın damarın ana artere tek anastomozu da yapılabilir. Birden fazla renal ven olduğu 
durumlarda renal venlerin çapları arasında önemli fark varsa küçük olan bağlanabilir. 
Damar anastomozlarının bir saati geçmesi gecikmiş graft fonksiyonu riskini arttırır. 
Üreter genellikle mesaneye anastomoz edilir. Teknik olarak komplikasyon riski en az olan 
ekstravezikal Lich-Gregoir yöntemi tercih edilir. Transvezikal Politano-Ledbetter daha 
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iyi anti reflü başarısı sağlamasına rağmen, cerrahisinin zor olması ve mesane dolduğunda 
üreteral katlanmaya bağlı fonksiyonel darlık riski yüzünden daha az tercih edilir. 
Üreterin kısa olduğu veya mesanenin çok küçük olduğu durumlarda üreteroüreterostomi 
uygulanabilir.

2.e.1. Erken Postoperatif Bakım

Retroperitoneal cerrahiden 8-10 saat sonra oral beslenme başlanabilir, hasta mobilize 
edilir. Postoperatif 4. gün üretral kateter çekilir.

2.f. Dual Böbrek Nakli

Erişkin yaşlı kadavra vericilerden tek böbreğin yetersiz kalacağı düşünülüyorsa 
dual böbrek nakli yapılabilir. Dual böbrek nakli unilateral veya bilateral uygulanabilir. 
Unilateral böbrek naklinin avantajı cerrahi süresinin kısa olması ve retransplant gerekirse 
kontralateral tarafın korunmuş olmasıdır. Alıcının tek taraflı damar rezervinin her iki 
böbreği besleyecek düzeyde olup olmadığının iyi değerlendirilmesi gereklidir. 

2.g. Pediatrik Vericilerle En Blok Böbrek Nakli

İki yaş altı veya 20 kg’ın altı vericilerde böbrekler çok küçük ve damar yapıları çok 
ince olabilir. Bu nedenle en blok dual böbrek nakli önerilir. Böbrekler aorta ve vena kava 
ile çıkarılır. Bu tip nakillerde cerrahi komplikasyonlar daha ön plandadır. Damarların 
ince olması nedeni ile katlantı ve tromboz, böbreklerin yerini tam bulamaması nedeni 
ile torsiyona bağlı organ kaybı gözlenebilir. Bazı cerrahlar komplikasyonları önlemek 
için fiksasyon sütürleri veya emilebilir ağ ile böbreklerin çevre dokulara yapıştırılmasını 
önermektedir.

2.h. Pediatrik Alıcı

Çocuk hastalara erişkin böbreği takılması standart bir işlemdir. İnfantlarda, 6.5 
kg’nin altında, 65 cm’den kısa çocuklarda böbrek için karında yeterli boşluk olmayacağı 
için genellikle çocuğun büyümesi beklenir. Retroperitoneal yöntem tercih edilir ancak 
özellikle 10 kg’nin altında çocuklarda transperitoneal takılır. Hemen her zaman vena 
kavaya kolay erişim nedeni ile sağ taraf tercih edilir. Çoğunlukla eş zamanlı sağ nefrektomi 
yapmak gerekebilir. Özellikle çok küçük çocuklarda hipoperfüzyona bağlı gecikmiş graft 
fonksiyonu, hatta renal tromboz ve organ kaybı gözlenebilir. Erişkin böbreği klampler 
kaldırıldığında küçük bir çocuğun total kan hacminin %30’unu bir anda çekebilir veya 10 
kg bir çocuk nakilden sonra saatte 500-1000 cc idrar çıkarabilir. Bu nedenle bu hastaların 
tümüne santral kateter takılmalı, peroperatif CVP 15 mmHg civarında tutulmalıdır. 
Postoperatif yakın CVP ve sıvı-elektrolit takibi yapılmalıdır.

2.i. Retransplantlar

İkinci nakiller karşı tarafa yapılabilir. Üçüncü ve dördüncü nakillerin nereye yapılacağı 
sorun olabilir. Önceki nakillere bağlı cerrahi komplikasyonlar ve enfeksiyon diseksiyonu 
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zorlaştırabilir. Retransplant hastalarında damarların durumu özellikle atherosklerotik 
hastalıklar araştırılmalıdır.

2.j. Transplant Nefrektomi

Erken transplant nefrektomi nadirdir. Renal arter ve ven trombozu, akselere rejeksiyon, 
kanama veya mikotik anevrizma gibi vasküler komplikasyonlar nedeni ile yapılabilir. İlk 
bir yılda immünolojik nedenlerle organ kaybı olduysa sensitizasyon riskini azaltmak için 
transplant nefrektomi yapmak gereklidir. Geç graft nefrektomi ise nakilden 1 yıldan fazla 
süre sonra organ yetmezliği gelişen hastalarda yapılan işleme denir. Genellikle diyalize 
dönen hastada hızlı immünsupresif kesilmesine bağlı rejeksiyona ikincil olur. Tedrici 
olarak 2 aydan uzun sürede immünsupresifler kesilirse nadirdir. Hastalar tipik olarak ağrı, 
ateş, hematüri ve genel durum bozukluğu ile başvurur. Geç nefrektomiler daha zordur. 
Böbrek çoğunlukla çevre dokulara oldukça yapışıktır. Bu nedenle subkapsüler nefrektomi 
tercih edilir. Subkapsüler alandan böbrek rahatlıkla serbestlendikten sonra hilusa kadar 
ilerlenir. Üreter bulunur ve mesaneye girdiği yerden kesilir. Damarlar bulunup diseke 
edilebiliyorsa tek tek bağlanır. Yoksa hilus olabildiğince inceltilip klemplenir ve böbreği 
aleyhine olacak şekilde kesilir. Sonra damarlar tek tek dikilir. İliak damarlar hilusa yapışık 
olabileceği için bu aşamada çok dikkatli olunmalıdır. Femoral arter nabızları vasküler 
konrol sağlanırken ara ara kontrol edilmelidir.

2.k. Mesane Bozukluğu Olan Hastalarda Nakil

Çocuklarda alt üriner sistem bozuklukları (nörojen mesane, posterior üretral valv vb.) 
son dönem böbrek yetmezliklerinin %25’ini oluşturur. Mesane düşük basınçta depolamalı 
(<40 cmH2O) ve periodik olarak boşalmalıdır. Bu nedenle hastaların antikolinerjik 
tedavi almaları, mesane ogmentasyonu yapılması veya temiz aralıklı kateterizasyon 
uygulamaları gerekebilir. Mesane rehabilite edilmeden nakil uygulanırsa nakil organda 
kısa sürede kaybedilebilir. Bu hastalar işeme disfonksiyonu konusunda tecrübeli nefrolog, 
çocuk ürologları ve cerrahlar tarafından izlenmelidir.

3. Sık Karşılaşılan Soru ve Sorunlar

Soru 1. Kadavra böbreklerde soğuk iskemi süresi ne olmalıdır? 

Pompa ile böbreklerin aralıklı perfüzyonu ile 72 saate kadar uzayabilmektedir. Ancak 
soğuk iskemi süresi 24 saati geçen olgularda gecikmiş böbrek fonksiyonu riski daha 
fazladır. Soğuk iskemi süresi ne kadar kısa olursa sonuç o kadar iyi olur.

Soru 2. En iyi perfüzyon sıvısı hangisidir? 

En sık kullanılan koruma solüsyonları Euro-Collins, University of Wisconsin (UW) 
ve Bretschneider HTK solüsyonlarıdır. Uzun soğuk iskemi süresi için böbrekte HTK ve 
UW’nin birbirine üstünlüğü gösterilememiştir. Canlı vericili nakillerde çıkarılan organ 
hemen takılacağı için bazı cerrahlar perfüzyon sıvısı yerine heparinli ringer laktatla 
böbreği perfüze edip soğutmayı yeterli bulmaktadır.



43

bölüm 4Transplantasyon Cerrahisi

Soru 3. Canlı vericilerde hangi böbreğin alınması tercih edilmelidir? 

Her iki böbrek eşit ise renal ven solda daha uzun ve duvarı kalın olduğu için sol 
böbreğin çıkarılması tercih edilir. Böbrekler arasında fark varsa iyi olan vericide kalmalıdır. 
Laparoskopik nefrektomi yapılan kliniklerde daha fazla sol böbrek tercih edilmektedir. 
Bunun nedeni endoGIA stapler gibi cihazların renal ven boyunu iyice kısaltması ve renal 
ven tromboz riskinin artmasıdır. Sağ böbrek gebelik düşünen verici adayları için tercih 
edilebilir.

Soru 4. Cerrahi nedeni ile donör ölümü neden olur, risk nasıl azaltılır? 

En sık postoperatif erken ölüm nedeni pulmoner embolidir. Kanama ikinci sıradadır. 
Kanamanın en sık nedeni ise artere konan kilitlenebilir polimer kliplerin atmasıdır. 
Açık veya laparoskopik girişimlerde artere mutlaka bir transfiksasyon dikişi konmalıdır. 
Arter ve ven stapler kullanılmadıysa en az 2 kez bağlanmalıdır. Laparoskopide kullanılan 
endoGIA ve TA staplerler 3 sıra dikiş koydukları için oldukça güvenlidir. Sağda renal ven, 
solda renal arter gibi daha uzun damar boyu elde etmek gereken durumlarda endoGIA 
yerine TA stapler tercih edilir. Bu cihazlarla yaşanacak sorunlar genellikle cerrahi 
sırasında ortaya çıkar.

Soru 5. Donör cerrahisi için hangi yöntem tercih edilmelidir? 

Günümüzde laparoskopik cerrahi, donör cerrahisi için altın standart olmuştur. Ancak 
cerrah ve hasta için en güvenli yöntem seçilmelidir. Açık cerrahi için indikasyonlar 
daha önce geçirilmiş batın operasyonları, daha uzun damar elde etme gereği, cerrahın 
laparoskopi tecrübesinin az olması veya hastanede yeterli laparoskopi donanımının 
olmaması olarak sayılabilir.

Soru 6. Böbrek nakli için neden ortotopik (natif böbreğin yerine) değil de 
heterotopik nakil tercih edilmektedir? 

Heterotopik yöntemin avantajları anastamoz için gerekli ana damarların daha 
yüzeysel olması nedeni ile daha rahat ulaşılması, kısa üreter segmenti kullanılabilmesi, 
izlemde böbreğin rahat palpe edilebilmesi ve kolayca perkütan biyopsi alınabilmesidir. 
Dezavantajı ise travmaya görece daha açık olmasıdır. 

Soru 7. Böbrek sağa mı, sola mı takılmalıdır? 

Böbreğin ne tarafa yerleştirileceği tamamen cerrahın tercihine bağlıdır. Sağ taraf 
özellikle eksternal iliak ven daha yüzeysel olduğu için ve renal ven common iliyak ven, 
inferior vena kava gibi alternatif yerlere anastomoz edilebileceği için tercih edilir. Bazı 
cerrahlar ise sağ böbreği sola, sol böbreği ise sağa takmayı tercih ederler. Burada amaç 
eksternal iliak arter ve eksternal iliyak ven kullanıldığında renal arter ve ven ile daha iyi 
oryantasyon sağlamak ve üreter komplikasyonu çıktığında, normal anatomik pozisyonda 
posteriorda olan renal pelvis ve üreteri damarların önüne alıp cerrahi avantaj sağlamaktır.
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Soru 8. Üretere double j stent (DJS) yerleştirilmeli midir? 

DJS kullanılması erken ve geç dönemde ortaya çıkabilecek idrar kaçağı ve darlık gibi 
komplikasyon riskini çok azaltır. Ancak kanama, enfeksiyon, taş oluşumu riskini arttırır 
ve ek girişim gerektirir. Nakil sonrası 2-3 hafta içinde çıkarılması enfeksiyon ve taş riskini 
azaltır.

Soru 9. Anürik hastada anestezi altında sonda takıldıktan sonra mesane kapasitesi 
sadece 30 cc.’dir. Bu hastaya yaklaşım ne olmalıdır? 

Uzun süre idrar çıkarmayan hastalarda mesane dolup boşalmadığı için küçülür. Buna 
“kullanılmayan mesane” denir. Hasta nakil olduktan ve idrar çıkarmaya başladıktan 2-4 
hafta sonra mesane normal kapasitesini kazanır.
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POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEMDE 
SIVI-ELEKTROLIT TAKIBI

Böbrek transplantasyonu yapıldıktan sonra hastanın hemodinamik stabilitesinin 
sağlanması ve korunması için dikkatli olmak gerekir.

Posttransplant erken dönemde sıvı replasmanının temel hedefleri;

1- Renal perfüzyonun sağlanması,
2- Böbreğin yeterli miktarda idrar çıkarmasının sağlanmasıdır.

Hipovolemiye özellikle transplantasyon öncesi diyaliz seansında çok sıvı çekilen 
hemodiyaliz hastalarında rastlanmaktadır. Hipotansiyon, cilt ve mukozaların kuruluğu 
önemli fizik muayene bulgularındandır. Postoperatuar dönemdeki poliüri de buna 
eşlik ederse ciddi hipovolemi graft fonksiyonlarının başlamasında gecikmeye ya da 
başlamış fonksiyonların bozulmasına yol açabilir. Hipovolemi saptandığında ön planda 
izotonik NaCl solusyonları ile eksik giderilmeli, daha sonra hastanın biyokimya ve klinik 
değerlerine göre sıvı seçimi yapılmalıdır. 

Transplant operasyonuna girmeden 1 gün önce heparinsiz yapılan hemodiyaliz 
işleminden, hastanın kuru ağırlığının 1 kg üzerinde çıkması sağlanmalıdır. Bu durum 
hastanın intra-operatif hipotansiyondan korunmasını sağlar. Hipervolemi aynı zamanda 
ortalama arteriyel basıncın yüksek kalmasına ve böbreğin perfüzyonuna yardımcı olur. 
Hastaların pretransplant idrar miktarı da mutlaka bilinmeli ve bu durum hastanın 
postoperatif idrar miktarı takibinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Hipervolemi özellikle yaşlı hastalarda ani gelişen konjestif kalp yetersizliğine neden 
olarak ciddi sorun yaratabilir. Hipertansiyon, ödem, akciğerlerde özellikle bazal bölgelerde 
yaş rallerle kendini gösterebilir. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda, sıvı 
kısıtlaması ve loop diüretiklerden furosemid kullanılarak hipervolemi hızla düzeltilebilir. 
Allograft fonksiyonları bozuk ve diüretikler etkisizse hemodiyalizle volüm yükünün 
ortadan kaldırılması gerekebilir. 

Posttransplant ilk 24 saatte idrar miktarının saatlik ölçümü yapılmalıdır. İdrar 
miktarı >0,5 ml/kg/saat veya 24 saatte > 500 ml olması gerekir. Hasta hipovolemik ise 
ortalama arteriyel basınç 65mmHg olana dek 500 ml veya 1 L bolus izotonik NaCl ile 
desteklenmelidir. Hastanın hipervolemik olduğu durumlarda ise idrar çıkışının birebir 
yerine konması gerekmez.
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Postop dönemde sıvı tedavisi; ölçülemeyen (insensible) kayıpların karşılanmasını 
içeren idame sıvı desteği (ki yaklaşık olarak 30ml/saat hızında verilmesi yeterli olur) ve 
saatlik çıkan idrar miktarının yerine konmasını içeren replasman sıvısı olarak ikiye ayrılır 
ve, izotonik NaCl, %5 Dekstroz, %0,45 NaCl şeklinde 6 saat ara ile sodyum, potasyum, 
kalsiyum, fosfor, magnezyum ölçümü ile verilebilir.

Klinik pratikte postop dönemde hastanın övolemik olması durumunda, saatlik idrar 
miktarı 200 ml’ye kadar bire bir, idrar 200 ml’nin üzerinde ise saatlik 200cc + 200’ün 
üzerindeki her bir ml için 1/2 cc şeklinde sıvı replasmanı yapılır. 

Hiponatremi;

Posttransplant hiponatremi erken dönemde hastaların önemli bir kısmında 
gözlenebilir. Hiponatremi saptanan hastaya yaklaşımdaki ilk nokta, hastanın volüm 
durumunun belirlenmesi olmalıdır. Tedavide de bu durum önemli bir belirleyicidir. 
Özellikle osmotik diürez ve tubuler fonksiyon bozukluğu gibi poliüri nedenleri, 
hipovolemik hiponatremiye yol açabilirler. Dikkatli sıvı-elektrolit takibi ile hipovolemik 
hiponatremi başarı ile düzeltilebilir. Poliürik olan hastalara sodyum içermeyen hipotonik 
sıvıların verilmesinden kaçınılmalıdır. Günde 8-10 litre ya da daha fazla idrar çıkarabilen 
bu hastalara hipotonik sıvıların verilmesi hiponatremiyi ağırlaştırarak tehlikeli seviyelere 
indirebilir. Özellikle osmotik aktif yükün atılması sonrasında verilen sıvı miktarının 
azaltılarak tubuler fonksiyonlar geri kazanılanana dek sodyumun vücutta tutulmasına 
yardımcı olunması da tedavideki bir diğer yöntemdir. Bu arada yeterli idrar çıkışı olan 
hastalara gereksiz diüretik uygulamalarından kaçınılmalıdır. Hipotansif, normotansif ya 
da hipertansiyonu kolay kontrol edilen hastalara izotonik NaCl solüsyonları verilebilir. 

Hipervolemik hiponatremide ise tedavi biraz daha zor olabilir. Erken postoperatuar 
dönemde aşırı hipotonik sıvı verilmesine bağlı olarak gelişir. Bu durumda bir yandan 
serbest su klirensini artırarak dilusyonu azaltacak loop diüretiklerin kullanılması, bir 
yandan da sıvı kısıtlaması yapılması gerekli olur. 

Hipernatremi; 

Erken dönemde oldukça az görülen bir sorundur. En önemli etken yeterli sıvının 
verilememesidir. Tedavisi sıvı replasmanı ile yapılır. Tablo düzelene dek sık aralıklı 
elektrolit takibi yapılmalıdır. Transplantasyon dışı hastalardaki yaklaşım, bu hastalar için 
de geçerlidir. 

Potasyum

Hiperpotasemi; posttransplant dönemde kalsinörin inhibitörleri (KNİ) kullanan 
hastaların % 44-73’ünde görülür. Hemen her transplantasyon hastasının kullandığı 
KNİ’leri hiporeninemik hipoaldosteronizme benzer bir etki göstererek, kollektör 
kanallar ve Henle’nin kalın çıkan kolunda Na-K ATPaz aktivitesini inhibe eder ve tubuler 
potasyum sekresyonunu bozarlar. Çoğunlukla KNİ’nin yan etkisi olarak görülebildiği 
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gibi, Trimetoprim, Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACEI), Anjiotensin 
reseptör blokerleri (ARB), beta blokerlerin kullanımına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. 
Posttransplant hiperpotasemi nedenleri tablo 1 de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Posttransplant hiperpotasemiye yol açabilecek nedenler

1. Renal fonksiyon bozukluğunun devam etmesi
2. Kalsinörin inhibitörü kullanımı
3. Tip IV renal tubuler asidoz 
4. Trimetoprim ko trimoksazol kullanımı
5. Renin-anjiotensin sistemi (RAS) blokajı yapan ajanların kullanımı
6. Potasyum tutucu diüretiklerin kullanımı (Aldakton, spironolakton)
7. Potasyum içeren sıvıların verilmesi 

Tedavide; diyet ile potasyum alımının kısıtlanması, oral potasyum bağlayıcı 
reçineler, tiazid veya loop diüretikleri ve hiperpotasemiye neden olabilecek ajanlarda 
doz düzenlenmesi genellikle yeterli olur. Asidoz eşlik ediyor ise bikarbonat replasmanı 
yapılmalıdır. 

Ciddi ve EKG bulgusu veren hiperpotasemi olgularında ise fatal olabilecek aritmileri 
engellemek açısından bikarbonat ve kalsiyum intravenöz verilerek tedaviye başlanıp, 
dekstroz insulin solusyonları, beta agonistlerin inhalasyonla verilmesi ile tedaviye devam 
edilir. 

Renal fonksiyonları ileri derecede bozuk olan transplantasyonlu hastalarda ise hayatı 
tehdit eden hiperpotasemi tedavisinde diyaliz yapılmalıdır. 

Hipopotasemi; çoğunlukla diyet ile alınan potasyum miktarının kısıtlanması ve 
diüretik kullanımına bağlı olarak görülebilir. Hipomagnezemi olması hipokalemi 
gelişmesini kolaylaştırır.

Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum

Hipofosfatemi; posttransplant ilk 3 ayda hiperfosfatüriye bağlı olarak hastaların 
%50-80’inde, özellikle allograft fonksiyonu iyi olan transplant alıcılarında görülür. 
Posttransplant 3. aydan sonra görülme sıklığı azalır (%26), 1.yıldan sonra genellikle 
hastaların %5’ten azında görülür. Hiperfosfatüri nedeni multifaktöriyel olup, genellikle 
persistan hiperparatiroidi, posttransplant dönemde kullanılan immünosupressif ilaçlar, 
diüretikler, intestinal fosfor emiliminin azalması, serumda ‘fosfatonin’gibi fosfatürik 
etkisi olan maddelerin artması ile ilişkilidir. Hipofosfatemi; osteopeni, osteomalasi, 
rabdomiyoliz, kardiak kontraktilitede azalma, kardiak aritmiler, solunum yetmezliği, 
nörolojik komplikasyonlar, hemolitik anemi, lökosit fonksiyon bozukluğu gibi böbrek 
dışı komplikasyonlara yol açar. Posttransplant dönemde serum fosfor düzeyi <2,5 mg/dl 
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olduğunda oral yoldan fosfor desteği verilmelidir. Fosfor destek tedavisi alan hastalarda 
haftada bir kez serum fosfor, kalsiyum düzeyleri takip edilmelidir. Serum fosfor düzeyi 
>4,5 mg/dl olduğunda oral fosfor desteği kesilmelidir. Fosfor replasmanında kullanılan 
ajanların genellikle potasyum fosfat formunda olduğu ve hiperpotasemiye yol açabileceği 
akılda tutulmalıdır. Bu ajanlar diyareye de neden olabilirler. Aşağıdaki tabloda fosfor 
replasmanında kullanılan ajanlar gösterilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Fosfor Replasmanı amacı ile kullanılan preparatlar

Preparat Fosfor içeriği
Fleet Phospho-Soda 12,45 mEq/l fosfat; 4,15 mmol/ml fosfor
K-Phos tb 500 mg K fosfat;114 mg fosfor
K-Phos MF tb 155 mg K fosfat; 250 mg sodyum fosfat
K-Phos Neutral tb 155 mg K fosfat; 852 mg dibazik sodyum fosfat; 130 mg 

monobazik sodyum fosfat
K-Phos No.2 tb 250 mgP; 305 mg K fosfat; 700 mg sodyum fosfat
Neutra-Phos Powder 1,25 g paket = 250 mg fosfor
Neutra-Phos K Powder 1,45 g paket = 250 mg fosfor
Phosphate-Sandoz tb 500 mg fosfor

Hiperkalsemi; persistan hiperparatiroidizme bağlı olarak gelişebilir. Klinik bulgu 
olarak; irritabilite, dalgınlık, uykuya eğilim, iştahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, poliüri 
görülür. Tedavisinde, intravenöz sıvı tedavisi ile birlikte furosemid kullanımı önerilir. 
Hiperparatiroidizme bağlı olduğu düşünülüyor ise D vitamin desteği veya Cinecalcet gibi 
bir kalsimimetik ajan kullanımı tedavide etkili olur.

Hipomagnezemi; KNİ kullanımına bağlı tubuler disfonksiyon nedeni ile renal 
magnezyum (Mg) kaybı nedeni ile sıklıkla görülebilir. Transplantasyondan sonra sıklıkla 
kullanılan proton pompa inhibitörleri (PPI) de intestinal Mg emilimini azaltır ve özellikle 
diüretik kullanımı da eklendiğinde ciddi hipomagnezemilere yol açabilir. Posttransplant 
dönemde görülen hipomagnezemi transplantasyon sonrası gelişen Diyabetes Mellitus 
için de bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Oral magnezyum desteği verilmesine 
rağmen idrarla Mg kaybı devam ettiği için genellikle tedavi başarısız olur.

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar

1. Posttransplant ilk günlerde hızla kilo alan ve hipervolemik hale gelen hastalar 
için yaklaşım ne olmalıdır ?

Pretransplant dönemde hastaların biraz hipervolemik durumda bırakılması ve anestezi 
- cerrahi ekibinin hastanın biran önce poliüriye girmesi için aşırı sıvı replasmanı yapması 
bu duruma yol açabilir. Özellikle yaşlı, diyaliz süresi uzun ve sol ventrikül fonksiyonları 
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bozuk hastalarda bu tablo ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle takip eden hekimin 
ameliyat sırasındaki sıvı tedavisinden de haberdar olması yararlı olur. Önlemek için çoğu 
kez sıvı replasmanının kesilmesi ve furosemid verilmesi yeterli olur. Sıvı replasmanında 
yukarıda anlatılan ilkelere dikkat edilmelidir. 

2. Post-transplant dönemde dirençli hiperpotasemiden sorumlu olabilecek ajanlar 
nelerdir?

Post-transplant dönemde hiperpotasemi yan etkisi en sık görülen ajanlar; Trimetoprim, 
Takrolimus ve Siklosporin’dir.

3. Post-transplant hipopotasemi tedavisi nasıl planlanmalıdır?

Oral alımı olan hastalarda K<3 mEq/L olduğunda potasyum sitrat-potasyum 
bikarbonat (Kalinor eff tb) şeklinde günde 2-3 kez 40-60 mEq/L dozunda verilebilir. Bir 
tablet Kalinor 40 mEq/L potasyum içerir. Oral alımı yeterli olmayan veya GİS yan etkileri 
nedeni ile oral potasyum replasmanı yapılamayan hastalarda iv potasyum klorid şeklinde 
replasman yapılmalıdır. İV formu dekstroz içeren solüsyonlarla verilmemelidir. Potasyum 
uygulama hızı 10-20 mEq/saat’i geçmemelidir. Periferik damar yolu kullanıldığında 
irritasyon yapabileceği akılda tutulmalıdır. 

4. Post-transplant hipomagnezeminin önemi var mıdır ?

Evet. Post-transplant hipomagnezemi özellikle Siklosporin’in nefrotoksik etkisine 
katkıda bulunur. 

5. Post-transplant hipofosfatemide replasman tedavisine ne zaman başlamalıyız ?

Serum fosfor düzeyi <2,5mg/dl olduğunda oral yoldan fosfor desteğine başlanmalı ve 
serum fosfor düzeyi >4,5mg/dl olana dek devam edilmelidir.
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POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEMDE 
IMMÜNSUPRESIF ILAÇ YÖNETIMI

Giriş

Böbrek naklinde kullanılan immünsupresif ilaçlar şunlardır; 

1. Kortikosteroidler; Prednizolon, Metilprednizolon 
2. Kalsinörin inhibitörleri; Siklosporin, Takrolimus 
3. Antiproliferatif ajanlar; Azatiyoprin, Mikofenolat Mofetil, Mikofenalat Sodyum 
4. Mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitörleri; Sirolimus, Everolimus 
5. Antikorlar; Poliklonal antikorlar (Anti-timosit globulin, Anti-lenfosit globulin), 

monoklonal antikor (Basiliksimab) 

İmmünosupresif ilaçlar kullanım amaçlarına göre üç gruba ayrılır; indüksiyon 
tedavisi, idame tedavisi ve akut rejeksiyon tedavisi. 

Kısa Temel Bilgi

Indüksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: 

Nakil sonrası ilk bir-iki haftalık süreçte kullanılan güçlü immünosupresif etkileri 
olan ajanlardır. Bu dönemde monoklonal ve poliklonal antikorlar kullanılır. Anti-timosit 
globulin, anti lenfosit globulin ve basiliksimab bu grup ilaçlardır. 

I. Poliklonal antikorlar: 

Anti-timosit globulin (ATG): At veya tavşandan elde edilirler. Lenfositler özellikle 
de T lenfositlerin yüzey antijenleri bu antikorlar tarafından maskelenebilmekte, hücreler 
ya eritilerek yok edilmekte veya retikuloendotelyal sistem aracılığıyla dolaşımdan 
temizlenmektedir. T lenfosit sayısını baskılarlar. Lenfosit ve trombosit sayısını 
doz azaltılmasını gerektirecek kadar azaltabilirler. Şiddetli ilk doz reaksiyonu sık 
görülmemekle birlikte nadirde olsa anaflaksi riski taşıdığı için hasta monitörize edilerek 
tedavi verilmelidir. Günlük pratikte ülkemizde tavşan kaynaklı formu kullanılmaktadır.

II: Monoklonal antikor: 

Basiliksimab: Anti-CD25 antikorları olup T lenfositlerdeki interlökin-2 
reseptörlerinin alfa zincirini hedef alır. Aktif T lenfositleri üzerindeki CD25 reseptörüne 
spesifik olarak yüksek afinite ile bağlanır. T hücre proliferasyonu için sinyal görevi gören, 
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interlökin-2’ nin bağlanmasını engeller. Rekombinant olarak geliştirilmiş monoklonal bir 
antikordur. Yarı ömrü uzundur. İlk doz reaksiyonu ve miyelosupresyon yapmaz.

Idame tedavisinde ve akut rejeksiyonda kullanılan ilaçlar: 

I. Kortikosteroidler (KS): 

Yeni immünsupresiflere rağmen halen steroidler indüksiyon, idame ve rejeksiyon 
tedavisinde önemli yer tutmaktadır. B ve T lenfositler, endotelyal hücreler ve makrofajlar 
üzerindeki etkileriyle bağışıklığı baskılarlar. Interlökin-1 (IL-1), interlökin-2 (IL-2), 
interlökin-3 (IL-3), interlökin-6 (IL-6) ve interferon-alfa (IFN-alfa) transkripsiyonunu 
engellerler. Nakilden sonra ilk üç-beş gün IV veya PO yüksek dozlarda, günler veya haftalar 
içinde giderek azalan dozlarda devam edilir. İdame tedavisinde günlük sabit, düşük 
dozlarda veya gün aşırı olmak üzere farklı şekilde kullanılmaktadır. Etkili olmalarına 
rağmen yan etki profilleri de oldukça geniştir. Osteoporoz, hipertansiyon, hiperlipidemi, 
insülin direnci, aseptik nekroz ve Cushingoid görünüm bunlardan bazılarıdır. 

II. Kalsinörin inhibitörleri:

Siklosporin A (CsA): Siklofilin denilen spesifik T hücre yüzey reseptörlerine bağlanır 
ve hücre içinde girerek aktive olurlar. Hücre içi kalsiyum kullanımını, dolayısıyla 
kalsinörin denilen enzimi bloke ederler. Böylece IL-2 yapım ve sekresyonu inhibe olur. 
Sonuçta T hücrelerinin olgunlaşmasını ve aktivasyonunu durdurur. Farmakokinetik 
özelliklerinden dolayı kişisel faklılıklar gösterir. Bu nedenle kan düzey takibi yapılır. Çukur 
düzeyi (C0-ilaç almadan önceki) ve/veya ilaç alındıktan iki saat sonraki düzey (C2) takibi 
yapılmaktadır. En sık görülen yan etkileri; nefrotoksite, kıllanma, gingival hipertrofi, 
hipertansiyon, hiperlipidemi, hepatotoksite, nörotoksisite ve malignite gelişimidir. 

Takrolimus (FK506, TAC): T lenfosit aktivasyonu ve IL-2 sentez inhibitörüdür. 
Kalsinörini siklosporine oranla daha güçlü inhibe ederler. Dozu kan düzeyi ölçülerek 
belirlenir. İlaç alınmadan önceki kan düzeyine bakılır. Nefrotoksite, nörotoksite, diyare, 
diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon yapar. BK virüs nefropatisine siklosporine oranla 
daha sık neden olur. 

III. Antiproliferatif ajanlar:

Mikofenolik asit (MPA; mikofenolat mofetil-MMF/mikofenolat sodyum-MPS): 
Mikofenoloik asit inozin monofosfat dehidrogenaz (İMPDH) enziminin selektif ve geri 
dönüşümlü inhibitörüdür. İMPDH de novo pürin sentezinde hız kısıtlayıcı enzimdir. Bu 
ilaçlar T ve B hücre proliferasyonunu, antikor yapımını bloke ederler ve sitotoksik T hücre 
oluşumunu engellerler. En sık görülen yan etkileri lökopeni, diyare ve enfeksiyonlardır. 
Yüksek dozda kullanımı sitomegalovirüs enfeksiyonu riskini arttırır. Yapılan 
araştırmalarda azatiyoprine göre MMF, akut hücresel rejeksiyondaki azalmadan bağımsız 
olarak kronik allogreft rejeksiyon oranını %27 azalttığı gösterilmiştrir. Bunun MMF’ in 
selektif anti-proliferatif ve anti-adezyon etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Azatiyoprin (AZA): İMPDH enzimini baskılayarak adenozin monofosfat sentezini 
bozar. Klonal genişlemede mitozun farklı dönemlerinde DNA sentezini bozar. Doz 
bağımlı olarak kemik iliği supresyonu yapar. Diğer yan etkileri arasında kolestatik hepatit, 
karaciğer yetmezliği, skuamöz ve bazal hücreli cilt kanseri gelişimi, hipersensitivite 
(nadiren) sayılabilir. Kan düzeyi takibi yapılmaz ve yan etkilerine göre doz ayarlaması 
yapılır. Allopurinolle kullanılması kemik iliği üzerindeki baskılayıcı etkisini potansiyelize 
ettiği için birlikte kullanımı kontrendikedir. 

IV. mTOR inhibitörleri (mTORi): 

Sirolimus: FK bağlayıcı proteine ve daha sonra bu kompleks de mTOR proteinine 
bağlanır. Sirolimus, mTOR aktivasyonunu engelleyip T hücre çoğalmasını durdurur. 
Günde tek doz olarak kullanılır. İlaç dozu kan düzeyine göre ayarlanır. En sık yan etkiler 
hiperlipidemi, lökopeni, trombositopeni, diyare, yara iyileşmesinde gecikmedir. 

Everolimus: Sirolimus’ un metabolitidir. T lenfositlerin aktivitesini bloke eder. 
Ayrıca fibroblast büyüme faktörünü inhibe eder. Yan etkileri sirolimus ile benzerdir. 
Sirolimustan farklı olarak 12 saat aralıklı iki doz olarak kullanılır. İlaç dozu kan düzeyine 
göre ayarlanır.

Tablo 1: İmmünsupresif İlaçların Toksisite Profili

Yan Etkiler KS CsA TAC mTORi MPA AZA

Diyabet + + ++ +

Dislipidemi + + ++

Hipertansiyon ++ ++ +

Osteopeni ++ + +

Anemi-Lökopeni + + +

Gecikmiş yara yeri iyileşmesi +

Diyare, bulantı, kusma + ++

Proteinüri ++

Azalmış glomerüler filtrasyon hızı + +

Malignite + + ++ +++
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Tablo 2: İmmünsupresifler İle Etkileşime Geçen İlaçlar
Ilaç Immünsupresif Oluşan Risk

Allopurinol Azatiyoprin İlaç toksisitesi, kemik iliği 
baskılanması

Makrolid antibiyotik Siklosporin, Takrolimus, 
Sirolimus, Everolimus

İlaç toksisitesi ve 
akut böbrek hasarı

Azol antifungal Siklosporin, Takrolimus, 
Sirolimus, Everolimus

İlaç toksisitesi ve 
akut böbrek hasarı

Diltiazem Siklosporin, Takrolimus, 
Sirolimus, Everolimus

İlaç toksisitesi ve 
akut böbrek hasarı

Antiepileptik Siklosporin, Takrolimus, 
Sirolimus, Everolimus

Subterapötik ilaç düzeyi ve 
akut rejeksiyon 

Rifampin Siklosporin, Takrolimus, 
Sirolimus, Everolimus

Subterapötik ilaç düzeyi ve 
akut rejeksiyon 

Statin Siklosporin Miyozit, ilaç toksisitesi, 
akut böbrek hasarı

Greyfurt ve nar Siklosporin, Takrolimus, 
Sirolimus, Everolimus

İlaç toksisitesi ve 
akut böbrek hasarı

Klinik Pratik Uygulama

İmmunsupresif tedavi alıcının immünolojik riski ve vericiye bağlı faktörler temel 
alınarak planlanır.

Risklerin belirlenmesi:

Tablo 3: Alıcının immünolojik riskinin belirlenmesi-Panel reaktif antikor 
Immünolojik durum Panel reaktif antikor (PRA)
Düşük risk % 0-20
Orta risk % 20-80
Yüksek risk % > 80

Tablo 4: Alıcının immünolojik riskinin belirlenmesi-Donör spesifik antikor 
Immünolojik durum Donör spesifik antikor (DSA)
Düşük risk -
Orta risk + (MFI < 2000)
Yüksek risk + (MFI 2000-5000)

*Ülkemizde lenfosit cross-match pozitif ve ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakli yapılmamaktadır.
**Ülkemizde HLA uyumsuz böbrek nakli yapılmaktadır, ancak 3/6 ve üzeri HLA uyumsuzluğu varlığında PRA ve 
DSA negatifliği olsa bile alıcıya indüksiyon tedavisi yapılması önerilir.
***MFI (Mean Fluorescein Index) >2000 ise desensitizasyon tedavisi gerekliliği açısından değerlendirilir.
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Tablo 5: Verici ilişkili azalmış/gecikmiş greft fonksiyonu riskinin belirlenmesi

Yaş (yıl) > 60

Azalmış glomerüler filtrasyon hızı (ml/dk) < 80

Uzamış soğuk iskemi zamanı

Akut böbrek hasarı
*Verici ilişkli risklerde indüksiyon yapılması ve mümkün olduğunca geç kalsinörin inhibitörüne başlanması 
amaçlanır.

Indüksiyon Tedavisi:

Tablo 6: İndüksiyon tedavisinde ilaç uygulama dozları 

Klinik durum KS Basiliksimab ATG

Düşük 
immünolojik 
risk

500-1000 mg IV 20 mg IV 0 ve 4. gün
Basiliksimab tercih 

edilmiyorsa 
1 mg/kg IV 0,1. gün

Orta 
immünolojik 
risk

500-1000 mg IV - 1-1.5 mg/kg IV 0,1,2. gün 
(total doz 3-4.5 mg/kg)

Yüksek 
immünolojik 
risk

500-1000 mg IV -
1.5-2 mg/kg IV 0,1,2,3. 

gün 
(total doz 6-7.5 mg/kg)

Artmış verici 
ilişkili risk 500-1000 mg IV - 1-1.5 mg/kg IV 0,1,2. gün 

(total doz 3-4.5 mg/kg)

* KS dozları 50 kg üzerindeki alıcılar içindir ve tüm hastalara uygulanır.
** KS dozlarının azaltılma şekli: 

-Postoperatif 1,2,3,4,5. günlerde sırasıyla 250,160,80,40,20 mg IV
-Postoperatif 6-30. günlerde 20 mg PO
-Postoperatif 2. ayda ilk 15 gün 15 mg PO
-Postoperatif 2. ayda son 15 gün 10 mg PO
-Postoperatif 3. aydan itibaren ömürboyu 5 mg PO (özel durumlarda 2.5 mg/güne inilebilir, tümüyle kesilmesi 
genellikle önerilmez)

*** Düşük immünolojik riskli hastalarda 6/6 HLA uyumu varlığında Basiliksimab/ATG indüksiyonu 
yapılmayabilir.
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Idame Immünsupresif Tedavi:

Tablo 7: İdame immünsupresif tedavide kullanılan ilaçlar:
Ilaç Dozu ve hedef düzeyi (ng/ml)

Siklosporin 5 mg/kg C0: 200-300 C2: 800-1000 (0-6 ay) C0: 50-150 C2: 
400-600 (>6 ay) 

Takrolimus 0.15 mg/kg 8-12 (0-6 ay) 5-8 (> 6 ay)
Mikofenoloik Asit MMF: 2x1000 mg MPS: 2x720 mg
Azatiyoprin 1- 2.5 mg/kg
Sirolimus 1x2 mg 5-10
Everolimus 2x0.75 mg 3-8

* İdame tedavide hem erken hem de geç dönemde ilk tercih edilen üçlü immünsupresif ilaç kombinasyonu 
Takrolimus, Mikofenoloik Asit ve Prednizolon’ dur.

** Takrolimus verilemediği zaman Siklosporin verilebilir, ancak hiçbir zaman ilk tercih değildir.
*** Mikofenoloik asit verilemediği zaman Azatiyoprin verilebilir, ancak hiçbir zaman ilk tercih değildir.
**** Sirolimus ve Everolimus:
 -Kronik transplant disfonksiyonu geliştiğinde glomerüler filtrasyon hız ı > 40 ml/dk ve  proteinüri < 800 mg/

gün ise kalsinörin inhibitörlerinin minimalize edilmesi amaçlı kullanılabilir.
 -Posttransplant dönemde malignite geliştiğinde tek başına veya düşük doz steroid ile  birlikte kullanılabilir.
 -Posttransplant dönemde Sitomegalovirüs veya BK virüs infeksiyonu geliştiğinde tek başına veya düşük doz 

kalsinörin inhibitörü/steroid ile birlikte kullanılabilir.
 -Antiproliferatif ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmez.
 -De novo ve ilk üç aydaki kullanımı cerrahi ve immünolojik komplikasyon gelişimi yönünden risk yaratabilir.

Sık Karşılaşılan Soru ve Sorunlar

1. Yeni böbrek nakli olmuş bir hastayı hangi sıklıkta takip etmeliyim? 

Böbrek nakli olan hastaların erken dönem postoperatif izlemi özellikle kreatinin 
ve immünsupresif ilaç düzeyini kontrol altında tutmak için yapılır. Önerilen kontrol 
aralıkları postoperatif ilk bir ayda 1-2/hafta, 2, 3. aylarda iki haftada bir, 4, 5, 6. aylarda 
ayda bir, 7-12. aylar arası iki ayda birdir.

2. Takrolimus ilaç düzeyi sürekli düşük geliyor, nedeni ne olabilir?

Hasta ilacı kendisine söylendiği şekilde almıyor olabilir, bu yanlış anlamadan 
kaynaklanabileceği gibi tedavi uyumsuzluğu nedeniyle de ortaya çıkabilir, bu konuya 
özellikle dikkat etmeli, hasta yakın takipte tutulmalıdır.

Böbrek nakli dışında kullandığı ilaçlarla etkileşebilir, Karbamezepin gibi, bu durumu 
da iyi sorgulamak gerekir.

3. Takrolimus ilaç düzeyi sürekli yüksek geliyor, nedeni ne olabilir? (Benzer yanıt)

Burda da ilaç seviyesinin düşük geldiğindeki gibi hastanın ilacı gerektiği gibi kullanıp 
kullanmadığı sorgulanmalıdır. Ayrıca yine böbrek nakli ilaçları dışında kullandığı diğer 
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ilaçlarla etkileşim sözkonusu olabilir. Örneğin antihipertansiflerden Diltiazem gibi. Bu 
durumu da iyi sorgulamak gerekir.

4. Hastanın böbrek fonksiyon testleri ve kan takrolimus düzeyi ideal 
olmasına rağmen sürekli olarak bulantı ve ishalden yakınıyor, bu durum nereden 
kaynaklanabilir?

Hastanın üçlü immünsupresif tedavide olduğunu unutmamalıyız, kullanmakta 
mikofenalat türevleri ciddi gastrointestinal yakınmalara neden olabilir, ilacın dozu 
azaltılmalı, yeterli olmuyorsa kesilmeli, ancak rejeksiyon riski yönünden dikkatli 
izlenmelidir. Mikofenolik asit türevleri bu gibi inatçı gastrointestinal sorunlar olduğunda 
ve hastanın immünolojik riski nedeni ile üçlü tedavide kalmasının istendiği durumlarda 
Azatiyopurinle değiştirilebilir. Yine bu durumlarda prednizolon dozu arttırılabilir.

Ayrıca enfeksiyöz bir gastroenterit olabileceği de unutulmamalı, dışkı örneği test 
edilmelidir.

5. Bir ay önce nakil olan ve kan şekeri kontrol edilemediği için Siklosporin kullanan 
hastama Aile Hekimi kolesterolü yüksek olduğunu söyleyerek 20 mg Atorvastatin 
başlamış, hastamı hangi konuda uyarmalıyım?

Statin ile siklosporin arasında sıklıkla gelişen etkileşim rabdomiyolize neden olabilir. 
Bu durum bazı hastalarda yalnızca hafif-orta şiddetli miyalji şeklindeyken bazı hastalarda 
çok şiddetli ağrı ve hareket güçlüğüne neden olabilir, daha da önemlisi akut böbrek 
yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle statin başlanmasının zorunlu olduğu durumlarda 
düşük dozla başlanmalı, hasta yan etkiler konusunda uyarılmalı ve ilk hafta içinde kas ve 
karaciğer enzimleri kontrol edilmelidir. 
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POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM 
MEDIKAL KOMPLIKASYONLAR

Son Dönem böbrek yetmezlikli hastalarda yaşam süresi, hayat kalitesi ve maliyet 
açısından en iyi renal replasman tedavisi olan böbrek naklinin erken dönem 
komplikasyonları (ilk 3 ay): Hiperakut rejeksiyon, primer nonfonksiyone böbrek, 
gecikmiş graft fonksiyonu, akut graft disfonksiyonu, asid-baz, sıvı-elektrolit denge 
bozukluğu, enfeksiyonlar ve glomerüler hastalıkların nüksüdür.

A. Hiperakut Rejeksiyon

Hiperakut rejeksiyon günümüzde nadir olarak görülmektedir. Patogenezinde 
kompleman sistemini aktifleştiren anti-HLA antikorları, Anti-A ve Anti-B antikorları 
(Kan grubu uyumsuz nakil), anti-endothelial antikorlar aktif rol oynamaktadır. Bu 
antikorlar böbrek perfüzyonu sağlandıktan hemen sonra damar endoteline bağlanarak 
kompleman sistemine aktifleştirmekte mikrovasküler tromboza ve nekroza neden 
olmaktadır .Hiperakut rejeksiyon, klinik olarak ise böbreğin perfüzyonu sağlandıktan 
sonra dakikalar içerisinde bir anda böbreğin siyanoze olması ve morarması olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Maalesef geri dönüşümsüz bir hadise olup hiperakut rejeksiyonda 
böbreğin hemen geri alınması gerekmektedir.

B. Primer Nonfonksiyone Böbrek

Böbreğin (graft) nakil ameliyatından sonra hiç çalışmaması primer nonfonksiyone 
böbrek olarak tanımlanmaktadır. Primer nonfonksiyone böbrek, nadir görülen bir 
komplikasyon olmasına rağmen önemli bir morbidite nedeni olup, kadavra vericili 
nakillerde; soğuk iskemi süresinin uzaması durumunda, marjinal böbrek kullanımında, 
sensitize ve aterosklerotik damar hastalığı olan hastalarda karşımıza çıkmaktadır.

Tanı

Ameliyattan sonra böbreğin renal arter ve veninin açık olmasına, immünsüpresyonun 
sağlanmasına rağmen hiç çalışmayan ve idrar çıkarmayan böbreğin rejeksiyon 
bulgularının bulunmaması yanı sıra patolojisinde geridönüşümsüz hasarın bulunması 
tanıyı koydurmaktadır. Bu durumda böbreğin çıkarılması gerekmektedir.

C. Gecikmiş Graft Fonksiyonu (DGF)

Gecikmiş graft fonksiyonunun (DGF) literatürde 18 değişik tanımlaması olmasına 
rağmen, genellikle nakilden sonraki ilk haftada hastanın diyalize alınması ihtiyacının 
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doğması olarak tanımlanmaktadır. İskemi reperfüzyon hasarı, hipovolemi, marjinal 
böbrek kullanımı, nefrotoksisite DGF nedenleri arasında yer almaktadır. Nakilden bir 
hafta sonrasında diyalize ihtiyacı olan hastanın yapılan böbrek biyopsisinin bu durumu 
açıklayacak rejeksiyon bulgusu olmaması DGF tanısını koydurmaktadır. Böbrek tam 
olarak çalışıncaya kadar immünsüpresyona devam edilmelidir

D. Graft Disfonksiyonu 

Akut graft disfonksiyonunun standart bir tanımlaması olmamasına rağmen, 
hastanın serum kreatininde 0.3 mg/dl ve veya bazal serum kreatinin seviyesinde %20
-50 lik artış akut graft disfonksiyonu olarak tanımlanabilir. Akut graft disfonksiyonunda; 
akut böbrek hasarında olduğu gibi nedene yönelik araştırma yapılmalıdır. İlk önce 
prerenal nedenler (hipovolemi, kardiyak nedenler, sepsis, kalsinörün inhibitörlerin 
akut renal vazokonstriksiyona bağlı yan etkisi), postrenal nedenler (idrar yolu kanalı 
tıkanıklığı:ürinom, lenfosel ve kanamaya bağlı idrar yolu kanalına bası olması, nörojenik 
mesane, üreter striktürü ve idrar kaçağı) var mı, basit ve pratik olarak anamnez, fizik 
muayene, laboratuar tetkiki ve ultrasonografik görüntüleme ile araştırılmalıdır 

Akut rejeksiyon: 

Nakilli hastanın immün sisteminin böbreğe karşı immün yanıt oluşturması sonucunda 
oluşan böbreğin reddedilmesi olayıdır. Akut rejeksiyonda hücresel immünite (T lenfosit), 
hümoral immünite (B lenfosit) ve innate immün sistem (dendritik hücre, makrofaj) rol 
oynamaktadır. T lenfositlerin aktif rol oynadığı rejeksiyona hücresel rejeksiyon, hastada 
nakil öncesi mevcut olan veya nakil sonrasında gelişen donör spefisik antikorların aktif rol 
oynadığı rejeksiyon ise akut hümoral rejeksiyon olarak adlandırılmaktadır. Akut hücresel 
rejeksiyon sıklığı 1960’lı yıllarda % 50’nin üzerinde iken, kalsinörin inhibitörlerin 1980’li 
yıllarda kullanıma girmesi ile birlikte günümüzde %20’nin altında bir oranla nakilli 
hastalarda görülmektedir.

Tanı

Akut hücresel rejeksiyonun tanısı için klinik (hastanın serum kreatininde yükselme, 
idrar miktarı normal veya azalmış) ve radyolojik görüntülemenin faydası olmasına 
rağmen (Doppler USG’de renal arter, ven açık, rezistif indeks >0.8), rejeksiyon tanısında 
altın standart yöntem biyopsi ile böbreğin histopatolojik olarak incelenmesidir. Böbrek 
patolojisinde; intersitial mononükler hücre infiltrasyonu ve tubulit ile karakterizedir 
Akut hümoral rejeksiyon tanısı ise böbreğin histopatolojik incelenmesinde, peritübüler 
kapillerlerde nötrofil veya mononükleer hücre bulunması, C4d boyanması ve kanda 
donör spesifik antikor (DSA) pozitifliğinin bulunması ile konulmaktadır

Tedavi 

Akut hücresel rejeksiyonun tedavisinde 3-5 gün süre ile pulse kortikostereoid (250 
mg-1000mg/gün) kullanılır. Kortikostereoid tedavisine yanıt yok ise antitymosit globulin 
(Fresenius ATG: 1.5 mg/kg/gün 7-14 gün) tedavisi uygulanır. 
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Akut humoral rejeksiyonun tedavisinde: Plazma değişimi (ortalama 7 değişim) ile 
birlikte immünoglobulin (toplam doz 0.4- 2 gram/kg) uygulamasının yanında ritüksimab 
(375 mg/m2 veya bortezomib (1.3-1.5 mg/m2 4 doz) ilaçlarının birisi kombine edilerek 
tedavi uygulanmaktadır.

E. Asid-Baz, Sıvı -Elektrolit Denge Bozukluğu

Böbrek naklinden sonra her türlü elektrolit dengesizliği görülebilmesine rağmen, 
daha çok hiponatremi, hiperpotasemi, hipopotasemi, hipofosfatemi ve hiperkalsemi 
görülmektedir. 

Hiponatremi nakilden önce hastaların büyük çoğunluğunun hipervolemik olması 
ve bunun üzerine nakilden sonra hastaya çıkardığından daha fazla sıvı verilmesi 
sonucunda hipervolemiye bağlı hiponatremi şeklinde gelişmektedir. Hastada sıvı 
dengesinin sağlanması hafif düzeyde görülen hipervolemik hiponatreminin düzelmesini 
sağlayacaktır. 

Hiperpotasemi, hastanın idrar çıkarmaması, trimetoprim ve kalsinörin inhibitörleri-
nin kullanımı, metabolik asidoza bağlı gelişmektedir.

Hipopotasemi ise daha çok hastanın diürezini artırmak için loop diüretiklerin sık 
kullanılması, hasta oral beslenmiyorken sıvılarına günlük ihtiyacı olan potasyumun 
eklenmemesi sonucunda gelişmektedir.

Hiperkalsemi hastalarda diyaliz döneminde hiperparatiroidi gelişmesi sonucunda 
mevcut olup, nakilden sonra 1 yıla kadar eğer tersiyer hiperparatiroidi yok ise düzelebil-
mektedir. 

Metabolik asidoz genellikle böbreğin tam fonksiyone çalışmaması, doku perfüzyonun 
bozulması ve diyabetik hastalarda ketaosidoz gelişimi veya distal renal tubuler asidoz 
gelişiminde oluşmaktadır.

F. Infeksiyon

Nakilden sonra ilk bir ay içerisinde infeksiyon nedeni; hastada nakilden önce var 
olup tanı konulmayan sessiz infeksiyonun nakilden sonra immünsüpresyon ile birlikte 
ortaya çıkması, böbrek vericisinde özellikle kadaverik donörlerin böbreklerinden 
mikroorganizma bulaşı olması ve immün sistemin baskılanması sonucunda oluşan 
infeksiyonlardır. İlk bir ay içerisinde yoğun immünsüpresyon uygulanmasına rağmen 
fırsatçı infeksiyonlar genellikle birinci aydan sonra görülür (glomerülonefrit veya 
vaskülite bağlı immünsüpresif ilaç tedavisini nakil öncesi yakın zamanda alanlar ve fırsatçı 
patojenlerle yoğun karşılaşanlar hariç). Nakilden sonra ilk bir ay içerisinde hastada ateş 
ortaya çıktığı zaman her türlü ateş odağı araştırılmalı (kadaverik nakillerde vericinin 
beyin ölümünden önce yoğun bakım kayıtları ve sonrasında alınan kültürlerinde üreme 
olup olmadığı bilgisi öğrenilmeli), kan kültürü alınmalı (her türlü katater, dren kültürü), 
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cerrahi alan enfeksiyon açısından kontrol edilmeli, nozokomial etkenler de düşünülerek 
profilaktik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. 

Nakilden sonra 1-6 .ay arası; toplumsal veya nazokomiyal infeksiyonlar, başta CMV 
enfeksiyonu olmak üzere Herpes, Hepatit, HIV viral infeksiyonları ve Aspergillus ve 
Pnomocystis gibi fırsatcı infeksiyonlar görülmektedir.Ülkemizde tüberküloz yaygın 
olduğu için sebebi bilinmeyen veya uzamış ateş durumunda tüberküloz infeksiyonu 
ayırıcı tanıda bulunmalıdır. 

Sık sorulan soru ve sorunlar 

1. Akut hücresel rejeksiyonda pulse stereoid tedavisine cevap için kaç gün 
beklenmelidir ?

Akut hücresel rejeksiyonların %90 dan fazlasına genellikle 3-5 gün içerisinde cevap 
alınır

2. Rejeksiyon tedavisinde poliklonal antikorlar uygulanırken hastanın almakta 
olduğu diğer immünsüpresifler kesilmeli midir ?

Özellikle hasta antiproliferatif ilaç alıyorsa kesilmeliya da yarı doza inilmeli, kalsinörin 
inhibitörleri de kesilmeli veya minumum doza inilmelidir. 

3. DGF tanısıyla izlemekte olduğumuz kadaverik böbrek nakli hastasında böbreğin 
fonksiyonlarını kazanması en geç ne kadar zaman sonra olur ?

Soğuk iskemi süresi uzun olan kadaverik böbrek takılan hastalarda kesin bir süre 
olmamakla birlikte nakilden sonra 1 ay kadar beklenebilir. Ancak bekleme sürecinde 
makul bir süre, çoğu kez 1-2 hafta içinde böbrekte hiçbir açılma belirtisi görülmezse 
transplante böbrek biyopsisi yapılarak tedaviyi biyopsi bulguları rehberliğinde belirlemek 
en doğrusudur. Bu dönemde gerekirse ardışık biyopsilerle etkin tedavi yapılması graft 
sağkalımını olumlu olarak etkiler. 

4. Ikinci hafta takiplerinde, takrolimus ilaç düzeyi 30 ng/ml üzerinde serum 
kreatinini 1.2 mg/dl’den 1.4 mg/dl çıkmış olan bir hastanın tedavi planı nasıl olmalıdır ?

Hastada klinik olarak kalsinörin inhibitörü akut toksisitesine bağlı akut graft 
disfonksiyonu mevcuttur. Hasta servise yatırılırak iv hidrasyon sağlanmalı akşamki 
takrolimus dozu atlanarak, normalde almakta olduğu ertesi günkü sabah dozu da % 50 
azaltılarak verilebilir. Akşam dozu ise çıkan takrolimus ilaç seviyesine göre ayarlanmalıdır.

5. Nakil böbreğin etrafındaki sıvı koleksiyonuna bağlı üretere bası varsa, bu 
koleksiyonun ürinom ya da lenfoselden kaynaklı olduğu nasıl ayırt edilebilir ?

Ultrasonografi kılavuzluğunda bu sıvının örneklenmesi gerekir. Sıvı örneklemesinde 
kreatinin seviyesi ile idrar ve serum kreatinin eş zamanlı olarak incelenir. Sıvı kreatinin 
düzeyi idrar kreatinini ile aynı ise ürinom, serum kreatini ile aynı ise lenfoseldir. Ayrıca 
sintigrafik yöntemlerle idrar kaçağı olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 
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İdrar kaçağı olan vakalarda double-j stent konularak üreter reimplantasyonu 
yapılmalı, lenfoselde ise dren konularak günlük takip yapıp lenfoselin azalması 
beklenmelidir. Lenfoseli azalmayan olgularda ise peritona fenestrasyon yapılarak lenfosel 
karın boşluğuna drene edilebilir.

6. Postoperatif 2. gün idrar çıkışı normal olan bir hastanın aniden idrarı kesilirse 
tanı ve tedavi nasıl planlanmalıdır ?

Öncelikle hastanın idrar sondasının yerinde olup olmadığı ve mesane globu olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Bunlarda sorun yoksa acilen renal Doppler ultrasonografi 
yapılmalıdır. Dopplerde renal arterde kan akımı yok ise renal arter trombozu, renal ven 
de kan akımı yok ise renal ven trombozu tanısı ile hemen böbrek eksplore edilmelidir. İlk 
dakika ve saatler içinde girişim yapıldığında bazen kurtarılabilen bu böbrekler genellikle 
hem renal arter, hem de renal ven trombozunda eksplante edilmek zorunda kalınır. 
Genellikle cerrahi teknikten kaynaklansa da, bu hastalar için hiperkoagulabilite yaratan 
durumlar da araştırılmalıdır. 

7. Akut hücresel ve hümoral rejeksiyon klinik olarak nasıl ayırt edilebilir ?

Genellikle akut hücresel rejeksiyonda asemptomatik serum kreatinin yüksekliği 
saptanırken, akut humoral rejeksiyonda klinik tabloya ateş, idrar miktarında azalma, 
greft üzerinde hassasiyet eşlik edebilmektedir.

Akut Graft Disfonksiyonu
Serum kreatinin >0.3 mg/dl
Bazal kreatinin %20-50 artış

Prerenal Nedenler
Post-Op Kanama, İshal, Bulantı 

Kusma, Kardiyak Problemler

Postrenal Nedenler
Ürinom, lenfosel İdrar kaçağı, 
üreterde striktür, idrar sondası 
tıkanıklığı, Nörojenik mesane

Renal Nedenler
Akut rejeksiyon, TMA, 
Tubuintersitial nefrit, 
Glomerüler Hastalık

Tanı: 
Anamnez, Fizik Muayene

Dren takibi, Renal Doppler

Tanı: 
Renal USG (Pelvikalisiyal 

genişleme,böbrek etrafında sıvı 
koleksiyonu)

Tanı:
Renal Doppler USG

DTPA
Böbrek Biyopsisi

Tedavi 
Sıvı Replasmanı

Eritrosit süspansiyonu
Transfüzyonu

Tedavi
Obstriksiyonda Double j 

stent, sıvı koleksiyonun drene 
edilmesi

Tedavi
Akut Rejeksiyon 

Kortikostereoid, Poliklonal 
Antikor Plazma Değişimi

Iv Immunoglobulin

Akut Graft Disfonksiyonu Tanı ve Tedavisinde Algoritma
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AKUT HÜCRESEL REJEKSIYON ve TEDAVISI

Transplantasyon immünolojisindeki büyük ilerlemelere rağmen allogreft rejeksiyonu 
hala önemli bir sorundur. Sadece steroidler ve azatioprinin kullanıldığı dönemlerde akut 
rejeksiyon %50-60 gibi yüksek oranlarda görülmekte iken, günümüzde daha güçlü ilaç 
kombinasyonları ile bu oran %15 ve altına kadar çekilmiştir, ancak tamamen elimine 
edilememektedir. Dahası, kısa dönemde greft sağkalımının % 95’in üzerine çıkmasına 
rağmen uzun dönemde çarpıcı iyileşmeler elde edilememesinin en önemli nedeninin 
kronik rejeksiyon olduğu görülmektedir.

Rejeksiyonları değişik şekillerde sınıflamak mümkündür. Kreatinin yüksekliği ve 
diğer bulgularla kendini gösteren klinik rejeksiyonlar olduğu gibi, sadece protokol 
biyopsilerde saptanan, normal kreatinin düzeyi ile karakterize subklinik rejeksiyonlar 
olabilir. Zamanlamaya baktığımızda hiperakut (dakikalar), akut (günler haftalar), geç 
akut (3-6 aydan sonra) ve kronik (aylar, yıllar sonra) olarak ayırabiliriz. Patofizyolojik 
mekanizmaya göre rejeksiyonlar, T hücre aracılı (hücresel, intertisyel) ve B hücre aracılı 
(antikor aracılı, humoral) olabilir. Tedaviyi yönlendirmesi açısından (steroide dirençli 
veya duyarlı) ve prognozu öngörme açısından da (akut/aktif veya kronik sklerotik/
fibrotik) şeklinde gruplandırabiliriz.

Patogenez

Akut hücresel rejeksiyonun patogenezinde hem CD8, hem de CD4 hücreler görev 
alır. Alıcının T hücrelerinin greftteki (vericiye ait) antijenleri (alloantijenleri) tanımaları 
ile reaksiyon başlar. Tanıma T hücrelerinin greftte bulunan antijen sunan hücrelerdeki 
donör MHC molekülleri ile karşılaşması ile olur.

CD8 hücreler, klas I HLA antijenlerini tanır ve matür sitotoksik T hücrelerine 
dönüşür. Sonrasında IFNγ üretimi olur, granzim ve perforin yolakları ile direkt sitotoksik 
etkiler başlar. CD4 hücreler klas II HLA antijenlerini tanır ve TH1 ve TH2’ye dönüşür. 
Sonrasında IFNγ , IL2, TNFα, IL4, IL5, IL10 üretimi başlar. Ayrıca B hücreleri ve 
eozinofillerin uyarılması da bu yol ile başlar.

T hücreler tarafından üretilen inflamatuvar sitokinler epitel hücrelerini aktive ederler 
-ki bu da, daha fazla T hücresini o bölgeye çeker. Aktivasyon sonucunda T hücreler, 
natural killer (NK) hücreler ve monositler grefte infiltre olmaya başlarlar. İnfiltrasyon 
direkt interstisyuma, tübüllere, damar endotelinin altına kadar olabilir, sonuçta 
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interstisyel inflamasyon, tübilit ve vaskulit tabloları ortaya çıkar. Mononükler hücrelerin 
(lenfosit ve monositlerin) şişmiş olan arter endotelinin altına infiltre olduğu durumlarda 
arterit-vaskulit komponenti de vardır ve akut hücre aracılı vasküler rejeksiyon olarak 
adlandırılır. Alemtuzumab ile indüksiyon yapılan hastalarda monositler dominant olarak 
akut hücresel rejeksiyonda rol alır ve bu hastalarda steroide yanıt genellikle azdır.

Rejeksiyon için risk yaratan durumlar nelerdir ?

İmmun tehdit nakilden önce başlar. Beyin ölümü, soğuk iskemi, iskemi-reperfüzyon 
hasarı immün yanıtı tetikler. Yaşlı, hipertansif, veya diyabetik donör böbreği, rejeksiyona 
daha yatkındır. HLA antijenlerindeki uyumsuzluk ne kadar fazla ise rejeksiyon riski o 
kadar fazladır. Nakil öncesi anti-HLA antikorlarının varlığı da erken dönemde antikor 
aracılı rejeksiyon için bir risk faktörüdür.

Nakilden sonra rejeksiyon atağı yaşanması, immünsupresyonun yetersiz kaldığının 
göstergesidir. Bazı hastalarda standart protokoller uygulandığı halde hastanın yanıtı 
abartılı olup rejeksiyon gelişebilir. Bazı durumlarda ise hasta özellikleri standarttır, 
ama değişik nedenlerle uygulanan immünsupresyon miktarı azaltılmıştır. Bu azaltma 
enfeksiyon, yan etki ve malignite gibi zorunlu nedenlerle veya protokol gereği ilaç 
minimizasyonları/kesilmesi şeklinde olabilir

Klinik 

Akut T-hücre aracılı rejeksiyon, verici alloantijenlerine karşı gelişen reaksiyon 
nedeni ile günler içinde ortaya çıkan graft fonksiyon bozukluğudur. En sık nakil sonrası 
ilk haftalar içinde gelişir. Akut hücresel rejeksiyon ataklarının sıklığı ilk 6 aydan sonra 
azalmaya başlar. Ancak herhangi bir zamanda, nakil sonrası 3. dekadda bile, akut 
rejeksiyon bildirilmiştir. Posttransplant 6. aydan sonra olan rejeksiyonlardan genellikle 
hastanın ilaçlarını kullanmaması veya hekim tarafından değişik nedenlerle immünsupresif 
tedavinin çok azaltılması sorumludur.

Akut hücresel rejeksiyon genelde asemptomatiktir. Nadiren ateş, halsizlik, oligüri, greft 
ağrısı veya hassasiyeti, hipertansiyon ve ödem görülür. Günümüzdeki immünosupresif 
tedavilerle bu belirti ve bulgular artık görülmemektedir. Çoğu hasta asemptomatik 
olduğu için akut rejeksiyondan sadece kreatinin yükselmesi ile kuşkulanılır.

Bazal kreatinin nedir?

Ameliyat sonrası nakil böbrek iyi işlev görmeye başlayınca kreatinin düzeyi hızla 
düşmeye başlar. Genellikle ilk 3-5 gün içerisinde 1.5 mg/dL’in altına düşmesi beklenir. Bu 
şekilde erişilen en düşük kreatinin düzeyi bazal kreatinin olarak adlandırılır. Hastanın 
takibi esnasında kreatinin seviyesi, tanımladığımız bu bazal seviyenin üzerine çıkarsa 
greft disfonksiyonuna işaret eder. 
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Bazale göre ne kadar yükselmesi önem taşır? 

Yaklaşıma göre değişir, bazalden %20-30 yükselme, veya 0.3 mg/dL artış, 
greft disfonksiyonu olarak adlandırılır. Yani, genel nefrolojideki küçük kreatinin 
yükselmelerinin ciddi patolojilere işaret etmesi gerçeği, transplantasyonda da aynen 
geçerlidir. Nakilden sonra bazı hastalarda kreatinin düzeyi istenildiği gibi düşmez, 
yüksek kalır, 1.5-2.0 mg/dL civarında stabilize olabilir (yavaş greft fonksiyonu). Özellikle 
yaşlı, hipertansif vericilerden nakil yapıldığında veya alıcı verici arası böbrek kitle 
uyuşmazlığında (küçük böbrek, iri yapılı alıcı) beklenildiği kadar düşmez. Ancak, böyle 
bir durumda, yine de greft disfonksiyonun tüm nedenleri akla gelmeli, ekarte edildikten 
sonra bununla açıklanmalıdır. 

Özellikle kadaverik nakillerden sonra idrar çıkışı hiç olmayabilir, kreatinin yüksek 
kalır, hatta diyaliz ihtiyacı devam eder, bu tablo gecikmiş greft fonksiyonu olarak 
adlandırılır. Canlı nakillerden sonra olması katastofik bir olayı göstermekle birlikte, 
kadaverik nakillerden sonra olması sürpriz değildir, genellikle soğuk iskemiye bağlı akut 
tubuler nekroz ile ilişkilidir. Buna rağmen çok erken greft disfonksiyonu yapabilecek 
antikor aracılı rejeksiyon, damarsal komplikasyonlar, trombotik mikroanjiyopati, üriner 
obstrüksiyon veya kaçak akla gelmelidir. Dopler ultrasonografide resistif indekslerin 
normal seyretmesi, sintigrafide perfüzyonun normal veya normale yakın olması ATN’u 
destekler. Ancak, 5-7 gün geçmesine rağmen diyaliz gereksinimi hala devam ediyorsa ve/
veya dopler/sintigrafi parametrelerinde bozulma varsa biyopsi yapılması önerilir, ayırıcı 
tanı tekrarlanır.

Bu bölümde anlaşıldığı gibi, asemptomatik kreatinin artışı akut rejeksiyonun en 
önemli belirtisidir. Bu nedenle yakın izlem gereklidir. İzlem sıklığı nakilden ne kadar 
zaman geçtiğine bağlıdır. Genellikle ilk ay haftada 1 veya 2, ikinci ve üçüncü aylarda 1-2 
haftada 1, 6. aya kadar 15-20 günde bir, 6. aydan sonra 20-30 günde bir sıklıkla izlem 
önerilmektedir.

Ayırıcı Tanı

Hastanın yakınmaları dinlenmeli, sorgulaması yapılmalıdır, kan basıncı ölçülmelidir. 
İdrar miktarında azalma, kilo artışı, ödem ve ateş varlığı muayene ile tespit edilmelidir. 
Volüm durumu değerlendirilir. Hastanın öyküsünde kusma, ishal ve kanama gibi volüm 
kaybı nedenleri yanısıra, kan basıncı, ödem, hastanın aldığı çıkardığı bilançosu, vücut 
ağırlığındaki değişimler, diüretik kullanımı incelenir.

İdrar analizi ile piyüri, proteinüri ve hematüri olup olmadığı, enfeksiyon ve 
glomerülonefrit varlığı için incelenmelidir. Doppler ultrasonografi ile vasküler patolojiler, 
koleksiyon, obstrüksiyon ya da kaçak varlığı araştırılır. Sintigrafi, obstrüksiyon ve kaçak 
konusunda bilgi verir. Enfeksiyondan kuşkulanıldığında, idrardan bakteriyolojik ve 
mikolojik kültürler, kanda viral göstergeler (BK virüs, CMV viral yük) yardımcı olur.
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Hastanın kullandığı ilaçlar ile etkileşimi olabilecek ve/veya kreatinin yüksekliği 
yapabilecek ilaçlar (azol grubu antifungaller, antibiyotikler, ACE inhibitörleri ve 
diüretikler) sorgulanmalıdır. Kalsinörin inhibitörü (KNİ) ilaçlar kullanılıyor ise kan 
ilaç düzeyleri saptanıp, kalsinörin toksisitesi ekarte edilmelidir. KNİ doz ve düzeyinde 
anlamlı bir yükseklik var ve toksisite düşünülüyorsa, %20-25 doz azaltımı yapılır, 48. 
saatte, kreatinin bazale dönerse KNİ toksisitesi saptanıp tedavi edilmiş olur, ancak bazale 
dönmezse veya kısmi düzelme bile olsa rejeksiyon kuşkusu devam eder. Benzer şekilde 
mTOR inhibitörleri ve bunların kan düzeyleri de araştırılmalıdır.

Klinisyenler için nefropatoloji

Tanıda altın standard histopatolojidir. Biyopsi ile hem rejeksiyonun tipi ve özellikleri, 
hem de rejeksiyon dışı patolojileri ayırt etme olanağı vardır. Akut sellüler rejeksiyondaki 
patolojik değişiklikler intertisyel infiltrasyon, tubulit ve intimal arteritten ibarettir. Banff 
sınıflandırmasında, sırasıyla bu lezyonlar, i, t ve v olarak simgelenir, şiddeti ise yok (0), 
hafif (1), orta (2), ve ağır (3) olarak kategorilere ayrılır (Bakınız: Bölüm 24).

Patogenezde anlatılan immün süreçler sonucunda aktive olan lenfositler kapiller 
endotel hücrelerine yaklaşıp aralarından geçerek intertisyuma çıkar. İntertisyumda 
biriken lenfositler, i skorunu oluşturur, saldığı sitokinler intertisyel ödem yapar, 
intertisyumdaki infiltre eden hücreler tubuluslara ilerleyip, onları invaze eder, tubulus 
hücreleri içerisine lenfositler infiltre olur, hatta destrükte eder, bu t skorunu oluşturur. 
Tubulus lümenine dökülen lenfositler idrar tetkikinde piyüriye, tubuler hasar ise hafif bir 
proteinüriye neden olabilir. Buraya kadar olan süreç bir tubulointertisyel nefrit (TİN) 
durumudur. Bu görünüm rejeksiyona spesifik değildir. Başka hastalıklar da transplant 
böbrekte TİN tablosuna neden olabilir. TIN ayırıcı tanısı, klinik bulgular ve patolojide 
özel boyalarla yapılabilir. BK virüs enfeksiyonunda inkluzyon cisimleri, SV40 boyaması 
ve kanda BK DNA ile ayrım yapılır. Bakteriyel enfeksiyonlarda (greft enfeksiyonu) PNL’in 
baskın olduğu nötrofilik tubulit görülür. B hücrelerinden yoğun nodüler infiltratlar 
posttransplant lenfoproliferatif hastalık düşündürür. CMV enfeksiyonu için kanda CMV 
viral yük ayırımda yardımcıdır. İmmün reaksiyon ağırsa, lenfositler arterlerin endotel 
hücrelerinin altına girip intimal arterit (v skoru) sürecini başlatır, olay şiddetli ise 
infiltrasyon tüm damar duvarı katlarını tutar. Arterit, rejeksiyon için daha spesifik bir 
bulgudur.

Sonuçta; ödem, dolaşım bozukluğu, tubuler hasar, tubuloglomerüler feedback gibi 
mekanizmalarla akut bir böbrek yetmezliği (kreatinin artışı) olur.

Biyopsi yapmadan rejeksiyon tanınabilir mi?

Biyopsi dışında rejeksiyonu öngörmede çeşitli belirteçlerin (CXCL9, CXCL10, 
CXCL11, CXCR3, serum indolamin 2,3-dioxygenaz; transkripsiyon faktörleri T-bet, 
Fas ligand reseptörü; kostimulatör CD152 molekülü; serum pretransplant IL12, IL-10; 
idrar perforin, granzyme ve Fas ligand mRNA seviyeleri; serum CD30, CD44) klinikte 
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kullanımı denenmiştir. Ancak günümüz pratiğinde hücresel rejeksiyonu öngörmede 
kabul görmüş bir belirteç yoktur.

Tedaviden önce biyopsi yapılması şart mı?

Merkezlerin bu konudaki yaklaşımı farklıdır. Öncelikle hızlı bir şekilde ayırıcı tanıda 
yer alan hastalıklar gözden geçirilir, KNİ toksisitesi açısından düzey ve doz kontrolü 
yapılır. KNİ toksisitesi kuşkusu varsa doz azaltımı yapılıp 2 gün içerisinde kreatinin 
düzeyinin bazale dönmesi beklenir, dönmezse iki seçenek söz konusudur. İlk seçenekte 
hemen biyopsi yapılır, sonuca göre tedavi planlanır. İkinci seçenekte ampirik puls steroid 
tedavisi yapılır, tedavi bitiminden 2-3 gün sonra kreatinin bazale dönmemişse biyopsi 
yapılır, tedavi tekrar planlanır.

Günümüzde T hücre ve antikor aracılı rejeksiyon tiplerinin ayrımının yapılabilmesi ve 
tedavi yaklaşımlarının farklı olması, immün açıdan riskli hastaların daha çok transplant 
yapılabilir olması, öte taraftan potent immünsupresif tedaviler nedeni ile BK enfeksiyonu 
gibi viral hastalıkların güncelliğini koruması ampirik tedaviden mümkün olduğu kadar 
kaçınılmasını, tedaviden önce biyopsi yapılmasının gerekli olduğunu desteklemektedir.

Nasıl bir yaklaşım tercih ederseniz edin, aslolan hızlı harekete geçmektir. Özellikle 
erken ve yeterince tedavi edilmemiş ya da geç tedavi edilmiş rejeksiyonlar sonrası 
hızla intertisyel fibrozis ve tubuler atrofi gelişmesi kaçınılmazdır. Son yıllarda akut 
rejeksiyon sıklığı azalmış olmakla birlikte, ne yazık ki mevcut rejeksiyonların tam olarak 
tedavi edilemediğine ait veriler mevcuttur. Bunun uzun dönemdeki sağkalımın yeterince 
düzelmemesinin en önemli nedeni olduğu iddia edilmektedir.

Sınır değişiklikleri tedavi edelim mi ?

Sınır (borderline) değişikliklerin akut rejeksiyon gibi tedavi edilip edilmemesi ile ilgili 
çelişkili yayınlar vardır. Bu konu ile ilgili randomize kontrollü çalışmalar yoktur. Genel 
kural olarak borderline değişiklikler de akut rejeksiyon olarak kabul edilip aynı şekilde ve 
dozda tedavi edilmelidir.

Akut hücresel rejeksiyon tedavisi nasıl yapılmalı ?

Grade I akut hücresel rejeksiyonda tedavide ilk yaklaşım yüksek dozda intravenöz 
metilprednizolon (puls steroid) kullanılmasıdır Puls steroid, 3-5 gün süreyle, 3-15 
mg/kg veya 250-1000 mg/gün verilir. Banff grade 1A ve 1B rejeksiyonlarda genelde bu 
tedavi yeterlidir. Tedavinin sonunda hızla eski steroid dozuna inilir. Bu tedaviye %60-
70 yanıt olur ve tedavi bitiminden 2-4 gün sonrasında kreatinin seviyesinin bazale 
dönmesi beklenir. Yüksek doz steroide bağlı olarak enfeksiyona eğilim, oral kandidiasis, 
hiperglisemi, hipertansiyon, dispeptik yakınmalar, psikiyatrik bozukluklar ve uzun 
dönemde osteoporoz ve avasküler nekroz beklenen yan tesirlerdir. Puls steroid tedavi 
yapılırken, antifungal ve H2 reseptör bloker ya da proton pompa inhibitörü ile profilaksi 
önerilir. Tedavi bitiminden 2-4 gün sonrasında kreatinin düşüşünde beklenen yanıt 
olmaz ise steroide dirençli akut hücresel rejeksiyon düşünülmelidir.
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Banff grade II rejeksiyonlarda (puls steroide ek olarak) ilk ilaç olarak ve steroide 
dirençli rejeksiyonlarda poliklonal anti-T hücre antikorları kullanılır (ATG, ATLG, 
ALG). Ülkemizde tavşan kaynaklı olanlar tercih edilmektedir. ATG’nin santral kateterden 
verilmesi önerilir. ATG infüzyonu sırasında ateş, titreme, deri döküntüleri ve nadir olarak 
anaflaksi ve sonunum yetmezliği gelişebilir. Lökopeni ve trombositopeni nedeniyle 
doz azaltmak, ilacı kesmek gerekebilir. ATG verilen dönemde enfeksiyon için mutlaka 
profilaksi (trimetoprim/sülfametaksazol, asiklovir veya valgansiklovir) yapılmalıdır.

At kökenli ATG preparatları ülkemizde olmakla birlikte böbrek nakli alanında 
kullanılmamakta, hematolojik endikasyonlarda tercih edilmektedir. Dünyada tavşan 
kökenli ATG olarak 2 ürün bulunmaktadır. Bunlar, insan timositleri ile immünize 
tavşanlardan elde edilen anti timosit globülin (Thymoglobulin) ve Jurkat hücreleri ile 
immünizasyonla elde edilen anti T lenfosit globülindir (ATG Fresenius S veya Grafalon). 
Literatüre baktığımızda, bu iki tavşan kökenli preparatın birbiri ile eşdeğer dozda 
olmadığı görünmektedir. Genellikle thymoglobulin:ATG-F=1:2 dozda kullanılmaktadır. 
Ülkemizde ATG-F bulunduğu için, bu ilaçla ilgili doz verilecektir, ancak kesin kabul 
görmüş bir doz yoktur, indüksiyon olarak totalde 6-9 mg/kg doz güvenilir görünmekte, 
bazı yayınlarda totalde 19-21 mg/kg’a kadar çıkılmaktadır. Buna bakarak, antirejeksiyon 
amaçla 7-14 gün süreyle 2-4 mg/kg/gün, kümülatif doz olarak 20-25 mg/kg makul 
görünmektedir. Yakın takip ile doz biraz daha arttırılabilir. Ancak erken dönemde özellikle 
hematolojik yan etkiler ve enfeksiyon riski yüksektir. Geç dönemde ise malignite riski 
göz ardı edilmemelidir. ATG tedavilerinin CD3 (+) hücre sayısına göre ayarlanması hem 
verilen toplam dozu, hem de yan etki sıklığını azaltabilir. Rejeksiyon tedavisinde CD3 (+) 
hücre sayısının mm3’de 25’in altında olması uygundur.

Rejeksiyon tedavisi sonrası hasta takibi

Rejeksiyon tedavisi sonrası, özellikle ATG kullanımı sonrası erken dönemde fırsatçı 
enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle rejeksiyon tedavisi sonrası hasta kontrollerini 
sık tutmak gereklidir. Preemptif olarak CMV ve BK viral yük izlemi yapılır. Ateş etiyolojisi 
geçiştirilmemelidir, ampirik tedavi tercih edilmemelidir, etken saptanmalıdır. Öte taraftan, 
rejeksiyon yetersiz immünsupresyonun bir sonucuydu. Bu nedenle antirejeksiyon tedavi 
sonrası idame immünsupresyonun da gözden geçirilmesi gerekir. Steroidsiz bir protokol 
kullanıyorsa, steroid eklenmesi, azatioprin yerine mikofenolat grubuna geçilmesi, 
siklosporiden takrolimusa dönülmesi, KNİ içermeyen bir protokol alıyorsa, KNİ içeren 
bir rejime dönülmesi, immünsupresiflerin düzeyini düşüren ilaç kullanımı varsa, doz ve 
düzeylerin ayarlanarak sıkı kontrolü, istemli olarak ilaç kullanmama varsa çözümlenmesi, 
yan etki nedeniyle etkin dozda ilaç kullanılamıyorsa bunum çözümü gereklidir.

Rejeksiyon mu? Enfeksiyon mu?

Akut rejeksiyon ile BK virüs nefropatinin aynı zamanda olması durumunda ne 
yapılacağı tartışmalıdır. Eğer kan BK viral yük pozitif olduğunda, ancak biyopside 
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intertisyel infiltrasyona rağmen inklüzyon cisimleri yoksa ve SV 40 negatif ise akut 
rejeksiyonun da eşlik ettiği düşünülür. Bu durumda intravenöz immünglobulin (IVIG, 
1-2 gm/kg)) tercih edilebilir. IVIG; BK ve JC virüslere karşı antikor içerdiği için BK 
nefropatide kötüleşme yapmadan rejeksiyonda etkili olabilir. Ancak bir süre idame 
immusupresyonun arttırılmaması, yakın BK viremi takibi gerekir. Riskli olmakla birlikte, 
bir diğer yaklaşım yine idame immünsupresyonda arttırıma gitmeden puls steroid 
yapmaktır. Ayrıca, BK nefropati tanısı sonrası immusupresyonun azaltılmasına bağlı 
rejeksiyon gelişimi, veya tam tersi potent rejeksiyon tedavisi sonrası BK nefropati gelişimi 
daha sık görülmektedir.

Subklinik rejeksiyon nedir, nasıl tanınır, tedavi edilmeli midir?

Herhangi bir yakınma ya da laboratuvar bozukluk olmadan, düzenli aralıklarla 
yapılan biyopsilere protokol biyopsileri denir. Bu protokol biyopsilerinde bazen akut 
rejeksiyon bulguları saptanır, buna subklinik rejeksiyon denir. Literatürde, subklinik 
rejeksiyonlar ister hücresel, ister antikor aracılı olsun saptandığı zaman tedavi edilmiştir. 
Günümüzde daha potent immünsupresiflerle subklinik rejeksiyon sıklığı azalmıştır. 
Öte taraftan immünolojik yönden daha riskli ve sensitize hastalar nakil yapılabilir 
duruma gelmiştir. Şüphesiz, bir merkezin tüm hastalarını protokol biyopsi programına 
alması hem uygulanabilir, hem de çok gerekli değildir. Ama, seçilmiş hasta gruplarında 
(yüksek riskli, sensitize, desensitizasyon yapılmış, gecikmiş greft fonksiyonu uzun süren, 
rejeksiyon geçirmiş hastaların takibinde, greft disfonksiyonu olmaksızın BK viremi 
varlığında, anlamlı titrede denovo DSA gelişiminde, immünsupresyonda anlamlı bir 
azalma veya arttırma sonrası takipte, ilaç dönüşümleri yapılmadan önce veya sonra) 
protokol biyopsileri önemli bilgiler verecektir.
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ANTIKOR ARACILI REJEKSIYON

Antikor aracılı rejeksiyon (AMR) akut ve kronik allograft disfonksiyonu ve graft 
kaybının en önemli nedenlerinden biridir. Hastalar kan transfüzyonu, gebelik, ve önceki 
transplantasyon yoluyla HLA antijenlerine karşı sensitize olmaktadırlar. Amerika’da 
bekleme listesindeki hastaların %35’inin sensitize olduğu rapor edilmiştir. Geçmişte donör 
spesifik antikor (DSA) ve cross-match pozitif hastalarda transplantasyon kontraendike 
iken, son yıllarda DSA saptamak için daha iyi metodların geliştirilmiş olması ve antikor 
aracılı immün cevabı baskılamak için efektif rejimlerin ortaya çıkması nedeniyle, sensitize 
hastalara da transplantasyon imkanı sunulmuştur. Ancak sensitize hastalarda yapılan 
transplantasyonun artması, akut ve kronik AMR’nin prevelansında da belirgin artışa 
neden olmuştur. 2000-2010 yılları arasında, farklı merkezlerde, farklı desensitizasyon 
protokolü uygulanmış 21 çalışmayı (DSA pozitif böbrek transplantasyonu yapılmış 725 
hasta) içeren bir derlemede (1), 2 yıllık hasta ve graft sağkalımları %95 ve %86 bulunurken, 
akut rejeksiyon oranı %36, akut AMR oranı %28 bulunmuştur. Bu oranlar sensitize 
olmamış hastalara göre oldukça yüksektir. Ayrıca bu hastalarda daha fazla transplant 
glomerülopatisi ve kronik AMR saptanmıştır.

AMR’nin Tipleri

Direkt olarak donör antijenlerine karşı olan antikorlar, rejeksiyonun farklı tiplerine 
neden olabilirler. 

-Hiperakut AMR: Transplantasyon öncesi var olan yüksek DSA nedeniyle 
transplantasyon sonrası dakikalar içinde (bazen bir kaç gün içinde) graft kaybı gelişir. 
Pretransplantasyon cross-match testlerinin benimsenmesinden sonra günümüzde çok 
nadir görülmektedir. Histopatolojisi, ciddi endotelyal ve arteriyal hasarın göstergeleri 
olarak arterit (sıklıkla transmural), interstisyel ödem ve neredeyse tüm vakalarda graft 
nefrektomi gerektiren ciddi kortikal nekroz ile karakterizedir. Çoğunlukla önceden 
transplantasyon hikayesi olan veya gebelik sayısı fazla olan hastalarda görülmesi, 
sensitizasyonunun ve önceden oluşmuş antikorların rolünü göstermiştir. Bunun için güçlü 
kanıtlar Patel ve Terasaki tarafından 1969 yılında ortaya konmuştur (2). Pretransplant 
cross-match pozitif 34 hastanın 24’ünde posttransplant hemen graft kaybı görülmüşken, 
cross-match negatif 195 hastanın yalnızca 8’inde graft kaybı görülmüştür. 

-Akut AMR: Daha önceden var olan ya da transplantasyon sonrası de novo gelişen 
DSA’ların neden olduğu, çoğunlukla transplantasyondan günler sonra ya da herhangi 
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bir zamanda ortaya çıkan graft disfonsiyonu ile karakterizedir (3). Akut AMR, tüm 

böbrek transplantların yaklaşık %5-7’inde görülürken, desensitizasyon protokolü 
uygulanmış DSA pozitif hastalarda daha yaygındır ve insidansı %20-40 arasında olduğu 
rapor edilmiştir (4,5). Histopatolojide yine antikorların aracılık ettiği endotelyal hasar 
görülmektedir ancak hiperakut rejeksiyondan daha az ciddidir. Biyopside sıklıkla 
endotelyal hücre şişmesi, glomerül ve peritübüler kapillerlerin nötrofilik infiltrasyonu, 
fibrin trombüsleri, interstisiel ödem ve hemoraji görülmektedir (6). Bu rejeksiyonların 
çok azında akut tübüler nekroz (ATN) tek bulgu olabilir. Biyopside C4d boyamasının 
geliştirilmesi ve antikorların saptanması AMR’leri tanımayı kolaylaştırmıştır.

-Subklinik AMR: Graft fonksiyonları normal olmasına rağmen histolojik ve 
immünolojik olarak AMR bulguları mevcuttur.

-Kronik AMR: Günümüzde antikorların kronik allograft hasarına neden olabildiği 
ve biyopside karakteristik olarak transplant glomerülopatisinin (TG) görüldüğü iyi 
bilinmektedir (7). TG (kronik allograft glomerülopatisi olarak da bilinir), glomerüler 
mezangial genişleme ve kapiller bazal membran duplikasyonu ile karakterizedir. Benzer 
olarak peritübüler kapiller bazal membranda da, elektron mikroskopla görülebilecek 
çoklu tabakalaşma gibi değişiklikler görülür. Klinik olarak özellikle erken evre hastalar 
asemptomatik olabileceği gibi ilerleyen evrelerde nefrotik proteinüri, hipertansiyon 
ve allograft disfonksiyonu görülebilir. Bazen özellikle de akut AMR gelişmiş vakalarda 
progresyon oldukça hızlı olabilir ve aylar içinde graft kaybı görülebilir (8). Protokol 
biyopsilerinde TG prevelansı 1 yılda %5 iken, 5 yılda %20 civarındadır (9).

Patogenez

Antikorlar çoğunlukla direkt olarak insan lökosit antijenleri (HLA)/major 
histokompatibilite kompleksi (MHC) klas I ve II antijenlerine karşı gelişmektedir (10). 
HLA klas I antijenleri tüm çekirdekli somatik hücrelerde bulunurken, HLA klas II 
yalnızca antijen sunan hücrelerde (B lenfosit, dentritik hücreler) ve endotel hücrelerinde 
bulunmaktadır. Antikorlar, MHC-klas I bağlantılı proteinler (MICA ve MICB), trombosit 
spesifik antijen, renin anjiotensin yolağı molekülleri gibi diğer donör spesifik antijenlere 
karşı da gelişebilir (11-13). Gebelik, kan transfüzyonu, öncedan yapılan transplantasyonlar 
HLA I ve II’ye karşı sensitizasyon için risk faktörleridir (11).

Antikor Aracılı Hasarın Mekanizması

Temel mekanizma antijen-antikor kompleksi yoluyla klasik kompleman sisteminin 
aktivasyonu ve bunun sonucunda membran atak kompleksinin oluşumu ve hücre 
hasarıdır. AMR’de hedef antijen endoteldir ve akut (glomerülit, peritübüler kapillerit) 
ve kronik (TG) vasküler hasar gelişir. Endotel hasarı sonucu trombosit aktivasyonu ve 
mikrotrombüs formasyonları gelişir. Kompleman aktivasyon ürünleri (örn: C3a ve C5a) 
inflamatuvar hücre infiltrasyonu ve inflamatuvar proçesin amplifikasyonuna yol açan 
kemokinleri aktive eder. Uzun süre devam eden inflamasyon, hücre proliferasyonu, bazal 
membran duplikasyonu ve mezangial interpozisyona neden olur. 
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Farklı immünoglobulin G (IgG) alt gruplarının komplemanı fikse etme güçleri 
farklıdır. IgG1 ve IgG3 komplemanı güçlü olarak fikse ederken, IgG2 ve IgG4 zayıf 
olarak fikse eder. Lefaucheur ve ark. yapmış oldukları güncel bir çalışmada, IgG3’ün daha 
çok akut AMR ve buna bağlı graft kaybı ile ilişili olduğu; IgG4’ün ise subklinik AMR 
ve artmış allograft glomerülopati, interstisyel fibrosiz ve tübüler atrofi ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir (14).

Antikorlar aynı zamanda, antikor bağımlı hücresel sitotoksite (ADCC) gibi 
kompleman bağımsız mekanizmalarla da hasar oluşturabilmektedirler. Antikorların Fc 
kısmına bağlanan naturel killer hücreler ve makrofajlar hücre lizisinden sorumludurlar 
(15). Ayrıca endotel hücre üzerinde antijen-antikor etkileşimi, Von Willibrand 
faktörü arttırarak trombosit aktivasyonuna ve lökositlerin infiltrasyonuna neden 
olabilmektedirler. 

AMR’nin Tanısı

AMR’nin tanısının kriterleri Banff 2013 konferansıyla yeniden düzenlenmiştir (16)

Akut/aktif AMR (tanı için 3 özellik bulunmalı)

1- Akut doku hasarının histolojik bulguları (≥1)
- Mikrovasküler inflamasyon (g>0 ve/veya ptc>0)
- İntimal ya da transmural arterit (v>0)
- Akut trombotik mikroanjiopati (diğer nedenlerin yokluğunda)
- Akut tübüler hasar (diğer aşikar nedenlerin yokluğunda)

2- Vasküler endotelde antikor hasarı bulguları (≥1) 
- Peritübüller kapillerlerde lineer C4d boyaması (İmmünfloresan incelemede C4d2 

ya da C4d3, immünhistokimyasal inceleme C4d>0)
- En az orta derecede inflamasyon (g+ptc≥2)
- Gen transkriptlerinin artmış ekspresyonu (ENDAT)

3- DSA’ların serolojik kanıtları (HLA ya da non-HLA)

Kronik, aktif AMR (tanı için 3 özellik bulunmalı)

1- Kronik doku hasarının morfolojik kanıtları (≥1)
- TG (cg>0) (kronik TMA’nin kanıtları yoksa)
- Ciddi PTK bazal membranda çoklu tabakalaşma (Elektron mikroskopi gerektirir)
- Arterial intimal fibrosis

2- Vasküler endotelde antikor hasarı bulguları (≥1)

- Peritübüller kapillerlerde lineer C4d boyaması (İmmünfloresan incelemede C4d2 
yada C4d3, immünhistokimyasal inceleme C4d>0)
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- En az orta derecede inflamasyon (g+ptc≥2)
- Gen transkriptlerinin artmış ekspresyonu (ENDAT)
- En az orta derecede inflamasyon (g+ptc≥2)
- Gen transkriptlerinin artmış ekspresyonu (ENDAT)

3- DSA’ların serolojik kanıtları (HLA ya da non-HLA)

Rejeksiyonun kanıtı olmaksızın C4d pozitifliği

1- Peritübüller kapillerlerde lineer C4d boyaması (İmmünfloresan incelemede C4d2 ya 
da C4d3, immünhistokimyasal incelemede C4d>0)

2- Morfolojik bulgu yok (g=0, ptc=0, cg=0, v=0, TMA=0, ptc bazal membranda çoklu 
tabakalaşma=0, ATN=0)

3- T-hücre aracılı rejeksiyon veya sınırda değişiklik yok

Bu yeniden düzenlenmiş Banff 2013 sınıflandırılması ile g ve cg skorları yeniden 
tanımlandı. Akut/aktif AMR’nin histolojik tanı kriterlerine, genelde mikst AMR /T-hücre 
aracılı rejeksiyonda görülebilen ve kötü prognozla ilişkili olduğu gösterilmiş izole intimal 
arterit eklendi. 

C4d boyaması: 

C4d klasik kompleman yolunun bir aktivasyon ürünüdür. Aktif C4d glomerüler 
kapiller ve PTK endoteline bağlanır. C4d birikimi DSA varlığı ile güçlü şekilde ilişkilidir 
(17) ve endotelde komplemanı fikse eden antikorların varlığının en iyi biyogöstergesidir 
(18). PTK’in %50’sinden daha fazla diffüz C4d boyama Banff 2007 sınıflamasında 
AMR’nin parmak izi olarak kabul edilmişken (19), 2013 Banff sınıflamasında C4d 
negative AMR tanımı yapıldı. 

Allograft biopsisinde C4d’nin saptanması, frozen kesitlerde immünofloresan (IF) 
boyama ile ve parafin kesitlerde immünperoksidaz (IP) boyama ile yapılmaktadır. 
IF boyamanın daha sensitif olduğu gösterilmiştir. IP boyamada saptanmış C4d 
pozitifliğinin klinik olarak önemi daha büyüktür (20). IP ile fokal (%10-50) PTK C4d 
boyamasının, DSA ve AMR ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. (21-22). ABO-uyumlu 
böbrek transplantasyonunda diffüz C4d boyanması güçlü olarak AMR ile ilişkili ve tedavi 
edilmesi gerekirken (23) ABO uyumsuz nakillerde protokol biyopsilerinde rejeksiyonla 
ilişkisiz olarak saptanabilir (24). 

Anti-HLA Antikorlarının Saptanması

Hücre temelli teknikler: Kompleman bağımlı sitotoksite testi (CDC), pretransplant 
antikorları saptamak için hala altın standarttır. Duyarlılığı düşük olup, hiperakut 
rejeksiyona neden olabilecek antikorları saptar. Antihuman globulinin eklenmesi 
(AHG-CDC) ile, testin duyarlılığı artırılır ve komplemanı fikse etmeyen antikorların 
da saptanmasını sağlar. Flow sitometrik cross-match testi, CDC’den daha duyarlıdır ve 
florokrom ile işaretli antihuman Ig antikorları ile mevcut antikorları saptar
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Solid faz yöntemleri: ELISA ya da flow sitometrik PRA teknikleri ile anti-HLA 
antikorlarını saptamak için pürifiye edilmiş tek HLA antijenleri kullanılır. Bu testlerin 
duyarlılıkları artmıştır. Luminex testinde (Tek boncuk antijen) saptanmış antikorların 
gücü, ortalama flöresan yoğunluğu (MFI) ile gösterilir. Bu testlerin standardizasyonu 
kötüdür ve merkezler arası farklılık gösterir. Günümüzdeki en sensitif testtir ve mevcut 
bütün antikorları saptar. Epitop ve allel spesifik antikorları saptayabilir. 

C1q testi, modifiye edilmiş tek boncuk antijen testidir ve komplemanı fikse ve aktive 
etme kapasitesine sahip antikorları saptamak için kullanılır. 

AMR Tedavisi

AMR tedavisinde aşağıdaki tedavi stratejilerin kombinasyonları kullanılabilir.

1- Plazmaferez (PF) ya da İmmünadsorbsiyon (IA) ile antikorların uzaklaştırılması
2- İntravenöz immünoglobulin (IVIG)
3- Rituximab (anti-CD20)
4- Eculizumab
5- Bortezomib
6- Splenektomi

PF, immünoglobulinler için spesifik değildir ve pıhtılaşma faktörleri dahil tüm plazma 
proteinlerinin azalmasına neden olur. Bu nedenle albumin veya taze donmuş plazma ile 
replasman gerekir. Kaskad filtrasyon ya da double filtrasyon denilen yöntemlerle özel 
filtreler ve tekniklerle replasman sıvısı gerekmeksizin plazmadan immünglobulinlerin 
etkin şekilde uzaklaştırılması da mümkündür. Benzer şekilde yine replasman sıvızı 
gerektirmeyen IA yöntemi de, IgG bağlanması için oldukça yüksek afiniteye sahip 
stafilokokal protein-A kolonları ile yapılmaktadır. Klasik plazmafereze göre etkinlikleri 
daha fazla olan kaskad filtrasyon ve IA’un maliyetleri doğal olarak daha fazladır. 

IVIG, dolaşımdaki anti-HLA’ları birçok değişik mekanizma ile inhibe etmektedir. 
Bunlar arasında anti-idiotip antikorlar yoluyla nötralize etme, kompleman sistemini 
inhibe etme (25), C3b ve C4b’e bağlanarak, bunların hücre membranı üzerine 
depozisyonunu önleme, C3a ve C5a’nın nötralizasyonu ve membran atak kompleksin 
oluşumunu önleme (26), FcyRs aktivasyonu için Ig agregatları ile yarışarak immün 
aktivasyonu bloke etme ve anti-HLA antikorlarının klirensini artırma, immün hücreler 
üzerinde negatif regülatuvar reseptör olan FcyIIb’nin ekspresyonunu arttırma, B hücre 
üzerindeki CD19 ekspresyonunu inhibe etme ve B hücrelerinin apopitozunu indükleme 
(27) mekanizmaları sayılabilir. IVIG aynı zamanda makrofaj, nötrofil, trombosit, mast 
hücresi ve naturel killer hücreler üzerindeki Fcy reseptörlerine bağlanarak ve sitokin, 
kemokin, adezyon moleküllerini inhibe ederek hücresel immün cevap üzerine de inhibe 
edici etki yapmaktadır.
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Rituximab, insan/mürin kimerik bir monoklonal antikor olup pre-B ve matür B 
lenfositler üzerindeki CD20’ye bağlanır (28). B-hücreli lenfomalar için FDA onayı vardır 
ve posttranplant lenfoproliferatif hastalık tedavisinde de kullanılmaktadır. Plazma ve 
pro-B hücreleri yüzeylerinde CD20 ekprese etmediklerinden dolayı, rituximabın antikor 
üretiminin inhibisyonu üzerine etkisi kısıtlıdır. Etkisi 6-12 ay kadar sürebilir.

Eculizumab, kompleman C5’e karşı insanlaştırılmış monoklonal bir antikordur ve 
C5 proteininin C5a ve C5b’ye yıkımını inhibe ederek, terminal kompleman kompleksi 
C5b-9’un oluşumunu önler ve kompleman aracılı hücre hasarına engel olur. Eculizumab 
ciddi AMR tedavisinde kurtarma tedavisi olarak kullanılabilmektedır (29, 30). Mayo 
kliniğinden yapılmış bir çalışmada, cross-match pozitif hastalarda eculizumabın akut 
AMR gelişimi önlediği gösterilmiştir.(29-30)

Bortezomid, bir proteazom inhibitörü olup, anti-HLA antikorlarını ortadan 
kaldırmada ve AMR tedavisinde başarılı olarak kullanılmıştır (31,32). Everly ve ark. (32) 
AMR tanılı 6 hastaya Bortezomib kullandıkları bir çalışmada, hastaların DSA seviyelerinin 
azalmasını ve AMR’lerinin düzeldiğini göstermişlerdir. Ancak bu gruptaki 3 hastada TG 
gelişmiştir. 

Splenektomi, antikor sekrete eden B hücrelerini de içeren lenfositlerin major kaynağını 
ortadan kaldırır. Dirençli AMR’de diğer tedavilere yanıt alınamazsa son seçenek olarak 
kullanılabilir. Ancak cerrahi riskin dışında, uzun dönemde artmış infeksiyon riskinden 
dolayı olduça tehlikeli bir tedavi yaklaşımı olup yaygın kullanılmamaktadır.

Akut hücresel rejeksiyon sıklıkla AMR’ye eşlik etmektedir ve bu tablonun tedavisi 
için steroid ya da anti-timosit globulin (ATG) gibi T-hücre deplese edici tedavilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Saf AMR, ya da düşük seviyeli hücresel rejeksiyonla birlikte olan 
AMR de T-hücre deplese edici tedavilerin kullanımının önemi bilinmemektedir. Ancak, 
ATG kullanımı, T-hücre uyarımını ve dolayısıyla B-hücre aracılı antiallograft cevabını 
azaltabilir ve AMR sürecinin daha iyi kontrolüne yardım edebilir denilmektedir.

Prognoz

Yapılmış birçok çalışmada AMR’nin 1 ve 5 yıllık graft sağkalımları genelde kötü 
bulunmuştur. Lederer ve ark. (33) C4d pozitif AMR tanılı hastalarda graft sağkalım 
oranını 4 yıllık %50, C4d negatif AMR de 8 yıllık %50 olarak bulmuşlardır. Poduval ve 
ark. (34), diffüz C4d pozitif olanlar için 1 yıllık graft kaybı %65, fokal ve negative C4d 
olanlar için ise %33 olarak bulmuşlardır. Bir başka çalışmada C4d pozitif ve negatif 
olanlar arasında 3 yıllık graft sağkalımında farklılık bulunmamıştır, ancak bu çalışmada 
C4d pozitif olanların ATG ile daha agresif tedavi edildikleri rapor edilmiştir (36). 

Fokal C4d pozitifliğinin klinik önemi hala bilinmemektedir. Biyopsilerin çoğunda 
C4d, AMR’nin histolojik kanıtları ile ilişkili olmamasına rağmen, C4d’nin varlığı, mevcut 
DSA’ya işaret ettiğinden dolayı hala kötü graft sonuçlarıyla ilişkili bulunmaktadır (35-37) 
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Kronik AMR’nin tedavisi iyi bilinmemektedir ve çoğu tedaviye dirençlidir. 
Günümüzde en efektif ve akılcı yaklaşım, pretransplant immünolojik riskin Luminex tek 
boncuk antijen ve flow sitometrik cross match yöntemleriyle belirlenip, AMR gelişiminin 
önlenmesidir. 

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar;

1- Transplantasyon öncesi hangi klinik ve laboratuvar bulguları yüksek AMR 
riskini gösterir?

Klinik olarak hastanın gebelik, kan transfüzyonu ve önceden böbrek nakli varsa, kadın 
için eşinden ya da çocuğundan böbrek nakli planlanıyorsa AMR için yüksek riskli kabul 
edilmektedir. Laboratuvar olarak ise HLA uyumsuzluğu ≥3 (özellikle DR uyumsuzluğu) 
varsa ve yüksek sensitizasyonun bulgusu olarak PRA≥%25, CDC cross-match (+), flow 
cross-match >300, DSA MFI değeri >2000 ise özellikle C1q fikse eden DSA varsa AMR 
riski oldukça yüksektir. Ayrıca desensitizasyon protokolü uygulanmış hastalarda, AMR 
riskinin yüksek olduğu bilinmektedir ve bu durum hastalara transplantasyon öncesi net 
ve çok açık biçimde anlatılmalıdır.

2- AMR, transplantasyon sonrası belli bir zaman diliminde mi ortaya çıkar?

Akut AMR özellikle immünsupressif ilaç kullanımındaki uyumsuzluklara bağlı olarak 
transplantasyondan sonraki herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir. Komplians sorunları 
dışında genellikle akut AMR transplantasyondan 1 hafta sonra ile 3-6 ay arasında ortaya 
çıkarken, geç-kronik AMR 6 aydan sonra görülmeye başlamaktadır.

3- C4d birikiminin olmaması AMR tanısını ekarte ettirir mi? 

C4d pozitifliği vasküler endotelde antikor hasarının en önemli göstergesidir Aynı 
zamanda diffüz C4d pozitif AMR’de graft kaybının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. 
Ancak Banff 2013 konferansı ile C4d negatif AMR’lerin olabileceği ortaya konmuştur. 
% 20-40 arasındaki AMR olgusunda C4d negatif bulunabilir. Bu durumda peritubuler 
kapillarit gibi diğer histopatolojik kanıtlar ve DSA’lar tanıda daha da önem kazanır. 

4- AMR tanısı için DSA bakılması gerekli midir?

Evet. AMR tanısı için HLA ya da non-HLA DSA’ların serolojik kanıtları gereklidir. 
Ancak non-HLA DSA incelemesi rutin pratikte yapılmamaktadır.

5- AMR tedavisinde ATG’nin yeri var mıdır?

ATG kullanımı, T-hücre uyarımını ve dolayısıyla B-hücre aracılı anti-allograft 
cevabını azaltabilir ve AMR sürecinin daha iyi kontrolüne yardım edebilir. Saf AMR’de 
etkinliği çok iyi bilinmezken, T-hücre aracılı hücresel rejeksiyonun eşlik ettiği mikst 
AMR’de kullanılması faydalı olabilir. 
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6- AMR tedavisi sonrası idame immünosupresif tedavi nasıl olmalıdır?

AMR tedavisi sonrası idame immünosüpresif tedavi mümkün olduğu kadar 
güçlendirilmelidir. Mümkünse siklosporin ve mTOR inhibitörleri, tacrolimus gibi daha 
potent ajanlarla değiştirilmelidir.

7- AMR tedavisi sonrası klinik ve immünolojik izlem nasıl olmalıdır?

Hastalar gerek AMR tedavisinin beraberinde getirebileceği enfeksiyon, gibi 
komplikasyonlar açısından, gerekse immünosupresyonun iyi monitorize edilmesi adına 
poliklinikte daha sık görülmelidirler. Ayrıca 3-6 ay gibi aralar ile DSA monitorizasyonunun 
ve gerektiğinde protokol veya endikasyon biyopsilerinin yapılmasından kaçınılmamalıdır. 

8- AMR gelişim riski yüksek hastalarda protokol biyopsileri yapılmalı mıdır ?

Evet. Unutulmamalıdır ki immünolojik riski yüksek olan hastalarda her zaman için 
preemptif tedavi yaklaşımları daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle bu tür hastalarda ve 
özellikle desensitizasyon tedavisi yapılarak transplantasyon yapılan hastalarda, hem DSA 
monitorizasyonu, hem de protokol biyopsileri ve bunlar ışığında yapılan erken tedaviler 
graft sağkalımını anlamlı oranda uzatmaktadır. 
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POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM 
CERRAHI KOMPLIKASYONLAR

Günümüzde transplant immünolojisi, organ çıkartılması, organ korunması ve cerrahi 
teknikte sağlanan gelişmeler ile renal transplantasyon, son dönem böbrek yetmezliği 
olan hastalarda düşük komplikasyon oranları ile en başarılı tedavi yöntemi haline 
gelmiştir. Posttransplant greft kaybının en önemli sebebi rejeksiyon olmakla birlikte 
uzun dönem başarıyı etkileyen faktörlerden birisi de erken dönemde meydana gelen 
komplikasyonlardır.

Hematom, renal arter ve ven trombozu, renal arter stenozu, üreter darlığı, idrar kaçağı 
ve lenfosel bilinen en önemli posttransplant erken dönem cerrahi komplikasyonlardır.

Kanama ve Hematom

Renal transplantasyon sonrası yaşamı tehdit edici kanama oldukça nadir bir 
komplikasyondur ve meydana gelme sıklığı % 1 ile % 3 arasında değişmektedir. 
Genellikle ameliyattan sonraki ilk 24-48 saat arasında görülür ve sıklıkla eksik hemostaz, 
antikoagülan/antiagregan kullanımı veya üremiye bağlı trombosit disfonksiyonuna 
sekonderdir.

Etiyoloji

Minör kanamalar çoğunlukla renal greftin hilum düzeyindeki ve renal yataktaki 
arteriollerden kaynaklanmakta iken çoğunlukla kendini sınırlar tarzdadır. Daha 
majör kanamalar ise akut dönemde sıklıkla teknik problemlere bağlıdır ve hastanın 
hemodinamisi yakın takip edilerek gerekirse cerrahi eksplorasyon vakit kaybedilmeden 
bir seçenek olarak düşünülmelidir. Daha ilerleyen dönemde (posttransplant ikinci veya 
üçüncü hafta) ise mikotik anevrizma rüptürüne bağlı kanama nadir de olsa görülebilir. Bu 
tablo septik seyretmekle birlikte mortalitesi yüksektir ve ne yazık ki çoğunlukla allogrefti 
çıkarmak kaçınılmazdır. Kendi klinik tecrübemizde mikotik renal arter anevrizması 
gelişen bir hastada anevrizmatik segment rezeke edilerek sentetik greft ile tamir yoluna 
gidilmiştir. Cerrahi sırasında in-situ soğutma tercih edilmiştir.

Klinik özellikler ve Tanı

Postoperatif kanama ve hematom, tablonun şiddetine göre, asemptomatik seyredip 
kendini sınırlayabileceği gibi azalmış idrar çıkışı ve hemodinamik instabilite (taşikardi, 
hipotansiyon) ile de seyredebilir. Majör kanamalarda hemoglobin düşüşü kaçınılmazdır. 
Ayrıca dreni olan hastalarda hemorajik drenaj ve greft etrafında şişme görülmesi de erken 
dönemde hematomu düşündürür bulgulardır.
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Ultrasonografi (USG) postoperatif hematomu göstermede ilk tercih edilecek 
yöntemdir. Ancak barsak gazları nedeni ile hematom boyutunu göstermede güvenilir 
olmayabilir. Doppler mod ile hematom basısından etkilenebilmesi açısından transplante 
böbreğin perfüzyonunun değerlendirilmesine olanak sağlaması en önemli avantajıdır. 
Bilgisayarlı tomografi (BT) ise transplante böbrek etrafındaki heterojen kresentik 
koleksiyonu boyutları ve lokalizasyonuyla beraber en iyi gösterecek tetkiktir. 

Tedavi

Bu aşamada ilk basamak daima sıvı resüsitasyonu, hemodinami monitörizasyonu 
ve transplante böbreğin fonksiyonunun takibinden oluşmalıdır. Hemoglobin < 8.0 g/dL 
altına gerilediğinde kan transfüzyonu da bir seçenek olarak düşünülmelidir. Sebebi ortaya 
koymak açısından hastanın kanama profili ve trombosit düzeyleri ölçülmelidir.

Hematomun perkütanöz yolla drenajı erken gelişimli hematomlarda ne yazık ki etkili 
bir yöntem değildir. Çünkü bu aşamada olay ya kendini sınırlayacak derecede minör ya 
da cerrahi teknik hata gibi bir sebepten kaynaklanacak şekilde majör seyirlidir ve cerrahi 
eksplorasyonu şart kılar. Cerrahi kararı alınan hastalarda ise aktif kanama kaynağı 
olarak ilk önce renal greftin hilum düzeyindeki damarlar, retroperitoneal venler ve karın 
duvarındaki kaslar bir odak olarak değerlendirilmelidir.

Renal arter trombozu

Renal arter trombozu % 1’den az oranda görülen nadir ve akut bir komplikasyondur; 
ancak erken allogreft kaybının % 2-7 kadarından sorumludur. Postoperatif ilk 24 saatte 
ortaya çıkan renal disfonksiyon arter trombozu ihtimalini daima akla getirmelidir.

Etiyoloji

Sıklıkla teknik sebeplerle ortaya çıkan bu komplikasyonda temel faktörler; postoperatif 
dönemdeki inatçı hipotansiyon, hiperkoagülasyon durumu, cerrahi sırasında intimanın 
yırtılması, nativ veya verici renal arter diseksiyonu, anastomozun uygunsuz yapılması, 
arterin uygunsuz açılanması (kinking) ve renal vasküler pedikülün torsiyonu olarak 
sayılabilir. Pediatrik yaş grubu ve periton diyalizi yapan hastalar yine renal arter trombozu 
açısından risk gruplarını oluştururlar. 

Klinik özellikler ve Tanı

Arter veya ven trombozu sıklıkla anüri veya oligüri ile ortaya çıkarak akut greft 
disfonksiyonu ile seyreder. Bu durum, renal transplantın parankimini destekleyecek 
kollateral bir dolaşım olmadığından vakit kaybetmeden tanı konması gereken bir tablodur. 
Postoperatif erken dönemde ağrı olmaksızın idrar çıkışında ani azalma veya kesilme, 
üriner kateter tıkanıklığı dışlandıktan sonra, akla ilk olarak renal arter trombozunu 
getirmelidir.

Renkli Doppler USG, allogreft böbreğin perfüzyon yeterliliği ve rezistif indeksi 
değerlendirerek tanıya yardımcı olan basit ve güvenilir bir yöntemdir. Renal arteriografi, 
sintigrafi ve BT tanıya ulaşmada diğer kullanılabilecek araçlardır.
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Tedavi

Tıkanmadan 12 ile 48 saat sonra başarılı trombektomi, trombolizis ve perkütan 
tromboaspirasyon yapıldığını bildiren yazılar olsa da; ne yazık ki hemen hemen tüm 
vakalar greftin çıkarılması ile sonuçlanmaktadır. Çünkü çoğunlukla, tanı konulduğu anda 
greftte geri dönüşümsüz bir hasar meydana gelmiştir. Bu yüzden posttransplant renal 
arter trombozunu önlemenin en önemli yolu, titiz bir cerrahi teknik ve riskli vakalarda 
antikoagülasyon profilaksisinden geçmektedir.

Renal ven trombozu

Sıklıkla posttransplant ilk bir hafta içerisinde ve literatürde % 4-5’e kadar varan 
oranlarda görülen renal ven trombozu da, arter trombozu gibi çoğunlukla greft kaybı 
ile sonuçlanır. Siklosporin kullanan hastalarda yaklaşık iki katına kadar çıkabilen bu 
oran, posttransplant dönemde aspirin kullananlarda anlamlı oranda düşebilmektedir. Bu 
komplikasyon cerrahi sonrası çok erken aşamada görülmesi beklenen bir durum değildir; 
çünkü transplante renal ven göreceli olarak anastomoz darlığına dirençlidir ve yüksek 
renal ven akımı ile koruma altındadır.

Etiyoloji

Renal arter trombozu gibi çoğunlukla teknik sebeplerle ortaya çıkan renal ven 
trombozunda rol oynayan temel faktörler; greftin iliyak çukura yanlış yerleştirilmesi 
sonucu renal vende katlanma veya uygunsuz açılanma, anastomoz darlığı, lenfosel veya 
hematüriye bağlı renal ven basısı, iliofemoral ven trombozu, hiperkoagülasyon durumu 
ve dehidratasyon şeklinde sayılabilir. Ayrıca daha geç başlangıçlı renal ven trombozları 
rekürren membranöz nefropati veya glomerülonefrit ile ilişkili olabilir. Ayrıca canlı 
donör transplantasyonlarında sağ böbreğin tercih edildiği hastalarda risk yükselmektedir.

Klinik özellikler ve Tanı

Renal ven trombozunun alışılmış klinik özelliği, ilk haftalarda ortaya çıkan greft 
şişkinliğine bağlı ani başlayan ağrı ve hassasiyet, oligüri veya anüri ile çoğunlukla buna 
eşlik eden makroskopik hematüri şeklindedir. Ayrıca birçok vakada bu tabloya iliofemoral 
ven trombozu da eşlik etmektedir. Bazı durumlarda ise ani ve hızlı başlangıçlı tablo greft 
rüptürüne sebep olarak hayatı tehdit edecek derecede bir kanamaya sebebiyet verebilir.

Renkli Doppler USG tanıda en yol gösterici araçtır. Artmış greft volümüne ek olarak 
azalmış veya kaybolmuş venöz akım ile ters yönde diyastolik arteriyal akım görüntüsü 
tanı koymada yol göstericidir. Manyetik Rezonans (MR) venografi de bu komplikasyonu 
ortaya koymak için kullanılabilecek başka bir görüntüleme yöntemidir.

Tedavi

Transplantasyon sonrası erken dönemde renal vende tromboz gelişen hastaların 
çok azıyla ilgili başarılı sonuçlar vardır. Her ne kadar erken cerrahi eksplorasyon ve 
trombektomi greftin korunmasını sağlıyor gibi görünse de; genellikle yaygın intrarenal 
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venöz trombüs ve uzamış hipertansiyon ilerleyen süreçte greft kaybına sebep olmaktadır. 
Renal ven trombozunda da renal arter trombozu gibi ilk birkaç saat içerisinde müdahale 
edilmediği sürece nefrektomi kaçınılmaz bir durumdur. Ancak transplantasyondan aylar 
sonra ortaya çıkan olgularda perkütan ile kombine edilmiş mekanik ve/veya kimyasal 
trombolizisin başarılı bir şekilde uygulanabildiğini gösterir yayınlar mevcuttur.

Renal arter stenozu

Arter stenozu, greft trombozuna göre daha geç (6-12 ay) ancak daha sık görülen bir 
vasküler komplikasyondur ve görülme sıklığı % 1-10 arasında değişmektedir. 

Etiyoloji

Damarlardaki aterosklerotik hastalık, greft renal arterinde intimal yaralanma, uç-uca 
anastomoz (uç-yana göre 3 kat daha riskli), greftin arteriyal endoteline karşı alloimmün 
yanıt ve uygunsuz sütür tekniği gibi birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Renal arter stenozu, genellikle anastomoz seviyesinde ve neo-intimal hiperplaziye 
sekonder olarak gelişmektedir.

Klinik özellikler ve Tanı

Posttransplant birinci yıl içerisinde medikal tedaviye dirençli ciddi hipertansiyon, 
hipertansiyona eşlik eden greft üzerinde duyulan üfürüm (murmur) veya açıklanamayan 
greft disfonksiyonu tanıya yardımcı klinik özelliklerdir.

Renal arter stenozundan şüphelenilen her olguda mutlaka ilk yapılması gereken 
görüntüleme yöntemi Renal Doppler USG’dir. Böylece diğer allogreft disfonksiyonu 
yapan sebepler de kolayca dışlanmış olur. Dijital substraksiyon anjiyografisi, MR veya BT 
anjiyografi tanıyı doğrulamak veya yüksek şüphede kalınan olgularda tanıya gitmek için 
ideal görüntüme yöntemleridir.

Tedavi

Renal arter stenozu, diğer vasküler komplikasyonların aksine başarılı bir şekilde tedavi 
edilebilen bir posttransplant komplikasyondur. Önceleri primer olarak cerrahi girişim 
ile tedavi edilmekte iken, yüksek morbidite (% 5-10 greft kaybı) ve mortalite (% 3-4) 
nedeniyle, kritik darlıklar ve girişimsel yöntemlere yanıtsız vakalar dışında cerrahiden 
uzaklaşılmıştır. Günümüzde renal arter stenozu primer olarak yüksek başarı oranıyla 
(% 75-80) perkütan translüminal balon anjiyoplasti ile tedavi edilmektedir. Ancak bazı 
hastalarda tekrarlayan girişimler ve stent yerleştirilmesi gerekebilmektedir.

Üreter darlığı

Üreter darlığının görülme sıklığı % 3-8 arasında değişmektedir. Bu komplikasyon, 
transplantasyon sonrasında erken veya geç dönemde olabilir. Çoğunda sebep distal 
üreterik iskemidir. Bu yüzden neredeyse vakaların tamamına yakınında (% 90) darlık 
üreterin distal üçte birindedir.
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Etiyoloji

Erken dönemde (< 3 ay) sebep teknik hatalar, üreterik iskemi, lenfosel ve üreterde kan 
pıhtısı iken; geç dönemde (> 3 ay) üreterik striktür veya iskemi, periüretral fibrozis, taş, 
lenfosel veya tümör basısıdır. Teknik sebepler incelendiğinde ise karşılaşılan durumlar 
sıklıkla üreter anastomozunda ki teknik problemler, üreteral malrotasyon, submusküler 
tünelin kapatılmasındaki yanlışlık, submusküler tünelde hematom veya üreterovezikal 
anastomozda anormal açılanmadır.

Klinik özellikler ve Tanı

Transplante böbrek denerve olduğundan hastalar tipik bir kolik ağrı tariflemezler. 
Klinik çoğunlukla idrar miktarında azalma, renal disfonsiyona ikincil hipertansiyon 
veya serum kreatinin değerindeki yükselme ile ortaya çıkar. Kronik rejeksiyon da serum 
kreatinin değerlerini etkilediği ve hafif düzeyde üriner dilatasyona sebebiyet verdiğinden 
bu iki tablo mutlaka birbirinde ayrılmalıdır.

Doğruluğu ve non-invaziv olması sebebiyle USG ilk seçilecek görüntüleme yöntemidir. 
Bu şekilde hidronefroz veya olası dış bası etkeni (hematom, lenfosel, apse) ortaya 
konulabilir. Posttransplant erken evrede yoğun diüreze bağlı olarak çoğunlukla gelişen 
ılımlı pelvikalisiyel dilatasyonun sonraki dönemde de devam etmesi üreter darlığını 
mutlaka akla getirmelidir. Şüphede kalınan durumlarda diğer yapılacak tetkikler ise 
radyonüklid renogram (furosemid uygulaması öncesi ve sonrası) ve antegrad piyelografi 
(Whitaker testi)’dir. Antegrad piyelografi darlık seviyesi hakkında bilgi verdiğinden 
tedavi planı açısından da yol göstericidir.

Tedavi

Üriner tıkanıklığın seviyesi, oluş sebebi ve zamanı tedavi yöntemini etkileyen 
unsurlardır. Çoğu hastada tanı ile birlikte uygulanan perkütan nefrostomi tüpü cerrahi 
girişim gerekmesi durumunda sepsis ve üremi oluşmasını önler. Böylece greft fonksiyonu 
normale çekilerek tedavi sürecinde zaman kazanılmış olur.

Distal seviyede olan darlıkların ilk basamak tedavisinde perkütan antegrad balon 
dilatasyon özellikle 2 cm’den kısa segmentteki darlıklarda güvenle uygulanabilecek bir 
yöntemdir. Bazı hastalarda balon dilatasyon yapıldıktan sonra stent de yerleştirilebilir. 
Daha proksimal yerleşimli obstrüksiyonda ve 2 cm’den daha uzun segmenti etkileyen 
darlıklarda sebep çoğunlukla iskemi ve periüreteral fibrozis olduğundan cerrahi girişim 
kaçınılmazdır.

Idrar kaçağı

Üriner kaçak sıklıkla ilk üç ay içerisinde özellikle de postoperatif ilk birkaç günde 
meydana gelir. En sık odak distal üreter veya üretero-neosistektomi anastomoz hattıdır. 
Ancak kaçak, böbrek, üreter veya mesane kaynaklı da olabilir. Görülme sıklığı % 1-8 
arasında değişmektedir.
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Etiyoloji

Sebep genellikle cerrahi teknik sebebiyle distal üreterde meydana gelen nekrozdur. 
Üreter etrafındaki bağ ve adventisyal dokuların sıyrılması, aberran alt pol arteri veya 
aksesuar renal arterin yaralanması, kısa üreter ve üreter yaralanması diğer sebeplerdir.

Klinik özellikler ve Tanı

Ateşle birlikte greft bölgesinde şişlik ve ağrı, özellikle sonda çekildikten sonra dren 
miktarında dramatik artış veya yara yerinden bol miktarda berrak drenaj, idrar çıkışında 
azalma, renal disfonksiyon ve kreatinin düzeyinde yükselme üriner kaçağın klinik 
tablosunu oluşturur. Bazı hastalarda kaçak periton içerisine olur ve böylece üriner asit 
gelişir.

Ürinoma, USG’de iyi sınırlı, septasyon göstermeyen ve boyutu hızla artan anekoik sıvı 
lokülasyonu olarak görülür. Tanı için yapılan perkütanöz aspirasyonda yüksek kreatinin, 
üre ve potasyum düzeyi ile düşük sodyum düzeyi tanısaldır. Antegrad piyelografi veya 
sistogram kaçak seviyesini belirlemeye yardımcı diğer tetkiklerdir.

Tedavi

Üriner kaçağın erken tespiti ve tedavisi çok önemlidir; zira tablo sepsis ve yüksek 
mortalite ile seyredebilir. Kaçakların çoğu yeniden üreteral kateter yerleştirilmesi, 
perkütanöz nefrostomi ve/veya stent ile tedavi edilebilirken; konservatif tedaviye yanıt 
vermeyen kaçaklarda, büyük veya erken dönemdeki kaçaklarda cerrahi eksplorasyon 
kaçınılmazdır. Kaçak kontrol altına alındıktan 8-10 hafta sonra retrograd piyelografi 
yapılarak kaçak ve striktür kontrolü yapılmalı ve stent çıkarılmalıdır.

Lenfosel

Lenfosel, posttransplant dönemde greft çevresinde görülen sıvı birikiminin en sık 
sebebidir. Ortalama görülme sıklığı % 1-20 arasında değişmektedir. Transplant sonrası 
en sık 1-2 ay içerisinde görülmekle birlikte yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Bu kaçağının 
ana kaynağı çoğunlukla iliak damarlar boyunca bulunan lenf kanalları ve renal greftin 
hilum düzeyindeki lenfatiklerdir.

Etiyoloji

Sıklıkla sebep greft yatağında yapılan diseksiyonlar ile iliak damarlar etrafındaki 
lenfatiklerin zarar görmesi veya uygunsuz ligasyonudur. Ayrıca lenfosel, obez alıcılarda, 
agresif diüretik kullananlarda, heparinize hastalarda ve alt ekstremitede lenf akımının 
artmasına sebebiyet veren ödematöz alıcılarda daha sık görülmektedir.

Klinik özellikler ve Tanı

Çoğu hastada asemptomatik olarak seyreden lenfoseller genellikle spontan olarak 
kaybolurlar. Ancak daha büyük lenfoseller (3 cm’den büyük) venöz obstrüksiyon, venöz 
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tromboz veya üreter basısına sebep olarak semptomatik seyredebilirler. Bu yüzden 
hastalarda bulgular çeşitlidir: miksiyon paterninde değişiklik, greft bölgesinde şişlik ve 
ağrı, genital organlarda ve ipsilateral bacakta ödem, hidronefroz, greft fonksiyonunda 
bozulma, pyelonefrit, pelvik ven trombozu ve yara yerinden akıntı gibi.

USG ile lenfoseller tipik olarak düzgün sınırlıdır ve lineer septasyon gösterirler ve bu 
özellikleri ile ürinoma, hematom ve apseden ayrılırlar. Ayrıca ayırıcı tanı için perkütanöz 
yolla yapılan aspirasyon, hem diagnostik, hem de terapötiktir. Aspire edilen sıvı eğer lenf 
sıvısı ise kan biyokimyası ile benzer elektrolit kompozisyonuna sahip olduğu görülerek 
tanı netleştirilebilir. Yine BT, MR ve radyonüklid görüntüleme yöntemleri ile tanıya 
gidilebilir.

Tedavi

Tedavi kararı semptomatik duruma göre verilmelidir. Asemptomatik hastalar klinik 
tablo ve USG ile takip edilebilirken; semptomatik hastalar iğne aspirasyonu, perkütan 
drenaj, skleroterapi veya cerrahi drenaj ile tedavi edilebilirler. Çoğu hastada konservatif 
bir yöntem olan USG eşliğinde aspirasyon veya perkütanöz drenaj tedavide yeterli 
olmaktadır. Ancak bu işlemlerin tekrarlaması enfeksiyon riskini arttırabilmektedir. 
Tekrarlayan veya dirençli olgularda ise seçilecek cerrahi teknik laparoskopik yöntemle 
lenfoselin peritona fenestrasyonu ve internal drenajdır. Bu işlem sırasında üreterin 
lenfoselin medial kenarında olabileceği unutulmamalı ve açılan pencerenin barsak 
inkarserasyonuna sebebiyet vermeyecek derecede geniş olmasına özen gösterilmelidir. 

Lenfoselde semptomatik olmadığı ve lokal veya sistemik infeksiyon bulguları 
görülmediği sürece rutin antibiyotik tedavisi gereksizdir.

Sıkça karşılaşılan soru ve sorunlar:

1. Posttransplant erken dönemde en sık karşılaşılan cerrahi komplikasyonlar 
nelerdir?

- Hematom, renal arter ve ven trombozu, renal arter stenozu, üreter darlığı, idrar 
kaçağı ve lenfosel erken dönemde en sık görülen cerrahi komplikasyonlardır.

2. Transplantasyon sonrası meydana gelen hematomda profilaktik antibiyotik 
gerekli midir?

- Her hematom, antibiyotik kullanım endikasyonu doğurmamaktadır. Ancak 
hayatı tehdit edecek boyutta kanamaya sebep olabilecek bir kanamada kontaminasyon 
kaynağı verici olabileceğinden bu durumdaki allogreft alıcılarına profilaktik antibiyotik 
uygulaması önerilmektedir.

3. Renal arter ve ven trombozunda tedavi yaklaşımı ve klinik seyir nasıldır?

Her ne kadar erken cerrahi eksplorasyon ve trombektomi greftin korunmasını 
sağlıyor gibi görünse de; ne yazık ki hemen hemen tüm vakalar greftin çıkarılması ile 
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sonuçlanmaktadır. Çünkü çoğunlukla, tanı konulduğu anda greftte geri dönüşümsüz bir 
hasar meydana gelmiştir.

4. Posttransplant dönemde gelişen renal arter stenozu tedavisinde cerrahinin yeri 
nedir?

Renal arter stenozu, trombotik vasküler komplikasyonların aksine başarılı bir şekilde 
tedavi edilebilen bir tablodur. Önceleri cerrahi primer tedavi yöntemi iken, yüksek greft 
kaybı (% 5-10) ve mortalite (% 3-4) nedeniyle, kritik darlıklar ve girişimsel yöntemlere 
yanıtsız vakalar dışında cerrahiden uzaklaşılmıştır. Günümüzde renal arter stenozu 
primer olarak % 75-80 gibi yüksek bir başarı oranı ile perkütan translüminal balon 
anjiyoplasti ile tedavi edilmektedir.

5. Posttransplant dönemde greft çevresinde görülen sıvı birikimlerinin sebepleri 
nelerdir ve ayırıcı tanısında hangi yollar izlenebilir?

Greft etrafında görülen sıvı lokülasyonlarının ayırıcı tanısında akla ilk gelmesi 
gerekenler; lenfosel, hematom, abse ve ürinoma olmalıdır. USG tanıya ulaşmada önemli 
bir yere sahiptir. Lenfoseller tipik olarak düzgün sınırlı ve septalı iken, ürinoma septasyon 
göstermeyen ve boyutu hızla artan anekoik sıvı şeklindedir. Erken hematomlar ise USG’de 
ekojenik bir görüntü sergilerler. Ayrıca bir başka yöntem olarak aspire edilen içeriğin 
biyokimyasal ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirmesi de tanısal açıdan anlamlıdır. 
Lenfosel, serum ile benzer içerik gösterirken; ürinomada kreatinin ve üre seviyesi 
yüksektir.
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POSTTRANSPLANT ENFEKSIYON PROFILAKSISI VE 
AŞILAMALAR

Bir transplant hastasında gelişen enfeksiyonların kendine özgü birkaç özelliği vardır:

1. Enfeksiyonu tanımak zordur, immünsupresif durum nedeniyle semptom ve 
bulgular siliktir. Değişen anatomi ve organ denervasyonu enfeksiyon bulgularını 
anlamayı zorlaştırıp tanı ve tedavide gecikmelere sebep olabilir

2. Risk yaratan enfeksiyöz ajanlar toplum kaynaklı genel patojenler olabileceği gibi, 
fırsatçı virüs, bakteri veya mantarlar olabilir. Bu patojenler çoklu ilaç direnci olan 
etkenler de olabilir

3. Akut enfeksiyonlarda tanı yöntemleri sınırlıdır. Serolojik testler, bakteriyel ve 
fungal kültürler ve direkt grafiler çoğu zaman enfeksiyöz patojeni tanımaya izin 
vermezken, polimeraz zincir reaksiyonu veya direkt antijen testi gibi moleküler 
testler, ileri görüntüleme tetkikleri ve doku biyopsisi sıklıkla gerekli olmaktadır

4. Enfeksiyon tedavileri toksik, karmaşık ilaç etkileşimleri içeren ve bazan invazif 
işlemler gerektiren bir süreç olabilir

Bu nedenlerden dolayı enfeksiyonların önlenmesi çok önemlidir ve profilaktik 
uygulamalar protokolleri oluşturulmuştur.

Renal transplant hastada enfeksiyon zaman çizelgesi:

Transplantasyon sonrası enfeksiyon riskini belirlerken, organ alıcısında veya 
vericisinde olan latent ve aktif enfeksiyonlar, operasyonla ilgili komplikasyonlar, alıcının 
diyabet (DM), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi eşlik eden hastalıkları ve 
kullanılan immünsupresif tedavinin yoğunluğu belirleyici olsa da transplantasyondan 
sonra gelişebilecek enfeksiyonların ortalama bir zaman çizelgesi vardır. 

1. Transplantasyondan sonra ilk 1 ay içinde verici kaynaklı enfeksiyonlar, cerrahi 
yara yeri ve karın içi enfeksiyonları, santral kateter enfeksiyonları ve hastane 
kaynaklı patojenler ön planda görülmektedir. Bu dönemde idrar yolu enfeksiyonu 
da sık görülmektedir.

2. Transplantasyondan sonra 1 ve 6. aylar arasında fırsatçı enfeksiyonlar ilk sırada 
düşünülmelidir. İmmunsupresyon idame tedavisi bu dönemde yoğun şekilde 
uygulanmakta, indüksiyon tedavisinin etkileri de devam etmektedir. Bu nedenle 
latent patojenlerin reaktive olma riski çok yüksektir. Sitomegalovirüs (CMV), 
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Herpes zoster virüs (HSV), Varicella zoster virüs (VZV) ve BK virüs, Pneumocystis 
pneumonia (PCP), Aspergillus ve Nocardia enfeksiyonları sık görülür. 

3. Transplantasyon takibinde ilk 6 aydan sonraki dönemde, ilk 6 ay majör bir 
komplikasyon ve rejeksiyon görülmeyen hastada immünsupresif tedavinin 
azaltılmasıyla fırsatçı enfeksiyonların görülmesi azalır, toplum kaynaklı etkenler ön 
plana çıkar. Ancak fırsatçı enfeksiyonların görülmesi tamamen ortadan kalkmaz. 
Hasta immünsupresif tedavi aldığı sürece, her zaman nedeni açıklanamayan ateş, 
renal fonksiyon bozukluğu, CMV enfeksiyonu veya hastalığını veya diğer olası 
fırsatçı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonları düşündürmelidir. 

Posttransplant Profilaksi: 

A. Antiviral profilaksi:

Viral enfeksiyonlar, solid organ transplantasyonu sonrası kullanılan immünsupresif 
tedavi nedeniyle en sık görülen enfeksiyöz komplikasyondur. Viral enfeksiyonlar arasında 
da en sık CMV görülmektedir. Transplantasyon öncesi değerlendirmede alıcının ve 
vericinin CMV durumu tanımlanmalıdır. Bu tanım, antiviral profilaksinin hangi ilaçla ne 
kadar süre yapılacağını belirler.

1. Valgansiklovir: CMV enfeksiyonu ve/veya CMV hastalığını önlemek amacıyla 
kullanılır. Transplant öncesi değerlendirmelerde alıcı CMV (-), verici CMV (-) 
değilse valgansiklovir ile CMV profilaksisi önerilmektedir. Türkiye’deki genel 
hasta profilinde alıcı CMV (+), verici CMV (+) olarak saptanır. Profilaksi süresi 
3-12 ay olarak önerilir. Merkezden merkeze değişmekle birlikte genel eğilim ilk 6 
ay valgansiklovir 450 mg 1x2 dozunda uygulamaktır (özellikle ATG ile indüksiyon 
yapılmış hastalarda). Ancak ülkemizdeki sağlık uygulama tebliği doğrultusunda 
son yıllarda transplantasyon sonrası ilk 3 ay uygulanabilmektedir. En önemli 
yan etkisi kemik iliği baskılanmasıdır. Hastada herhangi bir dönemde gelişen 
rejeksiyon tedavileri sırasında da tekrar profilaktik olarak başlanması ve en az 6 
hafta devam edilmesi önerilir. CMV profilaksisi alan hastalarda ayrıca valasiklovir 
veya asiklovir ile HSV profilaksisi verilmesine gerek yoktur.

2. Valasiklovir/Asiklovir: Türk toplumunda nadiren saptansa da alıcı ve verici nin 
CMV (-) olduğu durumlarda HSV ve CMV profilaksisinde valasiklovir 4x2000 mg 
veya asiklovir 3-4x800 mg uygulanabilir. Profilaksi süresi 6 aydır. Her ikisi de iyi 
tolere edilen ilaçlardır. Ancak nefrotoksiste riski olduğu bilinmelidir.

3. Entekavir/tenofovir/lamivudin: HBV (+) transplant alıcılarında hastalık 
tekrarının önlenmesi amacıyla graft fonksiyonu devam ettiği ve immünsupresif 
tedavi aldığı süre boyunca uygulanmalıdır. Lamivudin ve entekavir iyi tolere 
edilir, tenofovir nadiren renal fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. 
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B. Antibakteriyel profilaksi:

1. Trimetoprim/sülfametoksazol (80mg tmp/400 mg smx): Profilaksi süresi 
6 ay olarak önerilir. Anti-rejeksiyon tedavi verilmesi gereken durumlarda da 
tekrar başlanmalı ve en az 6 hafta devam edilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu 
profilaksisi, PCP, Nocardia, Listeria monositogenesis ve Toksoplasma gondii 
fırsatçı enfeksiyonlarını önlemek amacıyla kullanılır. Genellikle iyi tolere edilir 
ancak kemik iliği baskılanması veya renal fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. 
Piyasada bulunan 160 mg trimetoprim/800 mg sülfametoksazol içeren formu 
kullanılacaksa haftada 3 gün verilmesi yeterlidir.

C. Antifungal profilaksi:

1. Oral nistatin: Oral ve ösefagiyal kandidiasis profilaksisinde günde 3 kere 
uygulanan ağız damlası veya gargarası kullanılır. Kılavuzlarda 1-3 ay olarak 
önerilse de, Türkiye’de birçok merkez ilk 3-6 ay kullanmaktadır. Anti-rejeksiyon 
tedavilerden sonra en az 1 ay tekrar kullanılması önerilir. Mantar enfeksiyonlarının 
sık görüldüğü merkezlerde oral flukanazol 1x100 mg 3-6 ay süreyle oral nistatin 
yerine verilebilir.

Renal Transplant Hastada Aşılama

Aşılama, transplantasyon sonrası dönemde görülebilecek enfeksiyon oranlarını 
azaltmak açısından mutlaka uygulanmalıdır. Ancak ideal olarak, bütün aşılar transplant 
öncesi dönemde tamamlanmalıdır. Yine de, transplantasyon sonrası dönemde, prensip 
olarak ilk 6-12 aydan sonra (en düşük doz immünsupresif tedavi aşamasına geldikten 
sonra) güvenle uygulanabilecek aşılar mevcuttur. 

Bazı merkezler transplantasyon sonrası 1. ayı tamamladıktan sonra, influenza 
salgını görülme riskinin arttığı kışa giriş dönemlerinde, hastalara inaktive influenza 
aşısı önermektedir. Bazı merkezler ise bütün inaktive aşılar gibi, bu aşı için de 6-12. ayın 
tamamlanmasını beklemektedir. 

Transplant sonrası uygulanabilecek aşılar: 

HBV
HPV
İnaktive polio
Neisseria meningitidis
Streptoccus pneumonia (PCV-13 (pneumococcal conjugate vaccine) ve PPSV-23 

(pneumococcal polysaccharide vaccine))
Difteri-Boğmaca-Tetanoz
İnaktive influenza (intramuskuler)
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Transplant sonrası uygulanması KONTRENDIKE olan aşılar:

BCG aşısı
İntranazal influenza 
KKK (Kızamık-kızamıkçık-kabakulak)
Suçiçeği
Çiçek
Oral polio 
Sarı humma

Klinik Pratik Uygulama;

Ülkemiz koşullarında şu uygulama tarzı benimsenebilir;

Antiviral profilaksi (valgansiklovir 450 mg 1x2 tb, 3 ay) (Takiben ilk 1 yıl ayda bir 
CMV DNA takibi ile preemptif yaklaşım)(İlk 1 yıldan sonra preemptif yaklaşımın sıklığı 
hastanın durumuna göre belirlenir)

Antibakteriyel profilaksi (Trimetoprim/sülfametoksazol 80mg/400 mg 1x1, 6 ay)

Antifungal profilaksi (Oral nistatin gargara 3x1, veya nistatin damla 3x20 damla, 6 ay)

Anti rejeksiyon tedaviler sırasında aynı profilaksi protokolü tekrar başlanarak 2-3 ay 
devam eder

Transplant hastasına ilk 1 yıldan sonra yıllık inaktive influenza aşısı yapılması önerilir. 
Pnömokok aşısı ise (ilk 1 yıldan sonra olmak koşuluyla) 5 yıl arayla 2 kez yapılabilir. Onun 
dışında özel gereksinimler halinde inaktive aşılar uygulanabilir. Gereksinim olmadıkça 
genel bir aşılama protokolü yoktur

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar:

1. Transplant hastasında olası enfeksiyonlardan korumak amacıyla verilecek 
profilaktik tedaviyi belirlemek amacıyla nakil öncesi bakılması gereken testler 
nelerdir?

CMV 
HSV
EBV
HIV
Hepatit B (HBs Ag, anti-HBS antikor, HbcAg)
HCV
Treponema pallidum (VDRL)
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2. Transplant sonrası 8. yılında akut hücresel rejeksiyon nedeniyle yüksek 
doz steroid tedavisi verilen ve bazal immünsupresyon tedavisi arttırılan hastanın 
enfeksiyon profilaksisi nasıl planlanmalıdır?

Transplantasyon sonrası herhangi bir zamanda rejeksiyon gelişen ve immünsupresif 
tedavisi arttırılan bir hastada eş zamanlı enfeksiyon profilaksisi başlanmalıdır. Antiviral 
(valgansiklovir), antibakteriyel (trimetoprim/sülfametoksazol) ve antifungal (oral nistatin 
gargara) tedaviler, en az 4-6 hafta olmak koşuluyla, immünsupresif tedavi idame düzeye 
ininceye kadar devam edilmelidir.

3. Transplant sonrası BK virüs enfeksiyonu önemli bir sorundur. Profilaksi 
rejiminde BK virüs enfeksiyonunu önlemeye yönelik bir tedavi neden 
bulunmamaktadır?

BK virüs enfeksiyonunun spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle koruyucu 
bir tedavi uygulanamamakta, bunun yerine preemptif yaklaşım benimsenmektedir. BK 
virüs replikasyonu tespit edildiğinde immünsupresif tedavinin azaltılması esastır, dirençli 
olgularda etkili olduğu yönünde olumlu görüşlerin olduğu cidofovir, kinolon grubu 
antibiyotik, leflunomid veya IVIG kullanılabilir.

4. Pnömokok aşısı yapılmış bir hemodiyaliz hastasına böbrek transplantasyonu 
yapılmıştır. 5 yılda bir pnömokok aşısı yapılmalı mıdır?

Immünsuprese hastaların streptococcus pneumoniae ile enfeksiyonu çok sık 
görülmektedir ve enfeksiyona sebep olan suşlar sıklıkla profilakside kullanılan 
trimetoprim/sülfametoksazole dirençlidir. Bu nedenle transplant öncesi aşılama mutlaka 
önerilmekte, transplant sonrası dönemde de 5. yılda 2. doz aşılama önerilmektedir.

5. Transplant hastasına “influenza” aşısı her yıl yapılmalı mıdır?

Transplant hastaya intramüsküler olarak uygulanan “ inaktive influenza aşısı” nın her 
yıl yapılması önerilmektedir. Ancak canlı bir aşı olan “intranazal canlı-attenüe influenza” 
yapılmamalıdır. 

6. Transplant hasta ile birlikte yaşayan bireylerin canlı aşı olmaları durumunda ne 
yapılmalıdır?

Transplant hasta ile birlikte yaşayan çocuklar ve evcil hayvanlara aşı yapılması 
gerektiğinde, mümkünse inaktive aşılar tercih edilmelidir. Mümkün olmayan durumlarda, 
oral polio aşısı dışında, mutlak bir kontrendikasyon yoktur. Ancak canlı aşı uygulandıktan 
sonraki 2-3 hafta el hijyenine son derece özen gösterilmesi önerilir. Aşılar arasında da 
farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, KKK aşısının bireyden bireye enfeksiyon geçişine 
neden olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Varicella zoster aşısının da, aşı yapılan 
bireyde döküntü gelişmediği sürece birlikte yaşadığı transplant hastaya bulaştığına dair 
bir kanıt bulunmamaktadır. Oral rota virüs aşısının bireye bulaşarak enfekte etme riski ise 
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teorik olarak vardır. Transplant hasta ile birlikte yaşayan bir çocuğa oral rota virüs aşısı 
verilmeden önce fayda-zarar dengesi gözetilmeli, verilmesi uygun görülürse transplant 
hastanın aşıdan sonraki 2-3 hafta bebek bezi değişimine katılmaması sağlanmalıdır.
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POSTTRANSPLANT BKV INFEKSIYONU

Özellikle immünsupressif tedavini protokollerinin güçlendiği ve FK+MMF+PRD 
kombinasyonunun yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde dikkat çekmeye başlayan ve 
bazı merkezlerde %10 sıklığa kadar görülebilen önemli bir posttransplant infeksiyondur. 
Özellikle renal transplantasyonlu hastalarda üriner traktus epitel hücrelerinde hızla 
replike olarak kısa sürede renal allograftı etkileyebilmektedir. Zamanında tanınmaz ve 
önlem alınmazsa %50 üzerinde graft kaybına yol açabilir. Ortaya çıkışındaki temel etkenin 
immünsupresyon olduğu bilinmekle birlikte, üreter iskemisi, üreteral stent uygulaması 
gibi mekanik nedenlerin de etkin olabileceği düşünülür. 

Tanı

Klinikte semptomatoloji oldukça fakir olduğundan tarama yoluyla her hastada 
virusun aranması tanının en önemli yoludur. Semptomatolojide nadir olarak deskuame 
olan epitel hücrelerinin yarattığı üriner obstrüksiyon ve buna bağlı geçici kreatinin 
artışları izlenebilir. Bunun dışında genellikle klinik tabloya, yavaş seyirli ve progressif 
renal disfonksiyon hakimdir. 

Tanıda kullanılan yöntemler; 

İdrarda BKV-DNA (10 000 000 kopya/ml üzeri anlamlı), 

Kanda BKV-DNA (10 000 kopya/ml anlamlı)

İdrar sitolojisi: İdrarda decoy hücreleri (pozitif prediktif değeri düşük)

Renal allograft biyopsisi; BKV nefropatisi tanısı için altın standarttır. Viral sitopatik 
değişiklikler, inklüzyon cisimcikleri, değişik derecelerde inflamasyon ve interstisyel 
fibrozis, SV40 boyaması ile ile pozitif boyanma

Hastalığın fizyopatolojisi iyi aydınlatıldığı için tanıda idrar ya da kanda BKV-DNA 
saptanması hastalığın derecesi hakkında da bilgi verir. Özellikle ilk aydan başlamak üzere 
infeksiyonun en sık gözlendiği süreç posttransplant ilk 2 yıldır. Dolayısı ile bu dönemde 
hastaların bu yönden taranması önem taşır. Kronolojik olarak idrarda BKV-DNA (virüri) 
saptanmasından sonraki 2 hafta içinde immünsupressif tedavide azaltılma yapılmazsa 
kanda BKV-DNA (viremi) ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada da gerekli önlemler 
alınmazsa BKV nefropatisi gelişir. BKV nefropatisi geliştiğinde allograft disfonksiyonu 
ortaya çıkmaya başlar. Tanı, viremi ile birlikte yapılan transplant biyopisisinde BKV’un 
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renal allograftta yaptığı sitopatik değişiklikler ve fibrozise giden histopatolojik görünüm 
ile konur. 

Genelde önerilen tarama yöntemleri ilk 6 ayda, ayda bir kez sonraki dönemde ise 
9-12-18 ve 24. aylarda tarama yapılması şeklindedir. Ayrıca bu rutin tarama dışında her 
allograft disfonksiyonu saptandığında ve her antirejeksiyon tedavi sonrasında tarama 
testi yapılması önerilir.

Tedavi

BKV infeksiyonunun spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavide en etkin yöntem 
immünsupresyonun azaltılmasıdır. Bu nedenle, asıl tedavi tarama yöntemleri ile virus 
replikasyonunun erken saptanması ve ardışık olarak immünsupresyon tedavideki 
azaltılmanın başlanması ile olmalıdır. Transplantasyondan sonraki dönemin özelliğine 
göre çok değişik immünsupressif azaltılma protokolleri benimsenebilir. Günümüzde 
seçkin olan yaklaşımlardan birisi, antiproliferatif ilaçların kesilerek viral replikasyonu 
in-vitro koşullarda engellediği bilinen m-TOR inhibitörlerine geçilmesidir. Ayrıca 
uygulanan kalsinörin ya da antiproliferatif ilacın doz azaltılması, takrolimus-siklosporin 
dönüşümü, MMF-AZA dönüşümü gibi alternatifler denenebilir. 

Ayrıca dirençli olgularda etkinlikleri tam olarak ispatlanamamış olan antiviral 
tedavilerden cidofovir, foscarnet denenebilir. Yine kinolon grupları ve leflunomid de bazı 
çalışmalarla olumlu etkileri gösterilmiş ajanlardandır. 

Klinik Pratik Uygulama;

Ülkemiz koşullarında şu uygulama tarzı benimsenebilir;

İlk ay içinde bir kez idrarda BKV-DNA bakılması, anlamlı pozitiflik saptanırsa, kanda 
BKV-DNA incelenmesi ve immünsupresyonda gerekli görülen değişiklik yapılarak 15 
gün sonra tekrar test istenmesi,

Negatiflik durumunda ise ilk sene içinde 3 ay aralıklı olarak toplam 4 kez idrarda BKV 
bakılması, ikinci sene içinde 6 ay aralıklı iki kez bakılması uygun ve pratik bir yaklaşımdır. 
İkinci sene sonrasında ise, klinik gereklilik varlığında ve renal disfonksiyon saptanması 
durumlarında bakılması uygun olur. 

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar:

1. Hangi yöntemle BKV taraması yapılması daha uygundur ? 

İdrarda ya da kanda BKV-DNA incelemesi yapılabilir. Eş zamanlı olarak yapılabileceği 
gibi sadece biri de değerlendirilebilir. Öncelikle idrarda virüri gelişeceği için basit olarak 
idrar taraması ile başlanması pozitivite varlığında kanda bakılması uygun ve ekonomik 
bir yaklaşım olabilir. 
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2. BKV şüphelenilen olgularda allograft biyopsisi ne zaman yapılmalıdır?

Kanda BKV-DNA saptanması durumunda yani viremide BKV-N tanısının 
kesinleşmesi için renal allograft biyopsisi yapılmalıdır. 

3. Tedavide en etkin immünsupressif azaltma protokolü hangisidir ? 

Hemen her tür immünsupressif tedavi azaltılması tedavide etkin olabilmektedir. 
Öncelikle antiproliferatif dozlarının yarıya inilmesi, kalsinörin inhibitörlerinin kan 
düzeylerinin terapötik marjın alt seviyesine çekilmesi (Takrolimus için; 3-6 mg/ml, 
siklosporin için 25-75 ng/ml) başlangıç için uygundur. Sık yapılan değişimlerden birisi 
de bilinen antiviral etkinlikleri nedeni ile kalsinöri inhibitörlerinden ya da antiproliferatif 
ilaçlardan m-TOR inhibitörlerine dönülmesidir. Bu durumda düşük doz kalsinörin 
inhibitörü ve m-TOR inhibitör kombinasyonu uygun olabilir. 

4. Cidofovir uygulaması hangi hastalara yapılabilir ?

İmmunsupressif tedavide gerekli ve etkin olarak yapılan değişim ve azaltmalara 
karşın yeterli yanıt alınamayan ve viremisi halen devam eden hastalarda ek tedavi olarak 
kullanılabilir. Ancak Cidofovir de nefrotoksisite yaratabileceğinden dikkatli olunmalıdır. 
İyi bir hidrasyonla premedikasyon yapılması sonrasında 0.5-1 mg/kg/doz olmak üzere 15 
gün aralıklı olarak uygulanabilir. Yanıta göre 3-4 kez tekraralanabilir. 

5. BKV nefropatisi yüzünden allograft kaybı olmuş hastalara, ikinci transplantasyon 
ne zaman ve hangi koşullarda yapılmalıdır ? 

BKV-nefropatisi nedeni ile graft kaybı olan hastalara ikinci böbrek transplantasyonu 
yapılabilir. İkinci transplantasyon için ideal zaman hastanın BKV viremisi ve virürisinin 
kaybolduğu dönemdir. Bu hastalara ikinci transplantasyonda agressif immünosupressif 
tedaviden kaçınılmalıdır. İlk allograftın nefrektomi ile çıkarılması zorunluluğu yoktur. 
Ancak viruri ve viremisi devam eden hastalarda ilk allograftın cerrahi olarak çıkarılması 
yarar sağlar. 
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POSTTRANSPLANT CMV INFEKSIYONU

Sitomegalovirüs (Cytomegalovirus-CMV) infeksiyonu posttransplant önemli bir 
morbidite ve mortalite nedenidir. Genel popülasyonda virüsle temas yaşla birlikte 
artar. Primer CMV infeksiyonu ilk iki dekatta geçirilir; ya asemptomatiktir ya da selim 
seyirli infeksiyöz mononukleoz benzeri bir sendroma yol açar. Diğer herpesvirüsler gibi 
latent bir periyodun ardından reaktive olabilir. Ülkemizde anti-CMV İg G pozitifliği 
(seropozitiflik) %90’ların üzerindedir. Bu nedenle transplantasyondan önce alıcı ve 
donörün CMV açısından taranması önerilir. 

Solid organ transplantasyonunu takiben CMV infeksiyonu 3 paternde görülür: primer 
infeksiyon, sekonder (reaktivasyon) infeksiyon ve süperinfeksiyon.

Primer infeksiyon: CMV seronegatif alıcılarda, CMV ile latent olarak infekte allograft 
veya kan ürünleri aracılığıyla gelişen infeksiyondur (CMV donör pozitif/ alıcı negatif). 

Sekonder infeksiyon: CMV seropozitif alıcılarda, solid organ transplantasyonunu 
takiben immünitenin baskılanması sonucu endojen latent CMV’in reaktivasyonuna 
bağlıdır (CMV donör negatif/ alıcı pozitif).

Süperinfeksiyon: CMV seropozitif bir alıcıda, CMV seropozitif bir donörden alınan 
ekzojen CMV’nin ve alıcıdaki endojen CMV’nin reaktivasyonu sonucu oluşur (CMV 
donör pozitif/ alıcı pozitif).

Klinik olarak proflaksi uygulanmayan olgularda posttransplant 3 -12. haftada 
reaktivasyon görülür. CMV reaktivasyonu olan hastaların %55’inde CMV hastalığı 
gelişir. En yüksek risk akciğer transplantlılarda, en düşük risk böbrek alıcılarındadır. 
CMV’nin posttransplant yarattığı sorunlar klasik olarak direkt (viremik/sitopatik) 
ve indirekt (hücresel/immünolojik) etkiler olarak sınıflanabilir. Direkt etkiler CMV 
infeksiyonu veya CMV hastalığı şeklinde ortaya çıkar. Bu ayrımı yapmak çok önemlidir. 
CMV infeksiyonunda virüsün kültür, moleküler teknikler ve serolojik yöntemlerle 
saptanması söz konusudur. CMV hastalığında ise ateş, lökopeni ve organ tutulumu 
(hepatit, pnömonit, pankreatit, kolit, meningoensefalit) gibi klinik belirti ve bulgular 
gereklidir. İndirekt etkiler ise konak savunma mekanizmalarındaki süpresyon sonucu 
ortaya çıkan sekonder infeksiyonlar (P. Jiroveci, Candida, Aspergillus), graft rejeksiyonu, 
posttransplant lenfoproliferatif hastalık ve ölüm riskindeki artıştır. 
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Tanı: 

CMV infeksiyonu aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasının varlığında 
düşünülmelidir. 

Anti-CMV İg M antikorun pozitifleşmesi 

Anti-CMV İg G titresinde dört kat artış saptanması

İnfekte hücrelerde CMV antijeninin saptanması

Moleküler tekniklerle CMV DNA›nın saptanması

İdrar, boğaz veya buffy coat kültürü ile virüsün izolasyonu

CMV DNA polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yönteminin yaygın bir şekilde 
kullanıma girmesi ile kültür temelli yöntemler önemini yitirmiştir.

CMV’nin önlenmesi

Günümüzde CMV hastalığının önlenmesinde iki ana yaklaşım vardır: Proflaktik 
strateji ve preemptif strateji. Proflaktik yaklaşımda CMV infeksiyon riski olan hastalara 
antiviral ajanlar verilirken, preemptif yaklaşımda PCR yöntemi ile viremi takibi yapılarak 
erken ve hızlı bir şekilde tedaviye başlanır. Proflaktik yaklaşım, CMV dışında diğer 
viral infeksiyonların (HHV-6, EBV gibi) görülme sıklığını ve indirekt etkilerin ortaya 
çıkmasını da azaltır. Bu nedenler ülkemizde merkezlerin çoğu proflaktik yaklaşımı tercih 
etmektedir.

Proflaktik yaklaşımda kullanılan ilaçlar gansiklovir, asiklovir, valasiklovir ve 
valgansiklovirdir. Bunlar arasında oral biyoyararlanımının iyi olması ve etkinliği 
nedeniyle günümüzde ilk tercih valgansiklovirdir. CMV donör ve alıcıdaki seropozitiflik 
durumuna göre proflaksi aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Donör pozitif/alıcı negatif: primer infeksiyon riski çok yüksektir. Pnömonitis ve takiben 
mortalite riski belirgin artmıştır. Bu nedenle valgansiklovir 900 mg, günde tek doz, 3 ay 
önerilir. Eğer indüksiyon tedavisi uygulanmışsa süre 6 aya uzatılmalıdır. Proflaksi süresi 
tamamlandıktan sonra da viremi açısından hastalar PCR yöntemi ile takip edilmelidir.

Donör pozitif/alıcı pozitif: En sık karşılaşılan seropozitiflik durumudur. Reaktivasyon 
ve süperinfeksiyon riski vardır. Oral valgansiklovir 450-900 mg, günde tek doz, 3ay süre 
ile proflaksi yapılmalıdır.

Donör negatif/alıcı negatif: hastalık prevalansı çok düşüktür. Proflaksi önerilmez. 
Ancak indüksiyon tedavisi alan hastalarda herpes simplex virüs-1,2,3 ve 4 için asiklovir 
200-400 mg, günde iki kez, 3 ay süre ile uygulanması önerilmektedir.

Posttransplant proflaksi dışında rejeksiyon gelişen ve antirejeksiyon amacıyla anti-
timosit globülin uygulanan hastalara da valgansiklovir proflaksisi verilmelidir.
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Tedavi:

CMV hastalığının standart tedavisi 2-4 hafta süre ile intravenöz gansiklovir (5mg/
kg dozunda, günde iki kez) verilmesidir. Doz, GFR’e göre ayarlanmalıdır. Tedavi süresi 
CMV DNA PCR negatifleşene kadar sürdürülmelidir. Hafif-orta şiddette belirtileri olan 
hastalarda oral valgansiklovir de 900 mg 2x1 dozunda kullanılabilir. Tedavi boyunca 
haftada bir CMV DNA PCR bakılmalıdır. İkinci haftada PCR düzeyinde %50 azalma 
olmaması durumunda gansiklovir direncinden şüphelenmelidir. Dirençli olgularda 
foskarnet ve cidofovir denenebilir. İntravenöz tedavi verilen olgularda sekonder proflaksi 
amacıyla oral valgansiklovir 1-3 ay daha verilebilir. 

Bazı otörler tedavi boyunca antimetabolitin (azatioprin veya mikofenolat mofetil) 
kesilmesini önermektedir. Tedavi tamamlanıp viral klirens sağlandıktan sonra tekrar 
düşük dozda antimetabolite başlanabilir. Bu durumda dört hafta boyunca haftalık olarak 
CMV DNA PCR bakılmalıdır. PCR pozitifliğinde antimetabolit tekrar kesilmeli ve bir 
daha başlanmamalıdır. 

Hayati tehdit eden infeksiyonlarda (örneğin pnömonitis) intravenöz immünglobulin 
veya CMV hiperimmünglobülin tedaviye eklenebilir.

Klinik Pratik Uygulama;

Ülkemiz koşullarında şu uygulama tarzı benimsenebilir;

Hastalarımızın çoğu donör pozitif/alıcı pozitif olduğu için valgansiklovir ile, 3 ay süre 
boyunca, 450 mg dozunda proflaksi yapılmalıdır. Proflaksi sonrası geç CMV infeksiyon 
riski nedeniyle hastalar CMV DNA PCR yöntemi ile aralıklı olarak izlenmelidir.

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar

1. Valgansiklovir/gansiklovirin yan etkileri nelerdir? 

En önemli yan etki nötropenidir. Bu durumda ilaç dozunun azaltılması veya ilacın 
kesilmesi viremide artış veya direnç ile sonuçlanacaktır. Tedavi öncesi GFR’e göre doz 
ayarlamasının yapılması ve antimetabolitin kesilmesi önemlidir. 

2. Dokuda CMV bakılması hangi durumda önemlidir?

İnvazif kolit ve gastrit gibi gastrointestinal tutulumda kanda CMV DNA PCR çoğu 
kez negatiftir. Kolonoskopi veya gastroskopi ile alınan örneklerde CMV inkluzyonlarının 
saptanması/ immünhistoloji ile CMV antijenlerinin gösterilmesi şarttır. Tedavi süresi 
tamamlanınca kontrol endoskopi ve biyopsi örnekleri ile viral etkilerin kaybolduğu 
gösterilmelidir.
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POSTTRANSPLANT TÜBERKÜLOZ VE 
DIĞER ENFEKSIYONLAR

Mikobakteryum Tuberkülozis Enfeksiyonları

Tüberküloz (TB) tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hala önemli 
bir enfeksiyon nedenidir. Böbrek nakli hastalarında, tüberküloz enfeksiyonu riski, 
genel popülasyona gore 50 kat daha fazladır. Aktif TB hastalığının prevelansı, gelişmiş 
ülkelerde %1.2-6.4 iken, endemik bölgelerde %12’ye vardığı bildirilmektedir. Olguların 
çoğunda, TB enfeksiyonu, transplant sonrası ilk yıl içinde gelişmektedir. Yine olguların 
çoğunda TB hastalığının, hastada önceden varolan bir odağın reaktivasyonu ile geliştiği 
düşünülmekle birlikte, donör kaynaklı (<%5) olabileceği gibi, TB insidans ve prevalansı 
hala yüksek ülkelerde primer enfeksiyon olarak da karşımıza çıkabilir. İmmunsüpresif 
tedavi almakta olan bu hastalarda, semptom ve bulguların atipik olabilmesi nedeniyle 
tanı konulmasında, antitüberküloz tedavi ile immünsupresif ilaçların etkileşimi nedeniyle 
de tedavisinde önemli sorunlar görülebilmektedir. Posttransplant TB enfeksiyonunun 
mortalitesi ise %20-30’lara varabilmektedir. 

Tanı

Böbrek nakli hastalarında, TB klinik belirti ve bulguları, genel popülasyondan 
farklılık gösterebilir. Ateş, gece terlemeleri, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı gibi klasik 
konstitüsyonel belirtiler sıklıkla görülmekle beraber, her zaman olmayabilir. Bu belirtilere, 
öksürük, balgam, hemoptizi, dispne gibi solunum sistemi belirtilerinin eşlik etmesi akciğer 
tüberkülozunu düşündürür. Ancak transplant sonrası görülen aktif TB olgularının 1/3 
ya da 1/2’sinde, dissemine ya da ekstra-pulmoner TB görülebilmektedir. Piyomiyozit, 
kütanöz ülserler ya da tenosinovit gibi atipik belirti ve bulgular da görülebilir. 

Solid organ nakli alıcılarında akciğer TB’nun radyolojik bulguları arasında, fokal 
opasite, milyer görünüm, nodüller, plevral efüzyonlar, diffüz interstisyel opasiteler ve 
kaviteler görülebilir. 

Transplant sonrası aktif TB tanısı, tüm klasik bulgular birlikte var olmadan da daima 
aklıda tutulmalıdır. Özellikle ülkemiz için bu durum, daha da önemlidir. 

Klinik belirti ve bulgular eşliğinde tanısal yaklaşımda, doku veya sıvı örneklenmesi 
mutlaka gerekir. Akciğer belirti ve bulguları varsa, bronkoskopi ile bronkoalveoler lavaj 
ya da akciğer biyopsisi, cilt bulguları varsa bu lezyonlardan biyopsi, deri ve yumuşak 
doku tutulumu varsa abse sıvısının örneklenmesi ya da lenf nodu biyopsisinin yapılması 
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önemlidir. Alınan örnekler, aside dirençli basil (ARB) varlığı açısından doğrudan 
mikroskopik inceleme, kültür ve histopatolojik değerlendirme için gönderilmelidir.  
Hızlı nükleik asit amplifikasyon teknikleri, mikobakteryum tuberkülozu için otomatize 
moleküler testler ve rifampisine direnç testlerinin kullanılması sensiviteyi artırmakta ve 
daha hızlı tanı konulmasını sağlayabilmektedir. Ancak, varolan mikobakteri sayısı düşük 
olduğunda yanlış negatif sonuç alınması da olasıdır. 

PPD ya da IGRA (Interferon gamma release assay) testleriyle latent enfeksiyon ve aktif 
TB hastalığı ayırd edilemez. İmmunsüpresif alan hastalarda bu testler yanlış negatif ya da 
arada kalan sonuçlar verebilir. Bu nedenle, PPD veya IGRA ile latent TB enfeksiyonu 
taraması nakil öncesinde, hastalar henüz immünsupresyon tedavisi almadan yapılmalı ve 
pozitif testler latent TB enfeksiyonu kanıtı olarak kabul edilmelidir. 

Aktif TB Hastalığının Önlenmesi

- Transpant adayları ve donörlerinin değerlendirilmesi:
o Daha önceden Mycobakterium tuberculosis(MTB) maruziyeti var mı? PPD 

sonuçları, ev halkı veya iş yerinde aktif TB varlığı vb
o Önceden MTB maruziyeti varsa tedavi almış mı? Ne tedavi almış? Hangi 

süreyle?
o Akciğer grafisi ile eski iyileşmiş lezyonların taranması
o Latent TB enfeksiyonu taraması-(PPD > 5mm pozitif). PPD negatif olan 

hastalara 2 hafta sonra PPD’nin tekrarlanması, ikinci dozdan sonra pozitife 
dönebilir. Belirsiz, arada kalan sonuçlarda IGRA kullanılabilir.

o Aktif TB hastalığı olduğu bilinen canlı veya kadavra donörün organları 
kullanılmamalıdır.

Tedavi

- Latent TB Tedavisi

İlaç Erişkin dozu Pediyatrik doz Süre Ek 
İzoniyazid 
(INH)

5mg/kg/gün
(max doz 300mg)

10–15 mg 
(max 300 mg/gün)

9 ay INH ile , 
nörotoksisite 

riskini azaltmak 
için 25–50 mg/
gün Pyridoxine 

verilmesi önerilir

Latent TB tedavisi kimlere verilmeli?

- Pozitif PPD veya IGRA testi olan ve daha önce latent ya da aktif TB enfeksiyonu 
için yeterli tedavi almayan tüm alıcı adayları 
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- PPD veya IGRA testleri negative olup, 
o Radyolojik olarak eski TB bulguları olan ama tedavi almamış 
o PPD pozitif ya da yakın dönemde TB maruziyeti olduğu bilinen ya da radyolojik 

olarak tedavi olmamış TB bulgusu olan bir donörden organ alan
o Aktif TB’u olan bir olguyla yakın ve uzun sureli teması olan alıcı adayları- de 

novo enfeksiyon riski >%50.

- Donörün veya alıcının PPD testleri yakın zamanda negatiften pozitife dönmüşse

Altta yatan karaciğer hastalığının varlığı bazı transplant alıcılarında INH kullanımını 
kısıtlamaktadır. Bu hastalarda da latent TB profilaksisi yapılması. önemlidir. Adaylar, 
nakil öncesinde INH kullanımını tolere edemiyorlarsa, nakil sonrası mutlaka profilaksi 
almalıdırlar. Kadavra listesindeki hastalar, trasnplantasyon öncesinde latent TB 
enfeksiyonu tedavisi almalıdırlar.

INH profilaksisi alan böbrek nakilli hastalar 6 hafta süreyle 2 haftada bir ALT ile olası 
hepatotoksisite açısından izlenmelidir. INH kullanımı sırasında, özellikle ilk ay içinde, 
sıklıkla, ALT düzeylerinde 1.5-3 kat artış görülebilir, ilacın kesilmesini gerektirmez ama 
daha sık izlemi gerektirir. ALT düzeyinde >3 kat artış olduğunda hepatotoksisite belirti 
ve bulguları varsa, hiç belirti olmaksızın da ALT düzeylerinde 5 kat artış varsa ilacın 
kesilmesi önerilir. 

Latent TB enfeksiyonu için tedavi alan hastaya böbrek nakli yapılabilir.

Aktif TB Tedavisi

Aktif TB hastalığı için genel popülasyonda önerilen standart tedavi temelde böbrek 
nakli hastaların için de geçerlidir. Standart tedavi rejimi, dörtlü anti-tb ilaçlardan oluşur: 
INH, rifampin, pyrazinamide ve ethambutol 2 ay süreyle uygulanır (yoğun tedavi 
dönemi); daha sonra 4 ay süreyle sadece INH ve rifampin verilir (idame dönemi) (Tablo2). 
Fluroquinolonların da MTB’a karşı güçlü etkileri bulunduğundan, birinci basamak tedavi 
olarak önerilmeseler de, gereğine göre tedaviye eklenmeleri olasıdır. Tedavi ilaçlarının 
günlük olarak alınması önerilir. Tedavi süresi ise böbrek nakli alıcılarında 6 ay olarak 
önerilmektedir. Ancak, kemik ve eklem tüberkülozunda (6-9 ay), merkez sinir sistemi 
hastalığında (9-12 ay), dissemine hastalıkta (6-9 ay) daha uzun sureli tedavi gerekmektedir. 
Yine pulmoner kaviter lezyonları olanlarda da daha uzun sureli tedavi gerekebilmektedir. 
Aktif TB hastalığı olan hastaların enfeksiyon ve/veya göğüs hastalıkları klinikleri ile 
konsülte edilerek takibi önemlidir. Özellikle ilaçlara karşı direnç ve/veya intolerans 
gelişen ya da başka nedenlerle standart dışı tedavi alması gereken hastalarda bu işbirliği 
daha da önem kazanır. 

Nakil hastalarına antitüberküloz tedavi vermenin en önemli zorluğu, özellikle 
rifampin ile kullanılan immünsüpresiflerin etkileşime girmesi ve rifampisinin, 
siklosporin , takrolimus, sirolimus ve everolimus metabolizmasından sorumlu sitokrom 
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P450 enziminin de güçlü bir uyarıcısı olması nedeniyle, bu ilaçların istenen düzeylerinin 
tutturulabilmesi için iki ila beş kat daha yüksek doz kullanılmasının gerekmesidir. Bu 
zorluklara ragmen, yine de rifampisin içeren rejimler öncelikle önerilmektedir. 

Ilaç Günlük Dozu 
(Erişkin)

Günlük 
Dozu

(Pediyatrik)

Renal 
disfonksiyona 

göre doz 
ayarlaması

Sık yan etkiler

İsoniazid 5 mg/kg PO 
(max. 300 mg)

10–15 
mg/kg 

(max. 300 mg)

Hafif Hepatotoksisite
Nörotoksisite

Sitopeniler
İlaç etkileşimleri

Rifampin 10 mg/kg PO 
(max. 600 mg)

10–20 
mg/kg 

(max. 600 mg)

Yok Hepatotoksisite
Sitopeniler

Vücut sıvılarında 
kırmızı-turuncu 

renk 
Interstisyel nefrit
Vücutta döküntü
İlaç etkileşimleri

Pyrazinamide 40–55 kg: 1000 mg
56–75 kg: 1500

76–90 kg: 2000 mg

> 2 yaş
<40 kg: 

15–30 mg/
kg/day

Hafif Hepatotoksisite
Sitopeniler

Hiperürisemi
İnterstisyel nefrit

Ethambutol 15–25 mg/kg PO
(max. 1.6 g)

15–20 mg/
kg PO 

(max. 1.0 g)

Hafif Hepatotoksisite
Nörotoksisite

Sitopeniler

Diğer Enfeksiyonlar:

Böbrek nakli sonrası dönemde, ülkemizde en önemli mortalite nedeni enfeksiyonlardır. 
Posttransplant dönemde gelişen enfeksiyonlar, bu hastalarda genel olarak inflamatuvar 
yanıt baskılandığından daha geç evrede tanınır, eş zamanlı ya da ardışık infeksiyonlar 
görülebilir; anatomik farklılıkların olması ve tedavilerin yan etkileri ile ilaç etkileşimleri 
açısından da zorluklar barındırır. Transplantasyon sonrası enfeksiyon hastalıklarının 
yönetimi nakil öncesi hazırlık aşamasından başlar. Nakil öncesinde aktif enfeksiyonlar 
mutlaka tedavi edilmeli, latent enfeksiyonlar açısından risk değerlendirmesi yapılmalı, 
dişler kontrol edilmeli ve bağışıklama tamamlanmalıdır. 

Tablo 3’de Böbrek nakli sonrası sık görülen enfeksiyonlar, etkenleri ve görülme 
zamanları özetlenmiştir. İlk dört haftada cerrahi işlemlerle ve hastanede yatış süreci 
ile ilişkili nazokomiyal enfeksiyonlar daha sık görülürken, immünsüpresif dozlarının 
kümülatif olarak en yüksek olduğu 1-6. aylar arasında fırsatçı ve/veya latent enfeksiyonlar 
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daha sık görülmektedir. Hastaların bu dönemde daha yakın ve dikkatli takibi önemlidir. 
6. Aydan sonra bu enfeksiyonların sıklığı genel anlamda azalır ancak, gerek nadir görülen 
infeksiyonlar, gerekse üriner sistem enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonları gibi 
sık görülebilecek enfeksiyonlarla tüm takip süreci boyunca karşılaşılabilir

Erken dönem enfeksiyonlarda basamak yaklaşımı benimsenerek, öncelikle enfeksiyon 
odaklarının belirlenmesi ve uzaklaştırılması (Örn. İntravasküler trombüs, kateter, 
ölü dokular, hematom ve kolleksiyonların boşaltılması) yönünde davranılmalıdır. Bu 
süreçte majör bir enfeksiyon sorunu varsa immünsüpresiflerin azaltılması da gerekebilir. 
Tedavide, empirik antibiyotik kullanımından mümkün olduğunca kaçınılması, gerekli 
kültürlerin alınmasını takiben , hastane florasına uygun empirik antibiyotik başlanması 
gerekse dahi, ilk fırsatta doğrudan etkene yönelik antibiyotik değişikliklerinin yapılması 
önemlidir.

Tablo 3: Böbrek nakli sonrası sık görülen enfeksiyonlar ve zamanlaması

Ilk 4 Hafta 1-6 ay 6-12 ay >12 ay-uzun dönem
Nazokomiyal / cerrahi
Donör kaynaklı enfeksiyonlar
• Donör kaynaklı 

infeksiyonlar
– Atipik sendromlar! 

(pnömoni, ensefalit, 
hepatit)

• Transplant öncesi eradike 
edilmeyen infeksiyonlar
– Pnömoni, kateter 

infeksiyonu
• Post-operatif 

komplikasyonlar 
– Aspirasyon, pulmoner 

emboli
– Kateter infeksiyonları

• Teknik Komplikasyonlar
– Cerrahi alan 

komplikasyonları 
– Katater ilişkili, insizyonel 

herni
– Lenfosel, idrar kaçağı 

(ürinom), striktürler
– Tromboz, kanama , 

hematom
– Cerrahi ve post-operatif 

komplikasyonlar 

Fırsatçı, Nüks, Rezidüel 
enfeksiyonlar
• Birinci aydan kalan 

cerrahi komplikasyonlar
– Ürinom, lenfosel, 

hematom, pnömoni
• Latent viral 

infeksiyonların 
reaktivasyonu:
– CMV, EBV, HSV, VZV, 

HBV, HCV, BK 
• Toplum kökenli 

infeksiyonlar
• Klasik ‘fırsatçı 

infeksiyonlar’
– P. jiroveci, T. gondii, 

Listeria monocytogenes
• Endemik/coğrafi 

patojenler
– Strongyloides 

stercoralis, Leishmania
– Tüberküloz, bruselloz

• Diğer
– Cryptococcus 

neoformans
– Nocardia asteroides
– Aspergillus sp.

* HSV, herpes simplex virus; CMV, cytomegalovirus; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; PCP, 
Pneumocystis (carinii) jiroveci pneumonia; EBV, Epstein-Barr virus. 
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Bu bölümde, diğer bölümlerde kapsanmayan latent viral enfeksiyonlarla böbrek nakli 
sonrasında özellikle sorun oluşturabilen ve sık görülen üriner sistem enfeksiyonları ve 
solunum sisteminin viral enfeksiyonları üzerinde daha ayrıntılı durulacaktır. Daha nadir 
görülen enfeksiyonlar ise bu kitabın amaçlarının kapsamı dışında kaldığından, bu gibi 
enfeksiyonlar için okuyucunun temel kaynaklara başvurusu önerilir. 

EBV Enfeksiyonları

Böbrek nakli alıcıları arasında EBV pozitif seroprevalans oranı %90-%95’lere 
varmaktadır. Genel popülasyonda, EBV enfeksiyonları klasik enfeksiyöz mononükleoz 
tablosu dışında, pnömoni, hepatit ya da ensefalit tablolarına neden olabilmektedir. 
EBV’nun bir diğer özelliği de, tipik olarak hematolojik malignitelerin patogenezinde rolü 
olmasıdır. Bu çerçevede, Burkitt lenfoma, SSS lenfoması, nazofarengeal karsinom, HIV’e 
bağlı saçlı lökoplaki patogenezinde rolü olduğu bilinmektedir.

Ancak genel popülasyonda toplumun büyük kesiminde yukarıdaki tablolar klinik 
olarak görülmeden bireyler virusla karşılaşmakta ve seropozitif olabilmektedirler. 
Toplumlardaki yüksek seropozitivite de bunu göstermektedir. Böbrek nakli sonrasında 
alıcının önceden seropozitif olup olmaması önem kazanır. Donör ve alıcı seropozitif 
(D+/R+) olduğunda, genellikle klinik bir sorunla karşılaşılmaz. Ancak donör pozitif, alıcı 
negatif (D+/R-) veya (D-/R-)olduğunda, böbrek nakli sonrasında, bağışıklık sisteminin 
baskılanması nedeniyle, seronegatif alıcıda yukarıda sayılan tablolar gelişebileceği gibi, 
EBV’nün tetiklediği posttransplant lenfoproliferatif hastalık (PTLD) tablosu karşımıza 
çıkabilir. Renal Tx hastalarında EBV/PTLD oranı %0.5-2.9 arasında bildirilmektedir. Bu 
nedenle özellikle seronegatif alıcılarda, transplant sonrası dönemde bu açıdan daha yakın 
izlem gerekir. EBV/PTLD konusu böbrek nakli sonrası maligniteler bölümünde ayrıca 
işlenmiştir.

Tanı

EBV infeksiyonları için yüksek riskli bu gruplarda, EBV titrelerinin PCR ile izlemi 
ve pozitif bulunduğunda, önce testin tekrar edilmesi ve eş zamanlı olarak da EBV/PTLD 
belirti ve bulgularının aranması önerilmektedir. Bu belirti ve bulgular: Faranjit, tonsillit, 
GİS semptomları, kilo kaybı, ateş, hepatosplenomegali, nörolojik bulgular, anemi, 
lökopeni, atipik lenfositoz ve ALT yüksekliği olabilir.

Tedavi

EBV PCR +/PTLD bulguları (-) ise, düşük düzey viremide, immünsüpresif tedaviyi 
azaltarak izlem önerilmektedir.Orta/yüksek düzey viremide yine immünsupresif 
tedavinin azaltılması ile birlikte antiviral tedavi başlanması da önerilmektedir. EBV PCR 
+/PTLD bulguları (+) ise, hematoloji bölümü ile birlikte PTLD tedavisinin planlanması 
gerekir. Tedavide CD20+ EBV/PTLD’de rituksimab verilmekte, yine immünsüpresif 
tedavinin m-Tor inhibitörü içerecek şekilde planlanarak, yoğunluğunun azaltılması 
önerilmektedir. 
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Herpes Virus Enfeksiyonları

Özellikle 1-6 ay arasında daha sık olarak karşımıza çıkan bu infeksiyonlar Herpes 
virus ailesinden olup, bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla aktive olan latent viruslardır. 
Bunlar arasında Herpes simplex tip 1 ve tip 2 (HSV-1 ve HSV-2) sinir kök ganglionlarına 
yerleşerek latentlik kazanırlar. HSV-1 klasik ağız-dudak herpes virususdur ve erken 
çocukluktan erişkinliğe kadar olan dönemde edilinir. Seroprevelansı yaşla artarak %80’lere 
varır. HSV-2 ise tipik olarak genital herpes etkenidir ve cinsel aktif dönemden başlayarak 
seroprevalansı artar. Erişkin transplant hastalarda da toplumdaki genel seoprevalansla 
uyumlu bri durum söz konusudur. 

Bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla birlikte, böbrek nakli hastalarında da daha ciddi 
klinik bulgularla karşımıza çıkabilir. Alıcının HSV serolojik durumu nakil öncesinde 
belirlenmelidir. 

Tanı

Uygun antiviral profilaksi alınmadığında, HSV seropozitif olan hastalarda reaktivasyon 
riski bulunmaktadır. Seronegatif alıcılarda ise primer infeksiyon riski bulunmaktadır. En 
sık klinik başvuru nedeni, ağız-dudak, genital ya da perianal lezyonlarla olur. Lezyonlar 
klasik veziküler ve/veya ülseratif olabilir ve lokal olarak yayılım gösterebilir. Ancak visseral 
veya dissemine mukokütanöz hastalık, özefajit, hepatit, pnömonit gibi yaygın hastalık da 
olabilir. Ateş, lökopeni ve hepatit dissemine hastalığın en sık bulgularıdır. Keratit ise en 
sık göz bulgusudur. 

Tipik veziküler lezyonların görünümü tanıyı kolayca koydurur ancak atipik 
prezantasyonlarda, laboratuvar testleri ile (Direkt floresan antikor, PCR, kültür Tzank 
yayması, histopatoloji) doğrulanması gerekebilir. Serolojik testlerin posttransplant 
dönemde tanıda faydası olmaz. 

Önlenmesi ve Tedavi

Halen pek çok transplant hastasının CMV profilaksisi için aldığı antiviral ajanlar 
(ganciclovir, asiklovir, valasiklovir veya valgansiklovir) standart CMV profilaksisi 
dozunda verildiğinde, pek çok HSV replikasyonunu önlemektedir. 

Dissemine enfeksiyonlarda asiklovir 5-10 mg/kg 8 saatte bir i.v. tercih edilmelidir. 
Sınırlı hastalıkta ise, oral asiklovir ya da valasiklovir kullanılabilir. Tedavi en az 5-7 gün 
sürdürülmelidir. HSV keratit olgularında hem topikal, hem de sistemik tedavi gerekebilir. 

Varicella Zoster Enfeksiyonları

Varicella Zoster Virusu (VZV) klasik olarak çocuklukta su çiçeği tablosuna neden olan 
ve erişkin çağa gelindiğinde seropozitivitenin >%90 olduğu bir virustur. İlk infeksiyonu 
takiben, VZV, kranyal ve dorsal sinir kök gangliyonlarında ömür boyu sürecek latentlik 
kazanır ve yıllar sonra reaktive olarak ‘herpes zoster ya da zona zoster adı verilen tabloya 
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neden olur. Hemen hemen bütün hastalar, belirli bir dermatom alanında veziküler 
eritemli yanma şeklinde ağrılı, bir döküntü ile başvurur.

Tüm transplant adaylarının, yine VZV serolojisinin belirlenmiş olması gerekir. 
Erişkin nakil hastalarında primer infeksiyon görülmesi nadirdir ancak görüldüğünde 
visseral tutulumun da olabildiği, ciddi deri lezyonları ve dissemine hastalıkla karşımıza 
çıkabilecek ağır bir tablodur. Buna karşılık herpes zoster, sık görülen bir infeksiyöz 
komplikasyondur. Posttransplant ilk 4 yıl içinde görülme insidansı yaklaşık %8-11 
arasında değişmektedir. Tipik lezyonlarla tanı kolaylıkla konulur, atipik olgularda 
laboratuvar testlerine başvurulabilir. Tedavide 5x1/gün oral asiklovir 800 mg ya da oral 
valasiklovir 3x1g en az 7 gün süreyle verilir. Dozların renal fonksiyona göre düzenlenmesi 
gereklidir.

Böbrek Nakli Alıcısında Üriner Sistem Enfeksiyonları

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) böbrek nakli alıcılarında, nakil sonrasında 
tüm dönemlerde, görülen en sık enfeksiyonlardır. Önemli bir morbidite ve mortalite 
nedenidir. Böbrek nakli alıcılarının %25’inde, ilk yıl içinde üriner sistem enfeksiyonu 
görülür; tüm enfeksiyöz komplikasyonların ise yaklaşık yarısını oluşturur. Kadınlarda, 
ileri yaştaki hastalarda, böbrek yetmezliği nedeninin ürolojik sorunlar ve tekrarlayan 
ÜSİ olduğu olgularda, uzun sureli üriner kateterizasyon ve üreter stenti kullanımında, 
kadavradan nakillerde, primer hastalığı polikistik böbrek hastalığı olanlarda ve gecikmiş 
greft fonksiyonu olduğunda ÜSİ daha sık görülmektedir. 

Tanı

Böbrek nakli sonrasında hastalar, kliniğe üç tablo ile başvurabilirler:

1- Asemptomatik bakteriüri (ASB):

• Üriner belirtilerin olmamasına karşın idrar kültüründe, kadında ardışık iki 
kültürde aynı tip, erkekte tek bir idrar incelemesinde ≥105 kob/mL üreme olması 
durumudur. Kateter ile alınan örneklerde ise, kadın ve erkekte ≥102 kob/mL üreme 
olması tanıyı koydurur. En sık görülen ÜSİdir, oranları %50-70’e varmaktadır. 
Önemi, sistit, greft piyelonefriti ve ürosepsise zemin hazırlamasıdır.

2- Sistit

• Pyelonefrit kriterleri olmadan dizüri, pollakiüri, idrar inkontinansı vb. gibi 
bulgular + bakteriüri

3- Pyelonefrit

– Ateş, üşüme-titreme, kostovertebral açı veya greft hassasiyeti, sistit bulguları + 
idrarda ≥105 kob/mL üreme olması

ÜSİ’da izole edilen en sık etkenler E Coli, Enterococcus spp ve Klebsilella spp olarak 
bildirilmektedir. Olguların yaklaşık %12’sinde ise karışık bakteri üremesi bildirilmektedir. 
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Etkenlerin transplant zamanlamasına gore dağılımına bakıldığında ise ilk 4 hafta için 
Enterococcus spp, daha sık görülürken, 6. Aydan sonra E Coli üremesi en sık olmaktadır. 

Tedavi

• Asemptomatik bakteriüride, renal transplant sonrası sık ASB atakları sonrası 
pyelonefrit riski artar. ASB tedavisi etkili olamamaktadır. Renal allogreft üzerine 
etkileri de pek bilinmemektedir. Tedavi edilen ASB’li hastalarda semptomatik 
ÜSİ gelişme oranı 3 kat daha fazla, hastaneye yatış oranı tedavi edilen grupta 
yüksek bulunmuştur. Olgularda kontaminasyonu dışlamak için kültür tekrarı 
önerilmektedir. Son kılavuzlara göre:
o Tx sonrası 1-3 ay içinde 5-7 gün tedavi edilebilir.
o Tx sonrası 3. aydan sonra kreatinin yükselmedikçe tedavi önerilmemektedir
o Tedavi için kültür sonuçlarının beklenmesi ve en dar spektrumlu antibiyotiğin 

seçilmesi önerilmektedir. Bu olgularda eradikasyon güç olmakta, bu konuda 
ısrarcı olup uzun süreli antibiyotik kullanımlarında ise mikroorganizma direnç 
kazanmakta ve olası bir ürosepsis durumunda tedavi şansı azalmaktadır. 

• Sistit: Kültürdeki üremeye gore 5-7 gün tedavi önerilmektedir.
• Greft pyelonefritlerinde etken mikroorganizma ve antibiyotik duyarlılığına göre 

14 gün dar spektrumlu tedavi önerilir. Yapısal bozukluk, stent vb gibi komplike 
edici faktörlerin varlığında ve ciddi infeksiyonlarda daha uzun süreli tedavi (21 
gün) önerilmektedir.

• Tekrarlayan ÜSİ: Son 6 ayda 2 ya da son 12 ayda >3 infeksiyon olması halinde bu 
tanımı alır. 

• Akut greft pyelonefritinde ve tekrarlayan ÜSİ’da öncelikle üriner ultrason ya da 
BT ile yapısal bozukluklar (üreterovezikal bileşke striktürü, nativ böbreklerde 
ürolojik malformasyon, komplike renal kist, taş, obstrüksiyona neden olan benign 
prostat hipertrofisi) ve erkek hastalarda prostatit dışlanmalı, varsa düzeltilmelidir. 
Yapısal sorun saptanamadıysa voiding sistoüreterografik tetkikle altta yatan VUR, 
olup olmadığı anlaşılmalıdır. VUR saptanırsa cerrahi ya da endoskopik enjeksiyon 
uygulanır. Greft’e VUR olmaması için cerrahi sırasında anti-reflu teknikler 
önemlidir. VUR olmaması durumunda ise, ürodinamik tetkiklerle, mesane 
disfonksiyonu veya idrar çıkışında obstrüksiyon gibi nedenler araştırılmalı ve 
düzeltilmeye çalışılmalıdır. 

Böbrek nakli alıcısında solunum yolu enfeksiyonları

Böbrek nakli hastalarında solunum yollarının viral (İnfluenza A&B, Parainfluenza 
1-4, adenovirus, RSV, Coronovirus, Rhinovirus,v.b.) hastalıkları sık görülür. Bu olgularda 
akut bronşit, pnömoni ve bakteriyel sinüzit gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle 
böbrek nakli hastalarının bağışıklanmaları önemlidir. Olguların çoğunda etken izole 
edilememektedir. 



114

Serhan TUĞLULAR

Tanı 

Burun akıntısı, öksürük, gözlerde sulanma, boğaz ağrısı, nefes darlığı, balgam, hırıltılı 
solunum, sinüslerde dolgunluk, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kas ağrıları ve >38C ateş 
belirti ve bulgularınn varlığı tanı koydurur. Bu olgularda seçilecek örnek nazofarengeal 
sürüntüdür. 

Tedavi

İnfluenza benzeri hastalığı olan Tx hastalarına, özellikle influenza sezonuysa erken 
empirik antiviral başlanmalı, 48 saati geçmiş bile olsa tedavi edilmelidir. Öncelikle 
Oseltamivir tercih edilir. Oseltamivire yanıtsız ya da oral emilim sorunu olan hastalarda 
zanamivir ya da peravimir kullanılabilir. İnfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve 
korunma için zamanında hasta ve yakınlarına aşılama unutulmamalıdır. İnfluenza 
sezonunda aşılanamayan hastalara 12 hafta süre ile 75 mg/gün oseltamivir önerilmektedir.
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POSTTRANSPLANT KARDIYOVASKÜLER SORUNLAR

1. GIRIŞ

Başarılı bir böbrek nakli sonrasında diyalize göre mortalitede belirgin olarak azalma 
olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir (1). Çalışmalara göre, mortalitedeki azalma en 
büyük oranda kardiyovasküler hastalıklardaki azalmaya bağlıdır (1). Ancak bu azalmaya 
rağmen böbrek nakli hastalarında kardiyovasküler risk genel popülasyona kıyasla 
belirgin olarak artmıştır (2,3). Kardiovasküler mortalitedeki artış özellikle ≤65 yaş 
olan hastalarda belirgindir (3). Böbrek nakli sonrası 36. ay itibariyle hastaların yaklaşık 
%40’ı kardiyovasküler olay geçirmektedir (4). Kardiovasküler hastalıklar konjestif kalp 
yetmezliği, koroner arter hastalığı (iskemik kalp hastalığı), serebrovasküler hastalıklar ve 
periferik damar hastalığı olarak sınıflandırılabilir. Özellikle yaşlı ve diyabetik hastalarda 
nakil sonrası akut miyokard infarktüsü gelişebilse de konjestif kalp yetmezliği ile ilişkli 
olaylara daha sık rastlanmaktadır (4). Genel popülasyona göre aterosklerotik plak sıklığı 
ve diğer damar bozukluları da bu hastalarda artmıştır (3). 

2. KISA TEMEL BILGI

Tablo 1’de görülen diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve sigara kullanımı gibi 
geleneksel risk faktörlerinin kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı iyi bilinmektedir 
(3). Bir çok çalışmada böbrek nakli olan hastalarda geleneksel risk faktörlerinin 

Tablo 1: Kardiyovasküler hastalık ile ilişkili geleneksel risk faktörleri (Kaynak 2)

Değiştirebilir Değiştirilemez
Hipertansiyon Yaş (erkek >45 / kadın >55)
Diyabetes Mellitus Cins
Dislipidemi (düşük HDL ve yüksek LDL) Irk / Etnik faktörler
Sigara içmek Ailede erken koroner arter hastalığı 

(birinci derecede akrabada <55 yaş 
erkek veya <65 yaş kadın) 

Şişmanlık (BMI ≥30 kg/m2) veya metabolik 
sendrom
Yüksekmiş HDL≥ 60mg/dl (pozitif risk faktörü)
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sıklığının arttığı gösterilmiştir, ancak geleneksek risk faktörlerindeki bu artışa rağmen 
bu hastalardaki artmış kardiovasküler hastalık sıklığını tam olarak açıklamak mümkün 
değildir (3). Geleneksel risk faktörlerinin dışında, bir takım yeni risk faktörlerinin de 
artmış kardiovasküler risk ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur Tablo 2’de görülen bu 
risk faktörleri transplantasyon ile ilişkili ve ilişkili olmayan faktörler şeklinde iki gruba 
ayrılarak incelenebilir (3). 

Geleneksel olmayan risk faktörleri içinde nakil ile ilişkili risk faktörleri grubunda 
yer alan immünosupressif ilaçlar önemli bir yer tutmaktadır. İmmünosupressif ilaç 
gruplarının kardiovasküler risk faktörleri üzerine olan etkisi Tablo 3’de özetlenmiştir. 
Steroid dozundaki azalma diyabet, lipid profili ve hipertansiyon’da iyileşme sağlayabilir, 
ancak her hastada steroid içermeyen protokollerin kullanımını, graft sürvisi üzerine uzun 
dönem etkiler bilinmediği için, uygun olmayabilir (3). Lipid profilinde bozulma olan ve 
özellikle statin kullanımında sorun olan hastalarda siklosporinden takrolimusa geçilmesi 
uygun bir yaklaşım olabilir (3). Glukoz kontrolündaki bozulma nedeniyle takrolimustan 
siklosporine geçilmesinin kesin yararı gösterilememiştir, ayrıca kan basıncı kontrolünde 
ve lipid profilinde bozulma gibi diğer kardiovasküler risk faktörlerinde kötüleşme 
olacağı göz ardı edilmemelidir (3). Lipit profilindeki bozulma nedeniyle sirolimus yerine 
kalsinörin inhibitörüne geçilirse nefrotoksisite gelişme riski göz ardı edilmemelidir. 
Ayrıca her immünsupressif ilaç değişimi sırasında akut rejeksiyon riskini artabileceği 
unutulmamalıdır (3).

Tablo 2: Kardiyovasküler hastalık ile ilişkili geleneksel olmayan risk faktörleri (Kaynak 3)

Transplantasyon ile ilişkili Transplantasyon ile ilişkili olmayan

İmmunosupressifler İnflamasyon

Kronik böbrek yetmezliği Homosistein

Proteinüri CRP

Anemi İleri glikasyon son ürünleri

Tablo 3: İmmunosupressif ilaçların kardiovasküler risk faktörleri üzerine etkileri. 
(Kaynak 3’den değiştirilerek)

Etki Steroid Siklosporin Tacrolimus m-TOR inh Antimetabolit

Hiperlipidemi ++ ++ O/+ +++ O

Hipertansiyon ++ ++ + O O

Diyabet + + ++ O/+ O
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3. KLINIK PRATIK UYGULAMA

Böbrek nakli hastaları nakil öncesi dönemde kardiovasküler hastalık yönünden rutin 
olarak taranmalıdır ayrıca kardiyovasküler risk faktörleri açıdan incelenmelidirler (3, 4). 
Böbrek nakli yapılacak hastalarda ideal kardiovasküler taramanın ne olması konusunda 
kesin bir görüş birliği olmasa da yeni bir çalışmada bu konu incelemiştir, yazarlar kendi 
çalışma sonuçlarını ve güncel rehberleri de dikkate alarak Şekil 1’de gösterilen yaklaşımı 
önermişlerdir (5). Ancak diyabetik hastaların özellikle iskemik kalp hastalığı açısından 
asemptomatik olabileceği göz önüne alınmalıdır, bunu yanı sıra uzun süre diyalize giren 
hastalarda iskemik kalp hastalığı için bir risk faktörü olan koroner kalsifikasyon yönünden 
riski artmaktadır (6). Bu hasta gruplarında da, özellikle nakil sonrası dönemde anjiografiye 
bağlı kontrast nefropatisi gelişme riski göz önüne alınırsa ,nakil öncesi dönemde koroner 
anjiografi yapılmasının da uygun bir yaklaşım olabileceği düşünülebilir.

Böbrek nakil hastasında kardiovasküler hastalık tespit edilmemiş olsa da 
kardiovasküler risk faktörlerine nakil öncesi dönemden itibaren aktif olarak müdahale 
edilmelidir (2). İdeal yaklaşım Şekil 2’de özetlenmiştir (7). Risk faktörlerinin gelişimi 
izlenmeli, öncelikle yaşam şekli değişimi sağlanmalı, uygun immünsupresyon seçilmeli 
gerekli ise immünosupressif ilaçlarda değişim yapılmalıdır. Gerekli durumlarda ilaç 
tedavisi ile risk faktörlerine müdahale edilmelidir.

4. Sık Karşılaşılan Soru ve Sorunlar

1. Böbrek nakli olan her hastaya aspirin verilmeli midir? Hangi doz kullanılmalıdır?

KDIGO rehberine göre kontrendikasyonu olmayan ve aterosklerotik kardiyovasküler 
hastalığı olan tüm böbrek nakli hastaları 65-100mg/gün aspirin kullanmalıdır (8). 

2. Sigara içen hastalarda yaklaşım ne olmalıdır?

Her hastada nakil için hastaneye yatırıldığı sırada sigara kullanımı aktif olarak 
sorgulanmalı ve kaydedilmelidir. Böbrek nakli hastalarında sigara kullanım öyküsü 
%50’nin üzerinde olabilir (6). Hastaların nakil sonrası dönemde de sigara kullanımına 
devam edebileceği göz ardı edilmemelidir. En azından yıllık olarak sigara kullanımı 
sorgulanmalı ve bırakılması tavsiye edilmedir (8). Sigara kullandığı tespit edilen her 
hastaya tedavi önerilmelidir (8). Tedavi için nikotin içeren preparatlar, antidepressanlar 
gibi ilaçların yanı sıra, davranış tedavisi ve grup şeklinde pisiko-sosyal destek tedavileri 
uygulanabilir (4)

3. Obez hastalara yaklaşım nasıl olmalıdır?

Obezitenin hem kardiovasküler hastalık ile direkt olarak ilişkilidir hem de diyabet ve 
hipertansiyon gibi diğer risk faktörlerinin gelişimi için bir risk faktörüdür. Ayrıca graft 
disfonksiyonu ile de ilişkili bulunmuştur (4). Hastalın kilo kontrolü aktif bir şekilde 
izlenmelidir. Her vizit sırasında mutlaka boy ve kilo ölçülmeli, kaydedilmeli ve vücut 
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Şekil 1: Böbrek nakli hastalarında kardiyovasküler tarama.

Şekil 2: Böbrek nakli hastalarında kardiyovasküler risk faktörlerine yaklaşım.
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kitle indeksi (VKİ) hesaplanmalıdır. VKİ<35 olan hastalarda obezite şüphe varsa bel 
çevresi (erkeklerde >102cm kadınlarda>88cm) ölçülmelidir (8). Obezite tespit edilen 
tüm hastalara diyet ve egzersizden oluşan kilo azaltma programı sunulmalıdır. Eşlik eden 
depresyonu olan hastalarda fluxetin veya sertralin gibi kilo artışına yol açmayan selektif 
seratonin uptake inhibitörleri kullanılabilir (4).

4. Antihipertansif tedavide hedefler ne olmalıdır? 

KDIGO rehberine göre böbrek nakli olan hastalarda proteinüri seviyesinden bağımsız 
olarak <130/80 mmHg seviyesi hedeflenmelidir (8).

5. Böbrek nakli olan hastalarda hangi antihipertansif ilaç grubu tercih edilmelidir?

Bir antihipertansif grubunun diğerine göre üstün olduğunu gösteren kesin kanıt 
mevcut değildir (2). Uygun antihipertansifin seçimi eşlik eden hastalıklara, olası yan 
etkilere ve hipertansiyonun şiddetine göre belirlenmelidir (8). 

Kalsinörin inhibitörleri vazokonstrüksyona yol açarak kan basıncını yükseltirler, 
kalsiyum kanal blokerleri vazodilatadör etkileri nedeniyle bu tip hastalarda tercih 
edilebilir. Steroidler sodyum tutulumuna bağlı olarak volüm artışına neden olurlar, 
bunun dışında damar tonusu üzerine de dolaylı etki gösterebilirler (2). Böbrek fonksiyonu 
ve volüm durumuna göre tiyazid veya loop diüretiklerinin kullanımı uygun olabilir. 
ACE-inhibitörlerinin uzun dönem kullanımının kardiak açıdan olumlu etkilerinin 
olduğu, ayrıca böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açmadığı gösterilmiştir (2). 
Proteinürisi veya post-transplant eritropezi olan hastalarda ACE-inhibitörleri uygun bir 
tercihdir (2,8). Proteinürisi >1g/gün olan hastalarda ise ilk tercih ACE-inhbitörleri veya 
anjiotensin reseptör blokerleri olmalıdır (8). Kalsiyum kanal blokerleri iyi tolere edilseler 
de verapamil ve diltiazem gibi non-dihidropiridin kalsiyum kanal blokerlerinin hepatik 
P-450 enzim sistemini bloke ederek kalsinörin inhibitörlerinin düzeyini yükseltebileceği 
unutulmamalıdır (2). 

6. Böbrek nakli olan hastalarda lipid profili hedefi ne olmalıdır?

KDIGO rehberine göre böbrek nakli olan hastalarda LDL<100 mg/dl olması 
hedeflenmelidir (8). Ayrıca bilinen kardiyovasküler hastalığı veya diyabeti olan hastalarda 
LDL <70mg/dl hedeflenebilir (4). LDL<100 mg/dl olan hastalarda trigliserid≥200mg/dl 
ve HDL dışı kolesterol ≥130 mg/dl ise <130mg/dl hedef alınarak tedavi edilmelidir (8). 
Trigliserid seviyesinin ≥500 mg/dl olduğu durumlarda yaşam şekli değişikliği ve fibrat 
ilaç tedavisi başlanmalıdır (8).

7. Böbrek nakli hastalarında hangi statin tercih edilmelidir?

Bir çok nakil hastasında yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için diyet ve egzersizden 
oluşan yaşam şekli değişiklikleri yeterli gelmez ve statin tedavisi başlanması gerekli olur 
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(4). Siklosporin ve birçok statin hepatik P-450 sistemi ile metabolize edilirler ve ilaçların 
eşzamanlı kullanımı miyozit, rabdomiyoliz ve hepatotoksiste gibi yan etkilerin daha sık 
olarak görülmesine yol açar (9). KDIGO rehberi spesifik bir statin kullanımını önermese 
de pravastatin sitokrom sistemi dışındaki enzimlerle metabolize olur ve daha iyi güvenlik 
profili vardır (2). Rosuvastatin de primer olarak sitokrom sistemi ile metabolize olmaz ve 
tercih edilen bir güvenlik profili vardır. Fluvastatin de sitokrom P2C9 ile metabolize olur 
ve sitokrom P3A4 ile metabolize olan atorvastatine göre daha güvenlidir (2). Toksisiteden 
kaçınmak için statin tedavisi düşük doz ile başlanmalı ve adım adım doz artırımı yapılmalı 
bu sırada kratinin kinaz ve karaciğer enzimleri gözlenmelidir (9).
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POSTTRANSPLANT METABOLIK SORUNLAR

Böbrek nakli, son dönem böbrek hastalarında diyaliz ihtiyacını ortadan kaldıran bir 
tedavi yöntemidir. Hastalarda yaşam kalitesini artırmaktadır. Böbrek fonksiyonlarını 
düzeltirken bazı yeni komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kilo 
alımı veya obezite, bozulmuş glikoz toleransı veya diyabet, hipertansiyon ve lipit 
bozuklukları özellikle immün sistemi baskılayıcı ilaçlara bağlı olarak görülebilmektedir. 
Bu komplikasyonların varlığı hastalarda nakil organ etkinliğini azaltmakta ve 
kardiyovasküler riskin artmasına neden olmaktadır. Hastalara mutidisipliner yaklaşım, 
diyet düzenlemesi, yeterli egzersiz, eğitim ve bazı ilaçlar ile nakil sonrası komplikasyon 
gelişim riski azaltılmaktadır.

Kilo Alımı

Böbrek nakil hastalarında obezite (Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ≥ 30 kg/m2) hızla 
artmaktadır (1). Artmış kilo alımının, yeni diyabet ve kardiyovasküler hastalık gelişiminde 
rol oynadığı bilinmektedir. Nakil sonrası hastalarda metabolik sendrom sıklığı % 2-50 
arasında bulunmaktadır. Metabolik bozukluk gelişmiş olan bu hasta grubunda artan greft 
kaybı bildirilmektedir. İleri yaş ve düşük fiziksel aktivite kilo alımına eğilim yaratmaktadır. 
Kadın cinsiyet, Afrikalı-Amerikalı ırk ve diyabet öyküsünün varlığı, obezite için risk 
faktörleridir (2). Sağlıklı diyet, yakın metabolik takip komplikasyon riskini azaltır. Kilolu 
(VKİ≥ 25 kg/m2) hastalarda, trigliserid, glikoz, yüksek-dansiteli lipoprotein düzeyleri yakın 
takip edilmelidir (2). Fiziksel aktivite ve diyet kilo alımını azaltmaktadır. Fazla miktarda 
besin alımı, yüksek yağlı diyet, yetersiz vitamin ve mineral alımı bu hasta grubunda 
sıklıkla gözlenmektedir. Bitkisel temelli diyetler, protein kaynağında değişiklikler, düşük 
yağ içerikli besinler, kalsiyum, magnezyumdan zengin yüksek lifli gıdalar (>25 gr/gün) 
önerilmektedir (3). Hayvansal protein alımı kan basıncı artışına ve glomerüler filtrasyon 
hızının azalmasına neden olmaktadır. Hayvansal protein yerine bitkisel protein alımı bu 
olumsuz etkileri düzeltir. Ameliyat sonrası erken dönmede artmış protein katabolizmasını 
karşılamak için yüksek proteinli diyet önerilirken ilerleyen dönemde protein tüketimi 
sağlıklı kilonun sürdürülmesi için yetecek kadar alınmalıdır. Baklagillerden, fındık, 
ceviz, sebze, meyve, zeytin, balık ve düşük yağlı süt ürünlerinden oluşan Akdeniz tipi 
diyetin böbrek nakli hastalarında metabolik sendrom gelişimini azalttığı gösterilmiştir 
(3). D vitamini ve kalsiyum eksikliği bu hasta grubunda sıklıkla görülmektedir. Yüksek 
kalsiyum (>600 mg/gün) içeren diyet abdominal obezite gelişimini azaltmaktadır (3). 
İmmün sistemi baskılayıcı ilaçların olumsuz etkilerinin giderilmesi kas iskelet sistemi 
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sağlığı açısından D vitamini ve magnezyum düzeyleri monitörize edilmeli eksiklik 
varsa yerine konulmalıdır. Egzersiz, kas kitlesinde artış sağlayarak ve immünsupresif 
ilaçların kas ve kemik üzerindeki olumsuz etkilerini dengelemekte faydalıdır. Obezite 
gelişimin engellenmesi için, ek olarak kortikostereoidler greft rejeksiyon riski gözetilerek 
mümkün oldukça erken dönemde azaltılmalı veya kesilmelidir. Orlistat ve sibutramin 
benzeri ilaçlar, etkileşimleri olabileceğinden nakil hastalarında önerilmemektir (3). 
Morbid obezitesi olan böbrek nakli hastalarında bariyatrik cerrahi veya gastrik bypass 
operasyonları ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır. Bu operasyonlara sıklıkla 
enterik hiperoksalürinin eşlik ettiği bilinmektedir. Hiperoksalürinin idrar volumünde 
azalmaya, idrar sitrat konsantrasyonlarında düşmeye dolayısı ile böbrek taşı oluşumuna 
neden olduğu akılda tutulmalıdır (3). 

Hipertansiyon 

Böbrek nakli sonrası hastaların %50-90’nında hipertansiyon saptanmaktadır (4). 
Kötü kan basıncı kontrolü, metabolik sendrom gelişimine katkıda bulunmaktadır. 
Hipertansiyon aynı zamanda greft fonksiyon kaybı ve kardiyovasküler hastalık gelişimi 
için risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Sistolik kan basıncı böbrek naklinin takiben 
yüksek seyrederken, 1 yıl içerisinde azalmaktadır (4). Nakil hastalarında hipertansiyon 
gelişimi için risk faktörleri; nakil öncesi hipertansiyon, siklosporin (daha az takrolimus), 
kortikosteroidler, organ kalitesinde düşüklük, gecikmiş organ fonksiyonu, kronik 
allograft hasarı, yüksek vücut kitle indeksi, akut rejeksiyon atakları, rekürren veya 
denovo glomerülonefrit gelişimi, ve nakil böbreğinde renal arter stenoz gelişimi olarak 
sayılabilir. Fazla tuz alımı yine bu hastalarda yüksek kan basıncı gelişimine katkıda 
bulunmaktadır. Nadiren bazı hastalarda nakil sonrası nativ böbreklerden salınan aşırı 
renin ciddi hipertansiyon gelişimine neden olabilir. Kan basıncı medikal olarak kontrol 
altına alınmayan bazı nakil hastalarında nativ böbreklerin çıkarılması tedaviye katkıda 
bulunabilir (4). Nakil hastalarında yüksek kan basıncının yeni diyabet gelişimine katkıda 
bulunduğu gösterilmiştir. Böbrek naklini takiben akut dönemde yüksek nabız basıncı, 
glukoz intoleransı ile ilişkili bulunmuştur. Bu nedenlerle böbrek nakli hastalarında 
hipertansiyon tedavisi önemlidir. KDIGO kılavuzları hedef kan basıncı olarak sistolik 
130 ve diyastolik 90 mmHg’nın altını işaret etmektedir (5,6). Elde hangi antihipertansif 
ajanın kullanılacağına dair yeterli delil bulunmadığından, kar zarar hesabı yapılarak 
antihipertansif tedavi hastaya göre yapılmalıdır. Erken dönemde beta blokör kullanımı 
kardiyovasküler riski azaltabilir. Hiperkalemi riski nedeni ile böbrek fonksiyonları 
stabil olana kadar ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokörleri (ARB) 
kullanılmamalıdır. Nakil sonrası eritrositoz tedavisinde ACE inhibitörleri kullanılabilir. 
Uzun dönemde ACE inhibitörlerinin ve ARB’lerin potansiyel kardiyo ve renoprotektif 
etkileri akılda tutulmalıdır. Kalsiyum kanal blokörleri, kalsinörin inhibitörü doz 
azaltılmasına katkıda bulunmaktadır (6). 
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Yeni Başlangıçlı Diyabet 

Diyabetik olmayan hastaların nakil cerrahisi sonrası yaklaşık yarısında glikoz 
intoleransı gelişmektedir. Yeni başlangıçlı diyabet ise böbrek nakli hastalarının % 4-25’inde 
ortaya çıkar. Afrikalı-Amerikalı ırk, obezite, yaş (>40-45 yıl), 1.derece akrabalarda diyabet 
varlığı, nakil öncesi glukoz tolerans bozukluğu, metabolik sendrom komponentlerinin 
bulunması, canlı olmayan böbrek nakli, hepatit C enfeksiyon varlığı, kortikosteroid, 
takrolimus (daha az siklosporin), sirolimus veya everolimus kullanımı risk faktörlerini 
oluşturmaktadır (7). Bazı HLA (A30, B27 ve B42 vb) tipleri, fazla HLA uyumsuzluğu, 
akut rejeksiyon, sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonu ve kadın alıcı ve kadın donör varlığı 
diğer risk faktörleri olarak tanımlanmıştır (7). 

Nakil sonrası diyabet gelişimi, diyabet olmayan hastalara göre daha fazla 
kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye ve daha kısa greft ömrüne neden olmaktadır 
(7). Bu nedenle yeni gelişen diyabet tedavisi önem taşımaktadır. Son dönem kılavuzlarda 
(American Diabetes Association ve the European Association for the Study of Diabetes 
Guidelines) HbA1C düzeylerini %7’nin altında önermektedir (8). Yeni gelişen diyabet 
tanısı olan hastalara öncelikle yaşam tarzı değişikliği önerilmektedir. Artmış fiziksel 
aktivitenin glukoz intoleransını ve abdominal obeziteyi azalttığı gösterilmiştir (9). Tuz 
kısıtlaması (<2400 mg/gün), satüre yağ kısıtlaması (kalorinin <%7), düzenli egzersiz ve 
kilo verilmesi önerilir. Yeni gelişen diyabeti olan hastalarda, immünolojik açıdan düşük 
risk profili mevcutsa, greft fonksiyonları normalse ve proteinürisi yoksa steroid kesilmesi 
tedavinin bir parçası olarak önerilmektedir (9). DIRECT çalışmasında nakil sonrası 6. 
ayda siklosporin alanların % 9’unda ve Tacrolimus alanların % 17’sinde diyabet geliştiği 
saptanmıştır (9). Bu nedenle diyabeti gelişmiş nakil hastalarında takrolimustan siklosporine 
geçiş önerilmektedir. Bu değişiklik % 42 hastada diyabette düzelme sağlamıştır. Bu hasta 
grubunda ek olarak steroidin tamamen kesilmesi için elde yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
mTOR inhibitörleri ile diyabet gelişimi bildirilmesine rağmen azotiyopirin veya 
mikofenolat mofetil ile diyabet gelişimi söz konusu değildir. Son dönem çalışmalarda 
belatacept ve mikofenolat mofetil kullanımının standart siklosporinli rejimlere göre 
yeni diyabet gelişiminde belirgin azalma sağladığı bildirilmiştir (10). Bununla birlikte 
belatacept ile yapılmış kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Oral hipoglisemik 
ajanlar veya insülin tedavide kullanılmaktadır. Metformin obez hastalarda önerilmekle 
birlikte laktik asidoz açısından risk taşıdığı için glomerüler filtrasyon hızı (GFH) <50 ml/
dk olan hastalarda kullanılmamaktadır. Özelikle GFH düşük olan hastalarda günde 2 kez 
500 mg’ın üzerinde doz önerilmemektedir (9,10). Sulfonilüreler kısa etkili ve karaciğer 
eliminasyonu olanlardan tercih edilmelidir (glimepirid, glipizid vb). İlaçlar hipoglisemi 
riski nedeni ile düşük dozla başlanılmalı ve 1-2 hafta aralıklarla titre edilerek doz 
ayarlaması yapılmalıdır. Meglitinitler (nateglinid, repaglinid vb.) hipoglisemi riski ve kilo 
alımı açısından daha düşük riskli ajanlardır. Yaşlı hastalarda ve böbrek fonksiyon testleri 
bozuk hastalarda tercih edilebilir. Tiyazolidinedion (rosiglitazon, pioglitazon vb) grubu 
ilaçlar yan etkileri nedeni ile tercih edilmemektedir. Glukagon-like peptid-1 analogları ve 
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dipeptidyl peptidaz-4 inhibitörleri (linagliptin,saxagliptin ve sitagliptin) incretin temelli 
ilaçlar tedavide kullanılabilir. Pankreatit açısından dikkatli olunmalıdır. 

Uzun etkili insülin tedavisi oral hipoglisemik ajanlarla kombine kullanılabileceği gibi 
kısa etkili insülinlerle farklı rejimlerde uygulanabilir. Tedavi hastaya göre belirlenmelidir. 
Hastalar 3 ayda 1 kez olmak üzere HbA1C ile takip edilmelidir. Diyabetin diğer 
komplikasyonları mikroalbuminüri, retinopati, polinöropati, alt ekstremite ülserasyonları 
açısından monitörize edilmelidir (9,10). 

Lipit Profili

Lipit bozuklukları böbrek nakli sonrasında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Steroid ve 
siklosporine dayalı immün sistemi baskılayıcı ilaç alan nakil hastalarının yaklaşık %90’ında 
LDL-kolesterol düzeyleri önerilen düzey olan 100mg/DL’nin üzerinde ölçülmektedir (3). 
Hiperlipidemi, kortikosteroidlerin, mTOR inhibitörlerinin (everolimus veya sirolimus), 
siklosporin ve daha az olarak takrolimusun etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Yaş, diyet, kilo 
alımı, hiperinsülinemi, önceden var olan hiperlipidemi, allograft fonksiyon bozukluğu, 
proteinüri, genetik faktörler, beta blokör ve diüretik kullanımı diğer risk faktörlerini 
oluşturmaktadır (3). Hiperlipidemisi saptanan böbrek nakli hastalarına, yaşam tarzı 
değişikliği (diyet, egzersiz) ve statin tedavisi önerilmektedir. ALERT çalışması statin 
tedavisi ile kardiyosküler morbidite ve mortalitede azalma bildirmektedir (3). 

Kılavuzlar transplantasyon hastalarında hiperlipideminin LDL kolesterolün 100 mg/
dL’nin altına inecek şekilde tedavi edilmesini önermektedir (10). Statin ve siklosporinin 
kombine kullanımında dikkatli olunmalıdır. Siklosporin, statin düzeyinin yükselmesine 
myopati ve rabdomyolize neden olmaktadır. Fluvastatin ise statinler içerisinde siklosporin 
ile etkileşimi en düşük olanıdır. Siklosporinden takrolimusa geçiş LDL-kolesterolün 
düşmesine neden olmaktadır (2,3). Böbrek nakli hastalarında ezetimib (10 mg/gün) tek 
başına veya statin ile kombine kullanıldığında etkin hiperlipidemi tedavisi sağlamaktadır 
(2,3). Sirolimus veya everolimus kullanımına bağlı şiddetli hipertrigliseridemi (TG>500 
mg/dL) görülebilir. Pankreatit riskini azaltmak için hipertrigliserideminin tedavisi 
önerilmektedir (3). Genel popülasyonda fibratlar statinlerle birlikte kullanılmaktadır. 
Fakat böbrek hastalarında fibratlar, böbrekte gerçek hasar yaratmaksızın fonksiyonel 
olarak kreatinin değerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu tablo böbrek nakilli 
hastalarda rejeksiyon ile karışabilir. Gemfibrozil ile fonksiyonel kreatinin yükselmesi 
sözkonusu değildir. Fakat statin kullanan hastalarda statinin kan düzeyini artırabileceği 
ve rabdomyolizi tetikleyebileceği akılda tutulmalıdır (3). Nikotinik asit ve statin 
kombinasyonu hipertrigliserideminin tedavisinde kullanılabilir. Bununla birlikte 
yapılan çalışmalarda kardiyovasküler risk azaltılması açısından statin ve nikotinik asit 
kombinasyonunun tek başına statine üstünlüğü gösterilememiştir (3). 

Klinik Pratik Uygulama

Nakil sonrası hastalar, düzenli aralıklarla (en az 3 ayda 1 olmak üzere), kilo ve 
kan basıncı takibi, trigliserid, LDL ve HDL kolesterol, serum kalsiyum, magnezyum, 
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D vitamini düzeyleri, HgA1C, idrar albumin düzeyleri retinopati, polinöropati, alt 
ekstremite ülserasyonları açısından takip edilmelidir.

Tüm hastalara nakil sonrası diyetisyen kontrolünde Akdeniz tipi diyet önerilmelidir.

Hipertansif ve diyabet gelişen hastalarda tuz kısıtlaması (<2400 mg/gün), satüre yağ 
kısıtlaması, düzenli egzersiz (günde en az 1 saat yürüyüş vb) ve kilo verilmesi önerilir.

Hipertansif olan nakil hastalarında uzun dönemde kontrendikasyon (hiperkalemi) 
yoksa RAS blokörleri tercih edilmelidir.

Yeni gelişen diyabeti olan hastalarda, immünolojik açıdan düşük risk profili mevcutsa, 
greft fonksiyonları normalse ve proteinürisi yoksa steroid kesilmelidir. Bu hasta grubunda 
hastalarında takrolimustan siklosporine geçiş uygundur.

Hiperlipidemisi olan siklosporin kullanan hastalarda, statin verilecekse fluvastatin 
tercih edilmelidir.

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar

1. Metabolik sendrom gelişiminin engellenmesi için steroid tedavi ne zaman 
kesilmelidir?

Yapılan çalışmalarda steroid genelikle 3. veya 6.ayda kesilmiştir. 

2. Obezitesi olan hastalarda zayıflatıcı ilaç veya cerrahi yapılabilir mi?

Orlistat ve sibutramin benzeri ilaçlar, diğer ilaçlarla etkileşimleri olabileceğinden 
nakil hastalarında önerilmemektir (3). Morbid obezitesi olan böbrek nakli hastalarında 
bariyatrik cerrahi veya gastrik bypass operasyonları ile ilgili yeterli deneyim 
bulunmamaktadır.

3. Böbrek nakli hastalarında hedef kan basıncı kaç olmalıdır? 

KDIGO kılavuzları hedef kan basıncı olarak sistolik 130 ve diyastolik 90 mmHg’nın 
altını işaret etmektedir.

4. Böbrek nakli hastalarında erken dönemde anti-hipertansif hangi ajan 
kullanılmalıdır?

Elde hangi antihipertansif ajanın kullanılacağına dair yeterli delil bulunmadığından 
kar zarar hesabı yapılarak antihipertansif tedavi hastaya göre yapılmalıdır. Erken 
dönemde beta blokör kullanımı kardiyovasküler riski azaltabilir. Hiperkalemi riski 
nedeni ile böbrek fonksiyonları stabil olana kadar ACE inhibitörleri veya anjiyotensin 
reseptör blokörleri (ARB) kullanılmamalıdır.

5. Yeni gelişen diyabeti olan hastalarda hedef HbA1C düzeyi kaç olmalıdır ve 
hangi anti-diyabetik ajan kullanılmalıdır?

Son dönem kılavuzlarda HbA1C düzeylerini %7’nin altında önermektedir. Oral 
hipoglisemik ajanlar veya insülin tedavide kullanılmaktadır. Metformin obez hastalarda 
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önerilmekle birlikte laktik asidoz açısından risk taşıdığı için glomerüler filtrasyon hızı 
(GFH) <50 ml/dk olan hastalarda kullanılmamaktadır. Sulfonilüreler kısa etkili ve 
karaciğer eliminasyonu olanlardan tercih edilmelidir (glimepirid, glipizid vb). İlaçlar 
hipoglisemi riski nedeni ile düşük dozla başlanılmalı ve 1-2 hafta aralıklarla titre edilerek 
doz ayarlaması yapılmalıdır.

6. Hiperlipidemisi olan hastalarda hipertrigliseridemi varsa statin ile hangi ajan 
kombine edilmelidir?

Böbrek hastalarında fibratlar, böbrekte gerçek hasar yaratmaksızın fonksiyonel 
olarak kreatinin değerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu tablo böbrek nakilli 
hastalarda rejeksiyon ile karışabilir. Gemfibrozil ile fonksiyonel kreatinin yükselmesi 
sözkonusu değildir. Fakat statin kullanan hastalarda statinin kan düzeyini artırabileceği 
ve rabdomyolizi tetikleyebileceği akılda tutulmalıdır.
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POSTTRANSPLANT ISKELET SISTEMI SORUNLARI

1. Giriş

Böbrek nakli sonrası saptanan iskelet sistemi sorunları hastaların önemli bir kısmında 
izlenen önemli komplikasyonlar arasında sayılmaktadır. Yapılmış çalışmalar başarılı 
böbrek naklinden sonra ilk 6-12 ayda kemik-mineral yoğunluğunda (BMD) hızlı düşüş 
olduğunu ve daha düşük hızda da olsa yıllarca kayıp olmaya devam ettiğini göstermiştir 
(1). Bu hastalarda kırıklar yaygın olarak saptanmakta ve hastaların morbidite ve 
mortaliteleri önemli olarak bu durumdan etkilenmektedir.

Böbrek nakilli (BN) hastaların büyük bölümünde belirli bir düzeyde kronik böbrek 
hastalığı (KBH) vardır. Bu nedenle, Kronik Böbrek Hastalığı Kemik-Mineral Bozukluğu 
(KBH-KMB), bu hasta grubunda yaygın olarak saptanabilir. Bu hastalarda yaygın olarak 
kullanılan kortikosteroidler KBH-KMB progresyonunu arttırabilmekte ve hastaların 
morbidite ve mortaliteleri üzerine olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Serum kalsiyum, 
fosfor, parathormon (PTH) vb biyokimyasal parametrelerde BN sonrasında kısmen 
düzelme olsa da hem bu parametrelerde, hem de kemik mineral yoğunluğunda erken 
ve geç dönemde saptanan değişkenlikler böbrek nakilli hastaların kemik kırılganlığında 
artışa yol açmakta ve bu durumun erken tanısı hastaların yaşam kalitesi ve sağkalım 
süreleri üzerine olumlu yararlar sağlamaktadır.

2. Posttransplant Kemik-Mineral Bozukluğu Etiyolojisi

Nakil sonrası kemik hastalığının etiyolojisinde birçok etken rol oynamaktadır. 
Böbrek nakli öncesinde mevcut olan KBH-KMB nakil sonrasında da devam etmektedir. 
Ayrıca, böbrek nakli sonrasında kullanılan immünsupresif ilaçlar, diyabet varlığı, 
sigara kullanımı, fiziksel inaktivite ve evre 5 KBH süresi, postoperatif erken dönemde 
böbrek fonksiyonlarının yeniden bozulması ve kadınlarda menopoz gelişimi vb diğer 
faktörler de BN sonrasında gelişen kemik hastalıklarının önemli etkenleri arasında 
sayılabilmektedir (2). Yakın zamanda yapılan çalışmalarda BN’li hastalarda kullanılan 
kümülatif glukokortikoid dozu ile kemik mineral yoğunluğu arasında negatif bir 
korelasyon olduğunu gösterilmiştir. Bu hastaların yapılan kemik biyopsi sonuçlarına göre 
glukokortikoidler nakil sonrası kemik hacmi ve döngüsünün temel belirleyicisi olarak 
görünmektedir. İlginç olarak, kümülatif ve ortalama prednizolon dozu kemik döngüsü 
ile negatif korelasyon gösterirken siklosporin-A (CsA) kümülatif dozu veya serum PTH 
ile korelasyon saptanamıştır (3). Kalsinörin inhibitörlerinin (CNI) olası rolü tam olarak 
incelenmemiş ve kemik döngüsüne etkileri konusunda çelişkili bildirimler mevcuttur (3).
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3. Posttransplant Osteoporoz

Böbrek nakli sonrası osteoporoz özellikle ilk 6 ayda kortikosteroidlerin yoğun olarak 
kullanıldığı dönemde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle lomber vertebra ve aksiyal iskelet 
sitemininde kalkaneous kemiklerini etkileyen ve %3-10 arasında bir kemik kaybı ile 
sonuçlanan bu durum çoğu vakada posttransplant ilk bir sonrasında yıllık %1.7 kemik 
kaybı ile stabil bir hal almaktadır. 

Böbrek nakilli hastalarda düşük kemik mineral yoğunluğu veya kemik mineral 
yoğunluk kaybının kemik kırıklarını öngördürdüğüne dair herhangi çalışma literatürde 
bulunmamaktadır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada (4), postmenopozal kadınlarda 
ve erkeklerde osteoporoz varlığında kemik mineral yoğunluğunda azalma ile kemik 
kırık riski artışı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken 
en önemli nokta, nakil sonrası kemik hastalığının etiyolojisinin nakil öncesi ve nakil 
sonrasında devam eden KBH-MKB durumu ile yakın ilişkili olduğudur. Bu nedenle, 
genel popülasyon ve diğer solid organ nakilleri ile ilgili çalışmalar BN’li hastalar için 
geçerli olmayabilir. 

4. Posttransplant Osteoporoz Tedavisi 

a) Vitamin D Tedavisi

Koruyucu tedavi olarak D vitamin tedavisini inceleyen çalışmalar primer sonlanım 
noktası olarak kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmiştir. İki çalışmada ‘tedavisiz’ veya 
plaseboya kıyasla kalsitriol ve alfakalsidiol ile kemik mineral yoğunluğu artışı izlenmiştir 
(5-6). Josephson ve ark.’nın yaptığı çalışmada ise (7) hafif hiperkalsemi dışında kalsiyum 
ve D vitamin replasmanının yan etkisi görülmemiştir. Ne yazık ki, günümüzde literatürde 
kemik koruyucu ilaçların kemik kırıkları, hastaneye yatış veya mortalite açısından faydalı 
veya zararlı etkilerini inceleyen randomize kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

b) Bisfosfonat Tedavisi

Posttransplant osteoporoz tedavisinde bisfosfonatların etkinliğini gösteren literatürde 
iki çalışmada mevcuttur. Bunlardan ilkinde Coco ve ark. başlangıçta, nakilden sonra 
1, 2, 3 ve 6. aylarda intravenöz pamidronat verilen ve tedavi almayan BN’li hastaları 
değerlendirmiş ve pamidronat grubunda lomber vertebrada hızlı gelişen kemik mineral 
yoğunluk kaybının önlendiğini göstermişlerdir (8). Buna karşılık kalça kemik mineral 
yoğunluğu ölçümlerinde her hangi bir değişim izlenmemiştir. Tedavinin birinci yıl 
sonuçları değerlendirildiğinde pamidronat tedavisi verilen ve verilmeyen gruplar 
arasında kırık sayısı açısından fark saptanmamıştır. Bu çalışmada 21 hastaya nakil 
sırasında 14 hastaya ise posttransplant 6. aydan sonra kemik biyopsisi yapılmış olup 
bu hastaların 6’sı pamidronat ve 8’i kontrol grubundadır (701). Altı ay sonra ortalama 
aktivasyon sıklığı, pamidronat tedavisi alan grupta kontrollere kıyasla anlamlı düzeyde 
daha düşüktür. Pamidronat tedavisi alan hastaların tamamında 6.ayda yapılan biyopside 
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adinamik kemik hastalığı saptanmış ve başlangıçta hiperparatiroidizm olan dört ve karma 
üremik osteodistrofi bulunan bir hastada adinamik kemik hastalığı geliştiği belirtilmiştir. 
Buna karşılık kontrol grubundaki sekiz hastanın üçünde adinamik kemik hastalığı 
vardır. Kemik döngüsü sekiz kontrol hastasından beşinde (%62) iyileşmiş, buna karşılık 
pamidronat kullanılan hastaların biyopsilerinin hiçbirinde değişme gözlenmemiştir. Bir 
kontrol biyopsisinde (%12) ve altı pamidronat tedavisi altındaki hastaların biyopsisinin 
beşinde (%83) kötüleşme saptanmıştır. 

Sonuç olarak, kemik biyopsi sonuçlarına göre pamidronat tedavisi alan hastalarda 
adinamik kemik hastalığı geliştiğini gösterilmiş fakat bulguların az sayıda hasta ve kısa 
izlem süresi ile sınırlı olduğundan dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiği yazarlar 
tarfından bildirilmiştir. 

Yapılan ikinci çalışmada Grotz ve ark. başlangıçta ve nakil sonrası 3, 6 ve 9.aylarda 
intravenöz ibandronat tedavisini değerlendirmiştir (9). Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre kemik mineral yoğunluğu ile değerlendirilen trabeküler ve kortikal kemik kaybı 
ibandronat ile önlenmiştir. Kontrollere kıyasla ibandronat grubunda X-ray ile daha az 
vertebra deformiteleri izlenmiş ve anlamlı yan etki veya glomerüler filtrasyon hızında 
azalma bildirilmemiştir.

Bu çalışmaların dışında sadece bir randomize kıyaslama çalışmasında, kanıtlanmış 
osteopeni ve osteoporoz bulunan uzun dönem BN’li hastalarda bisfosfonat tedavisinin 
etkinliği incelenmiştir. Jeffery ve ark., düşük kemik mineral yoğunluğu (T skoru< -1) 
olan 111 hastayı değerlendirmiş ve hastalar günlük oral alendronat ve kalsiyum veya 
kalsitriol ve kalsiyum almak üzere randomize edilmiştir (10). Bir yıllık tedaviyi 90 hasta 
tamamlamış ve her iki tedavi grubunda da lomber vertebra ve femurda anlamlı kemik 
mineral yoğunluğu artışı gösterilmiştir ve gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark 
saptanmamıştır. 

Bugüne kadar birçok çalışma, kemik mineral yoğunluğunu yükseltmede bisfosfonatların 
D vitamini analoglarından daha etkili olduğunu ileri sürülse de, D vitamini analogları ile 
karşılaştırıldığında kırık azaltma açısından etkisi net değildir. Daha önce de bahsedildiği 
üzere bisfosfonatların kemik metabolizmasını aşırı baskılama potansiyelinden dolayı, 
adinamik kemik hastalığı olan böbrek nakil alıcılarında kullanımı belirsiz kalmıştır. Yine 
de bisfosfonat tedavisi, potansiyel yüksek riskli adaylarda; önceden kırığı olanlar veya 
şiddetli osteoporozu bulunan hastalarda, diyabetlilerde, menopoz sonrası kadınlar ve 
eşzamanlı pankreas-böbrek nakli alıcıları olan hastalarda kullanılabilir. 

Sonuç olarak, bisfosfonatlar ile yapılan koruyucu çalışmaların kalitesi orta düzeydedir. 
Coco ve ark.’nın çalışmasında hastaların erken dönemde adinamik kemik hastalığına 
ilerlemenin görülmesi nedeniyle bifosfonatların BN’li hastalarda dikkatli bir şekilde 
kullanılması gerektiğine dikkat çekilmiştir (8). 
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c) Diğer Tedaviler

Diğer tedavilerde sonuçlar küçük ölçekli çalışmalar dayanmakta ve tatmin edici 
veri bulunmamaktadır. Örneğin kalsitonin tedavisinin etkisi BN’li hastalarda rölatif 
olarak inefektif bulunmuştur. Birçok yaşlı ve kronik böbrek hastalığı olan kadınlarda 
östrojen eksikliği vardır ve sınırlı çalışmalar göstermektedir ki, östrojen replasman 
tedavisi, menopoz sonrası karaciğer, akciğer, kemik iliği nakli alıcılarında kemik 
mineral yoğunluğunu düzenlemektedir. Yine de, östrojen kullanımı ile ilişkili artmış 
kardiyovasküler risk göz önünde bulundurulmalı ve bu tedavi seçilmiş hastalarda kar-
zarar oranı gözetilerek çok dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Testosteron eksikliği de 
nakil sonrası kemik kaybının ve kırıkların ortaya çıkmasından sorumlu olmuştur. Bununla 
birlikte, testesteron, dislipidemi, karaciğer enzim anormallikleri, eritrositoz ve prostat 
hipertrofisine sebep olabildiğinden, testesteron belki de sadece gerçek hipogonadizmli 
hastalara verilmelidir.

5. Posttransplant Avasküler Nekroz

Posttransplant avasküler nekroz (osteonekroz) insidansı %3-16 arasında değişmekte 
ve sıklıkla femur başı ve boynu bu durumdan etkilenmektedir. Avasküler nekroz 
transplantasyondan genellikle birkaç yıl sonra görülmekte ve diz, omuz ve daha az 
sıklıkla ayak bileği, dirsekler ve el bilekleri tutulabilmektedir. Femur başı avasküler 
nekrozu sıklıkla hastalarda kalça veya kasık bölgesinde ağrı bazen de dizlere vuran ağrı 
şeklinde bulgu vermektedir. Semptomlar gün içerisinde artabildiği gibi gece şiddetlenen 
ağrılar da bildirilmiştir. Avasküler nekroz gelişmesinde rol oynayan risk faktörleri 
arasında intravenöz yüksek doz kortikosteroid kullanımı, kemik dansitesinin azlığı, 
hiperparatiroidizm varlığı, pretransplant diyaliz süresinin uzun olması, aşırı kilo alımı, 
hiperlipidemi, mikrovasküler tromboz ve lokal travma varlığı sayılmaktadır. Tanıda altın 
standart MR görüntülemedir. Tedavi seçenekleri arasında dekompresyon, osteotomi 
ve total artroplasti sayılmaktadır. Posttransplant avasküler nekroz saptanan hastalarda 
kortikosteroid tedavisinin kesilmesi önerilmekle birlikte tam anlamıyla gelişmiş avasküler 
nekrozun geriye dönmesi sadece kortikosteroid tedavisinin kesilmesiyle mümkün 
olmamaktadır. 

6. Nakil Sonrası Kemik Hastalığının Değerlendirilmesi ve Önlenmesi

Nakil sonrası kemik hastalığının yönetimi büyük ölçüde, nakil olmayanlardaki 
menapoz sonrası osteoporoz ve kortikosteroid kullanımına bağlı osteopeniyi kapsayan 
çalışmalara dayandırılmaktadır. Hızlı kemik kaybını önlemek için nakil sonrası ilk bir 
yılda yeterli kalsiyum ve D vitamini takviyesi genellikle önerilmektedir. Serum 25-hidroksi 
vitamin D düzeyleri alınmalı ve bu düzeyleri 30 ng ml üzerinde tutulmalıdır. Kırık 
riski yüksek olan hastalarda, akut rejeksiyonun riskleri ve faydaları ölçülüp tartıldıktan 
sonra, süratli bir şekilde kortikosteroid dozları azaltılmalı ve kortikosteroid içermeyen 
immünsupresyon protokollerine geçilmelidir.
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7. KDIGO Önerileri

KDIGO, Böbrek Hastalığı: Küresel Sonuçların İyileştirilmesi kılavuzunun 2009 
yılında yayınladığı kılavuzda posttransplant kas-iskelet sistemi öneri ve tavsiyeleri aşağıda 
özetlenmiştir (11).

1: Böbrek nakli sonrası erken dönemdeki hastalarda, stabil olana dek en az haftada bir 
serumda kalsiyum ve fosfor ölçülmesini önermekteyiz. (1B)

2: Böbrek nakli sonrası erken dönemi geçmiş hastalarda serum kalsiyum, fosfor ve 
PTH takibi sıklığını anormalliklerin varlığına ve boyutuna ve KBH’nin ilerleme hızına 
göre belirlemek uygundur (Derecelendirilmemiş)

2.1: Uygun takip aralıkları şu şekilde olabilir (Derecelendirilmemiş):

• KBH evre 1-3T’de serum kalsiyum ve fosfor, 6-12 ayda bir; ve PTH bir kez, 
sonrakiler başlangıç düzeyine ve KBH progresyonuna göre belirlenen aralıklarla,

• KBH evre 4T’de serum kalsiyum ve fosfor 3-6 ayda bir; ve PTH 6-12 ayda bir,
• KBH evre 5T’de serum kalsiyum ve fosfor 1-3 ayda bir; ve PTH 3-6 ayda bir,
• KBH evre 3-5T’de yılda bir alkalen fosfataz ölçümü veya PTH yüksekse daha sık,

bakılmalıdır.

2.2: KBH-KMB tedavileri alan KBH hastalarında veya biyokimyasal anormallikler 
saptananlarda etkililik ve yan etkilerin takibi için ölçümlerin sıklığını arttırmak uygundur. 
(Derecelendirilmemiş)

2.3: Bu anormallikleri KBH evre 3-5 olan hastalardaki şekilde tedavi etmek uygundur. 
(Derecelendirilmemiş)

3: KBH evre 1-5T olan hastalarda, 25(OH)D (kalsidiol) düzeylerinin ölçülebileceği 
ve testin başlangıç değerlerine ve girişimlere göre tekrarlanabileceği görüşündeyiz. (2C)

4:KBH evre 1-5T hastalarda vitamin D eksikliği ve yetersizliğinin genel popülasyon 
için önerilen tedavi stratejileri ile düzeltilebileceği görüşündeyiz. (2C)

5: eGFR yaklaşık 30 ml/dk/l .73 m2 üzerinde olan hastalarda, kortikosteroidler 
kullanıyorlarsa veya genel popülasyon için geçerli osteoporoz risk faktörleri varsa böbrek 
naklinden sonra ilk 3 ay içinde KMY ölçülmesini önermekteyiz.(2D)

6: Böbrek nakli sonrası ilk 12 ayında olan, eGFR yaklaşık 30 ml/dk/1.73 m2 üzerinde 
ve düşük KMY olan hastalarda, vitamin D, kalsitriol/alfakalsidiol veya bifosfonatlarla 
tedavinin düşünülmesi gerektiği görüşündeyiz.(2D)

6.1: Tedavi seçimlerinin anormal kalsiyum, fosfor, PTH, alkalen fosfataz ve 25(OH)D 
düzeyleri ile belirlenen KBH-MKB varlığından etkilenmesi gerektiği görüşündeyiz. (2C)
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6.2: Adinamik kemik hastalığı insidansının yüksekliği nedeniyle, özellikle bifosfonatlar 
kullanılmadan önce, tedaviyi kemik biyopsisinin yönlendirmesi akla yakındır. 
(Derecelendirilmemiş)

6.3: İlk 12 aydan sonra tedaviyi yönlendirmek için yeterli veri yoktur. 
(Derecelendirilmemiş)

7: KBH evre 4-5T hastalarda, KMY testinin rutin olarak yapılmamasını önermekteyiz 
çünkü KMY genel popülasyonda olduğu gibi kırık riskini öngörmez ve KMY böbrek 
nakli kemik hastalığının türünü öngörmez.(2B)

8: Düşük KMY olduğu bilinen KBH evre 4-5T hastalarda, diyalize girmeyen KBH evre 
4-5 hastalardaki şekilde tedavi önermekteyiz. (2C)

Kısaltmalar: 25(OH)D, 25-hidroksivitamin D; KMY, kemik mineral yoğunluğu; 
KBH, kronik böbrek hastalığı; KBH-KMB, kronik böbrek hastalığı-mineral ve kemik 
bozukluğu; eGFR, tahmini glomerüler filtrasyon hızı; KDIGO, Böbrek Hastalığı: Küresel 
Sonuçların İyileştirilmesi; PTH, paratiroid hormon.
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POST-TRANSPLANT HEMATOLOJIK SORUNLAR

Böbrek transplantasyonu sonrasında gerek immünsupresif tedaviler, gerekse allograft 
fonksiyon bozuklukları ile ilişkili çeşitli hematolojik sorunlar ile karşılaşılmaktadır. 
Böbrek transplantasyonu sonrası en sık karşılaşılan hematolojik sorun olan sitopeniler 
sadece anemi, lökopeni veya trombositopeni şeklinde olabileceği gibi pansitopeni şeklinde 
de karşımıza çıkabilir. Daha nadir olarak görülen spesifik hematolojik bozukluklar yolcu 
lenfosit sendromu (PLS), post-transplant eritrositoz (PTE), trombotik mikroanjiyopati 
(TMA), post-transplant lenfoproliferatif hastalık (PTLD) ve hemofagositik sendrom’dur. 
Operasyondan sonra hastaların hematolojik parametrelerinin yakından izlenmesi, gelişen 
sitopenilerin erken tanınıp gerekli ilaç ve doz düzenlemelerinin yapılması çok önemlidir.

Post-transplant Anemi (PTA)

Anemi hemoglobin (Hb) düzeyinin erişkin erkeklerde <13.5 g/dL (135 g/L) ve erişkin 
kadınlarda <12.0 g/dL (120 g/L) olması şeklinde tanımlanır. Başarılı bir transplantasyondan 
sonra, kronik böbrek hastalığı (KBH)’na bağlı azalmış endojen eritropoetin sentezi ve 
demir eksikliği ile ilişkili aneminin ortalama 2-3 ay içinde düzelmesi beklenir. Buna 
rağmen yüksek hasta sayılı çalışmalarda PTA prevelansı %39-%42 olarak bulunmuştur. 
Post-transplant dönemde ciddi anemi (Hb < 11 g/dL erkek ve < 10 g/dL kadın) hastaların 
%9 ve %14‘ünde bildirilmiştir. Post-transplant dönemde tekrar eden infeksiyonlar, kronik 
inflamasyon ve uygulanan tedaviler anemiye neden olmaktadır. 

Böbrek transplantasyonu sonrası geç dönemde görülen anemi ön planda renal 
allograft fonksiyonlarında bozulmadan kaynaklanmaktadır. Serum kreatinin değeri 2 
mg/dL üzerinde olan hastaların %60’ında anemi bildirilmiştir. Allograft fonksiyonu 
normal olduğu halde aneminin devam etmesi durumunda, demir eksikliği ve ilaçlar 
(azatioprin (AZA), mikofenolat mofetil (MMF), m-TOR inhibitörleri, ACE inhibitörleri, 
AT1 reseptör blokerleri (ARB)) değerlendirilmelidir. İleri yaş, akut rejeksiyon atakları, 
yakın zamanda geçirilmiş infeksiyonlar, hipoalbuminemi, CRP yüksekliği ve metabolik 
asidoz anemi gelişimi ile ilişkili diğer faktörlerdir.

İnfeksiyonlar ile ilişkili PTA

Post-transplant dönemdeki infeksiyonlar immün baskılanmış kişide anemi 
oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Özellikle Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virüs 
(EBV), varicella zoster virüs (VZV), human herpes virüs-8 (HHV-8) ve BK virüs gibi viral 
infeksiyonlar myelopoeze direkt etki ederek anemi oluşumuna yol açar.
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Parvovirüs B19 (PV-B19) eritropoezi baskılayarak anemiye yol açan önemli bir 
virüstür. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişide PV-B19 infeksiyonu anemi, retikülositopeni 
ve eritrosit olgunlaşmasının pro-normoblast aşamasında durması ile karakterizedir. 
Kemik iliği aspirasyonunda viral infeksiyonun patognomonik bulguları olan belirgin 
intranükleer inklüzyonlar ve sitoplazmik vakuoller ile dev pro-eritroblastların 
görülmesi öte yandan orta ve geç dönem normoblastların bulunmaması bu infeksiyonu 
düşündürmelidir. Solunum yolu ile bulaşır ve primer infeksiyon çoğunlukla çocukluk 
döneminde geçirilir. Erişkinlerin %70’inden fazlasında B19-spesifik IgG antikorları 
bulunmaktadır. PV-B19 DNA’sı tam eradikasyonu sağlanamamış sağlıklı kişilerde 
bulunabilir. Böbrek transplant alıcıları ya allograft yolu ile ya da immünsupresyon 
sonrası reaktivasyon yolu ile infekte olurlar. Transplantasyon sonrası ortalama 7 hafta 
sonra anemi gelişir. Spesifik bir antiviral tedavisi yoktur. İmmunsupresif tedavinin 
azaltılması, intravenöz immünoglobulin (İVİG) ve eritropoetin uygulanabilecek tedavi 
seçenekleridir. İVİG dozu hakkında uzlaşma bulunmasa da 0.4-0.5 g/kg (5-10 gün) ve 
toplam 2-4 g/kg İVİG genel olarak kabul gören uygulamadır. Retikülositoz, hemoglobin 
yüksekliği ve viral DNA’nın azalması gibi tedavinin başarılı olduğunu gösteren bulgular 
görülse de tam eradikasyon mümkün olmayabilir. Transplantlı hastalarda %28’lere varan 
oranlarda relaps bildirilmiştir. Bu durumda tekrar İVİG uygulanabilir.

İlaçlar ile ilişkili PTA

Geç post-transplant dönemde myeloproliferasyonu etkileyen ilaçlar PTA’nın önemli 
bir nedenidir. AZA, mikofenolik asit (MPA) veya MMF gibi ilaçların kemik iliğine direkt 
anti-proliferatif etkileri bulunmaktadır. MPA/MMF ve AZA hematopoetik hücrelerde 
nükleik asit sentezini baskılamakta ve pansitopeniye yol açmaktadır. MPA/MMF’in 
lenfosit proliferasyonunda hız sınırlayıcı enzim olan inozin monofosfat dehidrogenazı 
inhibe ederek özellikle prolifere olan lenfositlere farmakolojik etki etmesi beklenirken bu 
ilaçlar sıklıkla diğer sitopenilere de yol açmaktadır. AZA makrositik anemiye ve kemik 
iliğinde megaloblastik değişikliklere neden olur.

Sirolimus (SRL) temelli immünsupresif rejimlerde de yüksek oranda anemi 
görülmektedir. Kalsinörin inhibitörü (CNI) içeren rejimlere göre m-TOR inhibitörlerinin 
kullanıldığı rejimlerde anemi gelişme riski daha yüksek bulunmuştur. SRL ayrıca anemisi 
olmayan vakalarda mikrositoza yol açabilmektedir. Anti-proliferatif etkileri yanında 
eritropoetin direncini artırmaları, IL-10’a bağlı inflamatuar otoregülasyonun yol açtığı 
kronik inflamasyon ve hepsidin üzerine etkilerine bağlı olarak fonksiyonel demir eksikliği 
ve demir emilim bozukluğu gibi mekanizmalar ile de SRL-ilişkili anemi oluşabilmektedir. 
Mikrositoz ile SRL düzeyleri arasında korelasyon bulunmakta, SRL kesildikten sonra 
mikrositoz düzelmektedir. Benzer etkiler daha küçük çaplı bir çalışmada everolimus 
içinde ileri sürülmüştür.

Kalsinörin inhibitörleri anemi gelişimine direkt olarak yol açmazlar. Ancak post-
transplant dönemde TMA gelişimi ile ilişkilendirilmişlerdir. OKT3 ve tavşan anti-timosit 
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globülini (rATG) gibi mono- veya poliklonal antikorlar kemik iliği üzerine toksik etkilere 
sahiptir ve Hb konsantrasyonunu azaltırlar. Alemtuzumab temelli idame tedavileri ağır 
kazanılmış kırmızı hücre aplazisi ve otoimmün hemolitik anemi ile ilişkili bulunmuşlardır.

Basiliksimab gibi indüksiyon tedavileri rATG ile karşılaştırıldığında daha düşük 
oranda anemiye yol açmaktadır. Belatacept ile artmış anemi gelişimi arasında henüz 
ilişki gösterilmemiştir. Böbrek transplantasyonu sonrası anemi ile ilişkilendirilen diğer 
ilaçlar ACE inhibitörleri ve ARB’ler, ayrıca glukoz 6 fosfat dehidrogenaz ve folik asit 
homeostazına etki eden dapson ve trimetoprim gibi antibakteriyel ilaçlardır.

PTA ve sonuçları

Böbrek transplantasyonu sonrası en önemli ölüm nedenlerinden olan kardiyovasküler 
hastalıklar için anemi bağımsız bir risk faktörüdür. Gerek sol ventrikül hipertrofisi, 
gerekse konjestif kalp yetersizliği için bir risk faktörü olan anemi allograft fonksiyonlarının 
bozulmasını hızlandırmaktadır. 

PTA tedavisi

Demir: Demir durumunun değerlendirilmesi ve demir depolarının düzeltilmesi PTA 
tedavisinde önemlidir. Oral veya intravenöz demir replasmanı arasında Hb düzeylerinin 
düzelmesi açısından fark bulunamamıştır. Ancak SRL-ilişkili PTA’da intravenöz demir 
replasmanı daha etkili olabilir.

Eritropoetin: Böbrek transplantlı hastalarda eritoropoetin kullanımı ile ilgili 
olarak henüz büyük çapta randomize kontrollü çalışmalar bulunmadığı için KBH 
için kullandığımız yaklaşımı bu hastalar içinde uygulayabiliriz. KBH hastaları için 
KDIGO’nun hazırladığı 2012 yılı kılavuzunu temel alırsak böbrek transplantlı hastalarda 
Hb 10 g/dL’nin altına indiğinde eritropoetin başlanabilir ve bu hastalarda özellikle demir 
depolarının doldurulmasına dikkat edilmelidir.

Post-transplant Eritrositoz (PTE)

PTE böbrek transplantasyonu sonrası dönemde Hb değerinin >17 g/dL (veya 
hematokrit >%51) üzerinde olması olarak tanımlanır. Özellikle allograft fonksiyonları iyi 
olan hastalarda görülür. Son yıllarda post-transplant dönemde ACE inhibitörleri/ARB 
tedavilerinin ve anti-proliferatif immünsupresif ajanların sık olarak kullanılması nedeni 
ile eskisi kadar sık görülmemektedir. Patofizyolojik mekanizması tam olarak anlaşılmamış 
olsa da nativ böbreklerden eritropoetin salınımının etkisi olduğu düşünülmektedir. 
Ancak çalışmalarda bu hastalarda plazma eritropoetin düzeylerinin yüksek bulunmaması 
başka mekanizmaları da akla getirmektedir. Otozomal polikistik böbrek hastalığı tanılı 
hastalarda daha sık görülmektedir. Eritrositoz plazma vizkositesini artırıp tromboembolik 
olaylara yol açabilir. 

Normotansif hastalarda Hb düzeylerinin 17.5 mg/dL’nin altında tutulması 
hedeflenmektedir. Bu amaçla ilk tercih edilen ilaçlar ACE inhibitörleri ve ARB’lerdir. Renin 
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anjiyotensin aldosteron sisteminin inhibisyonu eritropoetin üretimini azaltmakla birlikte 
bu ilaçların PTE’da etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. İlk saptandığında Hb 
değeri 18.5 mg/dL’nin üzerinde olan veya ACE inhibitörü/ARB tedavisine rağmen PTE 
devam eden hastalarda flebotomi uygulanmalıdır. Alternatif bir tedavi olarak teofilin Hb 
düzeylerini %10-15 oranında azaltabilir ancak baş ağrısı, sinirlilik ve uykusuzluk gibi yan 
etkileri bulunmaktadır.

Post-transplant Lökopeni ve Pansitopeni

Lökopeni ve pansitopeni post-transplant dönemde sık karşılaşılan sorunlardandır. 
Lökopeni çeşitli çalışmalarda farklı tanımlanmış olsa da genel olarak lökosit sayısının 
<3.000-4.000/mm3 olması olarak tanımlanmaktadır. Nötropeni mutlak nötrofil sayısının 
<500/mm3 olmasıdır. Toplam lökosit sayısının azaldığı hastalarda lenfopeni ve nötropeni 
ayrımı yapılması önemlidir. Lenfopeni genellikle rATG, alemtuzumab gibi indüksiyon 
tedavilerine bağlı oluşurken, post-transplant nötropeni ağır infeksiyonların gelişmesi 
açısından riskli bir durumdur. İnfeksiyonlar da kardiyovasküler hastalıklar gibi böbrek 
transplantlı hasta popülasyonunda en önemli ölüm nedenlerindendir.

İlaçlara bağlı lökopeni ve pansitopeni

Özellikle MPA/MMF, SRL, gansiklovir, valgansiklovir gibi ilaçların yan etkileri 
olarak görülür. İndüksiyon tedavilerinin uygulandığı erken post-transplant dönemde 
sık rastlanılır. MPA/MMF ilişkili lökopeni doza bağımlıdır. Ancak doz azaltılması 
akut rejeksiyon atakları ile ilişkili bulunmuştur. AZA, pürin analoğu olup kemik iliği 
baskılanmasına yol açar. Özellikle allopurinol ile birlikte kullanıldığında ağır kemik 
iliği baskılanmasına neden olur. Birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Lökopeni ve 
pansitopeniye yol açabilecek diğer tedaviler olarak mono ve poliklonal antikorlar 
(rATG), alemtuzumab, rituksimab ve antimikrobiyal ajanlardan ko-trimetaksazol ve 
atovaquone sayılabilir. ACE inhibitörleri, klopidogrel ve omeprazol ile ilişkili lökopeniler 
de bildirilmiştir.

Pansitopeniye yol açan oportünistik infeksiyonlar

Post-transplant ilk 6 ayda daha sık görülen CMV infeksiyonu veya reaktivasyonu 
ateş, lökopeni ve trombositopeni tablosu ile karakterizedir. Bu bulgulara organ tutulumu 
eşlik edebilir. Tanı pp65 tetkiki ve CMV DNA PCR tetkiki ile konulur. Tedavi rejimleri 
gansiklovir veya valgansiklovir içerir. İVİG ağır vakalarda kullanılabilir. Nefrotoksik 
olmakla birlikte foskarnet dirençli vakalarda kullanılabilir. Human herpes virüs-8 ve 
human herpes virüs-6 lökopeni ve pansitopeni ile ilişkili olan diğer virüslerdir.

Post-transplant Trombositopeni (PTT)

İzole post-transplant trombositopeni, PTA ve post-transplant lökopeniden daha nadir 
görülmektedir. Birçok infeksiyon ve ilaç PTT gelişiminde de rol oynar. Trombositopeni 
ile ilişkili olan ilaçlar olarak SRL, MPA, AZA, rATG, OKT3 ve valgansiklovir sayılabilir. 
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SRL en fazla trombositopeni yapan ajandır. İlaca bağlı trombositopenide tedavi ilaç 
dozlarının azaltılmasıdır. Diğer trombositopeni nedenleri sepsis, CMV ve PV-B19 gibi 
viral infeksiyonlar ve TMA’dır.

Trombotik mikroanjiyopati (TMA)

Beyin, böbrek veya herhangi bir organ mikrosirkülasyonunda intravasküler 
trombozlar ile karakterize histolojik lezyonlar, trombositopeni ve hemoliz ile seyreden 
bir klinik tablodur. Klinik olarak serebral ve böbrek hasarının ağırlığına göre trombotik 
trombositopenik purpura (TTP) ve hemolitik üremik sendrom (HÜS) olarak 
ayrılmaktadır. TTP ağır ADAMTS 13 eksikliği ile ilişkili iken nörolojik semptomlar ön 
plandadır. Tipik HÜS E. Coli’nin Shiga toksini ve akut böbrek hasarı ile ilişkili iken, 
atipik HÜS Shiga toksin ilişkili diyare hikayesi bulunmayan, ADAMTS 13 düzeyi normal 
olan bir TMA durumunu tanımlamaktadır. Bu hastalığa yol açan alternatif kompleman 
sistemi ile ilişkili proteinleri kodlayan çeşitli mutasyonlar bildirilmiştir. 

Sık görülen klinik ve laboratuvar bulguları anemi, trombositopeni, retikülositoz, LDH 
yüksekliği ve periferik kan yaymasında fragmente eritrositlerin bulunmasıdır. TMA, CNI 
ve SRL gibi immünsupresif kullanımı ve akut antikor aracılıklı rejeksiyon gelişimi ile 
tetiklenebilir. Ayrıca daha önce TTP/HÜS tanısı olan hastalarda transplantasyon sonrası 
dönemde tekrarlayabilir. Bazı hastalarda böbreğe sınırlı hastalık gelişirken diğerlerinde 
ise sistemik bulgular olabilir. 

Rekürrens: Atipik HÜS sorumlu olan mutasyona bağlı olarak %50’den %100’e değişen 
oranlarda böbrek transplantasyonu sonrası tekrarlayabilir. Yüksek rekürrens oranları 
kompleman faktör H (CFH) ve kompleman faktör I (CFI) mutasyonlarına sahip kişilerde 
görülürken, membran kofaktör protein (MCP)’i kodlayan gendeki mutasyonlarda 
daha düşük oranlarda (%20) rekürrens görülür. MCP özellikle böbrekte eksprese olur 
ve transplantasyon sonrası allograftta eksprese olan MCP yeterli olmaktadır. Rekürrens 
özellikle transplantasyon sonrası erken dönemde (günler ve haftalar) görülür ve vakaların 
%90’ından fazlasında allograft kaybına neden olur. E. Coli’nin Shiga toksini ile ilişkili 
tipik HÜS gelişen son dönem böbrek yetersizliği (SDBY) olan hastalarda transplantasyon 
sonrası nüks oldukça nadir görülmektedir. 2011 yılında FDA tarafından onaylanan C5 
inhibitörü monoklonal antikor olan Eculizumab atipik HÜS tedavisinde ve rekürrensin 
önlenmesinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 

TMA ayrıca antifosfolipid sendromu ile ilişkili olabilir ve bu durumda Eculizumab 
tedavisine iyi yanıt vermektedir. De novo TMA, CNI, m-TOR inhibitörleri, OKT-3, 
valasiklovir ve klopidogrel ile ilişkili gelişebilir. Ayrıca antikor aracılıklı rejeksiyon, 
viral infeksiyonlar (HIV, PV-B19, veya CMV) veya antifosfolipid antikorları, böbrek 
transplantasyon alıcılarında de novo hastalığı tetikleyebilir. Denovo TMA gelişen tüm 
hastalarda CNI ve SRL kesilmelidir. İlerleyici hastalığı devam eden hastalarda plazmaferez 
ve Eculizumab tedavisi düşünülmelidir.
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Post-transplant Lenfoproliferatif Hastalık (PTLD)

Post-transplant lenfomaların en büyük kısmı B-hücreli lenfomadır. Genel olarak post-
transplant lenfoproliferatif hastalık (PTLD) olarak isimlendirilmektedir. Bu hastalığın 
gelişiminden, EBV sorumlu tutulmaktadır. EBV ilişkili PTLD solid organ transplantlı 
hastalarda ciddi ve ölümcül bir komplikasyondur ve sıklıkla hipoproliferatif anemi veya 
pansitopeni başlangıç bulgularıdır. Tranplant alıcılarında dört çeşit PTLD tarif edilmiştir: 
1) Erken lezyonlar; genellikle infeksiyon mononükleaz benzeri tipi belirtiler ile başvuran 
ve malign transformasyon belirtisi olmayan, 2) Polimorfik PTLD; malign transformasyon 
bulguları olan ancak lenfoma kriterlerini dolduramayan mono veya poliklonal B hücre 
proliferasyon bulguları, 3) Monomorfik PTLD; B veya T hücre lenfoması için kriterleri 
karşılayan monoklonal lenfoid proliferasyon, 4) Klasik Hodgkin lenfoma tipi PTLD

Başlangıç tedavisi immünsupresif tedaviyi allograft rejeksiyonunu da önleyebilecek 
en minimum düzeye azaltmaktır. Ayrıca CD20 monoklonal antikoru Rituksimab veya 
CHOP (Siklofosfomid, doksorubisin, vinkristin ve prednisone) gibi kemoterapi rejimleri 
kullanılabilir. EBV seronegatif alıcılarda PTLD gelişim riskini 9 kat artırabileceği için 
Belatecept kullanımı kontraendikedir.

Spesifik Hematolojik Bozukluklar

Yolcu Lenfosit Sendromu (PLS)

Özellikle O kan grubu donörlerden A, B veya AB kan grubu olan alıcılara yapılan 
transplantasyonlardan sonra minör ABO uyumsuzluğuna bağlı erken dönemde görülen 
hemolizdir. Graft versus host hastalığında olduğu gibi vericinin lenfositleri alıcının hücre 
yüzey antijenlerine (ABO ve Rh antijenleri) karşı antikor oluşturur. IgG yapısında anti-A 
ve anti-B antikorları transplantasyondan ortalama 7-10 gün sonra görülür. Hemoliz kısa 
süre sonra kendiliğinden geçer.

Hemofagositik sendrom

Hemofagositik sendrom nadir görülen hayatı tehdit edici bir hematolojik bozukluktur. 
Böbrek transplantasyonu sonrası %0.4 oranında görülür. Klinik başvuru bulguları ateş, 
hepatosplenomegali, pansitopeni, lenfadenopati, cilt döküntüsü, sarılık ve nörolojik 
semptomlardır.

PTLD ve infeksiyonlarla (CMV, EBV, HHV-6, HHV-8, hepatit C virüsü, 
Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis carinii, Bartonella hensela ve Histoplasma 
capsulatum) ile ilişkilidir.

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar

1. Böbrek transplantasyonu sonrası dönemde kan sayımı takibi hangi aralıklarla 
yapılmalıdır? 

Böbrek transplantasyonu sonrasında ilk 7 gün veya hastaneden taburcu olana kadar 
her gün sonraki 2-4 hafta haftada 2-3 kez, sonraki 2-3 ay haftada bir, sonraki 4-12 ay ayda 
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bir kez kan sayımı kontrolü önerilmektedir. Birinci yıldan sonra yılda bir veya herhangi 
bir ilaç değişikliği sırasında kontrol edilmesi yeterli olmaktadır.

2. Post-transplant eritrositoz geliştiğinde tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Post-transplant Hb düzeylerinin 17.5 mg/dL’nin altında tutulması hedeflenmektedir. 
Hb düzeyleri 17.5-18.5 mg/dL arasında ise ACE inhibitörleri veya ARB’ler başlanmalıdır. 
Klinik pratiğimizde losartan’ı ilk seçenek olarak kullanmaktayız. Hb değeri 18.5 mg/
dL’nin üzerinde olan veya ACE inhibitörü/ARB tedavisine rağmen PTE devam eden 
hastalarda flebotomi uygulanmalıdır. 

3. rATG kullanan hastalarda sitopeniler geliştiğinde ilaç dozları nasıl 
düzenlenmelidir?

rATG kullanımı sırasında pansitopeni geliştiğinde doz düzenlemesi önerilmektedir. 
Eğer lökosit sayısı 2.000-3.000/mm3 ise doz yarıya inilmeli, lökosit sayısı 2.000/mm3’in 
altına düştüğünde rATG kesilmelidir. Eğer trombosit sayısı 50.000-75.000/mm3 ise doz 
yarıya inilmeli, trombosit sayısı 50.000/mm3’in altına düştüğünde rATG kesilmelidir.

4. Post-transplant lökopeni veya pansitopeni geliştiğinde tedavi yaklaşımı nasıl 
olmalıdır?

Post-transplant dönemde özellikle valgansiklovir ve MMF/MPA dozlarının 
azaltılması en etkili yöntemlerdir. Merkezlerin farklı yaklaşımları olmakla birlikte bazı 
merkezler valgansiklovir dozunu azaltırken diğerleri MMF/MPA dozunu azaltmaktadır. 
Her iki yaklaşımda da yakın lökosit takibi ile lökopeni düzeldiğinde ilaç dozları normal 
dozlara çıkılmalıdır. Ayrıca mutlak nötropeni (<500/mm3) durumlarında G-CSF güvenli 
bir şekilde kullanılabilir. 

5. Azatioprin kullanan ve hiperürisemisi olan böbrek transplantlı hastada serum 
ürik asit düzeylerini azaltmak için yaklaşım nasıl olmalıdır ?

Azatioprin ile allopurinolün birlikte kullanılması kontraendikedir. Bu hastalarda eğer 
kullanıyorlarsa hiperürisemiye neden olabilecek diüretiklerin azaltılması ya da kesilmesi 
düşünülebilir. Ayrıca alkali tedavi olarak sodyum hidrojen karbonat 500 mg kapsül (3x1-
2) kullanılabilir. Mutlak allopurinol gereksinimi varsa azatioprin tedavisi MMF/MPA 
tedavisine dönüştürülmelidir. 

6. Epstein-Barr virüs (EBV) ilişkili PTLD açısından hangi hastalara dikkat 
edilmelidir?

EBV infeksiyonu açısından riskli olan hastalar EBV seronegatif olup vericilerinin 
seropozitif olduğu transplant alıcılarıdır. Bu hastalarda EBV DNA takibi yapılmalıdır. 
Böbrek transplantasyonu sonrası ilk hafta bir kez sonraki 3-6 ay ayda bir kez, sonrasında 1. 
yıl sonuna kadar 3 ayda bir EBV DNA bakılmalıdır. Ayrıca anti-rejeksiyon tedavilerinden 
sonra da EBV DNA kontrol edilmelidir. EBV seronegatif olduğu bilinen hastalarda 
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takipte EBV DNA titresi artma eğiliminde ise immünsupresif tedavinin azaltılması 
düşünülmelidir.

7. Atipik HÜS tanısı olan SDBY’li hastalarda böbrek transplantasyonu açısından 
yaklaşım nasıl olmalıdır?

Atipik HÜS hastalarında altta yatan genetik neden tam olarak dışlanamayacağı için 
canlı akrabadan transplantasyon önerilmemektedir. Ancak mutasyonu bilinen transplant 
alıcı adaylarının aile taramaları yapılarak benzer mutasyon saptanmayan bireylerden 
rekürrensi önleyecek tedavi protokolü altında transplantasyon yapılabilir. 

Tedavi protokolü: Pre-transplant 24 saat önce Eculizumab 1200 mg iv 

Tacrolimus+MMF+steroid 

Post-transplant 1., 7., 14., 21. gün Eculizumab 900 mg iv

Sonrasında 2 haftada bir 1200 mg iv
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POSTTRANSPLANT MALIGNITELER

A. GIRIŞ

Renal transplantasyonlu hastalarda, rejeksiyonu önlemek amacıyla kullandığımız 
immünsupresif tedavinin önemli yan etkileri vardır. Bunlardan birisi posttransplant 
enfeksiyonlar, diğeri ise malignite gelişim sıklığınının artmasıdır. Renal transplantasyonlu 
hastalarda malignite gelişimi riskinin normal popülasyonla karşılaştırıldığında 15-30 kat 
arttığı bildirilmektedir. Bu hastalarda malignite gelişiminde immünsupresif ilaçların 
yanı sıra, genetik ve çevresel faktörlerin de rolü olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerle 
renal transplantasyonlu hastaların malignite gelişimi açısından düzenli olarak izlemi 
gerekmektedir.

B. RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELIŞEN MALIGNITELER

Renal transplantasyonlu hastaların nakil sonrası gelişen maligniteleri cilt ve cilt dışı 
olmak üzere iki ana grupta değerlendirilir. 

B.1. Cilt maligniteleri;

Cilt maligniteleri, renal transplantasyonlu hastalarda en sık karşılaşılan malignitelerdir 
ve tüm malignitelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturur. Genel popülasyonla 
karşılaştırıldığında renal transplantasyonlu hastalarda 20 ile 30 yıl daha erken cilt 
malignitesi gelişimi riski vardır. Güneş ışınlarına maruziyet, açık deri rengi, genetik 
faktörler, ileri yaş, erkek cinsiyet, immünsupresyonun süresi ve yoğunluğu cilt malignitesi 
gelişimi için önemli risk faktörleridir. Renal transplantasyonlu hastalarda, en sık görülen 
cilt maligniteleri; bazal hücreli karsinom ve skuamoz hücreli karsinomdur. Daha az 
görülen Kaposi sarkomu ise; renal transplantasyonlu hastalarda gelişebilen sistemik, 
inflamatuvar ve vasküler bir tümördür. Kaposi sarkomunda cilt lezyonları tüm olguların 
% 90’ında görülür. Yavaş ilerleyen bu lezyonlar sıklıkla bacaklarda bulunmalarına rağmen, 
aynı zamanda gövde ve kollarda da görülebilir. Kaposi sarkomunda cilt tutulumu dışında 
lenf düğümü, gastrointestinal sistem ve akciğer tutulumu görülebilir. İnsan herpes virüs-8 
enfeksiyonu, renal transplantasyonlu hastalarda Kaposi sarkomu gelişiminde rol oynar.

B.2. Cilt dışı maligniteler;

B.2.1. Lenfoproliferatif hastalıklar;

Renal transplantasyonlu hastalarda lenfoproliferatif hastalık prevalansı % 1-5 olup, 
cilt malignitelerinden sonra en sık görülen ikinci malignite grubunu oluşturur. Renal 



142

Ali ÇELİK, Serkan YILDIZ

transplantasyonlu hastalarda lenfoproliferatif hastalık gelişimi çoğunlukla Epstein-Barr 
virüs (EBV) ile ilişkilidir. Lenfoproliferatif hastalıklar arasında Hodgkin dışı lenfomalar 
(NHL) en sık görülenidir. En yaygın tipleri diffüz büyük B-hücreli lenfoma ve foliküler 
lenfomadır. Hastalarda ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, solunum yolu (enfeksiyon, kitle 
vb), gastrointestinal sistem (ishal, karın ağrısı, perforasyon, kanama, kitle vb) ve merkezi 
sinir sistemi (başağrısı, nöbet, konfüzyon) ile ilişkili semptomlar görülebilir. Genel 
popülasyona göre lenf nodu tutulumu renal transplantasyonlu hastalarda daha seyrektir. 

Renal transplantasyonlu hastalarda lenfoproliferatif hastalık gelişimi için risk 
faktörleri; birincil EBV enfeksiyonu, genç alıcı yaşı, sitomegalovirüs (CMV) hastalığı 
öyküsü, indüksiyon veya rejeksiyon tedavisinde poliklonal veya monoklonal anti-lenfosit 
antikor kullanımıdır.

B.2.2. Genitoüriner sistem maligniteleri;

Renal transplantasyonlu hastalarda bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavinin süresi 
ve yoğunluğu, onkojenik virüslerin replikasyonunun artması açısından önemlidir. Renal 
transplantasyonlu hastalarda insan papilloma virüsü serviks, vajina ve vulva kanseri 
gelişiminde rol oynar. 

Diyaliz tedavisi alan tüm hastalar nativ böbrekte malignite gelişimi yönünden risk 
altındadırlar. Renal transplantasyonlu hastalarda (özellikle nativ böbreklerde kist varsa) 
bu risk devam etmektedir. Ayrıca yine renal transplantasyonlu hastalarda prostat ve over 
kanseri gelişimi oranı genel popülasyona göre iki kat yüksektir.

B.2.3. Gastrointestinal sistem maligniteleri;

Renal transplantasyonlu hastalarda Hepatit B ve C virüslerinin replikasyonunun 
artması hepatosellüler kanser gelişiminde önemlidir. Bu hastalarda mide, özofagus, 
pankreas ve kolon kanseri gelişimi oranı genel popülasyona göre iki kat yüksektir. 

B.2.4. Diğer maligniteler;

Renal transplantasyonlu hastalarda akciğer kanseri ve meme kanseri gelişimi oranları 
genel popülasyondan farklı değildir. Kullanılan immünsupresif tedaviden dolayı tiroid 
bezinde nodül ve malignite gelişimi oranları genel popülasyona göre artmıştır. Bunun 
dışında, uzun dönem böbrek hastalığı öyküsü nedeniyle paratiroid bezi kanseri gelişimi 
olasılığı akılda tutulmalıdır. 

C. KLINIK PRATIK UYGULAMA

Canlı vericiden renal transplantasyonda nakli öncesi alıcı ve verici adayları malignite 
açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Değerlendirme sırasında ayrıntılı öykü 
alınmalı ve fizik muayene dikkatlice yapılmalıdır. Bu temel kural, kadavra vericiden renal 
transplantasyon için bekleme listesine kaydedilecek hastalar için de geçerlidir. Sigara 
kullanımının renal transplantasyonlu hastalarda nakli sonrası malignite gelişimiyle yakın 
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ilişkili olduğu, hastaya anlatılmalıdır. Posttransplant dönemde hastalarda periyodik 
incelemeler yapılmalıdır. 

Bunun için; 

- Tüm renal transplantasyonlu hastalar poliklinik kontrolüne geldiğinde ayrıntılı 
öykü alınmalı, fizik muayeneleri dikkatlice yapılmalı ve bulgular kayıt edilmelidir.

- Yılda bir kez akciğer grafisi çekilmeli ve sigara kullanımı önlenmelidir. 
- Yılda bir kez tüm batın ultrasonografisi yapılmalıdır. Bu incelemede, karaciğer, 

nativ böbrekler ve nakil böbrek başta olmak üzere tüm batın içi organların 
değerlendirilmelidir.

- Yılda bir kez alfa-fetoprotein (AFP) düzeyi ölçümü yapılmalıdır. 
- 50 yaş üzeri tüm renal transplantasyonlu hastalarda yılda bir kez gaitada gizli kan 

testi istenmeli ve beş yılda bir kez kolonoskopik inceleme yapılmalıdır. 
- 50 yaş üzeri kadın renal transplantasyonlu hastalarda yılda bir kez mamografi 

(gerekirse meme ultrasonografisi) yapılmalıdır. 
- Kadın renal transplantasyonlu hastalarda yılda bir kez jinekolojik muayene ve PAP 

smear testi yapılmalıdır.
- 50 yaş üzeri erkek renal transplantasyonlu hastalarda yılda bir kez ürolojik muayene 

yapılmalı ve prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi ölçülmelidir. 
- Tüm renal transplantasyonlu hastalarda yılda bir kez dermatolojik muayene 

yapılmalıdır. Hastaları bu konuda deneyimli bir dermatoloji uzmanı görmelidir.

D. SIK KARŞILAŞILAN SORU VE SORUNLAR

1. Malignite öyküsü olan renal transplantasyon adayları transplantasyon öncesi ne 
kadar beklemelidir?

Genel olarak kabul gören görüş; malignite tedavisi sonrası 2 yıllık izlemde remisyonda 
olan hastalarının bekleme listelerine kaydedilebileceği veya canlı vericiden renal 
transplantasyon yapılabileceği yönündedir. Bekleme süresi; hastayı malignite yönünden 
izleyen bölümün görüşü doğrultusunda böbrek hücreli tümör ve bazal hücreli kanserde 
daha kısa olabilirken, meme kanseri, malign melanom ve kolorektal tümörler gibi 
tekrarlama olasılığı yüksek olan malignitelerde ise 2 yıldan daha uzun olabilir.

2. Renal transplantasyon sonrası tekrarlama olasılığı en yüksek olan maligniteler 
hangileridir?

Renal transplantasyon sonrasında, multipl miyelom, melanom dışı cilt maligniteleri, 
mesane tümörleri, sarkomlar, böbrek hücreli tümörler ve kadın hastalarda meme tümörleri 
en sık tekrar eden malignitelerdir.
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3. Renal transplantasyon sonrası gelişen maligniteler hangi immünosüpressif 
ilaçlarla ilişkilidir?

Renal transplantasyonlu hastalarda malignite gelişmi; immünsüpresif tedavinin 
yoğunluğu ve tekrarlayan anti-lenfosit ilaçların kullanımı ile ilişkilidir. Bu nedenle 
immünosüpressifler mümkün olduğunca düşük dozda tutulmalıdır. Renal transplantasyon 
hastalarında idame tedavide kullandığımız immünosupresif ilaçların malignite gelişimini 
önleme bakımından bir birine üstünlüğü genel olarak gösterilmemiştir. Ancak renal 
transplantasyonlu hastalarda mTOR (mammalian target of rapamycin) inhibitörlerinin 
kullanıma girmesi sonrası Kaposi sarkomu ve cilt maligniteleri başta olmak üzere olumlu 
sonuçlar bildirilmiştir. 

4. Renal transplantasyon sonrası malignite gelişen hastalarda immünsupresif 
tedavi kesilmeli midir?

Renal transplantasyon sonrası malignite gelişen hastalarda uygulanan immünsupresif 
tedavinin kesilip kesilmeyeceği tartışma konusudur. Immunsupresif tedavinin kesilmesi 
ile malignitenin ilerlemesi önlenebilir, ancak bu sürecin rejeksiyona bağlı graft kaybı ile 
sonlanabileceği unutulmamalıdır. NHL ve Kaposi sarkomu gelişen renal transplantasyonlu 
hastalarda immünsupresif tedavinin azaltılması, değiştirilmesi veya kesilmesi sonucu 
malignitelerin gerilediği bildirilmiştir. Ayrıca renal transplantasyon sonrası lenfoma 
gelişen alıcılarda B hücrelerini hedefleyen tedavilerle, EBV ilişkili lenfoproliferatif 
hastalıklarda ise anti-viral tedavilerle başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu tedaviler ile sonuç 
alınamayan lenfoma olgularıyla, diğer tümörlerde kemoterapi ve/veya radyoterapi 
uygulanabilir. Ancak hastalara kemoterapi verilirken fırsatçı enfeksiyonardan korunmak 
için immünsupresif tedavi kesilmeli veya iyice azaltılmalıdır.

5. Kaposi sarkomu gelişen renal transplantasyonlu hastalarda tedavi nasıl 
yapılmalıdır?

Renal transplantasyon sonrası Kaposi sarkomu gelişen hastalarda immünsüpresif 
tedavinin azaltılması, değiştirilmesi veya kesilmesi dışında lokal lezyonların tedavisinde 
cerrahi eksizyon veya radyoterapi uygulanabilmektedir. Son yıllarda sirolimus veya 
everolimus gibi mTOR inhibitörlerinin tedaviye eklenmesi ve diğer immünsupresiflerin 
azaltılması veya kesilmesinin yararlı olduğu gösterilmiştir. 

6. Renal transplantasyonlu hastalar cilt malignitelerinin önlenmesi açısından nasıl 
izlenmelidir?

Renal transplantasyonlu hastalarda cilt malignitesi gelişimini engellemek için güneş 
ışığı maruziyeti azaltılmalıdır (gerekirse güneş koruyucu krem kullanmalı). Hasta ve 
yakınlarından ciltte gelişen yeni lezyonları bildirmeleri istenmeli, hastalara yılda bir kez 
dermatolojik muayene yapılmalıdır. Saptanan pre-malign cilt lezyonları erken dönemde 
tedavi edilmelidir. Ayrıca renal transplantasyon sonrası cilt malignitesi gelişen alıcılarda 
da immünsüpresif tedavinin azaltılması, değiştirilmesi veya kesilmesi ile başarılı sonuçlar 
alınmıştır.
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Immünglobulin A Nefropatisi (IgAN)

IgAN, böbrek nakli sonrası en sık görülen GN tipidir ve greft fonksiyon kayıplarının 
%20’sini oluşturur. IgAN patolojik mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte 
O-glikolize IgA1’in aberan sentezi ve bunun sonucunda glomerüler inflamasyon ve 
hasar oluştuğu düşünülmektedir. Böbrek nakli sonrası görülme oranı %9-61 oranında 
değişmektedir. Bu oranların bu kadar değişken olmasının nedeni bir çok merkezin greft 
böbrek biyopsisini, hematüri, proteinüri veya greft fonksiyonunda bozulma sonrasında 
yapmasıdır. Bu nedenle asemptomatik bir çok vaka gözden kaçmaktadır. Protokol 
biyopsileri yapan merkezlerde IgAN rekürrens oranı %50-60 olarak bildirilmektedir. 
Klinik semptomu olan vakalarda ise bu oran %13-50 arasındadır. Bazı durumlarda IgA 
depozitleri donör böbrekten gelmektedir (%16). 

IgA rekürrensi böbrek naklinden hemen sonra görülebilmekle birlikte, ortalama tanı 
süresi post-transplant 3. yılda olmaktadır. Klinik semptomları mikroskopik hematüri, 
proteinüri ve greft böbrek fonksiyonunda yavaş gelişen bozulmadır. Bazı yayınlarda IgA 
nefropatili böbrek nakilli hastaların prognozunun, non-IgA olan hastalar ile aynı olduğu 
yayımlansa da, başlangıçta bening karakterde olan IgA nefropatisi yıllar içinde greft 
böbrek kaybına yol açmaktadır. Bu hastaların böbrek biyopsilerinde fibrozis görülme 
oranı %1,3-16 arasında değişmekte ve 10 yıllık sürede greft kaybı %9,7’ye çıkmaktadır. 
Nadiren, kresentik GN gelişerek hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği gelişebilir.

Rekürrens genç hastalarda daha fazla görülmektedir. Bu durum orjinal hastalığın 
progresyonu olarak düşünülmektedir. Bunun dışında cinsiyet, ırk, HLA uyumu, nakil 
öncesi biyokimyasal parametrelerin rekürrens üzerine etkisi yoktur. İmmunsupresif ilaç 
seçiminin rekürrense etkisi yoktur. Bazı yayınlarda ATG ile indüksiyon yapılmış olan 
böbrek nakilli hastalarda rekürrensin daha az olduğu gösterilmiştir. 

IgA rekürrensinin spesifik bir tedavisi yoktur. Kalsinörin inhibitöerleri rekürrens 
riskini azaltmamaktadır. mTOR inhibitörlerinin etkisi üzerine yeterince yayın 
olmamasına rağmen bazı yayınlarda CNI’den mTOR’a geçilen bazı IgAN vakalarında 
nefrotik düzeyde proteinüri olduğu gösterilmiştir. ACE-I, ARB, proteinüriyi azaltmak 
için kulanılabilir. IgAN’ne bağlı hızlı ilerleyen GN geliştiğinde yüksek doz kortikosteroid, 
siklofosfamid, plazmaferez kullanılabilir ancak prognozu iyi değildir.
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Fokal Segmental GN

FSGS sadece primer değil, aynı zamanda glomerüler hiperfiltrasyon, toksik hasar, 
viral infeksiyonlarla da oluşabildiğinden, rekürrens riski altta yatan hastalığa bağlı olarak 
değişmektedir. Primer FSGS, böbrek nakli sonrası %20-50 arasında rekürrens oranında 
görülmekle birlikte, 10 yıllık sürede %13-20 oranında greft kaybına yol açmaktadır. 
Rekürrens için risk faktörleri: Genç yaş, orjinal hastalığın 3 yılda böbrek yetmezliğine 
yol açması, nativ böbrekte mezengial hiperselülarite, Kafkas ırkı ve daha önce greftin 
rekürrens ile kaybı, pretransplant bilateral nefrektomi, beyaz ırk ve genetik yatkınlıkdır. 
Birinci grefti FSGS rekürrensi nedeniyle kayba uğrayan hastaların ikinci böbrek naklinde 
rekürrens oranı %100’e kadar çıkmaktadır. 

Böbrek nakli sonrası iki klinik durum ile karşımıza çıkmaktadır; 1- yeni böbrek 
takıldıktan sonra günler veya saatle içinde ortaya çıkan masif proteinüri 2- böbrek 
naklinden aylar veya yıllar sonra oluşan rekürrens. Proteinürinin hemen oluşması, 
anormal T hücre klonu tarafından salınan dolaşan faktör varlığını düşündürmektedir.

Çocuklarda, özellikle primer hastalığı FSGS olanlarda, greft yaşam süresi çok daha 
kısa olmaktadır. FSGS rekürrensi olan hastalarda greft kaybı oranı, olmayanlara göre 2.25 
kat daha fazladır. Çocuklarda canlı donörden böbrek nakli yapılan vakalarda, kadavraya 
oranla daha fazla rekürrens görülmektedir. FSGS’nin histolojik varyantları, rekürrens 
riskini etkilememektedir. Canlı donörlerde rekürrens riski daha fazla olsa da, rejeksiyon 
riskinin daha düşük olması ve düşük immusupresif tedavi uygulanması, rekürrensin 
zararlı etkilerinden daha üstün gelmektedir. Podosin kodlayan NPHS2 mutasyonuna 
bağlı ailesel FSGS, böbrek nakli sonrası rekürrens riski oluşturmamaktadır. Ancak bu 
risk sıfır değildir (%8). Bu nedenle NPHS2 mutasyonu taşıyan ebeveynden böbrek nakli 
konusunda dikkatli olunmalıdır.

Rekürren FSGS’nin tedavisi güç ve tartışmalıdır. Çocuklarda intravenöz yüksek 
doz siklosporin proteinüriyi düzeltmektedir. Siklosporinin bu etkisi, T hücrelerinin ve 
dolayısı ile bu hücrelerin ürettiği sitokinlerin inhibisyonu, sinaptopodinin siklosporin 
ile defosforilasyonunun inhibisyonuna bağlıdır. Bütün kalsinörin inhibitörleri aynı 
etkiyi yapmakta ve proteinüriyi azaltmaktadır. Ancak kalsinörinlerin uzun süreli etkisi 
bilinmemektedir. En sık kullanılan tedavi yaklaşımı plazma değişimi (PE) ve protein 
A ile immünadsorbsiyondur. Canlıdan böbrek naklinde preemptif ve perioperatif PE 
böbrek naklinden 1 hafta önce başlayarak 2-8 seansyapılabilir. Kadavra böbrek naklinde 
ise hemen böbrek nakli ameliyatından sonra PE’e başlanmalıdır. PE ile proteinüride, 
çocuklarda %70, erişkinlerde ise %63 tam veya kısmi remisyon sağlanmaktadır. Ancak 
bu remisyonun süresi tartışmalıdır. Böbrek naklinden önce proflaktik PE’in rekürrens 
açısından koruyucu etkisi vardır. Rituximab verilmesinin faydalı olduğuna dair yayınlar 
olmakla birlikte bu yayınlarda vaka sayısı düşüktür. Günümüzde, rituximab ile veya 
rituksimabsız yüksek doz kalsinörin inhibitörü ile birlikte PE yapılması uygulanabilir. 
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Kalsinörin inhibitör toksitesi durumlarında mTOR inhibitörlerinin kullanımı ile 
FSGS rekürrensinde artış görülmektedir. Tekrar kalsinörün inhibitörü kullanımında ise 
remisyon sağlanabilmektedir. Steroidsiz rejimler FSGS rekürrens riskini artırmamaktadır. 

Bu kadar rekürrens riskine rağmen FSGS transplanta engel olarak düşünülmemelidir. 
Canlıdan böbrek nakli yapılacağı durumlarda donör ve alıcıya olası riskler anlatılmalı 
ve transplantasyondan önce PE planlanmalıdır. Eğer rekürrens gelişirse erken ve agresif 
tedavi uygulanmalıdır. 

Idiyopatik Membranöz GN (IMN)

Böbrek nakli sonrası IMN rekürrensi tahmin edilenden daha sıktır. Bugüne kadar 
300’ün üstünde vaka bildirilmekle birlikte, merkezlerde böbrek biyopsi indikasyonlarının 
çok farklı olması nedeniyle bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. 
Posttransplant membranöz GN, %10-30 oranında görülmektedir. De-novo MN, histolojik 
olarak IMN’e çok benzediği için rekürrens oranı tam olarak bilinmemektedir. Daha 
erken ve geç vakalar olabilmekle birlikte, böbrek nakli sonrası 2. ve 3. yıllarda daha fazla 
görülmektedir. IMN rekürrensi için klinik veya histolojik faktör ortaya konamamıştır. De 
novo GN’ler içinde en sık görülen GN tiplerinden birisi olduğu için de-novo MGN’den 
ayrılmalıdır. Görüldüğünde, viral infeksiyonlar ve malinite ekarte edilmelidir. Başlangıç 
kliniği çok silik veya yok olabildiği için ancak protokol biyopsilerinde tanı konabilmektedir. 
Ancak bazı vakalarda progresif proteinüri görülebilmektedir. Bu proteinüri spontan 
olarak azalabilmekte hatta bazı vakalarda tamamen normale dönebilmektedir. 

Rekürren IMN prognozu, primer IMN’na benzerdir. Rekürren IMN olan ve olmayan 
hastaların 5-6 yıllık izleminde, greft kaybı, mortalite, serum kreatinin düzeyleri arasında 
fark bulunmamıştır. 

IMN tedavisi için diüretikler, ACEI, ARB, hipolipidemik ilaçlar, antikoagülanlar 
semptomatik tedavi için kullanılabilir. Rekürren IMN için kostikosteroidler, sitotoksik 
ajanlar veya diğer immünsupresif ajanların yararı gösterilememiştir. Nativ böbrekte 
IMN tedavisinde rituximab kullanımının ümit verici sonuçları vardır. Rekürren IMN 
tedavisinde sporadik vakalarda da başarı ile kullanıldığına dair yayınlar mevcuttur. 

MPGN Tip I ve II (Dense Deposit Disease)

MPGN tip I, hepatit B, C ve sistemik hastalıklara sekonder olarak oluşabilmektedir. 
Bu hastalıkların böbrek naklinden önce tedavisi ile rekürrens oranı düşürülebilmektedir. 
Hem tip I, hem de tip II posttransplant rekürrens oranı yüksektir. Tip I’in rekürrens 
oranı %20-50 arasındadır. Klinik olarak proteinüri ve renal fonksiyonlarda bozulma ile 
karakterizedir. Risk faktörleri; HLA-B8, HLA-DR3, canlı donör ve daha önceki rekürrense 
bağlı olarak greft kaybıdır. Rekürrense bağlı olarak 10 yıllık greft kaybı oranı %15’dir. İlk 
böbrek naklinde rekürrens görüldüğünde, ikinci böbrek naklinde görülme oranı %80’dir. 
Özellikle kresent formasyonu olan vakalarda prognoz çok kötüdür. Bu nedenle böbrek 
naklinden önce dikkatli inceleme yapılmalıdır. 



150

Turhan ÇOLAK

İmmunsupresif tedavinin dozunun artırılması zararlı etki yapabilir. Bu, hem fazla 
immünsupresyona yol açar hem de rekürrensin prognozuna etkisi yoktur. Sadece 
kresent varlığında düşünülmelidir. Küçük serilerde, yüksek doz siklofosfamid ve MMF’in 
rekürren MPGN’de iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Ancak idiopatik MPGN’nin tedavisi 
genellikle yüz güldürücü değildir ve rekürrense bağlı greft kaybı sık görülmektedir. 

Böbrek nakli sonrası tip II MPGN (DDD)’nin rekürrens oranı çok yüksektir  (%80-
100). Vakaların çoğunda düşük kompleman seviyeleri ve %70-80’inde C3 nefritik faktör 
bulunmaktadır. Bu nedenle hipokomplemantemi ve/veya nativ böbrek biyopsisinde C3 
depozitlerinin bulunması, yüksek oranda rekürrens olacağını düşündürmelidir. Ancak 
kompleman seviyeleri ile rekürrens riski arasında korelasyon yoktur. Böbek nakli sonrası 
5 yıllık izlemde rekürrense bağlı greft kaybı oranı %15-30’dur. Nativ böbrek biyopsisinde 
interstisiyel fibrozis, kresent oluşumu, mezengial proliferasyon gibi histopatolojik 
anormallikler bulunması, rekürrens açısından MPGN’in tipinden daha önemlidir. Yine 
de, MPGN tip II’de daha agresif glomerüler değişiklikler, daha yüksek rekürrens riski, 
daha kötü prognoz görülmektedir. 

Rekürren MPGN tip I ve II için spesifik tedavi yoktur. 

ANCA Ilişkili GN

ANCA ilişkili GN tanı ve tedavisinde gelişmeler olmasına rağmen, böbrek nakli sonrası 
Wegener, mikroskopik polianjitis, ve idiopatik nekrotizan kresentik GN hastalarında 
rekürrens görülebilmektedir. Böbrek nakli sonrası %17 oranında rekürrens olabilmekle 
birlikte, 10 yıllık izlemde vaskülite bağlı greft kaybı oranı %7,7 civarındadır. 

Hastalığın pretransplant seyri, cANCA veya pANCA olması, hastalığın alt tipi, aktif 
hastalık olmadığı durumlarda ANCA titresi, böbrek nakli süresi, donör tipi, rekürrensi 
etkilememektedir. Hastalık tamamen inaktif oluncaya kadar böbrek naklinin ertelenmesi 
önerilmektedir. 

Relaps olan vakalarda siklofosfamide iyi cevap alınmaktadır. Böbrek biyopsilerinde 
hücresel kresent ve yüksek ANCA titresi olan vakalarda intravenöz immünglobulin 
olsun veya olmasın, plamaferez ile birlikte siklofosfamid uygulanması ile çok iyi sonuçlar 
alınmaktadır. 

Sistemik Lupus Eritamatozus

Son yıllarda SLE tedavisindeki ilerlemeler ile prognoz iyi olsa da, son dönem kronik 
böbrek yetmezliklerinin etiyolojilerinde önemli bir grubu oluşturmaktadır. Histolojik 
olarak %30 civarında görülmekle birlikte klinik olarak ciddi rekürrens vakaların sadece 
%2-9’unda görülmektedir. Rekürrens kliniği genellikle hafif proteinüri ve mikroskopik 
hematüridir. Histolojik olarak mesengial proliferasyon ve pauci-immün proliferatif GN 
görülmektedir. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde yüksek morbitide ve genel durum 
bozukluğu olabildiği için, bir çok merkez böbrek nakli yapmadan önce SLE’un 6-9 ay 
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inaktif olmasını beklemektedir. Diyaliz süresi veya hastalığın serolojik veya klinik olarak 
aktif olması rekürrensi etkilememektedir. Ancak genç ve kadın hastalarda ve antifosfolipid 
antikor varlığında rekürrens daha sık olmaktadır. Mikofenolat mofetil hem böbrek nakli 
sonrası, hem de SLE’un tedavisinde kullanılmaktadır. SLE’a bağlı greft kaybı çok nadirdir 
(%2-4). Bu hastalarda uzun dönem greft yaşam süresi diğer etiyolojik nedenlerden daha 
fazla değildir. 

Anti-Glomerül Bazal Membran Hastalığı (Anti-GBM)

Anti-GBM antikorlarının varlığında böbrek nakli yapıldığında rekürrens oranı 
%50 ye kadar çıkmaktadır. Hastalığın sessiz hale gelmesi ve anti-GBM antikorlarının 
temizlenmesinden sonra 1 yıl beklenmesi önerilmektedir. Rekürrens oluştuğunda ise, 
pulse steroid, plazmaferez ve siklofosfamid ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. 

Hemolitik Üremik Sendrom ve Trombotik Trombositopenik Purpura

Trombotik mikroanjiyopati (TMA) böbrek allogreft biyopsilerinde sık bir bulgudur 
ve çok çeşitli klinik durumlar ile oluşabilir. TMA, immünosupresif ilaçlar veya akut 
humoral rejeksiyon ile oluşabildiği gibi, daha önce HUS veya TTP hikayesi olan 
hastalarda ortaya çıkabilir. mTOR inhibitörleri ile TMA ortaya çıkabilmesine rağmen, 
CNI en sık TMA nedenidir. Diare veya şigella toksini üreten E. coli-ilişkili HUS böbrek 
nakli sonrası tekrarlamaz. Ancak diare ilişkili olmayan veya atipik HUS (aHUS), altta 
yatan genetik anormalliğe bağlı olarak değişen oranlarda ortaya çıkmakla birlikte, böbrek 
nakli sonrası ortalama %60 oranında rekürrens oranına sahiptir. CFH mutasyonuna bağlı 
HUS olgularında, plazma tedavisine rağmen rekürrens oranı %90’a ulaşmaktadır. Buna 
karşın MCP mutasyonuna bağlı HUS’ de bu oran sıfır olmamakla birlikte çok düşüktür. 
aHUS hastalarının kardeşlerinde de aHUS gelişebileceğinden, canlı ve akrabadan böbrek 
nakli kontrendikedir. 

aHUS tedavisinde Eculizumab etkili bir tedavi yöntemidir. 

Sık Karşılaşılan Soru ve Sorunlar

1. Böbrek nakline kesin kontrendikasyon teşkil eden GN tipi hangisidir?

Böbrek nakli için kesin kontrendikasyon olan GN tipi yoktur. Anti-GBM pozitifliği 
gibi durumlarda veya rekürrens riski yüksek GN tiplerinde hastalık yatışıncaya kadar 
beklemek gereklidir.

2. Primer hastalığı MPGN tip II olan hastalar böbrek nakli olabilirler mi?

MPGN tip II’nin greft böbrekte tekrarlama riski %100 olsa bile 5 yıllık greft kaybı 
oranı %15-30 arasında olduğu için bu hastalar böbrek nakline adaydırlar.

3. ANCA pozitifliği böbrek nakline engel durum teşkil eder mi?

ANCA titresi ile rekürrens arasında ilişki olmamasına rağmen, ANCA titresi tespit 
edilemeyecek seviyeye inene kadar beklenmesi tavsiye edilmektedir. 
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4. Primer hastalığı Shigella toksinine bağlı HUS olan hastalarda ve aHUS 
olgularında, böbrek nakli yapılabilir mi?

Shigella toksini ile oluşan HUS vakaları greft böbrekte tekrarlamaz. aHUS olgularında 
ise temelde yatan kompleman anormalliğine göre tekrarlama riski yüksek olabilir. 
Bu hastalara da Eculizumab koruması ve idame tedavisi ile renal tarnsplantasyon 
yapılabilmektedir. 
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RENAL TRANSPLANTASYON VE GEBELIK

Son dönem böbrek hastalığında üremik ortamın etkisiyle hipotalamopituitar-godanal 
aks bozulmakta, bunun sonucunda da hastalarda doğurganlıkta azalma ya da infertilite 
görülmektedir. Başarılı bir renal transplantasyon sonrası haftalar içinde doğurganlık 
çağındaki kadın hastalarda ovulatuvar siklus normale dönmeye başlar ve doğurganlık 
artar. Doğurganlık çağındaki tüm renal transplant hastalarında birçoğu plansız olsa da % 
5-12 oranında gebelik gerçekleşmektedir. Başarılı gebelik oranı % 60-80’dir. Gebe renal 
transplantasyon hastaları artmış maternal ve fetal riskten dolayı riskli gebelikler sınıfında 
değerlendirilmelidirler. 

Gebelik Öncesi Zamanlama

2005 yılı öncesinde gebelik için en uygun zaman için posttransplant 2 yılın 
tamamlanması önerilmekteydi. Ancak 2005 yılında American Society of Transplantation 
immünsupresif tedavilerdeki yenilikler ve azalmış akut rejeksiyon riski nedeniyle gebelik 
için transplantasyon sonrası 1 yıl beklenmenin yeterli olacağını bildirmiştir. Ayrıca 5 yıl 
ve sonrasında gerçekleşen gebeliklerde greft disfonksiyonu gelişme ihtimalinin yüksek 
olduğunu belirtmek gerekir.

Doğurganlık çağındaki renal transplantasyon hastalarında gebelik planlaması için 
önerilen kriterler şunlardır: 

• Son 1 yılda akut rejeksiyon atağı geçirmemiş olmak
• Kreatinin <1.5 mg/dl
• Proteinüri<500 mg/gün
• Normal ya da az sayıda antihipertansif ilaç altında kontrollü kan basıncı
• Uygun immünsupresif tedavi altında stabil seyir
• Ultrasonografide normal greft görünümü

Gebelik Takibi

Sorunsuz geçirilmiş bir gebelik döneminin hasta ve greft sağ kalımını olumsuz 
etkilemesi beklenmemektedir. Gebelik seyrinde hipertansiyon, pre-eklampsi, 
infeksiyonlar , diyabet ve nadir de olsa akut rejeksiyon ve graft disfonksiyonu gibi sorunlar 
gelişebilmektedir. Fetal komplikasyonlar açısından bakıldığında abortuslar genelde ilk 
trimestrda görülmektedir. İlk trimestrı geçiren hastalarda büyük oranda canlı doğum 
gerçekleşecektir. Ancak % 50 gebelikte erken doğum, % 20-30 gebelikte intrauterin 
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büyüme geriliği gözlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı hastaların nefroloji, kadın-
doğum ve yeni doğan uzmanının bulunduğu üçüncü basamak sağlık merkezlerinde takibi 
önerilmektedir. 

Gebe transplantasyon hastalarının % 50-60’ında hipertansiyon, % 30’unda 
preeklampsi gelişebilir. Hipertansiyon tedavisinde en iyi antihipertansif tedavi metil 
dopa ile sağlanabilir. Kalsiyum kanal blokerleri ikinci seçenek olarak tercih edilebilir. 
Acil durumlarda hidralazin, nifedipin ve labetalol kullanılabilir. Antihipertansif tedavi 
de unutulmaması gereken en önemli nokta anjiotensin konverting enzim inhibitörlerinin 
gebelikte kullanılmaması gerektiğidir. Gebelik planından 1 ay kadar önce tedavinin 
değiştirilmesi gerekir. Üçüncü trimestrda proteinüride bir miktar artış olabilir. 
Postpartum dönemde normale gelmesi beklenmektedir.

Artmış olan insülin direncinin yanısıra diyabetojenik immünsupresif tedaviler ile 
hastalarda gestasyonel diyabet daha sık görülmektedir. 

İdrar yolu enfeksiyonları % 40 gebe transplantasyon hastasında gözlenir. Pyelonefrite 
kadar ilerleyebilir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi en az 2 hafta olmalı ve bir defa idrar 
yolu enfeksiyonu geçiren gebelere profilaksi verilmelidir. Hastaların takibinde ayda bir 
kez idrar analizi yapılmalıdır. 

Konjenital sitomegalovirus (CMV) önemli bir durumdur. De novo CMV 
enfeksiyonu durumunda gansiklovirin terotejenik etkilerinden dolayı hastalar intravenöz 
immünglobulin ile tedavi edilebilir. 

Tüm bu riskler nedeniyle gebe renal transplantasyon hastaları sık takip edilmelidirler. 
Bazı kaynaklara göre özellikle son trimestrda 2 haftada bir hatta haftada bir kontrol 
gerekebilir. 

Immünosupresif Tedavi

Steroid

Prednisone nadir olarak yarık damak ve dudağa sebep olsa da gebelikte kullanılabilir. 
Doğumdan hemen önce anneye stres dozunda ek steroid verilmesi uygundur. 

Azatiopurin 

Hem graft, hem de fetal riskler açısından güvenli sayılmaktadır. Plasental geçişi 
olmasına rağmen fetüs karaciğerinde aktif metaboliti olan 6-merkaptopurin’e çeviren 
enzim henüz aktif olmadığı için bebek açısından azatiopurinin önemli yan etkileri 
olmamaktadır. 

Mikofenolat Mofetil 

Teratojenik etkileri nedeniyle gebelikte kontrendikedir. Yarık damak, ekstremite 
anomalileri ve fallot tetralojisi gibi yapısal anomaliler gözlenebilir. Gebelikten en az 6 
hafta önce kesilmesi önerilmektedir. 
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Kalsinörin inhibitörleri

Gebelikte kullanımları günümüzde güvenli kabul edilmektedir. Gebelik öncesi kan 
seviyesini tutturmak için genellikle doz artışı gerekmektedir. Doğum sonrası aynı şekilde 
hastalar doz ayarı için erken dönemde yeniden değerlendirilmelidirler. 

mTOR inhibitörleri

Teratojenik etkileri net olarak bilinmemektedir. Sirolimus kullanımına bağlı 
teratojenik yan etkiler bildirilmiştir. Gebelikten 6 hafta önce kesilmesi önerilmektedir. 

Doğum

Transplantasyon doğum şeklini etkileyen bir durum değildir. Obstetrik açıdan 
kontrendike bir durum yoksa vajinal doğum önerilmektedir. Sezaryen doğum şart 
değildir. Operasyonu yapacak doktorun transplante böbreğin ve üreterin yerleşimi 
hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Ayrıca doğum öncesi profilaktik antibiyotik 
verilmesi önerilmektedir. 

Laktasyon

İmmunosupresif ajanların süte geçme oranları net bilinmediği için hastalara laktasyon 
önerilmemektedir. 

Doğurganlık çağındaki renal transplant hastaları tüm bu konular hakkında mutlaka 
bilgilendirilmelidirler. 

Sık sorulan soru ve sorunlar 

1. Gebelikte en iyi immünsupresif kombinasyonu nedir?

Günümüzde steroid, azatiyopurin ve takrolimus/siklosporin’den oluşan kombinasyon 
en uygun tedavi şeklidir. 

2. Graft disfonksiyonu durumunda biyopsi yapılabilir mi?

28-32. haftaya kadar klinik olarak akut rejeksiyon şüphesi varsa transplant hastalarında 
ultrason eşliğinde biyopsi yapılabilir.

3. Gebelikte akut rejeksiyon tedavisi nasıl yapılır?

Yüksek doz steroid kullanılır. ATG ve Rituksimab gibi monokolonal ajanların 
güvenirlilikleri bilinmemektedir. Intravenöz immünglobulin verilebilir. 

4. Bir transplant hastası MMF tedavisi altında iken gebe kalırsa nasıl bir yol izlenir?

Normal gebeliklerden daha yüksek oranda yapısal malformasyon beklenmektedir. Bu 
malformasyonlar microtia, yarık damaktan konjenital diyafragmatik herni ve kardiyak 
anamolilere kadar uzanan yelpazede karşımıza çıkabilir. Hasta bu konu hakkında 
bilgilendirilmeli, terapotik abortus gündeme gelmeli ya da yakın olarak deneyimli bir 
perinatalog tarafından takip edilmelidir. 
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5. Transplantasyon hastalarında en uygun kontrasepsiyon metodu hangisidir?

Transplantasyon hastalarında gerçeklesen gebeliklerin % 50’si plansız olmaktadır. 
Hastalara nakilden sonra uygun bir kontrasepsiyon yöntemi önerilmelidir. En iyi yöntem 
bariyer yöntemidir. Hormon içermeyen rahim içi araç uygun hastalarda tercih edilebilir. 
İlaç etkileşimleri nedeniyle östrogen içeren oral kontraseptif ilaçlardan ziyade düşük doz 
progesteron içerenler doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. 
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KRONIK REJEKSIYON SÜRECINDEN 
DIĞER RENAL REPLASMAN TEDAVILERINE GEÇIŞ

Son birkaç dekattan beri renal allograftların uzun dönem sağkalımı belirgin derecede 
artmıştır. Bu başarıya rağmen, allograft yetersizliği nedeniyle yeniden renal replasman 
tedavisine ihtiyaç duyan renal allograft alıcılarının sayısı giderek artmaktadır. Bu 
hastaların morbidite ve mortalitesi, hiç transplantasyon olmamış hastalardan daha 
yüksektir. Hastalar, graftlarını, graft damarlarında tromboz, ilaçlar, enfeksiyonlar, donör 
böbreğine ait problemler, hasta uyumsuzluğu, rekürren hastalıklar, akut ve kronik 
rejeksiyonlar gibi nedenlerden dolayı kaybedebilir. Kronik rejeksiyonlar, son zamanlarda 
graft kayıp nedenleri arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Graftını kaybetmiş hastalar, 
kullandıkları immünosupresif ilaçlar, inflamasyon kaynağı olabilecek graftı taşımaları ve 
de diyalize geri dönmenin getirdiği psikolojik problemler nedeniyle hiç nakil olmamış 
diyaliz hastalarına kıyasla pek çok tıbbi komplikasyona daha açıktır.

Morbidite-Mortalite

Graftını kaybedip diyalize dönen hastaların hem morbiditesi, hem de mortalitesi 
belirgin şekilde artmıştır. Gill ve ark., 89,000 hastayı içeren çalışmalarında, graftını 
kaybederek diyalize dönen hastaların, fonksiyone graftlı transplant hastalarının ve nakil 
için bekleme listesindeki diyaliz hastalarının mortalite oranlarını incelemiştir. Mortalite 
oranları graft fonksiyonları iyi olan hastalarda en düşük, bekleme listesindekilerde yüksek 
(8.2/100 hasta yılı) ve graft yetmezliği gelişmesi sonucunda diyalize dönen hastalarda ise 
en yüksek bulunmuştur (17.9/100 hasta yılı) (1). 

Kardiyovasküler hastalıklar (%36) ve enfeksiyon (%17), graftını kaybedip diyalize 
dönmüş hastalardaki ana ölüm sebepleridir (2). Bu hastalardaki artmış kardiyovasküler 
mortalite, immünolojik nedenlere bağlı olabileceği gibi ileri yaş, kadın cinsiyet, diyabet, 
periferik vasküler hastalık, konjestif kalp yetmezliği, düşük albümin ve anemi gibi değişik 
nedenlere de bağlı olabilmektedir (2). 

Bilinen kardiyovasküler risk faktörlerine ek olarak endotel disfonksiyonunun da 
kardiyovasküler morbidite ve mortalitede önemli rol aldığı ortaya konmuştur. Rejekte 
graftlı hastalar ile hiç nakil olmamış hemodiyaliz hastaları koroner akım rezervi 
(Coronary Flow Reserve=CFR) tayini ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta nakledilmiş 
böbreğini kaybetmiş olan hastalarda CFR daha düşük olarak saptanmıştır (1,60±0,20 ve 
1,75±0,30, p=0,028) (3). Sözkonusu bulgu, graftını kaybetmiş olan hastalarda endotelyal 
ve koroner mikrovasküler disfonksiyonla uyumludur. Ayrıca graftını kaybetmiş olan 
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hastalarda artmış inflamasyonla ilişkili olarak serum albümin düzeyinin daha düşük 
ve CRP’nin (C-reaktif protein) daha yüksek olduğu dikkat çekmiştir (3). Bu bulgu da, 
graftını kaybetmiş hastalarda inflamasyonun artmış olmasıyla ilişkilidir. 

Diğer bir çalışmada, graftını kaybetmiş periton diyalizi hastaları ile hiç nakil olmamış 
periton diyalizi hastaları karşılaştırılmış ve hemodiyaliz hastalarına benzer şekilde graftını 
kaybetmiş hastalarda CFR daha düşük (1,52±0,20 ve 1,91±0,53, p=0,022) ve CRP daha 
yüksek bulunmuştur (4). Mevcut bulgular rejekte graftın neden olduğu inflamasyona 
bağlanmıştır. Ayrıca rejekte hemodiyaliz hastalarında, hiç nakil olmamış hastalarla 
karşılaştırıldığında, antropometrik ölçümlerle ortaya konmuş ve bu hastalarda artmış 
mortaliteye neden olabilecek malnutrisyonun daha fazla olduğu gösterilmiştir (5).

Anemi, graftını kaybetmiş hastalarda artmış mortalite riskiyle ilişkilidir. Graftını 
kaybetmiş ve diyalize dönmüş hastaların, diyalizdeki hastalara göre eritropoetin (EPO) 
direncinden dolayı daha anemik oldukları gösterilmiştir. Ayrıca graftını kaybetmiş 
evre 5 KBY hastalarının daha kötü yönetilmesi de, bu hasta grubundaki daha fazla 
anemi görülmesini açıklayabilir. Graftını kaybetmiş hastaların düşük dozda da olsa 
immünosupresiflere belli bir süre devam etmeleri de enfeksiyona bağlı ölüm riskini 
arttırmaktadır. Ayrıca graftını kaybetmiş hastalarda kansere bağlı mortalitenin bekleme 
listesindeki ve fonksiyone graftlı hastalardan daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Diyaliz Tedavisine Geri Dönüş

Son dönem böbrek yetersizlikli (SDBY) hastalarda diyalize başlama zamanı ile ilgili 
Kidney Disease Outcome Quality Initiative (K/DOQI) rehberinin önerileri olmasına 
rağmen renal allograft yetmezlikli hastalarda diyalize başlamak için optimal bir zaman 
hakkında kesin veri yoktur. Birçok rapor, renal allograft yetmezlikli hastaların, GFR 
değerlerinin önerilmiş eşik değerin altına düştüğünde diyalize başlamaları gerektiğini, 
aksi takdirde diyalize başlamakta gecikildiğinde morbidite ve mortalitenin arttığını 
göstermiştir (6). 

Ancak aksi görüşte olan diğer yayınlarda graftını kaybetmiş hastaların diyalize yeniden 
başladığı zamandaki eGFR değerindeki her 1ml/dk/m²’lik yüksekliğin mortaliteyi %4-6 
arasında arttırdığı gösterilmiştir (7). Renal allograft yetmezlikli hastalarda GFR değerini 
doğru hesaplamak oldukça zordur. Uzun süreli kortikosteroid tedavisi kas kitlesini ve 
dolaylı şekilde kreatinin üretimini azaltabilmekte, böylece kreatinin düzeyi ile böbrek 
fonksiyonlarının değerlendirilmesi sırasında yanlışlıklara yol açabilmektedir. Dolayısıyla 
renal allograft yetmezliği gelişmiş hastalarda diyaliz zamanına karar verirken GFR 
değerinin yanısıra, hastanın kliniğine göre de karar vermek doğru olacaktır. Semptomatik 
üremi, tedaviye dirençli hipervolemi ve hiperkalemi, eşlik eden hastalıklar ve mikro ve 
makrovasküler komplikasyonları olan uzun süreli diyabet gibi komorbid durumlarda 
diyalize erken gereksinim olabilmektedir.

Graftını kaybetmiş hastalarda hangi diyaliz modalitesinin tercih edilmesi gerektiği 
konusunda net bir bilgi yoktur, ancak yapılmış birçok çalışmada periton diyalizi 
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(PD) ve hemodiyaliz (HD) arasında sağkalım açısından fark saptanmamıştır. PD’ne 
dönen rejekte transplantlı hastalar, daha önce nakil olmamış PD hastalarıyla sağkalım 
açısından karşılaştırıldığında teknik sağkalım ve mortalite açısından fark saptanmazken, 
immünosupresyon nedeniyle peritonit daha yüksek oranda görülmüştür. 

Immünosupresyonun Yönetimi

Renal allograft yetmezlikli hastalarda immünosupresyonun düşük dozda devamı ya 
da kesilmesi konusunda avantaj ve dezavantajların bulunması nedeniyle literatürde fikir 
birliği yoktur. İmmunosupresif tedaviye devam edilmesi enfeksiyon, kardiyovasküler 
hastalık, malignite ve steroidle ilişkili yan etkileri ve diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi 
gibi metabolik komplikasyonları arttırır. Fakat aynı zamanda, rezidüel renal fonksiyonları 
korur, akut rejeksiyon riskini, graft intolerans sendromu sıklığını, graft nefrektomi 
gereksinimini ve sensitizasyon riskini azaltır (8), steroid kesilme sendromunu (surrenal 
yetersizlik) ve sistemik hastalıkların reaktivasyonunu önleyebilir. 

USRDS veri tabanı kullanılarak yapılmış çalışmada, graft kaybı sonrası yeniden diyalize 
başlayan PD hastalarında, HD hastaları ile kıyaslandığında ilk yıl içinde sağkalımın daha 
iyi olmasının nedeni olarak rezidüel renal fonksiyonların korunması gösterilmiştir. 
Yine de graft kaybı sonrası PD’ne dönen hastalarda immünosüpresyonun rutin olarak 
devamının önerilmesi için yeterli kanıt yoktur. Diğer taraftan, graft kaybı sonrası HD’e 
dönen hastalarda ise immünosupresyonun devamının sağkalım üzerine potansiyel yarar 
sağladığını gösteren veri bulunmamaktadır.

İmmünosupresiflerin kesildiğinde gelişebilecek akut rejeksiyon, acil graft nefrektomi 
gerektirecek kadar hayatı tehdit eden spontan graft rüptürü ve hemorajiye neden 
olabilmektedir.

Renal allograft kaybından sonra immünusupresyonun kesilmesi, graft nefrektomi 
yapılsın ya da yapılmasın allosensitizasyon için bağımsız bir prediktördür (9). 
Graftını kaybeden hastalarda, graft kaybı sırasında bakılmış alloantikorları negatif 
hastaların yarısından fazlasının, aylar-yıllar içerisinde sensitize oldukları gösterilmiştir. 
İmmunosupresif tedavisi kesilen hastalarda graft nefrektomi ya da kan transfüzyonu olsun 
ya da olmasın, de novo sınıf I ve sınıf II anti-HLA antikorların geliştiği, immünosupresif 
tedavinin devam ettiği hastalarda ise antikorların gelişmediği gösterilmiştir. 

Erken graft kaybı sonrası ortalama 2.5 gün kadar bir sürede graft nefrektomi 
yapılan ve immünosupresifleri kesilen hastaların %50’sinden fazlasında histopatolojik 
incelemelerinde hücresel ya da antikor aracılı rejeksiyonun herhangi bir bulgusuna 
rastlanılmamasına rağmen, DSA ve non-DSA anti-HLA antikorların oluştuğu 
gösterilmiştir. Dolayısıyla özellikle canlı donör adayı olup retransplantasyon planlanan 
hastalarda immünosupresyonun devam edilmesi önerilmektedir (10).

Graft intolerans sendromu, graftını kaybedip diyalize dönen hastalarda, üzerlerinde 
taşıdıkları grafta karşı immünolojik intolerans olarak tanımlanır ve yaygın olarak ilk yıl 
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içinde görülebilmektedir. Çeşitli immünosupresif kesilme protokollerine rağmen %30-
50 hastada gelişebilmektedir. Klinik olarak graftta büyüme, hassasiyet, hematüri ve ateş, 
daha az sıklıkla da kilokaybı, anemi, halsizlik, gastrointestinal ve nörolojik semptomlar 
ve EPO’ya direnç görülebilmektedir. Yüksek doz steroid tedavisi ile semptomlar 
gerileyebileceği gibi, graft nefrektomi de gerektirebilmektedir. 

Literatürde immünosupresif tedavinin kesilme şekli ile ilgili standart bir protokol 
yoktur. Graft rejeksiyonu geliştikten sonra öncelikle Azatioprin, Mikofenolat mofetil/
sodyum ve m-TOR inhibitörü gibi anti-proliferatif ajanların, daha sonra ise 4-6 hafta 
içinde kalsinörin inhibitörlerinin kesilmesi ve son olarak kortikosteroidin 2-4 hafta 
aynı dozda devam ettikten sonra 1mg/ay alacak şekilde içinde azaltılarak kesilmesi 
önerilmektedir. Ayrıca hasta sadece m-TOR inhibitörü ve steroid kullanıyorsa, m-TOR-
inhibitörünün 4-6 hafta boyunca azaltılarak kesilmesi önerilmektedir (10,11). 

Graft Nefrektomi

Çoğu merkez transplantasyondan sonraki 1-2 yıl içinde graftını kaybeden hastalarda 
graft nefrektomiyi önerirken, 2 yıldan daha uzun dönemdeki graft kayıplarında graft 
nefrektomi ile ilgili bir fikir birliği yoktur. Retrospektif bir çalışma 6 aydan önce graftını 
kaybeden hastalarda graft nefrektominin alloimmünizasyonu azalttığını, geç graft 
kayıplarında ise nefrektominin PRA değerlerinde artışa neden olduğunu göstermiştir 
(12) Graft nefrektomiye karar verirken potansiyel fayda ve zararlarının dikkatlice 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Antijenik bir uyarı olan graftın yerinde bırakılmasının, sürekli uyarıya yol açarak zaman 
içinde antikor titrasyonunda azalmayı engelleyebildiği, bu nedenle graft nefrektominin 
faydalı olacağı düşünülmüştür. İnflamasyon kaynağını ve immünosupresyonun getirdiği 
riskleri ortadan kaldırması da graft nefrektominin diğer faydaları arasında sayılabilir. 

Lopez-Gomez JM ve ark., yaptığı bir çalışmada rejeksiyon gelişmiş olan böbrek 
nakilli hastalarda EPO direnci ile birlikte daha derin anemi, daha düşük serum 
albümin ve prealbumin düzeyleri ve daha yüksek CRP düzeyleri kronik inflamasyonla 
ilişkilendirilmiştir. Graft nefrektomi yapılmış hastalar, yapılmamış hastalarla 
karşılaştırıldığında 6.ayda Hb ve albümin düzeylerinin daha yüksek, CRP ve EPO 
direncinin ise daha düşük olduğu gösterilmiştir (13). 

Graft nefrektominin olumsuz yönleri ise, nefrektomi operasyonuna bağlı riskler, 
rezidüel renal fonksiyonların sonlandırılması ve sensitizasyon riskidir. Graft nefrektomili 
hastalarda sensitizasyonun nasıl oluştuğu tam olarak anlaşılamamıştır. Bazı olgularda 
graftın çıkarılması anti-HLA antikorların serum düzeylerinin artışına ve hastaların 
immünolojik açıdan daha duyarlı hale gelmesine neden olabilmektedir; bu durumun 
temel nedeni graftın antikorları emici etkisinin (sünger etkisi fenomeni) ortadan 
kalkmasıdır (14). Graft nefrektominin proinflamatuvar sitokinlerin ve HLA antikorlarının 
üretimini stimüle edebildiği ileri sürülmüştür. Ayrıca rezidü donör doku ve damarlarının 
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ya da antijen sunan hücrelerin sebat etmesi nedeniyle sensitizasyonun oluşabileceği 
düşünülmüştür. Graft nefrektomiden sonraki dönemde immünosupresiflerin kesilme 
süresinin uzatılmasının, de novo DSA gelişim riskini azaltıp azaltmayacağı henüz 
bilinmemektedir. 

Retransplantasyon

Böbrek nakli, yaşam kalitesini ve süresini uzatan bir tedavi olduğu için rejeksiyon 
gelişmiş olan böbrek nakilli hastalarda retransplantasyon yapılması gündeme gelmektedir. 
Diyalizde kalan hastalarla kıyaslandığında retransplantasyon yapılan grupta mortalitenin 
%50 azaldığı gösterilmiştir. 

Preemptif retransplantasyonun, preemptif ilk transplantasyonla aynı graft ve hasta 
sağkalım avantajı sağlayıp sağlamadığı bilinmemektedir. Goldfarb-Rumyantzev ve ark., 
preemptif retransplantasyon olmuş hastalardaki hasta ve graft sağkalımının, graft kaybını 
takiben diyalize başladıktan sonra retransplantasyon olmuş hastalardan daha kötü 
olduğunu göstermiştir (15). 

Retransplantasyon için listede bekleyen hastalar, ilk kez nakil olacak hastalar ile 
kıyaslandığında daha yüksek panel reaktif antikor (PRA) titresine sahiptir. Retrospektif 
bir çalışmada, retransplantasyon öncesi graft nefrektomi yapılmış olması ve PRA 
seviyelerinin %70’ten fazla olmasının retransplantasyon sonrası graft yetersizliği için 
bağımsız risk faktörleri oldukları gösterilmiştir. USRDS veri tabanın kullanıldığı başka 
bir retrospektif çalışmada, retransplant yetersizlik riskininin, graftını ilk yıl içinde 
kaybetmiş ve graft nefrektomi yapılmış hastalarda, ilk yıldan sonra graft kaybı gelişip graft 
nefrektomi yapılan hastalardan daha düşük olduğunu göstermiştir.

Klinik Pratik Uygulama

Rejekte graftlı hastalar HD veya PD’ne geçebilir. Bu karar, hasta ve hekimiyle 
birlikte alınmalıdır. Diyalize dönme zamanı, her hasta için kliniğine göre ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir. Diyaliz ünitesindeki, özellikle yakın zamanda rejekte olmuş ve 
diyalize yeni başlamış bir hasta daha dikkatli izlenmelidir. Graft lokalizasyonunda ağrı, 
şişlik, ateş varlığında steroid kullanmıyorsa tekrar başlanması veya doz arttırılması 
düşünülebilir. Bu hastalarda devam eden inflamasyon varlığında graft nefrektomi kararı 
alınmalıdır. Graft nefrektominin avantajları ve dezavantajları düşünülüp her hasta 
için ayrı ayrı karar verilmelidir, çünkü graft nefrektomiye her hastada gerek yoktur. 
Retransplantasyon yapılmış hastaların mortalitesi, diyalizde kalan hastalardan daha 
düşük olduğundan hastalar bu konuda teşvik edilmelidir.

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar:

1. Rejekte graftlı hastalar ne zaman diyalize başlamalıdır? 

GFR <15ml/dk ve hipervolemi, hiperpotasemi, üremik semptomlar veya DM gibi 
komorbid durumların varlığında diyalize başlanabilir.



162

Numan GÖRGÜLÜ

2. Transplasyondan diyalize dönen hasta için, hangi diyaliz modalitesi daha 
avantajlıdır?

Sağkalım açısından HD ile PD arasında bir fark yoktur, hasta ve hekimin tercihine 
bırakılabilir.

3. Immunosupresifler ne zaman ve nasıl kesilmelidir?

Özellikle anemisi olanlarda önce Mikofenolat mofetil/sodyum, Azatioprin ve m-TOR-
i’leri hemen kesilebilir. Takrolimus veya Siklosporin ise akşam dozu bırakılıp sabah tek 
doz olarak devam edilip 1-2 ay sonra kesilmeli. Prednizolon ise, 3-6 ay devam edilip daha 
sonra azaltılıp kesilebilir. 

4. Graft nefrektomi rutin yapılmalı mıdır?

Hayır. Posttx ilk yıl içinde graftını kaybedenlerde yapılabilir, erken dönemde yapılan 
graft nefrektomiler genelde PRA’yı arttırmaz. Bunun dışında, graft yerinde şişlik, 
hassasiyet, hematüri ve ateş gibi graft intolerans sendromu bulguları olanlarda inflamatuar 
süreci önleyeceğinden yapılmalıdır. Geç dönem graft kayıplarında ve graft intolerans 
sendromu bulguları yoksa, hem sensitizasyonu, hem de morbiditeyi arttıracağından rutin 
olarak yapılmamalıdır.

5. Retransplantasyon ne zaman yapılmalıdır?

Verici adayı varsa serum kreatinini 5mg/dl’nin üzerine çıktığında hazırlıklara başlanıp 
immünosupresifler ilaçlar kesilmeden retx yapılabilir. Preemptif retx yapılanların hasta 
ve graft sağkalımı, diyalize girip de retx yapılanlardan daha iyidir.
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TRANSPLANTASYON POLIKLINIĞINDE 
HASTA TAKIBI

Transplantasyon sonrasında nakledilen organın uzun süreyle fonksiyone edebilmesi 
ve hastanın da uzun süre ile kaliteli bir yaşam sürebilmesi amacı ile taburculuktan hemen 
sonra poliklinikte izlenme dönemi başlar. Bu süreç değişken kontrol aralıkları ile ömür 
boyu sürdürülür. 

Posttransplant izlemin sağlıklı yapılabilmesi için şu altyapıya ihtiyaç vardır (Tablo-1).

Tablo 1: Böbrek transplantasyonlu hastaların ideal şartlarda izlemi için gerekli altyapı

• Hastaların görüleceği özel bir alan (transplantasyon polikliniği) 
• Biyokimyasal parametreleri ve ilaç düzeylerini 24 saat içinde saptayabilecek laboratuar
• Bu sonuçları değerlendirebilecek bir transplant hekimi 
• Konsültasyon yapılabilecek deneyimli bir transplantasyon uzmanı 
• Konsültan mültidisipliner bir ekip (diyet uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog) 
• İzlem prensiplerini içeren bir rehber 

Poliklinikte posttransplant izlem dört ana başlık altında incelenir: 

I. Genel klinik izlem
II. Graftın yapı ve fonksiyonunun izlenmesi
III. Allograft disfonksiyonuna yaklaşım
IV. Sistemik komplikasyonların izlenmesi ve önlenmesi

I. GENEL KLINIK IZLEM

Genel klinik izlem başlığı altında şu parametreler dikkate alınır: İzlem aralıkları, 
hastanın bilgilendirilmesi ve poliklinikte kontrol prensipleri, poliklinikte fizik muayene 
ve kilo takibi, çocuk hastalar için büyüme-gelişmenin takibi, seksüel fonksiyonlar ve 
gebelik.

I.1. Izlem aralıkları

Transplantasyon sonrasında ilk hafta ve aylarda izlem aralıkları daha sıktır; sonraları 
kontrol araları uzatılır. Bu konuda belirli bir standart yoktur; her merkez kendi özel 
protokolunu uygular. Biz İstanbul Tıp Fakültesi transplantasyon polikliniğinde 
komplikasyonsuz bir klinik seyir gösteren hastaları aşağıdaki zaman aralıklarında 
kontrola çağırıyoruz (Tablo-2).



166

Mehmet Şükrü SEVER

Tablo 2: İstanbul Tıp Fakültesi transplantasyon polikliniğinde komplikasyonsuz bir 
klinik seyir gösteren hastaların kontrol aralıkları

İlk ayda ................... Haftada 1-2
2. ve 3. aylarda ....... İki haftada 1
4. ve 5. aylarda ....... Üç haftada 1
6. aydan sonra ........ Dört haftada 1
İlk yıldan sonra ……. 2-6 ayda bir

Herhangi bir komplikasyon ortaya çıkacak olursa izlem araları tekrar sıklaştırılır; 
gerekirse de hasta yatırılır; tetkik ve tedavi başlatılır. 

Değişik klinik ve laboratuar parametrelerinin ölçülme sıklığı da üniteler arasında 
farklılık gösterir. Biz kendi polikliniğimize aşağıdaki kontrol aralıklarını uyguluyoruz: 

Test Sıklık
Temel biyokimya (+GFR hesaplanması) Her vizit
Tam kan sayımı Her vizit
Kalsinörin / mTORi kan düzeyleri Her vizit
İdrar tahlili; idrar protein/kreatinin oranı Her vizit
HbA1C Her 3 ayda bir
Lipid profili Her 3 ayda bir (daha seyrek ise her vizitte)
D-vitamini ve PTH Erken dönemde her 3 ayda bir; sonra her 

6-12 ayda bir
Kanda ve/veya idrarda BKV-NAT İlk 6 ayda her ay; sonra 9. 12, 18 ve 24. 

aylarda
Kemik yoğunluk ölçümü İlk 3 ayda; sonra her 1 veya 2 senede bir kez

Kısaltmalar: PTH: paratiroid hormon; BKV-NAT: Polyoma virüs BK nükleik asit testi; 

Ancak, ülkemiz şartlarında çoğu kez bu önerilere hiç uyulmaksızın polikliniğe her 
gelişlerinde hastalardan tüm biyokimyasal parametreler rutin olarak istenmekte ve bir 
israf söz konusu olmaktadır.

I.2. Hastanın bilgilendirilmesi ve poliklinikte kontrol prensipleri

Taburcu olma aşamasında hastalar ev şartlarında sağlık durumlarını nasıl izleyecekleri 
hakkında bilgilendirilmelidir. Hastalara diyet, sosyal yaşam, ortaya çıkabilecek 
komplikasyonlar ve tedavileri hakkında basit ve açık bilgiler içeren eğitim kitapçıkları 
ve broşürler verilmelidir. Bu arada basit bir deftere günlük kan basıncı, ateş ve nabız 
ölçümleri, aldığı ve çıkardığı sıvı dengesini kaydetmeleri de önerilir. (Böbrek transplantlı 
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hastaların idrar volümünün diürnal ritminde değişiklik görülür ve gündüze göre gece 
çıkarılan idrar miktarı daha fazladır). Postoperatif ilk 3 ay içerisinde her kontrolde bu 
not defteri incelenir ve ilaçların doğru şekilde alındığı kontrol edilir. Tedavinin başarılı 
şekilde yürütülmesi için hastanın aktif katkısı şarttır; o sebeple, poliklinik kontrollerinde 
imkanlar ölçüsünde eğitim sürdürülür. 

Kontrollerde fizik muayene öncesinde hastaya şikayetinin olup olmadığı ve genel 
durumu ile ilgili sorular sorulur; tıbbi ve sosyal konularda yorum ve bilgilendirme yapılır. 
Hastaların tedavi ile ilgili soruları, iyice anladıkları kanısına varılana kadar mutlaka açık 
bir şekilde cevaplandırılmalıdır. 

Tedaviye uyum tüm hastalarda (ancak özellikle adolesanlarda) çok önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkar; o nedenle hasta poliklinikte ilk görüldüğü zaman tedaviye uyumsuzluk 
için risk faktörlerinin varlığı araştırılmalı (Tablo-3) ve gerekirse ailenin diğer fertlerinden 
de yardım istenerek bu risk en aza indirgenmelidir.

Tablo 3: Posttransplant dönemde tedaviye uyumsuzluk için risk faktörleri. 

1.  Yetersiz pretransplant eğitim
2. Adolesanlar
3. Posttransplant süre (önceleri yüksek 
risk)
4. İlaçların yan etkileri
5. Kompleks tedavi protokolleri
6. Yetersiz sosyal destek

7. Yüksek eğitim düzeyi
8. Transplant hekimleri tarafından 
izlenmeme
9.  Psikiyatrik hastalık
10. Kişilik bozuklukları
11. Uyuşturucu alışkanlığı
12. Önceki transplantasyonda 
uyumsuzluk

Önemli olarak hastalar her poliklinik kontrolünde sigara ve diğer zararlı maddeleri 
kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır. Sigara bu hasta grubunda kalp hastalığı, 
serebrovasküler olaylar ve posttransplant kanser riskini artırır; graft ve hasta yaşam 
süresini kısaltır. 

Tüm bu işlemler bittikten sonra hastaya gelecek kontrolun hangi tarihte olacağı 
bildirilir; o tarih için laboratuar istek belgeleri verilir; eksik ilaçları yazılır ve hasta 
gönderilir. 

I.3. Poliklinikte fizik muayene ve kilo takibi

Her poliklinik kontrolunda mutlaka fizik muayene yapılmalıdır. 

Bu muayene sırasında çocuk veya erişkin tüm hastalarda ödem ve lenfadenomegali 
(tüm lenf bezleri kontrol edilemese de en azından servikal ve supraklaviküler adenomegali) 
varlığı araştırılmalıdır. 

Deri kanserleri çok sık olduğu için fizik muayene sırasında cilt mutlaka özel 
olarak incelenmelidir. Herhangi bir şüpheli lezyon varlığında hasta hemen cildiye 
konsültasyonuna gönderilmeli, gerekirse biyopsi alınmalıdır. Bunun dışında transplant 
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hastaları her ay bir kez kendi ciltlerini muntazam kontrol etmeli ve (hiç bir problem 
olmasa bile) yılda en az bir defa cildiye uzmanı kontrolünden geçmelidir. 

Sayılanlara ek olarak fizik muayenede solunum, dolaşım ve gastrointestinal sistemler 
genel muayene prensipleri çerçevesinde gözden geçirilmelidir. Karın muayenesi sırasında 
rutin muayeneye ek olarak graft pedikülü dinlenmeli, üfürüm duyulursa transplant renal 
arter stenozu Doppler USG ile ekarte edilmelidir. 

Her muayene sırasında kan basıncı dikkatle değerlendirilmelidir; iyi kontrol edilmiş 
kan basıncının uzun dönemde graft fonksiyonu üzerine etkisi doku grubu uyumuna göre 
daha fazladır. 

Fizik muayenede (özellikle obez görünümlü hastalarda) vücut kitle indeksi 
hesaplanmalı, metabolik sendromu saptanan bütün hastalar zayıflama protokolüne 
alınmalıdır; çünkü obesite hem erişkinlerde, hem de çocuklarda graft yaşamı üzerine 
olumsuz etki gösterir. 

I.4. Çocuk hastalarda büyüme ve gelişmenin izlenmesi

Çocuk hastalarda her muayenede boy ve kilo ölçülmeli, büyüme ve gelişme yakından 
izlenmelidir. Üç yaşından küçük çocuklar en azından her üç ayda bir değerlendirilmeli, 
muayene sırasında kafa çevreleri de ölçülmelidir. Üç yaşından büyük çocuklar ise erişkin 
boyuna gelene kadar büyüme ve gelişme açısından en azından her altı ayda bir defa 
değerlendirilmelidir. Posttransplant dönemde büyüme gelişme geriliği olanlarda büyüme 
hormonu kullanım indikasyonu vardır. (Ancak, ülkemizde sosyal güvenlik kurumu bu 
indikasyon ile geri ödeme yapmamaktadır).

Büyüme sürecinde olan çocuklarda büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen 
kortikosteroid preparatların dozu en düşük düzeye indirilmeli, imkan varsa (immünolojik 
yönden düşük riskli hastalarda) kesilmelidir. Öte yandan, kortikosteroid içermeyen 
rejimlerde rejeksiyon riskinin anlamlı şekilde artacağı dikkate alınmalıdır. 

I.5. Seksüel fonksiyonlar ve gebelik 

Posttransplant izlem aşamasında hem erkek, hem de kadın hastaların seksüel 
fonksiyonları da değerlendirilmeli, cinsel aktivite, kontrasepsiyon ve seks güvenliği 
tartışılmalıdır. Hastalar poliklinik şartlarında bu konuda soru sormaktan çekinebilirler; 
özellikle genç hastalarda, hasta mahremiyetinin sağlanabileceği ortamlarda bu konuda 
soru sormalı ve hastaları yanlışlardan korumalıdır. Posttransplant dönemde gebelik 
hakkında ilgili bölümde bilgi verilmiştir.

II. GRAFTIN YAPI VE FONKSIYONUNUN IZLEMI

Bu konu dört alt başlıkta incelenebilir. 

II.1. Biyokimyal, izlem, II.2. Radyolojik izlem, II.3. İmmunolojik izlem, II.4. Protokol 
biyopsileri
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II.1. Biyokimyasal izlem

Serum kreatinin düzeyi: Kortizon kullanımına ve diğer pek çok sebebe bağlı 
olarak transplantasyon hastaları hiperkatabolik olduğu için serum üre düzeyleri graft 
fonksiyonunu iyi yansıtmaz; o sebeple günlük pratikte graft fonksiyonu serum kreatinin 
düzeyinin ölçümü ile izlenir. Öte yandan serum kreatinini de cinsiyet, yaş, kas kitlesi, 
aşırı proteinli gıdaların alınması gibi faktörlerden etkilenir; o sebeple bu hastalarda 
geçerli formüllerden biri ile GFR tayin edilmesi daha objektif bir yöntemdir. Bu amaçla 
MDRD formülü yararlı olabilir; ancak formüller de graft fonksiyonunu her zaman 
objektif göstermez; gerçekte olduğundan daha iyi veya daha kötü yansıtabilir. Bu amaçla, 
sistatin-C ölçümünü esas alan formüllerin transplant fonksiyonlarını daha iyi yansıtacağı 
da öne sürülmüştür. 

Poliklinik kontrollarında sık rastlanılan bir durum kreatinin düzeylerinde artış (veya 
GFR miktarında azalma) ortaya çıkmasıdır. Bu durum bazen anlamlı, bazen anlamsızdır; 
hastalara idrar miktarı ve diğer sistemik semptomların varlığı sorulmalı; böbrek 
fonksiyonlarını bozabilecek predispozan nedenlerin varlığı araştırılmalı ve kreatinin 
düzeyi göz önüne alınarak şu şekilde davranmalıdır:

A). Kreatinin artışı hafif ise, oligoanüri söz konusu değilse, dehidratasyon varsa veya 
kalsinörin düzeyi yüksek ise ve subjektif yakınmalar veya fizik muayenede ek bir bulgu 
yoksa fazla miktarda su içmesi önerilerek (gerekli ise kalsinörin düzeyi azaltılarak) 2-3 
gün içinde hasta tekrar kontrola çağırılır; tekrar tahlil yapılır. Eğer kreatinin eski düzeye 
geri dönmüş ise ek incelemeye gidilmez ve rutin takibe devam edilir.

B). Eğer serum kreatinin düzeyi başlangıçtan itibaren çok yüksek ise veya hafif de olsa 
kreatinin artışı sürekli şekilde artmaya devam etmekte ise ya da oligoanüri varsa, anamnez 
ve muayene bulguları ile graft disfonksiyonuna yol açabilecek ciddi bir durumdan 
şüphelenilir ise hasta evine yollanmadan hemen yatırılır ve incelemelere geçilir. Graft 
disfonksiyonuna yol açabilecek ilaçların (örneğin; konverting enzim inhibitörleri, 
angiotensin reseptör blokerleri, diüretikler, sülfonamidler) kesilmesi gündeme gelir. 
Transplant ultrasonografisi ve sintigrafisi incelenir; indikasyon varlığında allograft 
biyopsisi yapılır ve gerekli tedaviler uygulanır. 

Idrar tahlili: Poliklinikte her kontrolde idrar tahlili mutlaka yaptırılmalıdır; bu 
incelemede idrarın hem sedimenti incelenmeli, hem de proteinüri varlığı araştırılmalıdır. 
Proteinüri transplant hastalarında böbrek hasarının erken bir göstergesidir; mortalite ve 
kardiyovasküler olaylar ile ilişkilidir; ayrıca, hasta ve graft yaşamının bir belirtecidir. O 
nedenle, basit idrar tahlili ile proteinüri saptanırsa mutlaka (24 saatlik idrar toplanması 
ile veya spot idrarda protein/kreatinin oranı hesaplanarak) kantitatif proteinüri miktarı 
tayin edilmelidir. İzah edilemeyen anlamlı (1 gr/gün’den daha fazla) proteinüri varlığında 
transplant biyopsisi yapılmalıdır. 

Altta yatan etiyolojiye göre proteinüri ve sediment izlenmesi aralıkları özellik gösterir. 
Örnek olarak; primer böbrek hastalığı fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) ise 
proteinüri açısından (en azından):
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- Posttransplant ilk haftada à her gün, 
- İlk 4 hafta boyunca à haftada bir defa,
- İlk yıl içinde à her 3 ayda bir defa,
- Daha sonra à yılda bir defa proteinüri kontrol edilmelidir.

Primer böbrek hastalığı IgA nefropatisi, membranoproliferatif glomerulonefrit, anti-
GBM hastalığı ve ANCA-ilişkili vaskülit ise mikrohematüri açısından (en azından):

- İlk ayda à bir defa,
- İlk yılda à 3 ayda bir defa,
- Daha sonra à yılda bir defa kontrol edilmelidir. 

Kan şekeri düzeyi: Transplant hastalarında önceden mevcut olan veya 
transplantasyondan sonra ortaya çıkan diyabetin (bu komplikasyon kısaca NODAT olarak 
da isimlendirilir; açılımı; NODAT= New Onset Diabetes After Transplantation) seyrini 
yakından izlemek gerekir. Posttransplant dönemde kan şekerinin yüksek olması gecikmiş 
graft fonksiyonu, diyabetik lezyonların allograftta nüksü, kardiyovasküler problemler ve 
mortalite, artmış inflamasyon ve rejeksiyon atakları, daha kötü graft ve hasta sağkalımı ile 
ilişkilidir. Bu sebeple her poliklinik kontrolü sırasında kan şekeri tayin edilmeli, diyabetik 
olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda 3 ayda bir HbA1C düzeyleri saptanmalıdır. 

Serum lipid düzeyleri: KDIGO transplant rehberi 18 yaşın üzerindeki hastalarda 
transplantasyondan 2-3 ay sonra veya dislipidemiye yol açabilecek tedavi değişikliklerinden 
2-3 ay sonra ve yıldan en azından bir defa serum lipid düzeylerinin tayin edilmesini 
önerir. Öte yandan, gereksiz şekilde ülkemizde her poliklinik kontrolü sırasında (bazen 
her hafta) lipidlere bakılmaktadır. 

Kan sayımı: Her poliklinik kontrolünde kan sayımı ve lökosit formülü mutlaka 
incelenmelidir. İleri lökopeni (lökosit sayısı <2000/mm3) durumunda antiproliferatif 
ilaçlar ve mTOR inhibitörleri kesilmeli ve altta yatan sebepler araştırılmalıdır. 

Lökopenik hastalara antiproliferatiflerin verilmeye devam edilmesi bir malpraktistir; 
bu malpraktise (polikliniklerin yoğunluğu veya dikkatsizlik yüzünden) oldukça fazla 
rastlanmaktadır.

Genel popülasyonda anemi, lökopeni ve trombopeniye yol açan sebeplerin tümü 
transplantasyon hastalarında da benzer problemlere sebep olabilir. 

İmmünosupressif ilaçların kan düzeylerinin ölçümü: Kalsinörin inhibitörleri ve 
mTOR inhibitörleri karaciğerde sitokrom p450 sistemi ile metabolize olur; böylece kişiler 
arasında (interindividüel) ve aynı kişide zaman içinde (intraindividüel) metabolizmaları 
çok değişkenlik gösterir. Hedef dozları tutturabilmek amacı ile poliklinik kontrolleri 
sırasında bu ilaçların kan düzeyleri de ölçülmelidir. Ölçüm sıklığı değişkendir, ancak (en 
azından): 
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• Erken postoperatif dönemde hedef kan düzeyleri sağlanıncaya kadar günaşırı; 
• İmmünosupressiflerin kan düzeylerini etkileyebilecek bir ilaç tedaviye eklendiği 

zaman ve 
• Graft disfonksiyonu görüldüğü zaman ilaç düzeyleri ölçülmelidir. 

Biz İstanbul Tıp Fakültesi’nde her poliklinik kontrolunda bu ilaçların serum 
düzeylerine bakıyoruz.

İmmünosupressifler içinde siklosporin-A alan hastalarda tayin için (C0) veya (C2) 
ölçümleri yapılabilir. C0 terimi ile ilacın kan düzeyinin en fazla düştüğü nokta (“dip” veya 
“çukur” düzey) anlaşılır; bu nokta (siklosporinin iki seferde alındığı varsayılırsa) akşam 
dozunun alımından sonraki 12. saattir. Öte yandan, ilacın alımından tam 2 saat geçtikten 
sonra kanda saptanan “tepe” düzeyleri (C2) ilaca maruziyeti daha iyi yansıtabilir; bu 
sebeple takiplerde C2 düzeyinin kullanılması ile daha iyi sonuçlar alınacağı vurgulanmıştır. 
Ancak, uygulama zorluklarını da dikkate alarak biz siklosporin alan hastalarımızı C0 
düzeyi ile izliyoruz. 

Öte yandan takrolimus veya mTOR inhibitörleri için bu tür tartışmalar yoktur ve 
ilaçların çukur düzeyi ilaca maruziyeti yeterince yansıtmaktadır. 

Hedef kan düzeyleri merkezler arasında değişkenlik göstermektedir; bizim 
uyguladığımız protokolda hedef kan düzeyleri Tablo-4‘de gösterilmiştir.

Tablo 4: İmmünosupressif ilaçların hedef kan düzeyleri 

 Posttransplant ilk 3 ay Posttransplant + 3 ay

Siklosporin-A
C0 150 - 300 ng/mL 50 - 100 ng/mL 
C2 800 -1000 ng/mL 400 - 600 ng/mL 

Takrolimus C0 8 - 10 ng/mL 3 - 7 ng/mL 
Sirolimus C0 5 - 10 ng/mL 4-8 ng/ml 
Everolimus C0 6-10 ng/ml 3-8 ng/ml

Bazı raporlara göre MMF kan düzeylerini ölçmek de yararlı olabilir; ancak bu konuda 
yerleşik bilgi ve yaygın kullanım yoktur. Tekrar vurgulayalım: sitokrom p450 sistemi ile 
metabolize olan başka herhangi bir ilaç tedaviye eklendiği zaman hastalar kısa süre içinde 
tekrar kontrola çağrılmalı ve ilaç düzeyleri ile böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. 
İlaç düzeyleri ve ayarlanmaları hakkında “İmmünosupressif Tedavi” bahsinde daha 
ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

II.2. Radyolojik izlem

Poliklinik izlemi sırasında graft disfonksiyonu ortaya çıktığı zaman etiyolojiye 
yönelik radyolojik incelemeler yapılmalıdır. Öte yandan, herhangi bir problem olmadan 
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da, yılda en az bir defa, hem allograftın, hem de nativ böbreklerin rutin ultrasonografisi 
önerilmektedir. Bu incelemelerin mantığı hem ortaya çıkabilecek tümörlerin, hem 
de (bazen transplantasyon yıllar sonra gelişebilecek) lenfosel, ürinom gibi cerrahi 
komplikasyonların ek bir probleme yol açamadan önce tanılarının konulmasıdır.

Ayrıca, hiç bir yakınma olmasa da yılda en az bir defa rutin akciğer filmi çekilmesinde 
fayda vardır.

Teknik olarak “radyolojik inceleme” kapsamına girmese de burada yılda en az 
bir defa kemik mineral yoğunluğu (BMD) ölçümü yapılması gereğini vurgulayalım. 
KDIGO transplant rehberi GFR düzeyi 30 ml/dak’dan fazla olan hastalarda (özellikle 
kortikosteroid preparatları kullanılmakta ise ve genel popülasyondaki osteoporoz risk 
faktörleri taşınmakta ise) posttransplant ilk 3 ay içinde mutlaka BMD ölçümü yapılması 
gereğini ve daha sonra da yılda bir bunun peryodik kontrol gereğini vurgular. Öte yandan, 
graft fonksiyonu kötü olan hastalarda BMD ölçümü kırık riskini belirleyemez ve rutin 
yapılmasının gereği yoktur.

II.3. Immünolojik izlem

Poliklinik şartlarında rejeksiyon yönünden risk taşıyan hastaları önceden 
saptayabilmek, bu hastalarda erken dönemde biyopsi yaparak tedavi etmek ve böylece 
graft yarı ömrünü uzatmak fikri son yıllarda çok ilgi çekmiştir. 

Son yıllarda graft kaybının en sık sebebi olduğuna inanılan antikor-aracılı rejeksiyonun 
tanısı için iki yöntem yararlı olabilir: 

Donör spesifik antikorlar (DSA)’nın düzeyinin izlenmesi 

Graft üzerinde mevcut olan spesifik antijenlere yönelik antikorlara “donör spesifik 
antikorlar (DSA)” denir. Posttransplant de novo DSA gelişimi %15’ler dolayında 
bulunmuştur; bu olayda tedaviye uyumsuzluk önemli bir sebeptir. DSA’lar geç dönem 
graft kaybında önemli rol alırlar; öte yandan rutin testler ile kronik irreversibl hasar 
ortaya çıkmadan bu antikorların saptanması ile gereken önlemler alınarak graft kaybı 
riski en aza indirgenebilir. Ancak, (her konuda olduğu gibi) bu konuda da bir fikir birliği 
yoktur; prospektif bir çalışmada, her ne kadar de novo anti-HLA antikorlarının varlığı 
ile akut rejeksiyon ilişkili bulunmuş ise de, allograft disfonksiyonunun klinik bulguları 
ortaya çıkmadan önce anti-HLA antikorlarının rutin taramasını yapmak, rejeksiyon için 
risk taşıyan hastaları her zaman öngöremez.

Posttransplant dönemde DSA saptanacak olursa hastaların nasıl izlenmesi gerektiği 
hakkındaki temel prensipler yakın zaman önce yayınlanan bir uzlaşı raporunda 
belirlenmiştir. Söz konusu rapora göre posttransplant ilk yıl içinde (Tablo-5; Şekil-1) veya 
sonrasında (Tablo-5; Şekil-2) izleme prensipleri farklılık gösterir. 
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Tablo 5: Posttransplant dönemde birinci senede ve sonrasında değişik hasta gruplarında 
DSA sonuçlarına göre izlenecek politikalar hakkında uzlaşı raporu.

POSTTRANSPLANT 0 - 12 ay
a. Çok yüksek riskli (desensitizasyon uygulanmış) hastalar:
İlk 3 ayda DSA peryodik kontrol edilmeli ve protokol biyopsileri yapılmalıdır. Eğer: 
a1. Klinik veya subklinik AMR bulgusu varsa tedavi edilmelidir. 
a2. DSA hızla artıyorsa (biyopside rejeksiyon olmasa bile) tedavi düşünülmelidir.
(Graft fonksiyonu normalleşir ve DSA azalırsa bu tedavinin başarılı olduğu şeklinde yorumlanır).
b. Yüksek riskli (DSA pozitif / crossmatch negatif) hastalar:
İlk 3 ayda DSA peryodik kontrol edilmeli ve protokol biyopsileri yapılmalıdır. 
b1. Biyopside AMR varsa tedavi verilmelidir.
b2. DSA hızla artıyorsa (biyopside rejeksiyon olmasa bile) tedavi düşünülmelidir.
(Graft fonksiyonu normalleşir ve DSA azalırsa bu tedavinin başarılı olduğu şeklinde yorumlanır).
b3. Biyopside rejeksiyon bulgusu olmasa bile bazal immünosupresyon yükseltilmeli; ek kontrollar 
yapılmalıdır.
b4. DSA ve biyopsi negatif ise düşük riskli hastalar gibi izlenmelidir.
c. Orta riskli (donör antijenlerine sensitizasyon öyküsü) hastalar:
İlk ay içinde DSA kontrol edilmelidir.
c1. Eğer DSA varsa biyopsi yapılmalıdır.
c2. Biyopside rejeksiyon bulgusu varsa tedavi edilmelidir.
c3. Biyopside rejeksiyon bulgusu yoksa ilk yıl içinde ek DSA kontrolları yapılmalıdır.
c4. Bu kontrollarda DSA mevcutsa immünosupresyonda azaltmaya gidilmemelidir.
c5. DSA yoksa düşük riskli hastalar gibi izlenmelidir.
d. Düşük riskli (non-sensitize, ilk transplantlı) hastalar:
Aşağıdaki şartlarda DSA izlemi yapılmalıdır:
d1. Posttransplant 3-12. aylarda hiç değilse bir kez
d2. İdame immünosupresyonda azaltmaya veya konversiyona gidilecekse 
d3. Tedaviye uyumsuzluk düşünülürse
d4. Graft disfonksiyonu varsa
d5. Periferdeki bir transplantasyon merkezine kontrola gönderilecekse → DSA bakmalıdır.
→ DSA varsa biyopsi yapılmalıdır.
→ Biyopside rejeksiyon varsa tedavi edilmelidir.
→ Biyopside rejeksiyon yoksa ilk bir yıl içinde mutlaka tekrar DSA bakmalıdır.
→ DSA pozitif, rejeksiyon yok ise immünosupresyonda indirime gidilmemelidir.
→ DSA yoksa (özel indikasyonla dışında) ilk bir yıl içinde ek test yapmaya gerek yok.

POSTTRANSPLANT 12 ay ve ÖTESI
Her yıl için bir serum örneği saklamalıdır.
Aşağıdakilerden herhangi biri söz konusu olursa aktüel serumda DSA bakmalıdır.:
-İdame immünosupresyonda azaltmaya veya konversiyona gidilecekse 
-Tedaviye uyumsuzluk düşünülürse
-Graft disfonksiyonu varsa
-Perifer transplant merkezine kontrola gönderilecekse
Eğer de novo DSA ortaya çıkacak olursa veya önceki DSA titreleri artacak olursa:
-biyopsi yapılmalıdır.
→ Biyopside rejeksiyon varsa tedavi edilmelidir.
→ Biyopside rejeksiyon yoksa ilk bir yıl içinde mutlaka tekrar DSA bakılmalıdır.
→ DSA pozitif, rejeksiyon yok ise immünosupresyonda indirime gidilmemelidir.
→ DSA yoksa (özel indikasyon dışında) ilk bir yıl içinde ek test yapmaya gerek yok. 

Kısaltmalar: AMR: antikor aracılı rejeksiyon; DSA: donör spesifik antikor; 
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Özetlenecek olursa, hastalar rejeksiyon yönünden yüksek risk taşıdıkları ilk yıl ile sonraki 
yıllarda farklı protokollar ile izlenmelidir. İlk yıl içinde çok yüksek riskli (desensitizasyon 
uygulanmış) hastalar ile yüksek riskli (DSA pozitif / “cross-match” negatif) hastalar çok 
yakın izlem altında tutulmakta ve protokol biyopsileri de uygulanmaktadır. Gerek DSA 
bulgularına, gerekse biyopsi bulgularına göre antirejeksiyon tedavi indikasyonları çok 
geniş tutulmaktadır. 

Orta riskli (donör antijenlerine sensitizasyon öyküsü olan) ve düşük riskli (non-
sensitize, ilk transplantlı) hastalarda ise protokol biyopsileri önerilmez; ancak peryodik 
DSA kontrolları yapılır. DSA sonuçlarına göre transplant biyopsisi yapılır veya yapılmaz. 

Geç dönemde ise her yıl için bir serum örneği saklanır; belirli indikasyonlar ortaya 
çıkarsa bu serumlarda ve aktüel serumda DSA bakılır; DSA sonuçlarına göre de transplant 
biyopsisi kararı alınır.

II.4. Protokol biyopsileri

Rejeksiyon açısından risk taşıyan hastaları önceden saptayabilmek amacı ile böbrek 
fonksiyonuna bakılmaksızın önceden tayin edilen aralıklar ile biyopsi yapılmasına 
“protokol biyopsisi” adı verilir. 

Şekil 1: Posttransplant 1. yıl içinde donör spesifik antikor taraması sonuçlarına göre 
immünolojik izlem prensipleri.
Kısaltmalar: DSA: donör spesifik antikor; tx: transplantasyon; IS: immünosupresyon.
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Bu biyopsiler ile yalnızca başlangıç aşamasındaki subklinik rejeksiyonlar değil, aynı 
zamanda kalsinörin inhibitör toksisitesi, kronik allograft hasarı ve interstisyel nefrit gibi 
diğer pek çok patoloji erken dönemde saptanabilir. Öte yandan, protokol biyopsilerinin 
pratik yararı konusunda son yıllarda şüpheler ortaya çıkmıştır. Bu uygulamanın yararlı 
veya gereksiz olacağı konusunda raporlar vardır. Başlangıçta çok ilgi gördüğü halde bu 
şüphelerin ortaya çıkmasında başlıca sebep yeni immünosupressif rejimler ile rejeksiyon 
oranlarının çok azalmasıdır. Halen protokol biyopsileri için bazal immünosupressif 
rejimin göz önüne alınması önerilmektedir; eğer bazal rejim takrolimus+MMF ise 
protokol biyopsisi non-indikedir; ancak diğer rejimlerde uygulama alanı söz konusu 
olabilir.

III. GEÇ DÖNEMDE ALLOGRAFT DISFONKSIYONUNA YAKLAŞIM

Geç dönemde allograft disfonksiyonuna yaklaşım prensipleri, erken dönemde 
graft disfonksiyonuna yaklaşım prensiplerine benzer. Burada da öncelikle prerenal ve 
postrenal etiyolojileri ekarte etmeli, daha sonra intrarenal etiyolojiler araştırılmalı ve 
tedavi edilmelidir.

Şekil 2: Posttransplant 1. yıl sonrasında donör spesifik antikor taraması sonuçlarına göre 
immünolojik izlem prensipleri.
Kısaltmalar: DSA: donör spesifik antikor.
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Prerenal etiyoloji: Hastada değişik etiyolojili (ishal, aşırı terleme, kusma, kanama 
vb.) hipovolemi hikayesi varsa, öncelikle fizik muayene ve diğer yöntemler ile tanı 
konulmalı, daha sonra da altta yatan tablonun ağırlığına göre ayaktan veya yatırılarak 
volüm replase edilmelidir. Transplant hastalarında ara sıra görülen transplant renal arter 
stenozu da graftın hipoperfüzyonuna sebep olabilir; o nedenle prerenal etiyoloji başlığı 
altında incelenebilir. Bu mantık ile diğer etiyolojilerin saptanamadığı prerenal graft 
disfonksiyonu varlığında transplant renal arteri Doppler USG ile incelenir. Bu incelemede 
bir şüphe varsa hastaya renal angiografi yapılmalı, stenoz saptanırsa revaskülarizasyon 
gerçekleştirilmelidir. 

Post-renal etiyoloji: Transplant hastalarında sıkça görülebilir; ortaya çıkarmak 
için öncelikle ultrasonografi yapılır. Sistemde idrar saptanırsa obstrüksiyonun 
lokalizasyonuna göre Foley veya nefrostomi kateteri kullanılarak idrar akımı sağlanır ve 
graft fonksiyonlarının seyri izlenir. Transplant fonksiyonları iyileşirse altta yatan ürolojik 
etiyolojiye yönelik radikal girişim gündeme gelir. Eğer sistemde idrar yoksa ultrasonografi 
veya izotop teknikleri ile idrar kaçağının varlığı araştırılır. Bu incelemeler ile idrar kaçağı 
veya obstrüksiyon saptanırsa ürolojik tedavi uygulanır. Böyle bir durum söz konusu 
değilse intrarenal patolojiler araştırılır.

İntrarenal etiyoloji: İntrarenal etiyolojili graft disfonksiyonu yapabilecek sebepler 
arasında öncelikle transplant piyelonefriti, rejeksiyonlar, kalsinörin inhibitör toksisitesi, 
akut tubuler nekroz, trombotik mikroangiopati, tubulointerstisyel nefrit ve orijinal 
hastalığın allograftta nüksü sayılır. Klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile 
ayırıcı tanı yapılamaz ise biyopsi gereklidir. 

KDIGO transplant rehberine göre erken ve geç dönemde transplant biyopsisi 
indikasyonları Tablo-6’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Böbrek transplantasyonu sonrasında biyopsi indikasyonları

• Serum kreatinin düzeyinin izah edilemeyen bir şekilde ve kalıcı olarak yükselmesi, 
• Akut rejeksiyon tedavisi sonrasında serum kreatinin düzeyinin bazal değere 
düşmemesi, 
• Posttransplant ilk 2 ayda serum kreatinin düzeyinin beklenenden yüksek olması, 
• Yeni başlayan ve/veya önceden daha düşük düzeyde olduğu halde 3.0 g/gün’e artan 
proteinüri, 
• Gecikmiş graft fonksiyonunda her 7-10 günde bir rutin şekilde.

IV. SISTEMIK KOMPLIKASYONLARIN IZLENMESI VE ÖNLENMESI

Transplantasyonun erken ve geç dönemlerde, çok sık olarak sistemik komplikasyonlara 
yol açabileceği belirtilmişti.

Poliklinik izleminin en temel amaçlarından biri söz konusu komplikasyonları erken 
dönemde tanıyarak tedavi etmek, böylece graft ve hasta yaşam süresini uzatmaktır. 



177

bölüm 23Transplantasyon Polikliniğinde Hasta Takibi

Posttransplant geç dönemdeki sistemik komplikasyonların (infeksiyonlar, kanserler, 
hipertansiyon, kardiyovasküler sorunlar, lokomotor sistem komplikasyonları vb.) tanı ve 
tedavileri hakkında kitabın ilgili bölümlerinde ayrıntılı bilgi verildiği için bu bölümde 
tekrara gidilmeyecektir. 
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TRANSPLANTASYON HISTOPATOLOJISI - 
BANFF KLASIFIKASYONU

Renal allograft biyopsisi tanı ve prognostik bilgi sağlaması açısından altın standarttır. 
Biyopsi bulguları ile doğru tanı ve dolayısıyla doğru tedavi amaçlanmaktadır. Bu nedenle 
biyopsi bulgularının deneyimli bir nefropatolog tarafından değerlendirilmesi önemlidir. 
Biyopsi bulguları değerlendirilirken hastanın klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte 
yorumlanmalıdır. Bu bölüm indikasyon biyopsilerini temel alarak hazırlanmıştır. Verici 
biyopsileri, sıfırıncı saat biyopsileri ve protokol biyopsileri ile ilgili spesifik durumlar 
dahil edilmemiştir.

Biyopsi materyali ışık, immünflöresan ve mümkün ise elektron mikroskopu altında 
değerlendirilir. Nativ böbrek biyopsilerinde olduğu gibi renal allograft biyopsileri de seri 
kesitler ve ek histokimyasal boyalar eşliğinde incelenir. Nativ biyopsilerden farklı olarak 
tüm biyopsilere C4d ve SV40 (özellikle 3. aydan sonra) immünhistokimyasal incelemeleri 
de rutin olarak yapılmalıdır.

Renal allograft biyopsisinde transplantasyon ile ilişkili rejeksiyon başta olmak üzere 
allografta özgü patolojiler olabileceği gibi, nativ böbrekler için söz konusu olan diğer 
patolojiler de görülebilir. Rejeksiyon dışında ilaç toksisiteleri, infeksiyonlar (BKV), 
vasküler patolojiler, obstrüktif patolojiler, rekürren veya de novo glomerülonefritler ve 
nonglomerüler renal hastalıklar ve posttransplant lenfoproliferatif hastalıklar bunlar 
arasında sayılabilir.

Yeterlilik

Renal allograft biyopsilerinde mümkün ise iki kor alınmalı ve hızlı bir şekilde, soğuk 
ortamda, taze olarak patoloji laboratuvarına ulaştırılmalıdır. Biyopsi materyali özellikle 
kortikal parenkimi içermelidir. BKV nefropatisi kuşkusu mevcut ise medullayı da içeren 
bir biyopsi olmalıdır. Yeterli bir renal allograft biyopsisi en az yedi glomerül ve iki arter 
kesiti bulundurmalıdır.

BANFF KLASIFIKASYONU

Banff klasifikasyon sistemi, özellikle rejeksiyon tanısı için geliştirilmiş, veriye dayalı bir 
klasifikasyon sistemidir. Renal transplantasyon üzerine elde edilen yeni veriler eşliğinde 
düzenli olarak güncellenmektedir. Saptanan histomorfolojik lezyonlara ve bu lezyonların 
şiddetine dayalı bir sistemdir. Son yıllarda ek laboratuvar ve moleküler yöntemlerin 
yanısıra elektron mikroskopisinin de eklenmesi ile geliştirilmektedir. Banff klasifikasyonu 
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terminoloji standardizasyonu sağlaması, uygulayıcılar arasında iletişimi optimize etmesi 
ve literatürde mevcut verilerin homojenizasyonunu sağlayan bir sınıflama sistemidir. 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan, güvenilir bir sistem olmasına karşın örnekleme 
bağımlı olması ve patologlar arasında düşük tekrarlanabilirlik göstermesi gibi çeşitli 
kısıtlamalar da bu klasifikasyon için söz konusudur.

Banff klasifikasyonuna göre rejeksiyon tanısı histopatolojik lezyonların dağılımı, 
şiddeti ve birlikteliğine dayanmaktadır. Histopatolojik lezyonlar yanısıra immünhisto-
kimyasal bulgular, laboratuvar testleri ve varsa moleküler sonuçların birlikte değerlen-
dirilmesi ile bir tanı elde edilmektedir. Tanıda standartı yakalamak için lezyonların iyi 
tanımlanması ve her lezyon için spesifik derecelendirmelerin belirlenmesi gereklidir.

Lezyonların bazıları tanısal iken bazıları aktiflik veya kroniklik açısından bilgi 
sağlamaktadır. Banff klasifikasyonunda yer alan lezyonların tanımlamaları şu şekildedir:

• Akut / Aktif lezyonlar
o İnterstisyel inflamasyon (i): Fibrotik olmayan kortekste mononükleer 

inflamatuvar hücrelerin %’si
o Total inflamasyon (ti): Fibrotik olan ve olmayan tüm korteksteki mononükleer 

inflamatuvar hücrelerin %’si
o Tubulit (t): Atrofik olmayan tubuluslardaki tubul kesiti başına mononükleer 

inflamatuvar hücre sayısı
o İntimal arterit (v): Arter lümeni alanında subendotelyal mononükleer 

inflamatuvar hücre %’si
o Glomerülit (g): Lökosit infiltrasyonu ve endotelyal hücrelerde şişkin görünüm 

ile karakterli tam ya da tama yakın oklüzyon gösteren glomerül %’si
o Peritubuler kapillarit (ptc): Kortikal peritubuler kapillerlerin %10’dan 

fazlasında kapiller başına lüminal inflamatuvar hücrelerin sayısı
o Peritubuler kapillerlerde C4d boyanması (C4d): Lineer çepeçevre boyanma 

gösteren peritubuler kapiller %’si

• Kronik / Sklerozan lezyonlar
o İnterstisyel fibrozis (ci): Korteksteki interstisyel fibrozis %’si
o Tubuler atrofi (ct): Korteksteki tubuler atrofi %’si
o Mezangiyal matriks artışı: Sklerotik olmayan glomerüllerdeki en az orta 

derecede mezangiyal matriks artışı gösteren glomerül %’si
o Arteriyal intimal fibrozis (cv): Arter lümeni alanında fibröz intimal kalınlaşma 

%’si
o Transplant glomerülopati (cg): En şiddetli lezyon içeren glomerülde bazal 

membran duplikasyonu gösteren kapiller %’si
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o Peritubuler kapiller bazal membran multilamellasyonu (ptcml): Peritubuler 
kapillerlerdeki bazal membran katman sayısı (elektron mikroskopik inceleme 
gerektirir)

o Arteriyoler hyalinizasyon (ah): Arteriyolde fokal veya çepeçevre hyalin varlığı

Her bir lezyon biyopsi içerisindeki yaygınlığına ve şiddetine göre skorlanır. Skorlama 
kriterleri Tablo 1’de verilmiştir. Banff kalsifikasyonuna göre tanı kategorileri Tablo 2’de 
özetlenmiştir.

Tablo 1: Banff klasifikasyonuna göre lezyonların skorlama kriterleri.

Lezyonlar
Skorlama kriterleri

0 1 2 3
İnterstisyel inflamasyon (i) <%10 %10-25 %26-50 >%50
Total inflamasyon (ti) <%10 %10-25 %26-50 >%50
Tubulit (t) 0 1-4 5-10 >10

İntimal arterit (v) yok <%25 ³%25

Transmural inflamasyon
veya İnflamatuvar hücreler 

içeren fibrinoid nekroz
Glomerülit (g) yok <%25 %25-75 >%75
Peritubuler kapillarit (ptc) * 3-4 5-10 >10
C4d, peritubuler kapillerlerde 
lineer boyanma %0 <%10 %10-50 >%50
İnterstisyel fibrozis(ci) £%5 %6-25 %26-50 >%50
Tubuler atrofi (ct) %0 £%25 %26-50 >%50
Mezangiyal matriks artışı (mm) yok £%25 %26-50 >%50
Arteriyal intimal fibrozis(cv) %0 £%25 %26-50 >%50
Transplant glomerülopati (cg) %0 £%25** %26-50 >%50
Peritubuler kapiller 
multilamellasyonu (ptcml)*** 1-2 3-4 5-6 >6***

Arterioler hyalinizasyon (ah) yok

1 
arteriol, 

fokal

>1 
arteriol, 

fokal 1 arteriol, çepeçevre
* %10’dan az peritubuler kapillerde inflamatuvar hücrelerin varlığı
** Işık mikroskopunda sklerotik olmayan glomerülde en az bir kapillerde duplikasyon varlığında cg1b; ışık 

mikroskopunda saptanamayan ama elektron mikroskopunda en az 3 kapillerde duplikasyon varlığında 
cg1a olarak skorlanır.

*** Elektron mikroskobik inceleme ile değerlendirilir. Bir kapillerde ≥7 lamellasyon ve ek iki kapillerde ≥5 
lamellasyon varlığı kronik antikor aracılı rejeksiyon tanısı için gereklidir.
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Rejeksiyon tanısı

Rejeksiyon T hücre aracılı ve antikor aracılı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her 
iki rejeksiyon tipi için tanıya yaklaşımda kullanılabilecek algoritma Şekil 1’de şematize 
edilmiştir. Tanıya yaklaşımda lezyonların hiçbirisinin herhangi bir tanı kategorisi için 
spesifik olmadığının akılda tutulması, klinik ve laboratuvar bulguların dikkate alınması 
unutulmamalıdır.

Akut T hücre aracılı rejeksiyon tanısı interstisyel inflamasyon, tubulit ve intimal arterit 
lezyonlarına dayanmaktadır. Kronik T hücre aracılı rejeksiyonda ise “kronik allograft 
arteriyopati” olarak adlandırılan, arter kesitinde intimada fibrozis içerisinde mononükleer 
hücrelerin varlığı ve neo-intima formasyonu ile karakterli bir lezyon görülür.

Tablo 2: Banff klasifikasyonuna göre tanı kategorileri

1. Normal

2. Antikor aracılı değişiklikler

• Aktif rejeksiyon morfolojik bulguları olmaksızın C4d birikimi
• Akut antikor aracılı rejeksiyon

o Tip/Grade I: Akut tubuler nekroz benzeri minimal inflamasyon
o Tip/Grade II: Kapiller ve/veya glomerüler inflamasyon (ptc/g>0) ve/veya 

tromboz
o Tip/Grade III: Arteriyal (v1-3)

• Kronik aktif antikor aracılı rejeksiyon

3. Borderline değişiklikler (Akut T hücre aracılı rejeksiyon kuşkusu)

4. T hücre aracılı rejeksiyon

• Akut T hücre aracılı rejeksiyon
o Tip/Grade IA: Anlamlı interstisyel inflamasyona eşlik eden orta dereceli tubulit
o Tip/Grade IB: Anlamlı interstisyel inflamasyona eşlik eden şiddetli tubulit
o Tip/Grade IIA: Hafif-orta dereceli intimal arterit
o Tip/Grade IIB: Orta dereceli intimal arterit
o Tip/Grade III: Transmural arterit ve/veya lenfositik inflamasyon içeren 

fibrinoid nekroz
• Kronik aktif T hücre aracılı rejeksiyon

5. İnterstisyel fibrozis ve tubuler atrofi (herhangi bir spesifik etiyoloji olmaksızın)

• Grade I: Hafif interstisyel fibrozis ve tubuler atrofi
• Grade II: Orta dereceli interstisyel fibrozis ve tubuler atrofi
• Grade III: Ağır interstisyel fibrozis ve tubuler atrofi

6. Diğer
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i<2
+

t≥1
+

v=0

Mikrovasküler 
hasar*

+
Pozitif C4d

+
DSA

İntimal arterit
+

Pozitif C4d
+

DSA

Akut T hücre 
aracılı rejeksiyon 

kuşkusu

C4d-pozitif akut antikor 
aracılı rejeksiyon

Tip/Grade I

C4d-pozitif akut antikor 
aracılı rejeksiyon

Tip/Grade II

C4d-pozitif akut antikor 
aracılı rejeksiyon

Tip/Grade III

Akut T hücre 
aracılı rejeksiyon

Tip/Grade IA

Akut T hücre 
aracılı rejeksiyon

Tip/Grade IB

i≥2
+

t=1
+

v=0

i≥2
+

t=2
+

v=0

i≥2
+

t=3
+

v=0

Akut tubuler 
nekroz

+
Pozitif C4d

+
DSA

C4d-pozitif kronik 
antikor aracılı 

rejeksiyon

C4d-negatif akut antikor 
aracılı rejeksiyon

C4d-negatif kronik 
antikor aracılı rejeksiyon

Kronik doku 
hasarı**

+
Pozitif C4d

+
DSA

Mikrovasküler 
hasar*

+
g+ptc≥2***

+
DSA

Kronik doku 
hasarı**

+
g+ptc≥2***

+
DSA

Şekil 1: T hücre ve antikor 
aracılı rejeksiyon tanısında 
tanı kategorilerine göre 
algoritmik yaklaşım. 
Kısaltmalar: i, interstisyel 
inflamasyon; t, tubulit; v, intimal 
arterit; g, glomerülit; ptc, 
peritubuler kapillarit; DSA, donör 
spesifik antikorlar
* Mikrovasküler hasar: Glomerülit 
ve/veya peritubuler kapillarit ve/
veya tromboz
** Kronik doku hasarı: Transplant 
glomerülopati ve/veya peritubuler 
kapiller bazal membran 
multilamellasyonu ve/veya yeni 
ortaya çıkan arteriyal intimal 
fibrozis ve/veya interstisyel fibrozis 
ve tubuler atrofi
*** Mikrovasküler inflamasyon 
toplam skoru (g+ptc) yerine 
endotel assosiye transkriptler 
(ENDAT) de endotel hasarının bir 
göstergesi olarak kullanılabilir.
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Antikor aracılı rejeksiyon son yıllarda üzerinde önemle durulan ve yeni alt tiplerin 
tanımlandığı, klinikte donör spesifik antikorların varlığını gerektiren bir tanı kategorisidir. 
Antikorların endotel üzerinde oluşturduğu hasarın dokuda gösterilmesi ile tanınır. 
Endotel hasarının göstergeleri glomerülit ve peritubuler kapillarit gibi mikrovasküler 
inflamasyon bulguları yanısıra C4d pozitifliği ve endotel assosiye transkriptlerin 
(ENDAT) artmış ekspresyonudur. Moleküler yöntemler gelişen teknolojiler ile birlikte 
rutin uygulamada çok yakın bir gelecekte kullanılır olacaktır. Antikor aracılı rejeksiyon 
tanısında dokuda antikor aracılı hasar bulgularının morfolojik ve moleküler düzeyde 
gösterilmesi ve klinikte donör spesifik antikorların birlikte bulunması gereklidir. Gerekli 
olan kriterlerden birinin sağlanamadığı durumda antikor aracılı rejeksiyon açısından 
kuşkulu olarak tanımlanmalı, klinik bulgular ile tedavi kararı verilmelidir. 

Sık karşılaşılan soru ve sorunlar:

1. Klinik bulgular bilinmeden renal allograft biyopsisi değerlendirilebilir mi? 

Morfolojik bulguların spesifik olmaması nedeni ile klinik bulgular bilinmeden renal 
allograft biyopsi değerlendirilmemelidir. Böyle bir yaklaşım yanlış tanı ve dolayısıyla 
yanlış tedavi ile sonuçlanabilir.

2. T hücre ve antikor aracılı rejeksiyon için tanımlanmış lezyonlar bu kategorilere 
özgü lezyonlar mıdır?

Rejeksiyon için tanımlanmış histopatolojik lezyonlar maalesef non-spesifik lezyonlar 
olup, rejeksiyon dışı başka durumlarda da görülebilir. Bazı lezyonlar ise hem T hücre 
aracılı, hem antikor aracılı rejeksiyonda görülebilir (peritubuler kapillerit, intimal 
arterit gibi). Tüm bulgular bir araya konularak değerlendirme yapılmalıdır. Aşağıda bu 
lezyonlara ve görülebildikleri durumlara ait örnekler sunulmuştur:

• Tubulit: BKV nefropati, akut tubuler nekroz, glomerülonefritlerin bazıları 
(kresentik glomerülonefrit, IgA nefropatisi gibi), ilaç ilişkili tubulointerstisyel 
nefrit

• İnterstisyel inflamasyon: İlaç ilişkili tubulointerstisyel nefrit, piyelonefrit, BKV 
nefropatisi, posttransplant lenfoproliferatif hastalık

• İntimal arterit: ANCA-assosiye vaskülit, trombotik mikroanjiyopati, posttransplant 
lenfoproliferatif hastalık

• Glomerülit: Glomerülonefrit (bu nedenle özellikle kronik vakalarda immünflöresan 
mikroskopi ile rekürren veya de novo nefritler dışlanmalıdır)

• Peritubuler kapillarit: Pyelonefrit, glomerülonefrit, lupus nefriti, trombotik 
mikroanjiyopati, akut tubuler nekroz, ANCA-assosiye vaskülit, sepsis

• Bazal membranlarda duplikasyonlar: Trombotik mikroanjiyopati, glomerülonefrit
• Peritubuler kapillerlerde C4d pozitifliği: Lupus nefriti
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• Glomerüllerde C4d pozitifliği: Glomerülonefrit
• Tubulus bazal membranlarında C4d pozitifliği: BKV nefropatisi

3. C4d boyaması hangi yöntemle yapılır ? Yöntemler arasındaki farklılıklar 
nelerdir?

C4d boyaması immünhistokimyasal yöntem ile parafin dokuda, immünflöresan 
yöntem ile de taze donmuş dokuda yapılabilir. Antikor aracılı rejeksiyon için peritubuler 
kapillerlerde çepeçevre ve lineer boyanma varlığı koşuldur. İmmünfloresan yöntem, 
immünhistokimyasal yönteme göre daha sensitif olmakla birlikte spesifisitesi daha 
düşüktür. Antikor aracılı rejeksiyon tanısı için immünhistokimyasal yöntemde skor 
1-3 boyanmalar anlamlı iken, immünflöresan yöntem ile skor 2-3 boyanmalar anlamlı 
kabul edilmektedir. Bu nedenle değerlendirirken C4d’nin hangi yöntemle bakıldığı, Banff 
skorlama sistemine göre ne skor aldığı, boyanmanın lokalizasyonu ve karakteri önem 
taşımaktadır.

4. Elektron mikroskopisinin transplant patolojisindeki yeri nedir ? Ne zaman bu 
inceleme için doku ayrılmalıdır?

Banff 2013 toplantısında klasifikasyon sisteminde revize edilen transplant 
glomerülopati skorlamasında ışık mikroskopuna yansımayan erken lezyonların (cg1a) 
elektron mikroskopi ile saptanabileceği bildirilmiştir. Banff lezyonları arasında yer alan 
peritubuler kapiller bazal membran multilamellasyonu da sadece elektron mikroskobik 
değerlendirme ile saptanabilen bir lezyondur. Yine aynı toplantıda yapılan öneriye göre 
eğer mümkün ise şu durumlarda elektron mikroskobik inceleme gerçekleştirilmelidir:

• Sensitize tüm hastalarda
• Herhangi bir zamanda DSA pozitif hastalarda
• Önceki biyopsilerinde g, ptc ve C4d pozitifliği olan hastalarda
• Altıncı aydan sonraki protokol biyopsileri ve üçüncü aydan sonraki indikasyon 

biyopsilerinde
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