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 Sunulacak olan tüm hastalar gerçektir  

ÖNCE ZARAR VERMEYELİM 

“Primum non nocere” 



• Anadolu’da yaşayan 28 yaşında erkek 
hasta, 

• Bir ay içinde hemodiyalize başlamak üzere 
plan yapılarak, AVF açtırılmış 

• Yakınlarının isteği üzerine İstanbul’a ikinci 
görüş için gelmiş 

• Primer hastalık KGN  

• Kreat 8.8 mg/dl, K 5.4 mEq/L, 
hipervolemisi yok 

 

Olgu - 1 



• Takip eden hekimin ifadesi “Ancak bir 

sene diyalize girdikten sonra 

transplantasyon yapılabilir”  

• Anamnezde aile içinde 3 potansiyel donör 

olduğu ve hepsinin de istekli olduğu 

öğrenildi 

PREEMPTİF TRANSPLANTASYON 
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Diyaliz süresinin hasta sağkalımına etkisi 
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Preemptif transplantasyon 
Graft sağkalımına etki 
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Preemptif transplantasyon 
Mortaliteye etki 
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Transplantasyona Hazırlık Aşaması 

• Hastalara gerçek olmayan, dayanağı bulunmayan bilgi 

vermeyelim 



Türkiyede 2010 sonunda RRT  

(TND kayıt sistemi)  

Hemodiyaliz 
79% 

Periton Diyalizi 
9% 

Transplantasyo
n 

12% 

n=52111 



Önümüzdeki 10 Yıla Projeksiyon 
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Türkiye  

 Tüm SDBY hasta sayısı 60000 

 Bekleme listesinde 20 000 – 30 000 

 Yıllık tx 2500-3000 



Transplantasyona Hazırlık Aşaması 

• Hastalara gerçek olmayan, dayanağı bulunmayan bilgi 

vermeyelim, 

• Transplantasyonu diyaliz merkezlerine rakip olarak 

görmeyelim, 

 



Hemodiyaliz yaşam süreleri 



Böbrek nakli  

(Ölüm/100 hasta yılı) 

Diyaliz 

(ölüm/100 hasta yılı) 

Fransa 6.6 13.3 

Almanya 4.3 16.4 

İtalya 3.3 13.8 

İspanya 11.6 15.3 

İngiltere 7.1 18.6 

Rayner HC, et al. Nephrol Dial Transplant 19: 108, 2004. 

DİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA  

ÖLÜM ORANLARI 
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Transplantasyona Hazırlık Aşaması 

• Hastalara gerçek olmayan, dayanağı bulunmayan bilgi 

vermeyelim, 

• Transplantasyonu diyaliz merkezlerine rakip olarak 

görmeyelim, 

• Hemodiyaliz ve transplantasyondaki yaşam süresi ve 

yaşam kalitesi farklarını gözden kaçırmayalım, 

 



Önümüzdeki 10 Yıla Projeksiyon 
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Transplantasyona Hazırlık Aşaması 

• Hastalara gerçek olmayan, dayanağı bulunmayan bilgi 

vermeyelim, 

• Transplantasyonu diyaliz merkezlerine rakip olarak 

görmeyelim, 

• Hemodiyaliz ve transplantasyondaki yaşam süresi ve 

yaşam kalitesi farklarını gözden kaçırmayalım, 

• Canlı donörü olmayan tüm hastaları mutlak 

transplantasyona koşullandırmayalım  



Olgu-2 

• 55 yaşında, kadın, PKBH, 3 yıldır HD 
tedavisinde 

• Renal tx için başvurdu 

• Donör adayı 30 yaşındaki oğlu 

• İlk değerlendirmede donörün her iki 
böbreğinde de ikişer adet kist saptandı ve 
donör olamayacağı anlatıldı  

• Başka bir donör bulunması, ya da kadavra 
listesinde beklemesi önerildi 



Olgu - 2 

• 2 hafta sonra hastaya, başka bir şehirde 

başka bir merkezde oğlundan              

!!!!!! (PKBH)  renal transplantasyon 

yapıldığı öğrenildi 



Olgu - 3 

• 48 yaşında erkek, eczacı 

• Başvurusundan 2 sene önce kardeşten 

renal tx, ilk hafta içinde ciddi humoral rx ve 

eksplantasyon 

• İkinci kez tx isteği ile başvurdu. 

• İmmunolojik incelemelerde ikinci donör ilk 

donörle full-match uyumlu, alıcıda yüksek 

PRA ve cross-match pozitifliği 



Olgu - 3 
• Bir ay süre ile toplam 10 kez PP ve 2g/kg IVIG aralıklarla 

uygulandı. 

• Sonrasında yine PRA yüksek ve cross-match + 

• Hastaya asla bu donörün kullanılanamayacağı anlatıldı, 

memleketine döndü 

• 1.5 sene sonra hasta tekrar 3. tx için başvurdu 

• 1.5 sene önce bizden ayrıldıktan bir hafta sonra başka 

bir merkezde immunolojik tetkiklerin normal olduğu 

söylenerek tx yapılmış ve birkaç gün içinde ciddi 

rejeksiyon atağı sonrasında ikinci graftı da çıkarılmış 



Transplantasyona Hazırlık Aşaması 

• Hastalara gerçek olmayan, dayanağı bulunmayan bilgi 

vermeyelim, 

• Transplantasyonu diyaliz merkezlerine rakip olarak 

görmeyelim, 

• Hemodiyaliz ve transplantasyondaki yaşam süresi ve 

yaşam kalitesi farklarını gözden kaçırmayalım, 

• Canlı donörü olmayan tüm hastaları mutlak 

transplantasyona koşullandırmayalım,  

• Merkezler arası iletişimi ihmal etmeyelim 

 



Peritransplant dönem 

• Günlük fizik muayeneyi ve günde mutlak iki kez klinik 

gözlemi ihmal etmeyelim, 
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Peritransplant dönem 

• Günlük fizik muayeneyi ve günde mutlak iki kez klinik 

gözlemi ihmal etmeyelim, 

• Klinikte takipte, laboratuar - klinik uyumsuzluğu 

olabileceğini gözardı etmeyelim, 

• Gerektiğinde cerrahi ve diğer branşların görüşlerine karşı 

kulaklarımızı tıkamayalım, 

• Endikasyon varlığında invazif girişimlerin (transplant bx, 

bronkoskopi gibi) kararını vermekte geç kalmayalım  



Olgu - 4 

• 45 yaşında kadın, 4 ay önce canlı 

donörden 2. tx 

• İndüksiyon ATG, devam tedavisi 

FK+MMF+PRD 

• 2. aydan itibaren kreatinin 1.5 mg/dl olarak 

gitmekte 

• Rutin incelemelerde önemli patoloji yok 

– USG, Doppler, CMV vs 



Olgu - 4 

• BKV-DNA  

– İdrar 120.000.000 kopya 

– Kan 28.000.000 kopya 

• İmmunsupressif tedavi azaltıldı 

– FK CsA dönüşümü ve MMF yarı doza inildi 

• Kreatinin 1.4 mg/dl de stabilize oldu 



Sinsi tehlikeleri ihmal etmeyelim 

• İlk 3 ay içinde, tarama amaçlı  

– BKV-DNA 

– CMV-DNA mutlaka incelenmelidir 



Posttransplant erken dönem 

• Hastanın belirli aralıklarla olan rutin kontrolünü, tarama 

testlerini aksatmayalım, 

• Ayrıntılı epikriz hazırlanmasını ve gerekirse takip 

edilecek merkezle direkt teması sağlamayı unutmayalım, 

• Hastalara graft disfonksiyonu karşısında hastanın uyanık 

olmasını sağlayacak eğitimi vermeyi ihmal etmeyelim, 

• Bu dönemdeki infeksiyonların mortal olabileceğini ve 

bunlara karşı enerjik davranılması gerektiğini 

unutmayalım 



Olgu - 5 

• 35 Y, kadın hasta 

• Yüksek ateş, şiddetli halsizlik 

• 1988’de anneden renal tx. 

• Temmuz 2001’de kreatinin 2mg/dl, yapılan allograft 

bx de kronik rx. tanısı konuluyor.  

• AZA-MMF değişimi yapılan hastanın kretinin düzeyi 

1.5-2.2 mg/dl arasında değişiyor ve sorunsuz 

olarak klinik takip sürüyor.  

 



• Hastanemize başvurusundan bir hafta önce yüksek 

ateşle başka bir hastaneye başvurmuş ve dahiliye 

servisine yatırılmış.  

• Burada belirgin lökopeniye karşın immunsupressif 

tedavi devam edilmiş ve geniş spektrumlu tek 

antibiyotik verilerek izlenmiş. Ateşi düşmeyen ve 

genel durumu giderek bozulan hastayı yatışının 

ancak 4. günü bir nefrolog görmüş. Ardından hasta 

bir Cuma günü akşamı Acil Dahiliye servisimize 

sevkedildi.     

Olgu - 5 



• Başvurusunda genel durumu bozuk, ateşi 39.50C, 

TA 130/60 mmHg, NDS: 126/R, sağ ön kolda 

tromboflebit saptandı.  

• Lökosit 260/mm3, Hb:7.6 g/dl, Hct % 22.4, 

Trombosit 66000/mm3  

• MMF tedavisi kesildi. 

• Hastanın gerekli kültürleri alınarak sefepim + 

ciprofloksasin tedavisine başlandı.  

• Takibinde genel durumu daha da kötüleşti. Kanlı, 

mukuslu ishali başladı, kretainin düzeyinin 6 mg/dl 

ye çıkması ile birlikte ciddi metabolik asidozu 

ortaya çıktı.    

Olgu - 5  



• İdrar miktarı yeterli olduğundan ve ciddi trombopeni 

nedeni ile hemodiyaliz katateri takılamadı. 

Bikarbonat infüzyonları ve sıvı tedavisi ile böbrek 

yetersizliği tedavisine çalışıldı. 

• Yatışının 2. Gününde ateşi düşmeyen hastanın 

tedavisine Vankomisin 1gr/haftada 2 kez eklendi.  

• Daha sonraki izlemlerinde diabetes mellitus ve 

nörolojik bulgular tabloya eklendi. Çekilen MR da 

organik bir patoloji saptanmadı.    

Olgu - 5 



• Takiplerinde ateşi kontrol altına alındı. 

• Lökosit ve trombosit sayıları normale dönen 

hastanı genel durumu düzeldi kreatinin düzeyi 2.8 

mg/dl ye geriledi.  

• 40 gün hastanede yatan hasta poliklinik 

kontrollerine gelmek üzere çıkarıldı. 

Olgu - 5 



• 33 Y, kadın hasta 

• 14 senelik renal transplantasyonlu 

• İmmunsupressif ilaçlara bağlı ciddi kemik iliği 

baskılanması 

• Tromboflebit 

• Febril nötropeni 

 

 

Olgu - 5  



Olgu - 5  

• Hastada hayatı tehdit eden bir tablo oluştu. 

• Hastanın tedavisi son derece güçleşti. 

• Tedavinin mali portesi arttı. 

• Hastanede yatış süresi uzadı. 

• Graft sağkalım oranı büyük ölçüde olumsuz olarak 

etkilendi. 



Posttransplant geç dönem 

• Ciddi infeksiyon olgularında hastayı merkeze 

göndermekte geç kalmayalım, 
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Olgu - 6  

• 58 yaşında erkek, doktor 

• 5 sene önce hipertansif nefroskleroz tanısı ile 

canlıdan renal tx yapılmış 

• Bodrumda yaşamakta 

• Son 2 senedir sadece kan tetkiki yaptırarak 

telefonla kontrollerini yaptırmış 

• Son 6 aydır başlayan kuru öksürük, nefes darlığı 

yakınmaları olmuş. 

• Son 15 gün içinde yakınmalar artınca başvurdu. 

 



Olgu - 6  

• Tanı; akciğerde milier dağılım gösteren 

malignite – az diferansiye adenoca 

• Semptomatolojiye karşın immunsupressif 

tedavi aynı şekilde devam etmiş 

• 15 gün içinde kaybedildi 

Doktor olmasına karşın son 2 sene, ünitesine uğramadan,  

düzenli fizik muayene yaptırılmadan izlenmiş 



Posttransplant geç dönem 

• Ciddi infeksiyon olgularında hastayı merkeze 

göndermekte geç kalmayalım, 

• Gereksiz immunsupressif tedavi değişikliği yapmayalım, 

• Belirli aralıklarla kardiyovasküler yönden ve  

• Malignite yönünden tarama tetkiklerini ihmal etmeyelim, 

 



Olgu - 7 

• 60 yaşında erkek, SDBY 

• 8 ay önce İstanbul’da özel bir merkezde canlı 
donörden tx yapılmış 

• Yaşadığı kentteki üniversite hastanesine üst GIS 
kanama ile başvurmuş 

• Konsültasyon; Tx sonrasındaki bu kısa süreçte 3 
kez ciddi üst GIS kanama geçirmiş.  

• Hasta tx merkezinin izni olmadan endoskopi 
yaptırmak istemiyor 

• Neden endoskopi yapılmamış ??? 



Olgu - 7 

• Çünkü hasta tx olduktan sonra düzenli  

fizik muayene olmamış 

 

• Kontrolleri aralıklarla yaşadıkları kente 

gelen bir cerrah tarafından yalnızca ilaç 

düzeyi düzenlenmesi şeklinde 

gerçekleştirilmiş 

  



Posttransplant geç dönem 

• Ciddi infeksiyon olgularında hastayı merkeze 

göndermekte geç kalmayalım, 

• Gereksiz immunsupressif tedavi değişikliği yapmayalım, 

• Belirli aralıklarla kardiyovasküler yönden ve  

• Malignite yönünden tarama tetkiklerini ihmal etmeyelim, 

• Kronik allograft disfonksiyonu saptanan hastaların daha 

sık aralıklarla görülmesi bu hastalara daha itina ile 

yaklaşılması gerektiğini unutmayalım 

 



İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİ UNUTMAYALIM 

• CycA/FK506 antimikrobiyal ilaç etkileşimi 
Metabolizmayı artıranlar: Rifampin, isoniasid, nafcillin 

Metabolizmayı azaltanlar: Makrolidler, antifungaller (azoller) 

Nefrotoksisite: TMP-SMT, kinolonlar, aminoglikozidler, amfoterisin 

• AZA – Allopurinol; 

•  asla kombine etmeyelim 

 
 



ÖNCE ZARAR VERMEYELİM 

“Primum non nocere” 


