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Solid Organ Transplantasyonu 
 

 

• Son dönem organ yetmezliği gelişen hastalardaki ölümcül 

süreci dramatik olarak değiştiren ve hastalara ikinci bir yaşam 

şansı veren bir işlemdir 



Solid Organ Transplantasyonu 

• Böbrek 

• Karaciğer 

• Kalp 

• Akciğer 

• Pankreas 

• İncebarsak 

• Böbrek-pankreas 

• Böbrek-karaciğer 

• Kalp-akciğer 



Böbrek nakli  
1954 Joseph Murray 
(Boston)  

          Pankreas  nakli 1966  

Richard Lillehei ve Wiliam Kelly 

              (Minesota) 

1967 karaciğer nakli Thomas Starzl 
                     (Pittsburg) 

Kalp nakli 1967  Christiaan Barnard  
                ( Güney Afrika) 



Kalp/Akciğer nakli  
1981 Bruce Reitz  (Stanford) 

Akciğer nakli  
1987 Joel Cooper (St.Louis) 

1975 canlıdan böbrek nakli  
1978 kadavradan böbrek nakli 
1988 karaciğer nakli 
Mehmet Haberal ve arkadaşları 

1968 kalp nakli  Kemal Beyazıt  



• Dünyada 2012 verilerine göre 114,690 solid organ 

transplantasyonu (1 yıllık greft sağ kalımı %90) 

 

• ABD’de 2013 verilerine göre 28.953 solid organ 

transplantasyonu yapıldı.  
 

• En çok yapılan böbrek nakli, bunu karaciğer, kalp, akciğer, 

pankreas ve incebağırsak takip ediyor 







Hastanemizde yapılan KC nakli oranları 
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• >55 yaş riski 6 kat  
 
• 22 günden daha uzun süren kateterizasyon riski 4 kat   
 
• Posttransplant hemodiyaliz uygulanması 23 kat  

 
• Bakteriyel ve non- bakteriyel infeksiyonu olan hastalarda 1 yıllık  

sağkalım  %73.2 ve %91.3 
 

 Yonsei Med J Vol. 50, No. 1, 2009 



• Böbrek fonksiyon kaybı tüm sistemler üzerinde etkili 

 

• En iyi şartlarda diyaliz ile böbrek fonksiyonlarının %10-15’ini 
sağlanabilmekte 

 

• Renal transplantasyon son dönem böbrek yetmezliğinin en iyi 
replasman tedavisi 

 

• Hastalar bilgilendirilmeli !!! 

 

• SOT otolog ve allogenik MKH nakillerinin güvenli ve umut verici 
olduğu belirtilmekte 

Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2014;7(4):97-102 



• Kadavradan KC Tx için  bekleme listesindeyken yıllık hasta kaybı  
yaklaşık %10-20 

 

• Farklı çözüm önerileri 

          HCV(+), HBsAg (+) donörler 

          Yaşlı donörlerden nakil 

         Canlı donör 

 

• Kadeverik nakil 

      İleri donör yaşı 

      Uzun soğuk iskemi süresi 

       Yüksek serum kreatinin düzeyi 

          Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta sayısının fazla 
olması 

 

 



     TRANSPLANTASYONDA 

BAŞARI  

İMMÜNOSÜPRESİF 
İLAÇ 

KADAVRA ORGANIN İYİ 
KORUNMASI VE DOĞRU 
TEKNİKLE ÇIKARILMASI 

PROFİLAKTİK 
ANTİBİYOTİK 
KULLANIMI 

OPTİMUM SOĞUK 
PREZERVASYON 

DİKKATLİ ALICI VE 
DONÖR SEÇİMİ 

İYİ BİR CERRAHİ 
OPERASYON TEKNİĞİ 



Prezervasyon (koruma) Süreci 

• Organ kanlanmasının kesilmesi, yani 

iskemi ile sürecinde bozulmaya başlayan 

hücrede hipotermi ile metabolizmanın ve 

dolayısı ile hücre ölümünün yavaşlatılması 

 

• Uzun süren hipotermide hücrede ATP 

pompa aktivitesi (Na/K ATPaz) bozularak, 

sodyum hücre içine geçerken, potasyum 

hücre dışına çıkar. Hücre içinde onkotik 

basınç artar, hücre şişer ve hücre ölümü 

meydana gelir 



Prezervasyon süreci 

       İskemi  :               ATP               hipoksantine  

Reperfüzyon :  Hipoksantinin                 ksantine  

                                                 

                                                        serbest oksijen radikalleri  

 

• Temel amaç hipoterminin sağlanması, hücre şişmesinin önlenmesi 
ve serbest radikallere bağlı gelişen organ hasarının minimale 
indirilmesidir 

• İskemi reperfüzyon hasarı nedeniyle (kardiyak arrest, hemodinamik 
instabilite ve uzamış soğuk iskemi süresinin uzama zamanı) 
bağırsak mukozası koruyucu bariyer özelliği hasarlanabilir 

•  Bağırsaklardan translokasyon?????? 

 



Transplantasyon ve İnfeksiyon 
 
 

• Transplantasyon sonrası karşılaşılan infeksiyonlar, her merkez 

için ciddi bir sorun 

• Erişkin ve çocuk yaş gruplarını içeren çok merkezli çalışmada Tx 

sonrası infeksiyon gelişimi %53-83, bakteriyel infeksiyon oranı 

%40-70 

• KC Tx alıcısında ateş nedeni  

  -%78 infeksiyon (%62 bakteriyel, %6 viral ) 

     - %4 Rejeksiyon  

        İnfeksiyonların %40’ında ateş yok (Özellikle fungal 
infeksiyonlar) 

                                                                             Chang FY et al. Clin Infect Dis 1998  



Böbrek Alıcısında Ateş  

 

Ateş en sık klinik belirti ve bulgulardan biri  

 

Ateş nedenleri  

•  Altta yatan hastalık (SLE, Hemofagositik sendrom )  

•  Cerrahi girişim  

•  Rejeksiyon (Her zaman ateşle seyretmez)  

•  İlaçlar (Mikofenolat, sirolimus)  

•  İnfeksiyonlar  

•  Otoimmün bozukluklar  

  

                                                   Bouza E et al. Infect Dis Clin N Am 2007  

                                                                                         Fishman JA, Issa NC. Infect Dis Clin N Am 2010 
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Jay A. Fishman. Clinical Microbiology and Infection, 2014 



İlk ay 
• Tx takiben ilk ay içinde immünosüpresif ilaç düzeyleri en yüksek 

seviyede olmasına karşın, bu dönemde fırsatçı infeksiyon riski 

oldukça düşük  

            a.Allogreft ile taşınan infeksiyonlar 

            b.Alıcıda Tx öncesi var olan ve devam eden infeksiyonlar  

            c.Teknik güçlüklere ve anatomik nedenlere bağlı olarak 

gelişen infeksiyonlar 

• KDİ olan adaylardan alınan organlarla alıcıda gelişen infeksiyonlarda 

Enterobacteriaceae, S.aureus ve P.aeruginosa’nın Tx sonrası 

insizyon yerine zarar verdiği ve mikotik anevrizmalara neden olduğu 

biliniyor 

• Bu dönemde gelişen P.jirovecii, Nocardia gibi fırsatçı infeksiyonlar 

çoğunlukla donör veya alıcıda daha önceden var olan infeksiyonu 

düşündürür 

ANKEM Derg 2005;19(Ek 2):161-4. 



1-6. aylar arasında gelişen 

infeksiyonlar 

• Bu dönem hem kalıcı immünosüpresif tedavi, hem de 

immünomodülatör viral infeksiyonların etkisi ile oportunistik 

infeksiyonların (P.jirovecii, L.monocytogenes,Aspergillus  

gibi) etkisinin görüldüğü bir dönem 

 

• TMP-SMZ profilaksisi bu dönemde P.jirovecii 

L.monocytogenes, Nocardia spp. ve Toxoplasma gondii 

açısından koruyuculuğu sağlar. 

 

• Bu profilaksinin yokluğunda P.jirovecii infeksiyonu %15 

oranında gözlenmekte. 



6 ay sonra  

• % 80’inde allograft fonksiyonları iyi 

 

• Daimi düşük doz immünosüpresif tedavi alıyorlar 

 

• Bu grupta en çok görülen toplum kökenli respiratuvar 

bakteriyel ve viral infeksiyon  



PRETRANSPLANT ALICI VE DONÖR 

DEĞERLENDİRİLMESİ 



• Alıcı adayını Tx hazırlarken ilk kural Tx öncesi tedavisi mümkün 

olan tüm infeksiyonların tedavi edilmesidir 

• KC Tx alıcısında sepsis ve pnömoni kesin kontrendikasyon 

• Alıcının Pre-Tx diyaliz süresinin uzunluğu, nakil sonrası uzun dönem 

sonuçlarını  negatif yönde etkilenmekte ve artmış mortalite için 

bağımsız risk faktörüdür. 

• Aktif pulmoner hastalık zemininde yapılan Tx  ciddi 

süperinfeksiyonlar  ve çok yüksek mortalite ile seyrettiği gözlenmiştir  

 

                

               C urrent indications and contraindications for liver transplantation. Clin Liver Dis 2007;11:227-47  

World J Gastroenterol  2014 May  



Transplantasyon sırasında 

 Akut infeksiyon bulunmamalı !!! 

     Diş apsesi, üriner infeksiyon, fistül veya kateter çevresi 

infeksiyonları, 1 aydan daha kısa sürede tedavi edilmiş 

peritonit 

 

 Tüberküloz, osteomyelit antibiyotik kontrolü altında olmalı 

 

 PPD tüm alıcı adaylarına yapılmalı 

     PPD pozitifliği ile birlikte geçirilmiş hastalık öyküsü veya AC 

grafisinde bulgu olanlar transplantasyon sonrası 6-12 ay 

profilaksi uygulanmalı 

 



Preoperatif dönemde alınan kültürler 

BURUN 

• MSSA %10  (n:6) 

• MRSA %3.3 (n:2) 

• Normal flora % 80 (n:48)  

• Preop örnek gönderilmemiş %6.7 (n:4) 

 

REKTAL 

• ESBL(+) E.coli %13,3 (n:8)  

• ESBL(+) Klebsiella pneumoniae %3.3 (n:2) 

• Normal flora %76.7 (n:46) 

• Preop örnek gönderilmemiş %6.7 (n:4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Preoperatif dönemde alınan kültür örneklerinin postoperatif 

sepsise etkisi var mı? 

 

• 3 hastada etki  (%5) 



Transplantasyon sonrasında 

 
• İnfeksiyon gelişiminin önlemesi 

• Epidemiyolojik temastan kaçınma 

• Kemoproflaksi 

• Gelişen infeksiyonların tanısı 

• Gelişen infeksiyonların tedavileri  



 

Mikrobiyal etkenler 

 
Tx alıcılarında infeksiyona yol açan endojen mikroorganizmalar 

 

1. Gastrointestinal sistem mukozasını (orofarinks, burun delikleri, 

oral ve anal bölgelere yakın cildi) kolonize ederek  

    – yara infeksiyonu 

    – kan ve lenfatikler yoluyla sistemik infeksiyon 

    – aynı hastada bir bölgeden diğerine taşınabilir 

 

2. Latent doku infeksiyonları 



GİS mukozası; 

 

Gram-negatif bakteriler 

•  Enterik bakteriler (E. coli, Serratia, Enterobacteriacae) 

• Pseudomonas, Acinetobacter,  

• Bacteriodes gibi anaeroblar 

 

Gram-pozitif  

• S. aureus, S. epidermidis, streptokoklar, 

• Enterokoklar, pnömokoklar 

• Listeria monocytogenes, Nocardia spp. 



SOT Hastalarında İnfeksiyon Yönetimi 

1- İnfeksiyonların indirekt etkileri (immünomodülasyon, allogreft 

zedelenmesi, onkogenezis) 

 

2- Bozulmuş inflamatuvar yanıt, klinik ve laboratuvar bulgularının 

baskılanması, tanı ve tedavide gecikme 

 

3- Suşlarımız  dirençli 

   Dünyada SOT ve transplant olmayan 

• VRE 

• MDR/XDR Enterobacteriaceae                            MRSA  

• MDR/XDR/PDR non-fermantatif        

 



I. MRSA 

 

      1-Düşük ve orta endemik  bölgeler için  

         Pre-Tx burun taşıyıcılığı         mupiromisin pomad        
dekolonizasyon 

      2-Yüksek endemik bölgeler için 

         Pre-Tx burun taşıyıcılığı         mupiromisin pomad   
dekolonizasyon 

         Klorheksidinli günlük banyo 

         Yoğun bakımda kaldığı süre içinde klorheksidinli giysiler 
giymesi 

      3-Bakteriyemi: 

         Vankomisin MIC < 1 mg/L  

         Vankomisin MIC > 1 mg/L        daptomisin   
 

                                                                                                                                                                                                                                             
Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 

 

 

 
 
 

  

  

  



II. VRE  

Transplantasyon hastalarında 

• Üriner sistem infeksiyonu 

• İnfekte blioma 

• İntraabdominal abse 

• Cerrahi alan infeksiyonu 

• Nadiren endokardit 

• Çoğu infeksiyon nedeni önceki kolonizasyon 

• Pre-Tx kolonizasyon KC Tx alıcılarında bakteriyemi riskini 4 
kat, mortaliteyi de  2 kat artırıyor (re-transplant, hepatik arter 
trombozu, hemoodiyaliz, safra kaçağı) 
 

                                                                                          Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 

 



• Düşük ve orta endemik bölgelerde tarama önerilmiyor 

 

• Yüksek endemik bölgelerde ve salgın durumunda aktif 

sürveyans öneriliyor 

 

• Dekolonizasyon önerilmiyor (basitrasin, gentamisin, 

tetrasiklin, doksosiklin, rifampisin, novobiosin ve ramoplanin) 

 

• Yapılan çalışmada ramoplanin ile dekolonizasyonda MDR 

Enterobacteriaceae (özellikler Klebsiella spp) artış 

 

• VRE (E.faecalis de bakteriyemi persiste ediyorsa daptomisin 

ve ampisilin kombinasyonu denenebilir) 
 

                   Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 

 



III. MDR Enterobacteriaceae 

• ESBL, Amp C ve KPC üretebiliyor 

 

• Nakil bekleme sırasında bağırsak kolonizasyon taraması rutin 
önerilmiyor( B-III) 

 

• ESBL-üreten E.coli de tek yatak izolasyonu önerilmiyorken, 
ESBL-üreten K.pneumoniae and AmpC β-laktamaz veya 
Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae  de tek yatak ve 
temas izolasyonu yapılmalı (B-II).  

 

• SOT hastanın ESBL veya AmpC β-laktamaz üreten 
Enterobacteriaceae infeksiyonlarında karbapenam grubundan 
duyarlı ise ertapenem tercih edilmeli (B-III) 

 
                                                                                         Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 

 



 

• Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar da yapılan çalışmada 

(SOT yapılan hastalarda benzer oranda) ESBL üreten 

Enterobacteriaceae bağırsak kolonizasyon oranı 2000 

yılında %1,5 iken 2005 de % 3,5 olarak artış gösterdiği ve 

bakteriyeminin kolonizasyonla doğru orantılı arttığı saptanmış. 

  

• 17 intestinal ve Kc Tx uygulanmış hastada KPC üreten 

Enterobacteriaceae bakteriyeminin ana kaynağının bilier trakt 

ve intestinal koleksiyon olduğu gösterilmiş 

 

 
                                Antimicrob Agents Chemother 2012; 56: 838–44 

                                    J Hosp Infect 1997; 35: 9–16.. 



IV. MDR/XDR  Non-fermentatifler 

• P. aeruginosa  Post- Tx erken dönem pnömoni ve bakteriyemi 

etkeni 

• AC Tx alıcısı hastalarında pre-op kolonizasyon sık  

• Zamana bağlı β-laktam antibiyotiklerin uzun süre infüzyonu  

• Burkholderia, Stenotrophomonas ve Achromobacter daha az 

oranda görülür  

• Nebulizatörlerde Burkholderia bulaşına dikkat edilmeli 

           Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 



Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 



4- Cerrahi prosedüre bağlı riskler 

     invazif girişimler  

     invazif aletlerin varlığı 

Böbrek Tx 

• Normal böbrek yerinde bırakılarak yeni böbrek  iliak fossaya 

yerleştirilmesi 

• Üreter anastomoz yerinde darlık ve buna bağlı 

komplikasyonlar 

• Eski ürolojik problemler (kronik VUR, nörojen mesane) 

• Devitalize dokuların kalması, 

• Sıvı toplanması 

• Primer mukokutanöz bariyerinlerin bozulması 



Karaciğer Tx 
• safra yolu komplikasyonu sık 

• Anastomoz ve anastomoza bağlı olmayan darlıklar 

• İskemik kolanjiopati 

• Cerrahi teknik 

         Duct to duct (Hepatik kanal -koledok) (kolanjit, peritonit 
gibi infeksiyon riski fazla)  

         Koledokojejunostomi 

         Hepatikojejunostomi 

İnce bağırsak transplantasyon  

      lenfoid dokudan zengin, parenteral nutrisyon ihtiyacı  

Kalp transplantasyon 
       sternotomi            mediastinit 

 



Pittsburg üniversitesinde 29 İB nakil hastasında 

görülen bakteriyel infeksiyon atakları 

İNFEKSİYON TİPİ ATAK SAYISI 

Kateter infeksiyonu 25 

Peritonit 12 

Karın içi abse 11 

Pnömoni 8 

Cerrahi alan infeksiyonu 8 

C. difficile koliti 6 

Kaynağı bilinemeyen 11 

Diğer 9 

Kaufmann SS ,et al. İndications for pediatric intestinal transplantation: a position paper of the American Society of 

Transplantation. Pediatr Transplant. 2001; 5:80-7 



SOT Hastalarında İnfeksiyon Yönetimi 

5- Tedavide zorluklar 

 Tedavi aciliyeti  

 

 Antibiyotikler limitli 

 

• Parenteral kullanım zorunluluğu  

• Hastanede uzun kalış 

• Serum antibiyotik düzeyinin monitorizasyonun yapılamaması 

• Yan etkiler fazla 

 

 

 



Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 



 İlaç etkileşimleri fazla 

REJEKSİYON   

 

 

 

 

 

İNFEKSİYON 



Antimikrobikler 
  
 

Siklosporin Takrolimus Sirolimus  

Siprofloksasin   
 
 
 
 

Tigesiklin 

Ofloksasin  

Nalidiksik asit  

Eritromisin  

Klaritromisin 

Azitromisin  

Telitromisin  

Klindamisin  

İmipenem  

Quinopristin-dalfopristin 

Metronidazol  

Rifampisin  

Sulfadiazin  

Pirazinamid  

Eur J Clin Pharmacol 2009; 65: 101–3.  



 

Daha güçlü 
immünosüpresif 

ajanlar  
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Fishman JA. Infection in solid-organ transplant recipients. N Engl J Med 2007; 357:2601. 

Sitotoksik ilaçlar 
 



Kortikosteroidler 

 

• 1966’dan sonra prednizolon dozu ↓ ciddi infeksiyonlar ↓ 

• Bağışık yanıtı geniş bir şekilde baskılar 

• Doğal inflamatuvar yanıtlar 

• Hücresel bağışıklık, daha az olmak üzere antikor yapımı 

• Tek başına Tx reddini önlemekte yetersiz 

• Çoğu bağışıklığı baskılayan tedavide yer alır 

• Böbrek Tx yüksek doz prednizolon ve hiperglisemi infeksiyon 

ve infeksiyona bağlı ölümlerin sıklığı artar 



 

Azatiopurin (Imuran®) 

• 2 mg/kg/gün çoğu zaman 

lökopeniye neden olmadan 

etkili 

• Daha yüksek dozlar lökopeni 

(<3000/mm3), 

• Daha sık bakteri ve mantar 

infeksiyonları 

• Pankreatit, kendiliğinden 

düzelebilen hepatit, 

• Döküntü ve gastrointestinal 

yakınmalar 

 

 
 

 

Mikofenolat mofetil   

(Cellcept®) 
 

 
• 1995’te böbrek, 1997’de kalp 

Tx için onay 

• Yeni bir immünosüpresan 

• B ve T lenfositleri üzerinde 

antiproliferatif etki 

• Primer immunosupresan olarak 

siklosporin veya takrolimusun 

yerini almak değil, üçlü 

tedavilerde azatiopurinin yerini 

almak için kullanılmakta 

 



 

 

 

 

Siklosporin (Sandimmun®) 
 

• 1983te onaylandı 

• İmmünosupresyonda yeni bir 
çağ 

• Th hücreleri yabancı Ag 
karşılaştığında sitokinlerin 
açığa çıkmasını önler 

• İnhibe olan IL-2 

• Süpresor hücreler ve B 
hücreleri nispeten daha az 
etkilenir 

• İnfeksiyon riski daha az 

 

Takrolimus (Prograf®) 

• 1994’de onaylandı 

•  Streptomyces tsukubaensis‘in 

yaptığı bir makrolid 

• Siklosporin gibi CD 4 pozitif T 

hücrelerinden IL-2 ve diğer 

bazı sitokinlerin salgılanmasını 

inhibe eder 

• Siklosporinden 10-100 kat 

daha etkili 

• Organ rejeksiyonu daha az 

 

 

Kalsinörin inhibitörleri (CNI) 



Rapamisin (sirolimus) 

 
• 1999’da kullanıma girdi 

• m-TOR inhibitörlerinden 

• IL-2 ve diğer sitokinlerin hücre 
içi  nefrotoksik etkisi yok 

• Sıklıkla hiperlipidemi, bazen       
miyelosüpresyon 

• Antiproliferatif ve anti-tümör 
etki 

• Yara iyileşmesinde gecikme 

• Oral ülserasyonlar 

• Nadiren ilaca bağlı interstisyel 
pnömoni 

 

ATG VE ALS 

• Poliklonal antilenfosit serumlar 

(ALS) ve antitimosit globulinler 

(ATG) 

• Rejeksiyon profilaksisi ve tedavisi 

• Güçlü immünosupresanlar 

• Kalp rejeksiyonunu önlemek için 

ATG kullanıldığında ilk 3 ayda 

infeksiyon sıklığının arttığı 

görülmüştür 

•  Renal ttransplantasyon 

alıcılarında ALS ve ATG CMV 

infeksiyonuna eğilimi artırır 

 





ÖNERİLER 

• MDR neden olduğu infeksiyonların riskini azaltmak için asemptomatik 
hastaların tedavisinden kaçınılmalı 

 

• Komplike veya tekrarlayan infeksiyonlar da profilaktik antibiyotikleri 
dikkatli kullan (B-III)  

 

• Süpüratif kolleksiyonu (abdominal apse, infekte biloma) olan hastaların 
tedavisinde kolleksiyonun drenajı ve cerrahi girişim yapılmalıdır. 
Konservatif yaklaşımlarda infeksiyona tedavi yanıtı zayıf (B-III)  

 

• KC transplantasyon alıcısı hastalarında tekrarlayan kolanjit çoğunlukla 
biliyer strüktür nedeniyle olur. Çoğu vakada cerrahi veya perkutan safra 
yollarının tamiri yapılmalı(B-III)   

 

 
Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 7): 49–73 

 



• Kalp transplantasyon sonrası gelişen mediastinitin başlangıç 

tedavisinde agresif cerrahi debridman ve lokal epidemiyolojik 

verilere göre Gram-pozitif patojenlere yönelik antibiyotik tedavisi 

verilmeli (B-III) 

• Akciğer Tx sonrasında tekrarlayan trakeobronşial infeksiyonlar  

genellikle bronşial anastomozun darlığı ile ilişkili 

• Veri az olmakla beraber bazı merkezlerde çok şiddetli infeksiyonlar 

için sistemik tedaviler bekletilmesi ve invazyon riski düşük 

infeksiyonların tedavisinde inhaler tedavi çözüm olabilir(C-III) 

• Renal Tx sonrası tekrarlayan ÜSİ de profilaktik antibiyotik 

kullanımınını destekleyen bilimsel kanıt olmadığı için verilip 

verilmeyeceği uzman görüşüne bırakılmış (C-III) 
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OLGU  

• 51 yaş 

 

• HBV+Siroz+Diyabet 

 

• MELD 15 

 

• 11.06.14 kardeş vericiden KC nakli 

 



PROFİLAKSİ 

• Zeffix 100 mg tb 1X1 

• 400 Ü HBV IG 

• Sefagen 4X1 g İ.V 

• Ampisina 4X1 g İ.V 

 

İMMÜNOSÜPRESYON 

• Prograf  

• Cellcept  

• Kortizon 

 

 



RADYOLOJİ 

                                                                                                                                    

Post-op( 16.06.14): KC  greftinde parankiminde anteriorda perfüzyon defekti. Perihepatik alanda 

İnsizyon hattı düzeyinde az miktarda serbest sıvı  

 

 

 



30.06.2014:Sağ hemitoraks alt lob osterobazal düzeyde plevral efüzyon  ve 

efüzyon anterior komşuğunda atelektazi 



02.07.2014 safra kx                  Acinetobacter baumannii   

       

                   netilmisin 

                amikasin                   duyarlı 

                   kolistin  

                   tigesiklin 

 

CRP: 0.61, kan lökosit : 6670 ( %84 nötrofil) klinik bulunmaması 

nedeniyle kolonizasyon olarak değerlendirildi  



Taburculuk reçetesi 

• Bactrim fort tb 1x1 

• Aprozol tb 1x1, 

• Aklovir 800 mg tb2X1 

• Prograf 1 mg tb 2xTG 

• Cellcept 500 mg tb  2xTG 

• Minoset tb 3x1  

• Ursofalk tb 2x2  

• Mikostatin susp 4x20ml 

• Coraspin 100 mg tb 1x1 

• Deltacortil 5 mg tb 1x4 

• Lasix 40 mg tb1x1 

 



14.07.14  (pos-op 1. ay) taburcu olduktan 11 gün sonra ateş, 

halsizlik şikayeti ile servise yatırıldı.  

Fizik muayene:  

-Ateş: 38ᵒC  

-KTA: 95/dk, T.A: 100/60 mm/Hg 

-Şuur açık, aktif koopere 

-Safra dreni var 

-Dinlemekle sağ orta ve alt zonda solunum sesleri azalmış.Solda 

üst zonlara kadar bilateral inspiryum sonu kaba ral 

-Parmak ucu bakılan oksijen satürasyon %88 

 

 
 

 

 

 

 



LABORATUVAR BULGULARI: 

 
Biyokimya:  Lökosit: 23580   (nötrofil %94)  

                     BUN: 29 

                     Kreatinin: 1,8  

                     AST:18 

                     ALT:26 

                     GGT:39 

                     ALP:120 

                     Na:108 

                     K:5 

                     CRP: 8.18 

 

Kan gazı: pH: 7.36 Po2:%77.4  pCO2:18.2  HCO3:10.1 SO2:94( 
oda havası) 

                     nazal oksijenle satürasyon %95  

 
 



• Almakta olduğu takrolimus kesildi. Human albumin i.v olarak 

başlandı 

• Ampirik olarak meropenem 2x1 g + levofloksasin 750 mg i.v 

başlandı ve genel durumunun bozulması, idrar çıkışlarının 

azalması üzerine 16.07.2014 tarihinde dahili YBÜ ne transfer 

edildi 

• Önceki üremesi göz önüne alınarak tedaviye kolistin  i.v 300 

mg yükleme idame 2x150 mg, flukonazol i.v  ilk doz 1x400 

mg idame 1x200 mg ve nistatin gargara başlandı. Kültür 

sonuçlarına görede teikoplanin 400 mg i.v eklendi 

 



14.07.2014 

Boğaz Kx             Acinetobacter baumannii ve Candida albicans  

Rektal Kx             Candida albicans 

Kan Kx                 Acinetobacter baumannii (kolistin, netilmisin, 
amikasin, tigesiklin duyarlı) 2/1 şişede (sol perifer) 

 

16.07.2014 

Safra dren Kx        Acinetobacter baumannii + Enterococcus 
faecium (penisilin R, vankomisin S) 

Kan Kx                 Acinetobacter baumannii 3/2 şişede (sol 
perifer) 

 

 



16.07.2014: Batın üst bölümünden geçen kesitlerde karaciğer komşuluğunda biloma ile 

uyumlu sıvı koleksiyonu  

 



22.07.2014 

Safra dren Kx          Acinetobacter baumannii 

 

• YB yatışının 7. gününde servise alındı. 

Skopi altında kolanjiyografi çekildi  

anastomoz hattında kaçak olduğu görüldü.  

Takiplerinde batın dreninden ortalama günlük  

500 ml civarında safra gelmeye devam etti.  

 

• MRCP:  anastomoz kaçağının devam ettiği 

 görüldü.  

 

 
 
 

 

  



• 31.07.2014   Safra dren Kx            Acinetobacter baumannii (batın 
kateteri, kolistin R) 

 

• Levofloksasin tedavisi 7. günde, flukonazol 14. günde kesildi 

 

• Hastanın 1.08.2014 de tekrar ateşinin olması üzerine meropenem 
kesilip tigesiklin ve flukonazol tekrar eklendi 

 

 

08.08.2014 

• ERCP yapıldı. incelemede nakil sırasında koyulan safra stendinin 
batın içinde olduğu izlendi ve stent çekildi.  

• Safra yolundaki ayrılma nedeni ile safra yolları kanüle edilemedi. 
Hastaya infeksiyonu kontrol altına alındığında safra yolu revizyonu 
yapılmasına karar verildi 

 

 

 



12.08.2014 

Kan Kx                 Candida parapsilosis ( flukonazol S) 2/1 
şişede (sağ perifer) 

Kateter değiştirildi. 

Apse Kx                 Acinetobacter baumannii (kolistin, netilmisin, 
amikasin, tigesiklin duyarlı) 

 

 

22.08.2014 (ateşsiz) 

Kan Kx                 Acinetobacter baumannii (kolistin, netilmisin, 
amikasin, tigesiklin duyarlı) 3/1 şişede (sağ perifer) 

 

Roux and Y hepatikojejunostomi yapıldı. 

 



27.08.2014 

Sol JP, sağ JP ve sol batın dreni Kx        Pseudomonas aeruginosa   

03.09.2014 

 Sol JP, sağ JP ve safra dreni Kx        Pseudomonas aeruginosa 

 

 kolonizasyon olarak değerlendirildi. 

 

Tigesiklin ve kolistin kombinasyonu 30 güne tamamlandı. Lümen 
14. günde kesildi.  

İnfeksiyon kliniği olmayan hasta drenleri ile birlikte taburcu 
edildi.  

 



BLİOMA 

• KC transplantasyon alıcısı hastaların %10’unda infekte blioma 

• Morbiditede artış, hastaneye tekrar yatış nedeni, re-transplantasyon  

ve mortalitede artış 

• Hepatik arter trombozu ve blioma olan hastalarda en iyi tedavi 

yaklaşımı  re-tranplantasyon 

• Konservatif yaklaşımla kür sağlamak oldukça düşük 

• Konservatif yaklaşım; antibiyotik tedavisi ve perkutan kateter 

drenajı/iğne aspirasyon (extra hepatik) 

Clin Infect Dis 2004; 39: 517–25 



• En sık Gram-pozitif bakteriler (MRKNS ve Enterococcus spp.), 
bunu Candida, Enterobacteriaceae ve Pseudomonas spp. takip ediyor 

 

• Antibiyotik tedavisi ortalama 4-6 hafta 

 

• MRKNS ve VRE tedavisinde linezolid  ve daptomisinin safra  geçisi 
çok iyi 

• Gram-negatif üremede ilk tercih karbapenemler 

 

• Kolistinin safra konsatrasyonunda net bilgi yok 

 

• Tigesiklinin safra konsantasyonunun iyi olması nedeniyle özellikle 
KPC üreten Enterobacteriaceae  de öneriliyor 

 

• Candida infeksiyonunda flukonazol ilk tercih 
 

                                                                                   Clin Infect Dis 2004; 39: 517–25.  




