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Transplantasyon enfeksiyon ilişkisi

Sunum Konuları
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Tarihçe

SOT hastasında aşılama 

Solid organ transplantasyonu (SOT) öncesi/sırası/sonrası enfeksiyon 

yönetimi

Enfeksiyon Zaman Çizelgesi



SOT Tarihsel Gelişim



Nakil yapılan organlar

BÖBREK

KARACİĞER

İNCE 

BARSAK

AKCİĞER

KALP PANKREAS



Dünyada ilk nakiller

J. Muray- Böbrek nakli

1954

T.Starzl- karaciğer

1967

R. Lillehei, N. 

Shumway- pankreas 

ve kalp

1968

B. Reitz Kalp akciğer

1981

J. Cooper çift akciğer

1986

C. Broelsch- Canlıdan KC

V. Starnes - AC

1989- 90



Türkiye’de ilk nakiller

Canlıdan böbrek

M. Haberal 

20201975 1978 1988 1990

Canlıdan 

karaciğer

Your Text  Here

You can simply impress 

your audience and add a 

unique zing.  

Kadavradan 

böbrek

Kadavradan 

karaciğer 



Simple Portfolio 

Presentation
You can simply impress your audience and add a 

unique. This PowerPoint Template has clean and 

neutral design that can be adapted to any 

content and meets various market segments. 



Televizyonda…

Beyin nakli

‘Kavanozdaki Adam’

1987 yapımı TRT 

dizisi



SOT- Enfeksiyon İlişkisi



Alıcı için hayatının her

hangi bir döneminde 

transplantasyon 

nedeniyle enfeksiyon 

gelişme riski iki önemli 

faktöre bağlıdır

Alıcının ve vericinin 

epidemiyolojik maruziyeti

(hastane kökenli ya da 

toplum kökenli olabilir)

Alıcının immünsupresyon

düzeyi



Net immunsupresyonu etkileyen 

faktörler

Viral enfeksiyonlar

Herpesvirus, HBV, HCV, HIV, RSV, 

İnfluenza

İmmunsupresif tedavi

Tipi, yoğunluğu,  

Mukokutanöz bütünlük

Kateter, dren

Önceki tedaviler

Kemoterapi, Antimikrobiyal

Metabolik durum

Üremi, malnutrisyon, DM, siroz/alkolizm, 

ileri yaş.      

Teknik komplikasyonlar 

Greft hasarı, koleksiyon, yara

Altta yatan immun defekt

Nötropeni, hipogamaglobulinemi, 

otoimmun hast.      





SOT Sonrası Enfeksiyonlar

• Primer morbidite ve mortalite nedeni 

• Ekzojen kaynaklı

– Verici kaynaklı 

• Endojen kaynaklı 

– Kronik veya latent enfeksiyonun reaktivasyonu

• Hasta bakımı kaynaklı



SOT SONRASI ENFEKSİYONLAR

•İmmunsüpresyona sekonder silik semptom ve bulgular 

•Hızlı seyir

•İnfeksiyonların %40’na yakınında ateş olmaz. 

Varolan ateşlerin %22’si noninfeksiyöz nedenli.

•Cerrahi ile değişen anatomi fizik muayene 

bulgularını yanıltabilir. 



SOT SONRASI ENFEKSİYONLAR

•Serolojik testler nakil sonrası tanıda çok yardımcı olmazken

preop dönemde latent enfeksiyon tanısı ve profilaksi için

yol gösterici

•Postoperatif süreçte antijen bazlı testler ve NAT tanıda

yardımcı

•Histopatolojik ve mikrobiyolojik tanı için sıklıkla doku

biyopsilerine ihtiyaç duyulmakta



SOT SONRASI ENFEKSİYONLAR

•Antimikrobiyal direnç daha sık (kolonizasyon ve enfeksiyon)

•Antimikrobiyal seçimi zor; ilaç etkileşimi, toksisitesi ve erken   

tedavi gerekliliği

•Sıklıkla cerrahi ya da invaziv işlem gerekmekte

•İmmunsüpresiflerin dozlarının azaltılmasına ihtiyaç 

duyulabilmekte

•İlaç seviyesi takibi, ilaç yan etkilerinin enfeksiyon bulguları 

ile karışması zorlaştırıcı faktörler.



Enfeksiyon yönetimi

Transplantasyon sırasında

Uygun kemoprofilaksi

Transplantasyon öncesinde

Alıcıda varolan enfeksiyonlar

Donör kaynaklı enfeksiyonlar

Transplantasyon sonrasında

Önleme

Enfeksiyon tanısı

Enfeksiyon tedavisi



SOT Öncesi Yönetim



Donör/Alıcı hazırlığı 

Enfeksiyonların 

saptanması

– Akut 

– Kronik 

– Latent

• Uygun olmayan organ 

naklinin engellenmesi 

• Hedefe yönelik

profilaksi veya preemptif

tedavi planı

• Aşılama programı

• Nakil sonrası

enfeksiyon sürveyansı



Canlı Donör

Zaman var aktif enfeksiyon tedavi edilebilir 

Transplantasyon geciktirilebilir 

Değerlendirme ile nakil arasında zaman geçmiş ise, 

tekrar değerlendirmek gerekli 



Kadaverik Donör

 Saatler içinde hızlı ve doğru karar 

 Medikal ve sosyal anamnez? 

 Beyin ölümü gerçekleşen klinik, hastane veya bölge 

özellikleri? 

 Zaman alıcı testler? 

 Profesyonel ekip??? 

 Duyarlı testlerin varlığı?

 Bilgilere ulaşım?

 Geç gelen sonuçlar?



Alıcı Adayının Hazırlığı 

• Medikal ve sosyal öykü

• Önceki enfeksiyonlar

• Seyahat edilen bölgeler 

• İkamet bölgesi 

• Hayvan teması 

• Çevresel maruziyet

• Enfeksiyon tarama 

testleri 

• Kişisel yaşam tarzı

• Hasta ve yakınlarının

eğitimi

• El hijyeni

• Profilaktik antibiyotik

kullanımı

•Temas sonrası profilaksi

• Aşı programı



Solid organ 

transplantasyonu ile 

geçişi gösterilmiş 

patojenler



Nakil öncesi viral enfeksiyon tarama

• Riskli gruplara NAT

• HIV Ab testi 4.

jenerasyon HIV tarama

olarak değiştirildi

• Batı Nil Virusu

mevsimsel ve canlı

donör ile kısıtlı

•VZV, HSV ve BK

virus serolojisi rutinde yok



Hepatit B

HBV

donör Alıcı AntiHBs Nakil öneri

antiHBs + +/- kabul

HbsAg+ +*/- red

* Bazı merkezlerde 

preemptif antiviral tedavi 

ile 

AntiHBc IgM +
+*/- red *

İzole AntiHBc IgG + - kar/zarar HBIg ± antiviral

+ kabul

KC tx-aşı ile immun

olanlara antiviral

profilaksi

HBsAg, AntiHBc total, AntiHBs, HBVDNA *

Nakil öncesi 28 gün içinde yapılmış 

olmalı



Hepatit C

HCV

Donör Donör HCV RNA Alıcı öneri

antiHCV + - antiHCV + Kabul, posttx izlem

antiHCV +
+ antiHCV +

Bilgilendirme ve antiviral tedavi 

ile

antiHCV +
- antiHCV -

Kabul, posttx izlem

antiHCV +
+ antiHCV -

Bilgilendirme ve antiviral tedavi 

ile

Donör havuzunu genişletmek için HCV+ olanlar 

değerlendirilmeli

Nakil öncesi 28 gün içinde yapılmış 

olmalı



CMV

CMV

Donör (D)/ 

Recipient (R)
Risk kategorisi

D+/R- YÜKSEK

D+/R+ ORTA

D-/R+ ORTA

D-/R- DÜŞÜK

Donör ve alıcıda Anti CMV 

IgG!



CMV

Yüksek risklilere

Süre tx tipine göre 

değişiyor

Valgansiklovir, IV 

gansiklovir, valasiklovir

Gansiklovir

Valgansiklovir

Sidofovir, foskarnet

Asemptomatik

Haftalık viral yük 

takibi/ 12 hafta

Valgansiklovir, IV 

gansiklovir



EBV

• Vericide EBV antikorlarının varlığı donasyona engel değil

• Ancak; özellikle D+/R- nakillerde

–Asemptomatik viremi

–Enfeksiyoz mononükleoz

–Posttransplant lenfoproliferatif hastalık (PTLD)*

o Yüksek riskli hastalarda ilk bir yıl viral yük takibi

o Yüksek viremi saptandığında immunsupresiflerin

azaltılması



Nakil öncesi bakteriyel tarama



• Bakteriyel solunum, üriner, kan akımı enfeksiyonları nakil 

öncesi uygun şekilde tedavi edilmeli

• Kadaverik donörde aktif bakteriyel enf saptanırsa alıcı 14 

gün antibiyoterapi almalı

• Sifiliz kontrendikasyon değil, alıcı posttx penisilin ile tedavi 

edilmeli



Tüberküloz 

• Anamnez

• Endemik maruziyet

• Radyolojik bulgular

• PPD ve IGRA

• Kadaverik vericilerde 

zaman yok

• Aktif tbc nakil için uygun değil

• Latent tb kontrendike değil 

ancak koruyucu tedavi için 

değerlendirilmeli

Vericide 

• Genellikle nakil sonrası 

reaktivasyon

• PPD ve/veya IGRA

• Posttx yalancı negatifliğe 

dikkat!

• Klinik, radyolojik, mikrobiyolojik, 

histopatolojik değerlendirme 

(invaziv işlemler!!)

• Aktif tb kontrendike

• Tedavi alan, ARB negatifse 

uygun

Alıcıda 



Nakil öncesi parazitik/fungal tarama

• Epidemiyolojik risk faktörleri

• Toksoplazma kalp ve diğer organ 

nakillerinde taranmalı

• Seropozitiflik kontrendike değil, SXT 

profilaksisi



SOT SırasındaYönetim



Cerrahi Profilaksi

ASHP Clinical Practice Guidelines for Antimicrobial Prophylaxis in Surgery

Böbrek, KC tx- profilaksi süresi 24 saat ile sınırlandırılmalı



SOT Sonrasında 

Yönetim
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FAZ 1:TRANSPLANT SONRASI 1. AY

Transplant sonrası 1. ayda görülen enfeksiyonlar, 

• Cerrahi komplikasyonlar,

• Hastane enfeksiyonları (aspirasyon , C. difficile koliti gibi)

• Donör kaynaklı  enfeksiyonlar, 

• Transplant öncesi alıcıda var olan enfeksiyonlar 

Erken dönemde fırsatçı enfeksiyonların görülmesi olası değildir.



Surveillance of common infections in the early period after renal transplantation

in a national centre: 2014 – 2017

3 yıllık sürede 473 böbrek nakli 

yapılan hasta

Posttx 30 günlük sürveyans

31 hastada enfeksiyon tanısı

doi:10.1111/tid.13261



FAZ 2:TRANSPLANT SONRASI 2.-12. AY

• Operasyona bağlı komplikasyon riski ve hastane kökenli enfeksiyonlar bu 

dönemde de devam etmektedir.

• CMV, VZV, HSV, EBV, HHV6-7, BK virüs

• Relaps hepatit (HBV,HCV)

• Toplum kökenli solunum yolu virüsleri (adenovirüs, influenza-parainfluenza virüs,

RSV, metapneumovirus)

• Pneumocystis jirovecii

• L.monocytogenes

• T.gondii

• Nocardia spp.

• Aspergillus spp.



FAZ 3:POSTTRANSPLANT 1. YIL

• Bu dönem allograft tatmin edici düzeyde çalışmaya başlamıştır ve 

immünsupresyon düzeyi ilk bir yıldaki kadar yüksek düzeyde değildir

• Bu dönemdeki sağlıklı bir alıcının maruz kaldığı toplum kökenli 

mikroorganizmalar, enfeksiyöz patolojilerde önemli bir rol oynar.



FAZ 3:POSTTRANSPLANT 1. YIL

• Fırsatçı enfeksiyonlar: 

• İlk bir yıl içerisinde hastane yatışı olan, 

• Operasyon komplikasyonu gelişen (ör: pankreatit, kolanjit, apse,      

üriner sistem enfeksiyonları),

• Graft reddini engellemek için immünsupresif tedavi dozunun 

yükseltilmesi gerekenler 



Turk J Urol 2019; 45(1)

• 213 böbrek nakilli hasta

• Post-transplant infeksiyonlar

• 49 hastada (23.1%) 1-6 ayda; 

• 13 hastada (6.1%) 6-12 ayda; 

• 5 hastada (2.4%) 1. yıldan sonra. 

• En sık üriner sistem (70 hasta, 34.3%). 

• En sık etken E. coli (n=66; 30.9%), Klebsiella spp. (n=18; 8.4%) ve         

Enterococci (n=18; 8.4%) 

• Kadaverik donörlerde canlı donörlere göre 1.78 kat daha sık (OR=1.78, 9

5% CI=1.03-3.09).



SOT Hastasında 

Aşılama









ÖZET

 Solid organ transplantasyonundaki ilerlemelere rağmen, enfeksiyonlar hala hem 

ülkemizde hem dünyada en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. 

 Solid organ alıcılarında görülen bu enfeksiyonların %1'den az bir kısmı donör kaynaklı, 

geri kalanı latent enfeksiyonların reaktivasyonu, toplum ve hastane kaynaklı 

enfeksiyonlar veya sıklıkla fırsatçı enfeksiyonlar şeklinde görülebilmektedir. 

 Donör ve alıcı adaylarının transplantasyondan önce medikal ve sosyal anamnezlerinin

alınması, fizik muayenelerinin yapılarak gerekli tarama testlerinin uygulanması 

enfeksiyonların önlenmesi ve yönetimi için kritik önem taşımaktadır. 

 Preoperatif değerlendirme ile transplantasyona engel bir durum olup olmadığına  karar 

verilmektedir. 

 Hazırlık döneminde yapılan tarama testlerinin bir kısmı zorunlu, bir kısmı da organa, 

bölgeye ve hastaneye bağlı olarak değişebilmektedir. 

 Transplante edilen organın kadavra veya canlı kaynaklı olması transplantasyon öncesi 

hazırlık protokollerinde değişikliği gerekli kılmaktadır. 



ÖZET

 Alıcı adayındaki aktif enfeksiyonlar transplantasyon öncesi tedavi edilmeli, aşı ile 

önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklık yok ise aşılama yapılmalıdır. 

 Donörde tespit edilen enfeksiyonlara yönelik olarak hasta ve klinik duruma göre risk 

değerlendirmesi yapılarak kararlar alınmalıdır. 

 Enfeksiyon riskini yok etmek veya belirlemek için yüzde yüz etkili bir tanı veya tarama   

yöntemi bulunmamaktadır. 

 SOT yapılan hastalarda donör kaynaklı enfeksiyonların sıfıra indirgenmesi birçok neden

den dolayı mümkün değildir. 

Multidisipliner Yaklaşım !!!!!



Çok boyutlu bir durum…



Sabrınız için teşekkürler…

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can 

be adapted to any content and meets various market segments. 

With this many slides you are able to make a complete 

PowerPoint Presentation that best suit your needs. 
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