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rgan nakillerinin en önemli sorunlar›ndan
biri vericinin organ›na karﬂ› al›c›n›n immün
sisteminde oluﬂan red reaksiyonlar›, di¤eri ise
infeksiyonlard›r. Red reaksiyonlar› ve infeksiyonlar baﬂar›s›z bir tedavi yap›l›rsa transplant›n
kayb›na yol açabilece¤i gibi fatal da seyredebilir. Günümüzde kullan›lan immünsüpresif tedavi
özgün de¤ildir ve birçok immünolojik fonksiyonu bask›lamay› hedef al›r. Bunun sonucu olarak
geliﬂen immünsüpresyon ve nötropeni, çok say›da faktörün birbiri ile etkileﬂim gösterdi¤i karmaﬂ›k bir klinik durumdur (1). Red olay›n› tedavi eden veya engelleyen immünsüpresif ilaçlar,
transplant al›c›s›n› infeksiyonlara daha duyarl›
bir konuma getirir. Örne¤in, siklosporin hücresel
immüniteyi bask›layarak transplant al›c›s›n› kronik hücre içi infeksiyon meydana getiren mantarlara, virüslere, parazitlere ve bakterilere çok duyarl› bir hale getirir. Steroidler ise lenfosit aktivasyonunu bloke ederken, granülosit ve makrofaj fonksiyonlar›n› da bozar. Bir antimetabolit
olan azatiopirin ise kemik ili¤i bask›lay›c›s›d›r
(2). Transplantasyonda yayg›n olarak kullan›lan
bu ilaçlar›n oluﬂturdu¤u yan etkilerin azalt›labilmesi için, sadece allograft (yabanc›) antijenlere
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karﬂ› oluﬂabilecek immün yan›t› (red olay›n›)
bask›layacak özgün immünsüpresiflerin geliﬂtirilmesi için yeni yaklaﬂ›mlar h›zla sürmektedir
(3). Ancak klinik transplantasyonda gözlenen büyük ilerlemelere ra¤men infeksiyon, transplant
hastas›n›n yaﬂam süresini ve kalitesini etkileyen
önemli bir faktör olarak durmaktad›r (4). Solid
organ transplant hastalar›nda f›rsatç› infeksiyonlar da dahil olmak üzere infeksiyon riski, iki ana
faktörün etkileﬂimiyle belirmektedir: Hastan›n
karﬂ›laﬂt›¤› etkenler ve immünsüpresyonun süre
ve düzeyi. Bu iki faktör aras›nda neredeyse matematiksel bir iliﬂki vard›r. Bir taraftan etkenle
karﬂ›laﬂma yeterince uzunsa, normal bir bireyde
bile hayat› tehdit eden bir infeksiyon bu grup
hastada da oluﬂabilir; di¤er taraftan a¤›r bir immünsüpresyon varsa normal endojen ve ekzojen
çevredeki s›radan mikroorganizmalarla bile fatal
sonuçlar geliﬂebilir (5).
Transplant hastas› için epidemiyolojik grupland›rma, toplumdan kaynaklanan infeksiyonlar
ve hastane infeksiyonlar› ﬂeklinde incelenebilir.
Aspergillus spp., Legionella spp. ve Pseudomonas aeruginosa ve di¤er çok dirençli gram negatif organizmalarla geliﬂen hastane kaynakl› f›rsatç› infeksiyon epidemileri iyi bilinmektedir. Bu tür
mikroorganizmalarla karﬂ›laﬂma ya hastan›n yatt›¤› ortamda, ya da hastan›n gerekli invaziv iﬂlemleri s›ras›nda meydana gelebilir (5). Bu hastalardaki predispozan faktörler; lökopeni, derimukoza bütünlü¤ünün bozulmas›, mesane-IV kateter gibi yabanc› cisimler, metabolik bozukluk-
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lar, immün sistemi direkt etkileyen latent virüs
infeksiyonlar›d›r. Serum albümin düzeyi 2.8 g/dL
alt›nda olanlar, hayat› tehdit eden infeksiyonlar
aç›s›ndan serum albümin düzeyi 2.8 g/dL'den
yüksek olanlara göre on kat daha fazla risk taﬂ›maktad›rlar. Ayr›ca, renal transplantasyondan
sonra f›rsatç› infeksiyonlara yakalanan hastalar›n
%90’› immün sistemi etkileyen latent bir viral infeksiyon geçirmektedirler.

doku ve organ kontaminasyonu (yara infeksiyonlar› dahil), pulmoner ve kateterle iliﬂkili infeksiyonlar (intravenöz yollar ve mesane kateteri)
ﬂeklinde gözlenir (1).
Transplantasyondan sonraki 1-6 ay aras›ndaki zaman dilimi transplant al›c›s›n›n hayat› tehdit
eden infeksiyonlar aç›s›ndan en büyük riskte oldu¤u dönemdir. ‹mmün sistemi bozan, lenforetiküler bir virüs olan sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonunun insidans› bu dönemde yükselir. Bu
süre, immünsüpresif ilaç dozlar›n›n en üst düzeyde oldu¤u bir dönemdir. Kan tranfüzyonlar›n›n da bu dönem içinde s›k uygulanmas› kan ve
kan ürünleriyle bulaﬂabilen infeksiyonlar aç›s›ndan riskleri artt›r›r. Ayr›ca kan transfüzyonlar› da
immünsüpresyona yol açarak infeksiyonlar aç›s›ndan hastan›n duyarl›l›¤›n› artt›r›c› belli baﬂl›
bir faktördür. S›k olarak görülen üriner sistem infeksiyonlar›, bakteremi ve sepsiste bu dönem

‹NFEKS‹YON TAKV‹M‹
Genelde kullan›lan immünsüpresif protokollere, iyi belirlenmiﬂ bir zaman süresi içinde belirli infeksiyonlar eﬂlik eder (Tablo 1). Transplantasyondan sonra ilk haftalarda esas olarak bakteri ve kandida infeksiyonlar› bulunabilir. Bu dönemde görülen infeksiyonlar›n %95’i benzer cerrahi giriﬂim yap›lan normal hastalarda gözlenenlerin hemen hemen ayn›s›d›r. Bu infeksiyonlar

Tablo 1. Solid Organ Transplantasyonlar›nda ‹nfeksiyon Takvimi*.

S›rad›ﬂ› infeksiyonlar

Beklenen
‹nfeksiyonlar
Viral
CMV baﬂlang›ç

CMV korioretiniti

HSV
Candida spp.
Fungal

EBV, VZV, papova, adenovirüs
Tbc

Pneumocystis

SSS

Listeria

Aspergillus, Nocardia, Toxoplasma
Cryptococcus

Bakteriyel
Yara inf.
Pnömoni
IV kateter inf.
Di¤er bakteriyel nozokomiyal inf.

Hepatit
Hepatit B

HCV-HBV (Nakil ile bulaﬂ)
Üriner infeksiyon (iyi seyirli)

Üriner infeksiyon, bakteremi, piyelit, relaps
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* 5 ve 13 numaral› kaynaklardan derlenmiﬂtir.
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için f›rsatç› infeksiyonlarla birlikte belli bir morbidite ve mortalite gösterirler (1).
Transplantasyon sonras› 1-6 y›l ise immünsüpresyonun azald›¤› ve esas olarak üriner sistem infeksiyonlar› ve erken dönemlerde edinilmiﬂ kronik infeksiyonlar›n devam› ﬂeklinde infeksiyonlar›n görüldü¤ü bir dönemdir. Potansiyel olarak ölümcül infeksiyonlar›n s›kl›¤› azalmakla birlikte toplum ya da hastane kaynakl›
bakteriler ve çok daha az oranlarda f›rsatç› organizmalar neden olabilir. Gram pozitif ve gram
negatif bakteriler, genel popülasyon için ola¤an
olmayan çok a¤›r infeksiyonlara yol açabilir. Bu
infeksiyonlar daha çok kronik allograft disfonksiyonlu hastalarda, ayr›ca tekrarlayan akut red reaksiyonu tedavilerinden sonra immünsüprese
olanlarda, CMV ve EBV gibi bir viral infeksiyonun getirdi¤i ek bir immünsüpresyonu olan al›c›larda oluﬂur. Kronik CMV infeksiyonunun immünsüpresif etkisi iyi bilinmektedir ve kronik B
ve C hepatitinin de immün bask›lay›c› bir etkisi
muhtemeldir (1).
Transplantasyon sonras› geç dönemdeki infeksiyöz komplikasyonlar hakk›nda yeterli bilgi
düzeyi henüz oluﬂmam›ﬂt›r (1). Transplantasyonun 10. y›l›ndan sonraki dönem olarak tan›mlanan geç dönemde infeksiyon riski taﬂ›yan hastalar renal fonksiyonlar› bozuk olanlar, yüksek düzeyde immünsüpresyonda olanlar, lökopenisi
olanlar ve splenektomililerdir. Geç dönemde
oluﬂan en s›k infeksiyonlar, toplum kaynakl›
pnömoniler ve üriner sistem infeksiyonlar›d›r.
Splenektomili hastalardaki kapsüllü bakteri sepsis riski, bu hastalar›n polivalan pnömokok ve
menengokok aﬂ›s› olmalar›n› zorunlu k›lar. Splenektomili hastalar için günlük profilaktik semisentetik penisilin kullan›l›m› da önerilmektedir.
Kronik red olay› olan, a¤›r immünsüpresif hastalarda geç dönemde s›kl›kla klasik f›rsatç› infeksiyonlar görülür. Bunlar Cryptococcus, Pneumocystis,
Nocardia, Herpes zoster ve Listeria infeksiyonlar›d›r. Ateﬂi olan transplant hastalar›nda f›rsatç› infeksiyonlar için araﬂt›rma yap›l›rken intervertebral disk aral›¤›, santral sinir sistemi ve periton gibi ola¤an d›ﬂ› infeksiyon bölgeleri de ak›lda tutulmal›d›r. Geç döneme eriﬂmiﬂ transplantl› hastalara diﬂ tedavileri, üst solunum yolu cerrahisi,
gastrointestinal sistem ve genitoüriner sisteme
yap›lacak invaziv giriﬂimler için antibiyotik profilaksisi verilmelidir. Bunu, ortopedik ve periferik
vasküler cerrahi için önerenler de vard›r. Sonuç30

Solid Organ Transplantasyonu ve ‹nfeksiyonlar

ta geç dönemde infeksiyonun önlenmesi, gereksiz yüksek doz immünsüpresif ajanlardan kaç›nma prensibi ile iliﬂkilidir (6).
Solid organ transplantasyonu sonucu geliﬂebilen infeksiyonlar, bilgi ve deneyim birikimine
ba¤l› olarak özellikle renal transplant hastalar›nda giderek azalmaktad›r (4). Transplant hastalar›nda infeksiyonlar, morbidite ve mortalitenin en
s›k nedeni olduklar›ndan solid organ transplantl› hastalarda görülen infeksiyonlar›:
1. Bakteriyel,
2. Fungal,
3. Viral,
4. Paraziter infeksiyonlar ana baﬂl›klar› halinde incelemek do¤ru olacakt›r (4,5).
1. BAKTER‹ ‹NFEKS‹YONLARI
Transplant hastas›nda bakteri infeksiyonlar›
beﬂ ana kategoriye ayr›labilir:
a. Üriner sistem infeksiyonlar›,
b. Yara infeksiyonlar›,
c. Akci¤er infeksiyonlar›,
d. Gastrointestinal sistem infeksiyonlar›,
e. F›rsatç› bakteri infeksiyonlar›.
Üriner Sistem ‹nfeksiyonlar›
Renal transplant al›c›s›ndaki en s›k bakteriyel
infeksiyon ﬂeklidir. ‹nsidans› oldukça de¤iﬂiktir
ve %6.1 ile %85 aras›ndad›r. Bu farkl›l›k, üriner
sistem infeksiyonunun tan›m›ndan, idrar örne¤i
alma s›kl›¤›ndan ve profilaktik antibiyotik kullan›m›ndan kaynaklanmaktad›r (1). Ortalama görülme s›kl›¤› %30-40’t›r.
Bakteri esas olarak mesane kateteri ile üriner
sisteme girer. Bakteri invazyonu için di¤er risk
faktörleri, kad›n cinsiyet, böbrek naklinden önce
üriner sistem infeksiyonu geçirmiﬂ olmak,
transplantasyon öncesi nefrektomi yap›lmam›ﬂ
ve tekrarlayan üst üriner sistem infeksiyonu bulunan polikistik böbrek hastal›¤›, diabetes mellitus, kronik viral infeksiyonlar ve önceden s›k üriner kateterizasyondur (1).
Renal al›c›larda üriner sistem infeksiyonlar›na neden olan bakterilerin baﬂ›nda Escherichia coli gelir. Di¤er üropatojenler Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, enterobakter türleri, enterokoklar, Serratia, Acinetobacter, Citrobacter ve Pseudomonas
aeruginosa'd›r. Son zamanlarda Corynebacterium
urealyticum (grup D2)’da olgular›n %10 gibi bir k›sHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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m›ndan sorumlu oldu¤u, ancak izolasyon güçlükleri nedeniyle birçok merkez taraf›ndan yeterince tan›namad›¤› bildirilmektedir.
Renal transplantasyondan sonraki ilk ayda
oluﬂan üriner sistem infeksiyonlar› s›k olarak piyelonefrit, bakteremi ve nükslerle iliﬂkilidir. Bu
hastalarda asemptomatik bakteriüri de çok s›k
görülür. Geç dönemlerde oluﬂan üriner sistem
infeksiyonlar› normalde selim seyirlidirler. Nadiren anatomik anomalilerle iliﬂkilidirler ve basit
antibiyotik tedavileriyle kolayl›kla eradike edilirler (1).
Yara ‹nfeksiyonlar›
Yara infeksiyonlar› insidans›, immünsüpresif
tedaviye ve perioperatif profilaktik antibiyotik
kullan›lmas›na göre %0.2 ile %56 aras›nda de¤iﬂir
(1). Hematom, idrar kaça¤› ve lenfosel, yara infeksiyonunun en önemli üç kayna¤›d›r. Yara infeksiyonunun al›ﬂ›lm›ﬂ mikroorganizmalar› stafilokoklar, streptokoklar ve E. coli gibi rutin görülen patojenlerdir. Yara infeksiyonu kuﬂkusu varsa, aktif olarak araﬂt›r›lmal›d›r. Ultrasonografi,
bilgisayarl› tomografi ve gerekirse sintigrafiden
yararlan›labilir. Bazen tan›sal invaziv radyolojik
giriﬂimlerle tan› kesinleﬂtirilmelidir. Bu tür infeksiyonlar, ikinci bir cerrahi giriﬂim ve uzun süre
hastanede kalmay› gerektirebilir (1,7).
Akci¤er ‹nfeksiyonlar›
Bakteriyel pulmoner infeksiyonlar, solid organ al›c›lar›nda akci¤er-kalp transplantasyonlar›
haricinde beklenenden daha azd›r. Nozokomiyal
pnömoniler genellikle transplantasyonun birinci
ay› içerisinde geliﬂirken, toplum kaynakl› pnömoniler transplantasyon sonras› herhangi bir zamanda oluﬂabilir. Nozokomiyal pnömoniler, ço¤unlukla gram negatif mikroorganizmalarla ve
ventilatör kullan›m› gerektiren hastalarda olabilir. Legionella gibi ola¤an d›ﬂ› patojenlere de ülkemizdeki merkezlerde rastlan›labilmektedir. Toplum kaynakl› pnömoniler aç›s›ndan ise beklenece¤i gibi gram pozitif organizmalar ve Haemophilus influenzae en s›k etyolojik ajanlard›r (8,9). Pulmoner nocardiosis de renal allograft al›c›lar›nda
rastlanabilen hayat› tehdit edici bir infeksiyondur (10).
Mycobacterium tuberculosis, renal transplant al›c›lar›nda ve di¤er solid organ al›c›lar›nda genel
popülasyondan 100 kat daha fazla görülür. Klinik
formlar çok daha çeﬂitli olup, pulmoner kaviter
hastal›k, deri hastal›¤› ve gastrointestinal hasta-
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l›ktan baﬂka miliyer hastal›k ﬂeklinde de görülebilir. ‹zoniazid ve rifampin gibi ilaçlar›n hepatik
disfonksiyonu olanlarda kullan›lmas›ndaki güçlük ve bu ilaçlar›n siklosporinle potansiyel etkileﬂiminden dolay› antitüberküloz profilaksisi,
solid organ transplantl› al›c›larda önemli bir
problem olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (5).
Atipik mikobakteriyel türler de renal transplantl› hastalar› infekte edebilir. Atipik mikobakterilerden M. kansasii ve MAC kompleksle akci¤er, deri ve iskelet sistemini tutan sistemik bir
infeksiyon veya M. marinum, M. haemophilum ya da
M. chelonei gibi “rapid grower” gruptaki atipik mikobakterilerle oluﬂan ve sadece deriyi tutan infeksiyonlar gözlenebilir.
Gastrointestinal ‹nfeksiyonlar
Klasik enterik patojenler, renal transplant al›c›lar›nda s›k de¤ildir. Tifo d›ﬂ› salmonella infeksiyonlar› ve özellikle besin zehirlenmesi ﬂeklinde seyreden salmonellalar al›ﬂ›lmad›k ölçüde
a¤›r olabilir. Clostridium difficile ile oluﬂabilen psödomembranöz enterokolit, immünsüprese solid
organ al›c›lar›nda önemli ve ölümcül olabilen
klinik sorunlar yaratabilir (7).
F›rsatç› ‹nfeksiyonlar
Gram pozitif ve gram negatif basillerin genel
popülasyonda ciddi infeksiyonlara neden olmas›, ender gözlenen klinik bir durumdur. Solid organ al›c›lar›ndaki f›rsatç› infeksiyon riskini hastan›n karﬂ›laﬂt›¤› mikroorganizmalarla immünsüpresyon düzeyi aras›ndaki etkileﬂmeler belirler.
Transplantasyonun birinci ay›nda çok tipik bir
f›rsatç› infeksiyon yoktur. Al›c›larda gözlenen en
s›k hücre içi patojen Listeria monocytogenes’dir. Bu
infeksiyon menenjit, beyin apsesi veya meningoensefalit ﬂeklinde a¤›r klinik formlarda görülebilir (1,7).
2. FUNGAL ‹NFEKS‹YONLAR
Solid organ al›c›lar›nda fungal infeksiyon üç
klinik formatta karﬂ›m›za ç›kar:
a. Histoplazmozis, blastomikozis veya koksidioidomikozis gibi belli co¤rafi bölgelere özgü
mikozlardan birinin yayg›n primer infeksiyonu
veya reaktivasyonu,
b. Pneumocystis carinii pnömonisi,
c. Candida spp., Aspergillus spp. ve Cryptococcus
neoformans gibi f›rsatç› patojenler.
Belli co¤rafi bölgelere s›n›rl› olan birinci grup
funguslarla karﬂ›laﬂan bireylerde akci¤er grafi31
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sinde fokal veya yayg›n miliyer infiltratlar›n oldu¤u subakut bir hastal›k, nonspesifik sistemik
ve fokal bir odak oluﬂturmadan geliﬂen ateﬂ ve
aç›klanamayan pansitopeni ya da infeksiyonun
metastatik yönlerinin bask›n oldu¤u bir tablo
(histoplazmozis ve blastomikozisdeki deri mukoza belirtileri veya koksidioidomikozda gözlenen merkezi sinir sistemi belirtileri) meydana
gelir (4).
Pneumocystis carinii, anti pneumocystis profilaksisi almayan al›c›lar›n›n yaklaﬂ›k %10’unda
pnömoniye neden olabilir. Önceden geçirilmiﬂ
CMV infeksiyonu ve immünsüpresif tedavi süresinin uzunlu¤u belli bir risk faktörü oluﬂturur. P.
carinii pnömonisi oluﬂtu¤unda genellikle subakut
baﬂlang›çl›d›r, bilateral alveoler ve interstisyel
akci¤er infiltratlar› karakteristiktir (4).
S›k bir sorun, transplantasyondan sonra f›rsatç› mantar infeksiyonlar›n›n ortaya ç›kmas›d›r.
‹ki ﬂekilde görülebilirler:
1. Cryptococcus neoformans veya Aspergillus spp.
neden oldu¤u ço¤unlukla akci¤erleri bazen nazal sinüsleri tutan primer nazo pulmoner infeksiyon,
2. Akci¤er infeksiyonlar›nda ya da infekte intravenöz kataterlerin neden oldu¤u infeksiyonlara eﬂlik eden Candida, Aspergillus veya Pseudoallescheria boydii’nin neden oldu¤u sekonder infeksiyonlard›r. Bunlar›n herbiri özellikle deri ve santral sinir sistemi baﬂta olmak üzere di¤er anatomik bölgelere metastaz yaparak yay›labilirler.
Diyabetik renal transplant hastalar›nda, özellik
gösteren bir Candida infeksiyonu ﬂekli, doku invazyonu ve hematojen yay›lma ile seyreden,
üreterovezikal bileﬂkede mantar t›kaçlar› oluﬂturarak böbrek fonksiyonlar›n› bozabilen kandidaüri’dir (4).
3. V‹RÜS ‹NFEKS‹YONLARI
Transplant hastalar›, influenza gibi toplumda
s›k gözlenen viral infeksiyonlara daha duyarl›
iken di¤er taraftan herpes virüsleri, hepatit virüsleri ve HIV bu hasta grubunda daha yüksek
bir virülansa, h›zl› bir seyire ve di¤er hasta popülasyonlar›nda oldu¤undan daha a¤›r klinik
manifestasyonlara sahiptirler (5).
Herpes Grup Virüsler
CMV, EBV, VZV, Herpes simplex virüs 1 ve 2
(HSV-1, HSV-2) ve insan herpesvirüs-6 (HHV-6)
transplant hastas›nda özel bir etkiye sahiptirler.
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CMV, insan herpes grubu virüslerin en geniﬂ
grubudur. Primer infeksiyonu ya kronik infeksiyon ya da rekürrent infeksiyon takip eder. Tekrarlayan infeksiyonlar genellikle latent virüsün
reaktivasyonu ile oluﬂur. ‹mmün bak›mdan normal sa¤l›kl› eriﬂkinlerin %50-80’inde IgG s›n›f› özgül anti CMV antikorlar› vard›r. ‹mmünsistemleri
normal bireyler ateﬂ, mononükleoz, ikterik hepatit ve hemolitik anemiyle seyreden CMV infeksiyonu klini¤ini çok ender gösterirler. Ancak
CMV infeksiyonu, immünsüprese kiﬂilerdeki
morbitidenin baﬂl›ca nedenidir ve ölümlerin
önemli bir oran›ndan sorumludur. Tüm renal
transplantasyonlar›n %35'inde belirgin CMV infeksiyonu oluﬂtu¤u ve ölümlerin %2’sinden
CMV’nin sorumlu oldu¤u bildirilmektedir
(11,12). Renal transplantl› hastada CMV infeksiyonunun klini¤i iki ﬂekilde gözlenir. Birincisi;
ateﬂ, lökopeni, trombositopeni, pnömoni, hepatit ve gastrointestinal ülserasyonlar›n çeﬂitli ﬂekillerde kombinasyonunun görüldü¤ü tranplantasyonun ilk dört ay›nda görülen ﬂeklidir. ‹kincisi ise daha önce geçirilmiﬂ akut hastal›¤› takip
edebilen ya da CMV infeksiyonunun ilk belirtisi
olabilen, tranplantasyonun alt›nc› ay›ndan sonra
ortaya ç›kan ilerleyici korioretinittir (5). Aktif
CMV infeksiyonunun klasik serolojik tan›s›, önceden seronegatif hastalardaki serokonversiyona veya önceden seropozitif bir kiﬂide IgG antikor titrelerinin 4 kat ya da daha fazla artmas›na
dayan›r. Viral antijenlerin saptanmas›yla da tan›
konulabilir. Ancak transplantasyondan sonra
hücresel ve humoral immün yan›tlar, serolojik
testleri güvenilmez hale getirir. Bu nedenle virüsün h›zl› bir yöntemle gösterilmesi önem taﬂ›r.
Alt›n standart halen hücre kültürü tekni¤idir. Bu
yöntemin kötü taraf› sitopatik bir etki gösterilene kadar 6 haftadan daha uzun bir sürenin gerekmesidir (11). CMV’nin saptanmas›, polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) ile çok h›zl› yap›labilir.
Bu yöntemle CMV viremisi ayn› gün içerisinde
gösterilebilir. PCR ile viremi klinik hastal›k baﬂlamadan birkaç gün önce saptanabildi¤inden,
önceden (preemptive) tedaviye de f›rsat sa¤lan›r. Transplantasyondan sonra ilk 2-3 ay PCR taramalar›yla hastay› izlemenin yararl› olaca¤› ve
antiviral tedavinin önceden baﬂlanmas›na imkan
tan›yaca¤› bildirilmektedir. Benzer ﬂekilde k›sa
süre içerisinde sonuç veren “shell-vial” gibi
CMV’yi do¤rudan göstermeye dayal› testler de
yayg›nlaﬂmaktad›r (5,7).
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Epstein-Barr virusu (EBV) transplant al›c›s›ndaki mononükleoz sendromunun ender bir nedeni olmas›na karﬂ›n, baﬂl›ca etkisi B hücre lenfoproliferatif hastal›klar›n patogenezindeki rolüdür. Bu infeksiyonun patogenezine ait günümüz
kavramlar› orofarinksdeki EBV replikasyonunun
B hücrelerinin transformasyonu ve ölümsüzleﬂmesi ile sonland›¤›n› düﬂündürmektedir. Normal
eriﬂkinlerde (%95’den fazlas› EBV için seropozitiftir) virüse özgü T hücreleri, bu transforme B
hücrelerini ortadan kald›r›rlar. Transplantl› hastada ise özellikle siklosporin olmak üzere immünsüpresif tedavi, doza ba¤›ml› olarak bu koruyucu mekanizmay› ortadan kald›rmakta ve
böylece ölümsüz hale gelmiﬂ hücre klonlar›ndan
lenfoproliferatif hastal›k geliﬂmesini mümkün
k›lmaktad›r (13). EBV transplantl› hastalarda klinik, ateﬂ (FUO), tonsillit, farenjit, gastrointestinal
kanama ve perforasyon, hepatit, pnömoni, fokal
beyin hastal›¤› ﬂeklinde gözlenebilir. Ayr›ca ço¤u tipik lenfomalar›n aksine EBV ile iliﬂkili lenfoproliferatif maligniteler, lenf bezi d›ﬂ›nda yerleﬂim gösterebilir. Klinik ve patolojik olarak EBV
ile iliﬂkili lenfoproliferatif hastal›klar poliklonal
ve benign mononükleoz tablosundan, monoklonal ve h›zla ilerleyen malign bir prosese kadar
de¤iﬂik klinik tablolar ﬂeklindedir (5).
HSV ile primer infeksiyon, transplantl› hastalarda enderdir, s›k olarak reaktivasyon ﬂeklinde
gözlenir. Reaktivasyon gösteren hastalar›n üçte
birinde özgül antikor titreleri de artar. Transplante organla virüs bulaﬂmas› nadir olarak bildirilmiﬂtir. Olgular›n %40’› belirtisizdir. Belirti veren olgularda HSV infeksiyonu genellikle transplantasyondan sonraki birinci ayda görülür (Tablo
1). Anogenital lezyonlar, panaris, konjunktivit,
kornea ülserleri ve keratit gibi çok çeﬂitli lezyonlarla seyreder. ‹nfeksiyonun iç organlar› tutacak
ﬂekilde yay›lmas› çok enderdir. DIC’e yol açan
fulminan hepatit ve karaci¤er yetersizli¤inin nedeni olabilir, ancak tan› zordur ve tablo genellikle tan›dan önce öldürücüdür. AIDS’de gözlenen
özefagus ülserleri de meydana gelebilir. Rektum, kolonlar ve ileum da tutulabilir, ﬂiddetli kar›n a¤r›s›, diyare ve rektal kanamaya neden olur.
Ölümcül pnömoni veya meningoensefalit meydana gelebilir. ﬁüpheli lezyonlardan virüsün
identifiye veya izole edilmesiyle tan› do¤rulanabilir. Lezyondan kaz›narak al›nan taze doku örne¤i veya biyopsinin immünfloresan veya elektron mikroskobuyla incelenmesiyle HSV partikülleri gösterilerek çok h›zl› tan› mümkündür. Bu
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yöntemlerle HSV ile Varisella zoster ay›rt edilemez, bu nedenle antijen yakalayan ELISA daha
güvenilir bir metod olarak kullan›labilir. Bo¤az
çalkant› suyu, idrar ve serviks kültüründe HSV
saptanabilir. Klinik HSV infeksiyonu olan her solid organ transplantl› hastada antikor titresi tayin
edilmelidir. Baﬂlang›ç düzeyi düﬂük ise ve özellikle 2 hafta içinde serokonversiyon olmazsa,
yayg›n hastal›k geliﬂme riski yüksektir. Antikor
düzeyi yeterli ise deri ve mukoza lezyonlar› kendili¤inden iyileﬂebilir (7) .
Varisella zoster infeksiyonu transplant al›c›lar›nda HSV’ye göre daha ender gözlenir. Renal
transplantl› hastalar›n yaklaﬂ›k %3’ünde, normal
toplumdakinin 10 kat› fazla bir oranda meydana
gelir (7). Primer VZV infeksiyonu solid organ
transplantl› hastada oldukça kötü seyirlidir. Yayg›n visseral infeksiyon, hemorajik pnömoni, ensefalit, DIC ve e¤er erken tedavi edilmezse ölüm
oluﬂabilir. Primer VZV infeksiyonunun aksine, bu
hastalarda VZV reaktivasyonu nispeten selim bir
özelli¤e sahiptir, genellikle visseral tutulum olmadan geliﬂir (5). VZV için tan› yöntemleri HSV
ile ayn›d›r. Primer infeksiyonlarda çok s›k olarak
antikor art›ﬂ› olur, ancak renal transplantl›lardaki
tüm zoster ataklar›nda antikor art›ﬂ› olmayabilir.
Serolojik yan›t›n gösterilememesi nükseden veya süregen infeksiyonlarla birliktedir (7).
Human herpes virüs 6 (HHV-6) ilk kez 1986
y›l›nda lenfoproliferatif patoloji gösteren hastalar›n perifer kan›ndaki mononükleer hücrelerden izole edilmiﬂtir. Serolojik gözlemler infeksiyonun genellikle yaﬂam›n ilk y›l›nda kazan›ld›¤›n› göstermiﬂtir. ‹nfeksiyonlar›n ço¤u belirtisizdir
veya HHV-6 alt›nc› hastal›k etkeni olarak benign
bir klinik form gösterir. Büyük çocuklarda ve yetiﬂkinlerde primer infeksiyon, mononükleoz
benzeri bir klinik tablo ve karaci¤er hastal›¤› yapabilir. Virüs, böbrek transplant al›c›lar›n›n kan›ndan izole edilmiﬂtir. Transplant sonras› hastalarda infeksiyon her zaman sessiz olup, primer
CMV infeksiyonuna eﬂlik ederek veya canl› CMV
aﬂ›s› ile ba¤›ﬂ›klama sonras›nda HHV-6 antikor
titresinin art›ﬂ› ile kendini gösterir. Bu olay›n klinik etkileri henüz tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Hepatit Virüsleri
Hepatit solid organ transplant al›c›lar›nda s›k
bir komplikasyondur ve HBV, HCV gibi primer
hepatotrof virüsler bunun en s›k nedenidir (14).
Özellikle B virüs infeksiyonu baﬂta olmak
üzere, hepatit virüslerinin renal transplant al›c›33
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lar›ndaki etkisi tart›ﬂmal›d›r. Son zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalar HBsAg pozitif ve negatif hastalar
aras›ndaki hasta ve greft sa¤kal›m oranlar›n›n
benzer oldu¤unu göstermektedir. Öte yandan
baz› araﬂt›r›c›lar ise HBsAg pozitif hastalardaki
fulminant hepatit geliﬂme riskinin ve ölüm oran›n›n artt›¤›n› bildirmektedirler.
HBV’li hemodiyaliz hastalar›n›n yaklaﬂ›k
%60’›nda infeksiyon spontan iyileﬂirken, geri kalan hastalarda yetersiz immün yan›t nedeniyle
kronik HBV infeksiyonu geliﬂir. Bu kronik HBV infeksiyonu renal transplant› takiben immünsüpresif tedaviyle yeniden aktivasyon kazanabilir.
Renal transplant hastalar›ndaki kronik HBsAg taﬂ›y›c›l›¤› prevalans› %1.8-%8 aras›nda bildirilmektedir (15,16). HBsAg pozitif hastalarda renal
transplantasyon endikasyonu tart›ﬂma konusu
olmaya devam etmektedir; renal transplantasyonu destekleyen ço¤u çal›ﬂma k›sa takip sürelerine dayanmaktad›r. Transplant öncesi gerek
HBV-DNA titresinin ve gerekse karaci¤er biyopsisinin transplantasyon sonras› klinik alevlenme
için yeterli bir prognostik faktör olmayaca¤› bildirilmektedir (15). HBV taﬂ›y›c›l›¤›na, kronik immünsüpresyonun eklenmesi, özellikle transplantasyon öncesi yüksek düzeyde HBV replikasyonu gösteren hastalar baﬂta olmak üzere siroz
ve hepatoselüler karsinoma geliﬂmesi aç›s›ndan
risklidir. Transplantasyonu izleyen 10 y›lda replikatif HBV taﬂ›y›c›lar›n›n en az %50’si ya ölmüﬂ,
ya da bu virüs nedeniyle ciddi ﬂekilde hasta durumda olacaklard›r (13). Bu nedenle günümüzde
HBsAg pozitif replikatif hastalarda renal transplantasyon, (hemodiyaliz alternatifi bulundu¤undan) ekonomik olmamaktad›r. Ancak hasta
transplantasyonu çok isterse dikkatli hasta seçimi, karaci¤er biyopsisi ve replikasyonu belirleyen di¤er indikatörlerle transplant sonras› uzun
bir izlem gereklidir (15).
Son zamanlarda HCV infeksiyonunun renal
transplantasyondan sonra en önemli hepatit nedeni oldu¤u bildirilmektedir. HCV infeksiyonu
ço¤u hastada hemodiyaliz s›ras›nda oluﬂmaktad›r. Transplantasyondan sonraki erken dönemde
karaci¤er patolojisi, akut fibrotik kolestatik hepatit d›ﬂ›nda iyiyken, uzun dönemde sonuç farkl›d›r (17). HCV’ye ba¤l› akut semptomatik hepatit ender olarak geliﬂir, kronik HCV ise yavaﬂ ilerler. ‹lk 2-3 y›l içinde HCV infeksiyonu immünsüpresyona katk›da bulunur. Üç y›ldan sonra ise terminal karaci¤er hastal›¤› geliﬂir (5). Hastalar›n
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ço¤unda PCR ile HCV-RNA gösterilmesine ra¤men bunlar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda normal ALTGGT düzeylerine rastlanabilmektedir. HCV hastalar›ndan al›nan karaci¤er biyopsilerinde %15
minimal de¤iﬂiklik, %37 persistan kronik hepatit
(düﬂük aktivite skoru), %34 kronik aktif hepatit
(yüksek aktivite skoru) ve %7 siroz saptanm›ﬂt›r.
Ayr›ca k›sa süre öncesine kadar sadece HBsAg
pozitif olan hastalarda renal transplanttan sonra
görüldü¤ü bildirilen akut fibrotik kolestatik hepatitin HCV ile de görüldü¤ü bildirilmektedir.
HCV infekte al›c›larda kriyoglobülineminin bulunabilece¤i membranoproliferatif glomerülonefrit
ve membranöz glomerülonefrit gibi ekstrahepatik tutulumlar görülebilmektedir (17).
Halen tart›ﬂmal› olmas›na ra¤men hali haz›rda anti-HCV pozitif donörlerden sadece “hayat
kurtar›c› transplantasyonlar” için (karaci¤er, kalp
ve akci¤er) organ al›nmas› önerilmekte, renal
transplantasyon için ise önerilmemektedir.
HIV
AIDS’li ve kronik böbrek yetmezlikli hastalar
ço¤u merkezde solid organ transplantasyonu
için uygun aday olarak kabul edilmemektedirler.
Transplantasyona giden HIV pozitif bireylerin
klinik sonuç bak›m›ndan yaklaﬂ›k üç eﬂit da¤›l›ml› grup oluﬂturdu¤u gösterilmiﬂtir:
1. Transplantasyondan sonra 6 ay içinde
ölenler (%33, baﬂl›ca neden infeksiyon),
2. Transplantasyondan 2-3 y›l sonra AIDS geliﬂenler (%33, zidovudin ve P. carinii profilaksisi
bunlar› yaﬂam sürelerini anlaml› olarak uzatabilmektedir),
3. Transplantasyondan sonra 5-7 y›l aras›
asemptomatik HIV pozitif taﬂ›y›c›lar ve fonksiyonel grefti olanlar (%33).
Bugün için HIV ile infekte hastalara renal
transplantasyon yap›lmamas› genel kabul görmektedir, çünkü renal kronik yetmezlikli hastalar›n elinde diyaliz gibi bir tedavi modalitesi mevcuttur. Ancak karaci¤er ve kalp nakli için HIV pozitif hastalar (yaﬂam› idame ettirecek baﬂka bir
seçenek olmad›¤›ndan) t›bbi etik aç›dan de¤erlendirilmelidir (5,18).
HIV ile infekte bir donörden herhangi bir organ veya doku nakli, virüsü kesinlikle al›c›ya geçirecektir, bulaﬂ oran› %100’e yak›nd›r. Bu nedenle AIDS için yüksek riskli oldu¤u bilinen hemofilik hastalar, intravenöz ilaç kullan›c›lar› ve
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homoseksüellerden organ ve doku ba¤›ﬂlar› kabul edilmemelidir. Ço¤u transplantasyon merkezi, Western blot veya baﬂka bir do¤rulama sonucu ne olursa olsun ELISA ile anti-HIV pozitif donörleri kesin olarak kabul etmemektedir. Geliﬂmemiﬂ ülkelerde yap›lan nakillerde, uygun taramalar›n yap›lmamas› sonucu, ülkemize al›c› taraf›ndan HIV getirilebilece¤i düﬂünülmektedir.
Papovavirüs
‹nsan papilloma virüslerinin neden oldu¤u
anogenital ve üretral papillomatozis, solid organ
transplantl› hastalarda normal popülasyondan
14 kat daha fazla görülür, ancak yass› hücreli kansere dönüﬂme olas›l›¤› aç›s›ndan artm›ﬂ bir risk
belirlenmemiﬂtir.
4. PARAZ‹TER ‹NFEKS‹YONLAR
Bu baﬂl›k alt›nda transplantasyon uygulamalar›nda ciddi bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kan T.
gondii ve S. stercoralis infeksiyonlar›na de¤inilecektir.
Toxoplasma gondii solid organ transplantasyonlar›ndan sonra genellikle reaktivasyon olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle, ülkemiz gibi
infeksiyonun yüksek bir prevalans gösterdi¤i
toplumlarda reaktivasyon aç›s›ndan özel bir
önem gösterilmelidir. Seronegatif kalp transplantasyon al›c›lar›na seropozitif donörden yap›lan nakillerin yaklaﬂ›k %50’si aktif primer infeksiyonla sonlan›r. Bunun nedeni latent infeksiyonun kalp kas›na olan affinitesidir ve TMP-SMX
profilaksisi için bu grup hastada endikasyon belirler. Profilaksi için primetamin de kullanan rejimler bulunmaktad›r.
Strongyloides stercoralis ölümcül otoreinfeksiyon
riski nedeniyle transplant hastalar›nda çok dikkat edilmesi gerekir bir intestinal helmintik parazittir. Rhabditiform ve filariform larvalarla oluﬂan infeksiyonlar› fatal seyredebilir. Gastrointestinal ve pulmoner semptomlarla belirti verir. Bu
nedenlerle transplantasyon öncesi klinik ve laboratuvar de¤erlendirmelerde endemik bölge
temas› olanlar incelenmelidir. Tek fekal örnekle,
infekte hastalar›n çok az bir oran› (%27) saptanabildi¤inden, parazitoloji laboratuvarlar›na (istem ka¤›d›nda klinik gereklili¤i de belirtilerek)
transplant adaylar›ndan, mümkünse çok say›da
fekal örnek yollanmal›d›r. Pozitif hastalar,
transplantasyon öncesi 3 günlük tiabendazol tedavisinden sonra ve tekrar parazitolojik de¤erlendirmeyle transplantasyona al›nabilirler.
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PROF‹LAKS‹
‹mmünsüprese solid organ transplant al›c›lar›ndaki ço¤u infeksiyöz hastal›¤›n oldukça a¤›r
seyretmesi nedeniyle, infeksiyon takvimine
(Tablo 1) göre belirlenmiﬂ koruyucu stratejiler
geliﬂtirilmektedir. Transplant hastalar›nda canl›
virüs aﬂ›lar›ndan kaç›n›lmas› genel bir kurald›r.
‹nfluenza aﬂ›s›n›n her y›l yap›lmas›, pnömokok
aﬂ›s›n›n 2-5 y›lda bir tekrar› önerilmektedir. K›zam›k, kabakulak, k›zam›kç›k, VZV ve oral polio
aﬂ›lar› canl› aﬂ› olduklar›ndan kaç›n›lmal›, inaktif
aﬂ›lar tercih edilmelidir. E¤er transplant al›c›s›
seronegatifse hepatit B aﬂ›s› tavsiye edilmekte,
ancak serolojik yan›t %18-32 aras›nda de¤iﬂmektedir. Tetanoz-difteri (Td) rapeli ise tart›ﬂmal›d›r
(19), ancak ülkemiz koﬂullar› düﬂünüldü¤ünde
önerilmelidir.
Siklosporin içeren immünsüpresyon uyguland›¤›nda, renal transplant hastalar›nda primer infeksiyon riski taﬂ›yanlar›n %60’›nda, transplant
öncesi seropozitif olanlar›n ise %20’sinde klinik
olarak CMV infeksiyonu ortaya ç›kmaktad›r. OKT
3 veya di¤er antilenfosit antikor tedavisi klinik
olarak belirgin CMV infeksiyon riskini üç kat artt›rmaktad›r. Antilenfosit antikor tedavisi esnas›nda gansiklovir ile “preemptive” tedavi hastal›¤›n ortaya ç›k›ﬂ›n› azaltabilmektedir. Ayr›ca
transplantasyondan sonraki ilk 4 ayda yüksek
doz oral asiklovir veya intravenöz anti-CMV hiperimmünglobülin semptomatik CMV infeksiyonuna karﬂ› korunmada etkin olmaktad›r (4).
Orofarinkste yüksek düzeyde Epstein-Barr virüs replikasyonunun ve OKT-3 veya yüksek doz
steroid kullan›m›n›n, geç dönemde lenfoproliferatif hastal›k geliﬂimi ile do¤ru orant›l› oldu¤u
gösterilmiﬂ ve viral replikasyonun en düﬂük oldu¤u dönemde asiklovir veya gansiklovir profilaksisinin yararl› olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür (18).
P. carinii için yüksek doz trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) ve intravenöz pentamidinden oluﬂan standart tedavi, siklosporinle sinerjistik nefrotoksitite ve di¤er istenmeyen etkilerin ﬂiddetlenmesi nedeniyle problem yaratabilir. Bu nedenle tolere edebilen hastalarda düﬂük doz TMP-SMX ile koruma tercih edilir. Sülfonamid allerjisi olanlarda ise ayl›k pentamidinin
aeresol yoldan uygulanmas› önerilmektedir. Solid organ transplantl› hastalarda profilaksinin 6
ay sürdürülmesi önerilmektedir (19).
Mantar infeksiyon riski dolay›s›yla profilakside özel bir titizlik göstermek gerekmektedir.
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Transplantasyondan sonra en az birkaç ay mukozal mantar profilaksisi yap›lmal›d›r. Antifungal
olarak nistatin veya bir di¤er oral antifungal kullan›m› önerilebilir. Mesane kateteri gibi yabanc›
cisimlerin erken ç›kar›lmas› mantar kolonizasyonunu önleyecektir (7,19).
Solid organ transplantasyonunu izleyen tüberküloz önemli bir klinik sorun olarak karﬂ›m›za
ç›kabilir. Ayr›ca tüberkülozun yerleﬂim yeri genellikle tipik de¤ildir ve ölüm oran› yüksektir.
Ülkemiz gibi infeksiyonun yüksek bir prevalansla seyretti¤i bölgelerde, saptanan hastalar›n
transplantasyondan bir süre önce antitüberküloz
tedavisine al›nmalar› ve tedavinin transplantasyondan sonra da devam ettirilmesi önerilir. Ancak izoniazidin siklosporinin metabolizmas›n›
h›zland›rd›¤›, kan siklosporin düzeylerini düﬂürerek red olay›na yol açabilece¤i; ayr›ca rifampisinin de gerek steroidlerin ve gerekse siklosporinin hepatik metabolizmalar›n› h›zland›rabilece¤i unutulmamal›d›r (7,20).
Renal transplant al›c›lar› baﬂta olmak üzere
di¤er solid organ al›c›lar›nda en s›k erken dönem
infeksiyon bölgesi üriner sistemdir ve en s›k
bakteremi kayna¤›d›r. Düﬂük doz TMP-SMX veya
siprofloksasinin transplantasyondan sonra 6-12
ay süreyle verilmesinin ürosepsisi elimine etti¤i
belirtilmektedir. TMP-SMX ayn› zamanda L. monocytogenes, Nocardia astereoides ve P. carinii gibi organizmalarla oluﬂan klinik infeksiyonlara karﬂ› da
koruma sa¤lamaktad›r. Renal transplant al›c›lar›nda yara infeksiyonlar›n› önlemede perioperatif antibiyotik uygulamas›n›n oldukça etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu profilaksi üropatojenlere ve
stafilakoklara karﬂ› yap›lmal›d›r. Perioperatif olarak uygun doz aral›klar›yla uygulanan sefazolin,
sefamandol ya da ampisilin-sulbaktam gibi antibiyotikler oldukça etkilidirler (5,7,20).
Özellikle diyabetiklerde olmak üzere t›kay›c›
mantar toplar› geliﬂti¤i için renal transplant al›c›lar›ndaki kandidal üriner sistem infeksiyonlar›n›n özel önemi vard›r. Asemptomatik kandidaüriye karﬂ› “preemptive” tedavi olarak iki haftal›k flukanazol ya da düﬂük doz amfoterisin ve flusitozinin beraber uygulanmas› önerilmektedir
(20).
TEDAV‹
Antimikrobiyal Tedavinin Genel Prensipleri
Klinik hastal›k ortaya ç›kmadan önce antimikrobiyal ilaçlar›n uygulanmas› olan “preemptive”
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tedavi, infeksiyon sürecinin oluﬂmas›n› önlemede oldukça etkin bir yöntemdir. ‹nfeksiyon bak›m›ndan yüksek riskin veya laboratuvar sonuçlar›n›n belirleyici oldu¤u bir tedavi biçimidir (5).
Yerleﬂmiﬂ bir infeksiyonu tedavi etmek için antimikrobiyal ilaçlar›n uygulanmas› terapötik uygulamalar ﬂeklinde adland›r›l›p, her iki modelde
de istenmeyen ilaç etkileﬂimleri ve toksik yan
etkiler ortaya ç›kabilmektedir. Özellikle tam doz
antibiyotik tedavileri, siklosporinle immünsüpresyon yap›lmakta olan hastalarda potansiyel
toksik etkileri ﬂiddetlendirir. Siklosporin ve antimikrobiyal ajanlar aras›nda üç tip etkileﬂim olur:
Baz› ilaçlar (en belirgin rifampisin) hepatik sitokrom P-450 enzim sistemiyle siklosporin kan düzeyini ve dolay›s›yla immünsüpresif etkiyi azalt›r
ve böylelikle allograft reddi tehlikesi ortaya ç›kar. Di¤er baz› ilaçlar (eritromisin, azitromisin,
klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol) siklosporinin hepatik metabolizmas›n› azalt›rlar, kan düzeyinin artmas›na neden olurlar ve
bu da siklosporin toksisitesi ve aﬂ›r› immünsüpresyon durumu yaratabilir. Di¤er bir etkileﬂim
doza ba¤›ml› olmayan idiyosenkrazidir ve bu durum çeﬂitli antimikrobiyal ilaçlarla oluﬂabilir.
Amfoterisin-B, aminoglikozidler, vankomisin,
yüksek doz TMP-SMX, pentamidin ve itrakonazol en s›k gözlenenlerdir (20).
Bakteriyel ‹nfeksiyonlar
Transplantasyonun alt›nc› ay›ndan sonra baﬂlayan üriner sistem infeksiyonlar› ürolitiyazis veya reflü gibi bir anatomik patoloji yoksa, rutinde
kullan›lan üriner sistemde etkili antibiyotiklerle
10-14 günlük tedavi rejimlerine iyi yan›t verir.
Transplantasyonun ilk aylar›nda oluﬂan ve genellikle dirençli hastane suﬂlar›na ba¤l› üriner
infeksiyonlar ise piyelonefrit, bakteremi ve ürosepsis riski taﬂ›rlar ve konvansiyonel antibiyotiklerle tedavi edildiklerinde nüks veya baﬂar›s›zl›k
sözkonusudur (5).
Yara infeksiyonlar›nda duyarl›l›k testleri, seçilecek do¤ru antibiyoti¤i gösterecektir. Ancak
genellikle antibiyotik tedavisi cerrahi drenaj›n
veya giriﬂimlerin yerine kullan›lmamal›d›r (7).
Ola¤an patojenlerle oluﬂan pnömoniler erken dönemde baﬂlanan geniﬂ spektrumlu antibiyotiklere iyi klinik yan›t verirken, Legionella spp.
ve Nocardia spp. ile oluﬂan pnömonilerde s›ras›yla makrolid antibiyotikler ve TMP-SMX tedavileri önerilmektedir (8,9,10).
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Aktif hastal›¤› olan tüberkülozlarda en az iki
bakterisidal ilaç (izoniazid, rifampisin veya pirazinamid) en az 12 ay süreyle verilmelidir. Antitüberküloz ilaç duyarl›l›klar› izlenmelidir (5).
Gastrointestinal salmonella infeksiyonlar›n›n
tedavisinde siprofloksasin uygun ve fekal konsantrasyonu yüksek oldu¤undan çok etkilidir.
Psödomembranöz enterokolit tedavisinde ise
nitroimidazol türevleri veya vankomisin oral yoldan kullan›l›r (7). Oral vankomisinin VRE insidans›n› artt›rmas›, bu alternatifin s›k kullan›lmamas›n› gerektirmektedir.
Transplant hastalar›nda ilk 2 ayl›k dönemde
f›rsatç› bakteri infeksiyonlar›n›n en önemli nedeni olan L. monocytogenes’in tedavisinde, gentamisinle birlikte penisilin veya ampisilin önerilebilir (5,7).
Fungal ‹nfeksiyonlar
Solid organ transplant hastalar›ndaki histoplasmozis, blastomikozis ve koksidioidomikozis
tedavisinde amfoterisin-B tedavisi standart bir
tedavi iken, flukonazol ve itrakonazol gibi azol
derivesi antifungal ilaçlar da önerilmektedir. P.
carinii pnömonisi tedavisinde ise yüksek doz
TMP-SMX ya da intravenöz pentamidin hastalar›n %80’den fazlas›nda etkindir, ancak yüksek
oranda ciddi yan etkilere (nefrotoksisite ve kemik ili¤i inhibisyonu) neden olabilirler. Kandida
tedavisinde renal transplant hastalar›nda flukonazol kullan›m› önerilmektedir. Fakat C. krusei ve
C. glabrata flukonazole dirençlidir. Flukonazolün
belirgin nefrotoksisitesi yoktur ve di¤er azol derivelerinden daha az hepatotoksiktir. Aspergillus
tedavisinde amfoterisin-B tek baﬂ›na önerilirken, Cryptococcus neoformans tedavisinde amfoterisinin flusitozinle birlikte kullan›labilece¤i belirtilmektedir (5,20).
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EBV infeksiyonu ile iliﬂkili posttransplant
lenfoproliferatif hastal›¤› olanlar›n yaklaﬂ›k
%20’si immünsüpresif tedavinin durdurulmas›na
veya azalt›lmas›na iyi bir klinik yan›t verirken,
büyük ço¤unlukla kemoterapi, radyoterapi, interferon ya da bunlar›n kombinasyonundan oluﬂan ek bir tümör tedavisine gereksinim duyarlar.
VZV infeksiyonu olanlarda ise hastal›¤›n erken
döneminde yüksek doz intravenöz asiklovir hayat kurtar›c› olmaktad›r. HSV infeksiyonu s›kl›kla
immünsüpresif tedavi yöntemiyle ilgili olup, tedavide oral ya da parenteral asiklovir oldukça
etkindir (4).
Günümüzde rekombinant inferferon alfa
(IFN-α) kronik replikatif hepatit B ve C infeksiyonunun tedavisinde kullan›lmakta olup, önceden
böbrek hastal›¤› olmayanlarda bile akut böbrek
yetmezli¤i ve nefrotik sendroma neden olabilece¤i bildirilmektedir. IFN-α tedavisi transplante
organ›n reddine neden olarak transplantasyonun baﬂar›s›n› etkilemektedir. Bu durum muhtemelen IFN-α’n›n MHC klas I antijenlerini indüklemesine ba¤l›d›r. IFN-α ayn› zamanda Natural
Killer (NK) hücrelerinin ve makrofajlar›n aktivasyonunda da önemli bir rol oynamaktad›r (22,23).
IFN-α akut redde neden oldu¤undan transplant
hastalar›nda kullan›m› önerilmemektedir. Renal
transplantasyondan sonra geliﬂen HCV infeksiyonunun ribavirinle tedavi edildi¤i bildirilmiﬂtir.
Bu ilaç HCV viral yükünü azaltmaktad›r ve renal
fonksiyon üzerine negatif bir etkiye sahip de¤ildir. En önemli yan etkisi hemoliz olup, ilaç kesilince hemoglobin de¤eri normale döner (17).
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