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ÖZET
Böbrek nakilli hastalarda infeksiyon hala önemli bir klinik
sorun olarak durmaktad›r. Yaﬂam boyu süren immünsüpresyona ba¤l› geliﬂen infeksiyonlar, bu hastalarda
baﬂta gelen ölüm nedenidir. Bu çal›ﬂmada 1980-1998
y›llar› aras›nda merkezimizde izlenen 135 böbrek nakilli
hastan›n infeksiyöz komplikasyonlar› retrospektif olarak
irdelenmiﬂtir. Bu olgular›n 83’üne (%61.4) canl› akraba
donörden, 18’ine (%13.3) akraba olmayan canl› donörden ve 34’üne (%25.1) de kadavradan böbrek nakli uygulanm›ﬂt›r. ‹mmünsüpresyon, 42 hastada azatioprin
(AZA) + kortikosteroid (KS) ve 93 hastada AZA+KS+Siklosporin A (CsA) ile sa¤lanm›ﬂt›r. Bulgular, nakil sonras›
erken, orta ve geç dönem ﬂeklinde üç farkl› döneme göre s›n›fland›r›larak, her üç dönemde de bakteriyel infeksiyonlar›n en s›k infeksiyonlar oldu¤u ve ço¤unlu¤unun
üriner bakteriyel infeksiyon ﬂeklinde görüldü¤ü saptanm›ﬂt›r. Bu periyodlar içerisinde al›c›lar›n tümünün en az
bir kere üriner infeksiyon ata¤› geçirdi¤i ve E. coli’nin
baﬂl›ca infeksiyon ajan› oldu¤u belirlenmiﬂtir. HCV önde
gelen viral patojen iken (%14.3), HBV’ye karﬂ› yap›lan
aﬂ›laman›n, HBV infeksiyonu s›kl›¤›n› azaltt›¤› (%2.2), olgular›n hiçbirinde HIV’e ba¤l› infeksiyonun geliﬂmedi¤i;
izlenen tüm grup için mortalite oran›n›n %7.4 olarak
saptand›¤› ve sepsisin en yayg›n mortalite nedeni oldu¤u (%80) gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, ‹mmünsüpresyon, ‹nfeksiyon.

SUMMARY
Infectious Complications in Renal Transplant Patients
Infection still remains as a major clinical problem in the
renal transplant patients. It is the leading cause of mortality in these patients due to lifelong immunosuppressive therapy. In this study, we investigated infectious
complications of 135 renal transplant patients who were followed between the period of 1980-1998 in our
centre. Among them, 83 (61.4%) had a transplant from
living related donors, 18 (13.3%) from living nonrelated
donors and 34 (25.1%) from cadaveric donors. Immunosuppresion was achieved in 42 recipients by azathioprine plus corticosteroids (AZA+CS) and in 93 by
AZA+CS+cyclosporin A (CsA). Findings were classified
according to three different periods of the transplantation procedure, i.e. early, intermediate and late. Bacterial
infections were the leading infections in all three periods
and most of them were urinary infections. All of the recipients had at least one episode of urinary infection and
E. coli was the most common urinary pathogen. Routine vaccination against HBV in pretransplant period seems to reduce incidence of HBV infection (2.2%), while
HCV was the leading viral pathogen (14.3%). There was
no HIV-related infection in these patients. The rate of
mortality was (7.4%); and most of these (80%) were caused by sepsis.
Key Words: Transplantation, Immunosuppression, Infection.

G‹R‹ﬁ
Böbrek nakli alan›nda büyük geliﬂmeler olmas›na ra¤men, infeksiyonlar›n hala s›k görüldü¤ü ve nakil sonras› yaﬂam›n her döneminde en
önemli morbitide ve mortalite nedeni oldu¤u
bildirilmiﬂtir (1-3). Böbrek nakli sonras› geliﬂen
infeksiyonlar›n primer infeksiyon, reaktivasyon
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ve süperinfeksiyon ﬂeklinde ortaya ç›kabilece¤i
saptanm›ﬂt›r. Bu olgularda s›k infeksiyon oluﬂumu esas olarak immünsüpresif ajanlar›n kullan›lmas›, allogreftin bulunmas›, rejeksiyon ve immün modüle edici viral infeksiyon geliﬂmesi sonucu meydana gelen immünsüpresyona ba¤lanmaktad›r (2-4). Olgular›n çevresel ve endojen organizmalarla s›k karﬂ›laﬂmas›, tedaviye ba¤l› nötropeni ve s›k kateterizasyona ba¤l› mukokütanöz bariyerin bozulmas› infeksiyon s›kl›¤›n› artt›rmaktad›r (4-6). Çeﬂitli faktörlere ba¤l› olarak
oluﬂan immünsüpresyon, infeksiyonlara karﬂ› vücudun verdi¤i inflamatuvar yan›t› da bozarak
ateﬂ ve lökositoz gibi klinik ve laboratuvar bulgular›n ortaya ç›k›ﬂ›n› engellemekte ve tan›y›
zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu nedenle nakil sonras› oluﬂabilecek infeksiyonlar›n zaman›nda saptanabilmesinde tan›sal mikrobiyolojik giriﬂimlerin önemi artmaktad›r (1,5).
MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂmada 1980-1998 y›llar› aras›nda böbrek nakli uygulanan 135 olguda geliﬂen infeksiyonlar retrospektif olarak de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirme, nakil sonras› 1. ay, 1-6. ay ve 6. ay
sonras› ﬂeklinde 3 ayr› dönem için yap›ld›. Böbrek nakli uygulanmadan önce, olgular›n üriner ve
solunum sistemleri, oral ve anal bölgeleri infeksiyon oda¤› yönünden araﬂt›r›ld›. Bunun için nakil öncesi her olgunun akci¤er, ön sinüs radyografileri, abdominal ultrasonografileri ve postvoiding sistogramlar› çekildi, üçer kez idrar, balgam ve bo¤az kültürü, üçer kez idrarda ve balgamda tüberküloz basili incelemesi yap›ld›. Viral infeksiyon yönünden baﬂlang›çtan beri hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ve 1992 y›l›ndan itibaren de HCV, CMV, HSV1, HSV2, EBV, VZV ve
HIV’a yönelik antikor incelemeleri yap›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu tetkikler sonucunda fokal infeksiyon oda¤› saptanan olgular tedavi edilmiﬂ, nefrolitiyazis ve veziko-üreteral reflüsü bulunan olgulara da nefrektomi uygulanm›ﬂt›r.
‹zlenen hasta grubumuzun ülke içindeki nakil
uygulamalar› s›ras›nda, böbrek al›c›s› her olguya
intraoperatif ve postoperatif 1’er gram seftriaksonun profilaktik olarak uyguland›¤› ve idrar ç›k›ﬂ›n› takip etmek için 5 gün mesane kateteri tak›ld›¤› gözlendi. Bu olgulara ayr›ca nakil sonras› ilk
1 ayda oral nistatin ﬂeklinde antifungal profilaksi uyguland›¤› saptand›. Türkiye d›ﬂ›nda böbrek
nakli uygulanan olgulara nakil öncesi ve sonras›
profilaktik antibiyotik uygulan›p uygulanmad›¤›
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ve mesane kateteri tak›l›p tak›lmad›¤› konusunda bilgi elde edilemedi. Nakil öncesi ve sonras›
anti-HBc antikorlar› negatif her olguya hepatit B
aﬂ›s› uygulan›rken, nakil sonras› s›k üriner infeksiyon geçiren ve belirgin infeksiyon kayna¤› saptanamayan iki olguya da düﬂük dozda trimetoprim-sulfametoksazol (TMP/SMX) ﬂeklinde uzun
süreli profilaktik antibiyotik tedavisi verildi. Olgular nakil sonras› ilk 1 ayda haftada bir, 1-6. ayda ayda bir, 6-12. ayda iki ayda bir ve bir y›ldan
sonra 6 ayda bir tam kan, tam idrar, idrar kültürü,
üre, kreatinin, glukoz, ürik asit, ALT, AST, siklosporin kan düzeyi gibi tetkiklerle takip edildi.
BULGULAR
Olgular›n 83’üne (%61.4) canl› akraba donörden (Türkiye), 18’ine (%13.3) akraba olmayan
canl› donörden (Hindistan, Türkiye, Rusya) ve
34’üne (%25) kadavradan (ABD ve Türkiye) böbrek nakli yap›lm›ﬂt›r. Bu olgular›n 42’sine (%31.1)
AZA + KS ﬂeklinde ikili ve 93’üne (%68.8) AZA +
KS + CsA ﬂeklinde üçlü immünsüpresif tedavi
uygulanm›ﬂt›r. Olgular›n ortalama izlenme süresi
50 (12-131) ay olup bunlar›n 35’i 12 ay, 42’si 1260 ay, 46’s› 60-120 ay ve 9’u 120 ay›n üzerinde takip edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, nakil sonras› geliﬂen infeksiyonlar›n s›kl›k s›ras›na göre bakteriyel, viral, fungal ve paraziter infeksiyonlar ﬂeklinde s›raland›¤› gözlenmiﬂtir (Tablo 1). Akci¤er
infiltrasyonu gözlenen 9 olgu d›ﬂ›nda kalan bütün olgularda saptanan infeksiyonlar›n tan›lar›,
laboratuvar bulgular›na dayan›larak konulmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada 10 olguda (%7.4) saptanan mortalitenin 8 olguda septik ﬂok ve 2 olguda da HCV
ve HBV’ye ba¤l› geliﬂen siroz sonucunda meydana geldi¤i saptand›. Siroz nedeniyle oluﬂan
ölümlerin geç dönemde meydana geldi¤i gözlenirken, septik ﬂoka ba¤l› ölümlerin 2’sinin erken,
3’ünün orta ve di¤er 3’ünün de geç dönemde
oluﬂtu¤u saptand› (Tablo 2). Klasik immünsüpresif tedavi protokolleri ve nakil yap›lan donör
kaynaklar› yönünden, infeksiyon riskinde anlaml› bir art›ﬂ gözlenmezken, sadece ATG ve OKT3
ile yap›lan akut rejeksiyon tedavisinden sonra
sepsis ve herpetik viral infeksiyonlarda art›ﬂ
saptanm›ﬂt›r.
Bakteriyel infeksiyonlardan üriner infeksiyonlar, her üç dönemde de en s›k rastlanan infeksiyon türü olmuﬂtur (Tablo 1). Bu infeksiyonlar genelde bakteriüri ve alt üriner sistem infeksiyonu ﬂeklinde rutin tetkikler s›ras›nda saptan›rken, nakil sonras› tüm olgular›n, en az bir kez
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üriner infeksiyon ata¤› geçirdi¤i ve baﬂl›ca etyolojik ajan›n üç dönemde de E. coli oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Sepsis toplam 22 olguda (%16.2) saptanm›ﬂ
ve tüm mortalitenin %80’ini oluﬂturdu¤u gözlenmiﬂtir (Tablo 1). Bu olgularda S. aureus, S. epidermidis ve E. coli en s›k rastlanan ajanlar olmuﬂtur. E
coliye ba¤l› 4 ürosepsisli (%18.1) olgunun 3’ünde
sepsise ba¤l› akut greft yetersizli¤i geliﬂmiﬂ,
sepsisin tedavi edilmesi ile greft yetersizli¤i de
düzelmiﬂtir. Yara yeri infeksiyonu 1. ve 2. dönemde 14 olguda (%10.4) gözlenirken, 3. dönemde hiç gözlenmemiﬂtir (Tablo 1). Bu infeksiyonun genelde veziko-üreteral anastomoz kaça¤›
ve lenfosel gibi cerrahi komplikasyonlar sonucu
geliﬂti¤i, S. aureus ve koagülaz negatif stafilokoklar›n (KNS) en s›k rastlanan infeksiyon ajanlar›
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bir olgu yara yeri infeksiyonu sonucu geliﬂen sepsis nedeniyle kaybedilmiﬂtir.
Akci¤er infeksiyonlar› 9 olguda (%9.6) gözlenmiﬂtir (Tablo 1). ATG tedavisi sonras› oluﬂan ve
antibiyotik tedavisine cevap vermeyen iki olgunun birinde transtrakeal aspirasyonla lejyonella
pnömonisi ve di¤erinde bronkoalveoler lavajla
Nocardia asteroides saptanm›ﬂt›r. Tbc infeksiyonu,
bir olguda Tbc lenfadenit + plörezi ve böbrekpankreas nakilli di¤er bir olguda da postmortem
çok say›da organda bulunan granülomlardan M.
tuberculosis saptanmas›yla dissemine tüberküloz
ﬂeklinde olmak üzere toplam 2 (%1.4) olguda
gözlenmiﬂtir (Tablo 1).
Bakteriyel infeksiyonlardan sonra ikinci s›kl›kta (%31) görülen viral infeksiyonlar›n, ilk dönemlerde tamamen herpetik virüslerle, geç dönemde ise ço¤unlukla HCV ve HBV gibi hepatit
virüsleri ile oluﬂtu¤u gözlendi (Tablo 1). Herpetik virüslerin genelde akut rejeksiyon tedavisini
takiben ortaya ç›kt›¤›, deri ve mukozalarda s›n›rl› kald›¤› saptan›rken, HCV ve HBV’li olgular›n
tümünde ALT ve AST yüksekli¤i ﬂeklinde karaci¤er fonksiyon bozuklu¤u gözlendi. Bu arada 14
HCV’li olgunun 2’sine ve 3 olgunun 1’ine karaci¤er biyopsisi uyguland›¤› saptand›. Bu uygulaman›n sonucunda HCV’li 2 olgunun 1’inde siroz
ve di¤erinde de kronik aktif hepatit, HBV’li olguda da siroz geliﬂti¤i gözlendi. Olgular›n hiçbirinde HIV infeksiyonu saptanmad›.
Fungal infeksiyonlar, üriner ve oral kandidiyazis ﬂeklinde %7.4 oran›nda saptan›rken, yap›lan özefago-gastroskopik incelemede oral kandiHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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diyazisli 2 olgunun kandidiyal özefajit ile birlikte
oldu¤u gözlendi.
Paraziter infeksiyon ilk dönemde hiç gözlenmezken, ikinci ve üçüncü dönemde toplam 4 olguda (%2.9) saptand›.
TARTIﬁMA
Böbrek nakilli olgularda immünsüpresyona
ba¤l› olarak infeksiyonlar›n s›kl›¤›nda art›ﬂ oldu¤u ve yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi bu
çal›ﬂmada da nakil sonras› geliﬂen infeksiyonlar›n s›kl›k s›ras›na göre bakteriyel, viral, fungal ve
paraziter infeksiyonlar ﬂeklinde oluﬂtu¤u belirlenmiﬂtir (1-3). Nakil sonras› geliﬂen bakteriyel
infeksiyonlar›n ço¤unlu¤unu üriner infeksiyonlar
oluﬂturmakta, ard›ndan s›kl›k s›ras›na göre yara
yeri infeksiyonlar› ve pulmoner infeksiyonlar
gelmektedir (7,8). Bu çal›ﬂmada da bakteriyel infeksiyon olarak en s›k üriner infeksiyon görülmüﬂ
ve baﬂl›ca etyolojik ajan›n E. coli oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Üriner infeksiyonlar›n etyolojisinde, uygulanan immünsüpresyonun yan›nda, ayr›ca transplante edilen böbrekte ve al›c›n›n üriner sisteminde potansiyel bir infeksiyon kayna¤› bulunmas›, idrar ç›k›ﬂ›n› takip etmek için mesaneye
kateter tak›lmas› ﬂeklinde baﬂka faktörlerin de
rol oynayabilece¤i bildirilmiﬂtir (7). Segolowski
ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, nakil sonras› mesane kateteri tak›lma süresinin k›salt›lmas›yla, üriner infeksiyonlar›n s›kl›¤›nda anlaml›
azalma meydana geldi¤i saptanm›ﬂt›r (7). Bu çal›ﬂmada da üriner infeksiyonlar›n mesane kateterinin tak›ld›¤› ilk 1 ay içinde yo¤unlaﬂmas›, kateterizasyonun üriner infeksiyonlar›n etyolojisinde önemli bir rol oynad›¤›n› göstermektedir.
Böbrek nakilli olgularda, nadir olarak piyelonefrit ﬂeklinde üst üriner sistem infeksiyonu gözlenirken, s›k görülen alt üriner sistem infeksiyonlar›nda da, bakteri konsantrasyonu ve diürez
aras›nda yak›n bir korelasyonun varl›¤› bildirilmiﬂtir. Diürez artt›¤›nda bakteri say›s› rölatif olarak azalaca¤›ndan, bakteriler patojen olsalar bile
nadir olarak 105 CFU/mL üzerinde saptanabilmektedir (2,7,8). Ayr›ca S. saprophyticus gibi baz›
bakterilerin in vitro üreme zaman› uzun oldu¤undan, idrar kültüründe hemen üremeyebilecekleri, bunun da mikrobiyolojik yorumlarda yan›lt›c› olabilece¤i gözlenmiﬂtir. Bu nedenle nakil
olgular›nda bakteriüri de¤erlendirilirken diürezin miktar›, patojenin cinsi ve jenerasyon zama41
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Tablo 1. Böbrek Nakli Sonras› Geliﬂen ‹nfeksiyonlar.
Bakteriyel infeksiyonlar

1. ay

1-6 ay

6 ay sonras›

Üriner

58 (%43)

38 (%28)

53 (%39)

Sepsis

6 (%4)

5 (%3.7)

11 (%8)

Yara yeri

10 (%7.4)

4 (%3)

-

Pnömoni

4 (%3)

3 (%2)

6 (%4)

-

-

2 (%1.4)

Herpes simpleks (HSV)

4 (%3)

7 (%5)

3 (%2)

Varisella zoster (VZV)

-

2 (%1.4)

3 (%2)

Epstein Barr (EBV)

-

-

3 (%2)

1 (%0.7)

2 (%1.4)

-

Hepatit C (HCV)

-

-

14 (%10)

Hepatit B (HBV)

-

-

3 (%2)

1 (%0.7)

1 (%0.7)

1 (%0.7)

4 (%3)

2 (%1.4)

1 (%0.7)

Giardiazis

-

1 (%0.7)

1 (%0.7)

Malarya

-

1 (%0.7)

-

Askariazis

-

-

1 (%0.7)

1. ay

Dönemler
1-6 ay

6 ay sonras›

Septik ﬂok

2

3

3

Hepatit virüslerine ba¤l› siroz

-

-

2

Tüberküloz
Viral infeksiyonlar

Sitomegalovirüs (CMV)

Fungal infeksiyonlar
Oral kandidiyazis
Üriner kandidiyazis
Paraziter infeksiyonlar

Tablo 2. Dönemlere Göre Mortalite Nedenleri ve Da¤›l›mlar›.
Mortalite nedeni

n›n›n gözönüne al›nmas› gerekti¤i bildirilmiﬂtir
(7).
Üriner infeksiyonlar›n nakil olgular›ndaki
önemi, bu olgularda %40-60 oran›nda gözlenen
sepsisin kayna¤›n› oluﬂturmas› ve greft rejeksiyonuna neden olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Meydana gelen sepsis, mortaliteyi artt›rmas› yan›nda, nakledilen böbre¤in fonksiyonunu da bozarak greft yetersizli¤ine yol açabilmektedir
(7,8). Bu çal›ﬂmada da genelde rutin tetkikler s›ras›nda saptanan üriner infeksiyonlar›n %18.1
oran›nda sepsis kayna¤› teﬂkil etmesi ve üç olgu-

42

da sepsise ba¤l› akut greft yetersizli¤i geliﬂmesi,
üriner infeksiyonlar›n asemptomatik olsa bile
morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilece¤ini
göstermektedir.
Böbrek nakilli olgularda, nakil öncesi üriner
sistemdeki lokal infeksiyon odaklar›n›n ortadan
kald›r›lmas›, profilaktik antibiyotik uygulanmas›
ve mesane kateterizasyonundan kaç›n›lmas› veya süresinin k›sa tutulmas› ile, üriner infeksiyon
s›kl›¤›nda azalma olabilece¤i gösterilmiﬂtir
(1,7,9). Düﬂük doz TMP/SMX veya siprofloksasin
ile yap›lan profilaktik antibiyotik tedavisinde,
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her iki antibiyoti¤in de etkili oldu¤u saptanm›ﬂsa da, L. monocytogenes, N. asteroides, P. carinii için
de ilave koruma sa¤lad›¤›ndan TMP/SMX'in, siprofloksasine tercih edildi¤i ve 6-12 ayl›k düﬂük
doz TMP/SMX profilaksisinin üriner infeksiyonlar› anlaml› düzeylerde önleyebilece¤i bildirilmiﬂtir (1,7). Olgular›m›zda üriner infeksiyonlar› önlemek için antibiyotik profilaksisi rutin olarak uygulanmazken, s›k üriner infeksiyon geçiren ve infeksiyon kayna¤› belirlenemeyen 2 olguya 12-16
ayl›k düﬂük doz TMP/SMX profilaksisi uygulanm›ﬂ ve üriner infeksiyonlar›n tekrarlamad›¤› gözlenmiﬂtir. Sonuç olarak, böbrek nakilli olgulara
üriner infeksiyonlar› önlemek için rutin antibiyotik profilaksisi uygulaman›n yararl› oldu¤u gözlendiyse de, antibiyotiklerin maliyeti ve yan etkileri gözönüne al›nd›¤›nda, bu uygulaman›n sadece s›k üriner infeksiyon geçiren ve belirgin infeksiyon kayna¤› saptanamayan olgularda s›n›rl›
kalmas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r (1,2,7,8).
‹mmün sistemi bask› alt›nda olan böbrek nakilli olgularda lokal bakteriyel kontaminasyonun
%29 oran›nda bakteriyemi ve sepsis ile sonuçlanabilece¤i ve sepsisin de fonksiyonel grefti bulunanlarda en yayg›n ölüm nedeni oldu¤u gösterilmiﬂtir (1,7,8). Böbrek nakillilerde sepsisin en
önemli kayna¤› üriner sistem infeksiyonlar›
(%40-60) olmakla birlikte, gastrointestinal sistemden (GIS), kontamine perfüzyon s›v›s›ndan,
infekte lenfoselden ve oral-dental infeksiyonlardan da kaynaklanabilece¤i bildirilmiﬂtir (7). Bu
çal›ﬂmada mortalitenin %80’ini oluﬂturan sepsisin 4 olguda (%18.1) üriner sistem, 1 olguda yara
yeri ve 1 olguda da taﬂl› kolesistitten kaynakland›¤› gözlenirken, di¤er olgularda belirgin sepsis
kayna¤› saptanamam›ﬂt›r. Baz› çal›ﬂmalarda azatioprinin lökopenik etkisi nedeniyle di¤er immünsüpresiflerden daha fazla sepsise neden oldu¤u belirtilirken, benzer ﬂekilde ATG ve OKT3
ile yap›lan antirejeksiyon tedavisi sonras›nda,
hücresel immünitenin daha fazla bask›lanmas›
sonucu sepsis s›kl›¤›nda art›ﬂ meydana geldi¤i
saptanm›ﬂt›r(6,10). Bu çal›ﬂmada da sepsis olgular›n›n ço¤unlukla ATG ve OKT3 tedavisinden
sonra geliﬂmesi, bu ilaçlar›n kullan›m›yla sepsis
s›kl›¤›nda art›ﬂ oluﬂabilece¤ini göstermektedir.
Böbrek nakillilerde, viral ve fungal pulmoner
infeksiyonlar›n yan›nda, %8.4-%23.2 bakteriyel
pulmoner infeksiyonlar›n da geliﬂebilece¤i gözlenmiﬂtir (1,11,12). Olgu grubumuzda viral ve
fungal pulmoner infeksiyonlar gözlenmezken,
bakteriyel pulmoner infeksiyonlar %8.1 oran›nda
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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saptanm›ﬂt›r. Pnömonili 9 olgu antibiyotik tedavisine iyi yan›t verirken, ATG uygulamas› sonras›
pnömoni geliﬂen ve antibiyotik tedavisine cevap vermeyen iki olgunun birinde lejyonella ve
di¤erinde ise N. asteroides gibi f›rsatç› patojenler
saptanm›ﬂt›r. Bu bulgular, ATG veya OKT3 ile yap›lan akut rejeksiyon tedavisinden sonra f›rsatç›
pulmoner infeksiyonlar›n geliﬂebilece¤ini ve
nonspesifik antibiyotik tedavisine yan›t vermeyen pulmoner infeksiyonlarda bronkoalveoler
lavaj veya transtrakeal aspirasyonla tan›ya gidilmesi gerekti¤ini göstermektedir (1,7,10,11).
Böbrek nakilli olgularda, tbc s›kl›¤›n›n %0.652.50 ﬂeklinde toplumun genelinde görülenden
birkaç kat daha yüksek oranda oluﬂtu¤u saptanm›ﬂt›r (1,7,12,13). Bu olgularda tbc infeksiyonu
genelde reaktivasyon sonucu geliﬂirken, nadir
olarak primer infeksiyon ﬂeklinde de ortaya ç›kabilece¤i bildirilmiﬂtir (12). ‹mmünsüpresyon alt›nda olan bu olgularda balgam kültüründe üreme ve cilt testlerinde pozitiflik her zaman görülmeyebilece¤inden, kesin tan› transbronﬂiyal biyopsi ile konabilmektedir (13). Bu çal›ﬂmada bir
olguda Tbc lenfadenit + Tbc plörezi ve böbrekpankreas nakilli baﬂka bir olguda da post mortem miliyer tbc yay›l›m› ﬂeklinde sadece 2 olguda (%1.4) saptanmas›, nakil öncesi olgular›n tbc
yönünden ayr›nt›l› tetkik edilmesine ba¤lanmaktad›r.
Yap›lan çal›ﬂmalarda yara yeri infeksiyonu
%0.2-56 oran›nda gözlenmiﬂ ve bu infeksiyonun
genelde hematom, lenfosel ve veziko-üreteral
anastomoz kaça¤› ﬂeklindeki cerrahi komplikasyonlardan kaynakland›¤› bildirilmiﬂtir. Yara yeri
infeksiyonu s›kl›¤› ayr›ca immünsüpresif tedavi
protokolüne ve profilaktik antibiyotik uygulamas›na ba¤l› olarak da de¤iﬂebilmektedir (1,7,9).
Bu çal›ﬂmada da nakil sonras› 7 olguda (%5.2) geliﬂen yara yeri infeksiyonlar›n›n tümünün vezikoüreteral anastomoz kaça¤› ve lenfosel gibi cerrahi komplikasyonlar sonucu geliﬂti¤inin gözlenmesi, cerrahi komplikasyonlar›n yara yeri infeksiyonlar›n›n geliﬂmesindeki önemini göstermektedir. Yap›lan çal›ﬂmalarda perioperatif, intraoperatif ve postoperatif antibiyotik profilaksisinin yara yeri infeksiyonunun önlenmesinde etkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r (1,7). Tillegrad ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, profilaktik antibiyotik uygulanmayan nakil olgular›nda yara yeri infeksiyonu
s›kl›¤› %25.6 oran›nda iken, profilaktik antibiyotik uygulanan olgularda ise bu oran›n %7.8’e
düﬂtü¤ü gözlenmiﬂtir (7). Capocasale ve arka43
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daﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise seftriakson profilaksisi uygulanan 170 olguda yara yeri infeksiyonu
hiç gözlenmezken, üriner infeksiyonlar›n da %7.5
ﬂeklinde düﬂük bir düzeyde kald›¤› saptanm›ﬂt›r
(9). Bizim olgular›m›zda da merkezimizde uygulanan intra ve postoperatif seftriaksonun yara
yeri infeksiyonu s›kl›¤›n› azaltt›¤› tahmin edilirken, üriner infeksiyonun s›kl›¤› üzerindeki etkisi
konusunda bir fikir edinilememiﬂtir. Sonuç olarak, ameliyat tekniklerinin geliﬂtirilerek cerrahi
komplikasyonlar›n önlenmesi ve profilaktik antibiyotik uygulamas› ile yara yeri infeksiyonu s›kl›¤›nda azalma olabilece¤i düﬂünülmektedir.
‹zlenen serilerde, böbrek nakilli olgularda viral infeksiyon s›kl›¤›n›n artt›¤› ve bu olgularda,
nakil olmayanlara göre daha a¤›r klinik koﬂullar
yaratt›¤› saptanm›ﬂt›r (1,2,4,14,15). Bu çal›ﬂmalar
s›ras›nda, özellikle CMV, EBV, HSV1, HSV2 ve
HHV6 gibi virüslerin belirgin bir latensinin yan›nda, immün modüle edici ve onkojenik özelliklere sahip olduklar› gözlenmiﬂtir (1,4,5). Herpetik virüslerin replikasyon yapmadan uzun süreli bir taﬂ›y›c›l›¤a neden olabilece¤i ve immünsüpresif tedavi ile bu virüslerin reaktivasyon kazanabilece¤i saptanm›ﬂt›r (1,4). Yap›lan çal›ﬂmalarda, bu özelli¤e en fazla ATG’nin, ard›ndan AZA
ve CsA’n›n, en az da rapamisin, KS ve FK-506’n›n
sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir (5). Baﬂta CMV olmak
üzere, bütün herpetik virüslerin kendileri klinik
infeksiyon yaratabilecekleri gibi, immün modüle
edici etkileriyle de f›rsatç› infeksiyonlar›n ortaya
ç›kmas›na neden olabildikleri gözlenmiﬂtir
(1,4,5). Bu virüslerden EBV’nin B-lenfositleri
transformasyona u¤ratarak malign lenfoproliferatif hastal›klar›n patogenezinde rol oynayabilece¤i gösterilmiﬂtir. ‹mmünsüpresiflerden özellikle
CsA’n›n malign transformasyona u¤ram›ﬂ hücreleri ortadan kald›ran sitotoksik T lenfositleri doza ba¤›ml› olarak bloke etti¤i ve lenfoproliferatif
malignitelerin ortaya ç›kma ihtimalini artt›rd›¤›
saptanm›ﬂt›r (5). Bu çal›ﬂmada CMV ve HSV gibi
herpetik virüslerin genelde ATG ve OKT3 ile yap›lan akut rejeksiyon tedavisini takiben ortaya
ç›kt›¤›n›n gözlenmesi, a¤›r immünsüpresyon sonucunda latent durumda bulunan bu virüslerin
reaktivasyon kazanabilece¤ini göstermektedir.
Herpetik virüslerin bu niteli¤inden dolay›, özellikle CMV yönünden seropozitif olan nakil olgular›nda reaktivasyonu önlemek için, ATG ve
OKT3 tedavisi öncesi gansiklovir ile yap›lan antiviral tedavi önerilmektedir (16).
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Herpetik virüslerin, böbrek nakillilerde karaci¤er hastal›¤› yapabilece¤i bildirilmiﬂse de, bu
olgularda gözlenen akut ve kronik karaci¤er hastal›¤›n›n en önemli nedeninin hepatit virüsleri
oldu¤u saptanm›ﬂt›r (14,15). Birçok merkezde
böbrek nakilli olgularda karaci¤er hastal›¤›na en
s›k HCV’nin, ard›ndan HBV’nin neden oldu¤u
bildirilmiﬂt›r (14,15,17). Günümüzde böbrek nakilli olgular›n uzun yaﬂama ﬂans›na sahip olmalar› sonucu, hepatit virüslere ba¤l› olarak geliﬂen
karaci¤er hastal›¤›n›n, nakil sonras› 5-10. y›lda
kronik aktif hepatite, siroza ve hepatoselüler
karsinomaya kadar ilerleyebilece¤i gözlenebilmektedir (6,14,15). Bu olgularda hepatit virüslerinin a¤›r karaci¤er hastal›¤›yla birlikte olmas›,
virüslerin olgularda bulunma sürelerine, nakil
öncesi karaci¤er hastal›¤›n›n bulunmas›na ve immünsüpresyon derecesine ba¤lanmaktad›r
(14,15). ‹mmünsüpresif ilaçlar ayr›ca hepatotoksik etki yaparak ve hepatik virüslerin virülans›n›
artt›rarak karaci¤er hastal›¤›n›n oluﬂmas›nda ve
ilerlemesinde önemli rol oynayabilmektedir
(1,14,15). Bu virüslerin nakil olgular›na geçiﬂi allograftla veya kan transfüzyonuyla meydana gelmektedir (14,15). ‹mmünsüpresif tedavi alt›nda
bulunan böbrek nakilli olgularda antikor yan›t›n›n zay›f olmas› nedeniyle, anti-HCV antikor saptama esas›na dayanan ELISA yöntemlerinin HCV
infeksiyonunu saptamada %100 duyarl› olmad›¤›
ve daha do¤ru tan› için PCR ile HCV RNA’n›n tespit edilmesi gerekti¤i bildirilmiﬂtir (17,19). Bu
nedenle HCV tespiti için sadece ELISA yöntemi
kullan›ld›¤› dönemlerde, HCV pozitif organ naklinin ve kan transfüzyonunun yap›ld›¤› düﬂünülmektedir (17-19). Birçok çal›ﬂmada nakil sonras›
HCV s›kl›¤› %10-50 oran›nda saptan›rken, olgular›m›zda %10.7 gibi düﬂük bir oranda gözlenmesi,
bu tetkikin sadece karaci¤er fonksiyonu bozuk
olan olgularda yap›lmas›na ve baz› olgular›n
uzun süre takip edilememesine ba¤lanmaktad›r.
Ayr›ca bir k›s›m olgular›n takip edildi¤i y›llarda
bu tetkikin henüz rutin olarak yap›lamamas› ve
baﬂlang›çta çok duyarl› olmayan ELISA yöntemlerinin kullan›lmas›n›n (1. ve 2. jenerasyon ELISA), HCV s›kl›¤›n›n düﬂük tespit edilmesinde rol
oynad›¤› düﬂünülmektedir. Yap›lan klinik çal›ﬂmalarda HCV RNA (+) olgular›n %45-80’inde ALT
ve AST yüksekli¤i gözlenirken, histopatolojik çal›ﬂmalarda da %15 minimal de¤iﬂiklik, %37 kronik
persistan hepatit, %34 kronik aktif hepatit ve %7
siroz saptanm›ﬂt›r (14,17,19). Bu çal›ﬂmada ise
ALT ve AST yüksekli¤inin tüm olgularda saptanHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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mas› (%100) daha önce belirtildi¤i gibi HCV tetkikinin sadece karaci¤er fonksiyonu bozuk olanlara yap›lmas›na ba¤lanmaktad›r. HCV’li olgular›n birinde karaci¤er sirozu ve di¤erinde de kronik aktif hepatit saptanmas›, HCV infeksiyonunun böbrek nakilli olgularda çok ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilece¤ini göstermektedir.
E¤er karaci¤er fonksiyon testleri bozuk olan bütün HCV ve HBV’li olgulara karaci¤er i¤ne biyopsisi uygulanabilseydi bu komplikasyonlar›n daha yüksek oranda saptanabilece¤ine inan›lmaktad›r.
Son y›llarda tart›ﬂ›lan bir konu da HCV(+) olgulara böbrek naklinin uygulan›p uygulanamayaca¤›d›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda HCV(+) nakil olgular›n›n HCV(+) hemodiyaliz olgular›ndan daha
çok hayatta kalabilme ﬂans›na sahip olduklar›n›n
belirlenmesiyle bu konu güncelleﬂmiﬂtir (14,19).
Bu çal›ﬂmada HCV’si pozitif, karaci¤er biyopsisi
ve fonksiyonlar› normal olan iki olguya, HCV(-)
donörden nakil uyguland›¤›, nakil sonras› 3’ncü
y›lda karaci¤er fonksiyonlar›n›n normal oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. HCV RNA’s› pozitif ve karaci¤er
fonksiyonlar› bozuk olan bir baﬂka olguya birbuçuk y›l alfa interferon tedavisi uygulan›p, HCV
RNA’s› negatifleﬂtikten ve karaci¤er fonksiyonlar› normal hale geldikten sonra böbrek nakli yap›lan bu olgunun nakil sonras› ikinci y›lda karaci¤er fonksiyonlar›n›n normal oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Bu sonuçlar istatistiki bir anlam taﬂ›m›yorsa da,
di¤er literatür çal›ﬂmalar›yla birleﬂtirildi¤inde
HCV’li olgulara böbrek nakli uygulanmas› konusunda cesaret vericidir (14,18,19). Kadavra donör
kaynaklar›n›n az olmas› nedeniyle son y›llarda
HCV(+) donörlerden böbrek nakli yap›lmas›
gündeme gelmiﬂtir (14,17). Fakat HCV(+) donörlerden organ alan olgularda, %62-100 oran›nda
HCV pozitifli¤i gözlenmesi ve %52’sinde karaci¤er hastal›¤› geliﬂmesi üzerine, HCV(+) donörlerden HCV(-) al›c›lara nakil uygulanmas›ndan kaç›n›lmas› ve bu donörlerden sadece HCV(+) al›c›lara nakil yap›lmas› gerekti¤i ﬂeklinde yeni yaklaﬂ›mlar ortaya at›lm›ﬂt›r (14,17). Ancak HCV(+)
donörden HCV(+) al›c›ya böbrek nakli yap›lmadan önce süperinfeksiyondan kaç›nmak için donör ve al›c›n›n HCV genotipinin saptanmas› ve
karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekti¤i bildirilmiﬂtir (14).
HBV infeksiyonunun uzun süreden beri bilinmesi ve yüksek doz aﬂ› uygulanmas› sonucu
böbrek nakilli olgularda HCV’den daha az s›kl›kta görüldü¤ü, ancak daha kötü prognoza sahip
oldu¤u saptanm›ﬂt›r (14,15,20). Böbrek nakillilerHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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de saptanan HBV s›kl›¤›n›n toplumun genelinde
görülenle ayn› (%8) oranda oldu¤u, hatta daha
düﬂük oranda da görülebilece¤i bildirilmiﬂtir. Bu
çal›ﬂmalar s›ras›nda HBV’li olmayan olgularda
karaci¤er fonksiyon bozuklu¤u %18 oran›nda
gözlenirken, HBV’li böbrek nakilli olgularda bu
oran›n %78’e ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir (15). Yap›lan
histopatolojik çal›ﬂmalarda, kronik karaci¤er hastal›¤›na ilerleyen HBV’li nakil olgular›n›n %38’inde kronik aktif hepatit ve %42’sinde siroz geliﬂti¤i saptanm›ﬂt›r (6,15). Bu çal›ﬂmada, HBV s›kl›¤›n›n düﬂük oranda (%2.2) saptanmas›, olgular›n
nakil öncesi HBV yönünden taranmas›na ve
programl› aﬂ› uygulanmas›na ba¤lanmaktad›r.
Ancak HBV’li 3 olgunun 1’inde siroz geliﬂmesi,
HBV’nin bu olgularda, HCV’den daha s›k ciddi
karaci¤er hastal›¤› ile sonuçlanabilece¤ini göstermektedir. HBV’li böbrek nakilli olgularda, a¤›r
karaci¤er hastal›¤› geliﬂme riski bulunmas› ve
hemodiyalizle daha iyi yaﬂama sürvisine sahip
olmalar› nedeniyle ﬂimdiye kadar bu olgulara
böbrek nakli uygulanmas›ndan kaç›n›ld›¤› gözlenmektedir (15). Günümüzde ise a¤›r karaci¤er
hastal›¤› geliﬂme riski taﬂ›yorsa da, bu komplikasyonun genelde nakil sonras› 7-8 y›ldan önce
gözlenmemesi nedeniyle karaci¤er fonksiyonu
ve karaci¤er biyopsisi normal olan olgulara böbrek nakli uygulanabilece¤i görüﬂü mevcuttur
(15). Bu olgulara HBsAg (+) donörlerden de böbrek nakli yap›labilece¤i, ancak HDV ile oluﬂabilecek süperinfeksiyonu önlemek için hepatit
deltan›n (HDV) (-) olmas› gerekti¤i ifade edilmiﬂtir (15).
Böbrek nakillilerde fungal infeksiyonlarla ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda fungal infeksiyon s›kl›¤›n›n %5 ﬂeklinde toplumun genelinde görülen
s›kl›ktan farkl›l›k göstermedi¤i ve kandidan›n
baﬂl›ca fungal infeksiyon ajan› oldu¤u saptanm›ﬂt›r (5,21). Bu çal›ﬂmada da nakil sonras› fungal infeksiyon s›kl›¤›n›n %7 oran›nda oldu¤u, tümünün oral ve üriner kandidiyazisin ﬂeklinde ortaya ç›kt›¤› gözlenmiﬂtir. Üriner kandidiyazisin,
genelde mesane kateterizasyonundan, oral kandidiyazisin ise akut rejeksiyon tedavisinden
sonra geliﬂti¤inin saptanmas› mesane kateterizasyonunun ve akut rejeksiyon tedavisinin oral
ve üriner fungal infeksiyonlar›n etyolojisinde de
önemli rol oynad›¤›n› göstermektedir (5,21). Bu
iyimser sonuçlara karﬂ›l›k, üçüncü dünya ülkelerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, böbrek nakli sonras› oluﬂan fungal infeksiyon s›kl›¤›n›n daha yüksek oldu¤u ve Cryptococcus, Aspergillus ve Rhizopus
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spp gibi ajanlar›n neden oldu¤u ciddi fungal infeksiyonlar›n da geliﬂebilece¤i gözlenmiﬂtir (5).
Bu ülkelerde gözlenen artm›ﬂ fungal infeksiyon
s›kl›¤› ve çeﬂitlili¤i sadece immünsüpresif tedavi
ile de¤il, ayn› zamanda hijyenik ve sanitasyon
koﬂullar›n›n iyi olmamas›yla aç›klanabilir.
Di¤er çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi bu çal›ﬂmada
da böbrek nakli sonras› paraziter infeksiyonlar›n
s›kl›¤›nda anlaml› bir art›ﬂ saptanmamakla birlikte, S. stercoralis gibi baz› parazitlerin immünsüpresyon sonras› dokulara invazyon yapabilece¤i
ve a¤›r klinik koﬂullar yaratabilece¤inin gözlenmesi, nakil öncesi olgular›n bu tür paraziter infeksiyonlar yönünden de araﬂt›r›lmas› gerekti¤ini göstermektedir (1,6).
Sonuç olarak, böbrek nakilli olgularda, bakterilerin oluﬂturdu¤u sepsis ile birlikte HCV ve
HBV hepatiti sonucu geliﬂen kronik karaci¤er
hastal›klar›, nakil sonras› hayat›n en önemli morbitide ve mortalite nedeni olmaktad›r. Bu infeksiyonlar›n önlenmesinde; mikrobiyolojik tan› imkanlar›n›n artt›r›lmas›, cerrahi tekniklerin geliﬂtirilmesi, profilaktik antimikrobiyal tedavi uygulanmas›, s›k kateterizasyondan ve optimal düzeyde doku tipi karﬂ›laﬂt›rmas› yap›larak a¤›r immünsüpresif tedaviden kaç›n›lmas› ﬂeklindeki
yaklaﬂ›mlar›n önemli rol oynad›¤› gözlenmiﬂtir.
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