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en s›k karﬂ›laﬂ›lan etkenleri oluﬂturmuﬂtur. Viral infeksiyonlar incelendi¤inde, 4 hastada semptomatik sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu, 2 hastada ise herpes
simpleks virüs (HSV) infeksiyonu saptan›rken, fungal infeksiyonlar›n büyük ço¤unlu¤u Candida türlerine ba¤l›
idrar ve bat›n infeksiyonu olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Bir
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hastada Cryptococcus neoformans’›n etken oldu¤u
menenjit saptanm›ﬂt›r. Transplantasyon sonras› 1 y›l
içinde infeksiyon komplikasyonlar›na ba¤l› 2 (%3.84)
hasta kaybedilmiﬂtir. Transplantasyon sonras› 0-6 ayl›k

ÖZET

dönem infeksiyon geliﬂimi aç›s›ndan en riskli dönemdir.

1994-1999 y›llar› aras›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi

Bu dönem içinde karﬂ›laﬂ›labilecek infeksiyon etkenleri-

Organ Nakli Merkezi taraf›ndan karaci¤er transplantas-

nin bilinmesi, h›zl› tan› ve tedavinin yap›lmas›, transplan-

yonu uygulanan 52 hasta, bu çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Has-

tasyon uygulanan hastalarda infeksiyöz komplikasyon-

talar, cinsiyet ve yaﬂ da¤›l›mlar›, uygulanan immünsüp-

lara ba¤l› ölüm oran›n› düﬂürmede etkili olacakt›r.

resif tedavi rejimleri, infeksiyon tipleri ve ortaya ç›k›ﬂ za-

Anahtar Kelimeler: Karaci¤er Transplantasyonu, ‹nfeksi-

manlar›, etken da¤›l›mlar› ile transplantasyon sonras› ilk

yonlar.

1 y›l içindeki yaﬂam oranlar› aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Onüçü kad›n, 39’u erkek, toplam
52 hastan›n ortalama yaﬂ› 20.96 (7-62) olarak belirlen-

SUMMARY

miﬂtir. ‹mmünsüpresif tedavi protokolü olarak standart

Evaluation of Infections Following Liver Transplantation

düﬂük doz üçlü ilaç tedavisi (azatioprin, siklosporin A,
prednizolon) uygulanan 52 hastan›n 43’ünde, transplantasyon sonras› 1 y›l içinde toplam 48 infeksiyon ata¤›
saptanm›ﬂt›r. Bunlar›n 31 (%64.5)’i transplantasyon sonras› ilk 1 ay içinde ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹nfeksiyonlar›n tümü
incelendi¤inde, bakteriyel infeksiyonlar›n ilk s›rada yer
ald›¤› (%75), bunu viral (%12.5) ve fungal (%12.5) infeksiyonlar›n takip etti¤i saptanm›ﬂt›r. ‹nfeksiyon tipleri s›kl›k
s›ras›na göre bat›n, idrar yolu, yara, kateter, akci¤er ve
santral sinir sistemi infeksiyonlar› olarak belirlenmiﬂtir.
Bakteriyel infeksiyonlarda Escherichia coli, Pseudomo-

nas aeruginosa, Acinetobacter spp., Enterococcus spp.
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A total of 52 patients with a history of liver transplantation during the period 1994-1999 in the Center for Organ
Transplantation, Ege University, School of Medicine were included in the study. The patients were analyzed retrospectively according to sex, age, immunosuppressive therapy regimen used, site of infection, causative
agents, time of onset and the survival rate during the
first year of transplantation. Of the 52 patients 13 were
women and 39 were men. The mean age of the patients was 20.96 (7-62). A standard immunosuppressive
therapy regimen consisting of low dose azathioprine,
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cyclosporin A, and prednisolone was administered to all
the patients. Thirty-one out of 48 infections (64.5%) appeared in the posttransplant first month. The most common type of infection by 75% was bacterial, followed by
viral (12.5%) and fungal (12.5%) infections. The most
common sites of infection were the abdomen, urinary
tract, surgical wounds, catheter, lung and central nervous system, respectively. Escherichia coli, Pseudomonas

aeruginosa, Acinetobacter spp., Enterococcus spp. were most frequenty isolated bacterial pathogens. Overall
there were 6 patients with viral infections, 4 symptomatic cytomegalovirus (CMV) and 2 herpes simplex virus
(HSV). The vast majority of fungal infections occured as
urinary and intraabdominal infections caused by Candi-

da species. There was only one patient with cryptococcal meningitis. Two patients (3.84%) died in the posttransplant first year due to complications related to infections. The highest risk of infection is in the first 6 months
following transplantation. Being aware of possible infections in this period, rapid diagnosis and treatment are of
utmost importance in decreasing the mortality rate.
Key Words: Liver Transplantation, Infections.
# Bu çal›ﬂma, “11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases” Kongresi (1-4 Nisan 2001 ‹stanbul)’nde poster olarak sunulmuﬂtur.

G‹R‹ﬁ
Klinik transplantasyonda gözlenen ilerlemelere ra¤men infeksiyon, transplantasyon hastas›n›n yaﬂam süresini ve kalitesini etkileyen önemli
komplikasyonlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Transplantasyon hastalar›n›n toplumdan ya da hastaneden kazand›¤› etkenler ile karﬂ›laﬂmas›, uygulanan immünsüpresyonun dozu ve süresi, hastalarda infeksiyon riskini belirleyen temel faktörleri oluﬂturmaktad›r (1).
Bu çal›ﬂmada, hastanemiz organ nakil merkezinde karaci¤er transplantasyonu uygulanan hastalarda transplantasyon sonras› geliﬂen infeksiyonlar›n de¤iﬂik yönlerden irdelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
1994-1999 y›llar› aras›nda Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi Organ Nakli Merkezi taraf›ndan karaci¤er transplantasyonu uygulanan 52 hastada
transplantasyon sonras› ilk 1 y›l içinde geliﬂen
infeksiyonlar, ortaya ç›k›ﬂ zaman›, infeksiyon tipi
ve oda¤› ile etken da¤›l›mlar› aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3

BULGULAR
Elliiki hastan›n 13’ü kad›n, 39’u erkek olup;
yaﬂ da¤›l›m› 7-62 aras›nda de¤iﬂmekteydi (ortalama 20.96). Hastalar›n transplantasyon endikasyonlar› s›ras›yla; posthepatit siroz [hepatit B virüsü (HBV) %42.5, hepatit C virüsü (HCV) %15,
HBV + hepatit D virüsü (HDV) %10], kriptojenik
siroz (%7.5), biliyer siroz (%5), alkolik siroz (%5),
otoimmün siroz (%5), akut karaci¤er yetmezli¤i
(%5), sklerozan kolanjit (%2.5) ve glikojen depo
hastal›¤› (%2.5) olarak belirlenmiﬂtir. ‹mmünsüpresif tedavi protokolü standart düﬂük doz üçlü
ilaç tedavisi (azatioprin, siklosporin A ve prednizolon) ﬂeklinde uygulanm›ﬂt›r. Akut rejeksiyon
saptanan 17 (%32.7) olguda metil prednizolon
10-15 mg/kg/G intravenöz (IV) bolus tarz›nda 3
gün süre ile kullan›lm›ﬂt›r. Steroid tedavisine yan›t vermeyen bir olguda transplantasyon sonras›
1. haftada OKT3 monoklonal antikor tedavisi, di¤er olguda ise transplantasyon sonras› 1. ayda
antihuman T-lenfosit globulin (ATG) tedavisi uygulanm›ﬂt›r. Ancak rejeksiyon tedavisine yan›t
al›namayan bu 2 hastaya, tekrar karaci¤er transplantasyonu uygulanm›ﬂt›r. Olgulara preoperatif
profilaksi amac›yla imipenem (4 x 500 mg/IV/G)
2 gün süre ile kullan›lm›ﬂt›r. Transplantasyon
sonras› profilakside, asiklovir (5 x 100 mg/PO/G)
6 ay ve ko-trimoksazol (160/800 mg x 2) 1 y›l süre
ile uygulanm›ﬂt›r.
Elliiki hastan›n 43’ünde transplantasyon sonras› 1 y›l içinde toplam 48 infeksiyon ata¤› saptanm›ﬂt›r. Bunlar›n 31 (%64.5)’i transplantasyon
sonras› ilk 1 ay içinde gözlenmiﬂ olup, ço¤unlu¤unu bat›n (%31.2) ve kateter (%12.5) infeksiyonlar› oluﬂturmuﬂtur. Etyolojik aç›dan incelendi¤inde bakteriyel infeksiyonlar›n ilk s›rada yer ald›¤›
(%75), bunu viral (%12.5) ve fungal infeksiyonlar›n (%12.5) takip etti¤i belirlenmiﬂtir (Tablo 1).
‹nfeksiyon tipleri s›kl›k s›ras›na göre bat›n,
idrar yolu, yara-yumuﬂak doku, kateter, akci¤er
ve santral sinir sistemi infeksiyonlar› olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo 2). Bat›n infeksiyonlar›n›n 9’u lokalize apse, 4’ü cerrahi yara infeksiyonu, 2’si ise
peritonit tablolar› ﬂeklinde seyretmiﬂtir.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Enterococcus spp. en s›k karﬂ›laﬂ›lan
bakteriyel etkenlerdir. Bu etkenler s›kl›k s›ras›na
göre bat›n, idrar yolu ve kateter infeksiyonlar›ndan soyutlanm›ﬂt›r. Transplantasyon sonras› 6 viral infeksiyon saptanm›ﬂt›r. Bu infeksiyonlar›n
4’ünde sitomegalovirüs (CMV), 2’sinde ise her151
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Tablo 1. Transplantasyon Sonras› Dönem ve ‹nfeksiyon ‹liﬂkisi.
0-30 gün

31-180 gün

> 180 gün

Toplam

29

5

2

36

Viral

-

5

1

6

Fungal

2

3

1

6

Toplam

31

13

4

48

Bakteriyel

Tablo 2. Olgulardaki ‹nfeksiyon Odaklar›n›n Da¤›l›m›.
‹nfeksiyon oda¤›

Say›

Bat›n

15

‹drar yolu

13

Yara-yumuﬂak doku

8

Kateter

6

Akci¤er

5

Santral sinir sistemi

1

Toplam

48

pes simpleks virüs (HSV) etken olarak saptanm›ﬂt›r. CMV infeksiyonu saptanan 4 olgunun 1’inde pnömoni, 3’ünde ise hepatit ve pnömoni tablolar› bir arada gözlenmiﬂtir. CMV tan›s›, periferik lökositlerden CMV antijeninin (CMV pp65)
saptanmas› ile konmuﬂtur. Olgular›n tedavisinde
gansiklovir 5 mg/kg IV 20 gün süre ile uygulanm›ﬂt›r. Tedavi sonras› klinik bulgular düzelmiﬂ
ve CMV antijenemi testi negatifleﬂmiﬂtir. ‹ki olguda HSV infeksiyonuna ba¤l› zona zoster infeksiyonu gözlenmiﬂtir. HSV tan›s›, lezyon taban›ndan al›nan sürüntü materyalinde, direkt floresan antikor yöntemi ile HSV antijenlerinin gösterilmesi ile konulmuﬂtur. Bu olgularda asiklovir,
8 saatte bir 5 mg/kg/IV 7 gün ve sonras›nda günde 5 kez 400 mg oral formda olmak üzere 14 gün
süreyle uygulanm›ﬂt›r. Fungal infeksiyonlar ço¤unlukla Candida türlerinin neden oldu¤u idrar
yolu veya kateter infeksiyonu ﬂeklinde ortaya
ç›km›ﬂt›r. Transplantasyon sonras› 18. günde
ateﬂ yüksekli¤i, bulant›-kusma yak›nmalar› olan
ve fizik muayenede ense sertli¤i saptanan bir olguya, menenjit tan›s› konmuﬂ, beyin omurilik s›v›s›n›n direkt mikroskobik incelemesinde maya
hücreleri saptanm›ﬂ ve mikolojik kültüründe
Cryptococcus neoformans izole edilmiﬂtir. Lipozomal
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amfoterisin B (3 mg/kg/G) ile 3 hafta süre ile tedavi edilen olguda, klinik olarak iyileﬂme saptanm›ﬂt›r. Transplantasyon sonras› erken dönemde 2 olgu, P. aeruginosa’ya ba¤l› yayg›n bat›n
içi infeksiyonunun neden oldu¤u sepsis ve ard›ndan geliﬂen multiorgan yetmezli¤i nedeniyle
kaybedilmiﬂtir.
TARTIﬁMA
Transplantasyon sonras› karﬂ›laﬂ›lan infeksiyonlar, bu uygulaman›n yap›ld›¤› her merkez için
ciddi bir sorundur. Eriﬂkin ve çocuk yaﬂ gruplar›n› içeren geniﬂ serili çal›ﬂmalarda transplantasyon sonras› infeksiyon geliﬂimi, %53-83 aras›nda
de¤iﬂen oranlarda bildirilmektedir (2,3). Bu infeksiyonlar›n önemli bir bölümü uygulanan cerrahi tekni¤e, operasyon komplikasyonlar›na, nozokomiyal etkenlere ve immünsüpresyona ba¤l›
olarak en s›k transplantasyon sonras› 0-30. günler aras›nda ortaya ç›kmaktad›r (4,5). Bu dönemde farkl› çal›ﬂmalarda bakteriyel infeksiyonlar›n
oran› %40-70, fungal infeksiyonlar›n oran› ise %63
olarak bildirilmektedir (6-8). Transplantasyon
sonras› dönemde, santral venöz kateter uygulanan hastalarda kateter infeksiyonlar›, intraabdominal infeksiyonlar ya da bir odak saptanmadan
ortaya ç›kan bakteremiler en önemli infeksiyon
odaklar›n› oluﬂturmaktad›r (9). Çeﬂitli kaynaklarda enterik gram-negatif mikroorganizmalar›n
bakteremi epizodlar›n›n %50’den fazlas›ndan sorumlu oldu¤u bildirilmektedir (4,10). ‹nfeksiyon
etkenleri, her hastanenin nozokomiyal etken
profillerine göre de¤iﬂmekle birlikte E. coli, P. aeruginosa ve Acinetobacter spp. ilk s›rada yer alan
mikroorganizmalar› oluﬂturmaktad›r (6). Bu çal›ﬂmada, transplantasyon sonras› infeksiyonlar›n
en s›k 0-30. günler aras›nda (%64.5) ortaya ç›kt›¤›
ve bunlar›n ço¤unlukla bakteriyel etkenler ile
oluﬂan bat›n, idrar yolu ve kateter infeksiyonlar›
oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bat›n infeksiyonlar› ço¤unlukla hepatik arter veya portal ven trombozunun eﬂlik etti¤i intrahepatik apse ve kolanjit
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3
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tablolar› ﬂeklinde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bakteriyel etkenlerin büyük bölümünü, E. coli, P. aeruginosa ve
Acinetobacter spp. gibi enterik gram-negatif mikroorganizmalar oluﬂturmuﬂtur. Gram-pozitif bakteriler içinde ise enterokoklar ilk s›rada yer alm›ﬂt›r (Tablo 3). Di¤er yay›nlarda, gram-negatif bakterilerin ve enterokoklar›n özellikle enterik bir
odaktan kaynakland›¤› ve transplantasyon öncesi ba¤›rsak dekontaminasyonu uygulanan hastalarda daha yüksek oranlarda ortaya ç›kt›¤› belirtilmektedir (6). Dört olgumuzda Enterococcus faecalis’in neden oldu¤u kateter infeksiyonu saptanm›ﬂt›r. Olgulara cerrahi iﬂlem öncesinde ba¤›rsak
dekontaminasyonu uygulanmam›ﬂt›r.
Viral infeksiyonlar s›kl›kla herpes virüsler taraf›ndan, transplantasyon sonras› net immünsüpresyonun sa¤land›¤› 31-180. günler aras›nda
ortaya ç›kmaktad›r. Bu dönemde semptomatik
CMV infeksiyonuna çocuklarda %40, eriﬂkinlerde
ise %22 oran›nda rastland›¤› bildirilmektedir
(4,11). Özellikle son y›llarda profilaktik olarak
gansiklovir uygulanan hastalarda CMV infeksiyonu oran›n›n oldukça düﬂtü¤ü bildirilmektedir
(12). Karaci¤er transplantasyonlu olgularda CMV
infeksiyonu, ço¤unlukla reinfeksiyon olarak, lökopeni ve trombositopeninin eﬂlik etti¤i ateﬂ ve
halsizlik gibi nonspesifik yak›nmalar yan›nda,
hepatit ve pnömoninin birlikte görüldü¤ü daha
ciddi klinik tablolar ﬂeklinde de karﬂ›m›za ç›kaTablo 3. ‹nfeksiyon Etkenlerinin Da¤›l›mlar›.
Say›
(toplam= 48)

%

Escherichia coli

14

29.1

Pseudomonas aeruginosa

9

18.7

Acinetobacter spp.

5

10.4

Enterococcus spp.

4

8.3

Enterobacter spp.

4

8.3

Sitomegalovirüs

4

8.3

Herpes simpleks virüs

2

4.16

Bakteriyel

Viral

bilmektedir (13). Bu çal›ﬂmada, semptomatik
CMV infeksiyonu oran› %12.5 olarak saptanm›ﬂ
olup, 4 olgunun 3’ünde hepatit ve pnömoni tablolar› birlikte görülmüﬂtür. Fizik muayene ve klinik olarak pnömoni tan›s› konulan olgulardan sadece 1 olgunun radyolojik incelemesinde yayg›n
interstisyel tutuluma rastlanm›ﬂt›r. Bu olgularda
CMV antijenemi testi pozitif olarak saptanm›ﬂt›r.
Transplantasyon sonras› erken ve geç dönem olmak üzere 2 olguda HSV’nin neden oldu¤u zona
zoster infeksiyonuna rastlanm›ﬂt›r. Genel olarak
viral infeksiyon oran›n›n düﬂüklü¤ünün, olgular›m›z›n ço¤unlukla eriﬂkin yaﬂ grubunda olmas›,
herpes virüs infeksiyonlar›n›n bu yaﬂ grubunda
subklinik seyretmesi ve viral infeksiyonlar›n tan›s›nda yaﬂanan güçlüklere ba¤l› oldu¤u düﬂünülebilir.
Transplantasyon sonras› dönemde karﬂ›laﬂ›lan bir di¤er infeksiyon tipi ise fungal infeksiyonlard›r. S›kl›kla Candida, daha nadir olarak Aspergillus türlerinin neden oldu¤u bat›n, idrar ve kateter infeksiyonlar›, özellikle erken transplantasyon dönemlerinde ortaya ç›kmaktad›r (14). Mesane kateterizasyonu ve akut rejeksiyon tedavisi sonras›nda bu infeksiyonlar›n oranlar›nda art›ﬂ
oldu¤u belirtilmektedir (15,16). Cryptococcosis,
Coccidioidomycosis ve Histoplasmosis gibi daha ciddi fungal infeksiyonlara, endemik bölgelerde ve sanitasyon koﬂullar›n›n iyi olmad›¤› ülkelerde rastland›¤› ve bu ülkelerde transplantasyon sonras› fungal infeksiyonlara ba¤l› mortalite oran›n›n çok daha yüksek oldu¤u bildirilmektedir (16). Olgular›m›zda fungal infeksiyon
oran›, nistatin profilaksisi rutin olarak kullan›lmamas›na ra¤men oldukça düﬂük (%12.5) olarak
saptanm›ﬂt›r. Fungal menenjitli bir olgumuz da
uygun antifungal tedavi ile iyileﬂmiﬂtir.
Transplantasyon sonras› geliﬂen infeksiyonlar, mortaliteyi etkileyen en önemli sebeplerden
biridir. Cerrahi tekniklerin geliﬂtirilmesinin yan›s›ra mikrobiyolojik tan› sistemlerinin iyileﬂtirilmesi, transplantasyon sonras› infeksiyonlar›n
hem profilaksisi hem de tedavisinde etkili olacakt›r.

Fungal
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