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GİRİŞ 

Renal transplantasyonun yapılmaya başlandığı ilk 

yıllardan beri. allograft alıcılarının gerek akut gerekse 

kronik karaciğer hastalığı açısından riskli grup içerisinde 

yer aldığı bilinmektedir (1- 7}. Buna karşılık transplantasyonlu 

hastaların sıklığı hem ülkemizde hem de tüm dünyada teknik 

alandaki gelişmelere, immünosüpr esif ted a vinin daha i yi 

anlaşılmasına p aralel olarak artmaktadır. Sadece Amerika 

Birleşik Devletleri 'nde 1980 1li yıllarda 71.000 'in üzerinde 

renal transpl a ntasyon gerçekleştirilmiştir ( 8) . Türkiye ' de 

1991 yılı sonu iti bariyle 2365 böbrek t ransplant asyonu yapılmış. 

bunlardan 446 ' sı 1991 yılı içeri sinde ·gerçekleştirilmiştir 

(9) . Karaciğer hasta~ığı yön ünden ciddi risk altındaki bu 

hastalar ile uğraşan hek i mler çözüm isteyen bazı p r oblemler 

ile karşı karşıyadır: 

1. Karaciğer hastalığı doğrudan immünosüpresif tedavi ile 

mi ilişkilidir ? 

2. Etkili bir immünosüpresyon, karaciğer infeks iyonu da 

dahil olmak üzere viral infeksiyonları kolaylaştırmakta mıdır? 

3. Transplantasyon 

edinilen 

öncesinde. sırasında 

hepatit, bağışıklığın 

sonucu kronikleşmekte midir? 

veya sonrasında 

da baskılanması 

4. Tüm bu faktörler birarada mı söz konusudur? 

5. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan bu hastalardaki 

karaciğer hastalığı, immünosüpresif tedavi görmeyen 

karaciğer hastalarından farklı bir seyir mi göstermektedir? 
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6. Kadavradan veya canlı vericiden böbrek transplantasyonu 

karaciğer hastalığı riskini etkilemekte midir? 

7. Transplantasyon öncesi karaciğer hastalığı olan böbrek 

hastalarından hangileri, artmış morbidite ve mortalite 

sebebi ile transplantasyon programı haricinde tutulmalıdır? 

Tüm bu sorulara cevap aramak, özellikle ülkemiz koşulları 

için büyük önem taşımaktadır. Tür ki ye' de değişik yörelerde 

yapılmış araştırmalar hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonu 

sıklığının (taşıyıcılık % 4-10, seropozitiflik % 25- 60) oldukça 

yüksek olduğunu göstermektedir (10). Organ verici-havuzunu 

oluşturan bu insanlarımızla karşılaştırıldığında, kronik 

böbrek hastalığı sebebi ile diyaliz tedavisi altındaki hastaları

mızda gerek HBV gerekse de hepatit C virüsü (HCV) seropreva

lansının d aha yüksek olduğu i zlenmektedir. İstanbul ' d a 

kan donörler inde anti-HCV seropozitifliği % 0.3 olarak bildirilir

ken ( 11) , bu oran hemodiyaliz hastalarında % 13.5- 56, hepat it B 

prevalansı ise % 14-17 olarak saptanmıştır (9) . 

Dünya liter atürü de bu pr obl emler karşısında karmaşa 

içerisindedir. Gelişmiş ülkelerde • HBV infeksiyonunun nispet en 

seyrek olarak görülmesi sağlıklı verilerin elde edi lmesini 

güçleştirmektedir. Transplantasyon öncesi dönemde, üremik 

hastalardaki kanama diyatezi, bazal karaciğer biyopsi örnekleri

nin alınmasını zorlaştırmakta, transplantasyon sonrası dönemde 

de hastaların taşıdığı riskler (rejeksiyon, infeksiyon vb.). 

karaciğer biyopsisi gibi invazif bir girişimin göze alınmasına 

her zaman izin vermemektedir. Dolayısıyla çalışmalar. sıklıkla. 

histolojik verileri içermemekte. klinik, biyoşimik ve serolojik . 

bulgulara dayanmaktadır. 

Çalışmamız bu sorulara cevap aramak amacıyla planlanmış. 

böbrek transplantasyonu yapılıp, İstanbul Tıp Fakültesi 

Nefroloji Anabilim · Dalı Transplantasyon Polikliniğince takip 

edilen hastalar çalışma kapsamı içerisine alınmıştır. 
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GENEL BİLGİLHR 

Renal transplantasyon adayı, ' üremik hastalar gere k akut, 

gereks e kronik karaciğer hastalıkları (akut viral hepatit, 

toksik hepatit, fulminan karaciğer yetmezliği, kronik hepatit, 

karaciğer sirozu, kolestaz, hepatosellüler · karsinoma, Cl-8), 

peliosis hepatis (12), hepatik veno-okluzif hastalık. (13), nodii

ler rejeneratif hiperplazi (14) vb. ) açısından r i skli bir grubu 

oluşturmaktadır. Renal transplant asyondan sonraki 2-54 a ylik 

izleme süresinde a normal karaciğer fonksiyon testleri sıklığı 

% 6-60, ortalama % 15 olarak bildirilmekte, bu oranın 

hemodiyaliz süresi ve 

olduğu görülmektedir 

transfüzyon sıklığı ile bağlantılı 

(15-17) . Karaciğer hastalıklarından 

sıklıkla sorumlu faktörler infeksiyöz etkenler ; bir kısım 

vakalarda ise alfametil DOPA, azathioprin (AZT), siklosporin 

(CsA) gibi kullanılan ilaçlardır. 

Transplantasyon sonrasında karaciğer disfonksiyonuna 

yol açan en önemli infeksiyöz etker,ıler, hepatit B virüsü (HBV), 

hepatit D virüsü (HDV), hepatit C v i rüsü (HCV), diğer 

non- A, non-B hepatit etk.eni ajanlar, sitomegalovirüs (CMV), 

herpes simplex virüsü (HSV), Epstein-Barr virüsü (BBV) ve na

diren bazı mantar ve parazitlerdir (3-6,16). 

Pos t-transplant dönemde akut hepatit tanısı AST/ ALT 

düzeyinde üç misli veya üzerinde artış ile konulur (17). Akut 

hepatitin karakteristik ikterik tablosu nadiren görülür. 

hastalık sıklıkla asemptomatik seyirlidir (3-6 , 17). Mortalite 

%1 'den azdır. Fa t a l vak al ardan özellikle CMV. HSV, seyrek 

olarak da hepatotrop virüsler etkendir. 
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Akut hepatitin genellikle sessiz seyretmesine karşılık 

HBV ve non-A, non-B infeksiyonlarının kronikleşme olasılığı 

bağışıklığı baskılanmış bu hastalarda çok yiiksektir ( vakaların 

% 80'i) (18-20). 

Renal transplantlı hastalarda kronik karaciğer hastalığı

nın en önemli sebeplerinden biri HBV' dür.. 1970 'li yılların 

ilk yarısında hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) seropozitifliği

nin hasta ve graft sürvisini olumsuz etkilemediği, hatta, 

immüo disfooksiyoo zeminindeki kronik HBs antijenemisinin, 

erken dönemde grafta toleransı arttırdığı öne sürülmüştür 

(21-23). Ancak, sonraki araştırıcıların çoğu, özellikle 

ilk iki yıldan sonra hasta ve allograft sürvisinin azaldığını 

bildirmişlerdir ( 6, 24-25) • Hatta, HBsAg seropozitif hastalarda 

erken dönemden itibaren, özellikle infeksiyonlar, vasküler 

patolojik olaylar gibi karaciğer dışı sebeplere bağlı mortalite

nin arttığı ileri sürülmüştür ( 26) • 

Pol ve ark •. (27) renal transplantasyon yapılmış, 98 HBsAg 

seropozitif hasta ile, 31 HBsAg seronegatif hastayı kronik 

karaciğer hastalığı gelişme riski açısından karşılaştırmış; 

transplantasyon sırasındaki biyopsilerin normal olmasına 

rağmen BBsAg seropozitif hastaların %88 'inde ( %32 'si kronik 

persistan hepatit, %51'i kronik aktif hepatit, \17'si siroz), 

HBsAg seronegatif olanların ise %4 1 ünde kronik karaciğer 

hastalığı geliştiğini göstermişlerdir. Ancak, gerek basta 

( %78 1 e %87) gerekse graft sürvisi ( %64 1 e %71) açısından 

anlamlı bir farklılık saptanmamış, her iki grupta da · karaciğer 

hastalığı gelişenlerde kronik alkol tüketiminin daha fazla 

olduğu izlenmiştir. 

Bu arada yapılan diğer bir kısım çalışmalarda transplan

tasyon öncesi dönemde viral replikasyon göstergeleri (HBeAg, 

ONA polimeraz, HBV DNA) pozitif olan kronik BBV infeksiyonlu 

hastalarda, kronik karaciğer hastalığı riskinin daha yüksek 

olduğu bildirilmiştir (18,28). 
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Renal transpl antasyon sonrasında kronik karaciğer 

hastalığı gelişen 26 HBsAg seropozitü ve 42 BBsAg seronegatif 

basta klinik ve bis t olojik olara k karşılaştırıldığında ; 

HBsAg seropozitif grupta histolojinin daha ciddi olduğu 

(kronik persistan hepatit: %38'e %17, kronik aktif hepatit: 

%38'e %14, siroz: %42'ye %19), karaciğer yetmezliği ile 

ölümün .daha sık görüldüğü (%54'e %12) izlenmiştir (29). 

Parfrey ve ark. (30), HBsAg seropozitif renal transplantlı 

ol up ilk biyopsilerinde sadece taşıyıcılık, reaktif hepatit 

veya kronik persistan hepatit tanısı konulan hastalardan 

%82 'sinde kronik aktif hepatit veya siroza progresyon tespit 

etmişlerdir. Buna karşılık Friedlander ve ark. (31) ise 

renal transplantasyon yapılmış, kronik HBV · infeksiyonlu 

11 hastayı 8 ± 1. 7 yıl s üre ile izlemişler , bunların hiçbirinin 

karaciğer fonksiyonlarında klinik vey a biyoşimik bozulma 

gözlemlememişlerdir. 

Kronik HBV infeksiyonl u hastalarda hangi immünosüpresif 

tedavi protokolünün daha emniyetli olduğu konusu d a tartışma

lıdır. Yapılan bir çalışmada kronik HBV infeksiyonlu, 

graftı ik i seneden daha uzun süre fonksiyone eden ve 

20 tanesi siklosporin, 13 tanesi azatbioprin ile tedavi 

edilmiş hastalar karşılaştırılmış; kronik hepatit sıklığı 

(%52.4'e %78.6) açısından iki grup arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (19). Siroz, siklosporin kullanan 

üç (%15). aza thiopri n kullanan dört (%30.8) hastada gelişmiştir 

Bu hastalardan delta a ntikoru seropozitif bulunan 3 hastada da 

kronik hepatit saptanmış, bunlardan ikisi siroz ile neticelen

miştir. Yine bu çalışmada da 33 HBsAg seropozitif hastanın 

mortalites i (%6.1), HBsAg seronegatü 57 hastanın mortalitesi 

ile karşılaştırıldığında (%5.3) aradaki fark anlamsızdır. 

Non-A, non-B hepatiti, transplantasyon öncesinde ve son

rasında, kronik böbrek hastalarında önemli bir karaciğer 

hastalığı sebebidir (20,32,33). Günümüzde bu hepatitlerin en az 
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%90 'ından HCV' ünün sorumlu olduğu bilinmektedir (34). Ulkemizde 

hemodiyaliz hastalarında anti-HCV seroprevalansı %13.5 

ile %56 arasında değişmektedir. Seroprevalans sıklığının, 

tra nsfüzyon sayısı ve hemodiyaliz süresi ile bağlantılı 

olduğu kabul edilmekle beraber, Gesseman ve ark. (35) 

1135 kronik hemodiyaliz hastasında yaptıkları araştırmada 

kronik hemodiyaliz süresi ve hemodiyaliz makinesi başına 

düşen hasta sayısı ile anti-HCV seroprevalansı arasında 

korelasyon tespit ederken, transfüzyon sayısı ile belirli 

bir ilişki gözlemlememişler ve bu hasta grubunda HCV 

bulaşmasının sıklıkla non-parenteral yollarla olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. 

Roth ve a rk. (36), 596 UBsAg seronegatif kronik 

böbrek yetersizlikli hastanın lB0' inin C %30) serumunda 

HCV' üne karşı antikor un müspet olduğunu tespit etmişlerdir. 

Transpl antasyondan bir yıl sonraki seropozitiflik sıklığını 

i se % 22 (117 hasta) olarak bulmuşlardır. Bu 117 hast amn 

15' i ( %4) transplantasyon sonrası seropozitifleşmiş, birinci 

yılda seronegatifleşme oranı %43 olarak izlenmiştir . Anti-HCV 

seropozit if olup, yedi günden daha uzun süreli transaminaz 

yüksekliği saptanan 52 hastanın 26 'sında, yükseklikler 

altı aydan daha uzun sürmüş; bu grup transaminazları 

normal ve anti-HCV seronegatif grup ile karşılaştırıldığında 

10 yıllık hasta (%78'e %76) ve graft (%50'ye· \57) sürvisi 

açısından anlamlı bir farkWık gözlenmemiştir. Organların 

alındığı 484 kadavranın 67'si (%14) anti-HCV seropozitif 

bulunmuş, bu donörlerden organ alan 23 anti-HCV seronegatif 

alıcıdan, sadece biri birinci yılda anti-HCV seropozitifleşmiştir. 

Hernekadar 

hepatitlerin önemli 

düşünülmekteyse de 

transplantasyon sonrası gelişen kronik 

bir kısmından HCV' ünün sorumlu olduğu 

1.kuşak BLISA ile yapılan çoğu çalışmada 

anti-HCV seropozitifliğinin hasta veya graft sürvisi üzerine 

uzun sürede olumsuz etkisi gösterilememiştir. Duyarlılığı 

ve özgüllüğü daha yüksek serolojik testlerin gelişmesi 
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ve histolojik tanı ile seroloji k tanıyı birarada değerlendiren 

çalışmalar bu konuya açıklık getirecektir. 

Si tomegalovirüs (CMV) hepatitinin kesin . tanısı için mikro

organizmanın dokudan izolasyonu gereklidir. Sitomegalovirüs 

infeksiyonunun kaynağı sıklıkla hemodiyaliz veya transplanta s

yon sırasında yapılan kan transfüzyonlandır. Bu hastaların 

%75.-90 'ında seropozitiflik saptanır. 

Tr ansplantasyon sonrası dönemde CMV hepatiti birkaç 

klinik tablo ile karşımıza çıkabilir. Genellikle titreme 

ile yükselen ateşi viral hepatit kliniğinin izlediği akut 

hastalık tablosunda, CMV· antikor titrelerinde bariz artış 

görülür; idrardan, karaciğerden CMV izole edilebilir. Kompleman 

bağlayan ant ikor titresi nekadar yüksekse hep atit gelişme 

riski de o kadar fazladır . Ti trede 4-8 mis li artış %67, 

sekiz mislinden dah a fazla artış %100, a kut hepati t göstergesidir. 

Genellikl e hastalık iyileşme ile sonlanır , nadiren fatal 

seyreder. Bazı hastalarda ise CMV hep atiti daha sinsi 

ve kronik seyirlidir. Bu hastalarda CMV seropozitifliğinin 

sıklığı göz önünde tutulduğunda , kronik karaciğer hastalığının 

etyolojisinde CMV'ün rol ünün oldukça tartışmalı olduğu 

açıktır (3,5,17,37). 

Renal transplantasyondan sonra herpes simplex virüsü 

(HSV) ve Bpstein-Barr virüsü (BBV) antikor titrelerinde 

artış, serokonversiyon sık görülen bir bulgudur. Ancak, 

bu değişikliklere klinik/biyoşimik hepatit nadiren eşlik 

eder. Klinik, sıklıkla basit bir üst solunum yolu infeksiyonu

dur. Bununla beraber, bağışıklığı ileri derecede baskılanmış 

hastalarda BSV yüksek ateş, odinofaji, lökopeni, trombosito

peni, terminal koagulopati, hepatit ile karakterize dissemine 

hastalık tablosuna yol açabilmektedir (37 ,38). 

Varicella-Zoster ve adenovirüsler ise 

yapmamaktadır (5). Hepatit A virüsü 

karaciğer hastalığı 

(HAV) akut viral 

hepatit tablosunda, nadiren, uzamış intrahepatik kolestaza 

sebep olabilir (17). 
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Azathioprinin hepatotoksik etkisi doza bağımlıdır (39). 

Genellikle. kolestaza, bazen de hepatosellüler nekroza 

yol açar. Tedaviye başladıktan 1-2 ay sonra karaciğer 

fonksiyon testlerinde bozulma izlenir. Çoğu kez. ilaç kesilince 

lezyonlar geriler. Azathioprin ve prednisolon ile 6 ay-

9 yıl arasında tedavi edilen r enal transplantasyonlu hastalarda 

veno-okluzif hastalık bildirilmektedir ( 13. 40. 41) • Başlangıç 

genellikle sinsidir. ilacın kesilmesine rağmen partal hiper

tansiyon ve fa tal karaciğer yetmezliği gelişebilir. Hepatotropik 

virüsler veno-okluzif hastalık gelişimini kolaylaş4rabilir 

(42). 

Siklosporin ile tedavi edilen hastaların 1/3'ünde trans

aminazlarda değişik düzeylerde artış. hiperbilirubinemi 

görülebilir (43). Karaciğer biyopsilerinde kolestaz, değişik 

derecelerde a kut kolanjit, perikolanjit hali izlenir ( 44). 

Bu etkiler doza bağlıdır . dozun azaltılması veya ilacın 

kesilmesi ile geriler. 

Alf a-metildopa, asemptomatik transaminaz yükselmelerinden 

a kut veya kronik hepatite, fata l massif hepatik nekroza 

kadar değişen spekt r umda karaciğer hastalığına yol açabilir 

( 45). Asemptomatik transaminaz yüksel mel er i %6 v akada 

saptanır. İlaca devam edilmesine rağmen kendiliğinden 

düzelebilir. Akut hepatit genellikle, tedavinin ilk üç ayında 

görülür. Nadiren. fatal massif hepatik nekroz ile neticelenir. 

Kronik hepatit, sıklıkla ilacın kesilmesi ile geriler, ancak 

siroza ilerleyen vakalar bildirilmiştir ( 46). 

Transplantasyonlu hastalarda kullanılan antihipertansiflerden 

verapamil kolestatik hepatite yol açabilmektedir (47). Diltiazem 

tedavisinin 18. gününde ateş, transaminaz yükselmesi ile 

karakterize granülomatöz hepatit bildirilmiştir (48). Captopril 

verildiğinde birinci hafta .ile 10.ay arasında kolestatik 

hepatit, submassif hepatik nekroz görülebilir (49). Ateş 

ve eozinofili tesbit edilir. İlacın kesilmesi ile iyileşme 

kuraldır. 
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Böbr ek tra nsplantasyonlu hastalarda görülebilen diğer 

bir karaciğer patolojisi de "peliosis hepatis"dir (6,12). 

Karaciğer parenkimi içerisinde, özellikle sentrolobuler 

alanlarda lokalize, sinüsoid endoteli ile döşeli olabilen, 

kanla dolu boşluklar izlenir. Hemodiyaliz hastalarında 

veya transplantasyon sırasında yapılan biyopsilerde saptan

mayan bu durum, asemptomatik olabileceği gibi, klinik 

olarak hepatomegali, karaciğer yetmezliği, portal hipertansi

yon, asit, periton içi kanama ile de kendini gösterebilir. Sık

lığı %2-4 olup, erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. 

Bu hastalarda renal graft rejeksiyonu daha sıktır. Peliosis 

hepatis 'in mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber, 

sinüsoidlerle sentrilobuler venlerin kesiştiği yerlerde karaciğer 

kan akımının bloke olmasının olaydan sorumlu olduğu 

ileri sürülmektedir. 

Azathioprin ile tedavi edilen böbrek transplantlı hastalarda 

asit, özofagus varisleri ve gastrointestinal kanama ile 

karakterize idiyopat ik partal hipertansiy on bildirilmiştir 

(7) . Tüm bu va kalarda elektron mikroskopisinde perisinüsoidal 

fibroz saptanır. Sinüsoidlerin kısmi obstrüksiyonu portal 

hipertansiyona yol açıyor ol abilir. 

Renal transplantasyonu takiben noduler rejeneratif hiperplazi 

ve buna bağlı portal hipertansiyon vakaları da bildirilmiştir 

(14). Fibroz olmaksızın tüm karaciğerde yaygın rejeneratif 

iıodüllerin olduğu bu durum klinik olarak hepatomegali, 

orta derecede trombositopeni ve serum GGT düzeylerinde 

yükselme ile karakterizedir. 

Böbrek transplantasyonlu hastalarda malignite riski, 

normal populasyona göre 100 misli daha fazla dır. Bu tümörlerin 

çoğu mezenkimal olmakla birlikte hepatosellüler karsinoma 

vak al arı da bildirilmektedir ( 3, 6, 17, 18). Özellikle, kronik 

viral hepatitli hastalar, belirli aralar ile, serum alfa

fetoprotein düzeyleri tayini ve karaciğer ultrasonografisi 

tetkikleri ile, bu açıdan takip edilmelidir. 
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Özetle. renal transplantlı hastalar başta infeksiyöz (HBV. 

HCV. HDV •• J ve toksik (siklosporin. azathioprin.antihipertan

sifler ••• ) sebepler olmak üzere değişik etkenler zemininde 

gelişebilecek akut ve kronik karaciğer hastalıkları yönünden 

riskli bir grubu oluşturmaktadır. Ülkemizde de. böbrek 

nakli rutin bir tedavi metodu olarak yerleşmektedir. Özellikle 

hepatit virüslerinin endemik olduğu Türkiye' de. bu grub 

hastaların-karşı karşıya oldukları risklerin. immunosupresif 

tedavi-karaciğer hastalığı ilişkisinin, viral/toksik hepatit 

seyrinin, kadavradan veya canlıdan böbrek nakilli hastalarda 

karaciğer hastalığı riski yönünden farklılıklarıJ).-belirlenmesi, 

korunma ve tedavi açısından da yol gösterici olacaktır. 

Çalışmamızda, bu amaçlara yönelik olarak planlanmıştır. 
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MATERYAL VH MHTOD 

Bu çalışmaya t.U. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Anabili m 

Dalı Transpla ntasyon Polikliniği' nce izlenen böbrek trans

plantasyonu adayı veya transplantasyon yapılmış hastalar 

dahil edilmiştir. 

Canlıdan nakil allograftları ile yaşamlarını sürdüren 

ve çalışmaya dahil edilen toplam hasta sayısı 125 (93 

erkek, 32 kadın; ortalama yaş: 32.47±10.67 yıl)dir. Bu 

hastaların transplantasyon sonrası ortalama izleme süresi 

28. 71±31. 39 aydır. Kadavrad an nakil allograftları ile yaşamla

rını sürdüren ve çalışmaya dahil edilen toplam hasta sayısı 

i se 55 (46 erkek, dokuz kadın; ortalama yaş: 33.69 ± 

9. 48 yıl)dir. Bu hastaların transplantasyondan sonra ortalama 

izleme s üreleri 32. 37±20. 39 aydır. 

Tüm hastalarımızda transplantasyona hazırlık döneminde 

biyokimyasal, hematolojik, mikrobiyolojik ve diğer incelemeler 

gerçekleştiriloıiıştir. Hastalarda serolojik olarak HBsAg, 

anti-HBs, a nti- HBc, anti-HCV, anti- HDV, CMV antikorları 

ve herpesvir us antikorları araştırılmıştır. Hastalardan, 

HBV serolojik göstergeleri negatif bulunanların aşılanması 

amaçlanmış; HBsAg seropozitif bulunanlardan ise HBeAg, 

anti-HBe ve HBV ONA sonuçları da istenmiştir. Bu incelemeler 

canlı donör adaylarında da gerçekleştirilmiş, kadavra 

donörlerde ise serolojik testlerin tam olarak yapılması 

her donörde mümkün olmamıştır. 
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Serolojik göstergelere, genellikle Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı, Seroloji Laboratuvarı 'nda bakılmıştır. Hepatit B virüsü 

s erolojik. göstergelerinden HBsAg, HBeAg, anti-8Bs, anti-HBe, 

anti-HBc, BDV, DCV, HSV, CMV, BBV göstergeleri BLISA 

yöntemi ile (Abbott Laboratories ve Ortho Diagnostics - ticari 

kitleri ile) HBV DNA i s e hibrid.izasyon tekniği ile araştırılmış

tır. Anti-HCV seropozitifliği RIBA konfirmasyonu ile teyid 

edilmiştir. 

Transplantasyon adayı hastalardan akut karaciğer hastalığı 

olanlarda transplantasyon, akut hastalığın tamamen düzelmesin

den sonra gerçekleştirilmiş; kronik karaciğer hastalığı 

olanlarda- ise tüm klinik, biyoşimik ve serolojik muayeneden 

sonra, koagulasyon profili karaciğer biyopsisi yapılmasına 

imkan veren vakalarda biyopsi sonucu ışığında transplantasyon 

kararı verilmiş ; bu grupta kronik aktif hepatitli ve/veya 

r eplikatif dönemde HBV infeksiyonlu (BBeAg ve/veya HBV 

DNA seropozitifliği) hastalarda transpl antasyon kararında 

çekimser kalınmıştır . 

Canlı donörden yapılan transplant asyonlarda hast a ve 

donör arasındaki doku uyumuna göre üçlü veya ikili immuno

supresif 'tedavi protokolleri uygulanmıştır. · tlçlü tedavi 

protokolü (Siklosporin-A, prednisolon, azathioprin) bir 

veya iki haplotip miss-match akraba transplantasyonlarında 

veya akraba olmayan canlı vericilerden yapılan transplantas

yonlarda; ikili tedavi protokolü iki haplotip matcb transplan

tasyonlarda uygulanmıştır. Eğer posttransplant dönemde 

rejeksiyon atakları veya siklosporin toksisitesi - gelişmişse 

tedaviye azathioprin eklenip üçlü tedaviye dönülmüş veya 

duruma göre siklosporin kesilerek azathioprin ve prednisolon 

ile ikili tedavi yapılmıştır. Rejeksiyon tedavisinde ise 

vakaya göre metil prednisolon veya poliklonal/monoklonal 

antikorlar (ATG, ALG, OKT-3) kullanılmıştır. 

Kadavradan yapılan transplantasyonlarda ise siklosporin, 

azathioprin ve prednisolondan müteşekkil üçlü immunoterapi 

uygulanmış, akut rejeksiyon ataklarında ATG veya ALG 

denenmiştir. 
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Hastalar renal transplantasyon yapılıp çıkartıldıktan 

sonra ilk ay haftada bir. iki ay süre ile 15 günde bir, 

iki ay süre ile üç haftada bir. altı ay süre ile ayda 

bir. sonrasında da 6-12 haftada bir kontrola çağınlmıştır. 

Bu kontrolleri sırasında klinik ve biyoşimik olarak karaciğer 

hastalığı yönünden de değerlendirilmişlerdir. 

Klinik veya biyoşimik olarak karaciğer hastalığı düşünülen 

vakalarda kontrollerin araları sıklaştırılarak daha ileri 

tetkiklere geçilmiş, bu hastalardan hepatotropik virüsler 

açısından serolojik profil elde edilmiştir. Ayrıca karaciğer 

biyopsisi i çin bir kontrendikasyonu olmayan ve biyopsi 

yapılmasına izin veren hastalara karaciğer biyopsisi de 

yapılmıştır. 

Transplantasyon sonrası biyopsi yapılan hastalara kontrol 

g rubu olar ak. transplantasyona hazırlanırken serum trans

aminazları yüksek b ulunan ve koagulasyon testleri biyopsi 

yapılmasına izin veren diyaliz hastaları (31 hasta, 23 

erkek, sekiz kadın, ortalama yaş: 30. 26±8.87 yıl) alınmıştır. 

Karaciğer biyopsi örnekleri parafin ile bloklandıktan sonra 

yapılan kesi tler hematoxylin-eosin ile boyanmış , gereken 

vakalarda diğer boyama y ~ntemleri de (Masson trichrome, 
• I 

reticulin, orceın vs. ) yapılmıştır. 

Kronik hepatit. biyopsi yapılan vakalarda De Groote 

ve ark. (50) sınıflamasına uygun biçimde kronik aktif 

hepatit (KAH), kronik persistan hepatit (KPH) ve siroz 

olarak değerlendirilmiş; karaciğer biyopsisi yapılmayan 

vakalarda ise altı aydan daha uzun süreli ALT/AST yükseklik

leri kronik hepatit lehine kabul edilmiştir. 

Karaciğer biyopsisi örneklerinde buzlu cam görüntüsü 

HBV'lÜ karaciğer; bazen lökositik ve histiyositik reaksiyon 

ile de beraber olabilen retiküloendotelyal hücre proliferasyonu, 

hepatosit nekrozu - reaktif hepatit olarak değerlendirilmiştir. 
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Ayrıca. karaciğer biyopsi örneklerindeki hiperemi, sinüzoidal 

dilatasyonlar, fibroz, kolestaz, 

granulomlar kaydedilmiştir. 

hemosideroz. steatoz ve 

Serum transaminaz düzeyleri normal seyrederken. aniden 

üç misli ve üzerine yükselmesi akut hepatit atağı olarak 

kabul edilmiş, BBV seropozitif hastalarda superinfeksiyon 

veya hepatotoksik ilaçlar gibi ilave bir sebep olmaksızın 

HBeAg/ anti-HBe serolojisindeki değişmeler kronik HBV infeksiyo

nunun alevlenmesi olarak değerlendirilmiştir (51). 

İstatistiksel analiz ve grafikler IQUE 286/12 IBM-compatible 
' bilgisayarda CSTAT ve Barward Graphics programlarını 

kullanarak gerçekleştirilmiştir. 
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BULGULAR 

Canlıdan nakil allograftları ile yaşamlarını sürdüren 

ve çalışmaya dahil edilen toplam hasta sayısı 125 (93 

erkek, 32 kadın; ortalama yaş: 32.47±10.67 yıl~ ortalama 

izleme süresi: 28.71±31.39 ay) d:ir. Bu hastalardan 101 

i nde ( %81) HBV ve HCV serolojik göstergelerine bakılmış. 

49 vaka (%48.5) seronegatif olarak bulunmuştur. Seronegatif 

olgulard an sadece beşinde (%10.2) dört h aftadan d aha 

uzun süreli tra nsa mina z yü kseklikleri kaydedilmiş. biri 

s iklosporin toksisitesine bağlanmış , bir diğeri ise sistemik 

hastalık seyrinde ( malaria/p. f.alcipa rum) ortaya çıkmıştır. 

Diğer üç vakada ise kesin b i r etken saptanamamıştır. 

Seropozitif vakalardan 28 (%55, genelde %27.7) hasta 

anti-HCV pozitif bulunmuş. · bu vakalardan birisi (%3.6) 

B tipi akut viral hepatiti takiben seronegatifleşmiş. ancak 

anti-HCV sonradan yeniden müsbetleşmiştir. Bu hastada 

B tipi hepatit kronikleşmiştir. 

İzole anti-HCV seropozitifliği tespit edilen 17 vakanın 

altısında (%35.3) anti-HBc'de müsbet bulunmuştur. Onyedi 

hastanın yedisinde ( %41. 2) transaminaz yükseklikleri kronik 

seyir göstermiştir. Bu gruptan üç hastaya karaciğer biyopsisi 

yapılmış, iki vak.ada kronik aktif hepatit, diğerinde ise 

kronik persistan hepatit tesbit edilmiştir. Vakaların hiçbiri

sinde splenomegali saptanamamıştır. Transaminazları normal 

seyreden 10 hastanın ikisine transplantasyon öncesinde, 

transaminaz oynamaları ve anti-HCV seropozitifliği sebebi 
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ile karaciğer biyopsisi yapılmış, birisi reaktif hepatit, 

diğeri ise özellik göstermeyen karaciğer olarak değerlendiril

miştir. Transaminazları normal seyreden hastalardan birisinde 

transplantasyonu takip eden birinci ayda transaminazlar 

altı misline kadar yükselmiş ve sonrasında anti-HCV müsbetleş

miştir. 

Anti-BCV seropozitifliği saptanan 28 vakanın 12 'si 

(%42.9) ise, aynı zamanda HBV seropozitif olarak bulunmuştur. 

Bu vakalardan dokuzu (%32.1) anti-HBs seropozitif olup, 

histolojik olarak kronik persistan hepatit saptanan biri 

ve halihazırda HSV IgM seropozitifleşmesi ve transaminazlarında 

10 misline · varan yükselme ile beraber akut anikterik hepatit 

geçirmekte olan bir diğeri (karaciğer biyopsisi: Minimal 

dejenerasyonlu karaciğer) hariç tümünde klinik, transaminazlar · 

alkali fosfataz ve serum proteinleri normal sınırlarda seyret

mektedir. İki hastada ise transplantasyon sonrası B tipi 

akut viral hepatit gelişmiş ve kronikleşmiştir (Anti-HBe 

ve HBV ONA seropozitif). Anti-BCV, HBsAg. anti-HBe ve 

anti-delta total seropozitif olan bir hastada ise biyoşimik 

olarak kronik hepatit söz konusudur. 

Canlıdan nakilli olup transplantasyon sonrasında 

akut anikterik hepatit tablosunu takiben anti-HCV seropozitif 

bulunan hasta sayısı beş (%5) dir. Bu vakalardan biri 

hariç tümünde transaminazlar yüksek seyretmektedir. 

Kronik rejeksiyon sonrası canlıdan ilk allograftını 

kaybettikten sonra ikinci canlıdan renal transplantasyon 

yapılan ve renal fonksiyonları normal seyreden anti-HBc 

ve anti-HBs seropozitif bir hastamızda ise 2.5 yıldır trans

aminazlar, alkali fosf ataz ve GGT yüksek olarak seyretmektedir. 

Klinik olarak hepatomegalisi olan ve serum protein elektroforezi 

normal sinırlardaki bu hastamızda anti-BCV menfi bulunmasına 

rağmen, karaciğer biyopsisi ile histolojik olarak kronik· 

persistan HCV hepatiti tanısı konulmuştur. Bu hastamn 

karaciğer biyopsisinde izlenen lobuler aktivite. steatoz, 



- 17 -

duktus anormallikleri ve portal alandaki lenfoid agregatlar 

HCV hepatiti lehine değerlendirilmiştir. 

renal allograftları ile Canlıdan 

sürdüren ve 

nakil 

serolojik göstergelerine bakılan 

yaşamlarını 

101 hastadan 

36'sı (%35.6) HBV seropozitif bulunmuştur. Bu vakalardan 

21 'i (%20.8) anti-HBs seropozitifdir. Anti-HBs ve anti-HCV 

seropozitif olup transplantasyon öncesinde transaminaz yüksek

likleri saptanan iki hastamızın karaciğer biyopsisi kronik 

persistan hepatit olarak değerlendirilmiş; transplantasyon 

sonrası takiplerinde ise klinik veya biyoşimik olarak karaciğer 

hastalığı lehine bir bulgu tespit edilmemiştir. Anti-HBs 

seropozitif olup hepatospl enomegalisi olan bir vakada bu 

bulgu myelofibroza bağlanmış. yapılan karaciğer biyopsisi 

foka! nekrozlu değişiklikler gösteren karaciğer olarak 

okunmuştur. 

Tr anspla ntasyon öncesin de HBsAg müsbet ol an 13 hastanın 

beşinde (%38.5) (dörd ü anti-HBe. biri HBeAg seropozitifl 

t ransplantasyon sonrasında HBsAg menfileşmiş • bunlardan 

anti-HCV seropozit if olan üç h astada (%23.1) anti- HBs ' de 

seropozitifleşmiştir. Ant i-HCV seropozitif v a ka l a r dan birinde 

transaminaz yükseklikleri devam etmiş. yapılan biyopside 

kronik persistan hepatit tespit edilmiştir. Diğer dört vakada 

ise klinik veya biyoşimik olarak karaciğer hastalığını 

düşündüren bir bulgu söz konusu değildir. 

Bir (%4.8) hastamızda ise transplantasyon sonrası 

anti-BBs menfileşmiştir. Bu hastamızda kan siklosporin 

düzeyinin yüksekliği ile beraber akut ateşli sistemik hastalık 

t~blosu ve transaminazlarda 10 misline varan yükselme 

izlenmiş. HSV IgM'i pozitifleşmiştir. Bu sırada yapılan 

karaciğer biyopsisi akut vira! hepatit olarak değerlendirilen 

hastamızda bu tablonun gerilemesi ile · beraber transaminazlar 

ve klinikde normalleşmiştir. Diğer bir hastamız ise transplan

tasyon öncesi HBeAg seropozitif iken transplantasyon sonrası 

anti-HBe müsbetleşmiş ve klinik ve biyoşimik olarak HBV 
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taşıyıcısı olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık trans plan

tasyon öncesi anti-HBe seropozitif olan bir hastamız, trans

plantasyon sonrasında ani kteri k hepatit tablosu ile HBeAg 

seropozitifleşmiş, ayrıca delta anti jeni de müsbet bulunmuştur. 

Bu sırada yapılan karaciğer biyopsisi reaktif hepatit olarak 

değerlendirilen hastanın hepatiti kronikleşmiş, transaminaz 

yükseklikleri ursodeoksikolik asid tedavisinden kısmen 

istifade etmiştir. 

Transplantasyon öncesinde HBsAg ve anti-HBe seropozitif 

olan beş hastamızda ise bu pozitiflikler transplantasyon 

sonrası da devam etmiş, bunlardan üçü HBV taşıyıcısı 

olarak değerlendi_rilmiştir. Diğer ikisinde ise, birinde 

HBV DNA seropozitifliği ile beraber giden kronik hepatit 

tablosu yerleşmiştir. 

Canlıdan na killi dört (%4) hastamızda transplantasyon 

sonrası B tipi akut viral hepatit gelişmiş, bunlardan a kut 

dönemdeki karaciğer histoloji sinde minimal reaktif değişiklikler 

s aptanan bir vaka klinik ve biyoşimik olarak düzelirken 

( HBsAg ve anti-HBs seronegatif), diğer üçü kronikleşmiştir. 

Kronikleşen v akalardan birinin karaciğer biyopsisi hepatosteatoz 

ve kronik persistan hepatit, bir diğerininki ise hepatosteatoz 

ve kronik aktif hepatit olarak değerlendirilmiştir. 

Canlıdan nakil allograftları ile. yaşamlarını sürdürüp, 

çeşitli sebepler ile serolojik göstergelerine bakılamayan 

24 hastanın ise, iki misli civarında transaminaz yükseklikleri 

saptanan üçü hariç, hiç birinde klini k veya biyoşimik olarak 

karaciğer hastalığı lehine bir bulgu tespit edilmemiştir. 

Kadavradan nakil · allograftları ile yaşamlarını sürdüren 

ve çalışmaya dahil edilen toplam hasta sayısı ise 55 (46 

erkek, 9 kadın: ortalama yaş: 33.69±9.48 yıl; ortalama 

izleme süresi: 32.37±20.39 ay) 'dir. Bu hastalardan 3O'unda 

(%55) HBV ve HCV serolojik göstergeleri bakılmış, 14 vaka 

(%46. 7) seronegatif olarak bulunmuştur. Seronegatif olgulardan 

i ki vakada dört haftadan daha uzun süreli, iki misli civarında 
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transaminaz yükseklikleri saptanmış, bu vakalardan birinin 

perikardinda toplanan mayide guddesel malign tümör hücreleri 

görülmüştür. 

Seropozitif vakalardan dokuzu (%56. 3, genelde %30) 

anti-HCV pozitifdir. İzole 

yedi vakanın üçü (%43) 

Bu yedi vakanın üçünde 

anti-HCV seropozitifliği saptanan 

anti-HBc'de müsbet bulunmuştur. 

transplantasyon öncesinde 2-5 

misli civarında transaminaz yükseklikleri saptanmış, yapılan 

biyopsilerinde, ikisinde kronik persistan hepatit, birinde 

reaktif hepatit saptanmıştır. Reaktif hepatitli ve bir kronik 

persistan hepatitli vakada, transplantasyon sonrasında 

da transaminaz yükseklikleri (2-5 misli civarında) devam 

etmektedir. Bir hastamız ise transplantasyondan sonra 

anti-HCV seropozitif bulunmuş , bu hastanın da hepatiti 

biyoşimik olarak kronikleşmiştir . Bu yedi hastanın hiçbirinde 

splenomegali veya hipergammaglobulinemi tespit edilmemiştir. 

Anti-HCV seropozitifiiği iki v akada ise HBV seropozitifliği 

ile beraberdir. Bu v akalardan anti-HBs seropozitif olanında 

histolojik ol ara k da verifiye kronik aktif hepatit söz konusu 

olup, transaminaz yükseklikleri ursodeoksikolik asid tedavi

sinden kısmen istifade etmiştir. Bu vakada hipergammaglo

bulinemiye (1. 9 gr / dl) karşılık splenomegali tespit edilmemiştir. 

Diğer vakada ise önce· B tipi akut vira! hepatit gelişmiş, 

hastanın bu sırada yapılan karaciğer biyopsisi hepatit 

· B virüslü karaciğer olarak değerlendirilmiştir. Bir ay 

önce ise hastada ikinci bir akut anikterik hepatit tablosu 

gelişmiş ve anti-HCV seropozitifleşmiştir. Bu hastanın hali

hazırda HBsAg, anti-HBe ve HBV-DNA'sı müsbettir ve trans

aminaz yükseklikleri devam etmektedir. 

Bu iki vaka haricinde, kadavradan nakilli yedi hastada 

daha HBV seropozitifliği saptanmıştır. Anti-HBs seropozitif 

bulunan dört vakadan ikisi transplantasyon öncesi HBsAg 

seropozitif (biri HBeAg seropozitif) olarak bulunmuştur. 

HBsAg seropozitif olan üç hastadan biri HBV taşıyıcısı 
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diğer ikisi ise kronik hepatitlidir 

Bunlardan karaciğer histolojisi 

nodülleşmeli kronik aktif hepatit olarak değerlend.irilenin . de 

anti -HBe seropozitifliği BBV-DNA müsbetliği ile beraberdir. 

Klinik olarak hastanın 4 cm kot kavsini geçen splenomegalisi, 

2 gr civarında hipergammaglobulinemisi vardır ve BUN, 

kreatinin değerleri progresif · artış eğilimindedir. 

Kadavradan nakil graftları ile yaşamlarını sürdürüp 

çeşitli sebepler ile serolojik göstergelerine bakılmayan 

hastalardan ise> 1.5-2 misli civarında transaminaz yükseklikleri 

olabilen iki hasta hariç hiç birinde klinik veya biyoşimik 

olarak karaciğer hastalığı lehine bir bulgu saptanmamıştır. 

Çalışmamız süresince üç hastamızdaki akut hepatit 

atağının • HSV IgM seropozitifleşmesi ile beraber olduğu 

izlenmiştir. Bu hastalarımızdan birinde {F .B. 50 yaşında 

erkek) bu atak sırasındaki karaciğer biyopsisi akut hepatit 

olarak değerlendirilmiş, hepatit göstergelerinden anti-HBs 

seropozitifken, bu atağı takiben seronegatifleşmiştir. Hasta-• 

nın akut hepatiti tamamen düzelmiştir. İkinci hastamız 

(H. Ö.31 yaşında erkek) i se HCV' üne bağlı kr onik aktif 

hepatit tanısı ile izlenirken septik bir tablo içerisinde 

HSV IgM ve CMV IgM seropozitifleşmiş ve hasta kaybedilmiştir. 

Postmortem yapılan karaciğer biyopsis i steatoz ve nonspesifik 

ieaktif hepatit olarak okunmuştur. Transplantasyon öncesi 

anti-HCV ve anti-HBs seropozitif olan üçüncü hastamız 

{S.B. 27 yaşında erkek) ise transplantasyonu takiberi ~çüncü 

haftada akut anikterik hepatit tablosu ile HSV IgM seropozitif

leşmiş , yapılan karaciğer biyopsisi minimal dejenerasyonlu 

karaciğer ola rak değerlendirilmiştir. 

Renal transplantasyon yapılmış hastalarımızdan üçünde, 

beş misline kadar varabilen transaminaz yükselmeleri ile 

ciddi siklosporin toksisitesi gelişmiş, siklosporinin kesilmesi 

ile bu h astalardan biri tamamen düzelirken, diğer ikisi 

sepsis ve ARDS tablosu ile kaybedilmiştir. 
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Bu çalışma süresince 31 'i transplantasyona hazırlanan 

hemodiyaliz hastası, 231 ü renal allograft nakli yapılmış 

hasta olmak üzere toplam 54 hastaya 56 karaciğer biyopsisi 

ya_pilmıştır . Koagulasyon testleri kabul edilebilir sınırlarda 

olmasına rağmen, posttransplant dönemde karaciğer biyopsisi 

yapılan bir, pretransplant dönemde karaciğer biyopsisi 

yapılan dört vakada subkapsüler hematom/batın içine kanama 

tablosu gelişmiş, pretransplant hastalardan biri kanamaya 

bağlı olarak kaybedilmiştir. 

Pretransplant dönemde hemodiyaliz hastası olup replikatif 

dönemde HBV infeksiyonu olan (HBeAg ve/veya HBV DNA 

seropozitifliği) toplam yedi hastanın ikisinde kronik aktif 

hepatit, birisinde submassif nekrozlu, diğer ikisinde kronikleş

me eğilimli akut viral hepatit saptanmış, sadece iki vaka 

minima l değişiklikler göstermiştir. Kronik aktif hepatitli 

olup HBV D~A titresi 3854 pg / ml bulunan bir hastada predni

solonu t a kiben interferon tedavisi başlanılmış , bu hastada . 

anikterik akut hepatit tablosu ile HBeAg seronegatifleşip, 

anti- HBe müsbetleşmiştir. Halihazırda tedavisi süren bu 

hastanın dokuzuncu ay HBV DNA titresi 114.4 pg/ml'dir. 

Non-replikat if · HBV infeksiyonlu i k i hastanın karaciğer 

biyopsisindeki değişiklikler ise minimaldir. Delta süperinfek

siyonlu diğer bir hastanıızda da karaciğer biyopsisi kronik 

aktif hepatit ile uyumludur .. Buna karşılık anti-HCV seropozitif 

bulunan ve karaciğer biyopsisi yapılan 15 hastanın altısında 

kronik persistan hepatit, altısında reaktif hepatit, birisinde 

segmenter in aktif fibroz, diğer ikisinde ise n_onspesifik 

değişiklikler izlenmiştir. Bu hasta grubunda hiçbir vakada 

kronik aktif hepatit tespit edilmemiştir. 

1.U. İstanbul Tıp Fakültesi'nde renal transplantas yon 

canlı vericilerden 1983, kadavradan 1987 yılından beri 

yapılmakta olup, 1993 yılına kadar kadavradan 135, canlıdan 

ise 95 re~al transplantasyon gerçekleştirilmiştir . Bu süre 

içerisinde sadece bir hasta (G.A. 45 yaşında kadın) hepato

sellüler yetmezlik tablosu ile kaybedilmiştir. Transplantasyon 



- 22 -

öncesinde HBV seronegatif olan bu hastaya 22. 3. · 1988'de 

kadavradan böbr ek nakli yapılmış, transplantasyonun üçüncü 

ayında akut anikterik hepatit tablosu ile HBV seropozitifleşmiş

tir. Ekim 1988' de akut rejeksiyon atağı geçi ren hastanın 

transaminaz yükseklikleri HBsAg ve anti-HBe seropozitifliği 

ile devam etmiş, 3. 5. 1989 1 daki karaciğer biyopsisi kr onik 

aktif hepatit (3 +) olarak değerlendirilmiştir (ALT:114, 

AST:202, total bilirubin :O. 75 mg/dl, albumin: %46, gamma 

globulin: %23) • Bu sırada hastanın asi ti, 

tisi ortaya çıkmış ve hasta 26. 5. 

hepatik ensefalopa-

1989 'da hepatosellüler 

yetmezlik tablosu i çerisinde kaybedilmiştir. Yapılan postınortem 

karaciğer biyopsisi ise sirotik karaciğerde hepatoma olarak 

okunmuştur. 

Çalışmamızda kadavradan veya canlıdaıı nakilli hastalar 

arasında karaciğer hastalığı sıklığı ve ağırlığı açısından 

bir farklılık tespit edilmezken (p > 0. 05) , HBV ve/veya 

HCV serolojik göstergeleri müsbet olan hastalarda kronik 

karaciğer disfonksiyonun anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

izlenmiştir (p <O . 01). 

Araştırmamız süres ince üç misli ve üzerinde transaıninaz 

yükseklikleri olan kronik hepatiUi beş hastaya 2.~,-_mglgüp 

ursodeoksikolik asi d tedavis i uygulanmış, bu hastalarda 

transaminaz düzeylerinde %50 civarında azalma izlenmiştir. 

Hastalarımızın üçünde karaciğer hastalığı ile açıklanama

yan splenomegali tes pit ediİmiş, biri myelofibroza bir diğeri 

ise hemosideroza bağlanmıştır. tlçüncüsü ise idiopatik olarak 

kabul edilmiştir. 
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Tablo I. Transplantasyona hazırlık döneminde transaminaz yüksek

likleri sebebi ile karaciğer biyopsisi yaJ>ılan hemodiyaliz 

hastalarımızın dökümü. 

Su-ıı Adı Y•t Ciııa ALT/JıJlT AP/CGT c.glob. IDI/SK S.roloji ıtıırııciter biyop,ıi•i 
Ho. Soy•dı (1) (ı:a.) 

1 A.Ç. 28 E nı 69 4.7/212 2!i 3/4 llileAg ( ♦) XAll (.ıı:rooilr. aktif 
lıep.ııı:id 

2 ı..n. 22 ıı: 56/. 30 6,4/ 120 33 !i/4 lllleAg ( ♦) KAH 

3 H.ıı:. 22 K 197/100 3.5/'84 21 2/0 Aııti-llCV(♦) Kl'B (&r. peni.cao 
-~ bepatid 

4 r..n, 26 il 112/ SJ ı.a/ 46 24 J/l Aııti-W:V(♦) Lobuler ııktiviceli UB 

s Y.S. 39 ıı: IS6/ 56 3.6/ 8' 19 0/0 .uı.ci-UCV(+) l'.PII 

6 A.ıt. 28 K 294/ 57 1,8/140 uı 0/0 Aııti-UCV (+) ll'B 

7 C.D. 26 il 134/ 56 2, il 112 19 . 0/0 uv<->,ııcv(-) Kl'll 

8 C.Y, 38 .ıı: S'j/ 3l ı.sı- 21 -, 21 :3/S ADti-HCY ( ♦) Kl'B 

9 tı..a. 45 1 130/ 76 6.6/957 21 · 0/0 AAti-Bi• ( ♦) UB (tolr.ıııilr. 1) 

10 11,T. 25 ıı: 'j'j/ 32 1.2/. . 56 18 oıo .uı.ti-BCV (♦) IQ'B 

il rıı.l'. 38 ıı: 230/10] S.7/169 19 3/0 JllleAg (♦) Subııı,ıı .. if ııelr.rodu AVH 

12 ç.ı.. 19 ıı: 93/ 78 2,7/ S6 32 J/0 ~pdg (+) ınıı.l.kletıııe e&iliali AVB 
il N.Ç. 36 E 980/710 4.8/ 111 21 0/0 .uı.ti-ıuıe (♦) AYU 

UV DIU. (+) 

14 ll.ıı:. 25 K 84/ 72 ı.sı 78 22 2/0 Aaı.ti-ııcv (+) lleaktif hepatit 

ıs tı.T. 30 ıı: 2S9/154 2.7/ 33 24 3/0 Aııti-UCV (+) a.,aı..cif hepatit 

16 B,A, 24 ıı: 115/ 32 2,3/117 24 0/0 Aııti-UCV (♦) lluktif bepıitit 

11 . Y.li:. 23 ı 98/ 45 1.1/102 ıs 0/0 .uı.ti-UCV (+) ııe.ır.tif lıep&tit 

18 ll.Ç. 31 ' 110/ 70 1,8/ 10 20 2/0 Aııti-llCV (♦) lleakti.f bepatit 

19 E.S, 52 ıı; 91/ 35 ı.8/ ı,o 28 0/0 ADti-llCV ( ♦) le.aktif bep.ıt1.t 

20 ll.Y. 28 K JS4/ 56 2.1/ 66 21 0/0 BlleAg (+) ııe.ltt if bep.ıt it 
21 r.n. 52 ıı 33/ 31 4.1/ 90 22 5/0 IIAV(-), BCV(-) Kiııµul portal lıep&tit 

Alkol (+) .. 
2.2 ı,;.u. 15 it 97/ 54 1.8/ 46 18 1/1 Aııti-HBıı (♦) "lır beaıoıiıleroclu 

lıaraci,u 

23' c.ç. 40 .ıı: 107/ 67 2.11 46 19 4/2 IUIV(-), BCY (-) llepato,tıtutoc, ııiııiaal n~r,, . 
24 Y.ı:, 28 B 451/195 3. 1/ 16 27 O/O . Aoti-llBe (+) . lli.ııi,ısl ılejeıwr ... yoıılu 

ıuıv DlılA <•> --aci..er 
25 H.D. 28 ı: 34/ 4-0 2.11 30 18 5/5 WlV (-), rolf.41 uekroalu dejeııeruyOA 

HCY (-) aJ~~~fllA kar4eıter 
26 u.s. 37 ıı: 19/ 12 1.3/ 12 ıs 0/0 IIBa,\g ( ♦) ~1- ılej....,ı-aayoalu 

~i.-Blkı (♦) ~~•,•f 
27 H.ıt. 21 il 40/ 35 1.9/ 52 21 2/0 Allti.-llCV ( ♦) Sea-ater, iDaktif ııeptal 

fi~rcıaıu kar.ac~er 
28 E.A. 22 it 12/ il 1.3/ 17 18 3/0 Aııti-llCV (+) lli.ııı.&l bipereai.k lı&r.aciJer 

29 F.T 2S ı: 32/ 30 1,2/ 20 16 0/0 Aııti-BCV (+) 0-11~ aoııtenıeyen wacitey 
lO l!:,B. 32 IC. 17/ 10 ı .sı 21 19 4/0 lllW.g (+) BIV'lU W4Ciier 

Aııti-Blkı ( ♦) 

31 il..\., 27 ıc 2.52/ 85 2.5/ 56 24 2/0 BllııA& ( +), . IWI 
Aııti-Wle (♦) 
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Tablo il. Renal transplantasyon sonrasında transaminaz yüksek

likleri sebebi ile karaciğer biyopsisi yapılan bastala

rınu.zı.n dökümü. 

Sıra Adı.. Yq Ciaıı. .lı.LT/~ U/CG'l C.glob. ıııt/Sll &eıcoloji ıcaracijer biyop•i•i 
lio. Soyadı. (J) {c..) 

1 :ıı.ö. 30 E 159/218 2.1/ 48 24 2/0 ~ (+) Ull+llı,patoeteatoa: 
Aııı:i-Wle (+) 

2 ıı:.c. 54 ıı; 47/ 78 2.9/113 3S 0/0 4Ati-Wle (+) Modullcı-u IWl 
ııııv mu.<+> 

3 .A. ••• 30 il .,ıı 36 1.6/ il 17 2/0 BBııq (+) &wılı:tif bepatit+ 
Aati-lllle (+) lleP4to.aı:ıııatoa 

4 · ıı.c. 37 it 116/ 76 8.4/530 20 3/0 DV (-),llCV(-) Q'II (IICY 1) 

5 1.1'. 30 ıı: 209/130 4.S/120 21 3/0 aı:i-llCY (+) Ull+Bııpato•tıııatoa: 

6 r.g. 50 g U0/180 •• 6/225 17 0/0 ıısv ıaıı <•> &kı&t rir4l tıepatit (A.Vll) 

7 1$.S. 19 1 61/ 52 2.l/ 43 16 S/0 Mti-llCY (+) lluktif -~it 

8 il.it. 31 g 56/ fil 2.4/231 20 0/0 Mti-llC'I (+) uıı 

9 f!.B. 33 ı: 346/324 2.1/ 91 21 l/0 IIJeAg (+) lulı,t if lıepat it 

ıo G • .t.. 22 ıı: Yıl 62 ı.8/ .52 19 O/O BBaAg (,) ll'll 
AAti-lUle ( +) 

il A.ı:. 28 1 l 10/ 80 2.3/ 81 12 3/0 Aati-llCV ( +) ıı.ıl+ıuıpatoau.ııı:oa 

12 ç.ıt. 19 it 111/ 71 1.4/ 111 19 0/0 Aaı:i-mıe (♦) ~v•ıu ~aciıer 
IDIV DK.t. (+) 

13 ıı.ö. 30 • 333/200 ).6/ 70 26 2/0 Aııti -HCV (+) ı.ul . 274/180 2.0/72 14 2/0 CNV 18" (+) luktif hepatit+ 
U'l lgal. ( ♦} BepACOııFoatoa: 

14 lf.1'. 32 ıı: 91/ 24 ı. 1/ 80 14 3/0 DaAg (♦) a-ktif ~pati~ 
Aati-U. (♦) 

1.5 ı . .ıı:. Si • 134/ 72 1.9/70 18 4/0 lllldc (+) ll'Jı ♦ ~fNIC041tll&tO& 

16 c.s. lS • 257/211 2.3/ 98 22 0/0 Aııti-JICV (♦) uıı+v .. ıuııu .. uo~do& 

17 ı:..u. 30 1 121/ S1 t.9/ 48 22 0/Q Bla4& ( ♦) ıııw• w ' p-aııik lıepatiı: 
'-ı&ti-lllle ( ♦) 

ta &.it. 41 ı. 110/lOl l. 7/ 60 lS 4/0 BBV DIIA (♦) UB•llepatoııı: .. ı:oa 
Aati-ııa. (♦) 

19 ı..a. li ı. 78/129 2l.0/S22 18 0/0 ııv (-), ııcv C-.1 lliııiıı&l •tNtoc+ 
lluktif lıa,a.tit 

20 c.ı.. 46 it 114/202 1.,, 98 23 4/0 ııaug(+) ıAıı 
.ut i--Blle ( ♦) 

aııııo ~.1/ 62 ıı ''"·· ·--- ·(~) , SUotilı. IUl:aci,iarcle. 
Aııti-ıuı. (+) bepat-

21 s.ıı:. u ·. ı · ~i9/l64'. :ı..~ıı "" •ıı '2/0 . Aııtı-ucv. <•> ~ ~jcauuyou 
'.HSV 1&K (+) 

22 A.ş. 47 11, 136/ 9& 1.1/ 98 20 2/0 QlV 1gK ( +) lü.ıı.iaal 4ejeuuuyou 



- 25 -

Tablo ili. Transplantasyon sonrası dönemde altı aydan 

daha uzun süreli ALT/AST yüksekliği saptanan 

hastaların genel dökümü (n::30) 

Seropozltlf Grup KAH (n■5) HCV (3) 
(n•131) HBV + HCV (1) 

HBV (1) 

KPH (n■6) HCV (4) 
HBV (2) 

Kronik Hepatit HCV (7) 
(n•14) HBV + HCV (3) 

HBV (4) 

Seronegatlf Grup Kronik Hepatit 
(n•63) (n■5) 



Antl-HCV (+) 
12 

HBsAg,Antl-HBe {+ 
2 
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HBV (-),HCV (-) 
4 

HBsAg,HBeAg ( +) 
6 

Antl-HBs (+) 
2 

Antl-HBe,Antl-HD (+) 
1 

Antl-HBe,HBV ONA { +) 
2 

Şekil I: Transplantasyona hazırlık döneminde transaminaz 

yükseklikleri saptanıp karaciğer biyopsisi yapılan 

vakalarımızın serolojik profili 

Reaktlf hepatit 
7 

Akut hepatl t 
3 

KPH 
16 

Hepatosteatoz 
1 

Mlnlmal daglşlkllk 
8 

Hemoslderoz 
1 

Şekil II. Transplantasyona hazırlık döneminde transaminaz 

yükseklikleri saptanıp karaciğer biyopsisi yapılan 

vakalarımızın histolojik profili 



AVH 
3 

Reaktlf hepatit 
1 
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ı' ·."· 

Minimal daglşlkllk 
3 

Şekil III. Transplantasyona hazırlık döneminde transaminaz 

yuksekliği ve BBsAg seropozitifliği saptanan has

taların histoloji k profili (n=lO) 

Reaktlf hepatit 
6 

Minimal deglşlkllk 
3 

Şekil IV. Transplantasyona hazırlık döneminde transaminaz 

yuksekliği ve anti-HCV seropozitifliği saptanan 

vakaların histolojik profili (n""'15) 



HBsAb (+) 
26 

28 

HBsAg,HBeAb ( +) 
7 

HBeAb,HBV DNA (+) 
3 

Şekil V: Post-transplant HBV seropozitif hastaların 

serolojik profili (n::,;45) 

HBV Taşıyıcısl 
6 

Normal ALT/ AST 
26 

KPH 
4 

Akut hepatl t 
2 

Şekil VI: Post-transplant HBV seropozitif hastaların 

histolojik profili ( n ::,; 45) 
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HBsAb+antl-HOV 
10 

HBsAg+antl- HOV 

izole antl-HOV 
14 

·4 

Şekil VII: Post-transplant anti-HCV seropozitif hastaların 

serolojik profili (n = 37) 

Akut hepatit 
2 

Kronik hepatit 
8 

AH 
4 

Şekil VIII: Post-transplant anti-HCV seropozitif hastaların 

histolojik profili (n = 37) 
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HBV reaktlvasyonu 
1 

Şekil IX: Post-transplant akut hepatit vakalarımızın 

etyolojik dağılımı (n == 15) 
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TARTIŞMA 

İmmunosupresif tedavide ve teknik alandaki ilerlemelere, 

yeni diyaliz destek sistemlerinin geliştirilmesine, organ 

temininin öneminin anlaşılmasına ve bu alandaki yetişmiş 

insanların sayısının artmasına paralel olarak gerek ülkemizde 

gerekse tüm dünyada başarılı transplantasyonların sayısı 

giderek artmakta, uzun süredeki hasta ve graft sürvisi 

daha fazla önem kazanmaktadır. Ulkemizde böbrek transplantas

yonu yapılan hastalarda, canlıdan nakilde bir yıllık yaşam 

süresi %90, kadavradan nakilde ise %65'tir. Beş yıllık 

süreler ise canlıda %64, kadavrada %40 'lık ortalamalar 

göstermektedir. Kronik hemodiyaliz için ise bu süreler 

%60 ve %39' dur ( 9) . 

Renal transplantasyon yapılan ·hastalardaki en önemli 

geç allograft kaybı sebebi kronik rejeksiyondur (8,9,52). 

Böbrek fonksiyonlarında giderek artan. bozulma, hipertansiyon ve 

histolojik olarak arteriyollerde obliterasyon ve buna bağlı 

kronik iskemi, in:t~s,tisyel fibroz, glomeruler skleroz ile 

karakterize bu tablonun yanı sıra, hasta morbidite ve 

mortalitesinin diğer önemli bir sebebi de, bu hastalardaki 

artmış karaciğer hastalıkları sıklığıdır. 

Oremik hastalar gerek transplantasyon · öncesinde, 

gerekse transplantasyon sonrasında bağışıklık sistemlerindeki 

defekUere bağlı olarak. infek.siyöz etkenleri temizleyememeleri, 

kullanmak zorunda oldukları ilaçların tok.sik etkileri ve 
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henüz sebebini tam bilemediğimiz faktörler nedeniyle gerek 

akut gerekse kronik karaciğer hastalıkları açısından riskli 

bir grubu oluşturmaktadır. 

Ulkemiz koşullarında bu hastalardaki en önemli karaciğer 

hastalığı sebebi hepatit virüsleridir. Türkiye' de hemodiyaliz 

hastalarında hepatit B prevalansı %14-17. hepatit C prevalansı 

ise %13. 5-56 olarak bulunmuştur ( 9) • 

Hepatit B virüsü doğrudan sitopatik etkisi olmayan 

bir virüsdür. Doku hasarını virüs-spesifik sitotoksik T 

lenfositlerini (Class I MHC-restricted, CD8+) uyararak gerçek

leştirir. Bu uyarılma ile infekte hepatositler haraplanır 

ve viral replikasyon sınırlandırılmaya çalışılır (53,54). 

Normalde sitotoksik T lenfositleri için Class I MHC 

moleküllerini yüzeyinde taşıyan ve virüsle infekte her 

hücre hedef konumundadır. Salgılanan interferonlar da 

hücre yüzeyinde Cl ass I MHC moleküller inin ekspresyonunu 

arttırarak sitotoksik T lenfosit cevabını _ kolaylaştırır (55} . 

Class il MHC-restricted ( CD4+) helper T lenfositleri 

ise profosyonel antijen sunucu hikrelere (ASB) cevaplıdır. 

Antijen sunucu hücreler ekzojen protein tabiatındaki antijenle

ri internalize edip endozomal kompartmanlarında işler ve 

Class I I MHC molekülleri ile beraber hücre yüzeyinde eksprese 

eder ek helper T lenfositlerine sunar. Helper T lenfositlerinin 

uyarılması ise antijene karşı hem antikor hem de sitotoksik 

T ienfosit cevabının güçlenmesi ile neticelenir (53,54,56,57). 

Bu basamaklardan herhangi birinin veya birkaçının 

çeşitli sebepler ile (üremi, immunosilpresif tedavi vs.) 

etkilenmesi BBV infeksiyonunun kronikleşmesine yol açmaktadır 

(53). Eğer BBV'üne karşı sellüler cevap yok veya yok 

denecek kadar az ise, bu durumda hepatosit hasarı olmamakta, 

virus replikasyonunu devam ettirmektedir. Virüsü temi?..leme ye 

yetmemesine karşılık, kısmi bir cevap söz konusu i se hepatit 

kronikleşecek ve müzmin doku hasarı ile neticelenecektir 

(54). 
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Çalışmamızda klinik ve/veya biyoşimik olarak karaciğer 

hastalığı olduğu düşünülüp pretransplant dönemde karaciğer 

biyopsisi yapılan 31 üremik hastanın 10 1 u BBsAg seropozitif 

olarak bulunmuştur (Şekil 1-IV). HBsAg seropozitif vakalardan 

yedisi replikatif dönemde (beşi BBeAg ve BBV DNA seropozitif, 

ikisi anti-HBe ve HBV DNA seropozitif), üçü ise non-replikatif 

( anti-BBe seropozitif, HBeAg ve BBV DNA seronegatif) idi. 

Histolojik olarak replikatif dönemdeki hastaların ikisinde 

kronik aktif hepatit, ikis inde kronikleşme eğilimli akut 

vi ral hepatit, birisinde submassif nekrozlu akut viral 

hepatit, diğer ikisinde ise minimal değişiklikler izlenmiştir. 

Nonreplikatif üç hastamızın ise i kisi nde nonspesifik değişiklik

ler, delta süperinfeksiyonu ile beraber olanında ise kronik 

aktif hepatit tespit edilmiştir. Sayı istatistiksel sonuç 

çıkarmaya yeterli olmamakla birlikte görüldüğü gibi pre -

transplant dönemde repl ikatif HBV infeksiyonu veya delta 

süperinfeksiyonu var ise histoloj i sıklıkla ileri evrededir. 

Bazı çalışmalarda replikatif dönemde kronik BBV infeksi yonlu 

üremik hastaların renal transpl antasyon sonrası dönemdeki 

i ncelemelerinde histol ojinin çoğu kez ileri evre olarak 

tespit edilmesi, bu d ur um ile ilgili olabilir. 

Serolojik göstergelerine 

hastamızın ise 45 'i ( %34. 4) 

replikatif, 13 non-replikatif 

seropozitifdir (Şekil V-VI). 

bakılan 131 post-transplant 

(26 anti-BBs seropozitif; yedi 

kronik BBV infeksiyonlu) BBV 

Transplantasyon öncesi BBsAg 

seropozitif olan yedi hastamız, transplantasyon sonrasında 

HBsAg seronegatifleşmiş, bu vakalardan beşinde anti-HBs 

müsbetleşmiştir. Transplantasyon sonrası B tipi akut viral 

hepatit geçirdiği bilinen altı vakadan, beşinde ise hepatit 

kronikleşmiştir. Transplantasyon sonrası kroni k transaminaz 

yükseklikleri olan 15 vakanın beşini, bu grup oluşturmaktadır. 

Renal transplantasyon yapılmış hastalarımızdan hepatosellüler 

yetmezlik ve hepatosellüler 

kaybettiğimiz tek vaka da, 

B tipi anikterik akut viral 

karsinom tablosu içerisinde 

transplantasyon sonrasında 

hepatit geçirmiş ve bir sene 
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içerisinde belirtilen klinik tablo ile kaybedilmiştir. Bu 

veriler, transplantasyon öncesi 

HBV infeksiyonlu hastalar ile, 

üremik dönemde 

transplantasyon 

kronik 

sonrası 

HBV infeksiyonuna yakalanan vakaların HBV infeksiyonu 

seyrinin farklılıklar gösterdiğini düşündürmekte ve bu 

hastaların aşılanma sureti ile bağışıklanmasının önemine 

işaret etmektedir. 

tlremi bağışıklık sisteminde önemli bozukluklara yol 

açmaktadır. Nitekim üremik hastaların %60-80 'inde ciddi 

infeksiyonlar görülmekte, vakaların %40'ı infeksiyon ile 

kaybedilmektedir. Bu hastalarda üremi ye bağlı fizyolojik 

ve metabolik bozuklukların yanında hemodiyaliz, böbrek 

yetersizliğinin süresi, kan transfüzyonları, kullanılan 

ilaçlar immün yetersizliğinin derecesini belirlemekte ve 

özellikle de hücresel , bağışıklık etkilenmektedir. Akut ve 

kronik üremide, dolaşımdaki T lenfositlerinin kemik iliğine 

göç etmeleri sonucunda lenfositopeni bilinen bir bulgudur 

(58). 

Ancak yapılan araştırmalar üremik hastalarda immünosit

lerdeki intrensek bir defektten daha çok serumdaki inhibitör 

maddelere bağlı olarak hücresel immünitenin baskılandığına 

işaret etmektedir. Yıkanmış üremik lenfositler veya normal 

serumda inkübe edilmiş üremik hasta lenfositleri mitojenlere 

normal cevap vermekte, üremik serumunun ortama ilavesi 

ise bu cevabı inhibe etmektedir (59). Kobaylarda yapılan 

deneylerde hayvanlar önce tüberküline hassaslaştırılmış, 

daha sonra böbrek yetersizliğine sokulmuş ve tüberkülin 

deri testinin negatifleştiği izlenmiştir. Fakat bu üremik 

kobayların lenf ganglionlarından elde edilen ioımünositlerin 

gecikmiş aşırı duyarlılığı normal kobaylara transfer edebildiği 

görülmüştür (60). Yapılan diğer bir araştırmada iiremik 

sıçanların dalak. hücrelerinin mitojenlere cevabının suprese 

olduğu izlenmiş ve bu supresyonun üremik hayvanların 

periton, akciğer ve periferik kanlarında bulunan supresör 

bir hücreden (muhtemelen monosit) kaynaklandığı ileri 
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sürülmüştür. Yine üremik sıçanlarda lenfositlere antijen 

sunucu hücrelerin bu .yeteneğinin de azaldığı bildirilmekte

dir. (61). 

lJremik hastalarda görülen ve üreminin düzelmesi ile 

ortadan kalkan ağır hücresel defektler pek çok soruya 

cevap olabilir gibi gözükmektedir. Bunlardan birincisi 

HBV infeksiyonunun bu hastalarda sıklıkla kronikleşmesi, 

ikincisi ise interferon tedavisine karşı izlenen cevapsızlıktır 

(62). Nitekim, haftada üç kez 5 milyon U alfa interferon 

ile tedavi edilen bir hastamızda, kısa süreli kortikosteroid 

tedavinin kesilmesinde immünolojik tetiklenme izlenmesine 

rağmen HBV ONA klirensi sağlanamamıştır. lJçüncüsü, yedi 

hastamızda post..:.transplant dönemde izlenen HBsAg klirensidir. 

Uremiye bağlı ağ1;_%' hücresel immünite baskısının aniden 

ortadan kalkması, kortikosteroid tedavinin birden kesilmesi 

ile ortaya çıkan immunolojik rebound fenomenine (63) benzer 

bir biçimde HBsAg klirensine yol açıyor olabilir. Dördüncüsü 

ise kronik HBV infeksiyonunun seyrindeki farklılığı eski 

immunosupresif durumla yeni immunosupresif durum ve 

BBV ilişkisi arasındaki farklılığın belirleyeceği ve bu 

seyri önceden kestirmenin güçlüğüdür. Nitekim, transplantasyon 

öncesinde biri replikatif dönemde olmak üzere HBsAg seropozitif 

beş hastamız transplantasyon sonrası anti-HBs seropozitifleşir

ken; transplantasyon öncesi BBsAg, anti-HBe seropozitif 

bir hastamızda ise bir hastamızda ise transplantasyonu 

takiben akut anikterik hepatit kliniği ile reaktivasyon 

ve HBeAg seropozitifleşmesi izlenmiştir. 

Buna karşılık, çalışmamızda post-transplant dönemde 

edinilen akut B hepatitinin sıklıkla kronikleştiği ve hızlı 

seyir gösterdiği izlenmektedir. İmmunosupresif tedavi protoko

liinde yer alan steroidler HBV genomundaki vira! steroid 

enhancer bölgesini etkileyerek ve inflamatuvar hücre aktivitesi

ni baskılayarak viremiyi arttırmakta, fazla miktarlardaki 

virüs yapımına immunolojik kompansasyon hepatosit hasarına 

yol açmaktadır (64). 



Hepatit B virüsünün hayvan modeli olan woodchuck 

(Kuzey Amerika' ya özgü bir çeşit dağ sıçanı) hepatit virüsü 

(WHV) ile yapılan çalışmalarda akut hepadnavirüs infeksiyonu

nun erken döneminde kritik bir zaman süresi olduğu, bu 

dönemde yüzey spesifik helper T l enfositlerinin uyarılmasının 

kronikleşmeyi önlediği, buna karşılık bu dönemde T helper 

cevabının geçici olarak supresyonun geriye dönüşümsüz 

olarak. kronikleşmeye yol açtığı gösterilmiştir ( 64). Siklosporin 

antijen- spesifik, interleukin 2'ye bağımlı (IL-2) T helper 

cevabını baskılamakta, böylece T helper lenfositlerine 

bağımlı sitotoksik T lenfosit ve antikor yamtı inhibe olmakta

dır. Woodchuck modelinde siklosporinin kesilmesi ile akut 

infeksiyonun düzelmediği. infeksiyonun kronikleşerek devam 

ettiği izlenmiştir. Nitekim, renal transplantasyon yapılmış 

B tip i viral hepatitli hastal arda immunosupresif dozunun 

azaltılmasının kronik hepatit yerleştikten s onra karaciğer 

hastalığı seyrini etkilemediği bildirilmektedir ( 19, 65) • 

Bu durum muhtemelen s upresör T lenfositlerini ( 66 ), antijenik 

tolerans gelişimini ( 67) , virü s-spesüik T helper ,kloQlarımn 

eliminasyonunu (68 ) , l enfatik viral infeksiyonun lenfosit 

fonksiyonları üzerine doğrudan etkisini (69 ) içeren komplike 

bir olaydır. Buna karşılık kronik WHV infeksiyonlu dağ 

sıçanlarına siklosporin verildiğinde partal hepatit gerilerken, 

viremi artmış, siklosporinin kesilmesini takiben iki hafta 

içinde parta l hepatit, dört hafta içerisinde viremi tedavi 

öncesi düzeylerine gelmiştir (64). 

Kronik hepatit B infeksiyonu ile hepatosellüler karsinom 

C BCC) arasındaki ilişki uzun süredir bilinmektedir. Kronik 

hepatit B taşıyıcılarında HCC riski genel populasyona göre 

200 misli daha fazla dır. Sirotik hastalarda bu risk taşıyıcılara 

göre beş misli daha yüksektir ( 70) • Ancak primer karaciğer 

kanseri olan çoğu hastada 20-40 yıllık hepatit B infeksiyonu 

hikayesi söz konusudur. Muhtemelen hastamıza uygulanan 

i mmunosupresif tedavi 

Nitekim, sıçanlarda 

HCC gelişimine zemin 

yapılan çalışmalarda 

hazırlamıştır • . 

siltlosporinin, 
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karaciğerde hem malign odakların gelişimini kolaylaştırdığı 

hem de gelişmiş odakların büyümesini hızlandırdığı gösterilmiş

tir (71). Günümüzde HCC' a etkili medikal tedavi henüz 

geliştirilememiştir . Tek başarı şansı vakaların erken dönemde 

yakalanıp cerrahi girişimin yapılabilmesidir. Bu da. bu 

hastaların alfa-foto-protein ve ultrasonografi takiplerinin 

titizlikle yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Çalışmamız süresi içerisinde serolojik göstergelerine 

bakılıp . anti-BCV seropozitif bulunan 37 hastanın 19' unda 

(%51.3J halihazırda klinik veya biyoşimik olarak karaciğer 

hastalığı söz konusu değildir (Şekil VII-VIII). Dört vakada 

(%11.1) biyopsi ile verifiye kronik aktif hepatit tespit 

edilmiştir. Bu vakaların hiçbirisinde splenomegali saptanmamış

tır. Transplantasyon öncesinde transaminaz yükseklikleri 

ve anti-BCV seropozitifliği sebebiyle karaciğer biyopsisi 

yapılıp kronik persistan hepatit tanısı konulan iki. reaktif 

hepatit tanısı konulan bir ve özellik göstermeyen karaciğer 

olarak değerlendirilen bir vakanın transplantasyon sonrası 

takiplerinde klinik ve/veya biyoşimik olarak karaciğer 

hastalığı lehine bir bulgu izlenmemiştir. Transplantasyon 

sonrasında anikterik akut hepatit tablosu ile altı hasta 

HCV seropozitifleşmiş, bu hastalardan beşinde transaminaz 

yükseklikleri kronikleşmiştir. 

Hepatit B virüsünün aksine HCV muhtemelen sitopatik 

bir virüsdür. Zira. bağışıklık sistemi normal olanların 

bile %50'sinde kronikleşir; kısa süreli kortikosteroid tedavisi

nin serum ALT düzeylerine belirgin bir etkisi görülmez 

(72): buna karşılık alfa interferon tedavisi ile serum ALT 

düzeyleri hızla normalleşebilir (73). Bu hızlı normalleşme 

muhtemelen interferonun antiviral etkisini yansıtmaktadır. 

Nitekim, kronik B tipi hepatit infeksiyonunun interferon 

ile tedavisinde immunolojik klirens 12-16. haftalarda olmakta 

buna serum ALT düzeylerinde geçici artış eşlik etmektedir. 
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Kronik HCV infeksiyonunun sıklıkla sinsi seyretmesine kar

şılık çalışmamızda anti-HCV sercipozitif vaka larla. HBV 

seropozitif va kalar arasında karaciğer hastalığı sıklığı 

ve karaciğer hastalığının ağırlığı açısından anlamlı bir 

farklılık saptanmamıştır (p > 0.05). Bu konudaki literatür 

verileri henüz tam yeterli olmamakla birlikte, renal trans

plantasyonlu h astalarda karaciğer hastalığının en önde 

gelen sebebi HCV'üdür. Morales ve ark. (74) yaptıkları 

araştırmada 327 renal transplantasyonlu hastanın 83 'ünü 

anti HCV seropozitif olarak bulmuşlar, bunların 50 'sine 

altı aydan daha uzun süreli karaciğer testlerindeki anormallik

ler e dayanarak kronik karaciğer hastalığı tanısı koymuşlardır. 

Elli hastanın 27'sine karaciğer biyopsisi yapılmış, beşinde 

karaciğer sirozu, dokuzunda kronik aktif hepatit, altısında 

kronik persistan hepatit tespit edilmiştir. Yakaların üçünde 

gelişen dekompanse siroza yönelik karaciğer transplantasyonu 

yapılmış, bu vakaların ikisinde 7-17 ayda HCV nüksü zemininde 

kronik aktif hepatit gelişmiştir. 

Özellikle transplantasyon yapılmış hastalarda kronik 

BCV hepatiti olduğu halde klinik sessiz , serum transaminaz 

değerleri norma l bulunabilmektedir (20 , 62). Çalışmamızda 

bu grup hastalara karaciğer biyopsisi yapma imkanı etik 

sebeplerden dolayı bulunamamıştır. Şempanzelerde yapılan 

çalışmalarda kronik BCV hepatitinde vireminin tekrarlayıcı 

kar akterde olabileceği ve viremiye sıklıkla transaminaz 

yükselmelerinin eşlik ettiği. ayrıca viremi tespit edilemese 

bile karaciğer ve diğer organlarda aktif viral replikasyonun 

devam edebileceği gösterilmiştir (75). 

Günümüzde kronik C hepatitinin tedavisinde tek etkili 

ajan alla interferondur. Bağışıklık sistemi normal hastalarda 

elde edilen başarılı sonuçlar, transplantasyon yapılmış 

hastalar için de geçerli olabilir. Ancak immunosupresif 

tedavi vira! yükü arttırabileceğinden, kullanılması gereken 

anti-viral dozunun daha yüksek tutulması gerekebilir. 

Bu ise grafta toleransı azaltabilir (37, 76). Aynca trans -
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plantasyon hastasının kullanmak zorunda olduğu ilaçların 

kombine toksisites i interferonu intolerabl kılabilir. Ayrıca 

interferonun immunosupresif drogların f armakokinetiği üzerine 

etkisi araştırılması gereken bir konudur. 

Çalışmamız süresinde üç misli ve üzerinde transaminaz 

yükseklikleri olan kronik hepatitli beş · hastaya ursodeoksikolik 

asid tedavisi uygulanmış. bu hastalarda transaminaz düzeylerin

de %50 civarında azalma izlenmiştir. Ursodeoksikolik asid 

hepatositlerdeki MHC-class I antijenlerin ekspresyonunu 

azaltarak (77) ve/veya hidrofobik, potansiyel toksik endojen 

safra asidlerini enterohepatik dolaşımdan uzaklaştırarak 

(78) ve bikarbonattan zengin safra akımını uyararak (79) 

(siklosporin ve azathioprinin kolestaz yapıcı etkilerine 

karşı) hepatoprotektif etkisini gösteriyor olabilir. Halihazırda 

bu grup hastalarda ursodeoksiklik asidin etkisini araştıran 

çalışmamız sürmektedir. 

Hastalarımızın üçünde karaciğer hastalığı. ile açıklanama

yan splenomegali (bir hemosideroz, bir myelofibroz ve 

bir idiopat ik) saptanmıştır . Hemodiyaliz hastalarında kronik 

hepatit ve siroz dışında hemosideroz (80), myelofibroz 

(81) , hemoliz (82) gi bi sebeplere bağlı olarak splenomegali 

görülmekte ve dalak büyüklüğü renal transplantasyondan 

sonra da devam edebilmektedir. 

Araştırmamızda da görüldüğü gibi renal transplantasyonlu 

hastalarda en önemli karaciğer hastalığı etkeni viral sebepler

dir. Renal transplantasyon adayı hastaların HBV 'üne karşı 

aktif olarak bağışıklanması. bu hastalarda hemodiyaliz 

süresinin ve transfüzyon sayısının sınırlı tutulması organ 

vericilerinin seroloji k profilinin mutlaka araştırılması 

karaciğer hastalığı sıklığının azalmasına önemli katkıda 

bulunacaktır. Hepatit B ve C virüslerine karş~ etkili_ _bir - -- - - - · · · · · . . . -- . ······- ·. - .. -
tedavinin henüz geliştirilememiş olması ve immunosupresif 

tedavi gerekliliği . ece da dahil olmak üzere kronik karaciğer 

hastalığı ve komplikasyonları yönünden bu vakalann daha 

yakından takibinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 



ÖZET 

Bu çalışma, hepatit virüslerinin endemik olduğu ülkemizde 

böbrek transplantas yonlu hastalarda karaciğer disfonksiyonu 

sıklığını, immunosupresif tedavi-.karaciğer hastalığı ilişkisini , 

viral hepatit seyri ndeki değişiklikleri, kadavradan veya 

canlı vericiden böbrek naklinin karaciğer hastalığı sıklığı 

üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Bu amaçla, i.tl. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim 

Dalı Transplantasyon Polikliniği• nce izlenen canlıdan nakil 

allograftlı 125 (93 erkek, 32 kadın, ortalama yaş: 32.47± 

10. 67 yıl; transplantasyon sonrası ortalama izleme süresi: 28. 71 

± 31.39 ay) , kadavradan nakil allograftlı 55 ( 46 erkek, 

dokuz kadın, ortalama yaş: 33.69 ± 9.48 yıl; · transplantasyon

dan sonra ortalama izleme süresi: 32.37 ± 20.39 ay) ve 

transplantasyona hazırlanan 31 hemodiyaliz hastası (23 

erkek, sekiz kadın, ortalama yaş: 30.26 ± 8.87 yıl) çalışmamıza 

dahil edilmiştir. 

111 .Araştırmamızda, serolojik göstergelerine bakılan 

131 post-transplant hastanın 45 'i (%34.4) (26 anti-HBs 

seropozitif; yedi replikatif, 13 non-replikatif kronik HBV 

infeksiyonlu) HBV seropozitif bulunmuş, transplantasyon 

öncesi HBsAg seropozitif olan yedi hastamız post- transplant 

HBsAg seronegatifleşmişler, bu vakalardan beşinde anti-HBs 

akut viral hepatit geçirdiği bilinen altı vaka dan beşinde 

ise hepatit kronikleşmiştir. Renal transplantasyon yapılmış 
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hastalarımızdan hepatosellüler yetmezlik ve HCC tablosu ile 

klaıybettiğimiz tek vaka da, transplantasyon sonrasında 

B tipi anikterik akut vira! hepatit geçirmiş ve bir sene 

içerisinde belirtilen klinik tablo ile kaybedilmiştir. Bu 

veriler, transplantasyon 

HBV infeksiyonlu hastalar 

öncesi üremik dönemde kronik 

ile transplantasyon sonrası HBV 

infeksiyonuna yakalanan vakaların seyrinin farklı olduğuna, 

üremik dönemde HBV infeksiyonlu hastalarda, HBV infeksiyonu-

nun seyrini 

durum ve 

etmektedir. 

eski immunosupresif durumla yeni immunosupresif 

HBV arasındaki ilişkinin belirleyeceğine işaret 

il Kronik hemodiyaliz hastalarından replikatif dönemde 

veya delta süperinfeksiyonlu olanların karaciğer histolojilerinde 

sıklıkla karaciğer hastalığının ileri evre olduğu izlenmiş, 

bu hasta grubunda transplantasyon sonrası dönemde karaciğer 

hastalığı sıklığının yüksek olarak bulunabilmesinin, pre

transplant histolojinin ağırlığı ile ilişkili olabileceği düşünül

müştür. 

il Çalışmamız süresince serolojik göstergelerine bakılıp 

anti-HCV seropozitif bulunan 37 hastanın 19'unda (%51.3) 

klinik veya biyoşimik ~ · glarak karaciğer. hastalığı 

lehine bir bulgu tespit edilmezken , dört hastada (%11.1) biyop

si ile verifiye kronik aktif hepatit saptanmıştır. Hastalarımızda 

HCV karaciğer disfonksiyonunun en önde gelen sebeplerinden 

biridir. 

il Araştırmamızda, HBV ve HCV seropozitif hastalar 

ve yine kadavradan veya canlıdan nakilli vakalar arasında 

karaciğer hastalığı sıklığı ve ağırlığı açısından bir farklılık 

tespit edilmezken (p > 0.05), HBV ve/veya HCV seropozitifliğinin 

anlamlı olarak (p < 0.01) karaciğer disfonksiyonuna zemin 

hazırladığı izlenmiştir. 

■ Çalışmamızda, başta siklosporin olmak üzere hepato .. 

toksik ilaçlara bağlı toksik tablolarda karaciğer disfonksiyonu 
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kliniğinin geri planda olduğu ve ilacın kesilmesi ile düzelme 

eğilimine girdiği. prognozu araya giren septik tabloların 

belirlediği izlenmiştir. 

il Bu hasta grubunda gerek transplantasyon öncesi. 

gerekse transplantasyon sonrası dönemde hepatotrop viruslerin 

önemli bir morbid.ite ve mortalite sebebi olması. aktif bağışık

lamanın önemini yansıtmakta. etkili anti-viral, immunomodula

tör ajanların (interferon ,?,; ursodeoksikolik asid ? vs.) 

geliştirilmesini ve bu konuda kontrollu çalışmaların yapılması

nın gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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