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Enfeksiyon riski
• Solid organ nakli alıcıları, enfeksiyon riski açısından yüksek

risklidir
• Fırsatçı enfeksiyonlar önemli bir mortalite ve morbidite nedeni,
• Bireysel risk; kişinin epidemiyolojik maruziyetleri ve net

immünsupresyon durumu arasındaki ilişkiyle belirlenir
• Epidemiyolojik maruziyetler, nakil öncesi ya da sonrası herhangi

bir aşamada meydana gelebilir



Enfeksiyon riski
• Bu maruziyetler fazla ise, hastanın yaşam süresi arttıkça ömür

boyu süren immünsupresyonun da etkisiyle hastaların
karşılaşacağı patojenlerin sayısı ve çeşitliliği artmakta

• Enfeksiyonların başarılı bir şekilde önlenmesinde, hastalara özel
önleyici bir strateji geliştirmek için bu faktörler iyi anlaşılmalı

• Bu nedenle klinisyenler çok detaylı bir anamnez almalı



Nakil öncesi değerlendirme
• Nakil öncesi değerlendirmenin yapılması; nakil sonrası yaygın

gözlenen enfeksiyonların risklerinin değerlendirmesine, mevcut
enfeksiyonların tedavi edilmesi, proflaksi ve aşıları da içeren
bireyselleştirilmiş önleyici stratejiler geliştirmesine olanak sağlar

• Bu değerlendirmede, hastanın epidemiyolojik maruziyet
öyküsüne, geçmiş dönemdeki enfeksiyonlarına, serolojik test
sonuçlarına, kültür sonuçlarına ve aşı öyküsüne odaklanılmalı



Nakil öncesi değerlendirme
• Solid organ nakli alıcı adayında asemptomatik enfeksiyonu

saptamak için geçirilmiş enfeksiyonlarını kanıtlamaya yönelik
laboratuvar testleri yapılmalı

• Bazı testler tüm hastalar için önerilirken, bazıları ise
epidemiyolojik risk faktörleri olan seçilmiş hastalarda faydalı

• Serolojik testlerin sonuçlarının (örn. CMV seroloisi) bazıları nakil
sonrası profilaksi stratejilere rehberlik etmek için, bazıları da
nakil öncesi aşılamaya veya tedavilere rehberlik etmek için
kullanılır.

• COVID-19 pandemisi esnasında, solid organ vericisi ve alıcılarının
SARS-CoV-2 için rutin olarak taranması önerilir. Her merkez
potansiyel alıcılar için mutlaka bir protokol belirlemeli



Nakil öncesi değerlendirme
• Spesifik mikrobiyolojik tanı için genellikle doku biyopsilerine

gereksinim var, doku biyopsileri enfeksiyonun erken döneminde
alınmalı

• Tedavi aciliyeti
• İlaç toksisitesi
• İlaç etkileşimleri
• Antimikrobiyal direnç göz önüne alınmalı



Nakil öncesi değerlendirme
• Uygun coğrafik bölgelerde aşağıdaki  hastalıklar unutulmamalı  
Tüberküloz 
Endemik mantarlar 
Strongyloides stercoralis
Leishmania türleri 
Trypanosoma cruzi



Nakil öncesi değerlendirme
Tüberküloz
• Risk genel popülasyona göre 20-74 kat fazladır 
• Atipik ve sinsi seyir görülebilir 
• Mortalite % 6–30 arasında değişmektedir
• Akciğer %51 
• Akciğer dışı %16 
• Yaygın %33 
• Sıklıkla ilk bir yılda görülür



Proflakside genel yaklaşımlar
• Profilakside antimikrobiyal ajanların kullanımı, hedeflenen

hastalıkların gelişmesini önlenmesinde alıcının risklerine göre
değişiklik gösterebilmekte

• Stratejiler, evrensel profilaksi ve pre-emptive tedavi ve hibrid
yaklaşımları içermekte

• Evrensel profilaksi belirli bir süre boyunca enfeksiyon açısından
yüksek riskli olduğu düşünülen tüm hastalara bir antimikrobiyal
ajan verilmesi



Proflakside genel yaklaşımlar
• Pre-emptive tedavi; bir enfeksiyonun (örneğin CMV) invaziv bir

hastalığa ilerlemeden önce tespit edilmesi için belirli aralıklarla
hastalara serolojik veya moleküler testlerin kullanılmasını içerir.

• Pozitif sonuç, antimikrobiyal tedavinin başlatılmasını,
immünosupresyonun azaltılmasını ve/veya yakın hasta takibini
gerektirir.



Pre-emptive tedavi – proflaksi farkları
• Pre-emptive tedavi: Transplantasyon sonrası hastanın iyi monitörize

edilerek viral replikasyonun erken dönemde saptanması, viral yük
saptanmış bir eşik değere ulaştığında antiviral tedavinin başlanması
Ucuz, toksisite ↓ , geç CMV hast ↓, direnç gelişimi daha ↓
Uygulaması zor, hastalık önlenemeyebilir, indirekt etkilere etkisiz

(gansiklovir, valgansiklovir)
• Proflaksi: Transplantasyon sonrası tüm hastalara ya da belirlenen

riskli gruba 3-6 ay antiviral verilmesi
Pahalı, toksisite ↑, geç CMV hastalığı ↑, direnç gelişebilir
Uygulaması kolay, hem direkt hem indirekt etkileri önler (gansiklovir,

valgansiklovir, valasiklovir



Proflakside genel yaklaşımlar

• Hibrid yaklaşımlar; belirli bir süre profilaksi verilmesi ve
ardından hasta takibini içeren yaklaşım

• Enfeksiyon riski yüksek olan, takibe uyum sağlayamayan ya da
profilaksiyi tolere edemeyen bireyler için tercih edilir

• Bu yaklaşım, bir seropozitif donörden (D+/R-) veya seropozitif
alıcıdan (R+) bir organ alan, CMV seronegatif bir solid organ
alıcısı (R-) için de tercih edilebilir



Perioperatif proflaksi

• Karaciğer nakli alıcı adaylarına perioperatif proflaksi için rutin
olarak ampisilin/sulbaktam 4x1 gram intravenöz başlanması ve
48 saat sonunda da proflaksinin kesilmesi önerilmekte

• Canlı karaciğer donörlerinde bu proflaksi süresi 24 saat.
• AHSP (Academic Health Science Partnership) proflaksi olarak

piperasilin/tazobactam 4x4,5 gram iv 48 saat önermekte.
• Her merkez mutlaka kendi proflaksi protokolünü belirlemeli.

EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation European Association for the Study of the Liver

Up to Date Barbara D, Alexander MD, MHSlay A Fishman, MD Prophylaxis of infections in solid organ
transplantation



Solid organ nakli sonrası nakil türlerine göre 
enfeksiyon riskleri



Solid organ nakli sonrası enfeksiyonların 
zamanlaması

Transplantasyon sonrası 0-1 ay:
• Cerrahi teknikle ilgili gelişen enfeksiyonlar
• Nozokomiyal enfeksiyonlar
• Donör kaynaklı enfeksiyonlar
• Bakteriyel pnömoniler
• MRSA, VRE kolonizasyonları sonrası gelişen enfeksiyonlar
• Candida, Aspergillus, HSV, HHV-6



Solid organ nakli sonrası enfeksiyonların 
zamanlaması

Transplantasyon sonrası 1-6 ay:
• İmmünsüpresyonun en yoğun olduğu dönemdir
• Viral enfeksiyonlar (CMV, EBV, BKV, HSV, VZV, HHV-6,

Adenovirus, Influenza, RSV, Hepatit virusları)
• Bakteriyel enfeksiyonlar (Nocardia, Legionella, Listeria, Tbc)
• Fungal enfeksiyonlar (PCP, Aspergillus spp., Cryptococcus

neoformans, endemik mikozlar)
• Paraziter enfeksiyonlar (Toxoplasma, Strongyloides)



Solid organ nakli sonrası enfeksiyonların 
zamanlaması

Transplantasyon sonrası >6 ay:
• Toplum kaynaklı enfeksiyonlar sık
• Hastanın net immünsüpresyon durumu önemli
• CMV transplantasyon sonrası en önemli enfeksiyon
• SOT alıcılarında CMV enfeksiyonu ve/veya reaktivasyonu
• Kronik viral replikasyon - geç CMV hastalığı
• Profilaksi yapılmazsa %75
• Viral yükün iki katına çıkması için gerekli süre 1 gün !
• Aktif CMV enfeksiyonu, organ tutulumu ve hastalık tablosu ile

sonuçlanabilir





Solid organ nakli sonrası enfeksiyon türleri 

Enfeksiyonlar dört gruba ayrılır:
A. Toplum kaynaklı enfeksiyonlar

- Üriner sistem enfeksiyonları
- Pnömoniler
- Sepsis

B. Latent enfeksiyonun reaktivasyonu
C. Nozokomiyal enfeksiyonlar 
D. Verici kaynaklı enfeksiyonlar 



A. Toplum kaynaklı enfeksiyonlar

• Üriner sistem enfeksiyonları
• En sık görülen enfeksiyon türü (%45-47)
• İnsidansı % 25–75 arasında değişir, sıklıkla ilk bir yılda görülür
• Risk faktörleri:
Kadavradan nakil Akut rejeksiyon epizodları
Böbrek-pankreas tx İmmünsüpresif tedavide artış
Retransplantasyon Hastanede kalış süresi
Üriner kateter süresi Anti-timosit globulin
Üreter stent Mikofenolat mofetil



A. Toplum kaynaklı enfeksiyonlar

• Pnömoniler
• Hızlı ilerleme görülebilir (enfeksiyon acili) 
Pneumocystis pnömonisi
Nocardia türleri  
Aspergillus türleri  
Cryptococcus neoformans
CMV



A. Toplum kaynaklı enfeksiyonlar



A. Toplum kaynaklı enfeksiyonlar
• Sepsis
• Stafilokoklar, pnömokoklar gibi etkenler anastomoz bölgesine

yapışabilir
• Ateş, bakteremi veya mikotik anevrizmalar oluşturabilir
• Organ kabülü öncesi yeterli tedavi yapıldığına dair kanıt

olmalıdır



B. Latent enfeksiyonun reaktivasyonu

• Verici veya alıcı kaynaklı olabilir
• Transplantasyon öncesi değerlendirme ve tespit edilirse

önlemlerin alınması gerekli
• Sık reaktive olan virüsler söz konusu (HSV, CMV, VZV, HBV, HCV,

HPV, BKV, Polyomavirüs)



C. Nozokomiyal enfeksiyonlar 

• Özellikle erken postop dönemde görülür  
• Risk faktörleri:
Uzun süre hastanede kalma  
Uzun süreli mekanik ventilasyon desteği  
Stentlerin takılması
İskemik graft doku varlığı 
İntravasküler pıhtı oluşumu 
Gecikmiş graft fonksiyonu 
Erken reeksplorasyon veya retransplantasyon



D. Verici kaynaklı enfeksiyonlar 

• En önemli epidemiyolojik temas tipini oluşturur 
• Bazıları latent enfeksiyon 
• Bazıları ise vericide bulunan tanımlanamayan enfeksiyonlardır 
Virüsler  Bakteriler  Mantarlar  Parazitler  

Herpesvirüsler  

CMV, EBV, HHV6, 
HSV, VZV  

Tüberküloz  Candida türleri  T. gondii  

HIV, HTLV ve hepatit 
virüsleri  

Tüberküloz dışı 
mikobakteriler  

Aspergillus 
türleri  

Malaria  

Batı Nil virüsü  
  

Meningokoklar  Endemik 
mikozlar  

Babesia  

Rabies-kuduz virüsü  
  

Sifiliz  C. neoformans  T. cruzi  

Lenfositik  

koryomenenjit virüs  

(LCMV)  
  

Vericide 
bakteriyemi varlığı  

(bir çok 
mikroorganizma)  
    

 S.  

stercoralis  



Postoperatif antibakteriyel proflaksi
• Bakteriyel enfeksiyonlar için erken tanı, hızlı ve agresif tedavi gerekli
• Enfeksiyon tipi ve sıklığı, transplantasyon tipine göre değişir
• Akciğer > karaciğer > kalp > böbrek
• Sık saptanan toplum kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlar
• Nadir görülen fırsatçı enfeksiyonlar
• Aynı anda birden çok etken ve enfeksiyon olabilir
• Yaşamı tehdit edici ve uzun süren enfeksiyonlar gelişebilir
• Çoğu nakil hastası birden fazla immün yetmezliğe sahiptir
• Nötropeni Bakteriyel ve fungal etkenler
• T hücre yetmezliği Viral ve hücre içi enfeksiyonlar



Postoperatif antibakteriyel proflaksi
• Lokalize enfeksiyon tedavisi için sıklıkla cerrahi girişimler

gereklidir
• İmmünsupressif ajanların yan etkileri sıktır, akılda tutulmalı
• Odaklanılması gereken nokta profilaksi ve aşılama ile hastalığın

önlenmesidir
• Epidemiyolojik temaslar,
• İmmünsüpresyonun net durumu



Postoperatif antibakteriyel proflaksi
• TMP-SMX (trimethoprim/sulfamethoxazole), sülfonamid alerjisi

olmayan tüm nakil alıcılarına alıcıların %10’undan fazlasında
gözlenen Pneumocystis jirovecii pnömonisinin önlenmesinde,
Nocardia asteroides, Listeria monocytogenes ve Toksoplazma
gondii gibi diğer patojenlerle oluşan enfeksiyonları ve üriner
enfeksiyonları önlemek için peroral tb. günde bir kez ilk altı ay
süreyle aralıksız verilmesi önerilmekte

• Nakil sonrası ilk on gün içinde başlanması gerekmekte
• Bazı kaynaklar günde tek doz kullanımını, bazılar ise haftada üç (3/7)

gün forte tb kullanımını önermekte
• Bu proflaksi ile PCP enfeksiyonu gelişme riskinin % 10-12 azaldığı

yapılan çalışmalarda gösterilmiş



Postoperatif antibakteriyel proflaksi
• Eğer TMP/SMX tolere edilemezse dapson, aerosolize pentamidin

ya da atovaquone verilebilir, ancak hiçbiri PCP üzerine TMP/SMX
kadar etkinlik sağlayamaz

• TMP/SMX en önemli yan etkisi alerjik reaksiyonlardır
• Myelosupresyon yapabilir, ancak proflaksi dozunda yaygın

değildir
• Böbrek rezervi iyi değilse yüksek dozlarda (örneğin PCP tedavisi)

nefrotoksisiteyi şiddetlendirebilir



Postoperatif antiviral proflaksi
• CMV enfeksiyonları solid organ nakli yapılan hastalarda en sık

görülen viral enfeksiyonlardır
• Asemptomatik, semptomatik CMV hastalığı ya da doku-invaziv

hastalık şeklinde olabilir
• CMV primer enfeksiyon sonrası birçok hücre içinde hayat boyu latent

kalmakta
• Hastalık riski; akut ve kronik rejeksiyonda, rejeksiyon tedavisi

esnasında, bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar sırasında, ya da
kan ve kan ürünleri transfüzyonunda artmakta

• Enfeksiyon riskini belirleyen önemli etkenlerden biri, alıcı ve
vericideki CMV enfeksiyonu serolojisidir. (D+ / R-) olanlarda risk en
yüksek, (D- / R-) olanlarda ise risk en düşük



Postoperatif antiviral proflaksi
• CMV’nin önlenmesinde; evrensel proflaksi ve pre-emptive tedavi en

sık kullanılan iki stratejidir
• Valgansiklovir’in ülkemizde tedavi endikasyonu yoktur, sadece

evrensel proflakside kullanılmakta
• Evrensel proflakside risk altındaki tüm hastalara nakilden sonra per

oral valgansiklovir 1x900 mg tb başlanır ve ilk yüz gün aralıksız olarak
verilmeli

• Preemptif tedavide ise; laboratuar testleri ile CMV enfeksiyonu takibi
yapılır ve yalnızca CMV varlığında tedavi verilir

• Merkezimizde de CMV proflaksisi için karaciğer nakli sonrası ilk on
günde antibakteriyel proflaksi ile birlikte peroral valgansiklovir 1x900
mg tedavisi başlanmakta ve yüzüncü günde proflaksi
sonlandırılmakta



Postoperatif fungal proflaksi
• Erişkin solid organ nakli alıcılarına rutin perioperatif ve/veya

postoperatif antifungal proflaksi önerilmemekte, ancak
pediatristler 28 günlük flukonazol proflaksisini rutin
uygulamakta

• Erişkin hastalarda solid organ nakli öncesi grade 2-3 ensefalopati
bulgularının olması, hemodiyaliz yapılması, nakil sonrası ilk bir
yıl içinde relaparatomi, retransplantasyon yapılması
durumlarında antifungal proflaksi hemen başlanabilir.

• Bazı nakil merkezleri proflaksi amacıyla rutin 14 günlük
flukonazol tedavisi tercih etmekte iken, özellikle karaciğer nakli
yapılan merkezlerde anidulafungin 1x200 mg iv yükleme sonrası
1x100 mg idame olarak 14 günlük tedaviler uygulamakta



Neden anidulafungin?
• Anidulafungin; kandidemi, abdomial apse, peritonit, özefagial

kandidoz için 2006 FDA onaylı
• Geniş spektrumlu ve iyi tolere edilir
• Candida suşlarına (flukonazol dirençli suşlar dahil) karşı yüksek

derecede fungisidal etkili, Aspergillus spp.’ye karşı etkinliği benzer
• Histamin ilişkili şikayetler (döküntü, ürtiker, flaşing, kaşıntı, nefes

darlığı ve hipotansiyon), flebit, ateş, diyare, hipokalemi ve KCFT
yükselme yapabilir.

• Solid organ nakil alıcılarında en önemli avantajları; özellikle
tacrolimus, sirolimus, siklosporin ve MMF gibi immünosupressif
ilaçlarla ilaç-ilaç etkileşimlerinin olmaması, karaciğer ve böbrek
yetmezliklerinde doz ayarlamasına ihtiyaç olmadan tam dozda
kullanılabilmesidir.



Postoperatif fungal proflaksi

• Ancak hastada belirlenmiş risk faktörleri; daha önceden uzun
süreli yoğun bakım yatışı ve/veya mekanik ventilasyon öyküleri,
iki haftadan uzun süreli geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı,
santral venöz kateter kullanımı öyküsü ve aktif fungal enfeksiyon
düşündüren bulguları varsa postoperatif erken dönemde
antifungal tedavi başlanabilir

• Mutlaka tedavi öncesi seri kan kültürleri alınmalı,
• Seçilen antifungal tedavinin dozu ve süresi hastaya ve risk

faktörlerine göre değişebilmekte



Aşılama

• Nakil sonrası dönemde her yıl konjuge pnömokok aşısı ve
mevsimsel influenza aşıları tekrarlayan dozlarda yapılmalı

• İnaktif COVID-19 aşıları yapılmalı, eğer aktif COVID-19 bulguları
varsa ya da yakın zamanda COVID-19 geçirme öyküsü varsa aşı
en az üç ay ertelenmeli

• Dissemine hastalık riskinden dolayı genel kural olarak canlı
aşılardan kaçınılmalı



Aşılama
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