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ASN 2013 Transplant Eğitim Oturumu 2. gün 

• Biomarkers ans New Diagnostic Assays in Transplantation 

• Genomics of Transplantation 

• Clinical Case 

• How do we treat Chronic Allograft Dysfunction 

• Posttransplant Diabetes and Metabolic syndrome 

• Anemia in Transplant Patient 

• Lunch (on your own) 

• Viral hepatitis in Kidney Transplant Recipients 

• Posttransplant Malignancies 

• Posttransplant Infections 

• Posttransplant Bone Disease 

• Recurrent Disease in the Allograft 

• Pregnancy in the Transplant Receipients 

• Immunosuppressive Trends in Transplantation 

• Question Time: Expert Panel 



• Hastanın bazal kreatinin düzeyi erken dönemde en düşük kaç olmuş? 

 

• Düşüp bir miktar yükseldiğinde  

• Örnek 1.3 - 1.6 mg artış biopsi yapılmış mı? 

 

• Biopsi ile mi biopsisiz mi AR kabul edilip pulse steroid tedavi almış? 

• AR tedavi sonrası serum kreatinin bazale dönmüş mü? 

 

• Kreatinin 3 aya kadar nasıl seyretmiş ve sonrası nasıl gidiyor? 

 

• Sessizce ve yavaşça yükselen kreatinin düzeyi mi var? 

• Biopsi  

• Borderline ??? Kronik değişiklik ?? AMR?? 

• Proteinüri ?? 

• Primer hastalık ne? 

• CNI düzeyi nasıl. Keselim mi? 

• CMV profilaksi ve takibi var mı? 

• BK takibi var mı? 

• USG kontrolleri var mı? 

 

 

    

3 ay sonrası Greft Böbrekte Sorunlar 
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Ütopya ? 

cts.org 



Cts.org 
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Current role of human leukocyte antigen matching in kidney transplantation. Susal, Caner; Opelz, Gerhard 
Current Opinion in Organ Transplantation. 18(4):438-444, August 2013. 
DOI: 10.1097/MOT.0b013e3283636ddf 

FIGURE 1 . Graft survival rates in relation to the number of HLA-A, HLA-B, and HLA-DR mismatches for recipients of deceased-donor transplants 
performed between 2005 and 2011 and reported to the Collaborative Transplant Study. Numbers of mismatched HLA antigens (MM) and numbers 
of patients studied are indicated together with graft survival rates in percentage observed during the 3-year posttransplant period. The association 
of HLA matching with graft survival was statistically highly significant (weighted regression P < 0.001). HLA, human leukocyte antigen. 
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A Comprehensive Risk Quantification Score for Deceased Donor Kidneys: The Kidney Donor Risk 
Index. 
Rao, PS, et al. Transplantation. 88(2):231-236, July 27, 2009. 
DOI: 10.1097/TP.0b013e3181ac620b 

FIGURE 2.  Adjusted* graft survival by kidney donor risk index (KDRI) quintile. The curves are ordered, top to bottom, as quintile 1, quintile 2, 
[horizontal ellipsis], quintile 5. Each survival pertains to a recipient who is aged 50 years, nondiabetic, and at the reference level of all other 
recipient factors. Extrapolation was used for the first and second quintile. *Adjusted to a reference 50-year-old recipient. 
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KAN= Kronik Rejeksiyon + KNİ toksisitesi + HT vaskülopati + Kronik infeksiyon/reflü 

KAH=Kronik Allogreft Hasarı 



• 1996-2006 

• 1998’den itibaren protokol biyopsisi 

uygulaması olan bir merkez 

• N:1317 

• İzlem süresi: 50 ay  

• 330 greft kaybı (%25) 

• 138 (%10.4) fonksiyonel greft ile ölüm 

• 39 (%2.9) primer non-fonksiyon 

• 153 (%11.6) greft kaybı 

• Anti-HLA antikor değerlendirmeleri 

eksik olmakla birlikte neredeyse her 

greft kaybının spesifik bir nedeni vardır 

 

 







İlacı Bırakma Genç Hastalarda 

Daha Sık 
• Son iki yılda (AÜTF Nefroloji) 

– 6 greft kaybı 

– 4 hasta KAH (1 BK Nefropati, 1 Nüks FSGS) 

– 2 ilaç bırakma (22 ve 21 yaş, 2 ve 3. 

yıllarında). 1 hasta 2. nakil.. 

– 1 ilaç bırakma: 23 yaş- 1yıllık hasta 

• AMR : Krea.2,5: PE ve ATG sonrası, 1.6 mg/dl   



-1954 Murray ilk identik ikizden canlı nakil 

- 9 yıl sonra MI ile alıcı ex 

- Daha sonra 7 identik ikizden canlı nakil daha 

- 2 ex 

- 1976 ve 1986 iki review: 30 identik ikizden  

canlı nakil 

- 1yılda %84, 5 yılda %68 greft survi 

 

 

2008 Transplantation 



• 1988-2004 arası ABD ve İngiltere’de yapılan 

identik ikizden canlı nakiller 

• 120 hasta ABD’den ve 12 hasta İngiltere’den 

 







Nüks Glomerüler Patolojiler 

3 ay sonrası önemli Greft Hasarı Nedeni 

• İmmünsupresyonu çok düşük düzeyde 

tutmamak 

• MMF AZA’ya tercih edilebilir 

• Gerekirse ACEi, ARB ilaçlar erken 

dönemde uygulanmalı 

• mTORi ?? 



BK Nefropati 

• Tarama yapıyor musunuz? 

– İdrar (virüri), kan (viremi) 

• Boyama (Patoloji SV 40) yapıyor musunuz? 

 

Bunları yapmıyorsanız görmezsiniz 

Merkezinizde 3 ay sonrası kaybedilen greftlerin  

%2-8 kadarı bu nedenle olabilir 



BK-Polyoma Virus 

• Zarfsız, çift sarmal DNA virusu 

• Tür spesifik enfeksiyon 

• 3 subgrup mevcut 

    - BK             doğal konak: insan 

    - JC     

    - SV40 

• İnsanlarda seroprevalans yüksek, ancak klinik 

hastalığa immün yetmezlikli hastalarda neden 

olurlar. 

 



Klinik Bulgu   

• Asemptomatik kreatinin artışı 

                



BK Nefropati-Klinik önemi 

Kidney İnternational, Vol.68(2005),pp1834-1839 



Viremi 

 
Tübüler hücrelerde lizis 

Komşu hücrelerin etkilenmesi 

Tübüler bazal membran hasarı 

Peritübüler kapillerlere geçiş 

Vasküler yayılım  

Greft disfonksiyonu ve kaybı 



Virüri           Viremi          Nefropati 



KDIGO AJT 2009 

• Tüm renal transplant alıcılarının taranması 

önerilir 

• Plazma NAT 

– 3-6 ay süre içinde aylık 

– Sonra her 3 ayda bir – ilk yıl sonuna kadar 

– Açıklanamayan kreatinin yüksekliği-her 

zaman 

– Akut rejeksiyon tedavisi sonrası – yeniden 

tarama  



Takip-AÜTF 

Viremi %16-BKVN %3 (Abstract, 2013, TND)  

Tarama da serumda BK-DNA pozitif >10.000 copy/ml 

Serum kreatinin artışı var 

Renal biyopsi 

Serum kreatinin artışı yok 

İmmunsupresyon azaltımı 

Ciprofloksasin 

Titre ve kreatinin takibi 

Tarama ve immünsupresyonun azaltımı en etkin yaklaşım 



Tedavi 
• İmmünsupresyonun azaltılması 

–  Antimetabolitlerin kesilmesi veya azaltılması 

(MMF, AZA) 

–  Kalsinörin inhibitörlerinin doz azaltılması 

  - Tacrolimus (6ng/ml) 

   - CsA (75mg/ml) 

   - Rapa (6ng/ml) 

Adjuvan Tedavi 

-Cidofovir 

-Leflunomide, Ciprofloksasin 

-Ig tedavisi 



Kronik Antikor Aracılı Allograft Hasarı 

İmmün Monitorizasyon 

• Transplantasyonda DSA’nın önemi 

– Erken dönemde başarının %100 olması 

amaçlanır. Bu nedenle çok iyi bir immünolojik 

değerlendirme transplantasyon öncesi yapılır. 

Ancak rutin bir tarama protokolü transplantasyon 

sonrası yoktur.  

DSA  

– Transplantasyon öncesi olabilir. Nakile engel 

oluşturmazsa,  transplantasyon yapılır. 

– Nakil sonrası hızla artabilir. 

– Nakil sonrası yeni oluşabilir. 



Posttransplant DSA 

      1. Yıl       2. Yıl      3. Yıl 

 Sayı Greft Kaybı       Sayı Greft Kaybı Sayı Greft Kaybı 

 

Ab (+) 241 %8.7  478 %15.1  152 %34 

   

 

 

Ab (-) 1502 %2.9  1743 %6.8  739 %13 

Terasaki, Ozawa AJT 2004  



145 klinik endikasyon 

biopsisi 

 

Biopsi anında DSA bakılmış 

 

DSA oluşma anı ile greft 

disfonksiyon zamanı 

arasındaki ilişki belli değil 

 

 



Transplantasyon SonrasıYeni Oluşan DSA 

315 Transplant öncesi DSA negatif hasta 1999-2008  

Wiebe AJT 2012 



Sonradan Oluşan DSA kötü greft  

Fonksiyonu ile birlikte 



Sonradan Oluşan DSA ve Kronik Allograft 

Hasarı  



DSA Transplantasyon Sonrası, 1. yılda 

saptandığında, kompleman bağlıyorsa,  

sonraki 5 yıl için anlamlı risk faktörü 

Loupy NEJM, 2013 



NEJM 2013, Eylül 



Transplantasyon Sonrası DSA  

• Sistematik tarama düşük ve yüksek risk 

için gösterge olabilir 

• Girişimsel çalışmalara açık 

• Girişim ile modifiye edilebilir ? 

• Bu konuda çalışmaya ihtiyaç var.   



Geç Dönem DSA’dan Kaçınmak 

• MMF/Tacrolimus 

• Optimum idame tedavisi 

• İlacı düzenli kullanma alışkanlığı sık sık 

sorgulanmalı 

• Doz minimizasyonundan kaçınmak 

– Riskli olgularda (yüksek MM, erken TCMR) 



Geç Dönemde 

• Transplantasyon öncesi ve ilk 3 aydaki risk 

faktörlerini iyi irdele 

• Bu dönemden sonra BK için tarama yap 

– Etkin tarama preemptif yaklaşım 

• DSA’dan kaçınmaya çalış 

– İmmünsupresyonun minimizasyonu riskli grup 

için kötü sonuç doğurabilir 

– Tac/MMF 

• Primer hastalık nüksü önemli 

– MMF tercihi + ACEi veya ARB faydalı olabilir  



İlacı Düzenli Kullanmak 

• Her poliklinik takibinde önemini hastaya 

vurgula 

• Özellikle genç alıcılarda dikkatli ol 



Erken Saptama, Progresyonu belirleme, 

Tedavi ve Cevabın monitorizasyonu 

KI, HE, 2012 



Teşekkürler 

 


