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KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ 

• Diyalize dönüş 

• Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında 
morbidite ve mortalite 

• İmmunsupresyonun kesilmesi 

• Graft nefrektomi 

• Yeniden transplantasyon 

 



DİYALİZE DÖNÜŞ 

- Transplantlı hastalarda diyalize dönüş: yıllık %4  

- Graft kaybını kabullenme süreci 

- Steroid kullanımı…….kas kitlesinde azalma  (kreatininin 

olduğundan düşük çıkması ve takip kriteri olarak serum kreatininin kullanılması ) 

- Diyalize başlama zamanına yakın dönemde 
kreatinin klirensi ve aneminin hızla kötüleşmesi 

Diyalize geç refere edilirler 



Diyalize geç başlanması morbidite ve mortaliteyi 
olumsuz etkiler 

DİYALİZE DÖNÜŞ 

Ne zaman?  



Rejekte transplantlı hastaların 
diyalize başlama zamanlaması  

standart bir ESRD hastasına göre 
 (e-GFR <15ml/dk ), daha geçtir 

 (e- GFR <8ml/dk) 
 

Rejekte graftli diyaliz hastalarının % 57sinde  
ilk bir yıl içinde hospitalizasyon ihtiyacı + 



Referans Hasta sayısı Karşılaştırma  Sonuç  

Attman PO Tek merkezli, 63 Graft yetm/HD Mortalite hızı benzer 

Matas AJ Tek merkezli, 83 Graft yetm/HD Mortalite hızı benzer 

Meier-Kriesche HU USRDS, 15 528 Graft yetm/Tx Graft yetm mortalite  

Knoll G CORR, 4753 Graft yetm/Tx Graft yetm mortalite  

Rao PS CORR, 25 632 Graft yetm/HD-Tx Graft yetm mort. , HD aynı 

Graft yetmezliği sonrası diyalize başlayan hastalar; diyaliz hastaları ve fonksiyone grafti olan 
transplant hastaları ile karşılaştırıldığında ………… 

Mortalite oranı merkezler arasında farklılık göstermektedir. 

İleri yaş, kadın cinsiyeti, DM, periferik damar hastalığı, kalp yetm, düşük albumin 
düzeyi mortalite riskini arttırır 

Messa P, NDT 2008 
Kaplan B, AJT 2002 

Kardiovasküler hastalıklar ve infeksiyon majör ölüm nedenleri 

Mortalite riski diyalize dönüşten sonraki ilk 3 ayda en yüksek  



Rejekte renal transplantlı hastada 
 hangi RRT 

• Teknik sağkalım 

• Mortalite 

 

• Hemodiyaliz ?? 

• Periton diyalizi ?? 

 

İmmunsupresyon …peritonit oranı yüksek  

Gill JS ve ark, Kidney Int 2002 
De Jonge H ve ark, NDT 2006 

~ 

Renal transplantasyonun yetmezliği nedeni ile diyaliz ihtiyacı 
gelişen hastalarda transplantasyondan sonraki tedavi tercihi HD   

Hangi RRT? 



Rejekte renal transplantlı hastada- Hemodiyaliz 

• Kardiovasküler nedenli mortalite daha yüksek 

(koroner akım rezervi daha düşük, endotel 
disfonksiyonu +)  

Gorgulu N, Clin Transplant 2010 
Gorgulu N, Transplant Proc 2009 



Graft yetmezliği nedeni ile diyalize dönen hastalarda graft kaybı sonrası  
ölüm riski yüksektir 







Hemodiyalize transfer nedenleri 

Rejekte transplantlı hastalarda hasta ve teknik sağkalım çalışmaları 

Hemodiyalize geçiş 
nedenleri benzer… 

PD hasta ve teknik 
sağkalım oranları 
benzer… 



İmmunsupressif tedavi  

• DEVAM EDİLMELİ ??? 

 

- Böbrek fonksiyonu korunur, 
yaşam kalitesi/sağkalım  

- Enfeksiyonlar ve KVS 
hastalıklarına bağlı mortalite 
riski  

• KESİLMELİ??? 

 

- Akut rejeksiyon riski  

- Duyarlılaşma riski  

- Steroid kesilme sendromu  

- Böbrek fonksiyonlarının kaybı  

Danovitch GM, Kidney Int 2002 
Sever MS, Int J Artif Organs 1998 

İlk 1 yıl içinde graft yetmezliği gelişen hastalarda  
İmmunsupresyon kesilmeli 



 
 

İmmunsupressif tedavi 
 NASIL KESİLMELİ??? 

 
 HIZLI • Antiproliferatif ajanlar                                                                        

AZA-MMF/MPA- SRL/EVR 

YAVAŞ 

• CNI                                                                      
Graft yetmezliği akut immunolojik bir olay sonrası 
gelişmişse 8-12 haftaya uzatmak                                               
Yavaş ve kronik bir fonks bozulma süreci ise 4 haftaya 
uzatmak                                                                                                               

YAVAŞ DOZ 
AZALTARAK 

• STEROİDLER                                                                                                                                               
Birkaç ayda , doz azaltarak kesilir, diyaliz 
başladıktan sonra 1 ay en son dozda devam 
edilir, daha sonra her ay yarı doza düşülerek 
kesilir                                                                                     
Semptomlar yüksek doz steroid ihtiyacı 
gösterdiğinde graft nefrektomi 

Nasıl kesilmeli? 



Diyalize dönen rejekte transplantlı hastada 
inflamasyon…. 

• Graft kronik inflamasyon nedeni olur mu? 

• Rejekte transplantlı hastalarda graft 
nefrektominin sağkalıma etkisi 



Ayus JC, JASN 2010 



Ayus JC, JASN 2010 

1994-2004 USRDS 10951 rejekte graftli diyalize dönen hasta 



Rejekte transplantlı hemodiyaliz ve periton 
diyalizi hastalarında; 
CRP düzeyleri daha yüksek, albumin düzeyleri 
düşük, antropometrik ölçümler daha düşük…. 

Graft kronik inflamasyon nedeni olabilir… 

Yelken BM, Clin Transplant 2010 



Lopez-Gomez JM, JASN 2004 



Lopez-Gomez JM, JASN 2004 



Graft Nefrektomi 

Komplikasyon 

• Kanama, hematom 

• Enfeksiyon 

• Lenfosel 

• İdrar kaçağı 

• İliak damarlarda 
psödoanevrizma 

• Barsak yaralanması 

 

 

 

Yorum 

• En sık problem 

• Eski yıllarda sık görülen bir 
problem 

 

 

• Endovasküler teknik 

 



 

• Protokol kararı 

• Nekrotik doku  

• Semptomatik kronik veya akut rejeksiyon 

• Yabancı HLA antijenlerinin neden olduğu inflamatuar 
durumdan kaçınmak.. 

• Hasta sağkalımında iyileşme 

 

Graft Nefrektomi ?     EVET 



Graft Nefrektomi ?     HAYIR 
  

- Protokol Kararı 
- Potansiyel morbidite ve mortalitesi olan  ikinci bir 
cerrahiden kaçınmak 
- Graft yetmezliği durumundaki hastanın klinik durumu 
- Yakın zamanda major anti rejeksiyon tedavi almış 
olmak 
- Graft yetmezliği olduğunda görülen komorbid durumlar 
- Graft çıkarıldıktan sonra sensitizasyonda artış 
 
 



Rejekte graft nefrektominin retransplantasyondan önce yapılması 
sensitizasyonu arttırır ve graft sağkalımını olumsuz etkiler  

 
Schleicher ve ark, Transplant Int 2011 

Mortalite hızı %1.5-%37  
                                            JASN 2010  

REJEKTE GRAFT NEFREKTOMİ: 



RETRANSPLANTASYON 

 
GFR 25-30ml/dk’ya düştüğünde retx için hazırlığa 
başlanmalı  
 
Hastanın yaşı ve kondüsyonu göz önüne alınmalı 
 
Risk-yarar oranı!! 
 
Hasta ve graft sağkalımı açısından anlamlı fark yok 
 
Retx olanlarda 1. yıldan sonra mortalitede diyalizde 
kalanlara göre % 58 azalma! 
 

 
Kendrick E , Semin Dial , 2005  
Koch MJ  ark. Advances in Chronic Kidney Dis.2006  
Rao P ve ark. Transplantation ,2006  



Ne Anlattım? 

Kronik rejeksiyon sürecindeki renal transplantlı hastalar 

• Diyalize geç refere edilmemeli 

• Diyalize dönen renal transplantlı hastaların morbidite 
ve mortalitesinin yüksek olduğu hatırda tutulmalı 

• İmmunosupresif tedavi kesilme süreci ilk planda 
antiproliferatif ajanlardan başlamak üzere en az 3 
aylık sürece yayılmalı 

• Retransplantasyonun diyalize oranla mortalite riskini 
azalttığı düşünülerek hastalara retx şansı verilmeli 

 

 

 

 

 




