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- Kılavuzlar Işığında Optimal Hasta Takibi - 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             



•İmmunosupressif  tedavinin  düzenlenmesi 

•Periyodik  izlem  prensipleri 

    (kontrol araları / parametreleri) 
 

İÇERİK 



1.1: Tüm hastalara tx.öncesinde veya sırasında kombine  

        immunosupressif tedavi yapılmalıdır (identik ikizler ). 

1.2: Tüm hastalara başlangıç immunosupresyonu olarak  

        (tx.öncesi, sırası veya sonrasında) biyolojik ajanlar ile  

        indüksiyon önerilir. 

  1.2.1: IL2-RA ilk seçenektir 

    Bölüm 1: İndüksiyon tedavisi 

TÜM HASTALARA IL2-RA VERİLEBİLİR !!! 

Gelişmekte olan ülkelerde az riskli hastalarda verilmeyebilir. 

       1.2.2: Riskli hastalarda lenfosit deplesyonu yapan  

              ajanlar tercih edilmelidir. 
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  Kullanan Hastalar (%)    

İndüksiyon tedavileri (2009) 

OPTN / SRTR Annual Data Report 2010 



Opelz, CTS, 2007 

Bölüm 2: Başlangıç idame immunosupresyonu - II 

2.1:İdame immunosupresyonunda CNI + MMF / MF-Na / AZA ± PRD  önerilir. 

2.2: Takrolimus ilk seçenek CNI olmalıdır. 

2.2.1. CNI başlamak için graft fonksiyonu başlaması beklenmemelidir. 

OPTN / SRTR Annual Data Report 2010 



Bölüm 2: Başlangıç idame immunosupresyonu-III 

2.1: ........ 

2.2: ........ 

2.3.: Mikofenolat ilk seçenek antiproliferatif olmalıdır. 

OPTN / SRTR Annual Data Report 2010 



2.1: ............. 
2.2: ............ 
2.3.: ............ 

2.4.: İndüksiyon tedavisi almış az riskli hastalarda PRD ilk hafta içinde  
        kesilebilir. (could be) 

Bölüm 2: Başlangıç idame immunosupresyonu-IV 



2.1: .......... 

2.2: ........... 

2.3: ........... 

2.4: ........... 

2.5.: mTORi graft fonksiyonu ve yaralar iyileşene kadar başlanmamalıdır. 
 

Bölüm 2: Başlangıç idame immunosupresyonu-V 
 

mTORi’nin antiproliferatifler veya CNI yerine kullanılması ile 

veya bunlara eklenmesi ile hastaların prognozu düzelmez;  

bu ajanlar kısa ve uzun dönemde önemli yan etki riski taşırlar. 

         (s:10) 
OPTN / SRTR Annual Data Report 2010                         Yıl                                                                                          



Başlangıç idame immunosupresyonu - VI 

N Engl J Med 2007;357:2562-75. 



2009  
Hastane Çıkışı - İmmunosupressif Rejimler 

OPTN / SRTR Annual Data Report 2010 
 (%) 



3.1: Akut rejeksiyon atağı gelişmemişse, post-tx 2.- 4. ayda 

       immunosupressif ilaçlar minimalize edilmelidir. 

3.2: CNI kesilmemelidir; sürdürülmelidir. 

3.3: PRD ilk hafta içinde kesilmemiş ise, kesilmemelidir;  

        sürdürülmelidir. 

Bölüm 2: Geç Dönem idame immunosupresyonu 
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“Dünyada kaç tane transplantasyon merkezi varsa, 

 o  kadar farklı immunosupressif protokol vardır”. 
 
          Dr. Paul Terasaki, 1994 
 

ARA SONUÇ 



• İmmunosupressif  tedavi  düzenlenmesi 

•Peryodik  kontrol  prensipleri 
    (kontrol araları / parametreleri) 
 

İÇERİK 



Bölüm 8: Peryodik Kontrol Araları 

Ca – P – PTH: Posttransplant zamanlama, parametrelerin stabilizasyonu ve  

graft fonksiyonuna göre 



Peryodik kontrol parametreleri 
                            Fizik muayene 



Peryodik kontrol parametreleri 
Fizik muayene 

18.3: Erişkin hastalar kendi cilt muayenelerini yapmalı;    

          hekime rapor etmeli 

18.4: Yılda bir kez cildiye uzmanı görmeli 

Servikal / supraklavikular LAP kontrolu 

Graft pedikülü oskülte edilmeli 



Serum 

kreatinin 

düzeyi: 

Peryodik kontrol parametreleri 

8.3.1: Geçerli formüllerden biri ile GFR tayin edilmelidir. 

1.5 mg/dl 

GFR:134 ml/dak GFR:25 ml/dak 



 Proteinüri:  

Peryodik kontrol parametreleri 

•Mortalite ve KV olaylar ile ilişkili 

•Böbrek hasarını erken bir göstergesi 

•Hasta ve graft yaşamı prediktörü 

Roodnat et al. Transplantation 2001 



Peryodik kontrol parametreleri 
Laboratuar 

    Hb, hct, lökosit, formül, trombosit 
 

 Açlık kan şekeri; GTT veya HbA1c 

 Açlık, -total –LDL ve –HDLkolesterol  



Peryodik kontrol parametreleri 
Laboratuar 

İlk 5 yıl içinde yılda bir kez kontrol 

İdrarda  (˗)  NAT 
%100 e yakın negatif 

prediktif değer taşır. 
Plazma testi gerekmez 

İdrarda (+)  BKV testi  
Plazmada   (˗)  BKV testi BKV hastalığı riski yok 

plazmada pozitif BKV testi BKV hastalığı riski var 

 pozitif idrar testi  plazma test tekrarı  yalnzca plazma NAT testi. 

NAT mümkün değil idrarda decoy hücresi  az duyarlı 

Negatif test değerli; pozitif Decoy testi anlamlı veya anlamsız 
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Peryodik kontrol parametreleri 
Kan ilaç düzeyleri 

Cyclosporine-A 

C2 

C0 

Akut Rx, graft/hasta yaşamı ~ 

Tacrolimus C0 

C0  mTORi 

MMF 

1-3 ay 800- 1000 ng/mL; +3 ay: 400 - 600 ng/mL 

1-3 ay 200- 300 ng/mL; +3 ay: 50 - 150 ng/mL 

1-3 ay 8 - 10 ng/mL; +3 ay: 3 - 7 ng/mL 

5 - 10 ng/mL 

??  



ALLOGRAFT DİSFONKSİYONUNA YAKLAŞIM 

Prerenal          Renal   Postrenal 

•Fizik muayene 

•CVP 

•Volümü düzelt 

•KB düzelt 

İyileşti İyileşmedi 

•Doppler 

•Anjiyo 

Revaskülarizasyon 

•İdrar tahlili 

•İdrar kültürü 

•USG 

İnfeksiyon 

 

 

Antibiyotik 

İntrinsik hastalık 

    - Rejeksiyon 

    - CNI toksisitesi 

    - ATN 

    - TMA 

    - TIN 

    - Nüks 

     - ..... 

Biyopsi 

 

Tedavi 

•USG / Foley kateteri 

İyileşti İyileşmedi 

USG /  

renogram  

İdrar kaçağı /  

obstrüksiyon  

Nefrostomi  

Ürolojik  

inceleme  

ERBP Commentary. NDT 2009 



9.1: Serum kreat. düzeyi sürekli ve kalıcı olarak 

9.2: Akut Rx. tedavi sonrası kreat. bazal değere düşmez ise 

9.3: Gecikmiş graft fonksiyonunda her 7-10 günde bir 

9.4: Posttransplant ilk 2 ayda kreat. beklenenden yüksek ise 

9.5: Yeni başlayan ve/veya 3.0 g/gün’e artan proteinüri varsa 

       BÖBREK BİYOPSİSİ YAPINIZ ! 

 Bölüm 9. ALLOGRAFT BİYOPSİSİ 



  Bölüm-18-20: POSTTRANSPLANT 

                                          KANSERLER 

NDT 2002; 17: Suppl 4 



  Bölüm-18-20: POSTTRANSPLANT 

                                          KANSERLER 
19.1: Kanser taramaları kişiselleştirilmelidir (hastanın öz ve soy geçmişi,  
          tütün kullanımı, diğer risk faktörleri, tarama metodolojisi)  

19.2: Kadınlarda servikal, göğüs ve kolon kanserleri 

         Erkeklerde prostat ve kolon kanseri  
                     genel popülasyondaki tarama prensipleri  

19.3:.Kompanse sirozlu hastalarda yılda bir karaciğer USG ve AFP 

         tayinleri yapılmalıdır. 

18.4: Deri tm.:  Yılda bir cilt ve dudak muayenesi yapılmalı  

- Kolorektal tm:Yılda bir gaitada gizli kan; gerekirse kolonoskopi 
  - Servikal tm: Yıllık pelvik muayene ve PAP smear testi 
  - Meme tm: Kendi kendine muayene ve yılda bir kez mamografi 

Tümör göstergeleri: 

AFP / PSA yararlı; karbonhidrat Ag (CA 19-9, CA 50, CA 125, CA 15.3) ?? 



12.1: Tüm hastalara inaktive aşılar (genel protokole göre) yapılmalı 

      12.1.1: HBV aşılaması transplantasyon öncesinde yapılmalı 

          12.1.1.1: HBsAb titreleri her yıl tekrarlanmalı 

          12.1.1.2: HBvAb titreleri ≤ 10mIU/mL  rapel yapılmalı 

12.2: Transplant alıcılarında canlı aşılardan kaçınmalı 

12.3: Posttx ilk 6 ayda aşılardan kaçınmalı (grip aşısı yapılabilir) 

12.3.1: İmmunosupresyon minimalize olunca immunizasyonlara 

            tekrar başlamalı 

12.3.2: Sezon öncesi (+post-tx bir ay) tüm hastalara influenza aşısı 

12.4: Yaşlanma, doğrudan maruziyet, endemik bölgede yaşama veya 

          seyahat gibi indikasyonlar varlığında: 

          kuduz, meningoencephalitis, meningokok, pnömokok, tifo aşıları 

       12.4.1: Gereğinde infeksiyon uzmanıyla konsülte etmeli. 

  AŞILAMALAR 
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   AŞILAR 
 

İNDİKE      KONTRİNDİKE 

• Su çiçeği 

• Polio 

• Kızamık, 

• Kızamıkçık, 

• Kabakulak, 

• Sarı humma 

• BCG 

• İnfluenza 

• Hepatit 

• H. Influenza 

• Pnömokok 

• DPT 

• İnaktive polio 

• Meningokok* 



SEKSÜEL FONKSİYONLAR ve FERTİLİTE 
 

25.1: SEKSÜEL FONKSİYON 

25.1.1: .... 

25.1.2: Seksüel aktivite, kontrasepsiyon ve seks güvenliğini tartışılmalı. 

25.3: ERKEKLERİN FERTİLİTESİ 

25.3.1: Transplantlı erkeklerin baba olması fetus için risk taşımaz. 

25.3.2. mTORi erkeklerde infertilite sebebidir; hasta bilgilendirilmelidir. 

25.3.2.1: Fertilitesini sürdürmek isteyen erkekler mTORi    

kullanmamalı veya spermlerini önceden bankaya vermelidir. 

 25.2: HANIMLARIN FERTİLİTESİ 

 25.2.1: Hamilelik için en az 1 yıl geçmeli;  

 stabil graft fonksiyonu, proteinüri <1 g/gün 

 25.2.2: Gebelik öncesinde MFA türevleri  

     25.2.3: Gebelik öncesinde mTORi kesilmeli 



SONUÇLAR 
 

İmmunosupressif tedavide altın standart yoktur;  

protokoller çok değişkendir; kendine özgü yarar ve zararları vardır. 
 

Posttransplant erken ve geç dönemde komplikasyonlar sıktır:  

Düzenli kontroller erken tanı ve tedavide önemlidir. 
 

İmmunosupressif tedavi, posttransplant takip protokolu ve 

komplikasyonları tedavisi hakkında yeterli çalışma ve fikir birliği 

yoktur; tedaviler kişiselleştirilmelidir.  



POSTTRANSPLANT İNFEKSİYONLAR 

En sona gitsin 



  Bölüm: 13. VİRAL İNFEKSİYONLAR 

13.1: Polyoma Virus (BK) 

13.2: Sitomegalovirus 

13.3: Epstein-Barr Virusu / PTLH 

13.4: HSV 1, 2 / VZV 

13.5: Hepatit C Virusu 

13.6: Hepatit B Virusu 

13.7: HIV 



13.5.4: Measure ALT in HCV-infected patients 

monthly for the first 6 months 

and every 3–6 months, thereafter. Perform 

imaging annually to look for cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma. 

13.6.3.2: During therapy with antivirals, 

measure HBV DNA and ALT levels 

every 3 months to monitor 

efficacy and to detect drug resistance. 

(Not Graded) 

13.6.6: We suggest that patients who are negative 

for HBsAg and have HBsAb titer 

<10 mIU/mL receive booster vaccination 

to raise the titer to ≥100 mIU/mL. (2D) 



14.2: PNEUMOCYSTIS JIROVECII PNEUMONIA 

14.2.1: We recommend that all KTRs receive PCP prophylaxis with daily 

trimethoprim–sulfamethoxazole for 3–6 months after transplantation. (1B) 

14.2.2: We suggest that all KTRs receive PCP prophylaxis with daily 

trimethoprim–sulfamethoxazole for at least 6 weeks during and after 

treatment for acute rejection.(2C) 

14.3: TUBERCULOSIS 

14.3.1: We suggest that TB prophylaxis and treatment regimens be the 

same in KTRs as would be used in the local, general population who 

require therapy. (2D) 

14.3.2: We recommend monitoring CNI and mTORi blood levels in patients 

receiving rifampin. (1C) 

14.3.2.1: Consider substituting rifabutin for rifampin to minimize 

interactions with CNIs and mTORi. (Not Graded) 

Kimler INH profilaksisi almalı? 

Önceden veya halen PPD pozitifliği olan hastalar. 

BCG  “yalancı” PPD (+); bazı hastalara gereksiz INH profilaksisi  

(BCG etkisi 10 yıldan fazla sürmez). Buna rağmen PPD testi (+) olan herkese 

profilaksi yapılmalı.  

Diyaliz ve transplant hastaları yalancı (-)  PPD testi sık.; yetersiz tedavi 

görmüş tbc hastaları, radyografik tbc düşündüren bulgular, pozitif PPD testi 

olan donörden organ alan hastalara da INH profilaksisi.  



Plazmada NAT ile BKV infeksiyonu saptanması ile BKV nefropatisi önlenebilir. 

NAT mümkün değilse idrarda decoy hücresi saptanması BKV hast ve BKV nefropatisi için az duyarlı bir tarama yöntemidir.

Negatif test değerli; pozitif Decoy testi anlamlı veya anlamsız olabilir. 

BK viremisi gelişen hastaların %50’sinde bu ilk 3 ay çinde ortaya çıkar. 

BKV nefropatisinin %95’i post-tx ilk 2 yıl içinde gelişir. 

 

 

BKV plasma NAT >10 000 kopya/mL BKV nefropatisi için yüksek risk taşır. 

 
İdrarda negatif NAT %100 e yakın negatif prediktif değer taşır; plazma testi gerekmez.  

İdrrda pozitif BKV testi plazmada negatif BKV testi BKV hastalıı için artmış riski göstermez. 

Özetle bu hastalar yeniden testlenmelidir.O nedenle  NAT testini yalnzca plazmada yapmak akılcıdır.

İdrarda negatif NAT %100 e yakın negatif 

prediktif değer taşır; 

plazma testi gerekmez 

İdrarda pozitif BKV testi  plazmada negatif BKV 

testi 

BKV hastalığı riski yok 

plazmada pozitif BKV testi BKV hastalığı riski var 

Özetle pozitif idrar testi 

olanlar yeniden 

testlenmeli.O nedenle  

NAT testini yalnzca 

plazmada yapmak 

akılcıdır. 

• Peryodik kontrol parametreleri 
• Laboratuar 

13.1: Polyoma Virus (BK) 



BK viremisi BKV nephropatisi gelişmesinden yaklaşık 8 hafta önce görülür;  

BKV  kopya sayısı önemli. >10 000 kopya/mL 93% specifisite ile  

BKV nefropatisini gösterir.  

Antiviral tedavi olarak cidofovir, leflunomide ve/veya ciprofloxacin kullanılmıştır. 

Sonuç: ?? 



13.2: CYTOMEGALOVIRUS 
13.2.1: CMV prophylaxis: We recommend that KTRs (except when donor and 

recipient both have negative CMV serologies) receive chemoprophylaxis for CMV 

infection with oral ganciclovir or valganciclovir for at least 3 months after 

transplantation, (1B) and for 6 weeks after treatment with a T-cell–depleting 

antibody. (1C) 

13.2.2: In patients with CMV disease, we suggest weekly monitoring of CMV by 

NAT or pp65 antigenemia. (2D) 

13.2.3: CMV treatment: 

13.2.3.1: We recommend that all patients with serious (including most patients 

with tissue invasive) CMV disease be treated with intravenous ganciclovir. (1D) 

13.2.3.2: We recommend that CMV disease in adult KTRs that is not  serious (e.g. 

episodes that are associated with mild clinical symptoms) be treated with either 

intravenous ganciclovir or oral valganciclovir. (1D) 

13.2.3.3: We recommend that all CMV disease in pediatric KTRs be treated with 

intravenous ganciclovir. (1D) 

13.2.3.4: We suggest continuing therapy until CMV is no longer detectable by 

plasma NAT or pp65 antigenemia.(2D) 

13.2.4: We suggest reducing immunosuppressive medication in life-threatening 

CMV disease, and CMV disease that persists in the face of treatment, until CMV 

disease has resolved. (2D) 

13.2.4.1: We suggest monitoring graft function closely during CMV disease. (2D) 



  Bölüm: 14. DİĞER İNFEKSİYONLAR 

14.1: Üriner infeksiyonlar 

14.2: Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi 

14.3: Tüberküloz 

14.4: Kandida profilaksisi 

14.3.2: The use of rifampin has required doses of CNIs to be increased two- to 

threefold (418 

14.4: CANDIDA PROPHYLAXIS 

14.4.1: We suggest oral and esophageal Candida 

prophylaxis with oral clotrimazole 

lozenges, nystatin, or fluconazole for 1– 

3 months after transplantation, and for 

1 month after treatment with an antilymphocyte 

antibody. ( 



  Bölüm: 15. DİABETES MELLİTUS 

Chapter 15: Diabetes Mellitus 

15.1: Posttranspant diyabet taraması 

15.2: NODAT veya pre-tx diyabet tedavisi 

En sona gitsin 



  Bölüm-16: HİPERTANSİYON-

DİSLİPİDEMİ-OBEZİTE-TÜTÜN KULLANIMI 

16.1: Hipertansiyon 

16.2: Dislipidemi 

16.3: Tütün kullanımı 

16.4: Obezite 

16.1: HYPERTENSION 

Transplant alıcılarında hipertansiyon insidensi %50-90 arasında  

16.1.2: Hedef kan basıncı 130/80 mmHg altı 

 

16.1.3: Tüm antihipertansifler kullanılabilir; ilaç interaksiyonlarına çok dikkat etmeli

Proteinüri ≥1 g/gün ise ACE-I veya ARB düşünülmeli. 



16.2.2.1: Açlık trigliserid düzeyi  ≥500 mg/dL hayat tarzı değişiklikleri + TG 

fibratlar 

16.2.2.2: LDL-C ≥100 mg/dL statinler ile düşürmeye gayret edin. 

16.4: OBESITY 

16.4.1: Her klinik vizitte obeziteyi değerlendirin 

- Boy ve kiloyu ölçün; BMI hesaplayın. 

Fizik görünüm obesite düşündürüyor, anacakBMI is <35 kg/m2 ise bel çevresini ölçün

16.4.2: Bütün obez hastalara zayıflama protokolu önerin. 



  Bölüm-17: KARDİYOVASKÜLER 

                    HASTALIKLARIN TEDAVİSİ 

17.2: We suggest using aspirin (65–100 mg/day) in all 

patients with atherosclerotic CVD, unless there 

are contraindications. (2B) 



  Bölüm-18-20: POSTTRANSPLANT 

                                          KANSERLER 

Bölüm-18: Cilt ve dudak kanserleri 

Bölüm-19: Cilt-dış kanserler 

Bölüm-20: İmmunosupressif tedavinin 

azaltılmasıyla kanser tedavisi 







  Bölüm-21: POSTTRANSPLANT 

                                    KEMİK HASTALIĞI 

Bölüm- 



  DİĞER BÖLÜMLER 

Bölüm 22: Hematolojik komplikasyonlar 

Bölüm 23: Hiperürisemi ve gut 

Bölüm 24: Büyüme ve gelişme 

Bölüm 25: Seksüel fonksiyonlar ve üreme 

Bölüm 26: Hayat tarzı 

Bölüm 27: Mental sağlık 





• Tedavi düzenlenmesi 



İmmunolojik   Non-immunolojik  

 Akut rejeksiyon atakları  

Nonkompliyans 

Suboptimal immunosupresyon 

 Subakut ve kronik  

 alloimmun yanıtlar  

Kronik CNI toksisitesi 

Hiperlipidemi 

Hipertansiyon 

HLA uyumsuzluğu ve 
sensitizasyon 

• Beyin ölümü hasarı 

• Saklama hasarı 

• İskemik hasar 

Donör yaş ve kalitesi 

Gecikmiş graft fonk. 

Pascual. NEJM, 346: 580-90, 2002 

KRONİK ALLOGRAFT NEFROPATİSİ  

•Akut peritransplant hasar 
•Gecikmiş graft fonksiyonu K.A.N 







• CsA/FK alan, post tx: 6-120 ayında, 830 hasta; CNI: 275, SRL: 555.  

• GFR: 20-40 ml kolu: erken sonlandırıldı (SRL kolu’nda graft-hasta kaybı)  

• GFR: >40 ml/dak. 

• SRL Proteinüri: daha fazla; malignite daha az. 

• BPAR, hasta ve yaşam süresi benzer;  GFR benzer daha iyice 

Transplantation 2009;87: 233 



3.1: Akut rejeksiyon atağı gelişmemeişse, post-tx 2-4. ayda  immunosupressif ilaçlar

Minimalize edilmelidir. 

3.2: CNI kesilmemelidir; sürdürülmelidir. 

3.3: PRD ilk hafta içinde kesilmemiş ise, kesilmemelidir; sürdürülmelidir. 

Bölüm 2: Geç Dönem idame immunosupresyonu 

İmmun sistem zamanla yabancı antijenlere adapte olur; immunosupresyon ihtiyacı azalabilir.

BU VARSAYIM HER HASTA İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR!! 



4.1.1: We suggest strategies thatmay reduce drug costs include: 

• limiting use of a biologic agent for induction to patients who are 

high-risk for acute rejection (2C); 

• using ketoconazole to minimize CNI dose (2D); 

• using a nondihydropyridine CCB to minimize CNI dose (2C); 

• using azathioprine rather than mycophenolate (2B); 

• using adequately tested bioequivalent generic drugs (2C); 

• using prednisone long-term. (2C) 

5.1: We recommend measuring CNI blood levels (1B), and suggest measuring 

at least: 

• every other day during the immediate postoperative period until target levels 

are reached (2C); 

• whenever there is a change in medication or patient status thatmay affect 

blood levels (2C); 

• whenever there is a decline in kidney function that may indicate 

nephrotoxicity or rejection. (2C) 

5.1.1: We suggest monitoring CsA using 12-h trough (C0), 2-h post-dose (C2) 

or abbreviated AUC. (2D) 

5.1.2: We suggestmonitoring tacrolimus using 12-h trough (C0). (2C) 

5.2: We suggest monitoring MMF levels. (2D) 

5.3: We suggest monitoring mTORi levels. (2C) 



Chapter 6: Treatment of Acute Rejection 
6.1: We recommend biopsy before treating acute rejection, unless the biopsy 

will substantially delay treatment. (1C) 

6.2: We suggest treating subclinical and borderline acute rejection. (2D) 

6.3: We recommend corticosteroids for the initial treatment of acute cellular 

rejection. (1D) 

6.3.1: We suggest adding or restoring maintenance prednisone in patients not 

on steroids who have a rejection episode. (2D) 

6.3.2: We suggest using lymphocyte-depleting antibodies or OKT3 for acute 

cellular rejections that do not respond to corticosteroids, and for recurrent 

acute cellular rejections. (2C) 

6.4: We suggest treating antibody-mediated acute rejection with one or more of 

the following alternatives, with or without corticosteroids (2C): 

• plasma exchange; 

• intravenous immunoglobulin; 

• anti-CD20 antibody; 

• lymphocyte-depleting antibody. 

6.5: For patients who have a rejection episode, we suggest adding 

mycophenolate if the patient is not receiving mycophenolate or azathioprine, 

or switching azathioprine to mycophenolate. (2D) 



Chapter 7: Treatment of Chronic Allograft Injury 
7.1: We recommend kidney allograft biopsy for all patients with declining 

kidney function of unclear cause, to detect potentially reversible causes. (1C) 

7.2: For patients with CAI and histological evidence of CNI toxicity, we suggest 

reducing, withdrawing, or replacing the CNI. (2C) 

7.2.1: For patients with CAI, eGFR >40 mL/min/1.73 m2, and urine total protein 

excretion <500 mg/g creatinine (or equivalent proteinuria by other measures), 

we suggest replacing the CNI with a mTORi. (2D) 

CNI replacement with mTORi 

No RCTs have examined whether switching KTRs with established CAI from a CNI 

to an mTORi is beneficial. However, a RCT randomly allocated 830 KTRs with 

estimated glomerular filtration rate (eGFR) ≥20 mL/min/1.73 m2 to continuation of 

CNI (N = 275) vs. Converting to sirolimus (N = 555) (119). Patients were stratified 

into two groups based on eGFR 20–40 mL/min/1.73 m2 (N = 87) and eGFR >40 

mL/min/1.73 m2 (N = 743). The Data Monitoring and Safety Board stopped the 

trial for patients with eGFR 20–40 mL/min/1.73m2 when the primary safety 

end point (acute rejection, graft failure or death at 12 months) occurred in 8 

of 48 of sirolimus vs. 0 of 25 CNI patients (p = 0.045). In the stratum eGFR >40 

mL/min/1.73 m2, the primary end point (change in eGFR baseline to 12 months) 

was not different in the two groups, but there was more proteinuria in the sirolimus 

group (119). Thus, this post hoc subgroup analysis suggested that converting 

patients with eGFR 20–40 mL/min/1.73 m2 from CNI to sirolimus may be harmful, 

and that converting patients 



Plazmada NAT ile BKV infeksiyonu saptanması ile BKV nefropatisi önlenebilir. 

NAT mümkün değilse idrarda decoy hücresi saptanması BKV hast ve BKV nefropatisi için az duyarlı bir tarama yöntemidir.

Negatif test değerli; pozitif Decoy testi anlamlı veya anlamsız olabilir. 

BK viremisi gelişen hastaların %50’sinde bu ilk 3 ay çinde ortaya çıkar. 

BKV nefropatisinin %95’i post-tx ilk 2 yıl içinde gelişir. 

 

 

BKV plasma NAT >10 000 kopya/mL BKV nefropatisi için yüksek risk taşır. 

 

İdrarda negatif NAT %100 e yakın negatif prediktif değer taşır; plazma testi gerekmez.  

İdrrda pozitif BKV testi plazmada negatif BKV testi BKV hastalıı için artmış riski göstermez. 

Özetle bu hastalar yeniden testlenmelidir.O nedenle  NAT testini yalnzca plazmada yapmak akılcıdır.

• Peryodik kontrol parametreleri 
• Laboratuar 

13.1: Polyoma Virus (BK) 



2.1.:İdame immunosupresyonunda CNI + antiproliferatif ajan ± PRD önerilir. 

2.2: Takrolimus ilk seçenek CNI olmalıdır. 

       2.2.1. CNI başlamak için graft fonksiyonu başlaması beklenmemelidir. 

2.3.: Mikofenolat ilk seçenek antiproliferatif olmalıdır. 

2.4.: İndüksiyon tedavisi almış az riskli hastalarda PRD ilk hafta içinde  
        kesilebilir. (could be) 

2.5.: mTORi graft fonksiyonu ve yaralar iyileşene kadar başlanmamalıdır. 

Bölüm 2: Başlangıç idame immunosupresyonu 

CNI kullanımı ile gecikmiş graft fonksiyonu ilişkisi konusunda kanıt yoktur. 

mTORi antiproliferatif ajanlar / CNI yerine kullanılması ile veya  

bunlara eklenmesi ile hastaların prognozu düzelmez;  

bu ajanlar kısa ve uzun dönemde önemli yan etki riski taşırlar. 



 



POSTTRANSPLANT  KOMPLİKASYONLAR 

Allograftta Gözlenenler 

•  Rejeksiyonlar 

•  Orijinal hastalık nüksü 

•  De novo nefrit 

•  Üriner infeksiyonlar 

•  Kalsinörin toksisitesi 

•  Diğer komplikasyonlar 

Sistemik Komplikasyonlar 

•   İnfeksiyonlar 

•   Kardiyovasküler komplikasyonlar 

•   Pulmoner  komplikasyonlar 

•   Gastrointestinal  komplikasyonlar 

•   Hematolojik  komplikasyonlar 

•   Endokrin / metabolik  komplikasyonlar 

•   Lokomotor sistem komplikasyonları 

•   Psikiyatrik  komplikasyonlar 

•   Göz  komplikasyonları 

•   Neoplaziler 

UYGUN HASTA İZLEMİ İLE: 

ÖNLENEBİLİR / AZALTILABİLİR / TEDAVİ EDİLEBİLİR. 
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UZUN DÖNEM GRAFT YAŞAM SÜRESİ 


