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1 ay sonra.2 ay önce.



FARK YAPAN TEDAVİ YÖNTEMİ

 20-30 yıl daha uzun yaşam süresi

 Diyalize göre daha iyi büyüme 

 Normal okul performansı

 Diyaliz bağımlılığından kurtulma-konfor

 Kognitif fonksiyonlarda anlamlı düzelme

 Mobilite

 Diyette serbestlik



Yaşla İlişkili Böbrek Yaşam Oranı
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ALICI ADAYLIĞINDA KESİN 

KONTRENDİKASYONLAR

AKTİF ENFEKSİYONLAR

KANSER

HIV

 İLERİ NÖROLOJİK HASAR



PEDİATRİK HASTANIN HAZIRLANMASI

 Bilgilendirme

 Genel değerlendirme

 Hazırlık
Büyüme-beslenme
Aşılanma
Klinik stabiliteyi sağlama
Ürolojik değerlendirme
Tetkikler
 Laboratuar-kan grubu, doku grubu, DSA, PRA 

biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkikler
 Konsültasyonlar



Sık Kullanılan İmmünsüpresifler

 Prednizolon

 Takrolimus /Siklosporin (CsA)

 MMF- MPA/Azatiopirin



• Geleneksel immünsupresif protokol

• Klinisyen seçimine bağlı antikor indüksiyonu

• CNI bazlı: CSA veya TAC+ Prednizon+ Tamamlayıcı ajan: MMF veya sirolimus

• Son zamanlarda sıklıkla kullanılan standart immünsupresif protokoller

• Il-2R antikor indüksiyonu

• CNI bazlı: Siklosiporin veya takrolimus

• + Prednizon

• + Tamamlayıcı ajan: MMF veya sirolimus

• Steroid kesme protokolleri

• Il-2R antikor indüksiyonu + kortikosteroidler (hızlı doz azaltılmasını takiben 
transplant hekiminin kontrolünde kesilir)

• İdame tedavide CNI + MMF (or sirolimus) 

• CNI kesme protokolleri

• İndüksiyon tedavisi

• Sirolimus + prednizon + siklosiporin (nakil sonrası 3 ayda kesilir)

• İdame tedavide Sirolimus + prednizon

İmmunsupresif Kombinasyonları



Böbrek nakli sonrası 11.gün Böbrek nakli sonrası 3.yıl



Prednizolon Yan Etkileri

 Obezite

 Büyüme geriliği

 Hipertansiyon

 İnfeksiyon

 Hiperlipidemi, hiperglisemi

 Peptik ülser

 İyatrojenik cushing

 Osteoporoz-osteonekroz (femur başı)

 Miyopati

 Pankreatit



1 yıl önce 6 ay sonra



Siklosporin Yan Etkileri

Kıllanma artışı

Nefrotoksisite

Akut (geri dönüşümlü):

- Arter ve arteriollerde endotelial hasar

- Vazokonstriksiyon( endotelin ve tromboxan)

- İskemik akut böbrek yetmezliği (ATN) 

Kronik (geri dönüşümsüz) :

- Kronik vaskülopati

- Tübülo-interstisyel fibrozis (TGF-β etkili)

- Kronik transplant nefropatisi 



Takrolimus Yan Etkileri
 Akut ve kronik nefrotoksisite

 D.Mellitus

 Hepatotoksisite

 Hipertansiyon

 Hiperpotasemi

 Hiperürisemi

 Hiperkolesterolemi

 Tremor, konvulziyon, depresyon

 Malignite

 Bulantı, kusma



MMF Yan Etkileri

 Karın ağrısı, bulantı, kusma

 İnfeksiyon

 Kemik iliği toksisitesi

 Diyare



AKUT GREFT DİSFONKSİYONU

 SEMPTOMLAR

 TANISAL TESTLER

 AYIRICI TANILAR

 TEDAVİ

GENEL YAKLAŞIM



AYIRICI TANILAR



SEMPTOMLAR

 Serum kreatininde artış >0.3 mg/dL artış 

 GFRde  %15 azalma

 Proteinüri-pretransplant proteinüriye dikkat

 İdrar miktarında aniden azalma

 Kreatininde beklenen azalmanın olmaması

 Greft yerinde ağrı



TANISAL TESTLER

 Serum kreatinin, Sistatin C-ilk 1-2 hafta- günlük,

ilk 1-2 ay- haftalık, ilk 2-3 ay iki haftada bir, 3 aydan sonra- aylık

 GFR hesaplanması-ilk  1-2 hafta- haftada 2 kez,

ilk 1 aydan sonra ilk 1 yıl 2 -4 haftada bir , ilk 1 yıldan sonra da 2-3 

ayda bir.

 Tam idrar

 24 saatlik idrar proteini

 İdrar protein/kreatinin  mg/mg





ÇOK ERKEN

<1 HAFTA
 ATN(Sepsis, hipovolemi)

 Hiper akut antikor aracılı rejeksiyon

 Sıvı eksikliği

 Cerrahi komplikasyonlar
 Vaskuler tromboz

 Sıvı koleksiyonu
 Urinoma

 Perinefrik hematom

 Lenfosel

 Multipl renal arter

 Ateroemboli

 Kalsiyum oksalat



ERKEN

1 HAFTA-3 AY
 Akut rejeksiyon

 CNI toksisitesi

 TMA

 Primer hastalık rekurrensi

 Transplant renal arter  stenozu

 Üriner obstruksiyon

 Viral enfeksiyonlar

 De novo glomeruler hastalıklar

 Akut pyelonefritler

 …



GEÇ > 6 AY VE DAHA SONRA

 Akut rejeksiyon

 Kronik antikor aracılı rejeksiyon ve transplant 
glomerulopatisi

 BKV

 CNI toksisitesi

 Transplant renal arter  stenozu

 Rekurren glomerulonefritler

 Akut pyelonefrit



HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 İ- İdrar sondası kontrolü (Mesane çıkışında 

tıkanıklık var mı)

S- Sıvı dengesi nasıl( Aldığı-çıkardığı ne 

kadar, kan basıncı, CVP, kapiller dolum 

zamanı, deri turgoru, susama hissi

A- Ateş, dizüri v.b enfeksiyonun klinik kanıtları 

var mı?

 Greft hassasiyeti var mı?

İSA



TETKİKLER
KAN TESTLERİ

BUN, kreatinin, sistatin c, sodyum, potasyum ,klor, ürik asit, kalsiyum, fosfor, 

AST,  ALT, LDH

CRP, Prokalsitonin

CNI kan düzeyi

İDRAR TESTLERİ

Tam idrar, idrar kültürü, idrar protein, idrar kreatinin, 24 saatlik idrar proteinin

GÖRÜNTÜLEME

Gri skala ve renkli Dopler uriner ultrasonografi, sintigrafi, CT, MR

BÖBREK BİOPSİSİ



ANİ BAŞLAYAN ANURİ

 TROMBOZ(ARTER VEYA VEN)

 ÜRETER TIKANIKLIĞI VEYA URİNER 

KAÇIŞ

 AKUT CİDDİ REJEKSİYON

 VEN TROMBOZU+AKUT REJEKSİYON

GECİKMEDEN ULTRASONOGRAFİ 

YAPILMALI



ULTRASONOGRAFİ

GRİ-SKALA VE RENKLİ DOPLER

Tanı koydurucu olduğu konular

Urolojik anormaliteler-üreter tıkanıklığı, urinom, lenfosel, 

perinefrik koleksiyonlar

Renal arter stenozu

Tromboz(renal arter veya renal vende)

Yetersiz olduğu konular

Akut rejeksiyon-tanı biopsiyle konur

Hidronefroz veya hidroureter obstruksiyonun kesin kanıtı 

değildir



GÖRÜNTÜLEME 

YÖNTEMİ
ENDİKASYON AVANTAJ DEZAVANTAJ

GRİ SKALA VE RENAL 

DOPLER 

ULTRASONOGRAFİ
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TROMBOZ

 Sık görülmüyor(%1-3), ama olunca greft kaybı 

yüksek  olasılık

 Küçük bebekler, nefrotik sendromlu  hastalar riskli 

dehidratasyon, hiperkoaguabilite, çoklu arter, 

teknik nedenler(damar kıvrılması, intimal 

diseksiyon)

 Aniden idrar azalır, RAT-ağrı olmaz, RVT-ağrı 

olur

 Dopler ultrasonla tanı konur, bazı durumlarda 

sintigrafi, RVTda nadiren kontrastlı venogram 

gerekebilir

 Acil trombektomi gerekir

 RATde çoğu kez greft nefrektomi gerekir



GECİKMİŞ GREFT DİSFONKSİYONU

 En sık nedeni ATN

 İskemi/reperfüzyon hasarı, volüm 

eksikliği, nefrotoksik ilaçlar tetikler

 Destekleyici tedavi

 Aldığı sıvı çıkardığı dengelenir

 Spesifik tedavi

 Diüretik veya dopaminle ilgili kanıt yok

 İlk 1 hafta diyaliz gerekebilir

 CNI azaltılır 

 Kan düzeyi CsA 50–100 veya TAC 2–

4μg/L

veya CNI kesilir

 ATG
DTPA sintigrafide kanlanma, 
konsantrasyon ve ekskresyon iyi 



ÜRİNER KAÇIŞLAR

 İdrarın toplayıcı sistem dışına kaçışı

 Oliguri, kreatinin artışı

 Karın ağrısı, genital ağrı

 Genellikle üreteroneosistostomi yerinden 

kaçış

 Distal üreterde iskemi, cerrahi travma, kısa 

üreterin gerilmesi

 Aspire edilen sıvının kreatinin içeriği serum 

kreatininden yüksektir

 Ultrasonografi, Sintigrafi,  CT, VCUG, 

antegrad sistografi, sistoskopi

 Büyük kaçışlarda tekrar ureteroneosistostomi

Sintigrafide üriner kaçış görünümü

Batın CT de üriner kaçış görünümü



ÜRİNER 

OBSTRUKSİYONLAR
 Üreteral obstruksiyon

 İntrensek-üreterde ödem,pıhtı, taş, yapışıklık

 Ekstrensek-ürinom,lenfosel, hematom

 Mesane çıkış obstruksiyonu ağrılı, üreter 

obstruksiyonu ağrısızdır

 Üreteral stenoz-%6, etyoloji: fibroz, nekroz, 

tekrarlayan enfeksiyon, BKV, 

rejeksiyon.Tedavi cerrahi.

 Lenfosel-%20, üreter, tx böbrek veya 

damarlara bası yapabilir. Sponton düzelmezse 

cerrahi.

 Foley sonda çıkarıldıktan sonra ultrason 

kontrolü önemlidir

Retrograd speyelografide
Üreter obstruksiyonu 

Obstruktif sintigrafi

Nonobstruktif sintigrafi





HİPERAKUT 

REJEKSİYON

 Önceden alıcıda vericiye karşı antikor 

olması halinde(CM-CDC, FCM, luminex, 

PRA, DSA, LSA)

 İntraoperatif reperfüzyon anında ortaya 

çıkar

 Şiş ve siyanotik böbrek görünümü olur

 Dakikalar içinde böbrek kaybedilir

 Sıklığı çok azaldı

 Greft nefrektomi gerekir



AKUT REJEKSİYON

 Selüler veya antikor aracılı olabilir

 Kreatinin artar, idrar azalır

 Selüler rx tedavi- Yüksek doz iv. metil prednizolon, 

ATG

 Erken başlangıçlı akut humoral rejeksiyon 

 Önceden duyarlanmış hastalarda, ABO uyumsuz 

veya HLA uyumsuz transplantlarda olabilir

 Tedavi-Yüksek doz iv. Metil prednizolon, 

plazmaferez, IvIg, Rituximab, 

bortezomib,ekulizumab ve splenektomi

 Geç başlangıçlı humoral rejeksiyonda prognoz 

kötüdür

Akut selüler 
rejeksiyon,
tubulit



BKV NEFROPATİ

 Önceden genitoüriner sisteme 

yerleşmiş virus immunsupresyonla 

aktive olur

 Tubulointerstisyel nefrit, üreteral 

stenoz

 İdrarda > 10 milyon kopya/ml, 

 Kanda >10 bin kopya/ml

 Biopsi false negatif olabilir

 İmmunsupresifi azalt, kinolon başla, 

gerekirse leflunomid, Vistide başla 

SV 40 boyaması

BKV inklüzyon cisimciği



TMA

 Anemi, trombositopeni, böbrek 

yetmezliği, karaciğer ve beyin 

tutulumu

 TTP/aHÜS

 CNI, mTORi, akut humoral 

rejeksiyon 

 Antifosfolipid antikor sendromu

 Enodotelyal hasar var

 Tanı biopsi ile

 Tedavi-toksik ajanı vermemek, 

Plazmaferez, Ekulizimab

TMA’da mikrotrombus görünümü



İLAÇ İLİŞKİLİ GREFT DİSFONKSİYONU

 CNI-Vazokonstruksiyon-

araşidonik asid metabolizması 

bozulur-endotelhasarı  yapar,  

TMA ya da neden olabilir

 İlaç etkileşimleri toksisiteyi 

arttırabilir

 TMP-SMX-İnterstisyel nefrit 

veya tubulden kreatinin 

sekresyonunu azaltarak böbrek 

yetmezliği yapabilir



TRANSPLANT RENAL ARTER STENOZU

 Sıklığı %2-5

 Post transplant 3 ay-2 yılda

 Etyoloji- Donor böbrek 

implantasyon prosedürü, yaşlı 

alıcı, marjinal donör, gecikmiş 

greft fonksiyonu, uzamış soğuk 

iskemi zamanı, CMV 

enfeksiyonu, akut rejeksiyon

 Kreatininde artış, dirençli 

hipertansiyon, sıvı retansiyonu

 Dopler renal ultrason önemli

 Kesin tanı invaziv renal anjiografi 

ile

 Tedavi-perkutan transluminal 

anjioplasti, stent,  cerrahi 

anjioplasti

AKSELERASYON 

ZAMANI

(transplant renal ve 

intrarenal arterlerde)

>0.1 saniye

PİK SİSTOLİK 

VELOSİTE

Transplant renal 

arterde

>200 cm/saniye

PİK SİSTOLİK 

VELOSİTE ORANI

(transplant renal 

arter/eksternal iliak

arter

>1.8



REKURREN 

GLOMERULONEFRİTLER
 Sıklığı %6-50, greft kaybı oranı %16-50

 İkinci greftte rekürrens %100 olabiliyor

 Sirolimusa, viral etkenlere dikkat!

 Dirençli hematuri

 Proteinuri->3 gr/gün ise kötü prognoz

 FSGS –Transplantasyon sonrası plazmaferez etkin

 aHÜS-CNI ya dikkat, Ekulizimab fark yarattı

 IgA nefropatisi, MPGN-Etkin tedavi?

 ANCA POZİTİF GN, SLE,ANTİ GBM HASTALIĞI, 

DİABETİK NEFROPATİ



GREFT DİSFONKSİYONUNDA BİZ NE YAPIYORUZ?

BFT 

BOZUKLUĞU

OLİGURİ

HEMATURİ

PROTEİNURİ

AYRINTILI KAN 

VE İDRAR 

TEKİKLERİ

GÖRÜNTÜLEME

BİOPSİ

CERRAHİ 

MÜDAHALE

İLAÇLARI GÖZDEN 

GEÇİR

SIVIDENGESİNİ SAĞLA

ENFEKSİYON VARSA 

TEDAVİ ET

HD?

ÖZGÜN 

MEDİKAL 

TEDAVİ

ÜRİNER KAÇIŞ

OBSTRUKSİYON

RAS

İLAÇLAR

AKUT 

PYELONEFRİT

HİPOVOLEMİ

REJEKSİYON
RAT

RVT

KR GN

BKV

CMV

TMA

ATN



KANSER



KANSER 
 Farklı çalışmalarda, çocukluk döneminde organ nakli 

uygulanan hastalarda o yaş grubu için beklenenden 2-10 kat 
daha sık bulunmuştur. 

 Pediatrik alıcılarda meydana gelen kanserlerin dağılımı 

erişkin alıcılarda ve genel pediatrik populasyonda 

görülenlerden farklıdır.

 Erişkin alıcılarda 1.sırada deri kanseri yer alırken, çocukluk 

yaş grubunda PTLD ilk sırada yer almaktadır. 

 Kaposi sarkomu nadirdir ve intraviseral olma eğilimindedir



Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık

 İmmunsuprese transplant  hastalarında kontrolsüz 

lenfoid büyüme sendromu

 Lenfoid hücrelerin hiperplazisinden malign lenfoid 

proliferasyona kadar geniş bir spektrum

 Sıklığı 0.5% -20% arasında bildirilmiştir.



PEDİATRİK NEFROLOG İÇİN

BÖBREK NAKLİNİN ANLAMI NEDİR

Böbrek nakli oldum ve bütün acılarımdan kurtuldum 

S.M.12 yaşında erkek hasta


