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Solid Organ Transplant Al›c›lar›nda ‹shal Etkenleri
H. Arslan, E. Kuru İnci, Ö. Kurt Azap, F. Timurkaynak
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Amaç: ‹shal, immünkompromize hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. ‹shal, infeksiyöz nedenlere ba¤l› olabilece¤i gibi ilaç yan etkisine, hastan›n metabolik durumuna, cerrahi s›ras›nda oluﬂan mekanik komplikasyonlara da ba¤l› olabilir. ‹shal etyolojisinin ayd›nlat›lmas›, antimikrobiyal tedavi baﬂlanmas› ve tedavi sürelerinin belirlenmesi konusunda yol gösterici olacakt›r.
Bu çal›ﬂman›n amac› solid organ transplant (SOT) al›c›lar›nda ishal etkenlerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmaya Baﬂkent Üniversitesi Hastanesi Transplantasyon Merkezi’ne ishal ata¤› ile baﬂvuran yetiﬂkin SOT hastalar› ile poliklini¤e ya da acil servise ishal yak›nmas› ile
baﬂvuran ve immünyetmezli¤i olmayan yetiﬂkin hastalar al›nd›. D›ﬂk› örnekleri inflamatuvar hücre
ve parazit varl›¤› aç›s›ndan boyas›z direkt mikroskobi ile incelendi, üç farkl› zamandaki d›ﬂk› örne¤i direkt ve formalin etil asetat konsantrasyonundan sonra ›ﬂ›k mikroskobunda Nativ, Lugol ve Nair’in metilen mavisi kullan›larak parazit varl›¤› için incelendi. Yine protozoal etkenleri saptamak ve
morfolojisini görebilmek için Trikrom, Modifiye Trikrom, Modifiye ARB boyama ile boyanarak incelemeye al›nd›. Bakteriyel inceleme için çal›ﬂmadaki bütün d›ﬂk› örnekleri Salmonella, Shigella,
Campylobacter, Yersinia, Vibrio türleri için kültür edildi. D›ﬂk› örnekleri h›zl› immünassay ile
Clostridium difficile toksin A için test edildi. D›ﬂk› örnekleri rotavirüs ve enterik adenovirüs aç›s›ndan h›zl› “immünocromotografik assay” ile test edildi. Sitomegalovirüs (CMV) için kan örneklerinde CMVpp65 antijenemi testi yap›ld›.
Bulgular: Bir y›ll›k izlem sonunda SOT’lu olgulardan 52 ishal ata¤› olan 43 transplantasyon hastas› çal›ﬂmaya al›nd›. Elli iki ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanmam›ﬂ (BSB) eriﬂkin ishal olgusu kontrol
grubu olarak al›nd›.
Her bir infeksiyöz etken için incelendi¤inde CMV ve Cryptosporidium etyolojik ajanlar›n›n s›kl›¤›,
SOT hastalar›nda BSB hastalara göre daha fazla oranda saptand›. ‹ki grup aras›nda CMV için (p=
0.02) ve Cryptosporidium için (p= 0.01) istatiksel olarak anlaml› fark vard›. BSB hastalarda ise Entamoeba histolytica s›kl›¤› SOT hastalar›na göre daha fazla oranda saptan›p, iki grup aras›nda istatiksel olarak anlaml› fark belirlendi (p= 0.01). ‹laç iliﬂkili ishallerin SOT hastalar›nda istatiksel
olarak anlaml› yüksek bulundu¤u görüldü (p= 0.01). Hariç b›rakma ve öykü ile ilaç iliﬂkili ishal
olarak SOT hastalar›n›n kulland›¤› immünsüpresiflerden biri olan mikofenolat mofetil (MMF) ilaç
iliﬂkili ishallerin içinde en yüksek orana sahipti. ‹shalin bu ilac›n baﬂlanmas›ndan ortalama olarak
26 gün (9-40 gün) sonra geliﬂti¤i ve kesilmesinin ard›ndan iki-üç gün içinde son buldu¤u görüldü. Kolﬂisin iliﬂkili ishalde ise ilac›n dozunun yükseltilmesini takiben baﬂl›yan ve dozunun azalt›lmas› ile son bulan ishal görüldü.
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Sonuç: SOT al›c›lar›nda görülen ishallerde infeksiyon d›ﬂ› nedenler de önemli yer tutmaktad›r.
Hastalar›m›z›n %20’sinde (5) MMF ilﬂkili diyare nedeniyle immünsüpresif ilaç de¤iﬂikli¤i yap›ld›.
Normal popülasyonda nadir ishal etkenleri aras›nda yer alan CMV ve C. parvum transplantasyon
uygulanan hastalarda s›k görülmektedir. Transplant al›c›s› olan hastalarda ishal etyolojisini ayd›nlatmak hastalara tan› koymak ve tedavilerini seri bir ﬂekilde planlamak yönünden önemlidir.
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