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Bu vaka bildiriminde dilate kardiyomiyopati nedeniyle ortotropik kalp nakli yap›lan bir hastada re-
jeksiyon bulgular›n›n saptanmas› üzerine uygulanan yo¤un immünsüpresif tedaviye ba¤l› geliflen
birden fazla f›rsatç› infeksiyon sunulmaktad›r.

Posttransplant erken dönemde rutin immünsüpresifleri yan›nda trimetoprim/sülfametoksazol,
asiklovir ve flukanozol profilaksileri alan hastan›n üçüncü ay›nda geliflen nefes darl›¤› nedeniyle
yap›lan ekokardiyografisinde rejeksiyon tespit ediliyor. Rejeksiyonuna yönelik üç gün 1 g pulse
steroid ve idame 1 mg/kg prednol veriliyor. Takiplerinde pnömoni ön tan›s›yla tedavisine seftriak-
son eklenen hastan›n hemogram›nda pansitopenisi ve atefllerinin olmas› üzerine infeksiyon has-
tal›klar› klini¤ine refere ediliyor. Hastan›n geliflinde bilinci aç›kt›, oryantasyon ve kooperasyonu
yoktu. Fizik muayenesinde TA: 110/70 mmHg, Nb: 120, SS: 36/d, A: 38,2 C, SO2: %89 idi. Sol-
da juguler kateteri vard›. Akci¤erlerinde dinlemekle bilateral bazallerde solunum sesleri azalm›flt›
ve sa¤ orta zonda krepitan ralleri vard›. Akci¤er grafisinde sa¤ akci¤er orta zonda infiltrasyon sap-
tand›. Pnömoni tan›s›yla önceden antibiyotik kullan›m› olan ve immünsüpresif olan hastaya me-
ropenem ve siprofloksasin tedavisi baflland›. Toraks bilgisayarl› tomografi (BT)’sinde nodüler lez-
yonu saptanmas› üzerine f›rsatç› fungal infeksiyondan flüphelenilerek lipozomal amfoterisin B ek-
lendi. ‹zlemde nöbet geçiren hasta dahili yo¤un bak›m ünitesine al›nd›. Kranial BT, elektrosenfa-
lografi tetkikleri normal saptanmas› ensefalit flüphesini uyand›rd›. Pansitopeni, karaci¤er fonksi-
yon testlerinde yükseklik, ensefalit flüphesi nedeni ile sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu düflü-
nülen hastaya gansiklovir tedavisi baflland›. Hastanemize geliflinde al›nan kan ve balgam kültü-
ründe genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (pozitif) Klebsiella pneumoniae üremesi saptand›. ‹z-
lemde CMV polimeraz zincir riaksiyonu (PCR): 807.000 kopya/mL, galaktomannan indeksi 2.3
bulundu. Antifungal tedavisi alt›nda galaktomannan 0.7 ‘ye geriledi. Antiviral tedavi ile CMV PCR
ve antijen yaklafl›k 1.5 ayda negatifleflti.

Literatürde kardiyak transplantasyon vakalar›nda görülen infeksiyon s›kl›klar›: Bak-
teriyel infeksiyonlar %21-30, CMV %9-35 (en s›k f›rsatç› infeksiyondur), küf mantar› infeksiyon-
lar›n›n s›kl›¤› da %3-6 olarak bildirilmektedir (Syndman Clin Infect Dis 2001). Asiklovir alt›nda
herpes virüsler daha iyi kontrol edilebilirken CMV infeksiyonlar› ortaya ç›kabilmektedir, literatür-
de bildirildi¤i gibi CMV aç›s›ndan hastam›zdaki en önemli risk faktörü yüksek doz steroiddir.
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