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1-Dirençli bakteriler tarafından rektal kolonizasyon olan sirozlu kritik hastalarda kolonize edici suş 
enfeksiyon riskini artırır 
 
Rectal colonization by resistant bacteria increases the risk of infection by the colonizing strain in critically ill patients with 
cirrhosis 
 
Verónica Prado at al. J Hepatol. 71,153–162 
  
doi.org/10.1016/j.jhep.2021.12.042 
 
Sirozu ve sirozu olmayan hastalar  yoğun bakıma yatış sırasında ve  haftalık olarak rektal sürüntü ile  multi drug resistan 

mikroorganizmalar (MDRO) açısından değerlendirilmiş. Yatış sırasında sirotik hastalarda kolonizasyon daha yüksek iken (28.7% 

vs. 18.2%, p=0.01) yoğun bakımda kalışta oranlar benzer saptanmış. Kolonize edici suş tarafından yeni enfeksiyon riski de sirotik 

( HR: 7.41) ve sirotik olmayan hastalarda (HR: 5.65) önemli ölçüde artmış. MDR taşıyıcılarında da meydana gelen enfeksiyonlara 

esas olarak kolonize edici suş neden olmuştur. 

 

Hazırlayan: Sezgin Vatansever 
2-Kronik üzerine akut karaciğer yetmezliğini tedavi etmek için granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF): Çok 
merkezli randomize bir çalışma (GRAFT çalışması) 

Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) to treat acute-on-chronic liver failure: A multicenter randomized trial (GRAFT 
study) 

J. Hepatol. 2021, 75, 1346–1354 

doi.org/10.1016/j.jhep.2021.07.033  

G-CSF (5 µg/kg/gün) ve  standart tedavi alan hastalar 90. gün  transplant yapılmadan sağ kalım 34.1% & 37.5%  

saptanmış ([HR] 1.05; 95% CI 0.711–1.551; p = 0.805). Aynı şekilde  360. gün transplant yapılmadan sağ kalım ve 

toplam sağ kalım benzer saptanmış (HR 0.998; 95% CI 0.697–1.430; p = 0.992 ve HR 1.058; 95% CI 0.727–1.548; p 

= 0.768). G-CSF karaciğer fonksiyon skorlarını, enfeksiyon oluşumunu, enfeksiyonu olmayan hastalarda  sağ kalımı, , 

veya alkole bağlı ACLF iyileştirmediği görülmüş 

Bu çalışmada, önceki  çalışmaların aksine G-CSF’nin yararı görülmediğinden standart tedavi olarak düşünülmemesi  

gerektiği önerilmiş. 
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