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Karaciğer nakli sonrası metabolik sorunlar



Metabolik sendrom

 Nakil sonrası metabolik sendrom (MS) alıcıların %43-58

 De novo MS risk faktörleri

 Erkek cinsiyet

 Yüksek BMI

 Tip 2 DM (6 kat risk artışı)

 Hipertansiyon

Thoefner LB, et al. Transplant Rev (Orlando) 2018; 32: 69-77

 Etyolojiye göre

 Hepatit C

 Kriptojenik siroz

 Alkol ilişkili siroz



Metabolik sendrom

Diabetes mellitus

 Glukokortikoidler

 Takrolimus > Siklosporin

Hipertansiyon

 Glukokortikoidler

 Siklosporin > Takrolimus

Obezite

 Glukokortikoidler

 Siklosporin

Dislipidemi

 Glukokortikoidler

 mTOR inhibitörleri

 Siklosporin > Takrolimus

Watt KD, et al. J Hepatology 2010
Becchetti C, et al. WJG 2020



Post-transplant Metabolik Sendromda
Faktörler 

Faktör Metabolik sonuçlar

Cerrahi Denervasyon- IR     (DM)

Steroid Trunkal yağ dağılımı      (obezite)
Glukoneogenez

Glukoz kullanımı (DM)
Β-hücre insülin yapımı
Mineralokortikoid etki
SVR (Hipertansiyon)

CNI Tac > Cyc
Β-hücre toksisitesi, 

IR indüksiyonu (DM)

Cyc > Tac
Kolesterolün safraya tarnsportunda azalma ve LDL reseptörüne bağlanma (hiperlipidemi)

Renal vazokonstriksiyon (hipertansiyon)

mTOR inhibitörleri İnsülin cevabını arttırabilir (DM    )
Β-hücre proliferasyonunda azalma (DM      )

Adipoz doku lipaz aktivitesi
Lipoprotein lipaz aktivitesi (hiperlipidemi)



Metabolik sendrom

 Metabolik sendrom kardiyovasküler mortalite ve morbidite için bağımsız risk 

faktörü

 Karaciğer transplantasyonundan sonra metabolik sendrom gelişmesi greft

yağlanması

 NAFLD rekürrensi ya da de novo NAFLD için risk oluşturur

 De novo NAFLD %20-40 

 NASH için nakil olanlarda ise %78 

Am J Gastroenterol 2010; 105: 613-620

Transplantation 2019; 103: e14- e21

. Mayo Clin Proc 2012; 87: 968-975 



Diabetes mellitus

Tanı HgA1c ≥ 6,5

Transplant sonrası ilk 3 yılda yeni başlangıçlı Tip 2 DM insidansı 

%13-28

KC Transplant alıcılarında Tip 2 DM prevalansı %31-38 

Tip 2 DM olan KC transplant alıcıları olmayanlara göre daha 

yüksek 10 yıllık mortalite oranlarına sahip

Baid S, et al. Transplantation 2001; 72: 1066-1072

Ling Q,et al Liver Int 2016; 36: 705-712

Ramos-Prol A,et al. J Diabetes 2017; 9: 1033-1039 



Diabetes mellitus

 Tip 2 DM li KC alıcıları 

komplikasyonlara daha açık

 kardiyovasküler olay

 nefropati

RİSKİ

 infeksiyon

 ölüm 

 greft kaybı 

 Nakil sonrası Tip 2 Dm gelişmesi 

için tanımlanmış risk faktörleri

 Erkek cinsiyet

 Aile öyküsü

 Etnik köken (AfroAmerikalılar)

 Hepatit C

 CMV enfeksiyonları

 İmmunsupresifler

Bhat V, et al Mayo Clin Proc 2018; 93: 1794-1802 

Bodziak KA, et al. Transpl Int 2009; 22: 519-530

Saab S,et.al. Am J Transplant 2006; 6: 1890-1895

Davidson JA,et.al. Diabetes Care 2004; 27: 805-812

Delgado-Borrego A. et.al Transplantation 2004; 77: 703-710

Prokai A,et.al. . Pediatr Diabetes 2012; 13: 81-91



Diabetes mellitus

 Immunsupresif ilaçlar

 Kortikosteroidler (doz ve süre bağımlı)

 Kalsinörin inhibitörleri

 Pankreatik adacık hücrelerini direk zedeleme

 Takrolimus > Siklosporin (%16,6 vs %9,8)

 İlk ay haftada 1, 3. 6. ve 12. aylarda bazal glisemi bakılmalı

 Yıllık diabet komplikasyonları takip edilmeli



Diabetes mellitus

 Tanı için en iyi method OGTT

 Ancak ilk 2 ayda yapılmamalı

 Post transplant süreçte insülin ihtiyacı yüksek

 HbA1c 3 aydan sonra yapılmalı

 Hedef HgA1c %6,5-7

 Daha gençlerde, kısa hastalık süresi varsa, diabet komplikasyonları az ise %6,5

 Yaşlı hastalarda, diabet komplikasyonları var ise, hipoglisemi riski yüksek ise <%8



Diabetes mellitus
 Pioglitazon

 İnsülin ihtiyacını azaltır, NAFLD 

 Metformin çok çalışılmamış

 24 renal nakilli hastada kullanılmış, GIS yan etkisi, kreatinin
yükseltmiş

 Ciddi yan etki, immunsupresif ilaç düzeylerinde değişiklik 
yaratmamış

 GLP-1 analogları

 Aterosklerotik kalp hastalığı varsa, kilo kaybı etkisinden 
faydalanılabilir

 DPP4- Inh

 Kiloyu etkilemez

 Sitagliptin Cyc ile vildagliptin takrolimus ile etkileşebiliyor

 SGLT2 inh

 Cyc canagliflozinin kandaki düzeyini %23 arttırıyor

 Genitoüriner enf



Post transplant Tip 2 Diabates mellitus yönetimi 

Hayat tarzı değişiklikleri Immunsüpresif tedavinin düzenlenmesi

 Düşük kalorili  
diyet

 Fiziksel aktivite

 KS lerin kullanımını sınırlama
 Takrolimustan ziyade Siklosporin
 Başka immunsupresifler eklenerek Tac

dozunun azaltılması (MMF, mTOR..)

Eğer hedefe ulaşılamazsa 

Farmakolojik tedaviler

Kişiselleştirilmiş

Farmakolojik

strateji

Aterosklerotik

hastalık

Kalp ve/veya 

böbrek 

yetmezliği

Obezite

ve/veya fazla 

kilolu

NASH

NAFLD

Β-Hücre 

disfonksiyonu Becchetti C, et al. WJG 2020



Obezite

 WHO ya göre BMI > 30 obez; BMI > 35 morbid obez

 Pre transplant sirozlu hastaların % 30 obez, %40 overweight

 Post transplant 4. ayda alıcıların %23.8 si, 3. yılda %40.8 i obez

Kim WR.et al. Am J Transplant 2019; 19: 184-283 

Fussner LA, et al. Liver Transplant 2015; 21: 889-896

Post transplant erken dönemde 

kilo alımında faktörler

• İştahın geri gelmesi 

• Katabolik dönemin bitmesi

• Steroidin etkileri

Risk faktörleri

• >50 yaş

• Nakil öncesi obezite veya tip 2 DM

• Nakil etyolojisi NASH olması



Obezite

 Düşük doz Tac ve everolimus kombinasyonu post op 1.ve 2. yılda daha az 

kilo alımı ile ilişkili bulunmuş

 Orlistat post LT de iyi tolere edilmiş, güvenli, ilaç düzey yakın izlemine gerek 

yok, diyet uyumu arttırmış ancak çok etkili de bulunmamış

 Liraglutid non-diyabetik obez hastalarda onaylandı ancak LT hastalarda 

yeterli veri yok 

 Bariatrik cerrahi de göz önünde bulundurulmalı

Charlton M, et al Transplantation 2017; 101: 2873-2882

Cassiman D,et al.Transpl Int 2006; 19: 1000-1005



Obezite

 Toplam 48 vakada

 Kilo kaybı %21-75 vakada

 Komplikasyon riski %30-40

 Mortalite sleeve gastrektomide

gösterilmemiş

 Gastrik bypass da mortalite %20

 Steroid ve mTOR inh yara yeri 

komplikasyonları ile ilişkili

 Tac ve MMF farmakokinetiği sleeve

gastrektomide etkilenmiyor

 Ancak gastrik bypass da belirgin 

etkileniyor

Becchetti C, et al. WJG 2020



Hiperlipidemi

 Dislipidemi LT alıcılarının %45-71 (çalışmalarda standardizasyon olmaması)

 İlk 6 ayda hipertrigliseridemi belirgin sonra düşmekte

 Hiperkolesterolemi ve düşük HDL düzeyleri nakil sonrası ilk yılda %30 

 Dislipidemi nedenleri 

 Vücut ağırlığında artış

 Kötü glisemik kontrol

 Genetik predispozisyonu

 Nakil sonrası renal disfonk

Sheiner PA, et al. Transplantation 2000; 69: 781-789

Ling Q, et al World J Gastroenterol 2012; 18: 7033-7039 
Stegall MD, et al. Hepatology 1997; 25: 173-177 

• Immunsupresif ilaçlar

• Uzun dönem KS kullanımı 

• Cyc > Tac (HL %14 vs %5,                

HiperTrig %49vs %17)

• Cyc  safra tuz sentez inh

• Tac  Hiperinsülinemi

• mTOR inh  HL (özell. HiperTri)



Hiperlipidemi



Hiperlipidemi

 mTOR ve Tac kombinasyonu 

 Cyc  Tac değişimi 

 Nakil sonrası HL genelde diyet 

önlemlerine dirençli

 Pravastatin, fluvastatin

 Sitokrom p 450 ve CNI metabolizması ile 

etkileşmez

Transplant alıcıları yüksek veya çok 
yüksek riskli KVH riskine sahiptir

Kardiyovasküler değerlendirme
• Dokümante edilmiş KVH
• Hedef organ hasarı ile beraber DM
• Renal bozukluk
• Sistematik koroner risk hesaplaması 

Kardiyovasküler
değerlendirme 
ve bazal LDL –K
düzeyi

Farmakolojik tedaviye gerek var mı?

Tedavi hedefini belirle
• Yüksek riskli  LDL de %50 

azalma ve/veya LDL < 70 

mg/dl
• Çok yüksek riskli  LDL de 

%50 azalma ve/veya LDL 

< 55 mg/dl

Statinler ilk seçenek 
(fluvastatin veya 
pravastatin)
İlaç-ilaç etkileşimine 
dikkat!!!

E

E

H

H

Hayat tarzı 
değişiklikleri

Senelik veya 
daha yakın 

takip

Ezetimibe ile 
tedavi 
düşünülebilir

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification 
to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020; 41: 111-188



Arteriyel hipertansiyon

Nakil sonrası ilk aylarda prevalansı %50-70 iken 
sonrasında düşer

Siklosporin > Takrolimus

Patofizyoloji  afferent renal arteriyollerin
vazokonstriksiyonu

GFR ve Na ekskresyonunda değişiklik

Steroidler



Arteryel hipertansiyona yaklaşım

Düşük sodyumlu diyet ve kilo kaybı

İlk 3-6 ayda steroidin kesilmesi

CNI dozlarının spesifik ölçümü ve doz ayarlaması

Immunsupresif ajanlar ile antihipertansif ilaçların 
etkileşimi göz önüne alınmalı

İlk seçenek ilaçlar Ca kanal blokerleri (ACE inh ve loop
diüretikleri de kullanılabilir)





Kardiyovasküler olaylar

 ABD’de LT sonrası ilk yılda ölümlerin %12-16’sı kardiyovasküler olaylara bağlı

 Avrupa’da 10 yıllık fatal KVS hastalık riski median %1 (0%-9%)

 3 yıldan sonra nonhepatik nontransplant ilişkili en sık 2. ölüm nedeni (%21) (1. de novo
malignite)

 Nakil öncesi detaylı KVS değerlendirme

 Tam bir öykü, FM, perifer arter oksijen saturasyonu

 12 kanal EKG, Transtorasik USG ( sol ve sağ ventrikül fonk, kapak fonk)

 Gerekirse ileri incelemeler (stres EKO)

 Protokol anjiografi kullanılırsa nakil öncesi %36 hastada KAH 

 NASH ve Hepatit C bağımsız risk faktörü

 Postoperatif AF (yeni başlangıçlı ve periop veya ilk 30 gün içinde) post-liver
transplant mortalitede bağımsız risk faktörü (OR=2.0; 95%CI:1.3-3.0; p<0.01) 

Watt KD, et al. Am J Transplant 2010; 10: 1420-1427

Guillaud O, et al. Exp Clin Transplant 2014; 12: 55-61

Soldera J, et al: Meta-analysis. World J Hepatol 2018; 10: 877-886

Patel SS,et al. Liver Transpl 2018; 24: 333-342

Rachwan RJ, et al. Liver Transpl 2020; 26: 34-44 



Kardiyovasküler olaylar



Renal

komplikasyonlar

 10 yıldan sonra son dönem 
böbrek yetmezliği 

 5 yıllık kümülatif insidans %18-22

 HD veya böbrek nakli kümülatif 
riski %5-8  

 En sık 2. posttransplant KBY

 Risk faktörleri

 CNI toksisitesi

 HT

 Tip 2 DM, obezite, HL, KAH

 Kronik HCV 

 Pretransplant renal disfonk

EASL Guideline: LT; j of Hepatology 2015 Adv Chronic Kidney Dis. 2015 September ; 22(5): 404–411



American J Transplantation, 2013; 13: 1734-1745 Transplantation 2015;99: 1455–1462

Renal komplikasyonlar



American J Transplantation, 2013; 13: 1734-1745 Transplantation 2015;99: 1455–1462

Renal komplikasyonlar

Everolimus with early withdrawal or reduced-dose calcineurin 

inhibitors improves renal function in liver transplant 

recipients: A systematic review and meta-analysis

• EVR ile minimal doz CNI inh birlikte kullanımı 12. ayda GFR da 10 mL/min

iyileşme sağlıyor (95% CI: 2.75-17.8). 

• EVR kullanımı biyopsi proven akut rejeksiyon riskini  (RR 0.68, 95% CI: 0.31-

1.46), graft kaybını (RR 1.60, 95% CI: 0.51- 5.00), veya mortaliteyi (RR 1.34, 

95% CI 0.62-2.90) arttırmıyor

• Ancak overall enfeksiyonlarda risk artışı yaratıyor (RR 1.45, 95% CI: 1.10-
1.91).



Renal komplikasyonlar- Kılavuzlar ne diyorRenal komplikasyonlar 

kılavuzlar ne diyor?



Karaciğer nakli sonrası metabolik sorunlar

Kemik komplikasyonları

Nörolojik komplikasyonlar



Kemik komplikasyonları

 Osteopeni bilhassa kolestatik karaciğer hastalıkları olan hastalarda sık 

 Karaciğer transplant alıcılarının %20-40 sinde atravmatik kemik kırıkları

 Kolestatik hastalıklar nedeniyle transplant olanlarda %65 lere kadar

 En sık yerler vertebra ve kaburga

 Faktörler

 Hormonal değişiklikler

 Immobilizasyon

 Immunsüpresif ilaçlar

 Kalsiyum, vitamin D, kalsitonin ve bifosfonatlar

• Osteoblast fonk inhibisyonu

• Kalsiyum abs inhibisyonu

• Böbreklerden Ca salınımının 

stimülasyonu



Kemik komplikasyonları



Nörolojik komplikasyonlar

 CNI bağlı nörotoksisite

 Takrolimus > Cyc

 Tremor en sık semptom (CNI doz azaltmasına yanıt verir)

 Baş ağrısı (CNI doz azaltmasına yanıt verir)

 Parestezi ve insomnia



Teşekkür ederim


