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Sunum Planı

Rejeksiyon tanımı

• Akut Selüler rejeksiyon

• Antikor İlişkili Rejeksiyon

• Kronik Rejeksiyon

Non-invaziv belirteçler

Klinik Yaklaşım





Rejeksiyon

• Başka bir neden olmaksızın graft 
fonksiyonlarında bozulma
– KCFT yüksekliği

– Toksik, infeksiyöz, safra yolu  ya da vasküler 
teknik problem olmayacak

• Akut vs Kronik Ayırımı Önemli
– Zaman

– İmmunosupresif tedaviye yanıt

– Histopatolojik bulgular



Akut Selüler Rejeksiyon
TCMR (T hücre aracılıklı rejeksiyon)

• Sıklıkla erken dönem, özellikle ilk 1 ay içerisinde

• Üç bulgu önemli
– Portal inflamasyon 

• (mikst tipte infiltasyon-lenfosit-makrofaj-PMNL-eosinofil)

– Safra kanalı inflamasyonu
– Venulit

• Perivenuler inflamasyon ve hepatosit nekrozu 
şiddetli AR gösterir



Klinik

• ASR; % 15 – 30 

• Erken vs geç (3 ay)

• Genelde 5 – 30 g içinde

• Klinik:
– Asemptomatik

– Halsizlik

– Karın ağrısı

– İştahsızlık

– Düşkünlük

– Ateş



ASR - Risk Faktörleri

Alıcı ile ilgili faktörler Verici/Greft ile ilgili faktörler Post-transplant faktörler

İmmün etyolojili KC hastalığı (OİH, 
PSK, PBK)

>30y donör Tac dışı IS

HCV (DEA öncesi dönem) Soğuk iskemi süresi >15sa Düşük CNI kan düzeyi

Siyahi ırk Kadın vericiErkek alıcı CS erken kesilmesi

Genç yaş (>1y) HLA-DR uyumsuzluğu CMV viremisi

Geçmiş allograft kaybı

IL10 ve CTLA4 genetik polimorfizmi

Anti-bilier epitel hücre antikorları (% 
65.9 vs % 42.5)

Böbrek fonksiyon bozukluğu



Histopatolojik Değerlendirme





Jang, Eur Radiol, 2019

ASR’nin BT 
bulguları 

• Greftin globüler 
şişmesi

• Ana venlerde 
non-
anastomotik 
daralma

• Heterojen 
kontrast 
tutulumu

• Spesifisite 
yüksek, 
sensitivite düşük







Biyokimyasal Testler

• AST

• ALT

• AST/ALT >1

• ALP

• GGT

• Bil

• Eosinofil sayısı

• Sensitivite düşük~%70

• Şiddetli rejeksiyonda kolestaz enzimleri ve bilirubin yüksekliği 
daha ön plandadır !!!!

• Ancak, greft disfonksiyonu yapacak başka neden OLMAMALI



Sitokinler: Klinik Pratikte Kullanmıyoruz
• CD8 T hücrelerde intraselüler IL2 düzeyi ile akut selüler rejeksiyon

ile ilişkili bulunmuştur

– İntraselüler IL2 ile histolojik Bannf skoru arasında korelasyon 

bildirilmiştir

• TNF-alfa düzeyi ile ACR arasında pozitif ilşki bulunmuş

– ACR+ vsACR – grupta sırasıyla TNF alfa düzeyi 941 vs 241 pg/ml (n:50)

• IL6 düzeyi ile infeksiyondan bağımsız olarak ACR da düzeyler 

artmakTa ancak histoloji ile ilişkisi yok

• IL18, IL15, IL17, IL9, IL23, …

• Birçok proinflamatuvar ve immunregulatuvar sitokinler ve ACR ile 

ilşki kurulmaya çalışılmış olsa da infeksiyon, diğer nedenler ve ACR 

ile ayırımı klinik pratikte yeterli düzeyde YAPAMAMAKTADIR ve bu 

nedenle klinik kullanımda şu an pratik anlamda yeri yok





• Adhezyon moleküllerinden ICAM-1 ekspresyonunun ACR lu olguların
karaciğer bx lerinde safra kanalı, endotel ve perivenüler hepatositlerde
belrigin olarak arttığı ve steroid tedavisi sonrası gerilediği gösterilmiştir.

• Adams DH, et al. Intercellular adhesion molecule 1 on liver allografts during
rejection. Lancet 1989; 2: 1122-1125

• Romero M, et al. Modulation of ICAM-1 tissue expression in patients with
liver transplantation (LT) and acute rejection (AR) after glucocorticoid
treatment. Transpl Int 2000; 13 Suppl 1: S456-S460

• Eosinofili

– Greft eosinofilisi ile ACR arasında ilşki bildirilmiş

– Periferik kanda eosinofili de ACR lu olgularda predikte edici faktör

– Protokol bx uygulanmış, 690 ardışık KC Tx li olgunun izleminde
• Periferik eosinofili bağımsız olarak ACR göstergesi-OR 2.15

• Delta eosinofil (bx öncesi ve ACR sonrası bakılan) histolojik iyileşmenin göstergesi OR
3.12

• Rodríguez-Perálvarez M, et al. Predicting severity and clinical course of acute
rejection after liver transplantation using blood eosinophil count. Transpl Int
2012; 25: 555-563

İnflamasyonla İlişkili Diğer Belirteçler





• Tregs, immun regülasyonda rol oynayıp tolerans 
sağlayarak greft rejeksiyonunu önlerler

• Rejeksiyon sırasında dolaşımda Tregs azldığı
gösterilmiştir

• TH17, IL-17 üreten Thelper subtipi, allograft
reksiyonunda rol oynamakta
– IL-17 proinflamatuvar sitokin

• 38 ardışık karaciğer nakil alıcısı,
– Nakil öncesi ve sonrasında 1-2-3-4-8-12 haftalarda kan

– G-AR+, N:16

– G-Stabil, N: 22



• Treg düzeyi stabil giden grupta daha yüksek

– CTLA4 ekspresyonu ve Ki67 proliferasyonu anlamlı 
derecede rejeksiyon olmayan grupta daha yüksek 
bulunmuş

– Treg düzeyi ile biyokimyasal parametereler korele

– Treg/Th17 stabil grupta anlamlı derecede yüksek

– Treg düzeyi, Treg/Th17 oranı ile histolojik 
rejeksiyon aktivite indeksi arasında negatif 
korelasyon saptanmış







Treg düzeyi ve Treg/TH17 oranı ne kadar düşükse RAİ o kadar yüksek !!





• 2011-2012, ardışık 102 KC tx alıcısı

• Tüm organlar kadaverik

• İlk 6 ayda rejeksiyon olan vs olmayan hastalar incelenmiş

• Tx öncesi, 1-3-7-14 ve bx yapıldığı zaman serum örnekleri 
alınmış

• ELIZA yöntemiyle CD31, CD 44, CXCL9 ve IL6 çalışılmış
– CD44, tip 1 transmembran glikoprotein ailesinden, hücre migrasyonu, 

hücre-hücre etkileşimi, lenfosit aktivasyonu, regulatuvar T hücre 
fonksiyonlarında rol almakta. 

– CXCL9, C-X-C subfamilyasından olup birçok biyolojik fonksiyonu 
mevcut. Birçok çalışmada CXCL9 mRNA sının allograft rejeksiyonunda
up-regüle olduğu bildirilmiştir



CD44 düzeyi<200 ve CXCL9 düzeyi >2.7 ng/ml  olması 
ACR İÇİN %91 PPV, %67 NPV







CXCL10+FOXP3 ACR GÖSTERGESİ VE KCFT İLE KORELE

CXCL10  ekspresyonu ACR gelişmeden 1-2 ay öncesinde artmakta; 
benzer olarak KCFT de aynı şekilde artmakta





. Doppler ultrasound examination in patient with acute cellular rejection (resistive index: 0.8; z systolic acceleration time; 0.15 seconds).

Transplantation Proceedings, Volume 45, Issue 5, 2013, 1961–1965









GGT/EOSİNOFİL SAYISI ve LS /EOSİNOFİL SAYISI ARASINDA ANLAMLI İLŞKİ BULUNMUŞ!!

ÇOKLU DEĞİŞKEN ANALİZDE ORTA/ŞİDDETLİ ACR DE,  LSM BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN OLARAK SAPTANMIŞ



portal inflamasyon                                    perivenülit ve hepatosit nekrozu

Akut Selüler Rejeksiyon: Tanıda Altın Standart Biyopsi





Geç Akut Rejeksiyon

Sıklıkla 3 ay sonrasında 
görülür

Primer hastalık nüksü ile 
karışabilir; otoimmun, 

HCV,..

Portal ya da santral tutulum 
olabilir ve özellikle 

santralobüler inflamasyon 
dominant olup portal 

inflamasyon geri plandadır

Tedaviye daha zor yanıt 
verir

Sıklıkla AR öyküsü olabilir

Erken kronik rejeksiyon 
habercisi olabilir

• Safra kanal atrofisi veya kaybı, 
santrlobüler fibrozis gibi

• Ayırıcı tanıda otoıimmun hepatit, 
HCV nüksü, 



a) portal alanlar normal,hepatik ven etrafında santral perivenülit
b) plazma hücreden zengin santal perivenülit

Geç Akut Rejeksiyon



ANTİKOR ARACILIKLI REJEKSİYON-AAR

• Demetris tarafındansiklosporin öncesi ABO uyumsuz hastalarda
izlenmiş

• ABO uyumlu hastalarda nadiren görülmekte, son yıllarda erken ve
geç dönem greft kayılarından sorumlu tutulmaktadır

• Erken AAR,
– portal ödem, portal hemoraji, periportal koagülasyon nekrozu,

duktuler eaksiyon ve nötrofilden zengin infiltrasyon izlenir
– C4d pozitif boyanma, portal kapiller-venüler, sinuzoidal endotelyal

hücrelerde ve safra kanallarında
– Sinuzoidal fibrinöz çamur ve bilirubin birikimi

• Santral perivenülit ve C4d pozitif boyanma rejeksiyon tedavisine
yanıtsızlığı haber verir ve genellikle kronik rejeksiyona gidişi
predikte eder

• Hem DSA hemde de-novo DSA C4d pozitifliğine yol açmakta



a-sinuzoidal lineer C4d boyanması        b-PV ve portal mikrodamarlarda C4d

ANTİKOR ARACILIKLI REJEKSİYON-AAR





RUTİN KLİNİK PRATİKTE DSA BAKMAK GEREKİR Mİ?







endodelit Portal inflamasyon Plazma hücresinden zeengin rej

C4D boyası pozitif







Plazma hücresinden
zengin rejeksiyon

(De novo OİH/Plazma
hücreli Hepatit)

• Nadir

• Bir hastalık spektrumu olabilir

• AMR ve TCMR histolojik bulgularını taşıyan bir alloimmün yanıt

• OİH benzeri (Ab, CD4 aktivasyonu)

• >6ay

• % 1-3

• DSA, hipergamaglobulinemi, ANA,ASMA, LKM-1, APCA, LC

• Tedavi: CS, AZA, MMF, Plazmaferez



Kronik Rejeksiyon
Aylar yıllar içinde görülebilir (>6ay)
Geç TCMR’li olguarın % 27’sinde görülür
Hücresel ve antikor aracılıklı immünite etken
Progresif kolestatik greft disfonksiyonu-kaybı
% 2-3



Kronik Rejeksiyon

• Nadir görülmekte, %2

• İlk 1 yılda nadir olup sıklıkla daha geç dönemde görülür

• Klasik iki ana histopatolojik bulgusu var

– Obliteratif arteriopati (orta ve geniş damar tutulumu)

– Safra kanal kaybı

• Sıklıkla santrlobuler alanda tutulum olur (balonlaşma,
sentralobüler fibrozis, hepatosit kaybı, bilirubin birikimi)

• Değerlendirme için en az 10 portal alan olması gerekir

• Tutulum yamalı olabilir ve başlangıçta atlanabilir

• Kesin tanı için en az %50 safra kanal kaybı olduğunu
göstermek gerekir



KR risk 
faktörleri

• Altta yatan immün aracılıklı karaciğer 
hastalığı (PSK, PBK, OİH)

• Geç, tekrarlayıcı veya ciddi TCMR 
episotları

• IS uyumsuzluğu

• Avrupa dışı ırklar 

• Donör – Alıcı cinsiyet uyumsuzluğu

• Donör >40y

• Uzamış CIT

• CMV

• Akraba dışı vericiden LDLT







KR histopatoloji



Erken kr rejeksiyonda displastik görünümde safra kanal değişikliği
Erken kr rejeksiyonda <%50 safra kanal kaybı ilerleyen dönemde 
>%50 safra kanal kaybı ve duktopeni







Tolerans indüksiyonu ve IS 
kesilmesi



Harrington, Clin Liver Dis, 2021




