
 

Ağustos 2022  Sayı 3 

Utilization and outcomes of hepatitis B-positive grafts in orthotopic liver transplantation in the United States, 
1999-2021 
ABD’de 1999-2021 yılları arasında Hepatit B pozitif greftlerin ortotropik karaciğer naklinde kullanımı ve sonuçları  
Ali Saad Emhmed, et al. 
Liver Transplantation 17 July 2022  
Hazırlayan: Dr. Nilay DANIŞ 
Giriş Amaç: 
Ortotopik karaciğer transplantasyonlarına (OLT) olan talebin artması öngörülmektedir, bu da karaciğer donör 
havuzunu genişletme ihtiyacını göstermektedir. Bu çalışmada Hepatit B (HBV)-pozitif greft kullanımı ve HBV-pozitif 
greftlerle ortotopik karaciğer nakli (OLT) yapılan alıcıların sonuçlarını araştırmak amaçlanmış 
Yöntemler:  
Ocak 1999'dan Mart 2021'e kadar Organ Tedarik ve Nakil Ağı veri tabanındaki tüm kadavra donörleri ve OLT 
alıcılarını analiz eden retrospektif bir kohort çalışması yürütülmüş. HBsAg pozitifse veya HBV nükleik asit testi 
saptanabilir düzeyde ise donör HBV durumu pozitif olarak kabul edilmiş. HBV-pozitif allo greft alıcıları, HBV-
negatif allogreft alıcıları ile alıcı ve donör yaşı, nakil yılı, alıcının cinsiyeti, kardiyovasküler nedenli ölüm sonrası 
bağış, alıcının yeri ve nakildeki MELD skoruna göre 1:5 oranında eşleştirilmiş.  
Bulgular:  
185.212 potansiyel donörden 422'si (%0,2) HBV-pozitifmiş ve HBV-pozitif greftlerin 265'i (%63) nakledilmiş. Bu 
HBV pozitif 265 greftin 14’ü HBV-pozitif alıcılara nakledilmiş (%5,3). HBV pozitif greftlerin %37,2'si (157/422), 
HBV negatif greftlerin %26,5'si (49.026/185.212) nakil için kullanılmamış, bu oranlar arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuş (p <0.001). HBV-pozitif alıcılarda (n = 209) eşleşen HBV-negatif alıcılara (n = 1.045) 
benzer mortalite (log-rank, p=0.47) ve greft kaybı (log-rank, p=0.72) saptanmış. 3 yıllık greft sağkalımı HBV pozitif 
grup için %77,9 ve eşleştirilmiş HBV negatif grup için %79,7 imiş.  
Sonuç:  
Bu analize dayanarak, HBV-pozitif karaciğer greftlerinin transplant alıcıları artan mortalite ya da allogreft kayıp 
oranları yaşamamaktadır. Bu HBV-pozitif allo greftleri kullanmak, donör havuzunu genişletmeye ve bekleyen ölüm 
oranını düşürmeye yardımcı olabilecek bir stratejidir. 
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