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Karaciğer nakli sonrası mikofenolat mofetile bağlı kolit: Olgu
sunumu
Colitis due to mycophenolate mofetil after liver transplantation: Case report
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Karaciğer nakli sonrası ishal sık olarak izlenmektedir. İshal gelişmesinden enfeksiyöz ajanlar ve nakil sonrası kullanılan immünsüpresif ajanlar
sıklıkla sorumlu tutulmaktadır. Burada mikofenolat mofetil kullanımı
sonrası ishal gelişen ve kolit saptanan bir olguyu sunacağız.

Diarrhea is seen often after liver transplantation. Infectious agents and
immunosuppressive therapy are generally the responsible factors for
the development of diarrhea. Here, we report a case presenting with
diarrhea who was diagnosed as colitis due to mycophenolate mofetil.
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GİRİŞ
Karaciğer (KC) nakli sonrası ishal sık olarak izlenmektedir.
KC nakli sonrası gelişen ishalden özellikle de infeksiyöz
ajanlar ve immünsüpresif ajanlar sıklıkla sorumlu tutulmaktadır. Burada mikofenolat mofetil (MMF) ile ilişkili
ishal nedeniyle takip ettiğimiz bir olguyu sunacağız.

akademik gastroenteroloji dergisi, 2013 ; 12 (2) 74-77

OLGU SUNUMU
Altmış bir yaşında erkek hasta yaklaşık 1 aydır günde 1012 defayı bulan dışkılama şikâyeti ile başvurdu. Hastanın
dışkılaması kansız, mukuslu, sulu, sarı renkteymiş.
Hasta günde 2 defa 500 mg ornidazol ve liyofilize
saccharomyces boulardii 282,5 mg tedavisi almış ancak
fayda görmemiş. Hastanın tüm karnına yayılan ağrısı
olmuş, beraberinde bulantı, kusma, ateş şikâyeti olmamış.
Son 3 günde dışkılama sayısı günde 20-25 defayı bulmuş
ve karın ağrısı artmış. Alkolik karaciğer sirozu ile takip
edilen hastaya 17 ay önce canlıdan canlıya karaciğer nakli
yapılmış. Hastaya mikofenolat mofetil oral 500 mg, 2x1
gr, takrolimus oral 2x0,5 mg başlanmış. Fizik muayenede
ateş: 36,8°C, nabız: 92 dk, solunum sayısı: 18 dk, kan
basıncı: 120/70 mmHg, insizyonel herni mevcut, bunun
dışındaki muayenesi normal. Laboratuvar değerlerinden
beyaz küre: 7590 uL hemoglobin: 13,1 g/dl hematokrit:
37,7 trombosit: 308000/mm3, total bilirübin: 0,775
mg/dl direk bilirübin: 0,47 mg/dl idi. Alanin amino
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transferaz: 6 U/L (N:<31U/L), asparat aminotransferaz:
8,7 U/L (N:<31U/L), üre: 37,2 mg/dl, kreatinin: 1,27
mg/dl, albumin: 2,96 g/dl, kan şekeri: 133 g/dl, alkalen
fosfataz: 101 U/L (30-240 U/L), INR: 1,01, gama glutamil
transferaz:124 U/L (<32 U/L), protrombin zamanı: 14
sn (N:12-17 sn). Seroloji testlerinden Anti HAV IgM
(-) Anti HAV Ig G (+), Anti HCV (-), Anti Hbs (+), Anti
HIV (-). Anti CMV Ig M: negatif, Anti CMV Ig G pozitif.
Clostridium difficile antijeni negatif saptandı. Dışkı
mikroskopisinde bol eritrosit, 4-5 lökosit ve Escherichia
histolitica kist ve trofozoitleri saptandı, gönderilen dışkı
kültüründe üreme olmadı. Ateşi olması üzerine alınan 2
adet kan kültüründe üreme olmadı. Metronidazol 2x500
mg parenteral ve siprofloksasin 3x500 mg oral başlandı.
Hastaneye başvurduğu gün yapılan sigmoidoskopisinde
rektum ve sigmoid kolonda zımba ile delinmiş gibi
keskin kenarlı yıldız görünümünde çok sayıda milimetrik
ülser izlendi. (Resim 1). Sitomegalovirus (CMV) koliti
düşünüldü, çoklu biyopsiler alındı, anal kanal normaldi,
alınan biyopsi örneklerinde aktif kronik inflamasyon,
rejeneratif değişiklik saptandı (Resim 2). Hastaya
gansiklovir parenteral 350 mg başlandı. Hastaya yatışının
12. gününde yapılan kontrol kolonoskopide hepatik
köşeye kadar ilerlendi. Kirlilik nedeniyle daha ileriye
gidilemedi. Transvers kolonda çok sayıda keskin kenarlı,
tabanı beyaz eksuda ile kaplı, zımba deliği tarzında 4-5
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Mikofenelata bağlı kolit

mu CMV’ye bağlı olarak nadir olarak gözlenir, hastalar
sıklıkla ateş, ishal ve karın ağrısı semptomları ile başvurur.
Karaciğer nakli olan hastalarda CMV infeksiyonu görülme
insidansı %23-%85 oranında izlenir, ancak CMV hastalığı
gelişme oranı %15- %40 arasındadır (7). Son zamanlarda
CMV infeksiyonu oranı artmasına rağmen, yüksek riskli
alıcılara uygulanan profilaksi sonucunda CMV hastalığı
insidansında azalma gözlenmiştir (8). 93 karaciğer nakli hastasının dahil edildiği bir çalışmada CMV infeksiyon
insidansı %27 olarak izlenmiş, ancak sadece 25 hastanın
2’sinde (%8) ilk başvuru nedeni kolit olmuştur (9). Bizim
olgumuzda CMV IgM negatif, CMV-PCR negatif saptandı,
histolojik incelemede CMV kolitine ait bulgu saptanmadı.
Resim 1. Kolonoskopide görülen ülserler.

mm çapında ülserler izlendi. İnen kolonda da benzer
ülserler mevcuttu. Sigmoid kolon, rektum lümen ve
mukozası normaldi. Anal kanalda minimal iç hemoroidler
vardır. Biogaia (Lactobacillus reuteri) tedavisi başlandı.
Şikâyetleri devam eden hastanın tekrar gönderilen dışkı
mikroskopisi temiz saptandı, dışkı kültüründe normal
barsak florası saptandı, Cryptosporidium ookistleri
görülmedi. Daha önce geçirilmiş tüberküloz öyküsü olan
hastadan balgamda ARB gönderildi ve sonuçları negatif
geldi. Doku ve serumdaki CMV PCR sonuçları negatif
geldi, dokuda CMV kolitini düşündürecek bir bulguya
saptanmadı. Hastanın ishalinin sebebi olarak düşünülen
mikofenolat mofetil kesildi, takrolimus 2x1 tb’e devam
edildi. Mikofenolat mofetil kesilmesi sonrasında ishal
tablosu düzeldi.

Bakteriyel ajanlardan Campylobacter, Salmonella, Shigella, viruslardan Astrovirus, Adenovirus ve Rotavirus, parazitlerden Mikrosporidia, Cryptosporidia ve E.
histolytica da karaciğer nakli alıcılarında gözlenebilir
(1,10,11,13,14). Bizim olgumuzda bu enfeksiyöz ajanlara
ait bulgu saptanmadı.
Olgumuzda ayrıca immünsüpresif ilaçlara bağlı ishal araştırıldı.

TARTIŞMA
Transplant alıcılarında ishal sık görülür; %13-43 arasında
değişmektedir (1,2). En sık neden infeksiyöz ajanlar ve immünsüpresif ajanlardır. Toplam 302 transplant hastasının
alındığı bir çalışmada 31 hastada ishal saptanmış (%10);
ishal bu hastalarda en sık ilk 4 ay içinde gözlenmiştir; bu
olguların 1/3’ünde ishal etyolojisi olarak C. difficile saptanmıştır (3). C. difficile nazokomiyal bir patojendir ve antibiyotik kullanımına bağlı olmaksızın immunsuprese hastalarda ve transplant alıcılarında izlenir. C. difficile bağlı
ishal insidansı %3 oranında izlenmiştir (3). C. difficile’e
bağlı ishal sulu vasıfta olup hafif ateş ve kramp tarzında
karın ağrısı eşlik eder (4-6). Bizim olgumuzda C. difficile
antijeni negatif saptandı.
Sitomegalovirus (CMV), karaciğer nakli sonrası en sık izlenen viral ajandır; genellikle transplantasyon sonrası ilk
2-4 ay içinde izlenir. Gastrointestinal sistem (GİS) tutulu-
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Resim 2. Kolon biyopsisinde kript epitelinde rejeneratif değişiklikler
(A) ve kript epitelini infiltre eden polimorfonükleer lökositler (B)
saptandı.
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Siklosporin, kalsinörin inhibitörü olarak kullanılan bir
ajandır; birkaç farklı oral formu (klasik ve mikroemülsiyon
formu) bulunmaktadır. Klasik formu kullanan, karaciğer
nakilli hastalarda ishal görülme insidansı %27-47 arasında değişmektedir (21). Mikroemülsiyon formu kullananlarda eski forma göre ishal daha az olarak izlenmektedir.
Karaciğer nakli olan hastalarda semptomatik ishale bağlı
olarak siklosporin’i bırakma oranı oldukça düşüktür. Son
zamanlarda karaciğer nakli olan hastalarda siklosporin
tedavisinin yerini büyük oranda takrolimus almıştır (22).
Karaciğer naklinde takrolimus’a bağlı ishal görülme insidansı ile %37- 72 olarak saptanmıştır (22, 23). Takrolimus
siklosporine göre daha fazla ishale sebep olmaktadır. Sirolimusa bağlı olarak diyare gelişimi diğer immünsüpresif
ajanlar ile karşılaştırıldığında daha az oranda gözlenmektedir (24).

değişiklikler direk toksisiteye veya kolonda MMF’nin neden olduğu sekonder immünolojik mekanizmalara bağlı
olabilir. Solid organ transplantasyonu yapılan 40 hastanın alındığı bir çalışmada mikofenolat mofetil kullanan
32 hastada kolon mukozası; normal (%31), inflamatuvar
barsak hastalığı benzeri (%28), graft versus host hastalığı benzeri (%19), iskemi benzeri (%3) ve kolit benzeri
(%16) değişiklikler olarak saptanmış. 8 hastalık kontrol
grubunda sadece bir hastada kolonda graft versus host
hastalığı benzeri bulgulara rastlanmıştır (20).

İmmünsüpresiflerden mikofenolat mofetil (MMF), T ve B
lenfositleri, pürin sentezini inhibe ederek süprese eder.
Bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal toksik etkileri vardır. Karaciğer nakli sonrası MMF’ye bağlı ishal oranı %14 ile %51 oranında değişmektedir. MMF’nin diğer
ajanlara göre daha sık olarak ishale yol açtığı gözlenmiştir, ishalin mekanizması bilinmez. 547 hasta ile yapılan bir
çalışmada 3 gr MMF 1-2 mg/kg azotiopürin alan hasta ile
kortikosteroid - siklosporin kombine tedavisi alan hasta
karşılaştırılmış ve MMF grubunda %51,3 diğer grupta ise
%49,8 oranında ishal gözlenmiştir (15). Tek başına MMF
kullanıldığında ishal oranı daha az gözlenmiştir (16-18).
İshal şiddetinin doza bağımlı olmadığı saptanmıştır (19).
Kolonda Crohn hastalığı benzeri değişiklikler, eroziv enterokolit ve graft-versus host hastalığı benzeri kolonik değişikliklerin MMF ilişkili olduğu bildirilmiş. MMF ilişkili kolitte

Karaciğer nakli sonrası ishal tablosu sık olarak izlenebilmektedir. İnsidansı tam olarak bilinmemekle beraber
%10-43 arasında olduğu öngörülmektedir. İshal gelişiminden özellikle en sık olarak infeksiyöz ajanlar (en sık
CMV ve C. difficile v.s.), immünsüpresif ajanlar sorumlu
tutulmaktadır. Karaciğer nakli sonrasında ishali olan hastalarda öncelikle bu nedenlerin dışlanması gerekmektedir.
İmmünsüpresif ajanlar içindende mikofenalat mofetilin ishale yol açtığı (en sık olarak) unutulmamalıdır. Nitekim
bizim olgumuzda mikofenalat mofetilin kolon mukozasında yaptığı hasarlanma sonrası ishale yol açtığı adı geçen
ilacın kesilmesiyle hem semptomatik hem de endoskopik
düzelme ile gösterildi. Bu nedenle transplant alıcılarında
immünsüpresif dozajları dikkatlice ayarlanmalı, doku örneği de sağlaması açısından endoskopik inceleme akılda
bulundurulmalıdır.

Bizim hastamızda ilacın kesilmesini takiben ishalin de kesilmesi nedeniyle ishal, MMF’ye bağlandı.
Karaciğer nakli sonrasında ishal yapan diğer nedenler
arasında graft versus host hastalığı, posttransplantasyon
lenfoproliferatif hastalık, inflamatuvar bağırsak hastalığı
ve kolon kanseri de düşünülmelidir.
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