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ÖZET

SUMMARY
Objective: Intensive care unit (ICU) stay consumes physical and
financial resources and may increase the risk of complications
and possibly mortality. The purpose of this study was to evaluate
the factors predicting prolonged ICU length of stay (LOS) after
orthotopic liver transplantation (OLT).
Materials and Methods: We reviewed the data of 112 adult
patients who underwent OLT between January 2000 and
February 2009. The data included the demographic and clinical
features, preoperative laboratory values, intraoperative
hemodynamic parameters and transfusions, and mortalities.
Prolonged ICU LOS was defined as more than 3 days stay in the
ICU after OLT.
Results: Out of 112 patients 59 (53%) of them required
prolonged ICU LOS. Patients who required prolonged ICU LOS
compared to those who did not had higher model for end stage
liver disease (MELD) and Child-Pugh scores (p<0.001), had a
lower mean preoperative hemoglobin level (p=0.04), had a
higher mean preoperative blood urea nitrogen level (p=0.013),
less frequently had coronary artery disease (p=0.046), required
higher amounts of blood products transfusions intraoperatively
(p=0.004), and had a longer duration of anesthesia (p=0.010).
Multivariate logistic regression revealed that only higher MELD
scores (odds ratio: 1.4, CI%95:1.2-1.7, p=0.010) was an
independent risk factor for prolonged ICU stay after liver
transplantation Patients who had developed renal failure in the
early postoperative period according to the RIFLE criteria had
stayed in the ICU longer [74% (23) vs 44%(36), p=0.006].
Patients who had stayed in the ICU for more than 3 days had
higher rates of mortalities [41% (24) vs 9% (5), p<0.001].
Conclusion: In conclusion, 53% of our liver transplant recipients
required prolonged ICU stay postoperatively and a higher MELD
score was an independent risk factor for prolonged ICU
requirement. (Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2011;
9: 14-8)
Key words: Liver trasplantation, prolonged icu length of stay, MELD
score

Amaç: Ortotopik karaci¤er transplantasyonundan sonra hastalar›n
erken postoperatif izlemleri yo¤un bak›mda gerçekleﬂtirilmektedir.
Ancak bu hastalar›n yo¤un bak›mda kal›ﬂ süreleri ve bu süreyi belirleyen etkenler tam olarak bilinmemektedir. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m yat›ﬂ gereksinimi, yo¤un bak›mlar›n fiziksel ve finansal kaynaklar›n›n tüketimini artt›r›rken, hasta sonuçlar›n› olumsuz etkileyebilir. Bu çal›ﬂman›n amac›, eriﬂkin ortotopik karaci¤er transplantasyonlar›ndan
sonra uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksiniminin s›kl›¤›n› ve buna sebep
olabilecek operasyon öncesi sebepleri saptamakt›r.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 - ﬁubat 2009 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen 112 eriﬂkin ortotopik karaci¤er transplantasyonunun
verileri retrospektif olarak tarand›. Hastalar›n demografik ve klinik
özellikleri, preoperatif laboratuar testleri, intraoperatif hemodinamik
parametreler ve yap›lan transfüzyonlar, yo¤un bak›m ve hastane kal›ﬂ süreleri ve mortalite h›zlar› gibi parametreler kaydedildi. Uzam›ﬂ
yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresi, transplantasyon sonras› 3 günden uzun
yo¤un bak›m gereksinimi olarak kabul edildi.
Bulgular: Elli dokuz hastada (%53) uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi
saptand›. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olan hastalar, olmayanlar
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, model for end-stage liver disease (MELD) ve
Child-Pugh skorlar› daha yüksek (her ikisi için p<0,001), preoperatif
hemoglobin düzeyleri daha düﬂük (p=0,04), preoperatif kan üre azotu düzeyleri daha yüksek (p=0,013), koroner arter hastal›¤› s›kl›¤› daha az (p=0,046), anestezi süreleri daha uzun (p=0,010), intraoperatif
hipotansif atak s›kl›¤› daha yüksek (p=0,013) ve intraoperatif kan ürünü transfüzyonu miktar› daha yüksek (p=0,004) bulundu. ‹statistiksel
olarak anlaml› bulunan bu parametreler ile oluﬂturulan lojistik regresyon modelinde yüksek MELD skoru (OR: 1,4, CI%95:1,1-1,7,
p=0,010) uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi için risk faktörü olarak belirlendi. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olan hastalar, di¤er hastalar
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha yüksek mortalite oranlar›na sahiptiler
(%41’e karﬂ›n %9, p<0,001).
Sonuç: Sonuç olarak, hastalar›n %53’ünde karaci¤er transplantasyonu sonras› uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi saptand› ve yüksek
MELD skoru bu gereksinim için risk faktörü olarak belirlendi. (Türk
Yo¤un Bak›m Derne¤i Dergisi 2011; 9: 14-8)
Anahtar Kelimeler: Karaci¤er transplantasyonu, uzam›ﬂ yo¤un
bak›m süresi, MELD skoru

Yaz›ﬂma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Aycan Kundakç›, Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dal›, 10. Sk. No: 45, 06490,
Bahçelievler, Ankara, Türkiye Tel.: +90 312 212 68 68-1172 Faks: +90 312 212 15 83 E-posta: aycan.k@gmail.com
Geliﬂ Tarihi/Received: 29.11.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 03.03.2011
Bu çal›ﬂma Ocak 2011’de Society of Critical Care Medicine 40th Annual Meeting kapsam›nda poster bildirisi olarak San Diego’da sunulmuﬂtur.
Türk Yo¤un Bak›m Derne¤i Dergisi, Galenos Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›ﬂt›r. / Journal of the Turkish Society of Intensive Care, published by Galenos Publishing.
ISNN: 1300-5804

14

Kundakç› ve ark. / Karaci¤er Transplantasyonunda Uzam›ﬂ Yo¤un Bak›m

mas›, Child-Pugh ve “Model for end stage liver disease”
(MELD) skorlar› ve ejeksiyon fraksiyonlar› kaydedildi.
Child-Pugh skoru için hastalar›n total bilirubin (mg/dl), albümin (g/dl), INR (International normalized ratio) de¤erleri yan›nda asit ve hepatik ensefalopati varl›¤›, MELD skoru için INR, total bilirubin (mg/dl) ve serum kreatinin
(mg/dl) de¤erleri kaydedildi. Kaydedilen laboratuar de¤erleri aras›nda hemoglobin (g/dl), hematokrit (%), kan üre
nitrojeni (BUN) (mg/dl), serum kreatinin (mg/dl), sodyum
(mmol/l), potasyum (mmol/l), aspartat aminotransferaz
(AST) (U/l), alanin aminotransferaz (ALT) (U/l), albümin
(g/dl), total ve direkt bilirubin (mg/dl) ve INR yer ald›. ‹ntraoperatif asidoz varl›¤›, kullan›lan s›v› ile kan ürünleri
miktar›, “cell saver” kullan›m›, komplikasyonlar (bradikardi, hipotansiyon); anestezi ve portal ven klemp süreleri;
intraoperatif idrar miktar›; postoperatif akut böbrek hasar› varl›¤›, yo¤un bak›m kal›ﬂ süresi ve mortalite gibi parametreler kaydedildi.
Bu çal›ﬂmada >3 gün yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresi, uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olarak kabul edildi. Uzam›ﬂ
yo¤un bak›m yat›ﬂ› s›kl›¤› ve risk faktörlerini belirleyebilmek amac›yla hastalar yo¤un bak›mda üç günden az ve
üç günden çok kalanlar olarak 2 gruba ayr›ld›.
Bütün veriler SPSS yaz›l›m› (Statistical Package for
the Social Sciences, version 11.0, SSPS Inc, Chicago, IL,
USA) kullan›larak analiz edildi. Çal›ﬂmada oluﬂturulan iki
grup verileri ki-kare ve Mann-Whitney U testleri kullan›larak karﬂ›laﬂt›r›ld›. Klinik ve istatistiksel olarak anlaml›l›k
gösteren de¤iﬂkenler ile, uzam›ﬂ yo¤un bak›m kal›ﬂ süresini öngören risk faktörlerini belirleyebilmek amac›yla lojistik regresyon analizi yap›ld›. Veriler, ortalama de¤erler±
standard sapma de¤erleri ile gösterildi. P de¤eri 0.05’ten
küçük olan analizler anlaml› kabul edildi.

Giriﬂ
Günümüzde son dönem karaci¤er yetmezli¤inin tedavisinde tek seçenek olarak kabul edilen ortotopik karaci¤er transplantasyonu, cerrahi teknikler ve perioperatif yönetimin geliﬂmesi ile artan s›kl›kta yap›lmaktad›r. Bu geliﬂmeler ile birlikte, transplantasyon sonras› k›sa ve uzun
dönemde daha çok hastaya hizmet verilmektedir. Karaci¤er transplantasyonu yap›lan hastalar postoperatif erken
dönemde yo¤un bak›mda takip edilmektedir. Yo¤un bak›m hizmetlerinin ise fiziksel ve finansal kaynaklar› yüksek oranlarda tüketti¤i, bunun yan›nda uzam›ﬂ yo¤un bak›m süresinin de enfeksiyon, komplikasyon ve mortalite
riskini artt›rabilece¤i bildirilmektedir (1,2). Geliﬂen cerrahi
teknikler ve perioperatif bak›m ile beraber k›salan cerrahi
ve mekanik ventilasyon süreleri postoperatif yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresini k›saltsa da karaci¤er transplantasyonu sonras› uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi halen s›kt›r
(3-5). Yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresinin öngörülebilmesi,
cerrahinin do¤uraca¤› yarar-zarar oranlar›n›n belirlenebilmesi yan›nda, yo¤un bak›m yataklar›n›n blokaj› ile sonraki
cerrahilerin planlanabilmesine olanak sa¤lar. Karaci¤er
transplantasyonunda postoperatif erken safra üretiminin
olmay›ﬂ›, intraoperatif 20 ünite üzeri trombosit transfüzyonu yap›lmas›, postoperatif erken dönemde idrar ç›k›ﬂ›n›n yeterli olmay›ﬂ›, postoperatif rejeksiyon ortaya ç›kmas›, gastrointestinal kanama olmas›, bakteriyel enfeksiyon
ve çokluorgan yetmezli¤i geliﬂmesi hospitalizasyon süresinin uzamas› ile iliﬂkili bulunmuﬂtur (6-8). Ancak bu faktörlerin önemli bir bölümü postoperatif faktörlerdir ve
pre- veya intraoperatif dönemde uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olacak hastalar›n belirlenmesi için faydal› olamamaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, karaci¤er transplantasyonundan sonra
uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimini belirleyen pre- ve intraoperatif de¤iﬂkenlerin saptanmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Bulgular
Analizlere toplam 112 hasta dahil edildi. Ortalama yo¤un bak›mda yat›ﬂ süresi 3,6 gündü. Elli dokuz hastada
(%53) uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi mevcuttu. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olmayanlarla olanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda preoperatif hemoglobin, kan üre azotu, total ve direkt bilirubin, ve protrombin zaman› de¤erleri;
Child-Pugh ve MELD skorlar›; ile koroner arter hastal›¤›,
hepatik ensefalopati ve asit s›kl›¤› aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k saptand› (Tablo 1). ‹ki grup intraoperatif parametreler aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise uzam›ﬂ
yo¤un bak›m gereksinimi olan hastalarda anestezi süresi
daha uzun, taze donmuﬂ plazma ve eritrosit süspansiyonu transfüzyonu gereksinimi daha fazla ve hipotansiyon
ataklar›n s›kl›¤› daha yüksek bulundu (Tablo 2).
‹statistiksel olarak anlaml› bulunan parametrelerden
preoperatif hemoglobin ve kan üre azotu, Child-Pugh ve
MELD skorlar›, koroner arter hastal›¤› s›kl›¤›, intraoperatif
transfüzyonlar, anestezi süresi ve intraoperatif hipotansi-

Gereç ve Yöntem
Etik kurul onay› al›nd›ktan sonra, Ocak 2000-ﬁubat
2009 tarihleri aras›nda ortotopik karaci¤er transplantasyonu yap›lan 112 eriﬂkin hastan›n medikal ve anestezi kay›tlar› retrospektif olarak tarand›. On beﬂ yaﬂ›ndan küçük
olan, akut karaci¤er yetmezli¤i olan, kombine böbrek ile
karaci¤er transplantasyonu yap›lan, retransplantasyon yap›lan ve postoperatif 3. gün öncesi kaybedilen hastalar
çal›ﬂma d›ﬂ› tutuldu. Tüm hastalarda ayn› anestezi ve cerrahi teknikler ayn› ekipler taraf›ndan uyguland›. Cerrahi
sonunda tüm hastalar yo¤un bak›ma al›nd›.
Yaﬂ, vücut a¤›rl›¤›, cinsiyet gibi demografik özellikler;
sigara kullan›m›; koroner arter hastal›¤›, diabetes mellitus
ve hipertansiyon gibi eﬂlik eden hastal›klar; karaci¤er yetmezli¤inin süresi; hastalar›n preoperatif asit, hepatik ensefalopati, hepatorenal sendrom, özefageal varis kana-
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¤un bak›m sürelerine sahip olan hastalar, di¤er grup ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha yüksek mortalite oranlar›na sahiptiler (%41’e karﬂ›n %9, p<0,001). Uzam›ﬂ yo¤un bak›m
ihtiyac› olmayanlar yo¤un bak›m taburculu¤u ard›ndan
tekrar yo¤un bak›m yat›ﬂ› gerektikten sonra kaybedilmiﬂlerdir. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m ihtiyac› olan hastalar ise yo¤un bak›mda kaybedilmiﬂlerdir.

yon s›kl›¤› ile beraber p de¤eri 0,068 olan ve klinik olarak
anlaml› olabilece¤i düﬂünülen yaﬂ kullan›larak lojistik regresyon modeli oluﬂturuldu. ‹ki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k gösterdikleri halde Child-Pugh veya MELD bileﬂenlerinden olan serum bilirubin ve INR ile asit ve hepatik ensefalopatinin s›kl›klar› regresyon modeline dahil edilmedi.
Lojistik regresyon analizinde sadece yüksek MELD
skorunun (OR: 1.2, CI%95:1.1-1.4, p=0,001) uzam›ﬂ
yo¤un bak›m gereksinimi için risk faktörü oldu¤u belirlendi (Tablo 3).
Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olan grupta postoperatif akut böbrek hasar› s›kl›¤› daha yüksek bulundu
(%73’e karﬂ›n %40, p<0,01). Bunun yan›nda uzam›ﬂ yo-

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda, karaci¤er transplantasyonu yap›lm›ﬂ
eriﬂkin hastalar›n %53'ünde uzam›ﬂ yo¤un bak›m
gereksinimi saptand›. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi
olan hastalar ile olmayanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda iki grup aras›nda birçok parametre aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptansa da lojistik regresyon analizi sadece MELD skorunun
uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi için ba¤›ms›z risk faktörü oldu¤unu ortaya koydu.
Uzam›ﬂ yo¤un bak›m süresinin tan›m›yla ilgili herhangi bir uzlaﬂ› bulunmamakla beraber genel olarak karaci¤er
transplantasyonundan sonra uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksiniminin s›k oldu¤u bildirilmiﬂtir (3,9,10). Biz bu çal›ﬂmada günlük prati¤imizden yola ç›karak >3 gün yo¤un bak›m
yat›ﬂ süresini uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olarak kabul ettik ve bu tan›mlamaya göre hastalar›n %53’ünde
uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi saptad›k. Literatürde bildirilen uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi s›kl›¤› kullan›lan
farkl› tan›mlara göre de¤iﬂkenlik göstermektedir. Ancak
retrospektif bir analizde karaci¤er transplantasyonundan
sonra yo¤un bak›mda yat›ﬂ süresinin ortalama 9 gün olarak bildirilmesi bu hastalarda uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksiniminin s›k oldu¤unu göstermektedir (9).

Tablo 1. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olanlar ile olmayanlar›n demografik ve pretransplantasyon klinik ve laboratuar özellikleri (ortalama ± standart sapma veya % (say›)
YB SÜRES‹
YB SÜRES‹
>3 GÜN (n= 59) <3 GÜN (n=53)
Erkek cinsiyet

p

%76 (45)

%76 (40)

1,000

42±14

47±13

0,063

A¤›rl›k (kg)

70±14

71±11

0,692

Karaci¤er yetmezlik
süresi (y›l)

4,2±3,1

6±5

0,061

Yaﬂ (y›l)

MELD

20±8

15±5

<0,001

Child-Pugh A,B/C

%26 (15)/
%74 (43)

%66 (35)/
%34 (18)

<0,001

Diabetes mellitus

0,356

%17 (10)

%25 (13)

Koroner arter hastal›¤›

%3 (2)

%15 (8)

0,045

Hipertansiyon

%9 (5)

%13 (7)

0,544

Hepatik ensefalopati

%51 (27)

%27 (12)

0,036

Özefagus varis kanamas›

%57 (25)

%37 (13)

0,113

Asit

<0,001

%87 (46)

%48 (21)

Hepatorenal sendrom

%8 (3)

%5 (1)

1,000

Akut böbrek hasar›

%12 (7)

%6 (3)

0,328

Tablo 2. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olanlar ile olmayanlar›n intraoperatif özellikleri (ortalama±standart sapma
veya % (say›)
YB SÜRES‹
YB SÜRES‹
>3 GÜN (n= 59) <3 GÜN (n=53)

p

Hemoglobin (g/dl)

10,4±2,0

11,2±1,8

0,040

Anestezi süresi (saat)

11±2

10±2

0,010

BUN (mg/dl)

24,0±18,7

16,6±10,2

0,013

Anhepatik faz (dakika)

86±41

78±29

0,254

Kreatinin (mg/dl)

0,96±0,5

0,86±0,35

0,241

7±7

4±3

0,004

Sodyum (mmol/l)

135,3±4,6

135,6±3,9

0,685

Eritrosit süspansiyonu
(ünite)

Potasyum(mmol/l)

4,19±0,59

4,21±0,54

0,840

12±8

7±4

<0,001

AST (U/l)

128±276

88±103

0,323

Taze donmuﬂ plazma
(ünite)

ALT (U/l)

153±576

51±38

0,200

Kristalloid (ml)

8004±3384

7717±2178

0,599

221±351

160±322

0,344

1266±739

1399±689

0,329

1,4±1,5

0,7±1,1

0,013

Albümin (g/dl)
Total bilirubin (mg/dl)

3,20±0,51

3,22±0,63

0,840

Kolloid (ml)

9,0±9,6

4,6±6,8

0,006

‹drar (ml)
Hipotansiyon s›kl›¤›

Direkt bilirubin (mg/dl)

5,8±8,7

2,4±4,2

0,010

PTZ (sn)

22,8±7,6

18,7±3,2

<0,001

Asidoz

%67 (35)

%55 (29)

0,231

<0,001

Bradikardi

%27 (14)

%32 (17)

0,670

Vazopressör

%60 (28)

%63 (32)

0,836

‹notropik ajan

%52 (24)

%39 (20)

0,225

Antihipertansif

%17 (9)

%21 (11)

0,804

INR

2,1±0,9

1,6±0,4

MELD; Model for end stage liver disease, BUN; blood urea nitrogen,
AST; aspartat aminotransferaz, ALT; alanin aminotransferaz, PTZ; protrombin
zaman›, INR; international normalized ratio
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Sumberaz ve ark.’n›n (11) karaci¤er transplantasyonu
sonras› yo¤un bak›m süresi ile laboratuvar de¤erlerinin
iliﬂkisini araﬂt›rd›¤› çal›ﬂmada, total bilirubin, serum kreatinin ve serum sodyumunun yo¤un bak›m süresiyle iliﬂkili
oldu¤u gösterilmiﬂtir. MELD skorlamas›n›n bileﬂenlerini
içeren bu laboratuvar de¤erlerinin postoperatif yo¤un bak›m süresiyle iliﬂkili olmas› çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›yla korelasyon göstermektedir.
MELD skorunun karaci¤er transplant al›c›lar›n›n sa¤kal›m› üzerindeki etkisi konusunda çeliﬂkili çal›ﬂmalar
mevcuttur (9,12-15). Tsui TY ve ark.’n›n karaci¤er transplant al›c›lar›nda mortalite için risk faktörlerini araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda, yüksek MELD skoru ba¤›ms›z bir risk
faktörü olarak tespit edilmiﬂtir. Bunun yan›nda Ferraz-Neto BH ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda yüksek MELD skoru olan
hasta grubunda 30-günlük sa¤kal›m›n daha yüksek oldu¤u gösterilirken, yo¤un bak›mda kal›ﬂ süreleri daha uzun
olarak saptanm›ﬂt›r. Bu iki çal›ﬂmadan farkl› olarak Santoyo J ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda ise, MELD skorlamas›n›n
postoperatif dönemde karaci¤er transplant al›c›lar›nda
mortalite veya sa¤kal›m için prediktif olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Oberkofler ve ark.’n›n (9) 147 karaci¤er transplant
al›c›s›nda, ortalama postoperatif yo¤un bak›m süresinin 9
gün oldu¤u çal›ﬂmalar›nda, MELD skorunun >23 oldu¤u
hastalarda yo¤un bak›m süresinin 10 günü geçti¤i bildirilmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda da MELD skoru >23 olan hastalarda yo¤un bak›m süresinin 3 günden uzun oldu¤u bulundu. Bu sonuçlara göre MELD skorunun karaci¤er
transplantasyonundan sonra uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksiniminin önemli bir göstergesi olarak kullan›labilece¤ine
inan›yoruz.
Karaci¤er transplantasyonundan sonra uzam›ﬂ yo¤un
bak›m gereksinimi için bildirilen di¤er bir ba¤›ms›z risk faktörü ise verilen intraoperatif kan ürünlerinin miktar›d›r.

Oberkofler ve ark. (9) çal›ﬂmalar›nda intraoperatif 10 ünite
üzerindeki taze donmuﬂ plazma ve 7 ünite üzerindeki eritrosit süspansiyonu transfüzyonlar›n›n uzam›ﬂ yo¤un bak›m süresi için ba¤›ms›z risk faktörleri olduklar›n› göstermiﬂlerdir (9). Allojenik taze donmuﬂ plazma transfüzyonu
ile inflamasyon, koagülasyon yollar›n›n ve immünolojik reaksiyonlar›n aktivasyonu ile beraber viral ve bakteriyel enfeksiyon insidans›n›n artmas› ile bu iliﬂki aç›klanabilir (16-18).
Bizim çal›ﬂmam›zda ise uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi
olmayanlara göre bu gereksinimi gösterenlere daha fazla
intraoperatif transfüzyon yap›ld›. Ancak, çoklu lojistik regresyon analizinde bu de¤iﬂkenler uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi için ba¤›ms›z risk faktörü olarak saptanmad›. ‹ntraoperatif kan ürünü transfüzyonu miktar› uzam›ﬂ yo¤un
bak›m gereksinimi için ba¤›ms›z risk faktörü olarak bildirilmiﬂ olsa da MELD skoruna göre bu risk faktörünün klinik
kullan›m› daha k›s›tl› olabilmektedir. Bunun nedeni ise bu
parametrenin intraoperatif bir de¤iﬂken olmas› ve ancak
intraoperatif dönemde postoperatif uzam›ﬂ yo¤un bak›m
gereksinimi konusunda bilgi verebilmesidir. Buna karﬂ›n
MELD skoru daha preoperatif dönemde bu hususta bilgi
sa¤layabilece¤inden daha de¤erli olabilir.
Bizim çal›ﬂmam›zda uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi
olan hastalarda postoperatif akut böbrek hasar› ve mortaliteye daha s›k rastland›. Karaci¤er transplantasyonundan
sonra akut böbrek hasar›n›n s›k ortaya ç›kt›¤› ve bu durumun yüksek MELD skoru ile iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir (9).
Ayn› çal›ﬂmada akut böbrek hasar› geliﬂiminin mortalite
ile iliﬂkili olabilece¤i de vurgulanm›ﬂt›r. Bizim çal›ﬂmam›z,
uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi ile artm›ﬂ akut böbrek
hasar› ve mortalite aras›ndaki neden-sonuç iliﬂkisini ortaya koyabilecek ﬂekilde tasarlanmad›¤›ndan uzam›ﬂ yo¤un
bak›m gereksiniminin hasta sonuçlar›na etkisi konusunda
yorum yapmak mümkün de¤ildir.
Bu çal›ﬂman›n iki temel k›s›tl›l›¤› mevcuttur. Birincisi
ve di¤er bütün retrospektif çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi sonuçlar›m›z›n sorgulanabilmesine neden olan en temel k›s›tlama, çal›ﬂman›n retrospektif oluﬂu ve elde edilen verilerin hasta ve anestezi kay›tlar›na dayanmas›d›r. Di¤er
önemli bir sorun ise uzam›ﬂ yo¤un bak›m› gereksinimi
için yayg›n bir uzlaﬂ›n›n bulunmamas›d›r. Bu çal›ﬂma için
uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi >3 gün olarak tan›mland› ancak, de¤iﬂik tan›mlamalar›n kullan›lmas› durumunda
farkl› sonuçlar elde edilebilir.
Sonuç olarak, karaci¤er transplantasyonundan sonra
uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi ile s›k karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Bizim hasta grubumuzda yüksek MELD skoru uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi için ba¤›ms›z risk faktörü olarak
belirlendi. Uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olmayanlara
göre, uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi olan hastalarda
postoperatif akut böbrek hasar› s›kl›¤› ve mortalite h›z› daha yüksek bulundu. Ancak uzam›ﬂ yo¤un bak›m gereksinimi ile hasta sonuçlar› aras›ndaki iliﬂkinin incelenmesi
için ileri çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.

Tablo 3. Karaci¤er transplantasyonundan sonra uzam›ﬂ
yo¤un bak›m gereksinimi için risk faktörleri
Odds %95 güvenlik

p

ratio

aral›¤›

Yaﬂ

1,1

0,9-1,1

Koroner arter hastal›¤›

1,0

0,8-1,2

0,999

MELD skoru

1,4

1,1-1,7

0,010

Child-Pugh skoru

5,5

0,7-45,5

0,109

Preoperatif kan üre azotu

1,1

0,9-1,2

0,193

Preoperatif Hemoglobin

1,5

0,9-2,6

0,117

0,219

Anestezi süresi

1,4

0,8-2,3

0,216

‹ntraoperatif hipotansiyon s›kl›¤›

1,0

0,4-2,5

0,934

‹ntraoperatif ES transfüzyonu miktar›

1,2

0,8-1,7

0,386

‹ntraoperatif TDP transfüzyonu miktar› 1,2

0,9-1,4

0,165

MELD, Model for end-stage liver disease; ES, eritrosit süspansiyonu;
TDP, taze donmuﬂ plazma
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