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İlk Başarılı Böbrek Nakli 



Böbrek Tx 

• Canlı Vericiden Böbrek Tx  

 (LRDK-Tx/LURDK-Tx) 

• Kadavral Donörden Böbrek Tx (CD-Tx) 

 Heart-beating donör Beyin kriterleri 

 NHB donör(Asistolik donör) Kalp kriterleri 

 











Donör Nefrektomi 

Benzersiz bir operasyon: 

Çok güvenli olmalı 

Donör komplikasyonları minimalize 

edilmeli 

Donör grefti mükemmel durumda olmalı 

 



Ölçü 

Donör morbiditesi ve mortalitesi 

Transplant böbreğin kalitesi 



Mortalite %0.03-0.06 

Minör morbiditeler: 

– Yara infeksiyonu ve herni: %9 

– Pnömotoraks 

– Kronik insizyonel ağrı ve yara diaztezisi 

%25 

Açık Donör Nefrektomi 



Açık Donör Nefrektomi 

Hospitalizasyon: 4-5 gün 

Ağrı tedavisi 

Normal aktiviteye dönüş: 6-8 hafta 

Kozmetik kaygılar 



Laparoskopik Donör Nefrektomi (LDN)  

Açık nefrektomiye alternatif 

Minimal invaziv bir yöntem 

Donör operasyonunu daha kabul 

edilebilir kılmak 

Potansiyel donör havuzunu genişletmek 

 Transplantation 1995; 60: 1047-1049, Ratner LE, et al. 



LDN  

Daha az postoperatif ağrı 

Daha az postoperatif analjezik gereksinimi 

Daha kısa hospitalizasyon 

Daha düşük insizyonel morbidite, postoperatif 

komplikasyon oranı 

Daha hızlı normal aktiviteye dönüş 

Kozmetik kaygılar 

J Urol 1996; 155: 1857-1859, Schulam PG, et al. 

 

 



LDN 

Standart tedavi 

J Urol 2008; 179: 1488-1492, Wright AD, et al. 

 



LDN 

Laparoskopik transperitoneal yaklaşım(*) 
– Laparoskopik donör nefrektomi (LDN) 

– El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi 

Urology 1998; 52: 885-887, Wolf JS, et al. 

Endoskopik retroperitoneal yaklaşım(*) 
– Endoskopik retroperitoneal donör nefrektomi 

– El yardımlı endoskopik retroperitoneal donör 
nefrektomi 

*Robotik LDN 
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Ekstraksiyon insizyonu: 5-6 cm 

 

Ann Surg 1997; 226: 483-490, Flowers JL, et al. 

J Urol 1998; 159(suppl): 182, Ratner LE 



 































Renal Tx 

LRDK-Tx / CD-Tx 

 

Erken postoperatif sorunlar 

Geç dönem komplikasyonlar 



Erken Dönem 

• Vasküler komplikasyonlar 

• Ürolojik komplikasyonlar 

• Lenfosel 

• ATN 

• İlaç toksisitesi 

• Rejeksiyon 

• HÜS 

• İnfeksiyon 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 
• Yara komplikasyonları 

• Kanama 

• Vasküler komplikasyonlar 

– Akut renal ven trombozu 

– Akut renal arter trombozu 

• Ürolojik komplikasyonlar 

– Üreteral leak 

• Lenfosel 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Yara komplikasyonları 

DM, Obesite, immünosüpresyon 

mTOR inhibitörleri!!! 

 

• Superfisiyal yara infeksiyonları 

• Derin yara infeksiyonları 

 

Drenaj-Lenfosel? (USG, BT) 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Kanama 

 Azalmış idrar çıkışı 

 Hemodinamik instabilite: 

  Taşikardi 

  Hipotansiyon 

 Fiziksel rahatsızlık 

 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

• Kanama 

• Büyük hematom varlığı: 
– Sekonder infeksiyon, yara komplikasyonları 

– Hematomun lokalizasyonu ve büyüklüğü 

  (USG, BT) 

  

 

 

 





Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

• Kanama 

 -Üremiye bağlı trombosit disfonksiyonu 

 -Aspirin/antiagregan??? 

 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Vasküler komplikasyonlar 

– Akut renal arter trombozu 

– Akut renal ven trombozu 

 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Vasküler komplikasyonlar 

– Akut renal arter trombozu 

  İlk 24 saat, 

  < 1% 

– Teknik sorun 

– Küçük tıkaç (Embolus) (Aterosklerotik damarlar) 

– Küçük alıcı-Büyük böbrek (Gergin damarlar) 

 

 

 

 







Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

• Vasküler komplikasyonlar 

– Akut renal arter trombozu 

– Akut renal ven trombozu 

 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

• Vasküler komplikasyonlar 

– Akut renal ven trombozu 

– Kanlı idrar, ipsilateral bacakta şişme 

– Cerrahi Teknik 

• Küçük alıcı-Büyük böbrek (Gergin damarlar) 

• Sağ Böbrek 

• Hiperkoagülabilite 

 

 

 

 







Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Vasküler komplikasyonlar 

– Akut renal ven trombozu 

• Hiperkoagülabilite taraması 

– Düşük öyküsü olanlar 

– AV fistül/HD kateterinde tromboz öyküsü 

– DVT öyküsü 

– Tromboza bağlı greft kaybı 

– > 2-3 gr proteinüri; serum Alb <2.5 

– SLE, vaskülit, immünolojik hastalık öyküsü 

 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Vasküler komplikasyonlar 

– Akut renal ven trombozu 

– Cerrahi Eksplorasyon 

– Trombüsün yayılımı (Eksternal ve common 

iliak venler) 

– PE 

 

 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

• Ürolojik komplikasyonlar 

– Üreteral leak 

 Tx’dan gün veya haftalar sonra: 

   İdrar çıkışında azalma 

   Kr yüksekliği 

   Alt abdominal veya suprapubik  

  rahatsızlık 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Ürolojik komplikasyonlar 

– Üreteral leak 

 Algoritma: 

  - Görüntüleme (USG, BT) 

  - Perkütan drenaj (BUN, kr) 

  - Girişim 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

Ürolojik komplikasyonlar 

– Üreteral leak 

  - Girişim: 

   - Foley 

   - Double-J-Stent 

    -Antegrad 

    -Retrograd 

   - Perkütan nefrostomi kateteri 

   - Cerrahi 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

• Lenfosel 

 -Eksternal iliak ven basısına bağlı 
ipsilateral bacakta şişme 

 -Tx böbrekte üreterohidronefroz ve Kr 
yüksekliği 

 - Yaradan akıntı 

   USG 

 mTOR inhibitörleri!!! 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

• Lenfosel 

 Algoritma: 

  - Görüntüleme (USG, BT) 

  - Perkütan drenaj (BUN, kr)-Bekle 

  - Cerrahi 

 

 



Erken Dönem 

Cerrahi Komplikasyonlar 

– Lenfosel 

 Algoritma: 

  - Görüntüleme (BT) 

   -Lenfoselin lokalizasyonu    
  (Anterior/Posterior) 

   -Böbrek/İliak bölge kaynaklı 

  - Perkütan drenaj (BUN, kr) (Bekle-Gör) 

  - Cerrahi 

   -Laparoskopik 

   -Açık 

 

 



Renal Sintigrafi 

Prognostik 

Diagnostik 

Monitörizasyon 



Total non-perfüzyon (Greft trombozu) 

Bölgesel perfüzyon defektleri (Greft infarktı) 

Üreteral obstrüksiyon (Hidronefroz, üreteral 

kaçak) 

Ayırıcı tanı: ATN, rejeksiyon, ilaç toksisitesi 

 







Erişkin %25 

Pediatrik grup %15 

RETRANSPLANT 



 

 

 

İlk böbrek naklini takiben 2. ve özellikle de   

sonrasındaki nakillerde erken ve geç greft sağ 

kalımının daha düşük olduğu bildirilmiştir. 

 

 

 

 



Hiperimmünizasyon (↑Akut rejeksiyon) 

↑ Komorbidite insidansı (Atereskleroz, KAH, 

vb.) 

Uzun diyaliz süresi 

Artmış HCV insidansı 

Aorta ve iliak damar kalsifikasyonu 

Cerrahi Zorluk 

 

 



Cerrahi Teknik 

Ekstraperitoneal 

İntraperitoneal 

Ortotopik 



Cerrahi Teknik 

İntraperitoneal ve ekstraperitoneal yaklaşımlar 

söz konusudur. 

İkisi arasındaki farkı değerlendiren  yeterince  

çalışma bulunmamaktadır. (Daha az vasküler 

komplikasyon???) 

Her iki iliak fossanın kullanıldığı durumlarda greft 

nefrektomisini takiben aynı ya da başka seansta 

daha proksimal bir alana anastomoz 

yapılabilmektedir. 



 

 

Cerrahi komplikasyonlar ilk böbrek nakline 

göre takip eden nakillerde daha sıktır. Bu 

fark özellikle 3 ve fazla sayıda daha 

belirgin hale gelmektedir. 

 



John D. Pirsch, Jon S. Odorico & Hans W. Sollinger  



Cerrahi Teknik 

Üreter anastomozu: Üreteroneosistostomi , 

üreteroüreterostomi  

Double-J-Stent rutin kullanımı önerilmektedir. 

Operasyon öncesi arter ve vende tromboembolik 

hadise riskini azaltmak için gerekli tedavilerin 

verilmesi 

Cerrahi öncesi vasküler yapının detaylı 

incelenmesi önemlidir. 

 



 



 



 



Vasküler tromboz  % 3–14 

Artmış kanama riski (%3-5 vs %50; 10 

kat daha fazla) 

Üriner Fistül % 6–8 

Üreter Darlığı % 7–10 

Lenfosel % 10–23 

Geçikmiş böbrek fonksiyonu 



Notlar 

Yetersiz vericinin olmasına karşılık, bir hastaya 
artmış riske rağmen yeniden nakil 
düşünülmesi… 

Retransplantasyon  yapılan hastalarda akut ve 
kronik rejeksiyonla mücadelede başarılı 
sonuçların alınması… 

Retransplant hastalarında artmış komorbidite ve 
komplikasyon oranları… 

Giderek artan cerrahi tecrübe… 



“The only exception to the 

saying, ‘Today is the first day 

of the rest of your life’ is on the 

day you die.” 

 

Kevin Spacey, in American Beauty 



“For most ESRD patients, the greatest 

risk lies in not receiving a transplant.”  

 
“Bir çok KBY hastası için en büyük 

risk böbrek nakli olamamasıdır.” 




