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Böbrek nakline yönlendirmenin zamanlaması 
• Renal fonksiyonları progresif olarak bozulan ve 6 ay 

içinde diyalize girmesi beklenen tüm uygun  hastalar 
ulusal bekleme listesine alınmalı. (1A) 

 
• eGFR <30 mL/min / 1.73 m2  hasta tx merkezine 

yönlendirilmeli 
• Preemptif nakil : 

• Kanada  <20mL/min / 1.73 m2 

• ABD  <20mL/min / 1.73 m2 

 



• Genel tıbbi  ve psikososyal durumun  değerlendirilmesi 
• Teknik sorun var mı? 
• Nakil alıcının sağkalım şansını  azaltabilir mi? 
• Erken ölüm nedeniyle greft sağkalımının sınırlanması 

olasılığı?  – kısıtlı kaynağın optimal kullanımı- 
• Peri- ve postoperatif dönemde komplikasyonları en 

aza indirmek  
• İmmunolojik risk durumunun değerlendirilmesi 
ve minimize edilmesi 

• Enfeksiyon riskinin değerlendirilmesi ve minimize 
edilmesi 

• Medikal sorunları gözden geçirmek/çözmek 
 

 
 

Temel Amaç 



Hastanın genel tıbbi ve psikososyal 
durumunun değerlendirilmesi 

• Öykü 
• Primer böbrek hastalığı  
• Önceden geçirilen 
operasyonlar 

• Önceki nakil öyküsü 
• Gebelik öyküsü  
• Kan ve/veya trombosit 
transfüzyonu öyküsü 

• Alışkanlıkları 
 

• Genel Fizik Muayene 
• KVS-AC 
• Batın – operasyon 
skarı? 

• Periferik arterler 
• Dişler/KBB 
• Meme /prostat 



Mutlaka yapılması gereken testler: 
• Kan grubu 
• Tam kan sayımı 
• BUN /kreatinin 
• Elektrolitler 
• Ca/P/PTH 
• Albumin 
• KCFT 
• PT/PTT 
• Lipid profili 
• Urik asit 
• Gebelik testi  

 
 

• HIV 
• CMV 
• Varicella virusu 
• HSV 
• EBV 
• RPR 
• Toxoplasmosis 
• Hepatit A,B,C: 

• Anti-HAV IgG 
• Anti-HBsAg 
• HBsAg 
• Anti-HBVc Ab 
• Anti-HCV 

• PPD 
 

• HLA tiplemesi 
• PRA titresi 

 

• İdrar analizi 
 

• AC grafisi 
• EKG 
 

 
 

• Kızamık* 
• Pertussis* 
• Rubella* 
Endemik bölgelerde: 
• Koksidiodomikoz 
• Şagas 
• Histioplasmoz 
• Strongiloides 

 

* (-) ise aşılama programına alın 



Enfeksiyon açısından önlemler 
• Posttx enfeksiyon riski  • Splenektomili 

• Önceden KT, 
• Immunsupresif tdv 
• Edinsel 
İmmunyetmezlik 
 
 

• Aşılar: 
• Influenza 
• Pnömokok 
• Hepatit B 
• Varicella (antikor (-)) 
• Kızamık* 
• Pertussis* 
• Rubella* 
• Asplenik hastalarda : 
Hemophilus influenza ve 
meningokok aşıları 

 

• Akciğer grafisi veya PPD 
(+) olan hasta tx 
öncesinde 
değerlendirilmeli 

• Diş enfeksiyonları önceden 
tedavi edilmeli 



Amaç: 1- Tx adayı uygunluğunu belirlemek 
           2- Preop kardiyak girişimden yararlanabilecek 
hastaları belirlemek 
           3-Perioperatif ve posttx kardiyak olayları 
azaltmak üzere risk faktörlerinin agresif  
modifikasyonunu sağlamak 
 

Kardiyovasküler değerlendirme 

Öykü 
Fizik muayene 
EKG  
Telegrafi 

Kalp hastalığı belirti ve bulguları 
KAH öyküsü  
KY belirti ve bulguları 
DM 
Kalp Hast için birden  çok majör  
risk faktörü 

İleri değerlendirme 



Kardiyovasküler değerlendirme 
Risk faktörleri: 
• E>45, K>55yaş; 
• Hipertansiyon 
• Dislipidemi  
• Diyabet,  
• Ailede kalp hastalığı 

öyküsü,  
• Periferik damar   

Hastalığı;  
• Sigara öyküsü,  
• Uzun süreli KBH,     
• >1 yıl Diyaliz 

 

• Non-invazif testler: 
• Ekokardiyografi 
• Dobutamine stres 

ekokardiyografi 
• Talyum miyokard 

perfüzyon sintigrafisi 

En iyi seçenek merkezin 
deneyimi ile ilişkili 



Kardiyovasküler değerlendirme -İnvazif 
• Non-invazif  test sonucu pozitif olanlar 
• Miyokard infarktüsü öyküsü olanlar 
• Kararsız anjina  
• DM gibi kalp hastalığı riski yüksek olanlar 

 

Anjiografi 
 

Anjioplasti/KABG 
 

Tx öncesi 
 



İskemik Kalp hastalığı olanlarda 

Böbrek nakline uygun 

• Düşük riskli 
asemptomatik hastalar 

• Non-invazif testi negatif 
bulunan asemptomatik 
hastalar 

• Başarılı girişim 
uygulanmış hastalar 

• Anjiografide kritik 
hastalığı olmayan ve 
uygun medikal tedavi 
alanlar 

Böbrek nakli kontrindike  

• Progresif anjinal 
semptomları olanlar 

• Son 6 ay için MI 
geçirmişler 

• Uygun kardiyak 
değerlendirme 
yapılmamış olanlar 

• Ciddi yaygın hastalığı 
olup, non-invazif testi 
pozitif ve girişime uygun 
olmayan hastalar 



LV disfonksiyonu 

İKH olanlar düzenli aralıklarla yeniden değerlendirilmeli 

LV disfonksiyonu böbrek nakline KI değil ancak bu  
hastalarda ileri değerlendirilmeli 

Üremik LV disfonksiyonu nakilden sonra gerileyebilir, 

Ciddi geri-dönüşümsüz (non-üremik) kardiyak  
disfonksiyonu olanlar listeye alınmamalı 

Hastalar kapak hastalıkları açısından da değerlendirilmeli  



Kardiyovasküler sorunlarda  
medikal önlemler 

KV riski yüksek hastalara  
• tx’dan en az bir ay önce beta-bloker başlanması 
• Perioperatif olarak betablokerlerin aniden 
kesilmemesi 

• Düşük doz aspirin ve clopidogrel tx’a 
kontrindikasyon oluşturmaz 

• Sigara !!! 



Serebrovasküler  
Hastalıklar 

• Risk faktörü taşıyan yaşlı hastalarda karotis stenozu 
aranmalı 
 

• TİA öyküsü olanlar özellikle incelenmeli 
 

• Karotis cerrahisi gerekiyorsa tx öncesinde planlanmalı 
 

• ODPKBH olup başağrıları ve  ailede anevrizma öyküsü 
varsa MR görüntüleme 



Periferik Damar Hastalığı (PDH) 
• Özellikle diyabetik hastalarda önemli bir sorun 

• Posttx diyabetiklerde %20; non-diyabetiklerde %5 
• PDH  

• Amputasyon 
• Allograft iskemisi 
• Ciddi morbidite 
• Düşük hasta sağkalımı (2x daha fazla mortalite) 

Diyabetik hastalar 
Klaudikasyo öyküsü  (+) 
Periferik nabızların zayıf  

Doppler US  ile 
periferik damarların  

değerlendirilmesi 

Ciddi bilateral ilyak veya alt extremite arter hastalığı, 
Büyük abdominal aort anevrizması varlığında Tx kontrindike 



Akciğer  Hastalığı 
• Evde oksijen tedavisi 
gereksinimi 

• Kontrolsüz astım 
• Ciddi cor pulmonale 
• Ağır KOAH 
• Pulmoner fibrosis 
• Restriktif AC hastalığı 

Böbrek nakli 
yapılmamalı 



Gastrointestinal  
Hastalıklar 

 Aktif Peptik Ülser   Tx öncesi tedavi edilmeli 

 Kolelitiyazis 

Bilinen kolon polipi 
Divertikülleri 
IBH 

Tx öncesi kolonoskopi 

  ? 



Malignite taraması 

Erkekler 

• Testis muayenesi 
• >50 yaş PSA ve rektal 

muayene 

Kadınlar 

• Meme muayenesi 
• PAP smear testi 
• Mamografi  
  >40 yaş  
 Aile öyküsü varsa : 
       >35 yaş  

• >50 yaşındaki tüm hastalara tarama kolonoskopisi 
• Barrett özefagus öyküsü (+) Özefagogastroduodenoskopi 
• Abdominopelvik ultrasonografi  



Önceden bilinen malign hastalığı olanlar 

Tümör spesifik hastalar için Israel Penn Uluslararası  Transplant 
Tumör Veri tabanına başvurulabilir (www.ipittr.uc.edu/Home.cfm) 

Kanser Tipi Bekleme süresi 
Meme Ca  
LN(+);bilateral hastalık;inflamatuvar histoloji 
İn situ 

 
5 yıl 
2 yıl 

Malign melanom 5 yıl 
Kolorektal Ca 
İn situ Duke’s A veya B1 

5 yıl 
2 yıl 

Cilt: BCCa/SCCa - 
Mesane: İn situ ca /noninvazif papiller tm - 

http://www.ipittr.uc.edu/Home.cfm


Hematolojik Hastalıklar 

• Tekrarlayan düşük 
•  arteryel/venöz 

tromboz 
•  HD’de greft veya 

fistül trombozu 
•  SLE 
•  Önceden 

açıklanamayan greft 
trombozu 

Rutin: Tam kan sayımı/PTT ve INR 
• Hiperkoagülasyon eğilimi 

açısından değerlendirilmeli 
• ACA 
• Faktör 5 Leiden Mutasyonu 
• Protrombin gen mutasyonu 
• Protein S/Protein C 

 
• Perioperatif dönemde 

antikoagülasyon gerekebilir 

• Kanama eğilimi olanlar    

• Monoklonal gamopati veya  
• TKS’da persistan anormallikleri 

olanlar 

• Kemik iliği 
biyopsisi 

• Koagülasyon parametreleri 



Obezite 
• BMI >35 kg/m2 posttransplant risk yüksek 

• Greft kaybı 
• Cerrahi komplikasyonlar 
• Yeni başlangıçlı diyabet 

 

Tx öncesi kilo verdirme 
Bazı tx merkezleri BMI >40 kg/m2 olanları önce obesite 

cerrahisine yönlendiriyor. 
 



Psikososyal sorunlar 

• Hastalar tx sürecinin potansiyel yarar ve tehlikelerini  
• Yaşam boyu immunsupresif tedavi alacaklarını 
• Yaşam boyu tıbbi takip gerekeceğini  
                                                                   anlamalıdırlar 

• Kognitif bozuklukları olanlar aile/bakıcı desteği 
varlığında  tx olabilirler 

• Ruh hali/anksiyete ya da kişilik bozukluğu olanlar 
psikiyatriye yönlendirilmelidir 

• Alkol/madde bağımlılığı olan, diyaliz tedavisi sırasında 
kompliyansı düşük olan hastalar önce rehabilite 
edilmelidirler 

Amaç: Tx sonrası kompliyans ve sonuçları etkileyecek 
davranışsal/sosyal ve  ekonomik sorunları belirlemek 



Böbrek nakli için kontrindikasyonlar 
Mutlak 

• Tedavi edilmemiş 
enfeksiyon  

• Yaşam beklentisi kısa, 
aktif malignite 

• Yaşam beklentisi kısa , 
kronik hastalık 

• Alkol/madde bağımlılığı 
• Geri döndürülebilir 

böbrek yetmezliği 
 

Görece 
• Aktif enfeksiyon 
• Aktif hepatit /Kronik KC 

hastalığı 
• Aktif peptik ülser 
• SVH 
• Kanıtlanmış habitüel 

nonkompliyans 
• Malnütrisyon 
• Kanser öyküsü 
• HIV enfeksiyonu (aktif) 
• Primer oksaloz  
• Ağır hiperparatiroidi 

 



Tx  listesinden çıkarılma nedenleri 



ÖZEL DURUMLAR 



Retransplantasyon 
• Önceki tx öyküsü iyi alınmalı 

• Komplikasyonlar 
• Greftin kaybedilme nedeni 
• Non-kompliyans öyküsü 

 
• Minimum bekleme süresi gerekli değil 

 
• Sensitize hastalar  

• Özel ve ayrıntılı immunolojik değerlendirme 
• Desensitizasyon protokolleri 

 



Primer Renal Hastalık 
• Bazı hastalıkların tekrarlama riski yüksek 

• FSGS - bilgilendirilmeli 
• Membranöz  GN 
• MPGN 
• IgA nefropatisi 
• DN 
• Primer hiperoksalüri Kombine  Böbrek+KC 

• Ancak hiçbiri transplantasyona kontrindikasyon değil 
• Transplantasyonun optimal zamanlaması  bazı 

hastalıklarda önem kazanır: 
• Anti-GBM hastalığı 
• Lupus nefriti 
• Vaskülit 
• Trombotik mikroanjiyopati 

Hastalığın IS tedavi 
gerektirmeden ya da min. 

IS ile 6-12 ay baskılı 
olması   



• Urolojik öyküsü olanlar 
• İşeme disfonksiyonu 
• Mesane augmentasyonu veya substitüsyonu 
• Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu 
• Piyelonefrit 
• VUR 
• Bazal US’da kara verilemeyen olgular 

 

Alt Üriner Sistem Anomalisi olanlarda 

Voiding 
sistouretrogram 
+/- Urodinamik 

testler  

• Önceden siklofosfamid almış veya işeme 
sırasında  irritatif bulguları olanlarda İdrar sitolojisi 

Sistoskopi 



Pretransplant nefrektomi 

ODPKBH 
• Tekrarlayan, semptomatik 
kist komplikasyonları varsa 
• Böbrek boyutu tx cerrahisini  
zorlaştıracaksa 

VUR+ 
Tekrarlayan 

PN 

• Posttx enfeksiyonu  
azaltıp azaltmadığı ? 

Urolitiyazis 
+Tekrarlayan 

PN 

Çocuklarda 
Masif 

proteinüri 
• Fin tipi konjenital NS 



SONUÇ 

 
Hastaların nakle hazırlık sürecinin dikkat ve özenle 

yürütülmesi hasta ve greft sağkalımının uzatılabilmesi 
ve postx dönemde gelişebilecek komplikasyonlardan 

korunulabilmesi için esasdır. 

Evre 5 KBH hastaları için en iyi RRT seçeneği : 
                   BÖBREK NAKLİ 

Canlı donörden tx, renal tx’a uygun tüm  
hastalar için değerlendirilmeli. (1A) 

 
Yaş tx için bir kontrindikasyon değil; 

 ancak yaş ilişkili komorbidite sınırlayıcı (1B) 
 



Kaynaklar 
• NDT 2000 EBPG  for Transplantation 
• The Evaluation of Renal Transplant Candidates:Clinical 

Practice GuidelinesAmerican Journal of Transplantation 
2001; Suppl. 1: Vol. 2: 5–95 Kasiske ve  ark. 

• UK Guidelines for renal transplantation (2011) 
• Canada Guidelines (2005) 
• Up-to date – Preparing the renal tx candidate 
• Preoperative cardiovascular evaluation AJT 2011 
• Preoperative infectious screening and vaccination CID 

2009 
• Recommended Adult Immunization Schedule-US 2012 –

Centers for Disease Control and Prevention 
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