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ÖZ 

Giriş: İnsizyonel herni(İH), abdominal cerrahi sonrası sık gelişen komplikasyonlardan biridir. Solid organ 
transplantlı hastalarda ise, İH gelişimi açısından rejeksiyonu önlemek amacıyla verilen immunosupresif tedavi 
nedeniyle risk artmıştır. Biz bu çalışmada böbrek nakilli hastalarda İH gelişimi ile ilişkili risk faktörlerini ortaya 
koymayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2006 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında 599 böbrek nakilli olgunun 
verilerini retrospektif olarak inceledik. İH gelişen 22 hasta tespit ettik. Bu hastalara yaş, cinsiyet, vücut kitle 
indeksi(VKİ), donör tipi(kadavra/canlı) özellikleri açısından benzer özellikte olan ve nakil sonrası takipte İH 
gelişmeyen 88 hastayı kontrol grubu olarak belirledik ve bu iki gruba ait verileri istatiksel olarak karşılaştırdık.  

Bulgular: Herni grubunda 13(%59) hastada, kontrol grubunda ise 30(%34) hastada gecikmiş graft fonksiyonu 
(GGF) gelişti ve  genişletilmiş kriterli donor kullanılan böbrek nakilli hasta sayısı sırasıyla 7(%31) ve 21(%23)  
olarak tespit edildi. Ortalama soğuk iskemi süreleri  ise sırasıyla 14.2±7.1 ve 13±6.6 saatti. Cerrahi sonrası 
takiplerinde İH grubunda %22, kontrol grubunda ise %5 oranında cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) tanısı kondu. 
Tek değişkenli analizlerde IH grubunda GGF ve CAE oranları anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p=0.032, 
p=0.005). Bu iki veriyle yaptığımız çok değişkenli regresyon analizi sonucunda ise her ikisi de istatiksel olarak 
anlamlı olmaya devam etti(p=0.037,p=0.013). 

Sonuç: Böbrek nakilli hastalarda CAE ve GGF İH gelişimini artıran risk faktörleridir. Önleyici methodlar ve uygun 
tedavi CAE ile ilişkili IH oluşum riskini azaltabilir.  

 

SUMMARY 

Introduction: Incisional hernia(IH) is a common complication following abdominal surgery. Also, patients with 
solid organ transplant have increased risk of developing IH due to immunosuppressive treatments to prevent 
rejections. In this study, we aimed to reveal the risk factors for the development of IH in patients with kidney 
transplant. 

Material and Method: We retrospectively reviewed 599 kidney transplants performed between January 2006 and 
May 2019 in our center. Twenty-two recipients  of the 599 recipients analyzed were complicated by incisional 
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hernias and comprised the study group. Kidney transplant recipients without incisional hernia and with similar to 
study group in terms of age, gender, body mass index(BMI) and donor type(cadaveric/living) constituted the 
control group(n=88). We compared the variables of two groups statistically. 

Results:Delayed graft function(DGF) developed in  13(59%) patients with IH and 30(%34) patients without IH. In  
study and control grup, the number of patients using extended criteria donors was 7(31%) and 21(23%) and the 
mean cold ischemia times were 14.2 ± 7.1 and 13 ± 6.6 hours, respectively. In the post-operative period, 22% of 
the IH group and 5% of the control group were diagnosed with surgical site infection (SSI). DGF and SSI were 
found to be significant in univariate analysis (p=0.032, p=0.005).Variables found significant in univariate analyses 
were entered into multivariate analyses conducted with logistic regression. Finally, we found  both DGF and SSI 
statistically significant (p=0.037,p=0.013). 

Conclusion: Delayed graft function and surgical site infection are risk factors of IH following kidney transplant. 
Preventive methods and apropriate treatment of SSI may help to reduce the risk of incisional hernia formation due 
to surgical site infection. 

 
 

 

GİRİŞ 

İnsizyonel herni(İH) abdominal operasyon 
sonrası sıklıkla görülen ve yaşam kalitesini 
etkileyen komplikasyonlardan birisidir. İnsidansı 
yüzde %2 ile %20 arasında değişmektedir(1,2). 
Yapılan çalışmalarla birlikte  sigara kullanımı, 
obezite, abdominal operasyon öyküsü, cerrahi 
alan enfeksiyonu(CAE) gibi faktörlerin herni 
gelişimi açısından riskli olduğu bilinmektedir(3). 

Solid organ transplant hastaları ise uzun süreli 
üremi, kas ve doku kaybı sebebiyle  İH gelişimi 
açısından daha yüksek risk altındadır(4,5) ve 
böbrek nakli sonrası herni insidansı  %1,6 - 18 
aralığında değişkenlik gösterir (6). Nakil sonrası 
takiplerde İH gelişen hastalar incelendiğinde; 
vücut kitle indeksi(VKİ), CAE, gecikmiş graft 
fonksiyonu(GGF) ile herni gelişimi arasında ilişki 
olduğu gösterilmiştir (7,8).  

Immunsupresif tedavi alanındaki ilerlemeler nakil 
sonrası graft sağ kalımını artırmakla birlikte çeşitli 
komplikasyonlara neden olmaktadır. Nakil son-
rası immunsüpresif ajanların kullanımı alıcılarda 
yara yeri iyileşmesini olumsuz etkileyebilmekte, 
özellikle de sirolimus ve everolimus içeren tedavi 
protokollerinin, herni gelişim sıklığını artırdığı 
bilinmektedir(8,9). 

Çalışmamızın amacı merkezimizde son dönem 
böbrek hastalığı nedeniyle böbrek nakli yapılan  
ve takiplerinde İH gelişen hastalarda herni geli-
şimi ile ilişkili  risk faktörlerini ortaya koymaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Merkezimizde Ocak 2006 ve Mayıs 2019 tarihleri 
arasında böbrek nakli olmuş 599 hastanın 

kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışma 
grubunu nakil sonrası İH gelişen 22 hasta ve 
buna karşılık kontrol grubunu(n=88) ise nakil 
sonrası takiplerde İH gelişmeyen yaş, cinsiyet, 
verici tipi(canlı/kadavra), VKİ açısından çalışma 
grubu ile benzer özelliklerdeki hastalar oluşturdu.  

1 yıldan az takip süresi olan , nakil öncesi herni 
öyküsü ve pulmoner hastalık öyküsü olanlar 
çalışma dışında kabul edildi. 

Tüm hastalara ait demografik özellikler (yaş, 
cinsiyet, VKİ,donör tipi), indüksiyon ve idame 
amacıyla kullanılan immünsüpresif tedavi, geniş-
letilmiş kriterli donor özelliği, nakil öncesi diyaliz 
süresi, diyaliz tipi, GGF varlığı, soğuk iskemi 
süresi, nakil öncesi Tip2DM(Diabetes Mellitus) 
tanısı, postoperatif koleksiyon (hematom/ lenfo-
sel), nakil sayısı, nakil dışı batın operasyonu, 
CAE, iliak insizyon bölgesi, immunadsorbsiyon 
tedavisi, rituximab kullanımı, herni öncesi rejek-
siyon gelişip gelişmediği, takip süreleri analiz 
edildi. 

İH tanısı cerrah tarafından klinik muayene  ile 
konuldu. Şüpheli olgularda görüntüleme yöntem-
lerinden yararlanıldı. Rejeksiyon tanısı tru-cut 
biyopsi iğnesi ile alınan doku örneğinin nefro-
patolog tarafından değerlendirmesiyle konuldu. 

Ayrıca çalışmaya ait onay İzmir Bozyaka Eğitim 
Araştırma Hastanesi Etik Kurul Komitesi’nden 
alındı (16.12.2020/9) 

Cerrahi Teknik 

Tüm hastalara sol ya da sağ Gibson insizyonu  
uygulanarak iliak fossa ortaya kondu. Graft 
böbrekler retroperitonyuma yerleştirildi ve tüm 
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vakalarda dren kullanıldı. Hastaların fasyaları 
looped polydioxanone suture materyali (No.1) 
kullanılarak aynı teknikle (önce internal oblik -
transvers muskulo-fasyal yaprağı ve sonrasında 
süperfisiyal eksternal oblik muskulo-fasyal yap-
rağı kapama şeklinde) kapatıldı.  

İstatiksel Yöntem 

İstatiksel analizler için SPSS (SPSS: An IBM 
Company, version 15.0, IBM Corporation, 
Armonk, NY, USA) yazılım programı kullanıldı. 
Bütün veriler için ortalama ve standart sapma 
değerleri hesaplandı. İki gruba ait verilerde 
nominal veriler için Ki-kare testi kullanıldı. Sayısal 
veriler için normal dağılım gösteren değerlere 
student-t testi, normal dağılım olmayanlara Mann 
Whitney U testi yapıldı. Bu analizlerde anlamlı 
çıkan verilere logistic regresyon analizi yapıldı. P 
<0.05 olan sonuçlar istatiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalışma grubumuz nakil sonrası İH gelişen(n=22)  
ve buna karşılık yaş, VKİ, cinsiyet, donör 
tipi(kadaverik/canlı) özellikleri açısından herni 
grubu ile benzer özellikte olan ve IH gelişmeyen 
kontrol grubu (n=88) olmak üzere  toplam 110 
hastadan oluşmaktadır. İH ve kontrol grubundaki 
hastaların ortalama takip süreleri sırasıyla 
59.5±39.4 ve 59.3±40.3 ay, yaş ortalamaları 
51.7±6.7 ve 51.4±6, kadın cinsiyet oranları ise 
her iki grupta  %50, VKİ ortalamaları 26.2±3.9  ve 
25.3±4.4 kg/m2 ve bu gruplara ait donörlerin VKİ 
ortalamaları ise sırasıyla 26.7±3.3 ve 26.3±3.7 
kg/m2 olarak belirlendi. Grupların bazal demo-
grafik verileri Tablo1’de gösterilmiştir. 

Son donem böbrek yetmezliği sırasında herni 
grubundaki 22 hastadan 20’si hemodiyaliz 

tedavisi alırken bu grupta periton diyaliz tedavisi 
alan hasta yoktu. Kontrol grubunda ise nakil 
öncesi dönemde 78 hasta hemodiyaliz, 8 hasta 
ise periton diyaliz tedavisi aldı. Hastaların  diyaliz 
süreleri karşılaştırıldıgında, herni grubuna orta-
lama 66.8±51 ay kontrol grubuna ise  69.1±52.8 
ay diyaliz tedavisi uygulandı. 

Herni grubunda 22 hastanın 13(%59)’ünde, 
kontrol grubunda 30(%34) hastada GGF gelişti 
ve  genişletilmiş kriterli donor kullanılan böbrek 
nakilli hasta sayısı sırasıyla 7(%31) ve 21(%23)  
olarak tespit edildi. Soğuk iskemi süreleri karşıla-
tırıldığında ise herni ve kontrol grubunda bu 
sürelerin14.2±7.1 ve 13±6.6 saat olduğu görüldü. 

Cerrahi sonrası takiplerinde insizyonel herni 
grubunda %22, kontrol grubunda ise %5 ora-
nında CAE tanısı kondu. Bu enfeksiyonların 
hepsi antibiyotik (AB) tedavisi ile iyileşti. 

Herni grubunda 2 hastada kontrol grubunda ise 
19 hastada Tip2 DM tespit edildi. Postoperatif 
takiblerinde herni grubunda 1, kontrol grubunda 
ise 6  hastada ameliyat bölgesinde koleksiyon 
tespit edildi. Bu koleksiyonlar(hematom/lenfosel) 
konservatif ya da girişimsel yöntemlerle başarılı 
şekilde tedavi edildi. 

İnsizyonel herni gelişen bütün hastalara prolen 
mesh onarımı uygulandı. Bu hastaların takibinde 
1 hastada nüks herni gelişti. Diğer hastalarda ise 
herni onarımı sonrası komplikasyon görülmedi. 
Nüks herni gelişen hastaya tekrar prolen mesh ile 
onarım yapıldı. 

Tek değişkenli analizlerde GGF ve CAE istatiksel 
olarak anlamlı bulundu (p=0.032, p=0.005, Tablo 
2). Sonrasında bu iki değişkenle çoklu regresyon 
analiz yapıldı. Bu analizde GGF ve CAE anlamlı 
kalmaya devam etti (p=0.037p=0.013, Tablo 3).  

 
Tablo 1. Demografik veriler 

 

        İH Grup(n:22) Kontrol Grup(n:88) p  

Yaş(ort ± SD)        51.7 ±6.7 51.4 ± 6.0  0.84 

Kadın cinsiyet, n(%)         11(50) 44(50)  1.0 

VKİ (kg/m2)            

Donör            26.7±3.3 26.3±3.7      0.38 

Alıcı          26.2±3.9          25.3±4.4      0.54 

Donör Tipi, n(%)         

    Kadavra 18 (82)           72 (82) 1.0 

    Canlı  4 (18)           16 (18)      1.0 

VKİ:Vücut Kitle İndeksi, İH:İnsizyonel Herni 
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Tablo 2. Hastaların donör, alıcı ve graft bulgularının karşılaştırılması 

 IH Grup(n:22) Kontrol Grup(n:88) p 

GGF, n(%) 13(59) 30 (34) 0.032* 

Genişletilmiş kriterli donör  n(%) 7(31) 21 (23) 0.44 

Soğuk iskemi zamanı(saat) 14.2±7.1               13±6.6 0.4 

Tip 2 Diyabet, n(%) 2(9)               19(21) 0.18 

CAE, n(%) 5(22)                4(5)  0.005* 

Rejeksiyon, n(%) 5(22)               11(12) 0.22 

Abdominal cerrahi öyküsü, n(%) 5(22) 28(31) 0.4 

Tacrolimus, n(%) 14(63) 60(58) 0.68 

Myfortic, n(%) 9(40)  50(88) 0.18 

Cell-cept, n(%) 11(50)  38(43) 0.56 

Prednisone, n(%) 22(100)  88(100) 1.0 

Sirolimus, n(%) 1(4)    1(1) 0.28 

Everolimus, n(%) 2(9)   20(22) 0.15 

Ciclosporine , n(%) 3(13)   16(18) 0.61 

Azathioprine, n(%) 1(4)    1(1) 0.29 

Diyaliz tipi   0.11 

Hemodiyaliz, n(%) 20(90) 78(88)  

Periton diyalizi, n(%) 0 8(9)  

Pre-emptif, n(%)  2(9)                2(2)  

Reoperasyon, n(%) 3(13)    4(5) 0.12 

Postoperatif koleksiyon, n(%)   1(4)       6(7) 0.6 

Sol insizyon, n(%)  8(36)     45(51) 0.2 

Immunadsorbsiyon, n(%)  2 (9)     5(6)   0.56 

Rituximab , n(%)    2 (9)       3(3) 0.25 

Diyaliz Süresi, n(%)     66.8±51            69.1±52.8         0.46 

Takip süresi(ay) 59.5±39.4(12-168) 59.3±40.3(12-167)  

GGF: Gecikmiş Graft Fonksiyonu, CAE: Cerrahi Alan Enfeksiyonu 

Tablo 3. Lojistik regresyon analiz sonuçları (N=110, Nagelkerke R2 =0.146) 

 OR [Exp(B)] (95% CI) P 

Cerrahi Alan Enfeksiyonu 6.4(1.491- 28.043) 0.013 

GGF 2.8(1.064- 7.833) 0.037 

GGF: Gecikmiş Graft Fonksiyonu,  

 

TARTIŞMA 

Böbrek transplantlı hastalarda, immunosüpresif 
tedavinin bir sonucu olarak lenfosel, yara 
ayrışması ve İH görülme riski daha fazladır (8). 
Bu riski artıran faktörler arasında artmış yaş, 
transplant bölgesine yönelik tekrar eden girişim-
ler, VKİ ve immunosupresif ajanlar yer alır (10). 
İH’lerin yarısından fazlası cerrahi sonrası ilk 6 ay, 
yaklaşık %75’i 2 yıl, %97’si ise 4 yıl içinde gelişir 
(7). Bizim çalışmamızda yaklaşık 5 yıllık takip 
süresinde böbrek nakilli hastaların %3.6’sında 

cerrahi komplikasyon olarak IH gelişti.  IH gelişimi 
böbrek transplantasyonu cerrahisi sonrası orta-
lama 13±11.3 ayda tespit edildi. Bu hastaların 
%36 si ilk 6 ay, %81’i ilk 2 yıl, tamamı ise ilk 4 yıl 
içerisinde görüldü. İH gelişen ve gelişmeyen iki 
grubu karşılaştırdığımızda GGF ve CAE İH gru-
bunda anlamlı olarak farklı olduğu tespit edildi. 

GGF, böbrek transplantasyonu sonrası ilk hafta-
da diyaliz ihtiyacını tanımlar ve daha fazla akut 
hücresel rejeksiyon görülmesi ve graft sağkalım 
süresinin kısalması ile ilişkilidir. Dönor yaşının 
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yüksek olması, donör ve alıcıya ait yüksek BMI, 
soğuk ve sıcak iskemi sürelerinin uzaması, 
diyabet varlığı gibi bir çok faktörden etkilenir(11). 

Retrospektif bir çalışmada, 930 böbrek trans-
plantlı hastada 11 yıllık takip süresinde IH 
görülme insidansı %5 olarak tespit edilmiş ve IH 
görülmeyen grupla karşılaştırıldığında çoklu 
değişken analizlerde GGF ve hastanede kalış 
süresinin anlamlı şekilde farklı olduğu gösterilmiş. 
CAE ise analizlerde anlamlı bulunmamış(7). 
Bizim çalışmamızda ise IH gelişen 22 hastanın 
13(%59)’ünde nakil sonrası GGF gelişti. Kontrol 
grubunda ise bu oran %34 olarak bulundu. Ayrıca 
İH gelişen hasta grubunda  GGF oranlarına 
paralel olarak ortalama soğuk iskemi süreleri 
(14.2±7.1 vs 13±6.6), rejeksiyon görülme oranları 
(%22 vs %11), genişletilmiş kriterli donör oranı 
(%31 vs %23) kontrol grubuna göre daha yüksek 
bulundu. 

Abdominal operasyon sonrası CAE gelişen 
hastalarda İH gelişim riski artmıştır (12,13). Bu 
ilişki ayrıca solid organ transplantasyonu olan 
hastalarda da gösterilmiştir. Böbrek nakli sonrası 
hastalarda CAE %4 -7.5 oranında görülür ve 
özellikle obez hastalarda daha sıktır(14). Nakil 
sonrası immunsupresif tedavi yara iyileşmesini 
olumsuz etkileyerek insizyonel herniye sebep 
olabilir. Smith ve arkadaşlarının yaptığı bir çalış-
mada, solid organ transplantlı hastalarda İH ile 
ilişkili risk faktörleri incelenmiş . Böbrek, karaciğer 
ve pankreas nakli sonrası, CAE ile IH gelişimi 
arasında her üç grupta da anlamlı ve güçlü bir 
ilişki tespit edilmiş(6). Bizim çalışmamızda ise 

CAE IH hasta grubunda %22,7 kontrol grubunda 
ise %5 oranında izlendi. CAE hastaları uygun AB 
tedavisi ile iyileştirildi.  

Biz çalışmamızda hastaların nakil sonrası kullan-
dığı immunsupresif ajanları da ele aldık. Ancak 
her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
fark bulamadık. Nakil sonrası IH gelişimi ile 
immunsupresif ilaçlar arasında ilişki olduğunu 
gösteren çalışmalar mevcuttur. Everolimus ve 
sirolimus gibi ajanlar yara yileşmesini etkileyerek 
İH gelişim riskini artırmaktadır(8,9,15).Ayrıca  
Humar ve arkadaşlarının böbrek nakilli 2013 
hasta arasında yaptığı retrospektif çalışmada 
mycophenolate mofetil (MMF) kullananlarda an-
lamlı şekilde daha fazla IH komplikasyonu geliş-
tiği tespit edilmiş.Bu etkinin muhtemelen MMF’in 
antiproliferatif etkisi ile kas ve fasya iyileşmesini 
etkilemesiyle olduğu ileri sürülmüş (10). Çalış-
mamızda bazı kısıtlamalar mevcuttur. Öncelikle 
bu bir retrospektif çalışmadır ve çalışmaya katılan 
hasta sayısı göreceli olarak azdır. Ayrıca insiz-
yonel herni risk faktörlerinden  sigara kullanımı ile 
ilgili bilgilerin olmaması yaptığımız analizleri 
etkilemiş olabilir. 

SONUÇ 

Biz böbrek nakli sonrası GGF ve CAE gelişiminin 
İH için anlamlı bir risk faktörü olduğunu bulduk. 
Özellikle CAE ile ilişkili intraoperatif ve 
postoperatif önlemlerin alınması ve CAE gelişen 
hastalarda kısa sürede uygun AB tedavi verilmesi 
insizyonel herni gelişimini önlemesi açısından 
önemlidir.  
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