
Araştırma Makalesi / Research Article         

 

 

 

CANLI VERİCİLİ BÖBREK NAKLİ DONÖRLERİMİZİN UZUN DÖNEMLİ  
TAKİP SONUÇLARI 
 

LONG-TERM FOLLOW-UP RESULTS OF OUR LIVING KIDNEY  
TRANSPLANTATION DONORS 
 
Cenk ŞİMŞEK            Murat KARATAŞ 

 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 
 

Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli,donör nefrektomi, GFR, böbrek yetmezliği 

Keywords: Kidney transplantation, donor nephrectomy, GFR, kidney failure 
 

Yazının alınma tarihi: 09.03.2021       Yazının kabul tarihi: 10.05.2021       Online basım:21.05.2021 

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 25 (2): 93-99, 2021

 
 

ÖZ 

Giriş: Canlı vericili böbrek nakli, alıcı için mevcut faydalarıyla birlikte donörler için de artmış risk faktörleri 
barındırmaktadır. Biz bu çalışmamızda nakil amacıyla donör nefrektomi yapılan bireylerin uzun dönem takip 
sonuçlarını ortaya koymayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 1998 ile Haziran 2019 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştirilen canlı vericili böbrek 
nakillerine ait ve en az 1 yıl takip süresi olan 297 donör çalışmaya alındı. Veriler hasta dosyalarından retrospektif 
olarak kaydedildi. Son kontrolde donörlere ait  klinik ve laboratuar özellikler bağış öncesi dönemle karşılaştırıldı. 
Ayrıca,donörler son kontroldeki GFR değerlerine göre iki gruba ayrılarak (Grup 1: GFR ˂ 60 mL/dk/1.73 m² ,  
Grup 2 : GFR ˃ 60 mL/dk/1.73 m² ) karşılaştırıldı. 

Bulgular: Donörlerin ortalama takip süresi 47,4±44,3[12-215] ay, ortalama yaşı 47.3 ± 11.4 yıldı. Kadın donörlerin 
sayısı 148 (49,8 %)di. Son kontrolde donörlere ait HT ve obezite oranı nefrektomi öncesi dönemle 
karşılaştırıldığında anlamlı şekilde artış olduğu tespit edildi(6.3% vs 3.3%, 30.3% vs 21.5). Takip sırasında 79 
(26,6%) olguda GFR ˂ 60 mL/dk/1.73 m² (Grup 1) iken 218 (73,4%) olguda GFR ˃ 60 mL/dk/1.73 m² (Grup 2) idi. 
Gruplar karşılaştırıldığında 1. Gruptaki olguların daha yaşlı (52.3 ± 10 vs 45.5±11 yıl, p=0.001) ve nefrektomi 
öncesi dönemde daha yüksek hipertansif donör oranına( 6% vs 4%, p=0.01) ve  bazal ürik asit seviyelerine sahip 
(5±1.4 vs 4.5±1.4, p=0.003) oldukları görüldü. 

Sonuç: Donör nefrektomi yapılan bireylerin uzun dönem takiplerinde HT ve obezite insidansı artış göstermektedir. 
GFR’de düşüş olmasına rağmen, son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) riski düşüktür. 

 
SUMMARY 

Introduction: Living-donor kidney transplantation has increased risk factors for donors despite benefits for the 
recipients. In this study, we aimed to evaluate the long-term follow-up results of living kidney donors. 

Material and Method: Living donors of kidney transplants between January 1998 and June 2019 were 
retrospectively evaluated. 297 cases were included in the study. Donors with less than 1 year of follow-up were 
excluded. At the last control, the clinical and laboratory characteristics of the donors were compared with the pre-
donation period. The participants were divided into to groups according to last control GFR value (Group 1: GFR 
˂ 60 mL/dk/1.73 m²,  Group 2 : GFR ˃ 60 mL/dk/1.73 m² ). 

Results: In the included 297 donors,  mean follow-up in months ± SD (range) was47,4±44,3[12-215]. The mean 
age in years ± SD (range) was47.3 ± 11.4 and 49,8 % of donors were female.At the last control, the 
hypertension(HT) and obesity rate of donors were found to be significantly increased compared to the pre-
nephrectomy period (6.3% vs 3.3%, 30.3% vs 21.5). During follow-up, GFR was ˂ 60 mL / min / 1.73 m² (Group 
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1) in 79 (26.6%) cases, and GFR was ˃ 60 mL / min / 1.73 m² (Group 2) in 218 (73.4%) cases. Compared with 
counterparts, the patients in the Group 1 were older (52.3 ± 10 vs 45.5 ± 11 years, p = 0.001) and had higher 
hypertension rate (6% vs 4%, p = 0.01) and basal uric acid levels in the pre-nephrectomy period (5 ± 1.4 vs 4.5 ± 
1.4, p = 0.003). 

Conclusion: The incidence of HT and obesity  has increased in the living kidney donors at the follow-up. 
Although there is a decrease in GFR, the risk of end stage renal failure (ESRD) is low.  
 

 

GİRİŞ 

Son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY) artan 
yükü göz önüne alındığında, kadaverik nakillerle 
kıyaslandığında, canlı vericili böbrek naklinde 
daha iyi sonuçların elde edilmesi ilgi çekicidir. 
SDBY olan hasta sayılarının hızla artması ve ka-
davradan elde edilen organların yetersiz olması 
nedeniyle, canlı vericili böbrek nakli sayısında 
anlamlı bir artış söz konusudur (1). Canlı vericili 
böbrek nakli, nakil listesinde uzun bekleme 
sürelerinin olmaması, alıcılar için çok iyi sonuçlar 
ve donör kabulü için genişletilen kriterler 
nedeniyle SDBY tedavisi için optimal bir seçenek 
haline gelmiştir (2). Alıcı için mevcut faydalarının 
yanında donörler için de artmış risk faktörleri 
barındırmaktadır. Daha önceki çalışmalar böbrek 
bağışının mortaliteyi etkilemediğini göstermesine 
rağmen (3) Mjøen ve ark. (4) yaptıkları çalışmada 
böbrek donörleri ve demografik özellikler açısın-
dan eşleştirilmiş sağlıklı bireyleri karşılaştırmışlar 
ve böbrek bağışının uzun donem takip süresi 
boyunca (20 yıldan fazla) tüm nedenlere bağlı 
ölüm oranındaki göreceli riskte % 30'luk bir 
artışla ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca 
Muzaale ve ark. (5) canlı böbrek donörlerinde 
yaşam boyu SDBY riskini% 0,9, donör olmayan 
sağlıklı bireylerde ise% 0,14 olarak tahmin 
etmiştir. Başka bir çalışmada ise SDBY, hipertan-
siyon(HT), diyabet (DM) ve obesitenin artışı gibi 
kardiyovasküler risk faktörlerinde artış görülmek-
tedir (6).  Yakın tarihli başka bir çalışma, donör 
nefrektomi sonrasında artmış kümülatif bir SDBY 
insidansı olduğunu tespit etmiş ve yaşam boyu 
SDBY riskinin  önemini vurgulamıştır (7). Kişisel 
tıbbi fayda olmaksızın, değişik riskleri üstlenen 
donörlerin nefrektomi sonrası dönemde monitori-
zasyonu önem arz etmektedir. Biz de çalışma-
mızda canlı vericili böbrek nakli amacıyla donör-
nefrektomi yapılan bireylerin uzun dönem takip 
sonuçlarını ortaya koymayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Ocak 1998 ile Haziran 2019 tarihleri arasında 
kliniğimizde gerçekleştirilen canlı vericili böbrek 

nakillerinin donörleri hasta dosyalarından ve 
hastane kayıtlarından retrospektif olarak tarandı. 
Verilerine tam olarak ulaşılan, donör olabilme 
kriteri olarak 18 yaş üstü, glomerüler filtrasyon 
hızının (GFR) 70 ml/ dk/1,73 m² üzerinde olan, 
vücut kitle indeksinin (BMİ) ≤35 kg/m² olan, 
proteinürisi olmayan (˂300 mg/gün) ve en az 1 
yıllık izlemi olan toplam 297 donör çalışmaya 
dahil edildi. HT anamnezi olan renal donör 
adayları tansiyon holter cihazıyla değerlendirildi. 
Evre 1 HT olup tansiyonu tek bir ajanla kontrol 
altında tutulan ve göz muayenesinde veya 
kardiyovasküler uç-organ hasarı olmayan olgular 
donör olarak kabul edildi. Aynı şekilde Tip 2DM 
anamnezi olup tekli oral antidiyabetik ajanla 
regüle olan ve yine uç-organ hasarı olmayan 
olgular da donör olarak kabul edildi. Bir yıldan az 
takibi olan donörler çalışmaya dahil edilmedi. 
Çalışmaya ait etik onay İzmir Bozyaka Eğitim 
Araştırma Hastanesi Etik Kurul Komitesi’nden 
alındı (Karar no: 2021/26). 

Takip verileri olarak preoperatif, postoperatif 
1.gün, taburculuk, ilk poliklinik kontrolü (1. ve 
3.aylar arasında) ve yıllık poliklinik kontrolle-
rindeki veriler kaydedildi. GFR değeri MDRD 6 
formulüyle hesaplandı. Böbrek yetmezliğinde 
progresyon, KDIGO (Kidney Disease Improving 
Global Outcomes) rehberine göre GFR de 25% 
azalma olarak kabul edildi(8). 

Olgular son kontroldeki GFR değerlerine göre 2 
gruba ayrıldı: Grup 1 (GFR ˂60 ml/dk/1,73 m²) ve 
Grup 2 (≥60 ml/dk/1,73m²). 

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 <.05 olan 
sonuçlar istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalışmamıza en az 1 yıl takibi olan ve kriterlere 
uyan toplam 297 donör dahil edildi. Ortalama 
takip süresi 47,4±44,3[12-215] aydı. Ortalama 
yaş 47.3 ± 11.4 yıl, 148 (49,8 %)’i kadındı. 10 
(3.3 %) donörde evre 1 HT, 7(2.3%) donörde tip 
2 DM bulunmakta iken obezite (29.9<BMI<35 
kg/m²) donörlerin 21,5 % inde mevcuttu. 

Başlangıçta sırasıyla ortalama serum üre, ürik 
asit ve GFR değerleri 29±8.3 (14-61) mg/dl, 
4.7±1.4 (0.3-9.8) mg/ dl, ve 101±21,7 (70-177) 
mL/dk/1.73 m² idi. Ortalama proteinüri 113±61(8-
290) mg/dl idi. Yine sırasıyla açlık kan şekeri 
(AKŞ), total kolesterol (TK), trigliserid (TG), HDL 
ve LDL seviyeleriyse 95±11, 197±42, 139±83, 
48,4±12 ve126±35mg/dl idi. İlk poliklinik kontro-
lünde ortalama serum üre değeri 35.2±10[5-85] 
ve ortalama GFR 66.4±16[19-154]mL/dk/1.73 m² 
idi. Son kontrolde ise ortalama serum üre, ürik 
asit ve GFR değerleri 34.3± 9.8[4-106], 
5.6±1.5[2.6-11.7] ve 68.6±18(19-145) mg/dl idi. 
Yine sırasıyla AKŞ, TK, TG, HDL ve LDL sevi-
yeleri 98±15, 209±47, 163±85, 48±12 ve 136±36 
mg/dl idi. Başlangıç ve son kontrol değerleri 
karşılaştırıldığında, sistolik kan basıncı(SKB) ve 
diyastolik kan basıncı (DKB) anlamlı şekilde artış 
gösterdi (119±14 vs 123±15, p=<0.05;76.8±10 vs 
77.9±8.5, p=<0.05). Son kontrolde HT ve DM 
oranları sırasıyla 19 (6.3 %) ve 12 (4 %) idi. HT 
oranındaki artış istatiksel olarak anlamlı (p=0.03) 
olmasına rağmen DM oranındaki artış istatiksel 

olarak anlamlı bulunmadı (p=0.16). Bağış öncesi 
29 (%9.7) donörde bozulmuş glukoz toleransı 
(BGT) varken son kontrolde bu sayı 38 (%12) idi. 
Ayrıca takiplerde bağış öncesi döneme kıyasla 
obezite sıklığında anlamlı artış olduğu tespit 
edildi (90 (%30.3) vs 63 (21.5). Başlangıç, ilk 
poliklinik ve son poliklinik kontrolleri Tablo 1 de 
özetlenmiştir. 

Olguların hiçbirinde SDBY gelişmezken herhangi 
bir renal replasman tedavisine de ihtiyaçları 
olmadı. Donör nefrektomi uygulanan hastalardan 
sadece 1 hasta 14.yılda kardiyovasküler nedenle 
eks oldu. Donörler son kontrolde GFR değerle-
rine göre (Grup 1: GFR ˂ 60 mL/dk/1.73 m² ve 
Grup 2: GFR ˃ 60 mL/dk/1.73 m²) 2 gruba ayrıldı. 
Son kontrolde Grup 1’i oluşturan hasta sayısı 79 
(%26,6)  iken Grup 2’yi oluşturan hasta sayısı 
218 (%73,4) idi. Gruplar karşılaştırıldığında 1. 
Gruptaki olguların daha yaşlı (52.3 ± 10 vs 
45.5±11 yıl, p=0.001) ve nefrektomi öncesi 
dönemde daha yüksek hipertansif donör oranına 
(6% vs 4%,p=0.01) ve bazal ürik asit seviyelerine 
sahip (5±1.4 vs 4.5±1.4, p=0.003) oldukları 
görüldü. Başlangıçta SKB ve DKB değerleri 
arasında anlamlı fark bulunmazken, Grup 1’e ait 
donörlerin son kontrolde SKB ve DKB değerleri 
anlamlı şekilde yüksek bulundu (127.3±15.5 vs 
120.8±14.4, p=0.003; 81.8±9.6 vs 77.5±9.3, 
p=<0.001). Ayrıca Grup 1’in bazal serum üre 
(31.8±8 vs 28±8), serum ürik asit (5±1.4 vs 
4.5±1.4) değerleri grup 2’yi oluşturan hastalardan 
anlamlı şekilde yüksek iken bazal GFR 
(88.3±15.4 vs 105.7±22) değerleri ise Grup 2’den 
daha düşük bulundu. Bulgular Tablo 2'de özet-
lenmiştir. 

 
 

Tablo 1. Bazal, ilk kontrol, son kontrol klinik ve laboratuar değerlendirme 

 Bazal(range) İlk Kontrol Son Kontrol P değeri 

Serum üre(mg/dl) 29±8.3(14-61) 35.2±10(5-85) 34.3± 9.8(4-106) <0.05 

Serum ÜrikAsit (mg/dl)  4.7±1.4(0.3-9.8) 5.4±1.4(2.2-11.7) 5.6±1.5[2.6-11.7] <0.05 

GFR (ml/dk/1.73m2)  101±21.7(70-177) 66.4±16(19-154) 68.6±18(19-145) <0.05 

KBY n,(%) Evre 3-4  0(0) 85(28.6) 79(26.5) <0.05 

SKB (mm Hg)  119±14(80-180) 120±15(85-180) 123±15(90-180) <0.05 

DKB (mm Hg)  76.8±10(50-110) 77.9±8.5(50-110) 79±9.6(60-110) <0.05 

Hipertansiyon, n(%)  10(3.3) 10(3.3) 19(6.3) 0.03 

BozulmuşGlukozToleransı, n(%) 29(9.7) 29(9.7) 38(12) 0.10 

Diyabetes Mellitus tip 2, n(%) 7(2.3) 7(2.3) 12(4) 0.16 

Obezite(%) 63(21.5) 63(21.5) 90(30.3) <0.001 

GFR: Glomerüler Filtrasyon Hızı, KBY: Kronik Böbrek Yetmezliği, SKB: Sistolik Kan Basıncı, DKB: Diastolik Kan Basıncı,  
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Son kontrolde Grup 1 (GFR< 60 ml/dk/1.73 m²) 
ile ilişkili parametreleri bulmak amacıyla regres-
yon analizi yapıldı. Bu analizde yaş, cinsiyet, HT, 
bazal serum ürik asid ve GFR değerleri değişken 

olarak kullanıldı. Sadece donörlerin bazal GFR 
(exp(B):4,187 (Cl: 2.236-7,841); p=0.001) değer-
leri Grup 1 ile ilişkili bağımsız değişken olarak 
tespit edildi.   

 

Tablo 2. Grup 1 ve 2 arasında bazal ve takip sonuçlarının karşılaştırılması. 

 Grup 1 GFR<60 ml/dk/1.73m2 (79) Grup 2 GFR>60 ml/dk/1.73m2 (218) P değeri 

Yaş 52.3 ± 10(27-82) 45.5±11(19-76) <0.001 

Cinsiyet(Kadın), n(%) 36(46) 112(51.3) 0.37 

B.Hipertansiyon(%)  6 4 0.01 

B.Diyabetes Mellitus Tip 2 (%)  2.5 2.2 0.9 

B.Obezite (%)  24 19.7 0.32 

B.SKB (mm Hg)  121.7±15(90-180) 118.4±13(80-160) 0.12 

SK.SKB (mm Hg) 127.3±15.5(90-160) 120.8±14.4(90-180) 0.003 

B.DKB (mm Hg)  78.1±10(60-110) 76.2±9(50-100) 0.34 

SK.DKB (mm Hg) 81.8±9.6(60-110) 77.5±9.3 (60-105) <0.001 

B.SerumÜre(mg/dl)  31.8±8(19-61) 28±8(14-49) <0.001 

B. Serum ÜrikAsit (mg/dl)  5±1.4(1.8-9) 4.5±1.4(0.3-10) 0.003 

B.GFR (ml/dak/1.73m2)  88.3±15.4(70-130) 105.7±(22(70-177) <0.001 

SK. Serum Üre (mg/dl)  39±11.8(4-106) 31.4±7(10-53) <0.001 

SK. Serum ÜrikAsit(mg/dl)  6.2±1.4(3.2-11.7) 5.3±1.5(2.6-11.3) <0.001 

SK.GFR (ml/dk/1.73m2)  51.8±7(19-59.6) 78.4±16.4(60-145) <0.001 

SK.Hipertansiyon, n(%)  11(14) 8(3.6) <0.001 

SK.Diyabetes Mellitus tip 2 (%)  5(6.3) 7(3.2) 0.22 

SK.Obezite (%)  29 30 0.70 

B.HbA1c 5.5±0.3(4.8-6.8) 5.5±0.4(4.6-7.3) 0.18 

SK.HbA1c   5.8±0.7(4.9±8.6) 5.7±1(4.3-10.3) 0.16 

B.BGT, n(%) 10(12.6) 19(8.7) 0.19 

SK.BGT, n(%) 18(22.7) 20(9.1) 0.002 

B.AKŞ mg/dl 96±13(57-143) 95.2±11(72-143) 0.58 

SK.AKŞ mg/dl 99.4±16(68-169) 97.1±14(51-196) 0.27 

B.Trigliserid 153±96(35-526) 133.9±78(17-555) 0.14 

SK.Trigliserid 168±94(50-494) 160±81(39-592) 0.85 

B.T.kolesterol 201±38(136-301) 196.4±44.4(92-464) 0.44 

SK.T.kolesterol 212 ± 48(111-360) 207±46(16-363) 0.55 

B.HDL 47.9±13(24-88) 48.5±12.7(12-98) 0.74 

SK.HDL 48.2±11.8(23-78) 49±13.4(19-96) 0.98 

B.LDL 127.9±30(58-209) 126±36.7(37-352) 0.38 

SK.LDL 140.3±33.6(81-247) 134.2±37.7(17-288) 0.48 

B.Proteinüri (mg/gün) 105.6±53(9.7-270) 116.5±63.5(8-290) 0.37 

Takip (ay) 47.8±38(12-158) 47.2±47(12-215) 0.18 

B: Bazal, SK: Son Kontrol, GFR: Glomerüler Filtrasyon Hızı, SKB: Sistolik Kan Basıncı, DKB: Diastolik Kan Basıncı, BGT: 
Bozulmuş Glukoz Toleransı, AKŞ: Açlık Kan Şekeri, HDL: High density lipoprotein, LDL: Low density lipoprotein 
 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçlarımız(N=297, Nagelkerke R2 =0.218) 

95% C.I. Değişkenler 

lower upper 

Exp[β] P değeri 

Yaş 0.387 1.286 0.705 0.25 

Cinsiyet 0.396 1.400 0.744 0.36 

Hipertansiyon 0.109 1.824 0.447 0.26 

B.SUA 0.322 1.122 0.601 0.11 

GFR 2.236 7.841 4.187 0.001 
 

B.SUA: Bazal serum ürik asit, GFR: Glomerülerfiltrasyon hızı 
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TARTIŞMA 

Çalışmamızda SDBY’ne giden ya da renal rep-
lasman tedavisi ihtiyacı olan olgumuz olmama-
sına rağmen HT ve obezite gibi komorbid has-
talıklarda takip sırasında anlamlı bir artış olduğunu 
tespit ettik. Ülkemizde son 15 yıllık dönemde 
canlı vericili böbrek nakillerinin sıklıkla yapılma-
sına rağmen ne yazık ki bu konuda yeterli mik-
tarda randomize kontrollü çalışma bulunmamak-
tadır. Böbrek donörleri üzerinde yapılan gözlem-
sel çalışmalar, genel popülasyondan daha düşük 
morbidite oranları ile güven verici olsa da özel-
likle seçilmiş sağlıklı kontrol gruplarının kullanıl-
dığı çalışmalarda, kardiyovasküler olay riskinde 
küçük bir artış olabileceğini düşündürmektedir 
(1,9). Geir Mjoen ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada ortalama 24.9 yıllık takip süresiyle 
32.621 potansiyel olarak uygun böbrek donörün-
den oluşan bir kontrol grubu seçildi. Tüm neden-
lere bağlı ölüm için risk oranı, kontrollere kıyasla 
donörler için anlamlı şekilde 1,30'a (% 95 güven 
aralığı 1,11-1,52) yükseldi. Kardiyovasküler ölümde 
1,40'a (1,03-1,91) karşılık gelen anlamlı bir artış 
varken, SDBY riski büyük ölçüde ve önemli 
ölçüde 11,38'e (4,37-29,6) yükseldi (4). Benzer 
şekilde Sha-ShaLi ve ark‘nın yaptığı, 62 çalışma 
ve 114783 donörün incelendiği bir metaanalizde 
SDBY gelişmesinde sürenin önemi ortaya kon-
muştur ve 10 yıldan sonra riskin arttığı belirlen-
miştir ve bu oran 1,1% olarak bulunmuştur (10). 
Biz de literatürle uyumlu olarak düşük oranlarda 
böbrek yetmezliğinde progresyon gördük ancak 
donörlerden hiçbirinde SDBY gelişmedi.Takip 
süremizin kısa olması (47,4±44,3 ay) bu sonuç-
larda etkili olmuş olabilir. Irksal faktörlere bağlı 
olarak değişkenlik göstermekle birlikte yaş önemli 
bir faktör olarak görülmektedir. Yakın zamanda 
Wainright ve ark. (11) tarafından yapılan bir 
çalışmada 40 yaşın üzerinde SDBY gelişme 
riskinin 1,26 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. 
Bu çalışmada SDBY geliştirme skorlama siste-
mine göre 10 yıl üzeri takip süresinden sonra 40 
yaş üzerindeki donörlerde riskin arttığı bulun-
muştur. Bu oranlar 40-60 yaş arası erkeklerde 5 
kat, kadınlarda ise 3 kat olarak tespit edilmiştir. 
Biz ise çalışmamızda SDBY’ne giden olgu tespit 
etmediğimiz gibi aynı zamanda ortalama yaşın 
47.3 ± 11.4 yıl olarak görece düşük olması 
nedeniyle ileri evre böbrek yetmezliği de tespit 
etmedik. Bununla birlikte son kontrolde Grup 
1(GFH< 60 ml/dk/1.73 m²) ile ilişkili parametreleri 

bulmak amacıyla yapılan regresyon analizinde 
yaş anlamlı bir değişken olarak bulunmadı. 

Düşük bir GFR, sürekli olarak daha yüksek majör 
vasküler olaylar ve tüm nedenlere bağlı ölüm riski 
ile ilişkilendirilmiştir (12). Bu ilişkinin nedensel 
olup olmadığı belirsizliğini koruyor ve potansiyel 
hastalık mekanizmaları hala araştırılıyor (13). 
SDBY’ne giden herhangi bir olgu tespit etmiş 
olmamamıza rağmen, donasyondan önce düşük 
GFH sahibi olmanın takip sırasında GFH’nin˂ 
60ml/dk/l düşüşünde risk artışına yol açtığını 
gördük (88.3±15.4 (70-130) vs 105.7±(22(70-
177); p=0.001) ve literatürde de benzer sonuçlara 
ulaşan çalışmalar olduğunu gördük (6,10,14). Bu 
olgularda donasyon öncesi HT varlığı dikkat 
çekiciydi (6(7.5) vs 4(1.8); p=0,001). Hipertansi-
yonu olan olgularımızın hiçbirinde uç-organ 
hasarı mevcut değildi ve hepsine holter tansiyon 
takibi yapıldı. Bu durum hipertansiyon varlığında 
böbrekte oluşan patolojik değişiklikler gelişmiş 
tek böbrekle kalmış olmaya bağlanabilir. Sonuç 
olarak hipertansiyonu olan ve GFR’si 70-90 ml/dk/ 
1.73m² olan adaylarda klinisyendaha dikkatli 
olmalıdır. 

Serum ürik asit seviyeleri, canlı böbrek donörle-
rinde önemli bir parametredir. Komorbiditesi olan 
olgularda bazal ve takipteki ürik asit seviyeleri 
yüksek olmakla birlikte aynı zamanda GFR’nin 
˂60 ml/dk/1.73 m² olmasıyla da bağımsız olarak 
bağlantılıdır. Birçok geniş tabanlı çalışmada 
serum ürik asit seviyelerinin sağlıklı popülasyon-
da yeni gelişen HT, DM, metabolik sendrom ve 
kardiyovasküler hastalıkların öngörülmesinde 
önemli bir belirteç olduğu ortaya konulmuştur (15-
19). Aynı zamanda da kronik böbrek yetmezliği 
(KBY) hastalarında, böbrek yetmezliğinde prog-
resyonu gösteren bir parametredir (20). Canlı 
vericili böbrek nakillerinde bu konuda yeterli veri 
bulunmasa da nakil öncesi ve sonrası ürik asit 
seviyeleri dikkatlice değerlendirmeye alınmalıdır. 
Biz yaptığımız tek değişkenli analizlerde bazal 
serum urik asid değerleri ile son kontrolde GFR< 
60 ml/dk/1.73 m² olan hastalar arasında anlamlı 
bir ilişki olduğunu tespit ettik (p=0.003) ancak bu 
ilişki regresyon analizinde anlamlı olarak 
bulunmadı (p=0.11). 

Olgularımızda donasyon sonrası yeni başlayan 
HT ve obezite de önemli bir artış saptadık. Lite-
ratürü incelediğimizde benzer artışların saptan-
dığını gördük. 1278 canlı böbrek donörü ve 6359 
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sağlıklı bireyin karşılaştırıldığı bir çalışmada 
donör ve kontrol grubu arasında ölüm veya 
kardiyovasküler olaylarda anlamlı bir fark yoktu 
(% 1.3 vs % 1.7; HR,0.7; % 95 Cl,0.4-1.2).  Do-
nörlere kontrol grubuna göre daha sık HT teşhisi 
kondu (% 16.3 vs% 11.9, HR,1.4; % 95 Cl, 1.2-
1.7) (21). Diğer bir çalışmada ise olgularda 
donasyon sonrası takip sırasında ortalama 
sistolik kan basıncında 6 mmHg ve diyastolik kan 
basıncında 4 mmHg’lık artış saptanmıştır (22). 
Bu durum kalan böbrekteki hiperfiltrasyona, renin 
anjiotensin sisteminin aktivasyonuna, obezite 
nedeniyle artmış vasküler tonusa ve diyabete 
bağlı olabilir (6,21,22). Biz çalışmamızda donör-
lerin bazal sistolik ve diyastolik kan basınçlarıyla 
son kontroldeki değerleri arasında anlamlı fark 
saptadık, yine yeni gelişen HT tanısı da anlam-
lıydı. Aynı şekilde takip sırasında gelişen obezite 
tanısını anlamlı olarak bulduk. Yaş, bazal vücut 
kitle indeksi, cinsiyet, ırksal faktörler, aile hikayesi 
gibi faktörlerin bu duruma katkısı ve patogenezi 
anlamak amacıyla histolojik değişiklikler ortaya 
konulmalıdır (5,23,24). 

Çalışmamızda bazı kısıtlamalar mevcuttur. Önce-
likle çalışmamız retrospektif bir çalışmadır ve  
çalışmaya aldığımız donör sayısı görece olarak 
azdır ve kontrol grubumuz yoktur. İkinci olarak 
takip süremizin kısa olması, uzun dönemde geli-
şebilecek komplikasyonları araştırmak için yeterli 
olmayabilir. 

SONUÇ 

Donasyon öncesi bazal GFR değerleri, takip 
sürecinde GFR deki düşüşle ilintilidir. Bu olgula-
rın SDBY gelişme açısından erken dönemden 
itibaren sıkı takibi önemlidir. GFH’nda düşüş, 
obezite gelişimi, HT gelişimi ve serum ürik asit 
düzeylerinde artış ve buna bağlı metabolik 
sonuçlar sık olarak görüldüğü için herhangi bir 
patoloji olmadığı halde büyük bir operasyon 
geçiren ve organ kaybına uğrayarak tek böbrekle 
yaşamını idame ettiren donörlerin nefrektomi 
sonrası gelişecek bu komplikasyonlar açısından 
dikkatli incelenmesi ve takibi gereklidir. 
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