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ÖZ 

Giriş: Kadavra organ bağışının yetersizliği nedeniyle canlı donörden yapılan böbrek nakilleri son yıllarda önemli 
artış göstermiştir. Teknolojideki ilerlemeler ile donör nefrektomi ameliyatları minimal invaziv tekniklerle yapılabilir 
hale gelmiştir. Bu ameliyatlarda vericinin güvenliği oldukça önemlidir. Bu nedenle böbreğin, organ fonksiyonlarını 
etkilemeyecek ve yeterli damar uzunluğu elde edilebilecek en güvenli teknik ile çıkarılması gerekmektedir. Bu 
çalışmanın amacı kliniğimizde uygulanan üç farklı renal vasküler kapama tekniğinin sonuçlarının 
karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Acibadem International Hastanesi Organ Nakil Merkezinde Ekim 2010 ile Ocak 2021 tarihleri 
arasında tek renal arter ve tek renal ven olan laparoskopik donör nefrektomi yapılan 835 verici çalışmaya dahil 
edildi. Transperitoneal laparoskopik canlı donör nefrektomi yapılan vericilerde renal vasküler kapama için Hem-o-
lok klip ve transfiksiyon sütürü (Grup I), Tek Endo-TA  stapler (Grup II) ve Çift Endo-TA stapler (Grup III) olmak 
üzere üç farklı teknik uygulandı.  Sonuçlar retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: 87 vericiye Hem-o-lok klip ve transfiksiyon sütürü, 130 vericiye Tek Endo-TA ve 618 vericiye ise Çift 
Endo-TA  kullanılarak renal vasküler kapama yapıldı. Gruplar arasında verici demografik özellikleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Tek Endo-TA stapler uygulanan grup II'de sıcak iskemi süresi diğer iki 
gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha kısaydı. Hem-o- lok klip ve transfiksiyon sütürü ile renal vasküler 
kapama yapılan grup I'de ameliyat süresi diğer iki gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha uzundu. 

Sonuç: Kliniğimiz sonuçlarına göre laparoskopik donör nefrektomide renal vasküler kapama yöntemi olarak her 
üç teknikte güvenle  kullanılabilir. Ancak daha uzun renal ven ve renal arter elde etmeye olanak sağlamasıyla çift 
Endo-TA staplerin kullanımının daha avantajlı olduğunu düşünmekteyiz. 
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SUMMARY 

Introduction: Due to the insufficiency of cadaveric organ donation, kidney transplants from living donors have 
increased significantly in recent years. With the advances in technology, donor nephrectomy operations can be 
done with minimally invasive techniques. The safety of the donor is very important in these surgeries. So the 
kidney should be removed with the safest technique that will not affect organ functions with sufficient vessel 
length. The aim of this study is to compare the results of three different renal vascular closure techniques. 

Materials and Methods: 835 donors who underwent laparoscopic donor nephrectomy with a single renal artery 
and a single renal vein between October 2010 and January 2021 at the Organ Transplantation Center of 
Acibadem International Hospital were included in the study. Three different techniques; Hem-o-lok clip and 
transfixation suture (Group I), Single Endo-TA stapler (Group II) and Double Endo-TA stapler (Group III) were 
applied for renal vascular closure in donors who underwent transperitoneal laparoscopic living donor 
nephrectomy. The results were analyzed retrospectively. 

Results: Renal vascular closure was performed using Hem-o-lok clip and transfixation suture in 87 donors, 
Single Endo-TA in 130 donors and Double Endo-TA in 618 donors. There was no statistically significant 
difference between the groups in terms of donor demographics. Warm ischemia time was statistically 
significantly shorter in group II, in which a single Endo-TA stapler was applied, compared to the other two 
groups. The operation time was statistically significantly longer in group I, in which renal vascular closure was 
performed with hem-o-lok clip and transfixation suture, compared to the other two groups. 

Conclusion: According to the results of our clinic, all three techniques can be used safely as a renal vascular 
closure method in laparoscopic donor nephrectomy. However, we think that the use of double Endo-TA stapler is  
more advantageous as it allows achieving longer renal vein and renal artery. 

GİRİŞ 

Dünyada son dönem organ yetmezliği hasta 
sayısı sürekli artış göstermesine karşılık kadavra 
bağışının buna paralel artmaması nedeniyle canlı 
vericili karaciğer ve böbrek nakilleri günümüzde 
daha fazla sayıda yapılır hale gelmiştir. Canlı 
vericiden yapılan organ nakillerinde donör 
güvenliği gözönünde bulundurulması gereken en 
önemli konulardan biridir. Son yıllarda minimal 
invaziv cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler sayesinde 
verici ameliyatları laparoskopik ve robotik yön-
temlerle yapılabilmektedir. Laparoskopik donör 
nefrektomi canlıdan böbrek nakli ameliyatlarının 
günümüzde standart bir parçası haline gelmiştir. 
Bu teknikte, renal vasküler kapama yöntemleri 
hem donör güvenliği hem de böbrek greftinde 
yeterli vasküler uzunluk elde edilebilmesi açısın-
dan en önemli safhayı oluşturmaktadır. Laparos-
kopik donör nefrektomi ameliyatında renal 
vasküler kapama yöntemi olarak Hem-o-lok klip 
ve vasküler stapler gibi yöntemler kullanılmıştır 
(1). Hem-o-lok klip kullanımı sonrası arter 
güdüğünden kanama nedeniyle donör ölümleri 
bildirilmesi üzerine verici ameliyatlarında hem-o-
lok klip kullanımı önerilmemektedir (2,3). Vas-
küler stapler daha güvenli bir yöntem olduğu için 
günümüzde renal vasküler kapama amacıyla 
tercih edilmektedir. Renal arter ve venin ayrı ayrı 
stapler veya ikisi birlikte tek stapler ile kapatıl-
ması konusunda farklı öneriler bulunmaktadır (4). 

Anastomoz için yeterli uzunlukta renal arter ve 
ven elde edebilmek için son yıllarda arter ve 
venin ayrı ayrı stapler ile kapatılması yaygınlaş-
mıştır. Bu çalışmada, kliniğimizde vasküler kapa-
ma tekniği olarak Hem-o-lok klip ve transfiksiyon 
sütürü, tek Endo-TA stapler ve çift Endo-TA 
stapler uygulanmış ameliyatların sonuçları retros-
pektif olarak değerlendirilmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Acibadem International Hastanesi Organ Nakil 
Merkezinde Ekim 2010 ile Ocak 2021 tarihleri 
arasında 1298 böbrek nakli ameliyatı gerçekleş-
tirildi. Kadavra vericili nakiller, böbreğin vericiden 
vajinal yolla çıkarıldığı nakiller, tek port laparos-
kopik donör nefrektomiler, açık donör nefrekto-
miler ve birden fazla renal arter ve/veya ven olan 
donörler çalışmaya dahil edilmedi. Tek renal arter 
ve tek renal ven olan transperitoneal standart 
laparoskopik donör nefrektomi yapılan 835 verici 
çalışmaya alındı. Vericiler laparoskopik donör 
nefrektomi esnasında renal vasküler kapama 
yöntemi olarak Hem-o-lok klip ve transfiksiyon 
sütürü (Grup I), Tek Endo-TA  stapler (Grup II) ve 
Çift Endo-TA stapler (Grup III) olarak üç gruba 
ayrıldı.  

Grupların demografik özellikleri, nefrektomi tarafı, 
ameliyat süresi, sıcak iskemi süresi, kanama 
miktarı ve komplikasyonları karşılaştırıldı. Guplar 
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arasında istatiksel analiz Chi-square ve Anova 
testi ile Benferroni düzeltmesi kullanılarak  yapıl-
mıştır. Ayrıca bu çalışma için Acıbadem Üniver-
sitesi Etik kurulundan onay alınmıştır. (ATADEK 
2021-06/23)   

BULGULAR 

Vericilerin demografik özellikleri açısından grup-
lar arasında istatistiksel olarak anlamlı  fark yoktu 
(Tablo 1). Bütün gruplarda sol nefrektomi oranı 
daha yüksekti ancak bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi. Tek Endo-TA stapler uygulanan 
grup II'de sıcak iskemi süresi diğer iki gruba göre 
anlamlı düzeyde kısaydı. Hem-o- lok klip ve 
transfiksiyon sütürü ile renal vasküler kapama 
yapılan grup I'de ameliyat süresi diğer iki gruba 
göre anlamlı olarak daha uzundu. İntraoperatif 
kanama miktarı açısından her üç grup arasında 
istatistiksel anlamlı fark yoktu (Tablo 2).  

TARTIŞMA 

Son dönem böbrek yetmezliğinin en iyi tedavi 
seçeneği böbrek naklidir. Kadavra organ bağışı-
nın yetersizliği nedeniyle ülkemizde yapılan böb-
rek nakillerinin %80'ni canlı vericilerden yapılan 
nakiller oluşturmaktadır. Dolaysıyla donör neftek-
tomi ülkemizde böbrek nakli ameliyatının en 
önemli kısmını oluşturmaktadır. Sağlıklı vericinin 
bir böbreği en güvenli yöntemle alınarak, vericinin 
ameliyat sonrası en az komplikasyon ile taburcu 
edilebilmesi önemlidir. Laparoskopik cerrahinin 
gelişmesiyle donör nefrektomi sonrası komplikas-
yon oranları iyice azaldığı birçok çalışmada ve 
metaanalizlerde gösterilmiştir (5-7). 

Laparoskopik donör nefrektomi ameliyatının en 
önemli kısmını ise böbrek hilus damarlarının 
donör için güvenli olacak şekilde bağlanması ve 
böbreğin anastomoz için yeterli uzunlukta ve 

travmatize olmamış vasküler yapısıyla çıkarılma-
sıdır. Bugüne kadar böbrek damarlarını kapat-
mak için sütür, hem-o-lok gibi polimer klip, tita-
nium klip ve stapler gibi birçok farklı enstruman 
kullanılmıştır. Temel prensip böbrek tarafında 
anastomoza uygun yeterli vasküler uzunluk 
bırakırken donör tarafında ise güvenli güdük 
bırakabilmektir. Son yıllarda klip ve stapler sıkça 
tercih edimektedir. Ancak 2012 yılı sonunda 
yayınlanan literatürde klibe bağlı ölümler bildiril-
dikten  sonra birçok merkez gibi biz de klip kulla-
nımını terkettik(2,3). O güne kadar 87 hastamız 
da Hem-o-lok klip ve transfiksiyon sütürü ile renal 
arter ve renal ven kapatılıldı ve hiçbir hastamızda 
ameliyat ve  sonrasında komplikasyon gelişmedi. 
Bu konuda tartışma devam etmektedir. Arterlerin 
titanium klip ile venlerin ise polimer klip ile bağ-
landığı çalışmalarda, bu tekniğin oldukça güvenli 
olduğu bildirilmiştir (1,8-11). Liu ve ark. yaptıkları 
sistematik derleme de  klip ve stapler kullanımları 
arasında komplikasyon ve ölüm oranları açısın-
dan fark bulunmadığını bildirmişlerdir (11).  Klip 
ve stapler karşılaştırmasında bizim kendi klinik 
sonuçlarımız bu çalışma ile benzerdir. Arter ve 
venin ayrı ayrı bağlanmasını öneren çalışmalara 
karşılık tek stapler ile arter ve venin birlikte 
bağlanmasının sakıncası olmadığını gösteren 
çalışmalar da mevcuttur. Yapılan çalışmalarda 
tek staplerin maliyeti azaltıp aynı zamanda  sıcak 
iskemi süresini kısalttığını ve güvenle kullanıla-
bileceği bildirilmiştir (12,13). Ancak renal arter ve 
venin ayrı ayrı stapler ile kapatılmasıyla daha 
uzun vasküler yapılar elde edilebilmektedir. Bu 
da vasküler anastomozlarda avantaj sağlamak-
tadır. Ayrıca vasküler kapama esnasında staple-
rin malfonksiyonuna bağlı oluşan komplikasyon-
ları bildiren çalışmalar da göz önünde bulundurul-
duğunda kanama kontrolünün sağlaması açısın-
dan ayrı ayrı stapler ile damar kapatılması avan-
tajlıdır (14,15).  

 

Tablo 1.Vericilerin Demografik Sonuçları 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 p 
Verici Sayısı 87 130 618  
Ortalama Yaş 44.9 46.4 46.2 0.1 
Cinsiyet (E/K) 98/72 65/53 490/398 0.2 
Vücud kitle indeksi (kg/m2) 24.2 26.9 26.1 0.1 

 
Tablo 2. Vericilerin Ameliyat Sonuçları 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 p   
Nefrektomi tarafı (Sağ/Sol) 28/59 34/96 188/430 0.1   
Ameliyat süresi (dakika) 149.3 109.1 124.2 0.04   
Sıcak iskemi süresi  (saniye) 173.8 138.1 167.8 0.01   
İntraoperatif kanama miktarı (ml) 66.2 58.1 61.6 0.1   
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Sonuç olarak, laparoskopik donör nefrektomide 
renal vasküler kapama yöntemi olarak tek başına 
Hem-o-lok klip kullanımı verici için güvenli olma-
yan bir yöntemdir. Bu nedenle Hem-o-lok klip 
kullanıldığı durumlarda mutlaka vasküler güdüğe 
transfiksiyon sütürü konulmalıdır. Tek stapler 
veya ayrı ayrı stapler renal arter ve veni kapa-
mada güvenle kullanılabilir. Ancak maliyet dez-

avantajına rağmen daha uzun renal ven ve renal 
arter elde edilebilmesine olanak vermesi ve 
stapler kullanımı esnasında stapler malfonksi-
yonuna bağlı oluşabilecek kanamaların daha 
kolay kontrolünün sağlanabilmesi nedeniyle çift 
Endo-TA staplerin kullanımının daha avantajlı 
olduğunu düşünmekteyiz. 
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