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GGİİRRİŞİŞ
DonDonöörr nefronnefron kitlesikitlesi

 Fonksiyon gFonksiyon göören ren nefronnefron saysayııssıı

NefronNefron dozudozu
 Fonksiyonel Fonksiyonel transplanttransplant kitlesi ile alkitlesi ile alııccıınnıın n 

metabolikmetabolik//ekskretuarekskretuar talebi arastalebi arasıındaki uyum;ndaki uyum;
 DonDonöörr nefronnefron kitlesi / alkitlesi / alııccıı vvüücut acut ağığırlrlığıığı
 Uyumsuzluk Uyumsuzluk ““NefronNefron underdosingunderdosing””
 Kronik Kronik allograftallograft nefropatinefropati iiççin yin yüüksek riskksek risk

KasiskeKasiske BL et al., J BL et al., J AmAm SocSoc NephrolNephrol 20022002



GGİİRRİŞİŞ
Fonksiyon gFonksiyon göören ren nefronnefron saysayııssıı

 DonDonöörr yayaşışı
 DonDonöörr bbööbrek boyutu/bbrek boyutu/büüyyüüklklüüğğüü
 DonDonöörr cinsiyeticinsiyeti
 DonDonöörr ıırkrkıı
 TransplanttanTransplanttan hemen sonraki hemen sonraki graftgraft fonksiyonufonksiyonu

ile iliile ilişşkilidir.kilidir.

TerasakiTerasaki PI et al., PI et al., TransplantationTransplantation 19941994



AMAAMAÇÇ

 CanlCanlıı dondonöörr renalrenal transplantasyonda BT transplantasyonda BT 
anjioyografianjioyografi + 3D rekonstr+ 3D rekonstrüüksiyon gksiyon göörrüüntntüüleme leme 
ile elde edilen ile elde edilen graftgraft hacmi ile uzun dhacmi ile uzun döönem nem graftgraft
fonksiyonu arasfonksiyonu arasıında ilinda ilişşki var mki var mııddıır?r?

 Bu iliBu ilişşkiyi etkileyen immkiyi etkileyen immüünolojik veya nolojik veya 
immimmüünolojik olmayan faktnolojik olmayan faktöör / faktr / faktöörler var mrler var mııddıır?r?



YYÖÖNTEMNTEM

ÇÇalalışışma ma PopulasyonuPopulasyonu

 20032003--2007 y2007 yııllarllarıı arasarasıında merkezimizde nda merkezimizde 
canlcanlıı dondonöördenrden renalrenal transplantasyon transplantasyon 
yapyapıılan hasta ve lan hasta ve dondonöörlerirleri



YYÖÖNTEMNTEM

DDışışlama kriterlerilama kriterleri
 <18 ya<18 yaşş hastalarhastalar
 ÖÖnceki nceki renalrenal transplantasyon transplantasyon ööykyküüssüü
 Transplantasyon sonrasTransplantasyon sonrasıı ilk 2 yilk 2 yııl il iççinde herhangi inde herhangi 

bir nedene babir nedene bağğllıı graftgraft kaybkaybıı olan hastalarolan hastalar
 Transplantasyon sonrasTransplantasyon sonrasıı ilk 2 yilk 2 yııl takibi olmayan l takibi olmayan 

hastalarhastalar
 PreoperatifPreoperatif bilgisayarlbilgisayarlıı tomografi gtomografi göörrüüntntüülemesi lemesi 

ile deile değğerlendirilmeyen erlendirilmeyen dondonöörlerrler



YYÖÖNTEMNTEM
 TTüüm m dondonöörlerinrlerin transplantasyon transplantasyon ööncesi ncesi 

kreatininkreatinin klerensiklerensi ((CrClCrCl) ) 

 TTüüm hastalarm hastalarıın transplantasyon sonrasn transplantasyon sonrasıı 6., 6., 
12. ve 24. aylarda;12. ve 24. aylarda;

GFH (dGFH (döört dert değğiişşkenli MDRD formkenli MDRD formüüllüü))
SistolikSistolik ve ve diyastolikdiyastolik kan baskan basııncncıı ööllçüçümlerimleri
24 saatlik idrarda protein at24 saatlik idrarda protein atııllıımmıı

kaydedildi.kaydedildi.



YYÖÖNTEMNTEM

 NefronNefron dozudozu (H/Ava) (cm(H/Ava) (cm³³/kg) /kg) 

dondonöörr bbööbrek hacmi (H) (cmbrek hacmi (H) (cm³³))
alalııccıı vvüücut acut ağığırlrlığıığı (Ava) (kg)(Ava) (kg)

her bir her bir dondonöörr--alalııccıı ççifti iifti iççin hesaplandin hesaplandıı..



YYÖÖNTEMNTEM
Transplantasyon Transplantasyon ÖÖncesi Gncesi Göörrüüntntüülemeleme

 ÇÇok kesitli bilgisayarlok kesitli bilgisayarlıı tomografi (4, 16 ve 64 tomografi (4, 16 ve 64 
kesitli) kesitli) 

 RenalRenal BT AnjiyografiBT Anjiyografi
OpaksOpaksıızz ggöörrüüntntüülemeleme
150 mL iyotlu kontrast madde ile 150 mL iyotlu kontrast madde ile kortikomedkortikomedüüllerller
ve ve parankimalparankimal fazlarfazlar
11--2 mm aral2 mm aralığıığında rekonstrnda rekonstrüüksiyon ve ksiyon ve multimulti--planarplanar
reformatlanmreformatlanmışış (MPR) g(MPR) göörrüüntntüüler ler üüzerinden zerinden 
ööllçüçümlermler



YYÖÖNTEMNTEM

RenalRenal VolVolüüm Hesaplanmasm Hesaplanmasıı

 Her bir bHer bir bööbrek ibrek iççin in ““prolateprolate (yayvan (yayvan şşekilli) ekilli) elipsoidelipsoid””
volvolüüm hesaplama formm hesaplama formüüllüüne gne göörere

V= Uzunluk x GeniV= Uzunluk x Genişşlik x Kallik x Kalıınlnlıık x (k x (ππ/6)= (/6)= (cccc))

Uzunluk: En uzun Uzunluk: En uzun kraniyokraniyo--kaudalkaudal uzunlukuzunluk
GeniGenişşlik ve Kallik ve Kalıınlnlıık: Bk: Bööbrebreğğin uzun aksin uzun aksıına na ortogonalortogonal aksiyelaksiyel
oblikoblik planda planda ööllçüçülen en genilen en genişş ççapap

PoggioPoggio ED et al.,ED et al., Am JAm J Transplant 2006Transplant 2006
JanoffJanoff DM et al.,DM et al., J J UrolUrol 20042004



YYÖÖNTEMNTEM
İİstatistiksel Ystatistiksel Yööntemlerntemler
 TanTanıımlaymlayııccıı istatistikistatistik

SaySayıısal desal değğiişşkenler ikenler iççin ortalamain ortalama±±standart sapmastandart sapma
Kesikli sayKesikli sayıısal desal değğiişşkenler ikenler iççin ortanca (in ortanca (MinMin--MaxMax))
Kategorik deKategorik değğiişşkenler ikenler iççin sayin sayıı, %, %

 İİki grubun karki grubun karşışılalaşşttıırrıılmaslmasıı
SaySayıısal desal değğiişşkenler ikenler iççin T testin T test
Kesikli sayKesikli sayıısal desal değğiişşkenler ikenler iççin in MannMann--WhitneyWhitney U testiU testi
Kategorik deKategorik değğiişşkenler ikenler iççin kiin ki--kare testikare testi

 DeDeğğiişşkenler araskenler arasıı korelasyonkorelasyon
PearsonPearson CorrelationCorrelation katsaykatsayııssıı ile hesaplanmile hesaplanmışışttıırr

 P<0.05 ise test istatistiksel olarak anlamlP<0.05 ise test istatistiksel olarak anlamlıı
 TTüüm hesaplamalar im hesaplamalar iççin SPSS 13.0 versiyonu kullanin SPSS 13.0 versiyonu kullanıılmlmışışttıır.r.



BULGULARBULGULAR
DonDonöörr ÖÖzelliklerizellikleri

Toplam donör sayısı; 69

Yaş ortalaması; 42.0 ± 9.5 yıl

Yaş aralığı; 19-68 

Cinsiyet; 25 Erkek, 44 Kadın

AlAlııccıı ÖÖzelliklerizellikleri

Toplam alıcı sayısı; 69

Yaş ortalaması; 29.8 ± 10.1 yıl

Yaş aralığı; 18-57

Cinsiyet; 45 Erkek, 24 Kadın

Vücut ağırlığı; 60.5 ± 12.9 kg
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r = 0.42 
p = 0.0001

GraftGraft fonksiyonu fonksiyonu -- BBööbrek hacmi/albrek hacmi/alııccıı aağığırlrlığıığı iliilişşkisikisi



BULGULARBULGULAR

AD4 (12.1)6 (16.7)Preemptif

AD0 (0.0)3 (8.3)DGF

AD2 (6.1)4 (11.1)Akut rejeksiyon

AD1.94 ± 1.12.36 ± 1.3HLA mismatch

AD12ARB kullanımı (n)

AD31ACEİ kullanımı (n)

AD23:1022:14CsA:Tac

AD15 (45.5)10 (27.8)Donör cinsiyeti
(Erkek)

AD122.9 ± 40.6115.9 ± 36.3Donör CrCl (ml/dk)

AD42.9 ± 9.941.3 ± 9.2Donör yaşı (yıl)

p>2.33 (n=33)≤2.33 (n=36)Bazal Bazal öözelliklerzellikler

H/Ava (cmH/Ava (cm³³/kg) /kg) 



BBööbrek hacmi/albrek hacmi/alııccıı aağığırlrlığıığı gruplargruplarıında nda graftgraft
fonksiyonufonksiyonu

0.0010.00175.2 75.2 ±± 18.318.361.5 61.5 ±± 17.917.912. Ay

0.0060.00671.3 71.3 ±± 18.518.560.4 60.4 ±±17.517.524. ay

< 0.0001< 0.000178.5 78.5 ±± 20.220.261.7 61.7 ±± 17.817.86. Ay

p>2.33≤2.33Alıcı GFH 
(ml/dk/1.73 m2)

H/AvaH/Ava
(cm(cm³³/kg)/kg)



20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

6 ay 1 yıl 2 yıl

≤2.33 
>2.33

M
D

R
D

 e
G

FH
m

l/d
k/

1.
73

 m
2

p<0.01

BBööbrek hacmi/albrek hacmi/alııccıı aağığırlrlığıığı gruplargruplarıında nda graftgraft
fonksiyonufonksiyonu



60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

6 ay 1 yıl 2 yıl

≤2.33 
>2.33

K
an

 b
as

ın
cı

(m
m

H
g) p=0.02

BBööbrek hacmi/albrek hacmi/alııccıı aağığırlrlığıığı gruplargruplarıında nda sistoliksistolik ve ve 
diyastolikdiyastolik kan baskan basııncncıı



BBööbrek hacmi/albrek hacmi/alııccıı aağığırlrlığıığı gruplargruplarıında nda proteinproteinüüriri
miktarmiktarıı
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TARTITARTIŞŞMAMA
 Bu çalışmada, nefron dozu olarak kullanılan H/Ava 

indeksinin, canlı donör renal transplantasyon yapılan 
hastalarda graft fonksiyonu ile korele olduğu
gösterilmiştir.

 H/Ava indeksi düşük olan renal transplant alıcılarında 
graft fonksiyonu belirgin olarak daha düşük bulunmuştur. 

 Bu bulgular, canlı donör renal transplantasyon 
uygulanan hastalarda yapılan diğer çalışmalardan elde 
edilen sonuçları destekler niteliktedir. 



TARTITARTIŞŞMAMA
 SaxenaSaxena AB ve arkAB ve ark

NefronNefron dozu indeksi: dozu indeksi: RenalRenal volvolüüm / Alm / Alııccıı VA VA 
GGöörrüüntntüüleme yleme yööntemi: MRIntemi: MRI
SonuSonuçç: D: Düüşşüük k RenalRenal volvolüüm / Alm / Alııccıı VA oranVA oranıı azalmazalmışış graftgraft
fonksiyonu ile ilifonksiyonu ile ilişşkilikili

Saxena BA et al., AJKD 2004

 Poggio ED ve ark
NefronNefron dozu indeksi: dozu indeksi: RenalRenal volvolüüm / Alm / Alııccıı BSABSA
GGöörrüüntntüüleme yleme yööntemi: BT + 3D rekonstrntemi: BT + 3D rekonstrüüksiyonksiyon
SonuSonuçç: D: Düüşşüük k RenalRenal volvolüüm / Alm / Alııccıı BSA oranBSA oranıı azalmazalmışış graftgraft
fonksiyonu ile ilifonksiyonu ile ilişşkili kili 

Poggio ED et al., American Journal of Transplantation 2006

 Huh KH ve ark
NefronNefron dozu indeksi: Fonksiyonel dozu indeksi: Fonksiyonel renalrenal volvolüüm / Alm / Alııccıı VAVA
GGöörrüüntntüüleme yleme yööntemi: ntemi: TcTc--99m DMSA SPECT99m DMSA SPECT
SonuSonuçç: Fonksiyonel : Fonksiyonel renalrenal volvolüüm / Alm / Alııccıı VA VA oranoranıı alalııccıı serum serum 
CrCr ddüüzeyi ile zeyi ile korelekorele

Huh KH et al., Nephron Clin Pract 2009



TARTITARTIŞŞMAMA
 Bu Bu ççalalışışmada dmada düüşşüük ve yk ve yüüksek ksek nefronnefron dozu gruplardozu gruplarıında nda 

immimmüünn--aracaracııllıı graftgraft hasarhasarıı aaççııssıından bir fark ndan bir fark 
saptanmamsaptanmamışışttıır.r.

 Hayvan modellerinde yapHayvan modellerinde yapıılan lan ççalalışışmalarda, malarda, graftgraft
kitlesindeki dekitlesindeki değğiişşimin imin immimmüünn--aracaracııllıı hasarhasarıı (y(yüüzey zey 
molekmoleküül ekspresyonu, l ekspresyonu, selselüülerler infiltrasyoninfiltrasyon) etkiledi) etkilediğği i 
ggöösterilmisterilmişştir.tir.

 Kadavradan yapKadavradan yapıılan lan renalrenal transplantasyonda transplantasyonda ddüüşşüük k 
nefronnefron kitlesikitlesi ile ile akut ve kronik akut ve kronik rejeksiyonrejeksiyon insidansinsidansıınnıın n 
arttarttığıığı ggöösterilmisterilmişştir (Al SF et al., tir (Al SF et al., TransplantationTransplantation 2001)2001)



TARTITARTIŞŞMAMA
 PoggioPoggio ve ark, ve ark, renalrenal volvolüüm/alm/alııccıı BSA oranBSA oranıı ddüüşşüük olan k olan 

canlcanlıı dondonöörr renalrenal transplanttransplant alalııccıılarlarıında nda akut akut selselüülerler
rejeksiyonrejeksiyon riskinin daha yriskinin daha yüüksekksek olduolduğğunu saptamunu saptamışışttıır.r.

 Bu bulgu, Bu bulgu, nefronnefron kitlesi ykitlesi yüüksek olan hastalarda ksek olan hastalarda renalrenal
rezerv nedeniyle rezerv nedeniyle rejeksiyonunrejeksiyonun subkliniksubklinik seyretmesi ve seyretmesi ve 
biyopsi tanbiyopsi tanııssıı konmamaskonmamasıı ile iliile ilişşkili olabilir.kili olabilir.

 Bu Bu konununkonunun aydaydıınlatnlatıılmaslmasıı iiççin in daha genidaha genişş ççaplaplıı
ççalalışışmalara gereksinim vardmalara gereksinim vardıır. r. 



TARTITARTIŞŞMAMA

Nefron dozunda azalma

Glomerüler hiperfiltrasyon

Glomerül içi basınç artışı
Glomerüler hipertrofi
Glomerüler sklerozis

ProteinüriGFH’da azalma Hipertansiyon

Kronik graft yetmezliği Terasaki et al.,Transplantation 1994

Hiperfiltrasyon hipotezi
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TARTITARTIŞŞMAMA



SONUSONUÇÇ
 CanlCanlıı dondonöörr renalrenal transplantasyonda, BT anjiyografi + 3D transplantasyonda, BT anjiyografi + 3D 

rekonstrrekonstrüüksiyon yksiyon yööntemi ile hesaplanan H/Ava oranntemi ile hesaplanan H/Ava oranıı graftgraft
fonksiyonu ile yakfonksiyonu ile yakıından ilindan ilişşkilidir. kilidir. 

 PreoperatifPreoperatif dondonöörr dedeğğerlendirilmesinde BT anjiyografi + 3D erlendirilmesinde BT anjiyografi + 3D 
rekonstriksiyonrekonstriksiyon yyööntemi ile elde edilen H/Ava oranntemi ile elde edilen H/Ava oranıı uzun uzun 
ddöönem nem graftgraft fonksiyonlarfonksiyonlarıınnıın n ööngngöörrüüssüünde etkin bir nde etkin bir 
parametre olarak kullanparametre olarak kullanıılabilir. labilir. 


