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Canlı karaciğer donörlerinin sonuçları eşleşen sağlıklı kontrollerden daha kötü 
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Donör ölümü, canlı karaciğer bağışının en ciddi komplikasyonudur ancak nadiren bildirilmektedir. Kore 

Ulusal Sağlık Sigortası Hizmetleri (NHIS) veri tabanının analizine dayalı olarak eşleşen kontrol gruplarıyla 

karşılaştırmalı olarak canlı karaciğer donörlerinin (CKD'ler) gerçek ölüm oranının araştırdığı, 2002 ve 2018 

yılları arasında karaciğer grefti bağışlayan ve Kore Organ Paylaşımı Ağı'na kayıtlı 12.372 CKD’ü dahil 

edildiği çalışmada; CKD ile Kore NHIS'inden seçilen ve toplam 123.710 bireyden oluşan 3 uyumlu kontrol 

grubu karşılaştırıldı: sağlıklı popülasyon (Grup I), komorbiditesi olmayan genel popülasyon (Grup II) ve 

komorbiditeleri olan genel popülasyon (Grup III). 

Canlı karaciğer donörlerinin %78,5'i 20-39 yaşları arasındaydı ve donörlerin %64,7'si erkekti. CKD 

grubunda 89 donör (%0.7) öldü (68 erkek ve 21 kadın) ve ölüm oranı (/1.000 kişi-yıl) 0.91 (0.74-1.12) idi. 

CKD grubunun ölüm oranı ve düzeltilmiş hazard ratio, Kontrol Grubu I'e göre 2.03 (1.61-2.55) ve 1.71 

(1.31-2.25), Kontrol Grubu II'ye göre 0.75 (0.60-0.93) ve 0.63 (0.49-0.82) ve Kontrol Grubu III'e göre 0.58 

(0.46-0.71) ve 0.49 (0.39-0.60) olarak bulundu. CKD grubu, depresyon ve düşük gelir düzeltilmiş mortalite 

için risk faktörleriydi. CKD grubunda karaciğer yetmezliği, depresyon, kanser, diyabet, hipertansiyon, beyin 

enfarktüsü, beyin kanaması ve son dönem böbrek hastalığı insidansı Kontrol Grubu I'e göre anlamlı 

derecede yüksekti. 

CKD grubunda mortalite, karaciğer yetmezliği, depresyon, kanser, diyabet, hipertansiyon, beyin enfarktüsü, 

beyin kanaması ve son dönem böbrek hastalığı insidansı, eşleşen sağlıklı gruba göre anlamlı derecede 

yüksekti. Donörlerin dikkatlice değerlendirilerek seçilmesi, donör güvenliğini artırırken, canlı donör 

karaciğer transplantasyonunun da daha güvenli olmasını sağlayabilir. 
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