
Kimler Karaciğer Nakli için Verici ( Donör) Olabilir?

Canlı vericiden karaciğer nakli; alıcının hasta karaciğeri tamamen çıkarıldıktan 
hemen sonra canlı vericiden alınan karaciğer parçasının alıcıya transferidir.

Sevdiğiniz birine iyilik yapabilmek, ona hastalığından kurtulma şansı vermek, onu 
hayata döndürme imkanını sağlamak kadar tarifsiz bir duygu olamaz.

Bu güzel duyguya rağmen karaciğerinizin bir parçasını vermek düşüncesi sizi ilk 
anda tedirgin edebilir. İlerdeki yaşamınızda kendi sağlığınızı nasıl 
etkileyebileceğine dair endişelere kapılabilirsiniz.

Unutmayınız ki karaciğer nakli için verici olan kişinin karaciğeri; ameliyattan 
hemen sonra hızla büyümeye başlar ve yaklaşık 3 ay sonra ameliyattan önceki eski 
büyüklüğüne ulaşır. Aynı şekilde karaciğer alıcısının aldığı parça da büyüyerek 3 ay
içinde normal karaciğer boyutlarına ulaşmaktadır.

Karaciğerinizin bir parçasını bağışlamaya karar verdiğinizde öncelikle sizin 
sağlığınızın zarar görmemesi için çok ayrıntılı incelemeler yapılacaktır. Bu 
incelemeler sırasında size zarar verebilecek en ufak bir şüphe duyulursa organ 
bağışınız kabul edilmeyecek, durum size ve yakınınıza bildirilecektir.

Bundan sonra yapılması gereken yeni bir gönüllü verici (donör) bulunması 
olacaktır.

Karaciğer vericisi (donörü) olmak için şartlar nelerdir?

· Verici, bağışı kendi özgür iradesiyle yapmalıdır.

· Verici 18 yaşın üstünde olmalıdır.

· Verici 4. dereceye kadar akraba olmalıdır.

· Verici ve alıcının kan grubu eşleşmelidir.*

· Verici karaciğer yapısı ve fonksiyonu ile diğer sistemleri normal olmalıdır.

· Verici karaciğerinin anatomisi alıcı ve kendisi için uygun olmalıdır.

Yukarıda verilen koşulların ve diğer teknik noktaların uygunluğu, genellikle 2-3 
gün süren nakil öncesi donör (verici) değerlendirmesinde nakil ekibimiz tarafından 
belirlenir.

* Kan grubu eşleşmesi



Kan grubu Hangi kan grubundan alabilir Hangi kan grubuna verebilir

0 0 0-A-B-AB

A 0-A A-AB

B 0-B B-AB

AB 0-A- B-AB AB

Vericinin Rh faktörünün (+) veya (-) olmasının herhangi bir etkisi yoktur.

Karaciğer bağışı sonrası yaşam

Karaciğer Bağışı Sonrası Yaşam

· Operasyondan sonra, donör 7 - 10 gün süreyle hastanede kalınması gerekir.

· Evde ilave 3-4 hafta dinlenme süresi gerekmektedir.

· Dinlenme/nekahet süresinden sonra, donör (verici) normal faaliyetlerine (ağır 
fiziksel egzersiz dışında) devam edebilir ve ameliyattan 6 hafta sonra işe dönebilir.

· Gönüllü bağışçı kendisini iyi hissettiğinde, cinsel faaliyetlerini sürdürülebilir. Ağır
fiziksel faaliyet ve ağırlık kaldırma gibi sporlara ise ameliyattan 3 ay sonra devam 
etmesi önerilmektedir. Karaciğer vericisine yapılan tetkikler nelerdir?

· Tüm kan ve idrar testleri

· Tümör markerleri (belirleyicileri)

· Karaciğer testleri

· Viral hepatit testleri

· Bulaşıcı hastalık (AIDS gibi) testleri

· Akciğer grafisi

· Kalp grafisi, gerekirse ekokardiografi

· Karın ultrasonografi

· Karaciğer hacmi için bilgisayarlı tomografi

· Safra yolları için magnetik rezonans kolanjiografi




