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GiriGirişş ve Amave Amaçç

Evre III, IV ve V Kronik BEvre III, IV ve V Kronik Bööbrek brek 
Yetmezlikli hastalardaki Yetmezlikli hastalardaki FetuinFetuin--A A 
ile ile vaskvasküülerler kalsifikasyon, kalsifikasyon, 
inflamasyoninflamasyon, , malnmalnüütrisyontrisyon ve ve 
aterosklerozateroskleroz arasarasıındaki ilindaki ilişşkinin kinin 
araaraşşttıırrıılmaslmasıı



Kronik BKronik Bööbrek Yetmezlibrek Yetmezliğği ve i ve 
VaskVasküülerler KalsifikasyonKalsifikasyon

İİlerleyici lerleyici kardiyovaskkardiyovasküülerler kalsifikasyon kronik kalsifikasyon kronik 
bbööbrek yetmezlibrek yetmezliğği hastalari hastalarıınnıın n öönemli nemli morbiditemorbidite ve ve 
mortalitemortalite nedenlerindendir .nedenlerindendir .
Kronik bKronik bööbrek yetmezlikli hastalarda brek yetmezlikli hastalarda vaskvasküülerler
kalsifikasyon direkt kalsifikasyon direkt grafilerdegrafilerde ilk olarak 1976 yilk olarak 1976 yııllıında nda 
tantanıımlanmmlanmışışttıır .r .
19691969--1977 y1977 yııllarllarıı arasarasıında nda öölen hemodiyaliz len hemodiyaliz 
hastalarhastalarıınnıın otopsileri incelendin otopsileri incelendiğğinde inde vaskvasküülerler
kalsifikasyon skalsifikasyon sııklklığıığınnıın %50n %50--80 gibi dikkate de80 gibi dikkate değğer er 
bir bir şşekilde yekilde yüüksek oranlarda olduksek oranlarda olduğğu tespit edilmiu tespit edilmişştir tir 

London GM, Guerin AP, Marchais SJ, et al. Arterial media calcification in end-stage renal disease: impact
on all-cause and cardiovascular mortality. Nephrol Dial Transplant 18: 1731-40, 2003
Kuzela DC, Huffer WE, Conger JD, et al. Soft tissue calcification in chronic dialysis patients. Am J   
Pathol 86:403-2, 1977  



Kronik BKronik Bööbrek Yetmezlibrek Yetmezliğği ve i ve 
VaskVasküülerler KalsifikasyonKalsifikasyon

Diyaliz hastalarDiyaliz hastalarıında gnda göörrüülen len vaskvasküülerler
kalsifikasyonun temelinde artkalsifikasyonun temelinde artışış ggöösteren           steren           
kalsifikasyon uyarkalsifikasyon uyarııccıılarlarıınnıın (n (hiperfosfatemihiperfosfatemi, , 
hiperkalsemihiperkalsemi, artm, artmışış okside LDLokside LDL--kolesterol,   kolesterol,   
hiperleptinemihiperleptinemi) ) yanyanııssıırara ddüüzeyi azalan  zeyi azalan  
kalsifikasyon inhibitkalsifikasyon inhibitöörlerinin de (rlerinin de (matrixmatrix GlaGla
protein,  protein,  fetuinfetuin--AA, , osteoprotegerinosteoprotegerin, , 
osteopontinosteopontin gibi)  rolgibi)  rolüü vardvardıır r 

JonoJono S, S, ShioiShioi A, A, IkariIkari Y, Y, NishizawaNishizawa Y. Y. VascularVascular calcificationcalcification in in chronicchronic kidneykidney diseasedisease. J Bone . J Bone MinerMiner
MetabMetab 24: 17624: 176--81, 200681, 2006
MehrotraMehrotra R. R. EmergingEmerging role role forfor fetuinfetuin--A as A as contributorcontributor toto morbiditymorbidity andand mortalitymortality in in chronicchronic kidneykidney
diseasedisease. . KidneyKidney IntInt 72: 13772: 137--140, 2007                                                       140, 2007                                                       



FetuinFetuin--AA
FetuinFetuin--A molekA moleküül al ağığırlrlığıığı 60 60 kDakDa olan bir olan bir 
glikoproteindirglikoproteindir ve ve hepatositlerdenhepatositlerden sentezlenir sentezlenir 
Serum Serum albumininealbuminine benzer bibenzer biççimde imde fetuinfetuin--AA’’dada prepre--
dominant olarak karacidominant olarak karaciğğer orijinlidir er orijinlidir 
FetuinFetuin--A 1970A 1970’’li yli yııllarllarıın sonlarn sonlarıında akut nda akut inflamasyoninflamasyon
durumlardurumlarıında nda albuminealbumine benzer bibenzer biççimde bir negatif imde bir negatif 
akut faz akut faz reaktanreaktanıı olarak dikkati olarak dikkati ççekmiekmişştir tir 
Bu Bu glikoproteinglikoprotein ççok gok güçüçllüü bir kalsifikasyon bir kalsifikasyon 
inhibitinhibitöörrüüddüür r 

WestenfeldWestenfeld R, R, JahnenJahnen--DechentDechent W, Ketteler M. W, Ketteler M. VascularVascular calcificationcalcification andand FetuinFetuin--A A deficiencydeficiency in in chronicchronic kidneykidney diseasedisease. . TrendsTrends
CardiovascCardiovasc MedMed 17: 12417: 124--128, 2007128, 2007
LebretonLebreton JP, JP, JoiselJoisel F, F, RaoultRaoult JP,et al.  Serum JP,et al.  Serum concentrationconcentration of of humanhuman alphaalpha 2 HS 2 HS gylcoproteingylcoprotein duringduring thethe inflammatoryinflammatory processprocess: : 
evidenceevidence thatthat alphaalpha 2 HS 2 HS glycoproteinglycoprotein is a is a negativenegative acuteacute--phasephase reactantreactant. J . J ClinClin InvestInvest 64: 111864: 1118--1129, 19791129, 1979



FetuinFetuin--AA’’nnıınn biyolojik etkileribiyolojik etkileri
Kinetik (Kinetik (fizyokimyasalfizyokimyasal) ) CaxPCaxP presipitasyonununpresipitasyonunun inhibisyonuinhibisyonu
HidroksiapatitHidroksiapatit kristalizasyonunkristalizasyonun stabilizasyonustabilizasyonu
VaskVasküülerler ddüüz kas hz kas hüücrelerinde crelerinde matriksmatriks iiççi kalsifikasyonun i kalsifikasyonun 
intrasellintrasellüülerler inhibisyonuinhibisyonu ( ( annexinannexin--babağığımlmlıı hhüücre giricre girişşi yolu ile)i yolu ile)
FetuinFetuin--A gen ekspresyonunun regA gen ekspresyonunun regüülasyonu (bir negatif akut faz lasyonu (bir negatif akut faz 
reaktanreaktanıı olarak)olarak)
TGFTGF--ββ inhibisyonuinhibisyonu ((solublesoluble TGFTGF-- ββ Tip II reseptTip II reseptöör aktivitesi r aktivitesi 
yolu ile)yolu ile)
İİnsnsüülinlin reseptreseptöörlerinin rlerinin tyrosinetyrosine reseptreseptöör aktivitesinin ve r aktivitesinin ve 
otofosforilasyonotofosforilasyon inhibisyonuinhibisyonu ile ile insinsüülinlin sensitivitesininsensitivitesinin
supresyonusupresyonu

WestenfeldWestenfeld R, R, JahnenJahnen--DechentDechent W, Ketteler M. W, Ketteler M. VascularVascular calcificationcalcification andand FetuinFetuin--A A deficiencydeficiency in   in   
chronicchronic kidneykidney diseasedisease. . TrendsTrends CardiovascCardiovasc MedMed 17: 12417: 124--128, 2007128, 2007



GGüünnüümmüüze deze değğin yapin yapıılmlmışış olan olan 
ççalalışışmalar malar ışığıışığında nda FetuinFetuin--A :A :

KBY Evre 5 hastalarında düşük serum fetuin-A düzeyi 
inflamasyon bağımlı veya bağımsız mortaliteyi predikte eder.
KBY Evre 5 hastalarında düşük serum fetuin-A düzeyi 
kalsifikasyon derecesini (koroner arterler, kalp kapakları) 
predikte eder.
KBY Evre 1-4 Diyabetik hastalarda artmış fetuin-A 
konsantrasyonu kalsifikasyon derecesini (koroner arterler) 
predikte eder.
KBY Evre 1-3 hastalarda serum fetuin-A düzeyi ile metabolik
sendrom parametreleri (kolesterol, trigliserid, vucut kitle 
indeksi) arasında pozitif birliktelik vardır.
Normal renal fonksiyonlara sahip populasyonda serum fetuin-A 
düzeyi ile periferal arteryel kalsifikasyon ve azalmış kemik 
kitlesi arasında ilişki mevcuttur.
KBY Evre 1-3 hastalarda renal fonksiyonlar ile serum fetuin-A 
düzeyi arasında korelasyon yoktur.
KBY Evre 1-3 hastalarda serum fetuin-A düzeyi ile mortalite
arasında ilişki yoktur. 



MateryalMateryal--MetodMetod
ÇÇalalışışmaya 62maya 62’’si si EvreIIIEvreIII, 45, 45’’i Evre IV ve 131i Evre IV ve 131’’i i 
de Evre V Kronik Bde Evre V Kronik Bööbrek Yetmezlibrek Yetmezliğği olan i olan 
toplam 238 hasta dahil edildi.toplam 238 hasta dahil edildi.
HastalarHastalarıın tn tüümmüü araaraşşttıırma ile ilgili olarak rma ile ilgili olarak 
bilgilendirildi ve bilgilendirildi ve herbirininherbirinin yazyazııllıı onayonayıı alalıındndıı. . 
ÇÇalalışışma ma ööncesinde Gazi ncesinde Gazi ÜÜniversitesi yerel etik niversitesi yerel etik 
kurulunun onaykurulunun onayıı alalıındndıı. . 
Hastalardan kan sayHastalardan kan sayıımmıı, rutin biyokimyasal , rutin biyokimyasal 
incelemeler, incelemeler, highhigh--sensitivesensitive CRP (CRP (hshs--CRP) ve CRP) ve 
FetuinFetuin--A A ööllçüçümmüü iiççin in venvenöözz kan kan öörnekleri en az rnekleri en az 
8 saatlik a8 saatlik aççllığıığı takiben sabah saatlerinde takiben sabah saatlerinde 
diyaliz diyaliz ööncesi alncesi alıındndıı. . 



TTüüm hastalarm hastalarıın vn vüücut kitle indeksleri [cut kitle indeksleri [VucutVucut
aağığırlrlığıığı(kg)/boy2 ] hesapland(kg)/boy2 ] hesaplandıı..
Hemoglobin Hemoglobin ööllçüçümleri CDC cihazmleri CDC cihazıında; nda; 
kreatininkreatinin, BUN, kalsiyum, fosfor,, BUN, kalsiyum, fosfor,albuminalbumin, total , total 
kolesterol, kolesterol, trigliseridtrigliserid, HDL, LDL, VLDL, a, HDL, LDL, VLDL, aççllıık k 
kan kan şşekeri, ekeri, parathormonparathormon otoanalizotoanalizöörr ile; ile; ““highhigh--
sensitivesensitive”” CRP CRP nefelometriknefelometrik yyööntemle ntemle ööllçüçüldldüü..
FetuinFetuin--A DA Düüzeyi: zeyi: HumanHuman FetuinFetuin--A A 
(BIOVENDOR, EL(BIOVENDOR, ELİİSA) kit ile serum SA) kit ile serum öörnerneğğinde inde 
ççalalışıışıldldıı ve sonuve sonuççlar lar ngng/ml olarak verildi./ml olarak verildi.



Kronik BKronik Bööbrek Hastalbrek Hastalığıığınnıın n 
EvrelendirilmesiEvrelendirilmesi

EVREEVRE TANIMLAMATANIMLAMA
GFRGFR

(ml/(ml/dkdk /1.73m/1.73m²²))

II Normal ya da GFR artNormal ya da GFR artışıışıyla yla 
seyreden bseyreden bööbrek hasarbrek hasarıı

≥≥9090

IIII Hafif derecede GFR Hafif derecede GFR 
azalmasazalmasııyla seyreden byla seyreden bööbrek brek 

hasarhasarıı

6060--8989

IIIIII Orta derecede GFR Orta derecede GFR 
azalmasazalmasııyla seyreden byla seyreden bööbrek brek 

hasarhasarıı

3030--5959

IVIV Ciddi derecede GFR azalmasCiddi derecede GFR azalmasıı 1515--2929

VV BBööbrek yetmezlibrek yetmezliğğii <15 (ya da diyaliz)<15 (ya da diyaliz)



KarotisKarotis intimaintima--mediamedia kalkalıınlnlığıığınnıın n 
ööllçüçümmüü

ÖÖllçüçüm im iççinin denekler denekler supinsupin pozisyonda yatpozisyonda yatıırrııllııp, bap, başşlarlarıı
ekstansiyonaekstansiyona getirilerek, sagetirilerek, sağğ ve sol ve sol karotiskarotis arterler arterler 
ATL (HDI 5000,ATL (HDI 5000,PhilipsPhilips BothellBothell WA) marka WA) marka ultrasonultrason
cihazcihazıınnıın 7 n 7 MHzMHz’’liklik lineer lineer probuprobu ile gile göörrüüntntüülendi. Ana lendi. Ana 
karotidkarotid arter arter bulbusununbulbusunun 2 cm 2 cm proksimalindeproksimalinde, , 
aterosklerotikaterosklerotik plak iplak iççermeyen  1 ermeyen  1 cmcm’’liklik segmentsegment
belirlenip, belirlenip, intimaintima mediamedia kalkalıınlnlığıığı ööllçüçüldldüü. . ÖÖllçüçüm, lm, lüümen men 
ile ile mediamedia tabakastabakasıınnıın olun oluşşturduturduğğu, u, ekojenekojen hat arashat arasıında nda 
yapyapııldldıı. Ortalama . Ortalama karotiskarotis intimaintima--mediamedia kalkalıınlnlığıığı ((oo--
KIMKKIMK);  sa);  sağğ ve sol KIMK deve sol KIMK değğerleri toplanarak erleri toplanarak 
aritmetik ortalamalararitmetik ortalamalarıı alalıınmak suretiyle  hesaplandnmak suretiyle  hesaplandıı..



VaskVasküülerler kalsifikasyon kalsifikasyon 
skorlamasskorlamasıı

Bu Bu ççalalışışmada mada pelvispelvis grafisigrafisi üüst sst sıınnıırrıı femurfemur babaşışından gendan geççen en 
horizontalhorizontal hat ve hat ve columnacolumna vertebralisvertebralis üüzerinden gezerinden geççen en medianmedian
vertikalvertikal hat ile 4 alana ayrhat ile 4 alana ayrıılarak delarak değğerlendirildi. erlendirildi. 
El El grafisigrafisi de benzer bide benzer biççimde imde metakarpalmetakarpal kemiklerin kemiklerin üüzerinden zerinden 
gegeççen en horizontalhorizontal hatla iki bhatla iki bööllüümde incelendi. mde incelendi. 
Her bHer bööllüümdeki lineer kalsifikasyon varlmdeki lineer kalsifikasyon varlığıığı 1 olarak 1 olarak skorlanskorlanıırkenrken
kalsifikasyon yoklukalsifikasyon yokluğğu 0 olarak deu 0 olarak değğerlendirilmierlendirilmişştir. tir. 
SonuSonuççta total skor 0ta total skor 0--8 aras8 arasıında verilminda verilmişştir.tir.
PelvikPelvik grafidegrafide iliakiliak ve ve femoralfemoral arterler boyunca olan lineer arterler boyunca olan lineer 

kalsifikasyon dekalsifikasyon değğerlendirmeye dahil olurken el erlendirmeye dahil olurken el grafisindegrafisinde radialradial
ve ve digitaldigital arterler incelemeye dahil edilmiarterler incelemeye dahil edilmişştir. tir. 
ÇÇalalışışmada yamasal kalsifikasyonlar, mada yamasal kalsifikasyonlar, flebolitlerflebolitler , ekstra, ekstra--vaskvasküülerler
kalsifikasyonlar dekalsifikasyonlar değğerlendirme derlendirme dışıışında bnda bıırakrakıılmlmışışttıırr

AdragaoAdragao T, T, PiresPires A, A, LucasLucas C, C, BirneBirne R, R, MagalhaesMagalhaes L, L, GonGonççalvesalves M, M, NegraoNegrao AP. A AP. A simplesimple vascularvascular calcificationcalcification scorescore
predictspredicts cardiovascularcardiovascular risk in risk in haemodialysishaemodialysis patientspatients. . NephrolNephrol DialDial TransplantTransplant 19: 148019: 1480--88, 200488, 2004









İstatistiksel analiz
Parametrik değişkenler (yaş, VKI, KIMK, fetuin-A, 
hemoglobin, BUN, kreatinin, kalsiyum, fosfor, 
parathormon, kalsiyum-fosfor çarpımı, total 
kolesterol, HDL, LDL, albumin, hs-CRP) tek yönlü
ANOVA ve Tukey HSD testi; nonparametrik
değişkenler Khi-kare testi ile incelendi. Parametrik 
değişkenlerin ikili grup karşılaştırmalarında t-test 
kullanıldı. 
Korelasyon analizleri için Pearson ve Spearman
korelasyon analizi yapıldı. Sonuçlar ortalama±SD 
şeklinde verildi. Analizler için SPSS 10.0.0 paket 
programı kullanıldı ve 0.05’ten küçük olan p değerleri 
anlamlı kabul edildi.



BULGULARBULGULAR
Hasta sayHasta sayııssıı Evre IIIEvre III Evre IVEvre IV Evre VEvre V

HipertansiyonHipertansiyon 2424 2222 4242

DMDM 2222 1212 2424

GNGN 55 22 2020

NefrolitiazisNefrolitiazis 55 33 77

AmiloidAmiloid 11 22 55

PolikistikPolikistik
bbööbrek brek 

hastalhastalığıığı

11 11 44

PyelonefritPyelonefrit 11 -- 55

BilinmeyenBilinmeyen 33 33 2424



Evre IIIEvre III Evre IVEvre IV Evre VEvre V pp

E/KE/K 39/2339/23 22/2322/23 79/5279/52 0,300,30

YaYaşş (y(yııl)l) 54,1754,17±±6,926,92 55,0255,02±±11,3611,36 51,7451,74±±12,9612,96 0,160,16

VKI (kg/mVKI (kg/m22)) 28,5828,58±±5,075,07 27,1327,13±±4,454,45 24,4924,49±±5,285,28 0,0000,000

AlbuminAlbumin
(g/(g/dldl))

4,454,45±±0,490,49 4,164,16±±0,430,43 4,054,05±±0,430,43 0,0000,000

Hemoglobin Hemoglobin 
(g/(g/dldl))

12,6612,66±±1,731,73 11,4811,48±±1,251,25 10,8210,82±±1,561,56 0,0000,000

KreatininKreatinin
(mg/(mg/dldl))

1,871,87±±0,440,44 2,892,89±±1,011,01 8,938,93±±2,812,81 0,0000,000



Evre IIIEvre III Evre IVEvre IV Evre VEvre V pp

Kalsiyum (mg/Kalsiyum (mg/dldl)) 9,099,09±±0,510,51 8,88,8±±0,620,62 8,878,87±±0,750,75 0,050,05

Fosfor (mg/Fosfor (mg/dldl)) 3,643,64±±0,540,54 4,084,08±±0,800,80 5,195,19±±1,391,39 0,0000,000

CaXPCaXP (mg(mg22/dl/dl22)) 3333±±4,554,55 35,7535,75±±6,836,83 46,1546,15±±13,3513,35 0,0000,000

PTH (PTH (ngng/ml)/ml) 102,17102,17±±60,6160,61 175,97175,97±±110,54110,54 442,93442,93±±419,21419,21 0,0000,000

Kalsifikasyon Kalsifikasyon 
SkoruSkoru

0,430,43±±0,960,96 0,510,51±±0,860,86 1,91,9±±2,082,08 0,0000,000

HsHs--CRP (mg/CRP (mg/dldl)) 0,540,54±±0,650,65 0,490,49±±0,360,36 0,850,85±±1,041,04 0,010,01



Evre IIIEvre III Evre IVEvre IV Evre VEvre V pp

T. KolT. Kol 191,54191,54±±38,2738,27 185,75185,75±±47,0547,05 179,62179,62±±39,7739,77 0,160,16

TrigliseridTrigliserid 167,33167,33±±81,3181,31 162,26162,26±±67,0667,06 186,47186,47±±113,67113,67 0,240,24

00--KIMK KIMK 
(mm)(mm)

0,610,61±±0,500,50 0,690,69±±0,430,43 0,950,95±±0,310,31 0,0000,000

FetuinFetuin--A A 
((ngng/ml)/ml)

66,0966,09±±9,689,68 66,8166,81±±13,1713,17 10,3110,31±±1,091,09 0,0000,000



Evre III ve IV Gruplar karşılaştırıldığında;

Evre III Evre IV p

Yaş (yıl) 54,1754,17±±6,926,92 55,0255,02±±11,3611,36 0,63

Cins (E/K)E/K) 39/2339/23 22/2322/23 0,14

VKI (kg/m(kg/m22)) 28,5828,58±±5,075,07 27,1327,13±±4,454,45 0,12

AlbuminAlbumin (g/(g/dldl)) 4,454,45±±0,490,49 4,164,16±±0,430,43 0,002
Hemoglobin Hemoglobin 

(g/(g/dldl))
12,6612,66±±1,731,73 11,4811,48±±1,251,25 0,000

KreatininKreatinin (mg/(mg/dldl)) 1,871,87±±0,440,44 2,892,89±±1,011,01 0,000

CaXPCaXP (mg(mg22/dl/dl22)) 3333±±4,554,55 35,7535,75±±6,836,83 0,01
ParathormonParathormon 102,17102,17±±60,6160,61 175,97175,97±±110,54110,54 0,000
T KolesterolT Kolesterol 191,54191,54±±38,2738,27 185,75185,75±±47,0547,05 0,48

Kalsifikasyon SkoruKalsifikasyon Skoru 0,430,43±±0,960,96 0,510,51±±0,860,86 0,28
HsHs--CRP (mg/CRP (mg/dldl)) 0,540,54±±0,650,65 0,490,49±±0,360,36 0,67

00--KIMK (mm)KIMK (mm) 0,610,61±±0,500,50 0,690,69±±0,430,43 0,38

FetuinFetuin--A (A (ngng/ml)/ml) 66,0966,09±±9,689,68 66,8166,81±±13,1713,17 0,74



Evre III ve V Gruplar karşılaştırıldığında;
Evre III Evre V p

Yaş (yıl) 54,1754,17±±6,926,92 51,7451,74±±12,9612,96 0,16
VKI (kg/m(kg/m22)) 28,5828,58±±5,075,07 24,4924,49±±5,285,28 0,000

AlbuminAlbumin (g/(g/dldl)) 4,454,45±±0,490,49 4,054,05±±0,430,43 0,000

Hemoglobin Hemoglobin 12,6612,66±±1,731,73 10,8210,82±±1,561,56 0,000
KreatininKreatinin (mg/(mg/dldl)) 1,871,87±±0,440,44 8,938,93±±2,812,81 0,000
CaXPCaXP (mg(mg22/dl/dl22)) 3333±±4,554,55 46,1546,15±±13,3513,35 0,000

ParathormonParathormon 102,17102,17±±60,6160,61 442,93442,93±±419,21419,21 0,000

T KolesterolT Kolesterol 191,54191,54±±38,2738,27 179,62179,62±±39,7739,77 0,05
Kalsifikasyon SkoruKalsifikasyon Skoru 0,430,43±±0,960,96 1,91,9±±2,082,08 0,000

HsHs--CRP CRP 0,540,54±±0,650,65 0,850,85±±1,041,04 0,03

00--KIMK (mm)KIMK (mm) 0,610,61±±0,500,50 0,950,95±±0,310,31 0,000

FetuinFetuin--A (A (ngng/ml)/ml) 66,0966,09±±9,689,68 10,3110,31±±1,091,09 0,000



Evre IV ve V Gruplar karEvre IV ve V Gruplar karşışılalaşşttıırrııldldığıığında;nda;
Evre IVEvre IV Evre VEvre V pp

Yaş 55,0255,02±±11,3611,36 51,7451,74±±12,9612,96 0,13

VKI 27,1327,13±±4,454,45 24,4924,49±±5,285,28 0,003

AlbuminAlbumin 4,164,16±±0,430,43 4,054,05±±0,430,43 0,18

Hemoglobin Hemoglobin 11,4811,48±±1,251,25 10,8210,82±±1,561,56 0,01

KreatininKreatinin 2,892,89±±1,011,01 8,938,93±±2,812,81 0,000

CaXPCaXP 35,7535,75±±6,836,83 46,1546,15±±13,3513,35 0,000

ParathormonParathormon 175,97175,97±±110,54110,54 442,93442,93±±419,21419,21 0,000

T KolesterolT Kolesterol 185,75185,75±±47,0547,05 179,62179,62±±39,7739,77 0,39
Kalsifikasyon SkoruKalsifikasyon Skoru 0,510,51±±0,860,86 1,91,9±±2,082,08 0,009

HsHs--CRP CRP 0,490,49±±0,360,36 0,850,85±±1,041,04 0,02

00--KIMK KIMK 0,690,69±±0,430,43 0,950,95±±0,310,31 0,000

FetuinFetuin--A A 66,8166,81±±13,1713,17 10,3110,31±±1,091,09 0,000



Fetuin-A ile
VKI: p=0,000, r=0,30
Hemoglobin düzeyi: p=0,000, r=0,37
T Kolesterol: p=0,05, r=0,12
Albumin: p=0,000, r=0,26
Vasküler kalsifikasyon skoru: p=0,000, r=-0,40
O-KIMK: p=0,000, r=-0,371
Kreatinin: p=0,000, r=-0,80
Fosfor: p=0,000, r=-0,48
CaXP:p=0,000, r=-0,46
PTH: p=0,000, r=-0,41
Hs-CRP: p=0,01, r=-0,16



Fetuin-A vücut kitle indeksi ve 
albumin arttıkça artmaktadır



Fetuin-A ile o-KIMK arasındaki 
ilişki



Fetuin-A düzeyi azaldıkça kalsifikasyon skoru ve 
hs-CRP artmaktadır



KarotisKarotis intimaintima--mediamedia kalkalıınlnlığıığı ileile

Yaş: p=0,02, r=0,14
Kreatinin düzeyi: p=0,000, r=0,29
Vasküler kalsifikasyon skoru: p=0,000, r=0,34
Fosfor düzeyi: p=0,02, r=0,15
Hs-CRP seviyesi: p=0,02, r=0,14
Hemoglobin: p=0,000, r=-0,30
VKI: p=0,04, r=-0,13
Albumin düzeyi: p=0,03, r=-0,13
Fetuin-A: p=0,000, r=-0,37



Karotis intima-media kalınlığı ile 
kalsifikasyon skoru ve hs-CRP arasındaki 

ilişki



Vasküler kalsifikasyon skoru ile

Kreatinin: p=0,00, r=0,28
Fosfor: p=0,009, r=0,16
CaXP: p=0,01, r=0,16
PTH: p=0,02, r=0,19
Hs-CRP: p=0,01, r=0,15
VKI: p=0,003, r=-0,19
Hemoglobin: p=0,003, r=-0,19
Albumin: p=0,000, r=-0,26



Hs-CRP ile

Ortalama karotis intima-media kalınlığı: 
p=0,02, r=0,14

Yaş: p=0,05, r=0,12
Hemoglobin: p=0,000, r=-0,24
Albumin: p=0,006, r=-0,17





Diyabetik hastalar Diyabetik hastalar ççııkarkarııldldığıığındanda

Toplam 180 (40Toplam 180 (40’’ıı Evre III, 33Evre III, 33’ü’ü Evre IV ve 107Evre IV ve 107’’si Evre si Evre 
V) olan hasta deV) olan hasta değğerlendirildierlendirildiğğinde inde FETUFETUİİNN--AA ile; ile; 
VKI: p=0,000, r=0,343
Hemoglobin düzeyi: p=0,000, r=0,379
T Kolesterol: p=0,01, r=0,175
Albumin: p=0,001, r=0,256
Vasküler kalsifikasyon skoru: p=0,000, r=-0,39
Kreatinin: p=0,000, r=-0,827
Fosfor: p=0,000, r=-0,549
CaXP:p=0,000, r=-0,523
PTH: p=0,000, r=-0,446
O-KIMK: p=0,000, r=-0,35
Hs-CRP: p=0,05, r=-0,144



Tartışma ve Özet



Kronik böbrek yetmezliğinin 
evresi ilerledikçe

Vucut kitle indeksi, serum albumin düzeyi ve 
hemoglobin seviyesi azalmaktadır. 
CaXP ve PTH değerleri artış göstermektedir.
Vasküler kalsifikasyon skoru belirgin biçimde 
artış göstermektedir.
Ateroskleroz belirteçlerinden biri olan KIMK 
artmaktadır
İnflamasyon belirteçlerinden olan Hs-CRP 
seviyesi artmaktadır
Fetuin-A azalmaktadır.



Hastalarda malnutrisyon belirginleştikçe 
fetuin-a düzeyi azalmakta, KIMK 
artmaktadır.
Fetuin-a düzeyi azaldıkça KIMK ve 
vasküler kalsifikasyon skoru artmaktadır
Hs-CRP ile fetuin-a arasında ters yönde 
KIMK ile ise pozitif yönde bir ilişki 
mevcuttur.



Diyaliz hastalarında düşük fetuin-A düzeyi ile 
artmış vasküler kalsifikasyon ve inflamasyon
arasında belirgin bir ilişki mevcuttur (Wang AY, Woo J ve 
ark. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 1676-85).

Yine Evre V KBY’li hastalarda sağlıklı kontrollere 
göre serum fetuin-A düzeyi belirgin bir şekilde 
düşük ve CRP ile ilişkilidir; kardiyovasküler
mortaliteyi predikte eder (Stenvinkel P, Wang K ve ark. Kidney Int
2005; 67: 2383-92).

İnflame HD hastalarında azalmış fetuin-A 
mortalitenin kuvvetli bir göstergesidir (Metry G, Stenvinkel
P ve ark. Eur J Clin Invest 2008; 38: 804-11).

198 Diyabetik olmayan Kronik böbrek yetmezlikli  
hastada endoteliel disfonksiyon üzerinde fetuin-a 
seviyesi bağımsız bir prediktördür (Çağlar K, Yilmaz MI, ve 
ark. Nephron Clin Pract. 2008; 108: 233-40). 

174 hemodiyaliz hastasında KIMK’daki değişim ile 
serum fetuin-a düzeyi arasında anlamlı bir 
korelasyon izlenmiştir (Pertosa G, ve ark.  Am J Kidney Dis 2009; 53: 
467-74). 



97 HD hastas97 HD hastasıında nda fetuinfetuin--a ile KIMK a ile KIMK 
arasarasıında anlamlnda anlamlıı ddüüzeyde bir ilizeyde bir ilişşki ki 
saptanmamsaptanmamışış (Schlieper G. ve ark. Dtsch Med Wochenschr 132: 
1820-4, 2007). 

Hemodiyaliz hastalarının  koroner 
kalsifikasyon skorlarındaki progresyon hızı
ile fetuin-a arasında anlamlı düzeyde ilişki 
saptanmamış (Jung HT ve ark. NDT 21: 1915-20, 2006).

Coen ve ark.’nın çalışmalarında ise hemodiyaliz 
hastalarının fetuin-A düzeyinin düşük olduğunu, 
ancak  fetuin-A düzeyi ile vasküler kalsifikasyon 
skoru arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını tesbit
etmişlerdir (Coen ve ark. ASAIO Journal 52: 150-6, 2006). 



Özet
Malnutrisyon-inflamasyon-
ateroskleroz/kalsifikasyon (MİAC) sendromu 
ile fetuin-A düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. Bu sendrom sadece son dönem kronik 
böbrek yetmezlikli hastalarda değil Evre III 
ve IV hastalarda da önemlidir. 
Non-diyabetik Evre III ve IV kronik böbrek 
yetmezlikli hastalarda da  fetuin-A ile 
malnutrisyon, vasküler kalsifikasyon ve KIMK 
arasında anlamlı düzeyde bir ilişki mevcuttur.



Özet
Bu Bu ççalalışışmanmanıın n prospektifprospektif bir takip bir takip ççalalışışmasmasıı
olmasolmasıı halinde halinde kardiyovaskkardiyovasküülerler mortalitemortalite ve ve 
morbiditemorbidite ile ile fetuinfetuin--a ilia ilişşkisinin daha iyi kisinin daha iyi 
yorumlanabilmesi myorumlanabilmesi müümkmküün olacaktn olacaktıır. r. 
ÇÇalalışışmada kullanmada kullanıılmlmışış olan direkt olan direkt grafigrafi ile ile 
kalsifikasyon kalsifikasyon skorlamasskorlamasıı yyöönteminin gnteminin güünnüümmüüz z 
kokoşşullarullarıında hem ucuz olmasnda hem ucuz olmasıı hem de kolay hem de kolay 
uygulanabilir olmasuygulanabilir olmasıı sebebiyle pratik hayatta sebebiyle pratik hayatta 
kullankullanıılabilir bir ylabilir bir yööntem olarak dntem olarak düüşşüünnüüyoruz.yoruz.
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