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Hidradenitis suppurativa (HS) özellikle aksiller, inguinal, perianal, perineal ve meme altı cildini tutan, remisyon 
ve relapslarla seyreden, folikül kaynaklı kronik inflamasyonla karakterize bir hastalıktır. Yüzeyel papülopüstüler 
lezyonlarla seyredebileceği gibi derin apse, sinüs traktüsleri ve skarlara da yol açabilmektedir. Nadir de olsa HS’li 
hastalarda bildirilmiş sekonder amiloidoza bağlı nefrotik sendrom olguları bulunmaktadır. 42 yaşında, erkek hasta, 
kliniğimize nefrotik sendrom etyolojisi araştırmak üzere kabul edildi. Yatışında 2 aydır pretibial ödem ve 3 yıldır 
bilateral inguinal, perianal, perineal ve sol aksiller yer yer fibrotik skarlar, hassas fluktüasyon veren apseler ve papüller 
ve nodüllerle karakterize HS’ye ait cilt lezyonları ve ateşi vardı. Laboratuar testlerinde hafif böbrek yetmezliği, derin 
hipoalbüminemi, kombine hiperlipidemi, izole aPTT uzunluğu, CRP yüksekliği, 24 saat idrarda nefrotik proteinüri 
saptandı. İmmünolojik testlerinde glomerulonefrit, vaskülit ya da multiple myelom düşündürecek bulguya rastlanmadı. 
Alınan sinüs ağzı ve kan kültürlerinde üreme olmayan hastaya 1 aylık sistemik antibiyotik tedavisi ile topikal semptomatik 
tedavi verildi. Tekrar ateşi olmayan hastanın aktif lezyonlarında bir miktar sönme olmakla birlikte CRP’sinde belirgin 
gerileme olmadı. İzole aPTT uzunluğu açısından incelenen hastada faktör X ve faktör XII aktivitesi düşük bulundu. Faktör 
X eksikliğinin amiloidoza bağlı kazanılmış bir eksiklik olabileceği düşünüldü. Taze donmuş plazma replasmanı ile 
aPTT’si gerileyen hastaya  yapılan böbrek biyopsisinde glomerüllerde ve yer yer perivasküler alanlarda Gentian violet 
ile boyanan homojen, amorf, eozinofilik, amiloidozla uyumlu birikim saptandı. İmmünohistokimyasal olarak sekonder 
amiloidozla uyumlu bulundu. Bir ay içinde böbrek yetmezliği belirginleşen ve proteinürisi artan hastaya kolşisin tedavisi 
başlandı, poliklinik takibine alındı.
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GİRİş: Bifosfonatlar kemik rezorbsiyonunu inhibe eden ajanlar olarak osteoporoz tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Postmenapozal ve glukokortikoid kullanımına bağlı osteoporoz tedavisinde bifosfonat kullanımını 
içeren çalışmalar, genellikle anlamlı kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastaları dışlamaktadır. KBY hastalarında, 
özellikle Hemodiyaliz (HD) hastalarında bifosfonat kullanımıyla ilgili veriler kısıtlıdır. Bu vaka sunumunun amacı HD 
hastasının bir yıllık bifosfonat tedavisi sonrası kemik mineral dansitesindeki (KMD) artışın gösterilmesidir.

OLGU-METOD: İki yıldır HD’e giren yetmiş dört yaşında bayan hastanın KMD’si ‘’dual-energy x-ray absorbtiometry’’ 
(DEXA) ile ölçüldü. Hastanın plazma kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri normal sınırlardaydı. Parathormon 
düzeyi ise yüksekti (213 pg/ml). Hastaya alendronate sodium 70 mg/hafta oral olarak verildi. 1 yıllık tedavi sonrası 
hastanın KMD’si DEXA ile tekrar ölçüldü. KMD, Dünya Sağlık Örgütü’nün osteoporoz kriterlerine göre değerlendirildi. 
Genç normal beyaz kadın popülasyonun ortalama KMD’sinden ≤ -2.5 SD değerler osteoporoz, -1 ve -2.5 SD arasındaki 
değerler ise osteopeni olarak değerlendirildi.

SONUÇLAR: Ölçümler tablo 1’de verilmiştir. Bir yıllık alendronate tedavisi sonrası hem kalçada hem de lomber 
bölgede, T skorlarındaki iyileşme görülmektedir.

TARTIşMA: Osteoporoz ve vasküler kalsifikasyon KBY hastalarıyla yakından ilişkilidir. Bazı deneysel ve klinik 
çalışmalarda bifosfonatların, KBY hastalarında, vasküler kalsifikasyon progresyonunu azaltıcı, ateroskleroz gelişimini 
önleyici ve KMD’yi artırıcı etkileri nedeniyle tedavide yer alabileceği savunulmaktadır. Seçilmiş KBY hastaları dikkatle 
yapılan bifosfonat tedavisinden fayda görebilirler.

Tablo 1. Tedavi öncesi ve sonrası KMD sonuçları
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GİRİş: Rabdomiyoliz çok değişik etiyolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Travma, alkolizm, intoksikasyonlar, 
koma vb. nedenlere bağlı olarak uzun süre hareketsiz kalınması sonucu, aşırı fiziksel aktivite sonrası, epileptik 
nöbetler, hipertermi, hipotermi, ilaç kullanımı, elektrolit dengesizlikleri (özellikle hipopotasemi ve hipofosfatemi) ve 
enfeksiyonlara bağlı rabdomiyoliz görülebilir.

Rabdomiyolize bağlı en önemli komplikasyonlardan birisi akut böbrek yetersizliği (ABY) gelişmesidir. Biz burada 
epileptik nöbet sonrası rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetersizliği gelişen bir vakayı sunduk. 

METOD:33 yaşında erkek hasta acil servise yaygın kas ağrısı nedeni ile başvurdu. Öyküsünden 20 yıldır epilepsi 
tanısının olduğu, son bir aydır ilacını düzensiz kullandığı ve 2 gün öncesinde yaklaşık 15 dakika süren epileptik 
nöbet geçirdiği öğrenildi. Başvuru sırasında bilinci açık, koopere ve oryante idi. Kardiyovasküler sistem, toraks, batın 
muayenesinde patoloji saptanmadı. Laboratuar sonuçlarında serum kreatinin(Cr) düzeyi:16 mg/dl, kan üre azotu(BUN): 
123 mg/dl, kreatinin fosfokinaz (CK): 1132, potasyum (K): 5,5 mmol/l, kalsiyum (Ca):8,8 mg/dl, fosfor (P):7,5 mg/dl. 
İdrar örneği makroskobik olarak hematürik idi. İdrar sedim incelemesinde ise eritrosit saptanmadı. İdrar ph ise 5,5 idi. 
Batın US da böbrek boyut, parankim normal olarak saptandı. HBs Ag, anti HBs, anti HCV, anti HIV değerleri negatif idi.

SONUÇ: Hasta epileptik nöbet sonrası rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetersizliği tanısı ile servise yatırıldı. Hastaya 2 
litre / saat serum fizyolojik, ardından 2,5-3 ml /kg saat serum fizyolojik infüzyonu, idrar ph alkali olacak şekilde sodyum 
bikarbonat infüzyonu yapıldı. Zorlu diürez için ise 80-100 mg/ gün furosemid infüzyon tedavisi verildi. Tedavinin 3. 
gününde serum Cr: 90 mg/dl, BUN: 10,54 mg/dl, CK: 1132 U/l olarak saptanan hastanın IV sıvı tedavisine devam edildi.

TARTIşMA: Rabdomiyoliz ABY gelişiminin önemli bir nedenidir ve tüm ABY vakalarının %8’inden sorumludur. 
Rabdomiyoliz ve buna sekonder gelişen akut böbrek yetersizliğinin tedavisi erken ve yeterli hidrasyon, idrarın 
alkalileştirilmesi ve zorlu diürezdir.

Sonuç olarak epileptik nöbet öyküsü olan hastalarda rabdomiyoliz ve akut böbrek yetersizliği gelişebileceği akılda 
tutulmalıdır.

 Günler  BUN (mg/dl)  Creatinine(mg/dl)  Creatinine kinase(U/l) 
 0  123  16  3390 
 3  90  10,54  1132 
 7  59  5,58  789 

 10  23  1,38  330 
 13  12  0,98  132 

Tablo 1: Tedavi Öncesi ve Sonrası Laboratuar Sonuçları
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Classic polyarteritis nodosa (cPAN) is a systemic necrotizing vasculitis of medium-sized muscular arteries. Glomerular 
involvement is not expected in the course of cPAN.Herein, we describe a case of cPAN with glomerular and multiple 
arterial involvements. 

A 28 year-old male admitted with gradually increasing severe abdominal pain and high fever of 39°C. Pain started 
at the epigastric region two weeks ago and worsened since. In physical examination, hypertension with a blood 
pressure of 170/110 mmHg and diffuse abdominal tenderness were found. ECG, chest and direct abdominal X-rays 
were normal.Serum creatinine levels were in normaL. Urine analysis showed hematuria and 1g/day proteinuria. 
Abdominal computed tomography (CT) and magnetic-resonance (MR) angiography were normal as well as upper and 
lower endoscopical examination. At follow-up, arthritis of the elbows and proximal interphalangeal joints occurred. 
An extensive infectious work-up including echocardiography were performed to rule out endocarditis and cultures 
remained sterile. He had a left ventricular ejection fraction of 35‰ with apical dyskinesis. Anti-nuclear antibody 
(ANA) and anti- cytoplasmic antibody (ANCA) were both negative.Kidney biopsy was performed. Pathology revealed 
fibrinoid necrosis in arteriolar walls and normal glomerules without crescents. Despite a negative MR angiography, 
with a high suspicion of cPAN, digital subtraction angiography was performed showing typical multiple micro-
aneurysms in renal (Image 1), coronary (Image 2), mesenteric and splenic arteries(Image3).Pulse cyclophosphamide 
and methyl-prednisolone were started. Patient responded dramatically.Kidney biopsy of cPAN may mimic lupus 
nephritis and microscopic polyangiitis.

Image 1 Image 2 Image 3
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Gitelman’s syndrome (GS) is a rare disease with autosomal recessive trait, characterized by hypokalemia, hypomagnesemia, 
metabolic alkalosis, hypocalciuria and hyperrinemic hyperaldosteronism. While muscle weakness, tetany, stomachache, 
nausea and fever are very common, it could sometimes be completely asymptomatic as is the case in our patient. It is 
generally benign but some severe complications like growth retardation, and, though rare, paralysis and cardiac arrest 
could also be seen. A 57 year old male patient sent to our hospital for further examination because of hypokalemia, 
was diagnosed with GS as a result of clinical and laboratory assessments. Potassium and magnesium replacement was 
started. We are presenting our case seeing that GS is not a syndrome to be overlooked as it bears a risk of severe 
complications although it might be asymptomatic until advanced ages.In some patients, the only evidence could be the 
chondrocalsionis. Chondrocalsionis occurs when calcium pyrophosphate dehydrate crystals are stored in the synovium 
or synovial fluid as a result of magnesium deficiency and can be healed by magnesium replacement . Although our 
patient was asymptomatic too, he described an arthritis attack in both knees two years ago. Chondrocalsinosis was 
detected in the X-rays of his knees. In conclusion, GS is a hereditary disease characterized by mild symptoms like 
fatigue and muscle cramps and diagnosed at an adult age. But it also bears the risk of serious complications like paralysis 
and sudden cardiac arrest.
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Sistemik lupus eritematozis kronik, nadiren yaşamı tehdit eden multisistemik bir hastalıktır ve böbrek tutulumu 
SLE’nin en yaygın ve ciddi bulgularından birisidir. Lupus glomerülonefritinin değişken histopatolojik tiplerinden 
olan diffüz proliferatif nefrit en kötü prognoza sahiptir. 28 yaşında bayan hasta kliniğimize nefes darlığı, göğüs ağrısı 
ve halsizlik şikayetiyle başvurdu. Hasta başka bir merkezde 6 aydır tip 4 lupus nefriti nedeniyle metilprednizolon ve 
siklofosfamid içeren immunesüpresif tedavi almaktaydı. Hasta yaygın plevra ve perikard efüzyonu, hipoalbuminemi, 
anemi, lökopeni, kompleman düşüklüğü, yüksek titrede ANA pozitifliği, böbrek yetmezliği, kontrolsüz hipertansiyon 
gibi aktif sistemik lupus bulguları nedeniyle kliniğimize yatırıldı. İmmünsüppresif olarak 3 gün yüksek doz (1gr/gün) 
IV metilprednizolon sonrası peroral 0.5 mg/kg/gün metilprednizolon ile birlikte günlük 1 gr mikofenolat mofetil (MMF) 
tedavisi başlandı. Aynı zamanda sıvı yüklenmesi ve ilerleyici akut böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisine 
alındı. İmmünsüpresif tedavi başlandıktan sonra hastanın klinik durumu düzelmesine rağmen 20 hafta süresince haftada 
3 kez HD tedavisi devam etti. MMF tedavisinin 5. ayında böbrek fonksiyonları ve diürez progresif olarak düzeldi ve HD 
tedavisi sonlandırıldı. Sonuç olarak Siklofosfamid tedavisine dirençli lupus nefriti remisyonunda MMF etkili bir tedavi 
olabilir.
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INTRODUCTION: Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin II type 1 (AT1) receptor 
antagonists (angiotensin receptor blockers [ARBs]) are used to block the renin-angiotensin system (RAS) and to prevent 
cardiovascular events. About 5–20% of patients treated with ACEI have intolerance to these drugs. Olmesartan (OM) is 
a relatively new member of ARBs. We present here a case report with rapid onset of angioedema due to 2nd day of OM 
treatment. 

CASE REPORT: A 38-year-old woman with newly diagnosed primary hypertension (HT) was planned to be treated 
with 20 mg OM daily. On second day of OM treatment, she was admitted to the emergency department with complaints 
of immediate swelling in tongue, left side of her face, and upper lip (figure 1). 

RESULTS: On admission, blood pressure was 140/90 mmHg. She had a diffuse, soft, and non-tender mild swelling of 
the left tongue and floor of mouth, and severe swelling on her left face and upper lip (figure 1). The patient was afebrile 
and had no laryngeal edema. The other findings of the examination were normal. C1 esterase inhibitor deficiency was 
not found. Chest-x-ray and skull x-ray examination was also normal. Angioedema due to OM was considered, and 
olmesartan was stopped. After the treatment and discontinuation of OM, the physical findings were disappeared. No 
other angioedema attack was experienced in outpatient follow up visits at 3th, 6th and 12th months after discharge.

CONCLUSION: ACE inhibition and consequently the kinin peptides may have role in development of angioedema. 
Some previous cases were reported angioedema due to ACEI and ARBs with similar clinical findings. So, OM-related 
angioedema should not be underdiagnosed in medically treated HT patients.
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GİRİş: Nefrotik sendromun sık olarak gözlenen komplikasyonları; infeksiyon, hiperkoagülabilite durumu ve venöz 
trombozdur. Venöz trombozlar nefrotik sendromun sık gözlenen komplikasyonu olmakla birlikte genellikle renal ven ve 
alt ekstremitenin derin venlerini tutulmaktadır. Nefotik sendromun ilk bulgusu akut portal ven trombozu (PVT) olarak 
görülmesi nadirdir. Portal ven trombozu hızla ilerlemesi nedeniyle bu hastalarda erken tanı büyük önem taşımaktadır. 
Bu vakada biz, bulantı, kusma, karın ağrısı, trombositopeninin eşlik ettiği PVT’nu ve hiperkoagülasyonla beraber NS 
olgusunu tartışmayı amaçladık.

VAKA: 49 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 haftadır var olan bulantı, kusma, karın ağrısı-şişlik, oral alım bozukluğu ve 
idrar miktarında azalma şikâyeti ile başvurdu. İki ay önceki kreatinin değerleri normal olan hastanın başvuru anındaki 
keratinin değeri 2.1 mg/dl olarak saptandı. 

BULGULAR: Fizik muayenede splenomegali ve asit saptandı. Ayrıca (++++) pozitif pretibial ödem izlendi. Laboratuvar 
bulgularında; platelet, 13.000/ul; serum albumin, 1.8 g/dl; kreatinin, 2.5 mg/dl. Koagülasyon parametreleri; protrombin 
zamanı, 19.6 sn; aktive parsiyel tromboplastin zamanı, 42.5 sn; trombin zamanı, 16.5 sn; serum fibrinojen düzeyi, 
48mg/dl; Faktör V, % 14.3 ( % 50-100); Faktör VIII, % 8.1 (% 50-100); protein C, % 87 (% 55-125); protein S, % 260 
(% 55-160); antitrombin III, % 49 (% 83-119). Faktör V leiden mutasyonu saptanmadı. 24 saatlik idrarda 2800 mg/
gün proteinürisi saptandı. Periferik yayma örneğin trombositopeni ile uyumluydu. Hastada karaciğer hastalığı, sepsis, 
kanser, myeloproliferatif hematolojik malignensi, behçet hastalığı tanıları dışlandı. 24 saatlik idrarda 2.5-3 gr/gün 
protein kaçağı ve hipoalbüminemisi olması nedeni 1 mg/kg/gün steroid tedavisi başlandı. Hastanın trombositopenisi 
olması nedeni ile biyopsi işlemi yapılamadı. Başvuru anında trombositopenisi ve gastrointestinal sistem kanaması 
olmasından dolayı PVT yönelik antikoagülan tedavi verilmedi. Porto-splenik doppler USG de kavernöz transformasyon 
ve 9.5-12 mm çapında tubuler vasküler formasyon izlendi. Bu görünüm hastaya çekilen dinamik MR görüntülemesinde 
de saptandı. Ayrıca dinamik MR da portal alanda çok sayıda tubul-noduler oluşumlar gözlenirken, portal ven normal 
konfigürasyon ve kalibrasyonda izlenmedi. Hastaya PVT komplikasyonun eşlik ettiği nefrotik sendrom tanısı konuldu. 
Yapılan endoskopide hafif portal hipertansif gastropati ve eroziv gastropati saptandı.

SONUÇ: Yeni başlayan bulantı, kusma, karın ağrısı, karın şişliği olan hastada nefrotik sendroma bağlı PVT olabileceği 
akla gelmelidir. Ancak PVT’ye yol açan diğer nedenleri dışlamak için ayrıntılı tetkikler yapılmalıdır. Klinik şüphe 
durumunda zamanlı yapılacak testlerle nefrotik sendromun trombotik komplikasyonlarının önüne geçilebilir.
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HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM İLE BAşLAMIş OLAN C3 MEZANGİAL 

PROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİT 
Can Hüzmeli1, Mansur Kayataş1, Ayşe şeker Koçkara1, Ferhan Candan 1

Cumhuriyet Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Mersin1 

Hemolitik üremik sendrom (HÜS), akut böbrek hasarı, trombositopeni ve coombs negatif hemolitik anemi ile 
karakterizedir. Bu sendrom genellikle Eschericia coli tarafından üretilen Shiga toksinine bağlı diyareden sonra 
meydana gelir. Yetişkinlerde diyare ile ilişkili HÜS nadiren gelişebilir. Atipik HÜS diyare ile ilişkili değildir. Atipik 
HÜS infeksiyonlar, ilaçlar, maligniteler ve alternatif kompleman yolunun defektif regülasyonunun akkiz veya genetik 
faktörlere bağlı nadir bir hastalıktır. 

C3 glomerulonefritin kesin tanısı izole mesangial C3 birikiminin immünohistolojik gösterilmesi ile yapılır. Biyopsi, 
glomerul kapiller duvarda kalınlaşma olmadan artmış mesangial hücre proliferasyonunu gösterir. Mezangioproliferatif 
glomerulonefrit (MP GNF)nadiren HÜS ile ilişkilidir. HÜS ve hemodiyaliz ihtiyacı olan akut böbrek hasarlanması 
tablosuyla yatırılan 27 yaşında erkek bir hastada; serum C3 düşüklüğünün yanı sıra 18 gr/gün proteinüri de mevcuttu. 
Biyopsi, C3 MP GNF olarak raporlandı. Hemodiyaliz (HD) ve plazma değişimi tedavilerine prednizolon da ilave 
edildi. Renal fonksiyonları tamamen düzelen hasta 2 ay sonraki poliklinik kontrolünde renal fonksiyonlar halen normal 
seyrederken C3 düzeyi de normal sınırlarda tesbit edildi. 

Literatürde HÜS’ a eşlik eden C3 MP GNF olguları transplantasyon sonrası gelişen, 11 ve 16 aylık 2 çocuk yaş grubu 
hastasında tanımlanmıştır. Bu olgumuz erişkin yaş grubunda raporlanan ilk olgu olma özelliği taşımakta. Bu yönüyle 
literatür gözden geçirilerek olgu tartışılmıştır.
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PS10
HİPOTİROİDİ KAYNAKLI RABDOMİYOLİZE İKİNCİL AKUT BÖBREK HASARI

Ramazan Ulu1, Ali Gürel1, Bilge Aygen1, Yusuf Özkan2, Ayhan Doğukan1

Fırat Üniversitesi Nefroloji Kliniği, Elazığ1

Fırat Üniversitesi Endokrinoloji Kliniği, Elazığ2 

Kırk yedi yaşındaki erkek olgu sırt ağrısı ve yaygın kas güçsüzlüğü ile acil servisimize başvurdu. Hastada 5 ay önce 
geçirdiği total tiroidektomi nedeniyle hipotiroidi ve hipoparatiroidi mevcuttu. Hasta levotiroksin, kalsitriol, kalsiyum 
karbonat/VitD3 tedavisi alıyordu. Fizik incelemede A:360C N:60/dk ve KB:110/60 mmHg idi. Nörolojik incelemede 
derin tendon reflekslerinde azalma saptandı. Dipstick yöntemi ile yapılan idrar analizinde kan reaksiyonu pozitif olup 
mikroskopisinde eritrosit saptanmadı. Hastanın laboratuvar parametreleri: BUN 110 mg/dL, kreatinin 1.9 mg/dL, CK 
4807 IU/L, SGOT 101 U/L, SGPT 61 U/l, LDH 432 U/L, Ca 7.3 mg/dl, P 3.4 mg/dl, sT3 1.49 pg/ml, sT4 0.15 pg/dl , 
TSH 81.46 µU/mL , PTH 2.6 pg/mL, trigliserit 1244 mg/dL, total kolesterol 312 mg/dL, HDL kolesterol 48 mg/dL and 
LDL kolesterol 125 mg/dL idi. Elektromiyografi normaldi. 

Hastaya başvurusundan hemen sonra bikarbonatlı izotonik salin ile iv hidrasyon ve idrar alkalinizasyonu başlandı. 
Levotiroksin dozu (150 µg/gün), kalsitriol ve kalsiyum desteği artırıldı. Yatışının 4.gününde BUN:12 mg/dl’ye, 
kreatinin:1.3 mg/dl’ye geriledi. Hiperlipidemi hipotroidiye bağlandığı için antihiperlipidemik tedavi başlanmadı. CK 
düzeyleri oldukça yavaş geriledi. Tedavisi süren hasta 25.günde kendi isteği ile taburcu oldu. İki ay sonraki kontrollerinde 
BUN 18 mg/dl, kreatinin 1.6 mg/dl, CK 424 IU/L , trigliserit 541 mg/dl idi. 

Hipotiroidi etiyolojisi net olarak belirlenemeyen rabdomiyoliz olgularının nadir ve non-travmatik bir nedeni olarak 
düşünülebilir. Tiroid hormon eksikliği nedeniyle glikojenolizde ve mitokondriyal oksidatif metabolizmadaki bozukluklar 
olası mekanizmalardır. Şiddetli ve uzun süreli hipotiroidisi olan hastalar rabdomiyoliz gelişimi için daha yüksek risk 
taşırlar. Hipotiroidi kalp debisini azaltarak, sistemik ve renal damar direncini artırarak ve glomerüler filtrasyon hızını 
azaltarak renal iskemiyi şiddetlendirip rabdomiyoliz nedenli akut böbrek hasarına katkıda bulunabilir. 

Sonuç olarak, Akut böbrek yetmezliği ve kas enzimlerinde yükseklik bulunan hastalarda hipotirodizm akla gelmelidir.
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PS11
GLOMERULONEPHRİTİS CASES WİTH BİOPSY EVİDENCE AS EXCLUDİNG-

AMYLOİD PROTEİNURİA ETİOLOGY İN FAMİLİAL MEDİTERRANEAN  
FEVER PATİENTS

Can Hüzmeli1, Ferhan Candan1, Ayşe şeker Koçkara1, Mansur Kayataş1

Cumhuriyet Üniversitesi Nefroloji, Elazığ1 

Familial mediterranean fever (FMF) is an inflammatory and autosomal recessive disease characterized by fever, pain 
due to serositis –synovitis attacks, skin rash, symptoms usually starts before 20 years of age. It is common among Turks, 
Sehardi Jews, Arabs and Armenians. Renal involvement is the best known and the most serious involvement, and an 
amyloidosis of AA type resulting by accumalition of serum amyloid A protein, also it is reported in the vasculitis and 
different type of glomerulonephritis. At our Nephrology clinic, total 950 patients followed by diognosis of FMF have 
been evaluated. The patients who had positive proteinuria but had negative amyloid in the tissue biopsy were made renal 
biyopsy. The patient, 30 year old, was ıdentified IgA nephropathy. It was found mesangioproliferative glomerulonephritis 
in the two males whose ages were 55 – 65 and one woman whose age was 29. In the three females patients aged 32-37-46, 
membranous glomerulonephritis were found and in the male patient, 35 year old, immune complex glomerulonephritis 
was identified.

In conclusion, this our study of FMF seems as single study investigated renal biopsy quited glomerulonephritis when 
patients do not have renal amyloidosis.
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PS12
NEFREKTOMİLİ HEMODİYALİZ HASTASINDA AÇ KEMIİK SENDROMUNDA 

HİPOFOSFATEMİ - HİPOKALSEMI TEDAVİSİNDE DİPİRİDAMOLÜN 
ETKİNLİĞİ

Bülent Kaya1, Eda Altun1, Saime Paydaş1, Mustafa Balal1, Refika Karaer1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Adana1 

GİRİş: Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında paratiroidektomi sonrasında azalmış kemik yıkımı ve artmış kemik 
formasyonu nedeniyle sıklıkla hipokalsemi ve hipofosfatemi görülür ve bu tablo aç kemik sendromu olarak adlandırılır. 
Kronik böbrek yetmezliğine bağlı sekonder hiperparatiroidizim tedavisinde kullanılan sinakalset sonrası da aç kemik 
sendromuna benzer şekilde uzamış semptomatik hipokalsemi bildirilmiştir. Dipiridamol yaygın kullanılan vazodilatatör 
bir ilaç olup renal tübüler hücrelerde adenozin uptekini azaltarak renal tubuler fosfor emilimini arttırır.Biz burada 
sekonder hiperparatiroidizm nedeniyle yapılan paratiroidektomi sonrası hipokalsemi ve derin hipofosfatemi gelişen, oral 
kalsiyum ve aktif D vitamini tedavisine yanıt vermeyen nefrektomili bir hemodiyaliz hastasında, tedaviye dipiridamol 
eklenmesinin hipofosfatemi ve hipokalsemiyi düzelttiğini gösterdik. 

VAKA: Son 1,5 yıldır nörojenik mesaneye bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 gün hemodiyalize 
giren 31 yaşındaki kadın hastaya, Nisan 2012 de sekonder hiperparatroidizm nedeniyle paratroidektomi yapıldı. 
Paratiroidektomiyi takiben semptomatik olmayan hipokalsemi ve derin hipofosfatemi gelişti. Bu tablonun aç kemik 
sendromu ve operasyon öncesi kullanılan sinakalset tedavisiyle ilişkili olabileceği düşünüldü. Hastaya oral kalsiyum 
karbonatla birlikte oral kalsitriol ve takiben oral kalsiyum karbonatla birlikte IV kalsitriol verildi ancak hipofosfatemi 
ve hipokalsemi düzeltilemedi. Tedaviye oral dipiridamol eklendi. Dipiridamol tedavisi sonrası serum fosfor ve kalsiyum 
düzeyleri yükselen hastanın serum fosfor ve kalsiyum düzeyindeki normale doğru artış ilacın kullanıldığı 3 ay boyunca 
devam etti. Dipiridamol tedavisi kesildikten 1 ay sonra serum fosfor ve kalsiyum düzeyinde tekrar düşüş saptandı. 
Dipiridamolun 1 ay daha verilmesinden sonra serum fosfor ve kalsiyum düzeyi tekrar yükseldi [tablo 1]. 

SONUÇ: Dipiridamolün bu hastada serum fosfor ve kalsiyum düzeyini yükseltme mekanizmalarının; serum fosfor ve 
kalsiyumunun kemiklerde çökmesinin engellenmesine veya gastrointestinal sistemden kalsiyum ve fosfor emilimini 
arttırmasına bağlı olabileceği düşünüldü. Postparatirodektomi sonrası aç kemik sendromuna bağlı hipofosfatemi ve 
hipokalseminin tedavisinde dipiridamolün de tedavi seçenekleri arasına girebileceğini düşünüyoruz ancak etkinliğinin 
kesin mekanizmalarıyla net ortaya konması için daha büyük ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

tablo 1
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PS13
AMLODİPİN TEDAVİSİ ALTINDA GÖRÜLEN DİşETİ HİPERPLAZİSİ: 

OLGU SUNUMU 
Özlem Baykal1, Salih İnal1, Gizem Torumtay2, Veysel Kıdır3, Atila Altuntaş3,  

F. Yeşim Kırzıoğlu2, M.Tuğrul Sezer3

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta1

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Isparta2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Isparta3 

GİRİş: Diş eti hiperplazisi bazı ilaçların kronik kullanımı sırasında görülebilen bir yan etkidir. Hipertansiyon tedavisinde 
kullanılan dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokörü olan amlodipinin diş eti hiperplazisi ile ilişkisi nadiren 
bildirilmiştir. Diş eti hiperplazisinin mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olup, tedavisi oral hijyenin sağlanması, 
sorumlu ilacın mümkünse değiştirilmesi ve zorunlu durumlarda cerrahi tedavi ile sınırlıdır. Burada, antihipertansif tedavi 
değişimi sonrası gerileyen diş eti hiperplazisi olgusu sunulmaktadır. 

OLGU SUNUMU: 61 yaşında kadın hasta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 
Bölümü’ne diş etinde şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın 15 yıldır hipertansiyon tanısı ile izlenmekte olduğu ve son 2 
yıldır günde 10 mg oral amlodipin kullanmakta olduğu öğrenildi. Hastanın başka bir sistemik hastalığı ve ilaç kullanım 
öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde, özellikle bukkal tarafta maksilla ve mandibula boyunca jeneralize diş eti büyümesi 
saptandı. Hastada diş eti iltihabını düşündürecek renk değişikliği, pürülan akıntı veya kanama saptanmadı. Laboratuvar 
incelemelerinde patolojik bulguya rastlanmadı. Hasta amlodipin ilişkili gingival hiperplazi ön tanısı ile Nefrolji 
Polikliniği’nde değerlendirildi. Amlodipin tedavisi kesilerek yerine candesartan + hidroklorotiyazid (16/12,5 mg) 
kombinasyonu tedavisi verildi. Takip eden 2 ay içerisinde diş eti büyümesinde belirgin gerileme izlendi ve hastanın 
kan basıncı takipleri de regüle seyretti.

TARTIşMA: Amlodipine bağlı diş eti hiperplazisi literatürde yaklaşık %3 oranında bildirilmiş önemli bir kozmetik 
problemdir. Altta yatan mekanizma henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. İnflamatuar ve non inflamatuar mekanizmalar 
suçlanmaktadır. Non inflamatuar mekanizma ; azalmış folik asit uptake ine bağlı bozulmuş kollajenaz aktivitesi, 
adrenal kortexden azalmış aldosteron salınımına bağlı artmış ACTH salınımını içermektedir. Sıkı oral hijyen ve 
mevcut antihipertansif tedavinin alternatif ilaçlarla değişimi tedavide ana kriterdir. Amlodipin kullanan hastalarda 
gingival hiperplazinin nadir de olsa gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
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PS14
GENÇ, HİPERTANSİF BİR ERKEK HASTADA POLİARTERİTİS NODOZA: 

KLİNİK PRATİKTE KONVANSİYONEL ANJİYOGRAFİNİN ÖNEMİ
Alper Alp1, Hakan Akdam1, Kutsi Köseoğlu2, İbrahim Meteoğlu3, 

Yavuz Yeniçerioğlu1, Harun Akar1

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Kliniği, Aydın1

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın2

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın3 

GİRİş:Poliarteritis nodoza(PAN) akciğerler ve venöz sistem dışında tüm organların küçük ve orta çaplı arterlerini 
tutabilen nekrotizan bir vaskülittir.Böbrekler en sık etkilenen organlardır.

VAKA:26 Yaşında erkek hasta bulantı,halsizlik,istemsiz kilo kaybı,görmede bulanıklaşma ve tansiyon yüksekliği 
bulgularıyla başvurdu.Öyküsünde 10 paket yılı sigara dışında herhangi bir ilaç,alkol,uyuşturucu madde kullanımı 
mevcut değildi.Arteriyel kan basıncı 170/80mm/Hg,nabız:88/dakika ve fiziksel muayenesinde bir özellik yoktu.İndirekt 
oftalmoskopisinde retinal venlerde tortiosite ve süperfisyal hemorajiler saptandı.Laboratuvar testlerinde;ESR:91 mm/
saat,üre:89 mg/dl,kreatinin:2.1 mg/dl,kalsiyum:8,4 mg/dl,sodyum:134 mmol/l,potasyum:2.7 mmol/l,fosfor:3,4 mg/dl 
idi.İdrar tahlilinde dansite 1006,pH 5,0,protein eser,eritrositler 1/hpf.24 saatlik idrarda protein atılımı 1468mg saptandı.
Sağ böbrek 103*52mm,parankimal kalınlık(PK) 12mm,grade 1 ekojenite ve sol böbrek as 98*51mm,PK 14mm,grade 
1 ekojenite olarak saptandı.Diğer laboratuar testlerinde anlamlı bir bulgu yoktu.Primer hiperaldosteronizm,Cushing 
sendromu,feokromositoma dışlandı.Servis takibinde hastada presenkop,hipertansif acil-değişen mental durum tablosu 
saptandı.Arteriyel tansiyonu 220/110 mm/Hg değerine kadar yükseldi.Tansiyon arteriyeli kontrol altına alındıktan sonra 
renal ve mezenterik anjiyografi yapıldı.Anjiyografide süperior mezenterik arter,bilateral renal arterler ve çölyak arterin 
parankimal dallarını kapsayan multipl mikroanevrizmalar saptandı.(Resim 1)Renal biyopside vasküler myointimal 
hiperplazi bulguları saptandı.Hastaya PAN tanısı koyuldu.

TARTIşMA:PAN;akut veya kronik böbrek yetmezliği,hipertansiyon,nefritik sendrom,perirenal hemoraji gibi renal 
bulgularla presente olabilir.Tanı kriterlerinin 10 bulgusundan bir tanesi de tipik belirtileri pozitif anjiyografidir.
Anjiyografide PAN tanılı hastalarda tipik anevrizmalar 2–5 mm çaplarında,çok sayıdadır(>10) ve arterlerin dallanma 
noktalarını sıklıkla etkiler.30’dan fazla sayıda anevrizma saptanması da neredeyse diagnostiktir.

Resim 1
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PS15
PERİTON DİYALİZİNDE ALIşILMADIK BİR DURUM: PERİTONEAL 

DİYALİZATIN TRANSVAJİNAL SIZINTISI
Veysel Kıdır1, Atila Altuntaş1, Salih İnal1, Bumin Değirmenci2, Mehmet Tuğrul Sezer1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Isparta1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta 2

GİRİş: Diyalizat sızıntısı periton diyalizinin majör noninfeksiyöz komplikasyonlarındandır. Diyalizat sızıntısı insidansı 
sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD) hastalarında % 5’den fazladır. Periton diyalizi (PD) komplikasyonu olarak 
transvajinal sızıntı çok nadir bildirilmiştir. Diyalizat sızıntısı ile ilgili suçlanan nedenler; PD kateter tespit yöntemi, 
PD başlangıç yöntemi ve karın duvarı zayıflığıdır. Geç zamanda oluşan sızıntılarda genellikle karın duvarı zayıflığı 
rol oynamaktadır. Sızıntının yerini tespit etmede en sık kullanılan yöntem radyokontrast maddenin diyalizat ile birlikte 
peritona verilmesinden sonra çekilen bilgisayarlı tomografi (BT)’dir.

OLGU: 25 yaşında bayan, 6 yıldır vezikoüreteral reflü (VUR)’ye sekonder kronik böbrek hastalığı (KBH), 2 yıldır 
CAPD tanısıyla takipli iken 15 gündür periton diyalizi değişimi sırasında vajenden sıvı gelmesi şikayeti nedeniyle 
başvurdu. Fizik muayenesinde ciltte ve konjunktivalarda solukluk dışında bulgu yoktu. Jinekolojik muayenesi doğaldı. 
Vajenden gelen sıvı ve diyalizatın biyokimyasal incelemesinde diyalizat glukozu 2039 mg/dL, albümin 0 iken vajenden 
gelen sıvının glukozu 1977 mg/dL ve albümin düzeyi 0 idi. Laboratuvar incelemelerinde serum BUN 89 mg/dL, kreatinin 
11.6 mg/dL, Na 134 meq/L, K 5.09 meq/L, Total protein 6.9 g/dL, albümin 3.2 g/dL, kalsiyum 8.9 mg/dL, fosfor 5 mg/
dL, hemoglobin 8.4 g/dL, ferritin 541 mg/dL, PTH 255 pg/mL idi. Hasta anürik idi. Peritoneovajinal sızıntı etyolojisi 
açısından periton kateterinden peritona kontrast madde verilerek çekilen BT’de; kontrast maddenin ağırlıklı olarak diyaliz 
kateteri çevresindeki peritoneal poşta biriktiği, her 2 tubanın kontrast madde ile dolduğu, her 2 tubanın normalden geniş 
olduğu, endometrial kaviteye ve vajene kontrast madde geçişi izlendi. Uterus ve vajende fistül ile uyumlu olabilecek 
trakt izlenmedi. Kontrast madde geçişinin retrograd olarak tubalar yoluyla endometrial kaviteye olduğu düşünüldü. 
Hastanın periton diyalizine 1 ay süre ile ara verildi, geçici hemodiyaliz kateteri takılarak hemodiyalize geçildi.

SONUÇ: Periton diyalizinin nadir görülen komplikasyonlarından birisi de diyalizatın tubalara ve oradan da endometriuma 
sızıntısıdır. Genital sızıntı görülen periton diyalizi hastalarında bu komplikasyon akla gelmelidir.
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PS16
BİTKİSEL KAYNAKLI NEFROPATİ ETİYOLOJİSİNDE NADİR BİR NEDEN

Alper Alp1, Hakan Akdam1, Fatih Gencer2, şule Demir2, Yavuz Yeniçerioğlu1, Harun Akar1

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Kliniği, Isparta1

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta2

GİRİş: Günümüzde bitkisel tedaviler kronik hastalıkların tedavisinde alternatif bir tedavi seçeneği olarak giderek 
artan bir şekilde kullanılmaktadır.Böbrekler iyi kanlanması,metabolizma ve eliminasyonda sahip olduğu önemli roller 
nedeniyle birçok doğal toksik madde için hedeftir. 

VAKA: 61yaşında hipertansif erkek hasta acil servise halsizlik ve sersemlik hissiyle başvurdu.Öncesine ait böbrek 
yetmezliği veya kontrast madde maruziyeti mevcut değildi.Arteriyel kan basıncı 160/100mm/Hg ve normal fizik muayene 
bulguları mevcuttu.Laboratuvar testlerinde üre:231 mg/dl,kreatinin:6,12 mg/dl,potasyum:5,8 mmol/l,sodyum:124 mmol/
l,fosfor:6,8 mg/dl idi.İdrar tahlilinde pH 5,protein negatif,eritrosit 3/hpf saptandı.Hastanın iki ay önce bakılan kreatinin 
değerleri normal seviyelerdeydi.(0.8 mg/dl)Anamnez derinleştirildiğinde hastanın hemoroid yakınması nedeniyle doğal 
tedavi amacıyla 7 gündür günde yaklaşık 20-30 ml ökaliptus çayı hazırlayıp içtiği öğrenildi.(Resim 1)Venöz kan gazında 
metabolik asidozu mevcuttu;Ph 7,29,pCO2 48,1,HCO3 22,7.GFR 10.21ml/min/1.73m2(MDRD) olarak ölçüldü.Renal 
ultrasonografide sağ böbrek:102*56mm,parankim kalınlığı(PK)16 mm ve sol böbrek:105*57mm,PK 17mm,her iki 
böbrek normal ekojenitede olarak raporlandı.Diğer laboratuar testlerinde anlamlı bir değer saptanmadı.Hasta 4 seans 
hemodiyaliz tedavisine alındıktan sonra idrar çıkışları anlamlı düzeye geldi.Yaklaşık 10 günlük izlemde diyalizsiz 
hastanın üre ve kreatinin değerleri sırasıyla 107 mg/dl ve 1.84 mg/dl seviyelerine geriledi.Renal biyopsi ;değerlerdeki 
hızlı regresyon ve klinik düzelme nedeniyle ilk adımda planlanmadı.Kontrollerine devam edilen olgunun 2. ve 5. Aydaki 
değerleri normale dönmüştü:üre:36 mg/dl ve kreatinin:1,04 mg/dl.Hastadaki akut böbrek yetmezliğini açıklayacak başka 
herhangi bir etiyoloji mevcut değildi ve klinik durum ökaliptüs maruziyetine bağlandı.

TARTIşMA: Toksik nefropatinin klinik yansımaları çeşitlilik gösterebilir.Hafif proteinüriden son dönem böbrek 
yetersizliğine kadar Ökaliptüs KOAH,kronik sinüzit gibi kronik hastalıkların tedavisinde ve üst solunum yolu enfeksiyonu 
gibi halk arasında sık rastlanılan durumlarda alternatif tedavi olarak sık kullanılmaktadır.Ökaliptüs preparatlarının 
ağırlıklı yan etkileri epigastrik ağrı,kusma,nöbet,bilinç kaybı ve komadır.Ökaliptüs maruziyetine bağlı nefrotoksisite 
çok nadir bildirilmiştir.Yüksek miktarlarda ağız bakım solusyonlarının –ökaliptüs içeriği olan-enteral alımıyla anyon 
açıklı metabolik asidoz ve böbrek yetmezliği gelişen olgular mevcuttur.Günlük pratikte hastalarımızın bitkisel ilaç 
kullanımını detaylı sorgulamalıyız.

Ökaliptüs yaprakları
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PS17
PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA ATİPİK POSTERİOR REVERSİBLE 

ENSEFALOPATİ SENDROMU OLGUSU
Mehmet Tuncay1, Necmi Eren1, Betül Kalender Gönüllü1, Emine Kıvrıkoğlu2, Ayşe Kutlu3, Gür Akansel4

Kocaeli Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli1

Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli 2

Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli 3

Kocaeli Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 4 

GİRİş: Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) şiddetli baş ağrısı, fokal nörolojik bulgular, mental ve görme 
bozuklukları gibi değişikliklerin gözlendiği, tanısı klinik ve radyolojik olarak konulan bir durumdur. Kan basıncının 
ani yükselmesi, kronik böbrek hastalığı (KBH), eklampsi ve immunsupresif tedavi PRES’e neden olan faktörlerdir. 
KBH’da PRES’e neden olan faktörler hipervolemi, rekombinant insan eritropoetin (rhuEPO) kullanımı ve üremi olarak 
tanımlanmıştır. Beynin manyetik rezonans incelemesinde (MRI) lezyonlar genellikle parieto-oksipital lobun beyaz 
cevherinde gözlenmektedir. Frontal lob, bazal gangliyon, talamus, diffüz beyaz cevher tutulumu gibi atipik radyolojik 
görünümler de tanımlanmıştır. Burada periton diyalizi (PD) tedavisi uygulayan hastada gelişen atipik PRES olgusu 
sunulmuştur.

OLGU: Son dönem KBH tanısıyla izlenen 36 yaşındaki erkek hasta 3 yıldır PD tedavisi uygulamaktadır. Rezidüel renal 
fonksiyonu olmayan hastanın PD tedavisi ile net ultrafiltrasyonu (UF) yaklaşık 1-1,5 L/gün arasındadır. Tıbbi tedavisi 
nifedipin (60 mg/gün), valsartan (320 mg/gün), karvedilol (50 mg/gün), doksazosin (12 mg/gün), darbepoetin (0,6 
mcg/kg/hafta) olarak düzenlenmiştir. Hasta şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, uykuya meyil ve bilinç değişikliği 
yakınmalarıyla acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde Glaskow koma skoru 14, kan basıncı 215/135 mmHg, nabız 
dakika sayısı: 104, ateş: 36,7 ºC idi. Nörolojik muayenesi: kooperasyonu zayıf, yer ve zaman oryantasyonu bozulmuş, 
ışık refleksi normal, ekstremiteler spontan hareketli, derin tendon refleksleri iki taraflı fleksör ve canlı, duyu muayenesi 
doğal olarak değerlendirildi. Taraf bulgusu seçilmedi. Diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu tespit edilmedi. 
Laboratuar bulgularında üre: 118 mg/dL, Cr: 9,1 mg/dL, Na: 135 mEq/L, K: 3,62 mEq/L, Ca: 9,0 mg/dL, fosfor: 5,7 mg/
dL, lökosit sayısı: 10.800/mm3, Hb: 9,69 g/dL, Hct: %29,4 idi. Radyolojik incelemede: kranial MRI’da supratentoryal, 
serebelllar beyaz cevherde, ponsta ve bilateral talamusta T2 ağırlıklı görüntülerde sinyal intensitesinde artış tespit edildi. 
Bu bulgularla hasta beyinde yaygın beyaz cevher tutulumuyla karakterize PRES olarak kabul edildi (Resim). PD tedavisi 
günde iki kez %1,36 Glu, bir kez % 2,27 Glu, bir kez % 3,86 Glu ve bir kez Icodextrin içeren 2 L’lik PD solüsyonu 
değişimi olarak planlandı. Darbopoetin tedavisi kesildi. Üç L/gün net UF sağlandı. İkinci gününde hastanın kan basıncı 
134/89 mmHg’ya düştü, klinik tablosu düzeldi, nörolojik bulguları kayboldu. Hastanın başvurusundan 2 ay sonra çekilen 
kontrol MRI’da lezyonların belirgin olarak gerilediği görüldü.

SONUÇ: Sunduğumuz vakada üreminin, HT’nin, hipervoleminin ve rhuEPO’nun PRES’e neden olduğu düşünülmüştür. 
Kan basıncı kontrolü PRES’in birinci basamak tedavisidir. Beyin hipoperfüzyonu ve beyin enfarktına neden olmamak 
için kan basıncını hızlı düşürmekten kaçınılmalıdır.

Kranial MRI T2 ağırlıklı görüntü
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PS18
DİYABETİK KRONİK HEMODİYALİZ HASTASINDA METFORMİN İLİşKİLİ 

LAKTİK ASİDOZ
Eda Altun1, Bülent Kaya2, Abdullah Evren Yetişir1, Necmi Eren3, İbrahim Karayaylalı1, Saime Paydaş1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Adana1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı2

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Adıyaman3 

GİRİş: Metformin biguanid sınıfından oral antidiyabetik bir ajandır. Böbrek fonksiyonları normal olan tip 2 diyabetes 
mellitus tanılı hastalarda ilk tercih edilecek ilaçtır. Laktik asidoz metformin kullanımının nadir ancak ciddi bir yan 
etkisidir. Böbrek yetersizliğinde metformin ve laktatın klirensi azalırken kan düzeyleri ise artmektadır. eGFR değeri 
<30 ml/dk olanlarda metformin kullanımı önerilmemektedir. Biz burada nefroloji kliniğine bilinç bulanıklığıyla gelen 
metformin tedavisi ve son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz uygulanan bir hastayı sunduk. Hastaya 
metformin ilişkili laktik asidoz tanısı konmuş ve hastanın kliniği hemodiyaliz tedavisi sonrası normale dönmüştür. 

METOD: 76 yaşında erkek hasta nefroloji kliniğimize bilinç bulanıklığı yakınması ile başvurdu. Hastanın yküsünden 
Tip 2 diyabetes mellitus tanısının olduğu ve hipertansiyona ikincil kronik böbrek yetmezliği nedeni ile haftada 3 gün 
hemodiyalize girdiği öğrenildi. Hastanın ilaçları sorgulandığında ise 2 gr/gün metformin kullandığı saptandı. Başvuru 
sırasında vital bulguları stabil idi. Laboratuvar incelemelerinde kan glukoz düzeyi: 208 mg/ dl, kreatinin: 6,54 mg/ dl, 
kan üre azotu: 54 mg/dl sodyum: 135 mmol/l, potasyum: 4,9 mmol/l idi. Kan gazı incelemesinde ise ph: 7,07 pCO₂: 32 
mmHg HC0₃:13 mEq/l, serum laktat: 8 mEq/l olarak saptandı. 

SONUÇ: Hasta metformin ilişkili laktik asidoz olarak kabul edildi ve 2 gün üst üste yaklaşık 6 saat hemodiyalize alındı. 
Metformin tedavisi kesildi. Kan şekeri regülasyonu için tek doz insülin tedavisi başlandı. 

TARTIşMA: Metformin kendisi nefrotoksik bir ilaç değildir. Artmış laktik asidoz riski nedeni ile kronik böbrek 
yetmezliğinde kulanımı kısıtlanmış olmasına rağmen oldukça güvenilir bir hipoglisemik ajandır. Akut böbrek yetmezliği, 
hipoksemi, sepsis, alkol kullanımı, karaciğer yetmezliği, myokardial infarktüs ve şok gibi durumlarda metformin ilişkili 
laktik asidoz riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Tip 2 diyabetik hastalarda metformin ilk tercih edilmesi gereken ajan olmasına rağmen kronik böbrek yetmezliğinde ilk 
tercih olmamalıdır. Diyabetik kronik böbrek yetersizliğinde tedavide ilk tercih olarak insülin kullanılması önerilmektedir.

Metformin kullanımı eGFR<30 ml/dk ise önerilmemekte ancak hastaların ciddi karaciğer yada solunum yetmezliği 
yok ise eGFR<30 ml/dk olsa dahi tolere edilebilmektedir. Ancak bu hastalarda metformin eliminasyonu azalmakta 
ve plasma konsantrasyonları artmaktadır. Son dönem böbrek yetersizliği olan özellikle ileri yaş hastalarda metformin 
kullanımından kaçınılmalıdır.
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PS19
L-TİROXİN TEDAVİSİNE CEVAP VEREN HİPOTİROİDİZM İLİşKİLİ DİYALİZ 

HİPOTANSİYONU VAKASI
Gültekin Gençtoy1, Neziha Ulusoylar2, Esin şanlı3, Siren Sezer1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara3

GİRİş: Hipotiroidizm kan basıncı değiştirebilir bir hastalık olup hipertansiyonun ikincil bir nedeni olarak kabul 
edilmektedir(1,2). Paradoksal olarak burada diyalize bağlı hipotansiyona birincil bir neden olarak saptadığımız bir 
hipotiroidizm olgusunu sunuyoruz.

VAKA SUNUMU: Altmışdört yaşındaki diyabetik erkek hasta 1 aydan beri tüm diyaliz seansları sırasında ortaya çıkan 
şiddetli hipotansiyon şikayeti ile nefroloji kliniğine başvurdu. Diyaliz öncesi kan basıncı 110/70 mm-Hg düzeyinde 
iken diyalizin ilk saatinden sonra 80/40 mm-Hg ve daha düşük olmakta, tüm konvansiyonel önlemlere rağmen kan 
basıncı yükselmeyen hastanın diyalizi hemen daima 2.-3. saatler arası erken sonlandırılmaktaydı. Hasta ilk olarak 2006 
tarihinde diyabetik nefropati tanısı almış ve 2008 yılından bu yana hemodiyaliz tedavisi almaktaymış. Aynı zamanda 
2003 yılından bu yana toksik multinodüler guatr tanısı ile propiltiyourasil 3x50mcg kullanmış. Kasım 2009 tarihinde sağ 
total ve sol subtotal tiroidektomi yapılmış olan hastaya, daha sonra L-tiroksin replasmanı başlanmış. Hastada diyalize 
bağlı hipotansiyon (DBH) sebebini açıklamak için tüm etyolojik araştırmalardan belirgin sonuç alınamadı. Kardiyoloji 
konsültasyonunda aktif koroner sendrom veya aritmi saptanamadı, ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi, 
ejeksiyon fraksiyonu % 55-60 ve perikardiyal effüzyon negatifdi. Hastanın sorgulamasında 2 aydan beri kullanmakta 
olduğu L-tiroksin preparatını kestiği öğrenildi. Bakılan TSH düzeyi 100 mIU/ ml (0,3-4), sT4: 0.53 ng/ dl (0,7-1,5), 
sT3: 1.13 pg/ ml (1,5-4,7) olarak saptndı. L-tiroksin 50 mcg / gün başladı başladı ve bir hafta içinde 100 mcg / gün 
‘e yükseltildi. İki hafta sonra DBH tamamen ortadan kalktı. Mart 2012 tarihinde bakılan TSH düzeyi normale (4,9 
mIU / ml) döndü. Bundan sonraki izleminde diyaliz kan basıncı düzeyleri stabilize oldu (minimum 100/60 mm-hg) ve 
semptomları tamamen düzeldi (Figür 1). 

SONUÇ: Literatürde hipotiroidizm ile DBH arasında ilişki gösteren bir vaka raporu mevcut olup bizim hastamız ikinci 
vakadır (3). Bu olgu, hipotiroidizmin sebebi izah edilemeyen DBH vakalarında akılda bulundurulması gerektiğini 
düşündürmektedir..

REFERANSLAR:
1. KLEİN I. THYROİD HORMONE AND HİGH BLOOD PRESSURE. IN: Laragh JH, Brenner BM, Kaplan NM, editors. Endocrine 
Mechanisms in Hypertension. NY, USA: Raven Press; 1989. 
2. SAİTO I, ITO K, SARUTA T. HYPOTHYROİDİSM AS A CAUSE OF HYPERTENSİON. HYPERTENSİON 1983;5:112–5.
3. ZAJACZKOWSKA M, KOłłATAJ W, KOłłATAJ B, BORZECKA H, SZEWCZYK L. HYPOTHYROİDİSM AS THE CAUSE OF 
LOWERED BLOOD PRESSURE DURİNG HEMODİALYSİS]. POL MERKUR LEKARSKİ. 2001 APR;10(58):287-8.

Figür 1
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PS20
TOULEN ZEHİRLENEMSİNE BAĞLI GELİşEN AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ: 

NADİR BİR OLGU SUNUMU 
Burcu Boztepe1, Kenan Turgutalp2, Tolga Köşeci2, Çağatay Çavuşoğlu2, Ahmet Kıykım2

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Mersin1

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilimi Dalı, Mersin2

Toluen sanayinin birçok alanında kullanılmaktadır, ucuz ve bol miktarda kullanılması kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Günümüzde kötüye kullanımı ile etkileri ilk olarak sinir sistemi ve daha sonra diğer sistemler de ortaya çıkmaktadır. 
Bizim vakamız sinir sistemi tutulumu olmadan ilk olarak böbreklerin etkilendiği, normal anyon gapli metabolik asidoz ile 
hipokaleminin eşlik etmediği nadir görülen bir durumdur. Vaka sunumunda rabdomiyolizin eşlik etmediği muhtemelen 
toluenin tübüllere direkt toksik etki ile ortaya çıkan akut böbrek yetmezliği sunulmuştur. Toluen maruziyetinin böbrek 
üzerine etkilerini açıklayabilmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır, metabolik asidoz ve akut böbrek yetmezliği ile 
başvuru da klinik şüphe ile toluen maruziyeti akla getirilmelidir.
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PS21
YENİ TANI KONULAN GLUTEN ENTEROPATİSİ VE GİTELMAN 

SENDROMUNUN BİRLİKTE SEBEP OLDUĞU HİPOPOTASEMİ: OLGU SUNUMU
KENAN TURGUTALP1, ÇAĞATAY ÇAVUşOĞLU1, AYşEGÜL ÖZDOĞAN1, EDA MERMİ1, 

TOLGA KÖşECİ1, AHMET KIYKIM1

MERSİN ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. NEFROLOJİ B.D.1 

Hipopotasemi, serum potasyumunun 3.5mmol/l nin altında olması olarak tanımlanır. Hipopotasemi, günümüzde 
kliniklerde en sık karşılaşılan elektrolit anomalisidir. Maalesef çoğu vakada etyolojisi kesin değildir ve doğru tedavi 
edilememiştir. Gitelman sendromu, Henlenin distal tübülünde yerleşen tiyazid duyarlı sodyum-klor ko-transporterlarının 
bozulduğu renal tübüler bir bozukluktur ve hipokalemik alkaloz, hipomagnezemi, hipokalsiüri ve normotansiyonun 
eşlik etmediği sekonder aldesteronizm ile karakteristiktir.

28 yaşında bayan hasta, polikliniğimize 3 aydır olan bulantı, kusma, halsizlik, ishal ve yaygın kas krampları ile 
başvurdu. Hasta daha öncesinde elektrolit anomaliliği açısından hiç araştırılmamıştı. Arteryel tansiyonu 110/ 70 mmHg 
idi. Laboratuar; serum potasyum 2.59 mmol/l (3.5-5.5); serum magnezyum, 1.32 mmol/l (1.6-2.5) mmol/l; serum 
kalsiyum, 9.8 mg/dl (8.5-10.5). Hastanın daha öncesinde diüretik ilaç kullanımı ve hormon almamıştı. Kan gazında 
metabolik alkaloz saptandı (PH: 7.69). EKG’de U dalgası tespit edildi. Serum potasyum ve magnezyum düzeyinin 
düşük olmasına rağmen, hastanın 24 saatlik idrarda atılan potasyum ve magnezyum düzeyi hayli yüksekti. Bununla 
birlikte 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi oldukça düşüktü. Plazma aldesteron düzeyi yüksek saptandı. Hastanın yapılan 
özofagogostroduodenoskopisinde alınan biopsisinde gluten enteropatisi saptandı. Dolayısıyla gluten enteropatisi ve 
Gitelman sendromununun aynı anda tanısı kondu.

Bu vaka sunumu ile klinisyenlere, hipopotasemili hastalara klinik yaklaşım ve bu hastaların etyolojisi hakkında daha iyi 
bilgi vermek amaçlanmıştır.



22 Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

PS22
KIDNEY TRANSPLANTATION IN A CHILD WITH BLADDER DYSFUNCTION 
WHO UNDERWENT PRIOR BLADDER AUGMENTATION: A CASE REPORT
Caner Alparslan1, Önder Yavaşcan1, Sait Murat Doğan1, Cem Tuğmen2, Cezmi Karaca2, Ali Avanoğlu3, 

İbrahim Ulman3, Nejat Aksu1

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir1

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli Birimi, İzmir2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir3 

The management of children with end-stage renal disease (ESRD) deu to congenital urological abnormalities is more 
problematic and difficult than in patients with ESRD due to other causes. Kidney transplantation in neurogenic bladder 
patients with small capacity and defunctionionalized urinary bladders is a challenging issue in the field of pediatric 
transplantation. In these patients with severe bladder dysfunction, augmentation cystoplasty can protect the transplanted 
kidney by reducing intravesical pressure and creating an appropriate capacity. 8-year-old boy who presented urinary 
tract infection with fever at 2 year-old and while his investigation, stage 3 chronic kidney disease secondary to bilateral 
grade 5 reflux disease was found (blood urea: 81 mg/dl, creatinin: 1.5 mg/dl, creatinin clerance: 32 ml/min/1.73m2). 
His mixiocystoureterographic and urodynamic study were showed bladder wall irregularity and trabeculation; decreased 
bladder capacity and compliance, respectively. At 8-month of follow-up he was putted into dialysis programme about 6 
years. Thereafter, normal bladder capacity was achieved after bladder augmentation implementation. He was achieved 
renal transplantation from his mother, after 6-month of augmentation operation. Now, he still got uneventfull follow-up 
period about 24 months. 

Consequently, bladder augmentation application with timely and rationally could be a chance to kidney transplantation 
in children with bladder dysfunction.
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PS23
HEMODİYALİZ HASTASINDA KORONER ANJİOGRAFİ SONRASI GELİşEN 

KOLESTEROL EMBOLİZASYON SENDROMU
Bülent Kaya1, Eda Altun1, İbrahim Karayaylalı1, Saime Paydaş1, Neslihan Seyrek1,  

Gülfiliz Gönlüşen2, Fatih Yıldız3

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Adana1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü, Adana2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümü, Adana3

Kolesterol embolizasyon sendromu (KES), aorta ve major dallarının aterosklerotik plaklarından kaynaklanan kolesterol 
kristallerinin küçük arteriolleri tıkaması ile meydana gelen sistemik bir bozukluk olup, lokal iskemi ve organ hasarı 
ile sonuçlanır. Tanı çoğu zaman özellikle diyaliz hastalarında atlanmakta olup kesin bir tedavisi yoktur ve mortalitesi 
oldukça yüksektir. Burada koroner anjiografi sonrası ayak parmaklarında morarma ve nekrotik ülsere yaraları gelişen 
hastada, cilt biyopsisi KES tanısı konuldu. Son 7 aydır hemodiyaliz tedavisi gören 68 yaşındaki erkek hasta kliniğimize 
her 2 ayak parmaklarında oluşan morarma ve nekrotik yaralar nedeniyle başvurdu [resim 1]. Öyküsünde dış merkezde 
yaklaşık 1,5 ay önce akut myokard enfarktüsü nedeniyle koroner anjiografi yapılmış ve stent takılmıştı. 

Fizik muayenede bilateral ayak parmakları siyanotik, sağ ayak 1. ve 5. falanks distali ve sol ayak 3 ve 5. falanks distali 
nekrotik, periferik nabızlar açık idi. Dopler USG de bilateral alt extremite arter duvarlarında kalsifiye plaklar izlendi, 
venöz tromboz saptanmadı. Vaskülit markırları negatif idi. Sağ ayak 1. falanks distalinden alınan cilt biyopsisi ile KES 
saptandı [resim 2].

Hastada ki risk faktörleri, cilt lezyonları ve yakın zamanda vasküler girişimsel işlem öyküsü değerlendirildiğinde 
kolesterol embolizasyon sendromu ihtimali yüksekti ve bunu cilt biyopsisi ile konfirme ettik. Hastanın hemodiyaliz 
hastası olmasından dolayı renal bulgular maskelenmişti ve muhtemelen kliniğimize başvurmadan önce bu nedenle tanı 
gözden kaçmıştı.

Resim 1
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PS24
ALPORT SENDROMUNA BAĞLI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN BİR 

HASTADA ÜREMİK LEONTİASİS OSSEA
Ramazan Ulu1, Ali Gürel1, Bilge Aygen1, İrem Pembegül Yiğit2, Hüseyin Çeliker1, Ayhan Doğukan1

Fırat Üniversitesi Nefroloji Kliniği, Elazığ1

Malatya Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği, Malatya2 

Alport sendromuna bağlı son dönem böbrek yetmezliği olan 29 yaşındaki erkek hasta 18 yıldır düzenli diyaliz tedavisi 
altındadır. Renal replasman tedavisi ilk 8 yıl periton diyalizi şeklinde olup sonrasında hemodiyalize geçilmiştir. 
Tedavi uyumu kötü olan hastaya fosfat bağlayıcı ajanlar ve kalsitriol ile konservatif tedavi uygulanmıştır. On yıl önce 
genişleyen burun delikleri ve diş aralarında açılma ile birlikte yüzünde şekil bozukluğu oluşmaya başlamış. Başarılı total 
paratroidektomi operasyonu sonrasında intakt parathormon düzeyleri 150-200 pg/ml seviyelerine gerilemiş ve serum 
kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeylerinde düzelme görülmüştür.

Hastanın yüzündeki değişikler şimdi durağanlaşmıştır. Direkt kafa grafilerinde kafa kemiklerinde şekil bozuklukları ve 
genişlemiş çene yapısına neden olacak şekilde kemik tabakalarında kalınlaşma, çok sayıda osteolitik ve osteosklerotik 
lezyonlar görülmüştür. Bilgisayarlı tomografide kalınlaşmış kafatası ve genişlemiş maksiler ve mandibuler kemiklerle 
sonuçlanan yaygın hiperostozis görülmüştür. 

Üremik leontiazis ossea, renal osteodistrofinin nadir bir şeklidir. Hiperparatiroidide ortaya çıkan kemik sklerozunun 
mekanizması henüz net olarak tanımlanmamıştır. Hiperparatiroidisi olan hastaların bir kısmında osteoblastik aktivite 
osteoklastik aktiviteye göre daha baskın olabilmektedir. Hastalığın hayatı tehdit eden üst solunum yolu tıkanıklığı ve 
optik kanal daralmasına neden olan yaygın kafatası hipertrofisine bağlı optik sinir basısı gibi sonuçlar doğurabilmesi 
nedeniyle paratiroidektomi için uygun zamanlama önemlidir.

Şekil. Hastanın yüz görünümü ve direkt radyografisi
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PS25
PROGRESİF HİPERPİGMENTASYON NEDENİ ARAşTIRILAN BİR 

HEMODİYALİZ HASTASINDA ADRENAL YETMEZLİK TANISI
Bülent Kaya1, Eda Altun1, Saime Paydaş1, Mustafa Balal1, Neslihan Seyrek1, İbrahim Karayaylalı1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Adana1

KBY’li hastalarda hiperpigmentasyon ayırıcı tanısında akla gelen en sık iki neden demir birikimine bağlı hemokromatozis 
ve adrenal yetersizliktir. Ancak hemodiyaliz hasta grubunda sadece hiperpigmentasyon ile adrenal yetmelik tanısına 
ulaşmak oldukça zordur.1994 yılında FMF tanısı alan ve FMF’e bağlı sekonder renal amiloidoz nedeniyle 2007 yılından 
beri haftada 3 kez hemodiyalize giren, takiplerde kardiyak ve tiroidde de amiloid birikimi saptan, 35 yaşındaki erkek 
hastada, son 6 aydır tüm vücut cilt renginde progresif artan hiperpigmentasyon gözlemledik. Son 1-2 aydır diyaliz seansı 
sırasında taşikardinin eşlik etmediği hipotansiyon ataklarıda olan hastada adrenal yetersizlik olabileceğini düşündük. 
ACTH değerinin normalin yaklaşık 7 katı, kortizol seviyesinin ise normal olduğunu saptadık.Adrenal bezlerin USG 
ve BT’ de normal saptanmasını takiben ACTH stimülasyon testi yaptık. ACTH stimülasyon testine 1. saatte yeterli 
kortizol pik yanıtı alınamayan hastada adrenal yetersizlik düşündük [tablo 1-2]. Hastaya glukokortikoid başladık,tedavi 
ile diyaliz sırasında hipotansiyon ataklarının belirgin kaybolduğunu, cilt renginin de açılmaya başladığını tespit ettik. 
Adrenal yetersizlik sebebinin de adrenal bezlerde biriken amiloidle ilişkili olabileceğini düşündük. KBY’li ve özellikle 
hemodiyaliz hastalarında en sık cilt bulgularından olan hiperpigmantasyonun, adrenal yetersizliğin bir işareti olabileceği 
unutulmamalıdır.

Tablo 1-2
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PS26
MALİGN MELANOM SEYRİNDE GÖRÜLEN MEZANJİYOPROLİFERATİF 

GLOMERÜLONEFRİT: OLGU SUNUMU
Salih İnal1, Atila Altuntaş2, Veysel Kıdır2, Naci Çil3, Mehmet Tuğrul Sezer2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Isparta1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Isparta2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta 3

GİRİş: Malign melanom olgularında genel olarak paraneoplastik sendromlar oldukça nadir görülmektedir. 
Paraneoplastik olarak glomerülonefritler ise çok daha nadir olarak bildirilmiş olup, literatürde sunulan az sayıdaki olgunun 
da melanoma sekonder membranöz nefropati olduğu görülmektedir. Burada, malign melanom seyrinde görülen 
mezanjiyoproliferatif glomerülonefrite bağlı nefrotik sendromlu bir vakayı sunuyoruz.

OLGU SUNUMU: Seksen bir yaşında erkek hasta, 3-4 aydır olan ve son günlerde giderek artan ayaklarında şişlik 
yakınması ile Nefroloji Polikliniği’ne başvurdu. Fizik muayenede bilateral +++ pretibial ödem, sakral ve skrotal 
belirgin ödem mevcuttu. Yapılan tetkiklerde Cr:1,0 mg/dl, total kolesterol: 438 mg/dl, ldl: 327 mg/dl, albümin:1.9 g/
dl ve 24 saatlik idrarda 4.7gr/gün proteinüri saptandı. Hastaya mevcut bulgularla nefrotik sendrom tanısı ile furosemid, 
rosuvastatin ve ramipril tedavileri başlandı. Öyküsünde 7 ay önce, burun mukozasından yapılan biyopsiden malign 
melanom tanısı aldığı ve operasyon geçirdiği öğrenildi. Hastaya ileri yaşı, metastatik olmaması ve cerrahi sınırların 
negatif olması nedeniyle kemoradyoterapi verilmediği anlaşıldı. Ultrasonografik olarak her iki böbreğin şekil 
ve büyüklük olarak normal olduğu ancak her iki böbrekte grade 1 ekojenite artışı olduğu görüldü. Yapılan böbrek 
biyopsisi mezanjiyoproliferatif glomerülonefrit olarak raporlandı. IF incelemede üç glomerülde IgM fokal (+), IgG 
(-), IgA (-), C1q fokal (+),C3 (-), fibrinojen (-) olarak saptandı. Hasta sekonder glomerulonefrit olasılığı yönünden 
dermatolojik ve radyolojik incelemelerle metastaz veya başka bir primer tümör açısından tarandı. Ancak herhangi bir 
maligniteye rastlanmadı ve konservatif tedavi ile takibe alındı. İzlemde proteinürinin 1.5 gr/güne gerilediği gözlendi.

TARTIşMA: Olgumuzda nefrotik sendromun ortaya çıkışı melanom tanısından önce ya da eş zamanlı olmayıp, 
cerrahi rezeksiyon ile melanomun tedavisinden yaklaşık 3-4 ay sonraya tekabül etmektedir. Bu yönüyle paraneoplastik 
bir bulgu olmaktan çok rastlantısal da olabilir. Ancak cerrahi müdahale esnasında detaylı nefrolojik değerlendirilme 
yapılmamış olduğundan, o dönemde tespit edilememiş de olabilir. Bu olguyla, özellikle ileri yaşta görülen nefrotik 
sendrom olgularında, malignite taramalarına melanom araştırması amaçlı dermatolojik muayenenin de eklenmesi 
gereğini vurgulamak istedik.
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PS27
AşIRI DOZDA D VİTAMİNİ KULLANIMINA BAĞLI OLARAK GELİşEN 

HİPERKALSEMİ VE BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGUSU
Serdar Osman Nalçaci1, Arzu Kahveci1, Gürdal Birdal1, Derya Güler1, İzzet Hakkı Arıkan1, Mehmet Koç1, 

Zübeyde Serhan Tuğlular1, İshak Çetin Özener1

Marmara Universitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul1 

GİRİş: D Vitamininin kırık ve düşme riskinin azaltılmasında ve iskelet sistemi dışında kanıtlanmış faydaları nedeniyle 
replasmanına artmış bir ilgi vardır. D Vitamini intoksikasyonu sıklıkla D vitamini eksikliği tanısını kesin koymadan 
sağlık çalışanları tarafından yüksek dozlarda verilmesi ile gelişir. Biz de merkezimize akut böbrek yetmezliği ile 
başvuran ve renal biyopside hiperkalsemiye ikincil değişiklikler ve toksik dozda D Vitamini replasmanı öyküsü olan bir 
hastayı sunmayı amaçladık.

OLGU: 3 yıllık bilinen hipertansiyon dışında öyküde özelliği olmayan 43 yaşında kadın hasta, cilt döküntüsü nedeniyle 
yapılan tetkiklerinde kreatinin değeri 2.0 mg/dl, kalsiyum 13.4 mg/dl, fosfor 6.2 mg/dl olarak saptandı. İzlemde kreatinin 
değeri 3.5 mg/dl ye kadar yükseldi. Hastaya böbrek yetmezliği etyolojisine yönelik olarak yapılan renal biyopside 
tübüllerde kalsiyum birikimi, % 50 glomerüloskleroz, interstisiyel hücre infiltrasyonu bulguları saptandı (Şekil 1). 
Hastanın başvurudan 5 ay önce Fizik Tedavi doktorunun önerisiyle 300.000 U D Vitamini içeren ampullerden günaşırı 
toplam 6 doz aldığı, sonrasında da aynı ilaçtan ayda bir toplam 5 ay devam ettiği öğrenildi. Bakılan 25(OH )Vit D düzeyi 
132 ng/ml (30-80 ng/ml), 1,25(OH)2Vit D düzeyi 68 pg/ml (15-75 pg/ml) olarak bulundu. Hastaya izotonik sodyum 
ile hidrasyon ve furosemid tedavisi başlandı, izlemde kreatinin ve kalsiyum değerinde gerileme olmaması nedeniyle iki 
kez hemodiyalize alındı, steroid tedavisine devam edildi. Bir ay sonraki poliklinik kontrolünde bakılan kontrol kalsiyum 
12.1 mg/dl, kreatinin 2.1 mg/dl idi, 25(OH )Vit D düzeyi hala yüksekti (113 ng/ml).

TARTIşMA: D vitamininin tolere edilebilir üst limiti erişkinlerde 4000 IU/gün dür. D vitamini intoksikasyonunun 
ciddi sonuçlarından biri akut ve/veya kronik böbrek hasarıdır. D vitamini lipofilik ve yağ dokularında depolandığı için 
toksisite etkileri (hiperkalsemi/hiperkalsiüri) eksojen D vitamini kaynağı hastamızda olduğu gibi ortadan kaldırılsa dahi 
aylar boyunca devam edebilmektedir. D vitamini tedavisi verilen hastalar intoksikasyon açısından mutlaka yakın takip 
edilmelidirler.

Şekil 1: Renal biyopside tübüllerde kalsiyum birikimi
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PS28
WEGENER GRANULOMATOZİSİ TANILI HASTADA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 

TUTULUMU: VAKA SUNUMU
Zeynep Kendi Çelebi1, Gülden Paçacı1, Elif Peker2, Sim Kutlay1, Gökhan Nergizoğlu1, Kenan Ateş1, 

Oktay Karatan1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara2 

Wegener granulomatozisi, sıklıkla üst solunum yolu, akciğer ve böbrek tutulumuyla giden küçük ve orta boy damarları 
tutan ANCA ilişkili nekrotizan vaskülittir. Cilt tutulumu yaklaşık %50 hastada görülürken, üst solunum yolu tutulumu 
yaklaşık %90 hastada, böbrek tutulumu ise hastalık başlangıcında %20 hastada görülürken takipte bu oran %80’e kadar 
yükselmektedir. Periferik sinir sistemi tutulumu %10-60 oranında görülürken, santral sinir sistemi tutulumu %1-5 
oranında görülmektedir. Vaka sunumu:

40 yaşında erkek hasta, kulak ağrısı, kulakta çınlama nedeniyle 2 hafta antibiyotik tedavisi aldıktan sonra yaygın eklem 
ağrısı, döküntü, dilde aftöz lezyonlar, kulakta çınlama, burun akıntısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastaya yapılan cilt 
biyopsisinde lökositoklastik vaskülit saptandı. Kreatinin değeri 0,79mg/dl, 24 sattlik idrarda 1 gr proteini olan hastaya 
böbrek biyopsisi yapılması planlandı ancak hasta DVT nedeniyle LMWH kullandığından yapılamadı. Toraks BT’de 
akciğer tutulumu olmayan ve c-ANCA pozitif gelen hastaya Wegener Granulomatozisi tanısı koyularak pulse steroid ve 
siklofosfamid tedavisi başlandı. 

Hastada 5. kür öncesi hemoptizi ve makroskopik hematüri gelişti. Çekilen toraks BT’de alveolar hemoraji ile uyumlu 
yaygın buzlu cam alanları saptandı ve 5. kür tedavisi verildi.8 seans plazma değişimi uygulandı. Akciğer grafisinde 
infiltrasyonlarda artış olması nedeniyle hastalık aktivasyonunun devam ettiği düşünülerek hastaya 2gr/kg İntravenöz 
İmmunglobulin(IVIG) verildi. Kilo artışı ve ödem gelişen hasta hemodiyalize alındı. Takipte hastanın hipoksisi düzeldi, 
akciğer grafisindeki infiltrasyonlar geriledi ve kronik diyaliz ihtiyacı olmadı. 5. kür sonrası hastada trombositopeni 
gelişmesi üzerine hastaya 6. kür verilmedi ve mikofenolat mofetil başlandı. IVIG tedavisinden 2 gün sonra hastada 
yaygın artrit ve yürüme güçlüğü ile glob vesicale gelişti. Hastalık aktivasyonu düşünülerek rituksimab verilmesi 
planlanırken aniden gelişen başağrısı, bilinç bulanıklığını takiben hastada solunum arresti gelişti ve hasta reanimasyon 
ünitesine nakledildi. Çekilen kranial BT’de interventriküler kanama ve hidrosefali saptanarak hastaya acil ventriküler 
dreanj yapıldı. Çekilen kranial ve servikal MR’da servikal ve torakal seviyelerde dural yumuşak doku kitleleri saptandı 
ve bu kitleleler primer hastalık aktivasyonu lehine yorumlanarak hastaya 500 mg/gün (3 gün) metilprednizolon tedavisi 
verildi, ancak yanıt alınamadı ve hastada beyin ölümü gerçekleşti. Tedavi boyunca hastanın proteinüri miktarında ve 
böbrek fonksiyonlarında düzelme görülmedi. Anti-Proteinase 3 düzeyi 12,9 ile 59 U/mL arasında seyretti. Tanıdan 5 ay 
sonra hasta kaybedildi.

Nörolojik tutulumu olan hastalarda hangi tedavinin daha etkin olduğu ya da hastalığın seyri ve mortalite hakkında 
yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

Wegener Granulomatozisi olan hastada Santral Sinir Sistemi Tutulumu
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PS29
NADİR BİR AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİ: 

SALMONELLA ENTERİTİDİS
Abdülkerim Furkan Tamer1, Mehmet Nuri Turan1, Mustafa Yaprak1, Aygül Çeltik1, İsmail Bulgur2, 

Banu Sarsık3, Bilgin Arda4, Gülay Aşçı1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, İzmir2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Abd, İzmir3

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Abd, İzmir4 

GİRİş: Salmonella Enteritidis sıklıkla enterokolite neden olan gram negatif bir basildir. Enterik enfeksiyonun kan 
dolaşımına katılmasıyla bakteriyemiye neden olabilir. İmmunsupressif bir hastada Salmonella Enteritidis’e bağlı akut 
böbrek yetmezliği gelişen bir olgu sunulmuştur.

OLGU: 64 yaşında erkek hasta 2 haftadır olan vücutta şişlik şikayeti ile başvurdu. Tansiyonu 150/90 mmHg idi. Bilateral 
(+++) pretibial ödem saptandı. Biyokimya tetkiklerinde serum kreatinin 1.1 mg/dl, serum albumin 2.1 g/dl idi. Tam kan 
sayımı değerleri normal idi. İdrar sedimentinde her sahada 2 eritrosit, 5 lökosit, 8 epitel hücresi görüldü. 24 saatlik 
idrarında 7.4 gram saptandı. ANA, p-ANCA, c-ANCA negatifti. HbsAg, anti-HCV negatifti. Yapılan üriner sistem 
ultrasonunda her iki böbrekler normal boyuttaydı, renal veya post renal patolojik bulgu saptanmadı. Böbrek biyopsisinde 
glomerüler yumaklar bowman kapsülü ile yakın ilişkide görülüp yer yer yapışıklıklar gözlendi. İmmünfloresanda anlamlı 
birikim saptanmadı. Tübüler, interstisyel ve vasküler bulgular olağandı. Kongo red boyaması negatifti. Hastaya 5 mg/
gün lisinopril ve 40 mg/gün furosemid tedavisine ek olarak 64 mg/gün metil prednisolon başlandı. Steroid tedavisinin 
1. ayında yüksek ateş, halsizlik şikayetleri gelişmesi üzerine bakılan tetkiklerinde lökosit: 11370 /mm³, CRP: 19.07 
mg/dl, serum üre: 235 mg/dl, serum kreatinin: 9.5 mg/dl tespit edildi. Rutin idrar tetkiki 5-6 lökosit saptandı. Sistem 
sorgulaması ve fizik muayenesinde herhangi bir enfeksiyon odağı saptanmadı. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. 
Üriner sistem ultrasonunda patolojik bir bulguya rastlanmadı. Takipte hastanın hemodiyaliz ihtiyacı oldu. Hastaya 
hızlı ilerleyen glomerülonefrit tanısıyla tekrar böbrek biyopsisi yapıldı. Glomerüller olağan sınırdaydı, 4 glomerülden 
biri global sklerotikti. İnterstisyumda ödem ile birlikte belirgin polimorf nüveli lökosit infiltrasyonu, tübül lümeninde 
de polimorf nüveli lökosit grupları izlendi. Enfeksiyon ile ilişkili tubulointerstisyel nefrit düşünüldü. Kan ve idrar 
kültürleri tekrarlandı. İdrar kültüründe meropenem’e duyarlı Salmonella Enteritidis üredi. Hastaya meropenem başlandı. 
Antibiyotik tedavisinin 2. gününde ateşi geriledi. Toplam 5 seans hemodiyalize giren hastanın tedavi başlangıcından 10 
gün sonra hastanın serum kreatinin düzeyleri 1.1 mg/dl’ye geriledi ve hemodiyalize ihtiyacı ortadan kalktı.

SONUÇ: Salmonella Enteritidis’e bağlı akut tubulointerstisyel nefrit sık karşılaşılan bir durum değildir. Özellikle 
immunsupressif tedavi alan hastalarda nedeni açıklanamayan akut böbrek yetmezliği ayırıcı tanısında düşünülmesi 
gerektiği kanaatindeyiz.
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PS30
JAK 2 GEN MUTASYONU SAPTANAN BÖBREK NAKİLLİ BİR OLGUDA 

SPLANKNİK VEN TROMBOZU: OLGU SUNUMU
Erhan Tatar1, Adam Uslu2, Ahmet Aykas3, Funda Taşlı 4, Özgür Öztekin 5,  

Gülsüm Akgün Çağlıyan6

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji-Organ Nakli Bilim Dalı, İzmir1

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi-Organ Nakli Bilim Dalı, İzmir2

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi-Organ Nakli Bilim Dalı, İzmir3

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı, İzmir4

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bilim Dalı, İzmir5

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir6 

Böbrek nakli hastalarında trombotik olay sıklığı artmıştır. Portosplenik ven trombozu ise oldukça nadir görülmekte olup 
etiyopatogenezinde JAK 2 gen mutasyonu sorumlu olabilmektedir. Bununla birlikte Böbrek nakli hastasında JAK 2 gen 
mutasyonu daha önce bildirilmemiştir. Burada böbrek nakli sonrasında portosplenik ven trombozu gelişen etiyolojisinde 
JAK 2 gen mutasyonu saptanan bir olgu sunulmaktadır.

Olgu: Olgu: 59 yaşında kadın hasta, 2011 nisan ayında oğlundan preempitif böbrek nakli olup, idame immunsupresif 
tedavisi olarak prednisolone 10mg/gün, mycophenolic acid 900mg/gün ve everolimus 0.5mg/gün şeklinde almaktaydı. 
İzleminde graft fonksiyonu stabilken, kasım 2012 tarihinde karın agrısı şikayeti ile polkliniğe başvurdu. Hastanın 
yapılan tetkiklerinde portosplenik ven trombozu, splenomegali ve dalakta multiple enfakt saptandı. Hastanın istenen 
tetkiklerinde etiyolojisinde JAK 2 V617F gen mutasyonu ve miyeloproliferatif hastalık saptandı. Hastaya enoksaparin 
tedavisi başlandı ve takibinde idame tedavisi olarak warfarin tedavisi düzenlendi. Tedavinin 3. Ayında çekilen kontrol 
abdominal MRG anjiografi ve portal dopler usg’de trombozda regresyon gözlendi. 

ÇIKARSAMA: Böbrek nakli hastalarında atipik yerleşimli trombozun etiyolojisinden JAK 2 V617F gen mutasyonu ve 
Miyeloproliferatif hastalıklar sorumlu olabilir.
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PS31
YÜZME YARIşI SONRASI GELİşEN RABDOMİYOLİZE SEKONDER AKUT 

RENAL YETMEZLİK
Garip şahin1, Pınar Sırmatel1, Fatih Taştekin1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1 

Rabdomiyoliz akut böbrek yetmezliği (ABY) ve ölümle sonuçlanabilen, iskelet kas yaralanması sonucu ortaya çıkan 
klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Efor sonrası gelişen rabdomiyoliz genellikle sıcak ve nemli ortamda yorucu 
eksantrik egzersizleri ile indüklenen iskelet kas yaralanması anlamına gelir. Genellikle maratoncular ve askeri personelde 
görülür. Literatürde yüzme sonrası akut renal yetmezlik gelişmeden rabdomiyoliz ve myoglobinüri ile seyreden 2 vaka 
bildirilmiştir. 

Biz yüzme yarışları sonrasında yaygın şiddetli kas ağrıları nedeniyle dış merkeze başvuran, sonrasında akut renal 
yetmezlikle merkezimize yönlendirilen ve rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği olan, takiplerde konservatif 
tedaviyle sorunsuz iyileşen 25 yaşında erkek hastayı sunuyoruz. 

Kas ağrıları, kramp ve aşırı egzersiz öyküsü olan hastalarda risk faktörleri açısından nelerin sorgulanması gerektigi, 
tanısal amaçlı basit tetkiklerle erken tanı sayesinde hidrasyon ve yakın takiple olası metabolik, renal ve hematolojik 
komplisyonların önlenerek ciddi hasarların ve hatta ölümün önüne geçilebileceği vurgulanması açısından vakamızın 
literatüre katkıda bulunacağı düşüncesiyle, literatürde de nadir görülen bir rabdomiyoliz nedeni olarak yüzme sonrası 
gelişen akut böbrek yetmezliği vakası sunulmaya değer bulunmuştur.
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PS32
RENAL TRANSPLANT SONRASI ZONA ZOSTER

Ali Bakan1, Özge Telci Çaklılı1, Abdullah Özkök1, Ömer Celal Elçioğlu1, 
Sabahat Alışır Ecder1, Mehmet Kanbay1, Ali Rıza Odabaş1

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul1

On beş ay once renal transplant öyküsü olan 20 yaşında kadın hasta, karın sağ alt kadrandan sırta doğru yayılan ağrılı 
veziküler lezyonlar nedeniyle başvurdu(Resim 1,2). Transplant sonrası profilaktik valgansiklovir (1x450 mg) tedavisi 
alan hastanın vücudunun başka yerinde lezyon görülmedi. Fizik muayenenin geri kalanı doğal olarak gözlendi. Hasta 
intravenöz asiklovir tedavisi (3x500 mg) ve sekonder bakteriyel enfeksiyonları önlemek amacıyla topical mupirosin 
tedavisi için yatırıldı. Yedi günlük tedavi sonrası lezyonları geriledi ve hasta profilaktik antiviral tedavi (valgansiklovir 
1x450 mg) ile taburcu edildi.

Varisella zoster, su çiçeği etkeni olan bir human herpes virüsüdür. Kraniyal sinirlerde ve dorsal kök ganglionlarında 
latent olarak kalıp yıllar sonra immunkompromize hastalarda hayatı tehdit eden fatal komplikasyonlar ile aktive olabilir. 
Özellikle transplant hastalarında hastalığın disseminasyonu acil müdahale gerektirmektedir.

Resim 1

Resim 1
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PS33
AFRİKAN MANGO KULLANIMINA BAĞLI GELİşEN BÖBREK YETMEZLİĞİ 

VAKA BİLDİRİMİ
Gülsüm Özkan1, şükrü Ulusoy2

Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Hatay1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon2

Kronik böbrek hastalığı tüm toplumlarda önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Renal progresyonu 
hızlandıran en önemli faktörlerden birisi nefrotoksinlerdir. Afrikan Mango, batı Afrika’da sıklıkla tüketilen, birçok 
besinin içine katılan bir bitkidir. Çalışmalarda, antioksidan, yara iyileşmesini arttırıcı, Diabetik hastalarda kan glukozunu 
düzeltici, ve zayıflatıcı etkisi olduğu gösterilmiştir. Herhangi bir toksik etkisi şu ana kadar gösterilmemiştir. Biz burada 
42 yaşında 1 yıldır kronik böbrek hastalığı (kreatinin 1.4-1.6 mg/dl civarında seyrediyor) nedeniyle takip edilen, 2.5 
aylık African mango kullanımı sonrası hızlı renal progresyon gelişerek diyaliz bağımlı hale gelen hastamızda hızlı 
renal progresyonun olası nedenlerini tartışmayı amaçladık. Sonuç olarak gerek zayıflama gerekse primer hastalığını 
doğal yollarla tedavi etme amaçlı bitkisel ilaç tüketimi çok fazladır. Afrikan Mango ise özellikle zayıflama amaçlı 
çok sık tüketilmeye başlanmıştır. Reçetesiz internet ortamı veya televizyon reklamları doğrultusunda doktor kontrolü 
olmaksızın bu ilaçların tüketilmesi organ toksisitesine neden olabilmektedir. Özellikle KBH olan hastaların gerek 
African Mango gibi herbal medicine, gerekse reçete ile satılan herhangi bir ilaç kullanırken nefroloğa başvurması çok 
önemlidir. Hastamızda olduğu gibi uzun yıllar diyaliz ihtiyacı olmaksızın takip edilebilecekken diyaliz bağımlı hale 
gelinebilmektedir.
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PS34
KADAVERİK BÖBREK NAKLİYAPILAN HASTADA SİKLOSPORİN 

KULLANIMINA BAĞLI GELİşEN JİNEKOMASTİ OLGUSU
Kenan Turgutalp1, Nilgün Çiçek1, Tolga Köşeci1, Ümit Çınkır2, Anıl Özgür3, 

Meltem Nas Duce3, Ahmet Kıykım4

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Mersin1

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Mersin2

Mersin Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin3

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları A.D. Nefroloji Bilim Dalı, Mersin4 

GİRİş: Jinekomasti erkek meme glandular doku proliferasyonu ve yağ doku oranında artış ile karekterize benign 
nitelikte bir hastalıktır. Simetidin, siklosporin, ranitidine, omeprazol, büyüme hormonu, spironolaktone gibi ilaçların 
jinekomastiye yol açtığı bilinmektedir. Siklosporinin hipotalamo-hipofizer aksı etkileyerek ve östrojen düzeylerinde 
artışa yol açarak jinekomasti gelişimine yol açtığı düşünülmektedir. Bu vakada biz, böbrek nakilli hastada siklosporin 
kullanımına bağlı tek taraflı jinekomasti gelişen bir vakayı paylaşmayı amaçladık 

VAKA: 37 yaşında böbrek nakilli hasta sağ memede şişlik şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. On yıl boyunca hemodiyaliz 
tedavisi alma öyküsü olan hastaya Aralık 2010 yılında kadavradan böbrek nakli uygulandı. Hasta immunsupresif tedavi 
olarak mikofenalik asit, siklosporin ve prednizolon tedavisine ek olarak, antihipertansif ajan olarak ise doksazosin ve 
metoprolol tedavisi kullanıyormuş. Serum siklosporin düzeyleri teröpotik aralıkta tespit edildi. Hasta nakil olduktan 3 yıl 
sonra, sağ memede şişlik şikâyeti ile başvurdu. Hastanın yapılan değerlendirmesinde jinekomastiye yol açan hipofizer 
neoplazm, herhangi bir ilaç kullanımı ve komorbid herhangi bir hastalık saptanmadı. Siklosporin tedavisi sirolimus ile 
değiştirildi. Tedavi değişimi yapıldıktan 2 ay sonra hastanın lezyon boyutu geriledi ve hormon profili normale dönüyor. 
İlaç değişiminden yaklaşık olarak 3 ay sonra meme dokusunda meydana gelen fibrozisten dolayı lezyon da tamamen 
gerileme saptanmadı. Hastada açığa çıkan jinekomasti gelişimini siklosporin kullanımına bağlı olduğu düşünüldü. 
Hastanın muayenesinde organomegali ve lenfadenopati saptanmadı. Başvuru anında bakılan laboratuar değerlerinde: 
24 saatlik idrarda 200mg/gün proteinüri, eritrosit sedimantasyon hızı 22mm/h, karaciğer enzimleri, kreatin, C-reaktif 
protein ve tam idrar tahlili normal olarak saptandı. Meme USG ve mamografide sağ memede 3x1,5 cm lik kitle tespit 
edildi. Hastaya çekilen meme MR da jinekomasti ile uyumlu görünüm izlendi. Lezyondan yapılan ince iğne aspirasyon 
biyopsisinin mikroskobik incelemesi jinekomastiye ek olarak, östrojen, progesteron reseptörü %100 pozitif olarak geldi.

SONUÇ; Nakil olan ve siklosporine bağlı jinekomasti tanısı konulan hastalarda siklosporin tedavisi başka bir 
immunsupresif ajan ile değiştirilmelidir. Siklosporinin meydana getirebileceği meme hastalıklarının bilinmesi hastaların 
agresif cerrahi yaklaşımlara maruz kalmasınıda önleyecektir. Böbrek nakli olan ve siklosporin tedavisi alan erkek 
hastalara meme muayenesi rutin olarak uygulanmalıdır.

 hormon  jinekomasti esnası   ilaç değişiminden 2 ay sonra    erkekler için normal 
değerler  

 serbest thyroxin, pmol/L  14.62  NC  12-22 

 TSH, µIU/mL  1.2  NC  0.27-4.2 

 Progesterone, ng/mL  3.2  0.9  0.2-1.4 

 Prolactin, ng/mL  96  9.62  4.1-18.4 

 FSH, IU/L  37.3  9.7  1.5-12.4 

 Estradiol pg/mL  63.8  32.6  13.5-59.5 

 Testosterone, ng/mL  5.8  4.2  0.28-8 

 LH, IU/L  38.6  6.4  1.7-8.6 

 %u0392eta HCG, mIU/mL  <0.01  NC  0-6 
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PS35
BÖBREK NAKİLLİ HASTADA SİKLOSPORİNİN NEDEN OLDUĞU Dİş ETİ 

BÜYÜMESİ: OLGU SUNUMU
Tolga Köşeci1, Kenan Turgutalp1, Yavuz Gözükara2, Ahmet Kıykım1

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Mersin1

Mersin Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Mersin2

Otuz yedi yaşında erkek hastaya, 2004 yılı Haziran ayında nefrotik sendroma ikincil olarak son dönem böbrek yetmezliği 
tanısı konulmuş. Hastaya 2004 Haziran ve 2004 Ekim ayları arasında 4 ay süre ile diyaliz tedavisi uygulanmış. Ekim 
2004 yılında babasından böbrek nakli olmuş. Nakil sonrasında hastaya, mikofenalik asit, siklosporin, deltacortil tedavisi 
başlanmış. Hasta son 6 aydır hipertansiyon tanısı nedeni ile antihipertansif ajan olarak doksazosin 8mg/gün, karvedilol 
25mg/gün tedavisi alıyormuş. Yaklaşık 8 aydır diş etlerinde büyüme olması nedeni ile nefroloji polikliniğine başvurmuş. 
Hastada siklosporine bağlı diş eti hiperplazisi tanısı düşünülüp bu tedavisi kesilip everolimus tedavisi başlanarak, 
poliklinik takibine alınmış. Bu vakanın amacı böbrek nakli olan hastalarda siklosporin kullanımına bağlı olarak diş eti 
hiperplazisinin açığa çıkabileceğini ve dolayısıyla bu hastalarda siklosporinin everolimus tedavisi ile değiştirilmesinin, 
rutin ağız ve dişeti muayenesi yapmanın gerekliliğini vurgulamak.
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PS36
AMİLOİDOZİS GELİşMİş JUVENİL ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTADA 

TEDAVİ: OLGU SUNUMU
Yasemin Özden Eldemir1, Birgül Ay2, Göksal Keskin2

Devrek Devlet Hastanesi, Zonguldak1

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara2

Juvenil Romatoid Artrit (JRA), sebebi bilinmeyen çocukluk çağında ortaya çıkan, inflamatuar bir hastalıktır. Hastalık 
poliartiküler, oligoartiküler (Pauciartiküler) ve sistemik başlangıçlı olmak üzere 3 ana alt tipe ayrılmıştır. Renal hastalık 
sık olmamakla birlikte her 3 alt tipte de görülmektedir. JRA’de karakteristik renal tutulum amiloidozis ve kronik hastalık 
aktivitesi ile ilişkilidir. Diğer nefropatiler erişkin romatoid artriti ile ilişkili bulunmuş olup membranöz nefropatiyi 
içermektedir.

Hastalığın tedavisinde NSAİİ, DMARD’s grubu ilaçlar, kortikosteroidler, IVIG, biyolojik ajanlar kullanılmaktadır. Biz 
JRA’e bağlı renal amiloidozis gelişmiş bir hastanın siklofosfamid ile remisyona girdiği bir vakayı sunacağız.

OLGU: 22 yaşında erkek hasta, yüzde yanma hissi, el ve ayaklarda kızarıklık, yaygın eklem ağrısı, ayak üzerinde ve 
bacaklarda şişlik şikayeti ile başvurdu. Sistem sorgusunda halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, ishal, karın ağrısı 
ve efor dispnesi vardı. Hastanın özgeçmişinde 12 yaşında konulmuş JRA tanısı mevcuttu. Hastaya o dönemde tedavi 
verildiği, ancak tedavi ve takiplerine uymadığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde Kan basıncı 90/60mmHg, N: 92/ 
dk ritmik, konjonktivaları soluk, solunum sistemi ve kardiyovaskuler sistem doğal, batın kaşektik görünümde, her iki alt 
ve üst ekstremitede livedo retikülaris tarzında döküntüler mevcut ve 3 pozitif pretibiyal ödemi vardı, periferik nabızlar 
açıktı.

YAPILAN TETKİKLERİNDE; HEMOGLOBİN: 8.7g/dl, Trombosit: 706000 /mm’, Lökosit: 9200 /mm1, Üre: 43 
mg/dl, Kreatinin: l.lmg/dl, Albümin: 2 g/dl, Total Protein: 3,9 g/dl, AST: 11 U/l, ALT: 8 U/l, TSH: 5.61 lU/ml, Crp: 
16.7, sedimantasyon hızı 108 mm/saat, idrar tahlilinde: 3+ protein saptandı. 24 saatlik idrarda 5642 mg/gün proteinürisi 
olması sebebiyle yapılan renal biyopside renal amiloidozis saptandı. Kronik ishal şikayeti olan hastaya yapılan rektal 
biyopsi sonucu da amiloidozisle uyumlu geldi ve hastaya kolsişin 3X1, Ramipril 2.5 mg 1X1, Asetilsalisilik asit 1x100 
mg, metil prednisolon 40 mg 1X1, aylık siklofosfamid 750 mg IV olarak başlandı.

Hastanın 2. kürden sonra semptomları geriledi. Takiplerinde aylık Siklofosfamid tedavisi 4 kez daha uygulandı, steroidi 
giderek azaltılarak 6 ay sonrası 4 mg’a düşürüldü. 6. ay sonunda proteinürisi normal sınırlar içerisinde idi.

Literatürde amiloidozis gelişmiş JRA vakalarında siklofosfamid kullanım sonrası remisyona girmiş hastalar vardır, 
ancak bunların çoğu tekrar aktifleşebilmektedir. Vakamız son 4 aydır remisyonda bulunmaktadır. Bu nedenle amiloidozis 
gelişmiş JRA vakalarında siklofosfamidin öncelikle başlanması uygun olabilir.
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PS37
SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ GÖREN 

HEMOSİDEROZİSLİ BİR OLGUDA İNTRAPERİTONEAL DEFEROKSAMİN 
TEDAVİSİ

Hikmet Tekçe1, Seyhun Kürşat2, Gülali Aktaş3

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu1

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Manisa2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu3 

GİRİş: Diyaliz hastalarında gerek tekrarlanan kan transfüzyonlarına ve gerekse de yaygın olarak kullanılan demir 
bileşiklerine bağlı demir birikimi bulgularına rastlanabilir. Bu sunumda sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi (SAPD) 
gören hemosiderozisli bir olguda uygulanan intraperitoneal deferoksamin tedavisinin etkileri tartışılmaktadır.

OLGU: 38 yaşındaki erkek hasta, son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle altı yıllık hemodiyaliz tedavisinden sonra 
SAPD programına alınmış. Dört yıldır SAPD tedavisi gören olgunun son üç aydır halsizlik ve cilt renginde koyulaşma 
yakınmaları ortaya çıkmış. Vital bulgular: TA:90/60 mm Hg, Nabız:72atım/dakika, vücut ısıs:36.2 C, solunum sayısı: 
14/dakika. Fizik bakıda, cilt renginde koyulaşma ve kot kavsinden 2 cm ötede palpe edilen karaciğer dışında anormallik 
saptanmadı. Yapılan tetkiklerinde wbc:8800/ mm3, Hb:12.8 gr/dl, plt:141000 /mm3, Üre:97 mg/dl, cr:12.4 mg/dl, 
Na:142 mmol/L, K:4.1 mmol/L, Ca:8.7 mg/dl, P:2.4 mg/dl, AST:35 U/L, ALT:153 U/L, ALP:171 U/L, Albümin:3.5 gr/dl, 
iPTH:405 pg/ml, ferritin:7809 ng/ml, Transferrin saturasyonu: % 64 saptandı. Olguya hemosiderozis, hemokromatozis 
ön tanıları karaciğer biyopsisi yapıldı. Biyopside lobul içinde, portal alanlarda hepatositlerde ve kupfer hücrelerinde 
intrasellüler olarak yoğun demir pigmenti birikimi gözlendi. Portal alanlarda yaygın mononükleer hücre infiltrasyonu 
saptandı. Ayrıca portal alanlarda ve perivasküler, perisellüler alanda hafif düzeyde fibrozis dikkati çekti. Olguya bu 
klinik, laboratuvar ve patolojik bulguları ile birlikte hemosiderozis tanısı konuldu. Hemodiyaliz tedavi seçeneğinin 
demir klirensini daha iyi sağlayabilmesinden ötürü hastaya bir süreliğine tek başına veya kombine olarak hemodiyaliz 
tedavisine geçiş önerildi. Hastanın bu tedavi seçeneğini ısrarla kabul etmemesi üzerine rızası doğrultusunda intraperitoneal 
deferoksamin tedavisi başlandı (günlük tek bir değişimde 10 mg/kg). Tedavinin 2. Ayından itibaren ferritin ve karaciğer 
fonksiyon testlerinde belirgin düzelme başladı. Tedavinin 1. yılında ferritin 804 ng/ml, AST:21 IU/ml, ALT:74 IU/ml 
olarak saptanması üzerine tedavi sonlandırıldı. Hastada tedavi periyodu içerisinde enfeksiyöz veya nonenfeksiyöz hiçbir 
komplikasyon yaşanmadı.

TARTIşMA: Demir yüklenmesi bulguları olan diyaliz hastalarında hemodiyaliz tedavisinin demir klirensini daha 
iyi sağladığı bildirilmektedir. Buna karşın periton diyalizi tedavi modalitesi konusunda ısrarcı olan hemosiderozisli 
hastalarda, intraperitoneal deferoksamin tedavisi bir alternatif olarak düşünülebilir.
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PS38
MALNÜTRİSYON VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ BİRLİKTELİĞİ OLAN 

TÜBERKÜLOZLU OLGU 
Atila Altuntaş1, Veysel Kıdır2, Salih İnal1, Abdullah Tokuç3, Mehmet Tuğrul Sezer1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Isparta1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Isparta2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta3 

GİRİş: Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. En önemli komplikasyonu 
amiloidozdur. Genellikle böbrekte oluşmakta ve kronik böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir. Malnütrisyon kronik 
böbrek yetmezliği (KBY) nedeniyle hemodiyalize giren hastalarda sık saptanan bir bulgudur. Malnütrisyonu olan ve 
KBY’li hastalarda hücresel immunitede bozulmaya bağlı olarak kronik infeksiyonlara yatkınlık artmıştır. Bu bildiride 
FMF, amilodoz, malnütrisyon birlikteliği olan tüberkülozlu (Tbc) bir hastayı sunacağız. 

OLGU: 6 aydır FMF, amilodoz, KBY ve amiloidoz tanısı olan, 5 aydır haftada 3 kez hemodiyalize giren 34 yaşında erkek 
hasta, 2 aydır ishal ve halsizliği olması nedeniyle başvuruyor. Laboratuar tetkikinde albumin 1.3 gr/dL olarak saptanıyor. 
Daha önceki takiplerinde ishal şikayeti aralıklı tekrarlayan hastanın gaita direkt bakısında özellik saptanmaması 
üzerine kolonoskopisi yapılıyor ve nonspesifik kolit ile rektal amiloidoz saptanıyor. Hastanın ishalinin kolşisine bağlı 
olabileceği düşünülüyor ve kolşisin kesiliyor. İki aydır aralıklı ateş tarifleyen hasta bu süre zarfında yaklaşık 10 kilo 
kaybediyor. Bunun üzerine infeksiyon ve malignite odağı araştırılıyor ve akçiğer grafisinde solda plevral efüzyon 
saptanıyor. Ekokardiyografide EF % 65 saptanan hastada plevral efüzyon örneklemesi planlanıyor. Hastanın takibinde 
hipotansiyonu, taşikardisi ve CRP yüksekliği (72 mg/dL) olması üzerine sepsis ön tanısıyla böbrek dozunda vankomisin 
ve meropenem tedavisi başlanıyor. Takibinde hastaya iki kez plevral örnekleme yapılıyor ve transuda vasfında saptanıyor. 
Subfebril ateşi ve plevral efüzyonunun devam etmesi üzerine ampiyem olabileceği düşünülerek tekrar plevral efüzyon 
örneklemesi yapılıyor. Örnekleme sonucunda eksuda vasfında saptanıyor ve mevcut tedaviyle takip edilirken ateşleri 
sebat etmesi üzerine plevral örnekten Tbc kültürü ile Tbc-PCR’ı gönderiliyor. Kültürde mikobakterium tüberkülozis 
üremesi üzerine böbrek dozunda dörtlü anti-Tbc tedavisi başlanıyor ve hasta 2. haftada ateşinin düşmesi nedeniyle 
kontrol muayenesine gelmek üzere taburcu ediliyor.

SONUÇ: Birden fazla hastane yatışı olan, malnütrisyon ve KBY’li, çoklu antibiyotik kullanımına rağmen klinik yanıt 
alınamamış olgularda artmış risk durumu da göz önüne alınarak, tipik semptom ve laboratuvar bulguları olmasa dahi 
tüberküloz bu olguda olduğu gibi akılda tutulmalıdır.
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PS39
HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASI VE AİLEVİ AKDENİZ ATEşİ 

BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
Veysel Kıdır1, Salih İnal2, Atila Altuntaş2, Osman Erhan Akcan3, Mehmet şahin3, Mehmet Tuğrul Sezer2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Isparta1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Isparta2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta3

GİRİş: Henoch-schönlein purpurası (HSP) etyolojisi tam olarak bilinmeyen, başta cilt olmak üzere gastrointestinal 
sistem, eklemler, böbrekler ve daha seyrek olarak diğer organların etkilendiği bir lökositoklastik vaskülittir. HSP tanısıyla 
daha önce iki kez steroid tedavisi alan, ancak atipik klinik prezentasyon nedeniyle yapılan tetkiklerde FMF mutasyonu 
pozitif bulunan ve biyopside renal amiloidoz saptanan bir olgu sunulmuştur.

OLGU: 29 yaşında erkek hasta kasık ağrısı ve vücutta şişlik şikayeti ile Nefroloji Polikliniği’ne başvurdu. Özgeçmişinde 
1995 yılında ayak bileklerinde ve dizlerde şişme, her iki gluteal bölge ve bacaklarda yaygın, ciltten kabarık döküntü 
şikayetleri ile başvurduğu hastanede yapılan tetkikler ve böbrek biyopsisi sonucunda Henoch Schönlein Nefriti 
tanısı almış. Hastanın şikayetleri steroid tedavisi ile düzelmiş. Sonrasında kontrollerine gitmeyen, herhangi bir ilaç 
kullanmayan hasta 2004 yılında bacaklarda şişlik ve proteinüri nedeniyle dış merkezde kısa süreli steroid tedavisi almış. 
Soygeçmişinde anne babada akraba evliliği dışında özellik olmayan hastanın fizik muayenesinde pretibial 2+ ödem 
dışında bulgu yoktu. Yapılan tetkiklerde lökosit:12000, Hb:12 g/dL, BUN:32 mg/dL, Cr: 1.52 mg/dL, total protein:5 
g/dL, albümin:2.1 g/dL, sedimentasyon:120 mm/h, CRP:130 mg/dL, 24 saatlik idrarda proteinüri düzeyi 12.8 gr/gün 
idi. Batın USG’de hepatosplenomegali saptandı. Kasık ağrısına yönelik yapılan USG ve sakroiliak MR’da sakroileit ile 
uyumlu bulgular saptanması üzerine Romatoloji görüşü alındı. Atipik vasıflı karın ağrıları da tarifleyen hastadan istenen 
FMF gen mutasyon analizi sonucunda FMF M694V mutasyonu homozigot saptandı. Hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. 
Böbrek biyopsisi sonucu klas 4 amiloidoz ile uyumlu geldi. FMF’e sekonder amiloidoz tanısı ile kolşisin tedavisi 
başlandı. Kolşisin tedavisi sonrasında karın ağrısı ve eklem ağrısı yakınmaları geriledi.

SONUÇ: Literatürde, HSP öyküsü olan hastalarda FMF sıklığının genel populasyondan daha fazla olduğu bildirilmektedir. 
Özellikle FMF’nin görece olarak daha sık görüldüğü coğrafi bölgelerde, HSP öyküsü olup atipik karın ağrısı yakınmaları 
ile başvuran hastalarda FMF olasılığı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Eşlik eden FMF varlığının gösterilmesi durumunda 
gereksiz immünsüpresif tedaviden kaçınılmış olacak ve uygun doz kolşisin tedavisi ile amiloidoz gelişimi önlenebilecektir.
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PS40
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ İLE PREZENTE OLAN ATİPİK BİR AİLESEL 

AKDENİZ ATEşİ OLGUSU
Hikmet Tekçe1, Gülali Aktaş2, Buket Kın Tekçe3, Vildan Tekelioğlu2, Tuba Taslamacoğlu Duman2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Bolu3 

GİRİş: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Ülkemizdeki sıklığı yaklaşık 
1/1000 olarak rapor edilmektedir. Hastalık pek çok sisteme ait klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Biz bu sunumda akut 
böbrek yetmezliği tablosuyla gelen ve zor tanı konulabilen atipik başlangıçlı AAA’li bir olguya değindik.

OLGU: 27 yaşında bir erkek hasta son iki gündür başlayan şiddetli karın ağrısı nedeniyle başvurdu. Olgunun daha 
önceden bilinen bir kronik hastalık öyküsü yoktu. Karın ağrısına bulantı, kusma yakınmaları eşlik etmiyordu. Gaz ve 
gayta alışkanlığında herhangi bir değişiklik saptanmadı. Vital bulguları: TA:90/60 mm Hg, Nabız:120 atım/dakika, 
ritmik, Ateş 37,6 C0. Fizik bakıda; ciltte yaygın solukluk, tüm batında yaygın hassasiyet, defans ve sağ üst kadranda 
belirgin rebaund saptandı. Traube kapalıydı. Tam kan sayımında Lökosit: 8500 /mm3 Hb: 8.1 Htc:24.5 MCV: 87 fl, plt: 
185.000/mm3. Biyokimyada Üre:85 mg/dl, cr: 2.6 ml/dk, CK: 2153 IU/ml, CK-MB: 62 IU/ml, transferin satürasyonu 
< % 9.5, ferritin: 21 mcg/ml, vitamin B12: 130 pg/ml bulundu ve bunun dışındakiler normaldi. Spot ve 24 saatlik 
idrar tetkikinde anormallik saptanmadı. Acil yapılan batın ultrasonunda karın ağrısını izah edebilecek bulgu yoktu. Acil 
cerrahi eksplorasyon açısından yakın olarak izlendi. Şiddetli ağrının aynı şekilde sebat etmesi üzerine radyokontrast 
nefropati riskine rağmen, IV hidrasyon ve N-asetil sistein tedavisi başlanarak batın tomografisi çekildi. Akut batın 
yönünden anormallik saptanmadı. Hepatosplenomegali ve bilateral renal atrofi (sağ böbrek 93 mm, sol böbrek 90 mm) 
dikkati çekti. Hastanın parenteral hidrasyon (100 cc/h) tedavisi ile böbrek fonksiyonlarında gerileme saptandı. Vitamin 
B12 tedavisiyle, anemisinde belirgin düzelme kaydedildi. İnen-sigmoid kolon bileşkesinde asimetrik duvar kalınlaşması 
nedeniyle yapılan rektosigmoidoskopisi normaldi. Tiroid fonksiyon testleri, C3, C4, kriyoglobulin ve immunglobulin 
değerleri normal sınırlarda, anti-DNA, RF, ANA, SSA, SSB ise negatifti. Tüm viral ve bakteriyal enfeksiyöz markerler 
normaldi. Miyozit açısından yapılan myastenia protokollü EEG normal sınırlardaydı. AAA’dan şüphelenilmesi üzerine 
bakılan fibrinojen yüksek (1379 mg/dl), serum amilorid A yüksek (6.6 mg/dl) saptandı. Yapılan AAA gen analizi de 
hastalığı destekler tarzda bulundu (M694V heterozigot mutasyonu). Olguya mevcut kriterler dahilinde AAA tanısı 
konuldu. Tedavisine kolşisin (3 gram/gün) eklendi. 15 günlük yatış periyodunda klinik ve laboratuar tüm parametreleri 
düzelen olgu taburcu edildi.

TARTIşMA: Başlıca periton, plevra ve seröz zarlarda inflamasyon ile karakterize bir hastalık olan AAA, çok farklı klinik 
tablolarla hekimin karşısına gelebilir. Ülkemizdeki sıklığı göz önünde bulundurulduğunda, atipik klinik prezantasyon 
gösteren karın ağrılarında AAA, mutlaka olası tanılar arasında düşünülmelidir.
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PS41
BÖBREK NAKLİ HASTASINDA NADİR BİR KİLO KAYBI NEDENİ: DEMİR 

YÜKLENMESİ
Mustafa Yaprak1, Aygül Çeltik1, İlker Turan2, Deniz Nart3, Mehmet Nuri Turan1, Taylan Özgür Sezer4, 

Cüneyt Hoşcoşkun4, Hüseyin Töz1

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenterolji Bilim Dalı, İzmir2

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir3

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir4

GİRİş: Böbrek nakli hastalarında kilo kaybının maligniteler ve kronik enfeksiyonlar gibi birçok nedeni olabilir. Böbrek 
nakli nedeniyle takip edilen bir hastada kilo kaybının nadir bir nedeni olan demir yüklenmesi olgusunun sunulması 
amaçlanmıştır.

OLGU: 5 yıldır kadaverik böbrek nakli nedeniyle takip edilen 47 yaşında erkek hasta son 2 ayda 20 kg kaybettiği için 
hastaneye yatırıldı. Hastanın öz geçmişinde 89 ay hemodiyaliz, toplamda 8 ünite kan transfüzyonu ve haftalık 100-300 
mg intravenöz demir kullanım öyküsü mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde boy 185 cm, kilo 45 kg olarak saptandı. 
Solunum ve kardiyak muayenesi normal idi. Hastanın yapılan tetkiklerinde glu 76 mg/dl, üre 60 mg/dl, kre 1.35 mg/dl, 
AST 74 U/L, ALT 77 U/L, CRP 2.59 mg/dl, albumin 3.3 g/dl, globulin 3.4 g/dl, lökosit 3.200/mm3, hemoglobin 13.1 
gr/dl, trombosit 190.000/mm3 saptandı. Malignite açısından çekilen toraks ve batın tomografisi normal saptandı. Portal 
doppler ultrason erken karaciğer sirozu bulgularını gösterdi. Viral ve otoimmun hepatit markerları negatifti. Hastaya 
yapılan endoskopi normal olarak saptandı. Tetkiklerinde ferritin 5300 ng/ml ve transferrin saturasyonu %82 saptandı. 
Karaciğer biyopsisinde hemosiderozis saptanırken HFE geninde H63D heterozigot mutasyonu saptandı. Hastaya 
toplamda 15 ünite flebotomi yapıldı. Karaciğer fonksiyon testleri ve serum ferritin düzeyi tedricen düştü (Tablo 1). 6 
aylık poliklinik takibinde hasta normal kilosuna döndü. 

SONUÇ: Böbrek nakli hastalarında kilo kaybı yapabilecek birçok neden olabilir. Demir yüklenmesi kilo kaybının 
nadir bir sebebi olarak karşımıza çıkabileceğinden, bu hastalarda ferritin düzeyi kontrol edilmeli ve gerekirse karaciğer 
biyopsisi ile tanı kesinleştirilmelidir.

Tablo 1 Tedavi ve Hastanın Kan Parametreleri 

  Aylar    AST 
(U/L) 

 ALT 
(U/L)  Hemoglobin (g/dL)    Ferritin (ng/

ml)  Flebotomi (Ünite)  

  1. ay   72   99   11,1   5300   1 

  2. ay    54    72   15,5   4005   1 

  3. ay    45   70  16,2   4385   1 

 4. ay   39    57   13,4   3088   4 

  5. ay    30    39   12,6    2793   4 

 6. ay   21   38    12,7   2173   4 
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PS42
KRONİK BÖBREK HASTALİĞİ OLAN ÜÇ OLGUDA SEFOPERAZON 

TEDAVİSİNE BAĞLI INR YÜKSEKLİĞİ
şafak şahin1, Türker Taşlıyurt1, Ahmet Demirtaş1, İbrahim Taştan1, Yeliz Bilir1

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tokat1 

GİRİş: Sefoperazon-sulbaktam preparatı ülkemizde yıllardır kullanılmakta olan geniş spektirumlu bir antibiyotik 
kombinasyonudur. Sefoperazonun %15-25 oranında böbrek yoluyla, %70 oranında safra yoluyla atılır, renal yetmezlikte 
doz ayarlanması gerekmez. Sefaperazon’da bulanan N-metil-tiyo-tetrazol yan zinciri K vitamininin epoksit oksitlenmesini 
bozar, Kvitamini bağımlı faktör olan protrombin düzeyinde azalma sonucu INR düzeyi yükselmeye neden olabilir. Bu olgu 
sunumunda bilinen kronik böbrek hastalığı (KBH) olan, enfeksiyon nedeniyle sefoperazon-sulbaktam tedavisi başlanan 
ve tedavi sırasında INR yüksekliği gelişen, buna bağlı aktif GİS kanaması olan üç vakayı sunduk.

OLGU 1: 83 yaşında erkek hasta bilinen KBH, diyabetes mellitus (DM) ve atrial fibrilasyonu mevcut olup kan şekeri 
regülasyonu için yatırıldı. Yatışının 4. günü pnömoni tanısı konularak enfeksiyon hastalıklarının önerisiyle sefoperazon-
sulbaktam 2x2 gr parenteral tedavisi başlandı. Antikoagulan almayan ve karaciğer yetmezliği olmayan hastanın 
tedavinin başında INR:1.5 Creat:2.7 mg/dl idi. Antibiyotik tedavisinin 7. günü hastanın epistaksisi ve melanası olması 
üzerine yapılan tetkiklerinde INR>20 olarak tespit edildi. Sefoperazon-sulbaktam tedavisi stoplandı, K-vitamini ve taze 
donmuş plazma (TDP) tedavisi başlandı. Hastanın INR değeri 1.2 ye geriledi ve daha sonra yükselmedi.

OLGU 2: 85 yaşında erkek hasta pnömöni, KBH nedeniyle yatırıldı. Hastaya sefoperazon-sulbaktam 2X2 gr ve 
ciprofloksasin 500 mg paranteral tedavisi başlandı. Hastanın tedavi başlangıcında INR:1 Creat:4.6 mg/dl idi. Antibiyotik 
tedavinin 9. günü melenası olan hastanın INR>20 olarak tespit edildi. Hastada sefoperazona bağlı INR yüksekliği 
düşünülerek antibiyoterapisi değiştirildi ve K vitamini ile TDP tedavisi başlandı. INR’si 0.9 olan hastanın kanaması 
durdu.

OLGU 3: 75 yaş erkek hastanın konjestif kalp yetmezliği, DM, hipertansiyon ve KBH mevcut olup, yaklaşık 15 gündür 
olan nefes darlığı, öksürük, balgam nedeni ile başvurdu. Hastanın kreatin:3.8 mg/dl INR:1.3 mevcuttu. Hastaya pnömoni 
tanısı ile yatış verilerek sefoperazon-sulbaktam 2x2 gr paranteral tedavisi başlandı. Tedavinin 5. gün epistaksis ve 
melanası olan hastanın yapılan tetkiklerinde INR>15.3 olarak tespit edildi. Hastada sefoperazona bağlı INR yüksekliği 
düşünülerek antibiyoterapisi değiştirildi. IV K-vitamini ve TDP tedavisi başlandı.

TARTIşMA:KBH hastaları antibiyotik ilişkili hipoprotrombinemi gelişimine özellikle yatkındırlar. KBH gibi 
hipokoagülopatik hastalıklarda, sefoperazonun K vitamini bağımlı karboksilasyonu bozarak INR değerini yükseltmesi 
durumuna bir yatkınlık olduğu ve kullanımları sırasında yakın INR takibi hatta proflaktik K vitamini desteği yapılması 
gerektiği kanaatindeyiz.

ANAHTAR KELİMELER: Sefoperazon, INR, Kronik böbrek hastalığı
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PS43
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: AKUT GLOKOM KRİZİ

Abdullah Yalçın1, Hikmet Tekçe2, Gülali Aktaş1, Fatih Atik1, Ahsen Zeyrek İşçi1, Mesut Erdurmuş3,  
Arif Duran4, Vildan Tekelioğlu1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu3

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı4 

GİRİş: Akut böbrek yetmezliği (ABY) oluşumunda, sıvı kaybına bağlı prerenal nedenler önemli bir rol oynar. Hipovolemi 
oluşturan nedenlerin başında gastrointestinal sıvı kayıpları yer almaktadır. Biz bu sunumumuzda akut glokom krizi ile 
birliktelik gösteren ABY’li bir olguya değindik.

OLGU: 80 yaşında kadın hasta iki haftadır devam eden halsizlik, bulantı kusma yakınmaları ile başvurdu. Hastanın ayrıntılı 
sorgulaması sırasında kusma ile eşzamanlı olarak baş ağrısı, sağ gözde kızarıklık, görmede bulanıklık yakınmalarının 
varlığı tespit edildi. Fizik muayenesinde TA: 110/70 mm Hg, NDS: 112 atım/dakika, Ateş: 36.7 C0, SS: 14/dakika 
saptandı. Hasta dehidrate görünümde, mukozaları kuru ve cilt turgoru azalmış durumdaydı. Sağ gözde hiperemi ve 
oküler hassasiyet tespit edildi. Daha önce gittiği merkezlerde böbrek fonksiyon testleri incelemesi yapılmayan olgunun 
laboratuvar incelemesinde Üre: 58, cr: 1.75, Na: 135 mmol/L, K: 5.4 mmol/L, Cl: 109 mmol/L saptandı. Kreatinin 
klirensi: 28 ml/dk (Cockroft-Gault) idi. Tam kan sayımı ve idrar tetkiki normaldi. Hastaya bu klinik veriler ışığında 
non-oligürik ABY tanısı konuldu. Prerenal orjinli olduğu düşünülerek, % 0.09 izotonik salin, 100 cc/h infüzyon hızı ile 
başlandı. Hidrasyonu sağlanan olgu, takipleri boyunca non-oligürik seyretti. Yapılan göz konsültasyonunda, sağ gözde 
kornea ödemi ve sağda oküler tansiyon ölçülemeyecek kadar yüksek olarak saptandı. Hastaya bu bulgularla birlikte akut 
glokom krizi tanısı konuldu. % 20 mannitol (200 cc/gün, IV) ve asetozolamid (500 mg/gün, peroral) başlandı. Tedaviden 
sonra hastanın tüm klinik yakınmalarında dramatik düzelme saptandı. Yatışının 5. günü klinik ve laboratuvar belirteçleri 
tamamen düzelen hasta taburcu edildi.

TARTIşMA: Literatürden anlaşılabildiği kadarıyla, glokom tedavisi için kullanılan asetozolamid ve mannitole bağlı 
gelişen ABY olguları bildirilmesine rağmen, akut glokom kriziyle ilişkili akut renal hasarlanma sürecine dair klinik veri 
bulunmamaktadır. Kırmızı göz, bulantı, kusma yakınmalarıyla başvuran ABY tablolarında akut glokom krizi mutlaka 
akılda tutulmalıdır. Diğer taraftan özellikle yaşlı hasta grubunda volüm kaybı öyküsü mutlaka dikkate alınmalı ve böbrek 
fonksiyonları yakından izlenmelidir.
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PS44
HİPERTANSİF NEFROPATİLİ BİR HASTADA SARKOİDOZ İLİşKİLİ 

MEMBRANÖZ NEFROPATİ; OLGU SUNUMU
Mehmet Nuri Turan1, Mustafa Yaprak1, Özkan Güngör1, Abdulkerim Furkan Tamer1, Banu Sarsık2, Halil 

Bozkaya3, Nesrin Moğulkoç4, Erhan Tatar1, Gülay Aşçı1, Meltem Seziş Demirci1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir3

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir4

GİRİş: Sarkoidoz birçok sistemi tutan kazeifiye olmayan granümatöz bir hastalıktır. Erişkinlerde nefrotik sendromun 
en sık nedeni olan membranöz nefropatiye nadiren neden olabilmektedir. Biz burada hipertansif nefropati de bulunan 
sarkoidoz ilişkili membranöz nefropatili bir olgu sunduk. 

OLGU: 57 yaşında bayan hasta ödem nedeniyle Şubat 2012’te başvurdu.Kan basıncı 150/100 mmHg idi. Göz dibi 
muayenesinde grade 2 hipertansif retinopati saptandı. Serumda kreatinin 2 mg/dl, albumin 3.2 g/dl idi. İdrar sedimentinde 
her sahada nadir eritrosit, nadir granüler silendirler, 2 lökosit vardı. 7.47 gr/gün proteinüri saptandı. Hastaya böbrek 
biyopsisi yapıldı. 17 glomerülün 4’ünde global skleroz, 1’inde segmental skleroz vardı. Glomerülerde belirgin bazal 
membran kalınlaşması izlendi. İnterstisyumda belirgin köpük hücreli histiosit toplulukları yanısıra hafif interstisyel 
fibrozis ve tübüler atrofi vardı. Arteriollerde belirgin intimal fibrozis ve intimal hyalinozis saptandı. İmmunflöresan 
incelemede glomerüllerde IgG, lambda ve kappa boyamalarda (++) pozitif membranöz granüler birikimler saptandı.

PA akciğer grafisinde perihiler bölgede dansite artışları mevcuttu. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide 
mediastende çok sayıda lenfadenopatiler saptandı. Bronkoskopik aspirasyon sitolojisi bening idi. Yapılan bronkoskopide 
subkarinal bölgeden endoskopik bronşial ultrasonografi ile alınan ince iğne aspirasyon biopsisinde ise küçük kazeifiye 
olmayan granülom yapıları izlendi. Histokimyasal yöntem ile yapılan basil boyası negatif saptandı.

Hastaya sıkı tuz kısıtlaması önerildi ve 3’lü antihipertansif tedavi verildi. Mayıs 2012’de proteinüri 11 gr/gün idi. 0.8 
mg/kg/gün metil prednisolon başlandı. 9 ayda dozu 4 mg/gün’e düşüldü. Takipte altıncı ayda tam remisyon saptanan 
hastanın kan basıncı takibi normal, en son tetkiklerinde proteinüri 0.29 g/gün, serum albumin 4.6 g/dl ve serum kreatinin 
1.52 mg/dl idi.

SONUÇ: Her ne kadar membranöz nefropati sıklıkla idiopatik olsa da sekonder nedenler ısrarla araştırılmalıdır. 
Hipertansif nefropati de bulunan vakamızda böbrek fonksiyon bozukluğunun progresyon riski de gözönüne alındığından 
sarkoidozun erken tanı ve tedavisinin böyle bir hastada önemli olduğu kanaatindeyiz.



45Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

PS45
KORONER İSKEMİ BULGULARINI TAKLİT EDEN DİSTAL (TİP 1) RENAL 

TÜBÜLER ASİDOZ: OLGU SUNUMU
Hikmet Tekçe1, Gülali Aktaş2, Serkan Öztürk3

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu3 

GİRİş: Tip 1 (distal) renal tübüler asidoz (RTA), distal tübülün idrarı asidifiye edememesi ile karakterize nadir bir klinik 
sendromdur. RTA’da tanı zamanında konulamadığı zaman, metabolik anormalliklere ait klinik komplikasyonların ve 
komorbit durumların oluşabilmesi olasıdır. Biz burada, koroner iskemiyi taklit eden bulgularla ortaya çıkan distal RTA’lı 
bir olguya değindik.

OLGU: 46 yaşındaki kadın hasta, göğüs ağrısı, çarpıntı, yürüyememe, güçsüzlük ve bulantı yakınmaları nedeniyle 
başvurdu. Fizik bakıda, bilateral babinski lakaytlığı, alt ve üst ekstremitelerde 3/5 oranında motor kuvvet kaybı 
gözlendi. EKG’ de supraventriküler taşikardi ve V2-6 göğüs derivasyonlarda yaygın ST segment çökmeleri saptandı. 
Yapılan tetkiklerde üre:39 mg/dl, kreatinin:1.45 mg/dl, Na:141 mmol/L, Cl:123 mmol/L (98-110 mmol/L), K:1.8 
mmol/L (3.5-5.5 mmol/L), Ca:9.2 mg/dl, CK:290 U/L (0-190 U/L), CK-MB:65.4 U/L (0-24 U/L) saptandı. Anjinal 
yakınmalarına eklenen supraventriküler taşikardi ve V2-6 göğüs derivasyonlardaki ST çökmeleri ile birlikte, kardiyak 
enzim panelindeki yükseklik nedeniyle, akut koroner sendrom ön tanısı ile koroner anjiografi yapıldı. LAD’ de % 30 
darlık dışında anormallik saptanmadı. Nefrolojik olarak değerlendirilen olgunun daha önce de tekrarlayıcı bilateral 
nefrolithiazis nedeniyle hidronefroz açısından opere edildiği, güçsüzlük ve yürüyememe yakınmalarının daha önce 
benzer şekilde iki kez daha tekrarladığı öğrenildi. Kan gazında normal anyon açıklı, hiperkloremik tipte metabolik 
asidoz saptandı. İdrar pH: 8.0 idi. Üriner anyon gap: 13.7 mmol/L bulundu. Tiroid fonksiyon testleri, plazma renin, 
aldosteron, C3, C4, kriyoglobulin ve immunglobulin değerleri normal sınırlarda, anti-DNA, RF, ANA, SSA, SSB ise 
negatifti. Üriner ultrasonda sağ böbrek boyutunun arttığı (142 mm) ve belirgin kortikal incelme ve düzensizliklerin 
varlığı dikkati çekti. Ayrıca çok sayıda, dilate deforme kaliksler ile uyumlu kistik görünümler ve alt polde en 9x2mm 
ve 6x3 mm’ lik iki adet taş saptandı. Olguya tekrarlayıcı nefrolithiazis ve kas gücü kaybı öyküsü, ciddi hipokalemi, 
normal anyon açıklı hiperkloremik tipte metabolik asidoz, alkali idrar ve pozitif üriner anyon gap bulguları ile Tip 1 RTA 
tanısı konuldu. Ciddi metabolik asidoz ve hipokalemiden ötürü, sodyum bikarbonat infüzyonu ve potasyum replasmanı 
yapıldı. Takibinde anjio bölgesinde 38x16x11 mm boyutlarında hematomu oluştu. Tedaviyle klinik ve laboratuvar 
bulguları düzelen, hematomu rezorbe olan olgu taburcu edildi. 

TARTIşMA: Hipokalemiye eşlik eden akut koroner iskemi bulguları ile gelen olgularda tip 1 RTA göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu hastalar tekrarlayıcı renal taş ve nörolojik rahatsızlıklar açısından dikkatli bir şekilde 
sorgulanmalıdır. Tanı anında yalnızca kardiyak testler açısından değil, idrar ve kan gazı bulguları açısından da 
değerlendirilmelidir. Böylece bu olgularda hem tanının doğru ve zamanında konulabilmesi hem de koroner girişimin 
olası risklerinden korunulması mümkün olabilir.

Resim 1: Hastanın başvurusundaki elektrokardiyografi bulguları
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Tablo 1. Renal tübüler asidoz (RTA) tipleri ve karakteristik bulguları

 RTA  Tip 1 (distal)  Tip 2 (proksimal)   Tip 4  

 Temel defekt  Azalmış distal H 
sekresyonu 

 Azalmış proksimal HCO3 
reabsorbsiyonu 

 Aldosterone eksikliği veya 
rezistansı 

 İdrar pH (asidemi sırasında)   >5.3  < 5.3 (> 5.3 reabsorbsiyon 
eşiğini aşarsa)   Genellikle < 5.3 

 İdrar anyon açığı   Pozitif  Negatif  Pozitif 

 NH4+ ekskresyonu  Azalmış    Normal  Azalmış  

 Plazma [HCO3]   < 10 mmol/L  Genellikle 14-20 mmol/L  Genellikle > 15 mmol/L 

 Tanı doğrulama testi   NaHCO3 veya NH4Cl' 
ye yanıt   NaHCO3' e yanıt   Plazma aldosteron 

konsantrasyonu ölçülmesi 
 Plazma [K+]   Genellikle düşük   Normal veya düşük   Yüksek  

 Elektrolit dışı komplikasyonlar   1-2 (erişkinlerde), 4-14 
(çocuklarda)   10-15  1-3; hiperkalemi düzeltilirse 

alkali tedavisi gerekmeyebilir 
 Plazma [HCO3-] konsantrasyonunu 

normale getirecek HCO3- dozu (meq/kg/
gün) 

 Renal taşlar ve 
nefrokalsinozis  Rickets veya osteomalazi   Gözlenmez  

Tip 3 olarak adlandırılan RTA, aslında Tip 1’in bir varyantıdır. Rose ve arkadaşlarından uyarlanmıştır.
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PS46
HİDRONEFROZ OLMADAN POSTRENAL AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 

OLABİLİR Mİ? 
Mustafa Yaprak1, Mehmet Nuri Turan1, Abdülkerim Furkan Tamer1, Erhan Tatar1, Alev Garip2,  

Fuad Ismayilov3, Halil Bozkaya4, Ceyhun Özyurt3, Meltem Sezis Demirci1

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu1

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir2

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir3

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir4 

GİRİş: Akut böbrek yetmezliği (ABY) böbrek fonksiyonlarında saatler veya günler içerisinde ani bozulmaya bağlı 
ortaya çıkan klinik tablodur. Postrenal sebepler ABY’nin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Postrenal ABY uygun 
şekilde teşhis edilip tedavisi yapılmazsa hastalarda son dönem böbrek yetmezliği gelişebilmektedir.

AMAÇ: Bu yazıda daha önce sol nefrektomi yapılan bir hastada tam obstrüksiyon ve ABY’ne neden olan üreter alt uç 
taşının URS yöntemi ile tedavi edildiği bir olgu sunulmuştur. 

OLGU: 70 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve idrar çıkışının olmaması nedeniyle acil servise başvurdu. Hastanın 48 
saattir idrarı yoktu. Yapılan tetkiklerinde üre: 160 mg/dl, kreatinin: 8,38 mg/dl, sodyum: 140 meq/l, potasyum: 5,0 meq/l, 
kalsiyum: 7,4 mg/dl, Cl: 95meq/l saptandı. Hastanın Foley kateteri mevcuttu, ancak idrar çıkışı yoktu. Batın USG’de 
sol nefrektomili olguda sağda hidronefroz saptanmadı. Hastada nefes darlığı olması ve kan gazında asidoz saptanması 
üzerine hasta metabolik asidoz ve hipervolemi nedeniyle bir kez hemodiyalize alındı. İdrar çıkışı hiç olmayan hastada 
non-kontrast spiral batın tomografisiyle sağ üreter alt uçta taş saptandı (Resim 1). URS işlemi ile üreter alt uçundaki taş 
çıkarılarak JJ kateter yerleştirildi. Hastanın postop 1. Günde 8000 cc 2. Günde ise 4000 cc idrar çıkışı oldu. Post op 3. 
Gün üre:53 mg/dl, kre:0,83 mg/dl ile böbrek fonksiyon testleri normal olarak taburcu edildi. 

Sonuç olarak; akut anüri ile başvuran, özellikle idrar çıkışının hiç olmadığı hastalarda hidronefroz saptanmasa bile 
postrenal ABY ekarte edilmelidir. Bunun için en uygun tetkik non kontrast spiral karın tomografisidir. Postrenal ABY 
hızlı bir şekilde teşhis ve tedavi edilirse sonuçları mükemmeldir.

Resim 1 Spiral Abdomen BT (Ok; sağ üreter alt uç taşını göstermektedir.)
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PS47
PRİMER HEMOKROMATOZİSLE İLİşKİLİ RENAL HEMOSİDEROZİS VE 

RAPİDLY PROGRESSİVE GLOMORÜLONEFRİT 
Sultan Özkurt1, Mustafa Fuat Açıkalın2, Olga Meltem Akay3, Gökhan Temiz4, Mehmet Soydan4

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Çorum1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pataloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir3

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Eskişehir4

Herediter hemokromatosis başlıca karaciğer, dalak ve kalp olmak üzere çok sayıda organda demir birikimine sebep 
olur.Primer Hemokromatozisde (PH) demir birikiminin klinik bulguları başlıca karaciğer hastalığı, deri pigmentasyonu, 
Diabetes Mellitus (DM), artropati, erkek impotansı ve kardiak bozuklukları içerir.Bununla birlikte hemokromatozisle 
ilişkili renal tutulum oldukça nadirdir. Literatürde hemokromatosisle ilişkili IgA nefropatisi gelişen iki olgu sunumu 
bulunmaktadır ve bu olgular karaciğer hastalığı ile ilişkili sekonder IgA nefropatisi olarak değerlendirilmiştir. Biz böbrek 
fonksiyonları hızla bozulan, böbrek biyopsisinde kresent ve tübülerepitelyal hücrelerde hemosiderin birikimi tesbit 
ettiğimiz herediter hemokromatosis tanısı alan 61 yaşındaki erkek hastayı bildiriyoruz.Bizim olgumuz literatürdeki hızlı 
ilerleyen glomerulonefrit subgrublarına uymayan hemokromatozisle ilişkili ilk RPGN olgusudur.

Glomerülde fibröz kresent ve tübüler epitelyal 
hücrede hemosiderin birikimi 

(Prussian blue stain x200).

Tübüler epitelyal hücrelerde yaygın hemosiderin 
birikimi(Prussian blue stain x40).

Glomerulde fibroselüler kresent (sağda) ve erken 
selüler kresent (solda) (H&E x100)
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PS48
DİABETİK RETİNOPATİ SAPTANMADAN NEFROPATİ GELİşEN NADİR BİR 

DİABETUS MELLİTUSLU OLGU
Garip şahin1, Fatih Taştekin1, Mustafa Ersoy1, Ayşe Kuşcu1, Mustafa Fuat Açıkalın1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir1

Diyabet sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlar önemli morbidite ve 
mortalite sebepleridir. Mikrovasküler komplikasyonlardan nefropati son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebebidir. 
Retinopati ise bu hasta grubunda önde gelen körlük sebepleri arasındadır. Mikrovasküler komplikasyonlar sıklıkla 
birlikte görülmektedir. Retinopati saptanması nefropati saptanması için belirleyici olmaktadır. Diyabetik nefropatisi 
olan hastalarda diyabetik retinopati yüksek oranlarda gözükmektedir. Vakamız 68 yaşında erkek hasta .10 yıldır diyabet, 
1 yıldır hipertansiyon, 1 yıldır koroner arter hastalığı tanıları ile izlenmekteyken ciddi proteinürisi olması sebebiyle 
incelendi. Göz dibi incelemesinde retinopati saptanmadı. Ciddi proteinüri nedenini açıklamak için yapılan böbrek 
biyopsisinde diyabetik nefropatiyle uyumlu görünüm saptandı. Vaka retinopati saptanmadan diyabetik nefropati olması 
açısından önemlidir.
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PS49
AMİLOİDOZUN NADİR BİR TUTULUM şEKLİ; TİROİD AMİLOİDİ

Fatih Taştekin1, Garip şahin2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 1

Eskişehir Osmangazi Üniveristesi, Eskişehir 2 

Amiloidoz vücuttaki birçok organ ve dokuda ekstrasellüler alanda B kıvrımlı tabaka yapısı oluşturan amorf, proteinöz 
yapıda materyal birikimi ile karakterize bir hastalıktır. Amiloidoz başta kalp, böbrek, dalak, ve sinir gibi bir çok 
organ ve doku tutulumu ile birlikte mortalite ve önemli morbiditelere neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Amiloidoz 
özellikle birden çok organ tutulumu tespit edildiğinde her zaman tanı olarak düşünülmeli ve uygun bir dokudan biyopsi 
materyalinin patolojik incelemesi yapılmalıdır. Bizim vakamız bir buçuk ay önce tiroid operasyonu sonrası ciddi 
ödemleri sebebiyle doktora başvuran bun, cre yükselmesiyle birlikte masif proteinüri saptanmasıyla nefrotik sendrom 
düşünülen ve yapılmış olan tiroidektomi biyopsi materyalinde amiloid depolanması tespit edilen bir hastadır. AA tipi 
sekonder amiloidin tiroid tutulumu olması ve tanının tiroid biyopsi materyalinden konması ile sık görülen dokular 
dışında da görülebilmesi açısından ilginç bir vakadır.
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PS50
DEMOGRAPHİC, CLİNİCAL AND LABORATORY CHARACTERİSTİCS OF 

PATİENTS WİTH SLE NEPHRİTİS İN SOUTHEASTERN TURKEY
Hayriye Sayarlıoğlu1, Gözde Yıldırım Çetin2, Sevgi Bakariş3, Orçun Altunören4, Yasemin Yavuz4, Reha Erkoç5, 

Mehmet Sayarlıoğlu2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Samsun1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Ad3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, 
Kahramanmaraş4

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul5 

INTRODUCTION: Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disorder that can affect any body tissue 
and organ. Renal involvement is very significant in SLE and lupus nephritis remains a cause of substantial morbidity 
and mortality. The most common manifestation of SLE nephritis is proteinuria. Herein we investigated the potential 
relationship between clinical and laboratory characteristics, and kidney involvement. 

MATERIAL METHOD: A total of 138 patients diagnosed and treated at our outpatient service who are fulfilling the 
diagnosis criteria for SLE declared by American College of Rheumatology (1982) were registered to study population. 
Of the total subjects, 119 were females (86.2%) and 19 were males (13.8%). The clinical, laboratory and treatment data 
of patients retrieved from the medical records. 

RESULTS: The mean age of the patients was 33.8±12.1 (15-70) years and the mean disease duration was 2.7±1.9 (1-14) 
months. As far as the clinical findings of the patients concerned, 64.5% had malar rash, 10.1% had discoid rash, 63% had 
photosensitivity, 26.8% had oral ulcers, 44.2% had arthritis, 13% had serosit (12.3% had pleuritis, 5.1% had pericarditis), 
44.9% had renal involvement, 6.5% had neurologic involvement, 2.2% had psychiatric symptoms, Raynaud’s phonemon 
was concomitant among in 26.8%, 12.3% had alopecia livedo and 13.8% had reticularis. For the laboratory parameters, 
25.4% had leukopenia, 65.9% had lymphopenia, 17.4% had thrombocytopenia, hemolytic anemia was seen in 4.3%, 
ANA positivity was in 70.3%, 64.5% had antids-DNA positivity.

Of the total 138 cases, 62 of them had renal involvement, however we did not initiate renal biopsy to twenty-five 
patients those had bland urine sediment findings and proteinuria levels less than 1 gram. Renal biopsy findings of 
thirty-seven patients revealed that, 5 cases were classified as class II, 7 cases as class III, 19 cases as class IV, 2 cases as 
class V, and 4 cases as class VI. Twelve patients had elevated creatinine levels. The diseases onset age (30±11, 37±12, 
p=0.001), symptoms’ onset age (25±9, 32±13, p=0.001), and follow-up duration (1.4±1.9, 2.7±3.7 years, p= 0.035) was 
significantly lower among the patients with renal involvement. Antids-DNA antibody positivity was significantly higher 
in patients with kidney involvement (46 vs 16 p=0,03).

DISCUSSION: The frequency of lupus nephritis was 44.9% in our region, and our findings were consistent with the 
prevalence studies held in Asian population. The concurrence of lupus nephritis among those with lower diseases onset 
age, symptoms’ onset age, and follow-up duration was similar to the findings reported in literature. Patients having lupus 
nephritis need to be followed periodically with routine examinations.
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PS51
YENİ TANI HİPERTANSİF HASTALARDA ERİTROSİT DAĞILIM 

GENİşLİĞİNİN(RDW) ARAşTIRILMASI
Murat Karaman1, şevket Balta2, Seyit Ahmet Ay1, Mustafa Çakar1, Hakan şarlak1, Sait Demirkol2, Ömer Kurt1, 

Muharrem Akhan1, Turgay Çelik3, şeref Demirbaş1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara2

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara3 

AMAÇ: Endotel disfonksiyonu ve inflamasyonun hipertansiyon(HT) etyopatogenezinde anahtar rol oynadığı 
düşünülmektedir. Olası endotel disfonksiyonunun bir parçası olarak, artmış eritrosit dağılım genişliği (RDW) altta yatan 
inflamatuar durumun bir göstergesi olabilir. Bu çalışmada, yeni tanı HT olan hastalarda RDW ölçümlerinin normal 
kişilerle karşılaştırılarak araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya toplam 98 olgu (yeni tanı HT olan 47 hasta, 51 kontrol) alındı. Hasta grubunun 
29’u (% 61,7) ve kontrol grubunun 27’si (% 52,9) kadındı. Hasta ve kontrol gruplarının yaş ortalamaları sırasıyla 45,34 ± 
11,4 ve 47,75 ± 10,2 yıl olarak saptandı. Kan basıncı ölçümleri olguların 20-30 dk istirahat sonrası oturur pozisyonunda 
elde edildi. RDW rutin kan sayımı esansında ölçüldü ve ölçümler iki grup arasında karşılaştırıldı.

BULGULAR: Bazal klinik ve biyokimyasal özellikler iki grup arasında farklı değildi. Yeni tanı HT ve kontrol gruplarının 
RDW ölçümleri sırasıyla % 13,69± 1,17 ve % 12,14 ± 1,14 idi ve RDW değerleri hipertansif grupta kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede yüksekti (p <0,001).

SONUÇ: Bizim çalışmamız öncelikle yeni tanı HT hastalarında normotansif kontrollere göre anlamlı olarak yüksek 
RDW ölçümlerinin var olduğunu ortaya koymuştur. Yeni tanı HT ve yüksek RDW ölçümleri arasındaki ilişki, endotel 
disfonksiyonunun HT etyopatogenezine katkıda bulunabileceğine ve hatta HT patogenezindeki bozukluğun çok erken 
aşamalarına bile endotel disfonksiyonunun öncülük ve/veya eşlik edebileceğine işaret edebilir.
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PS52
YENİ TANI HİPERTANSİF HASTALARDA DAHA YÜKSEK SERUM  

ÜRİK ASİT DÜZEYLERİ
Seyitahmet Ay1, Mustafa Çakar1, Murat Karaman1, şevket Balta2, Sait Demirkol2, Ömer Kurt1, Hakan şarlak1, 

Muharrem Akhan1, Erol Arslan1, Turgay Çelik2

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara2 

AMAÇ: Ürik asit daha önceleri olası yararlı etkileri olan önemli bir anti-aterosklerotik ve antioksidan olarak kabul 
edilirdi. Ancak son yirmi yılda yapılan çalışmalarda serum ürik asit düzeyleri ve kardiyovasküler olaylar arasında bazı 
ilişkilerin tespit edilmiş olması ateroskleroz ve ilişkili hastalıklar için ürik asitin bir risk faktörü olarak potansiyel rolü 
olduğunu düşündürmektedir. Burada normotansif kontrol grubuna göre yeni tanı hipertansiyon (HT) olan hastalarda 
serum ürik asit düzeylerini araştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 91 olgu çalışmaya alındı. 45 hasta yeni tanı HT idi ve 46 olgu kontrol grubunu 
oluşturdu. Kontrol grubunun 25’i (54.3%) ve hasta grubunun 27’si (% 60) kadındı. Hasta ve kontrol gruplarının yaş 
ortalamaları sırasıyla 45,73 ± 11,4 ve 47,93 ± 9,9 yıl olarak saptandı.

BULGULAR: Bazal klinik ve laboratuvar özellikleri iki grup arasında farklı değildi. Yeni tanı hipertansif hastalarda 
kontrollere göre serum ürik asit düzeyi daha yüksek (sırasıyla 5,08 ± 1,06 ve 4,34 ± 0,7 mg / dl) ve fark istatistiksel 
olarak anlamlı idi(p <0,001).

SONUÇ: Çalışmamızda yeni tanı almış hipertansif hastalarda normotansif kontrollere göre anlamlı olarak yüksek serum 
ürik asit seviyeleri saptanmıştır. Yeni tanı HT ve yüksek ürik asit ölçümleri arasındaki ilişki, endotel disfonksiyonunun 
HT etyopatogenezine katkıda bulunabileceğini ve hatta hastalığın çok erken aşamalarında dahi bu bozukluğun öncüsü 
ve/veya eşlik edeni olabileceğini göstermektedir.
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PS53
NOKTURNAL ENUREZIS / GÜNDÜZ İNKONTINANSI :  

HANGİSİ GERÇEKTE PSİKOLOJİK KÖKENLİ? BİR BAşKA BAKIş AÇISI!
Nia Dinçel1, Ayşe Kutlu2, İpek Kaplan Bulut3

İzmir Katip Çelebi Üiversitesi Pediatri Bilimdalı, İzmir1

Doktor Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir2

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir3

GİRİş: Enurezis nokturnaların(NE) çoğunun altında ailesel ve psikolojik faktörlerin yer aldığı iyi bilinmektedir. 
Öte yandan gündüz inkontinansı da klinik bir psikolojik bozukluğun göstergesi olabilir. Artmış sosyal stress ve 
psikolojik faktörler NE’in %20-40’ından, gündüz şikayetlerinin ise %30-40’ından sorumludur.Dolayısı ile bu çalışmada 
NE ve gündüz idrar inkontinansı patolojilerinin altında yer alan psikolojik faktörlerin katkısını belirlemek istedik.

METOD: Çocuk psikiyatri polikliniğine başvuran 56 hasta çalışmaya alındı. Organik bir patolojisi olan veya izlemde 
nefroloji veya üroloji klinik izlemine giren olgular çalışmaya alınmadı.Olguların 32’sinde NE olup, bunlar grup 
1’i oluşturdu.Kalan 24 olguda NE’e ilaveten gün içi inkontinans vardı (grup 2).

SONUÇLAR: Grup 1’de 5 olguda (5/32, %15.6) dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHAB) saptanırken , grup 
2’de 6 hastada (%25) DEHAB’u vardı. 

Ev içi sorun grup 1’de 13 hastada ( %40.6) ve grup 2’de 9 hastada (%37.5) gözlendi.Çoğu nedenin altında ailesel ve 
çevresel faktörler bulundu. Ayrıca, DEHAB’nun gündüz inkontinansı olan hastalarda NE’den daha sık olduğu da dikkat 
çekmekteydi. 

TARTIşMA: Dikkat eksiklği hiperaktivite bozukluğunun gündüz inkontinansı olan hastalarda NE’den daha sık 
olduğunu bulduk. Bu hasta grubunun danışmanlık ve tedavisi kadar, ebeveynlerin davranış paterni ile ilgili psikolojik 
bulguların saptanması ve DEHAB’nun akla getirilmesi önerilmektedir.
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PS54
KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA 25-OH VİTAMIN D DÜZEYİ VE ARTERİYEL 

SERTLİK
Hakan Akdam1, Alpe Alp1, Deniz Çetin2, Nur Karakütük2, Yavuz Yeniçerioğlu1, Harun Akar1

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Aydın1

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın2 

AMAÇ: Arteriyel sertlik arteriyel sistemin yaşlanması; ilerleyici yapısal değişiklikler, elastinde parçalanma ve 
dejenerasyon, kollajen artışı, arteriyel duvar kalınlaşması, endotelyal hasar ve arterlerin ilerleyici dilatasyonu ile 
birliktedir. Arteriyel sistemdeki bu yapısal değişimler her zaman arteriyel sertlikle ilişkilidir. Kronik Böbrek Hastalığında 
(KBH) arteriyel sertlik artmıştır ve mortalitenin güçlü bir göstergesidir. Nabız Dalga Hızı (NDH) ve Augmentasyon 
İndeksi (Alx) ölçümü ile arteriyel sertlik indirekt olarak değerlendirilebilmektedir. 25-OH Vitamin D [25(OH)D]’nin 
kalsiyum hemostazı, kemik mineralizasyonu, kan basıncı regülasyonu, vücut büyümesi ve gelişmesi, immün sistem 
üzerinde yararlı etkileri vardır. Toplumda 25(OH)D eksikliği sıktır ve 30 ng/ml’in üstü normal olarak kabul edilmiştir, 
eksikliğin tespitinde en iyi yöntem 25(OH)D düzeyi ölçümüdür. 25(OH)D eksikliğinde arteriyel sertlik artmaktadır ve 
KBH’da ise mortalite riskini artırmaktadır. Bu çalışmada Evre 3B – 5 arası KBH olan hastalardaki 25(OH)D düzeyi ve 
arteriyel sertlik göstergeleri arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan Evre 3B – 5 arası KBH olan 65 hasta (37 erkek, 28 kadın) 
çalışmaya alındı. Çalışmaya alınanların NDH ve AIx ölçümleri 15 dakika istirahat sonrası nabız dalga analizi cihazı 
(Mobil-O-Graph®) ile osilometrik olarak yapıldı. Alınan kan örneklerinden serum 25(OH)D, kreatinin, PTH, kalsiyum, 
fosfor tetkikleri çalışıldı.

BULGULAR: Hastaların 25(OH)D düzeyi ortalaması 14,87±8,3 ng/ml saptandı, %64,6’sının 25(OH)D düzeyi 15 ng/
ml altında idi (Şekil-1). 25(OH)D düzeyi ile Alx arasında ters yönde (p=0,011, r=-0,315), kalsiyum ile pozitif yönde 
anlamlı (p=0,021, r=0,286) korelasyon saptandı. 25(OH)D düzeyi ile NDH, Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH), yaş, 
vücut kitle indeksi, PTH, CaXP, fosfor düzeyi arasında korelasyon saptanmadı. İkili regresyon analizinde 25(OH)D 
düzeyi (β=-0,315, p=0,011) Alx ile bağımsız ilişki gösterdi. Hastaların GFH ortalaması 26,1±8,6 ml/dk, NDH ortalaması 
8,15±1,6 m/sn, Alx %27,1±10,9 saptandı, NDH ile yaş arasında aynı yönde güçlü korelasyon saptanırken (p<0,001, 
r=0,872), GFH ile korelasyon saptanmadı. 

SONUÇ: Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda 25(OH)D eksikliği yaygındır. 25(OH)D ile Alx arasında ters yönde 
korelasyon vardır ve 25(OH)D düzeyi Alx’in belirleyicisidir.

Şekil-1. Kronik Böbrek Hastalarında 25-OH Vitamin D Düzeyi
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PS55
KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KOGNİTİF FONKSİYONLAR: DİYALİZ 

MODALİTESİ ETKİLİ Mİ?
Recep Ak1, Sedat Üstündağ2, Babürhan Güldiken3, Ayten Üstündağ1, Necdet Süt4, Saniye şen2

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne1

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne2

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ada Bilim Dalı, Edirne3

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, Edirne4

Kronik böbrek hastalığı sürecinde kognitif fonksiyon bozukluğu gelişiminin artmış mortalite hızına önemli katkı 
sağladığı öne sürülmüştür. Çalışmamızda 41 sağlıklı birey ile karşılaştırmalı olarak 62’si diyaliz aşamasına gelmemiş 
(28’i evre 3, 34’ü evre 4) 60’ı diyaliz tedavisi olan (30’u hemodiyaliz, 30’u periton diyalizi uygulanan) toplam 122 kronik 
böbrek hastalığı olgusunda kognitif fonksiyon bozukluğunun yaygınlığını ve gelişiminde etkili faktörleri araştırdık.

Yaş, cinsiyet, sigara içim süresi ve oranı, vücut kitle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı düzeyleri açısından 
sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubu ile benzer özellikler gösteren hasta grubumuzda belirgin kognitif fonksiyon 
bozukluğu gelişmiş olduğunu saptadık. Hastalarımızdaki kognitif fonksiyon bozukluğunun böbrek hastalığının erken 
evresinden itibaren geliştiğini, diyaliz tedavisi gören olgularda kognitif fonksiyon bozukluğu olan hastalarını oranının 
üçte bire ulaştığını gözlemledik. 

Ayrıca, periton diyalizi uygulanan hastalarda kognitif fonksiyonların hemodiyaliz uygulanan hastalara göre daha iyi 
korunmuş olduğunu gördük. Hastalarımızdaki kognitif fonksiyon bozukluğunun hemoglobin düşüklüğü, malnutrisyon, 
inflamasyon, hiperparatiroidi ve üremik toksin düzeylerinin yüksekliği ile ilişkili olduğunu saptadık. Bulgularımız, 
kronik böbrek hastalarında yaşam kalitesi ve mortalite riski ile yakından ilişkili olan kognitif fonksiyon bozukluğu 
gelişiminin erken tanınması ve gelişiminde etkili olan faktörlerin kontrol altına alınabilmesi durumunda azaltılabileceğini 
düşündürmektedir.

Tablo: çalışma gruplarının demografik, klinik verileri ve kognitif fonksiyonlarının karşılaştrılması
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Resim: Kronik böbrek hastalarında mini mental test puanı ile hemoglobin, albumin, hasta yaşı ve serum CRP ilişkileri
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PS56
AİLEVİ AKDENİZ ATEşİ HASTALARINDA BÖBREK YETMEZLİĞİ RİSK 

FAKTÖRÜ OLARAK YÜKSEK-NORMAL PROTEİNURİ
Serpil Müge Deger1, Kürşad Önec2, Ulver Boztepe Derici2, Galip Güz2, Mehmet Akif Öztürk3, 

şükrü Sindel2, Turgay Arınsoy2

Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara 2

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 3

GİRİş: Amiloidoz Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) hastalığının en önemli komplikasyonudur. Amiloidozun renal 
tutulumunda proteinuri en sık karşılaşılan bulgu olup zamanla nefrotik düzeye ulasarak ilerleyen dönemlerde kronik 
böbrek yetmezliği (KBY) ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, AAA hastalarında yüksek normal proteinuri ile 
renal yetmezlk ilişkisini değerlendirmektir.

METOD: 2005-2013 yılları arasında Nefroloji ve Romatoloji Polkliniklerimize başvuran 90 AAA hastasnın laboratuvar 
ve demografik karakteristikleri değerlendirilmiştir.

SONUÇLAR: Ortalama takip süresi 57 (3,82) aydır. Hastaların AAA kliniği olarak % 92.2’ de peritonit atakları, %100’ 
de ateş, % 18.9’ da artrit ve %6.7’ de plevrit atakları mevcuttu. % 81.1’ I kolşisin kullanmakta idi. Hastaların hiçbirinde 
eşlik eden komorbid hastalık yoktu. Ortalama yaş 29 (17, 54) ve % 33’ ü erkekdi. Basal kreatinin düzeyi 0.8 (0.5, 
1.2) mg/dL ve albumin düzeyi 4.8 (3.8, 5.7) g/dL idi. Ortanca 24 saatlik protein atılımı 69.3 (22, 1192) mg/gün ve 
GFH 94 (58, 190) ml/min/1.73 m2 idi. Hastalrın % 88.9 ‘ u normal proteinurik (<150 mg/gün), %11,1’ i proteinurik 
(>150 mg/gün) idi. Normal rotinurik grup içinde en yüksek protinuri değerleri sırasıyla 45, 64, 75, 96.7 ve 149.6 mg/
gün olacak şekilde 5 quintile sub-grup oluşturuldu. (Figur 1).Yaş (p=0.459) ve bazal kreatinin düzeyleri (p=0.311) 
beş subgroup arasında fark göstermemekte idi. Regresyon modelinde her ne kadar istatistiksel anlamlılığa ulaşmasa 
da 5. subgroup ( yüksek-normal proteinuri) kronik böbrek hastalığı gelişimi açısından 1.1 kat fazla risk gösterdiği 
saptandı [1.130 (95%CI, 0.055, 1.899) p=0.211]. Yüksek- normal proteinuri’ li (5. quintile) hastaların takip sonunda 
daha yüksek kreatinin klirensine sahip olduğu görüldü (p=0.029) (Figur 2).TARTIŞMA: Bu çalışma, AAA hastalığı olup 
dokümente amiloidozu olmayan hastalarda yüksek-normal proteinurinin olası renal yan etkilerini değerlendiren ilk 
çalışmadır. Çalışmamız yüksek normal proteinurisi olan subgrupta takip sonunda diğerlerine gore artmış GFH’ na sahip 
olduklarını göstermiştir. Bu bulgu önemlidir çünkü, hafif artmış proteinuri altında ortaya çıkan hiperfiltrasyon, kronik 
böbrek yetmezliği için bir risk faktörü olan artmış glomeruler hipertansiyonun göstergesi olabilir
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PS57
SON DÖNEM KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA ATEROJENİSİTE VE 

ASİMETRİK DİMETİLARJİNİNİN ROLÜ: DİYALİZ MODALİTESİ ETKİLİ Mİ?
Fatma Keskin Uzundere1, Sedat Üstündağ2, Muzaffer Demir3, Osman Temizöz4, Necdet Süt5

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne1

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne2

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne3

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne4

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, Ankara5

Son dönem böbrek hastalığında gözlenen artmış morbi-mortalitenin en önemli nedeni aterosklerozdur. Nitrik oksit 
sentazın endojen yarışmalı bir inhibitörü olan asimetrik dimetilargin (ADMA)in, ateroskleroz gelişiminde önemli rol 
oynadığı öne sürülmüştür. Çalışmamızda, henüz diyaliz tedavisi uygulanmayan 25, hemodiyaliz tedavisi uygulanan 
31, periton diyalizi tedavisi uygulanan 28 SDBH olgusunda serum ADMA düzeyleri ile ateroskleroz ilişkisini, diyaliz 
modalitelerinin ADMA düzeyleri ve ateroskleroz gelişimine etki farklarını araştırdık.

Hastalarımızda, ADMA ile karotis arter intima-media kalınlığı (K-İMK,r=0.371; p=0.001) ve interlökin-6 düzeyi 
(r=0.240; p=0.035) arasında pozitif ilişki olduğunu saptadık. Ayrıca, İMK ile erkek cinsiyet (r=0.397; p<0.001), IL-6 
(r=0.321; p=0.004), sigara içimi (r=0.283; p=0.009), diyaliz tedavisi alma (r=0.270; p=0.013), serum kreatinin (r=0.377; 
p=0.015) arasında pozitif; HDL-kolesterol (-r=0.236; p=0.031) arasında negatif doğrusal ilişki olduğunu bulduk. Diyaliz 
tedavisi uygulanan hastalarımızda, prediyaliz evredeki hastalara göre serum ADMA düzeyinin yaklaşık 0.100 μmol/L 
yüksek ve K-İMK’nın anlamlı artmış olduğu (p=0.016)saptadık. Hemodiyaliz grubunda K-İMK ve ADMA düzeylerinin 
PD grubuna göre daha yüksek olduğunu saptadık. PD grubuna göre HD grubundaki hastalarımızda ortalama ADMA 
düzeyinin yaklaşık 0.1 µmol/L (%10) yüksek olduğunu gözledik.

Özetle, hastalarımızdaki atreoskleroz gelişiminde geleneksel ateroskleroz risk faktörlerinin yanı sıra artmış asimetrik 
dimetilarginin düzeyi ve inflamasyon artışı gibi yeni risk faktörlerinin etkili olduğunu saptadık. Periton diyalizi 
tedavisinin asimetrik dimetilarginin temizleme gücünün hemodiyaliz tedavisine göre daha yüksek olabileceğini 
gözlemledik. Bulgularımız, asimetrik dimetilarjinin düzeylerini azaltmaya yönelik tedavi yöntemlerinin erken dönemde 
uygulanabilmesi durumunda, kronik böbrek hastalarında gözlenen erken-hızlanmış ateroskleroz gelişimi ve buna 
bağlı kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin azaltılabileceğini düşündürmüştür.

Tablo: Çalışma gruplarının demografik, klinik ve kaboratuvar verileri
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Resim: Karotis arter intima media kalınlığı ile serum ADMA düzeylerinin ilişkisi
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PS58
YENİ TANI HİPERTANSİF HASTALARDA SAĞLIKLI KONTROLLERLE 

KARşILAşTIRILDIĞINDA DAHA YÜKSEK MPV ÖLÇÜMLERİ MEVCUTTUR
Mustafa Çakar1, Seyit Ahmet Ay1, Murat Karaman1, şevket Balta2, Hakan şarlak1, Sait Demirkol2, 

Muharrem Akhan1, Mustafa Dinç1, Ömer Kurt1, şeref Demirbaş1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara2 

AMAÇ: Ortalama trombosit hacmi (MPV) koroner kalp hastalığı patofizyolojisi ve endotel disfonksiyonuna katılan 
süreçlerde merkezi bir rolü olan trombosit aktivasyonunun bir göstergesidir ve aynı zamanda bir inflamasyon belirteci 
olarak kullanılır. Trombosit parametreleri ayrıca yaş, obezite, sigara, diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperkolesterolemi 
ve metabolik sendrom gibi koroner risk faktörlerinden de etkilenebilir. Burada yeni tanı hipertansiyon (HT) olan 
hastaların MPV ölçümlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 80 olgu çalışmaya alındı. 42 hasta yeni HT tanısı almıştı ve 38 olgu kontrol grubunu 
oluşturdu. Kontrol grubunun 20’si (% 52,6) ve hastaların 30’u (% 71,4) kadındı. Hasta ve kontrol gruplarının yaş 
ortalamaları sırasıyla 45,29 ± 11,2 ve 46,92 ± 9,96 yıl olarak saptandı.

BULGULAR: Bazal klinik ve laboratuvar özellikleri iki grup arasında farklı değildi. Yeni tanı HT olan hastalarda 
kontrollere göre MPV yüksek ölçümleri vardı (sırasıyla 8,24 ± 0,78 ve 7,93 ± 0,58 fl) ve fark istatistiksel olarak anlamlı 
idi(p=0,046).

SONUÇ: Yeni tanı hipertansif hastalarda normotansif kontrollere göre anlamlı derecede yüksek MPV ölçümleri 
mevcuttur. Yeni tanı HT ve yüksek MPV ölçümleri arasındaki ilişki, endotel disfonksiyonu ve inflamasyonun HT 
etiyopatogenezine ve buna bağlı risklere katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz.



62 Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

PS59
YENİ TANI HİPERTANSİF HASTALARDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ 

İNCELENMESİ
şevket Balta1, Murat Karaman2, Mustafa Çakar2, Seyit Ahmet Ay2, Ömer Kurt2, Hakan şarlak2, 

Muharrem Akhan2, Sait Demirkol1, Turgay Çelik1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara2 

AMAÇ: Damarsal inflamatuar süreç hipertansiyon(HT) patofizyolojisinde önemli bir rol oynar. Lökosit alt tipleri arası 
ilişkiler ve nötrofil / lenfosit (N/L) oranı aynen C-reaktif protein gibi sistemik inflamasyon göstergeleri olarak kabul 
edilmektedirler. N/L oranı hastaların sürvi beklentilerini belirlemede klinik olarak kullanışlı ve kolay erişilebilir bir 
biyomarkır olarak hizmet edebilir. Bu çalışmada, sağlıklı kontrollere göre yeni tanı HT tanısı alan hastalarda N/L oranını 
araştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma kapsamında toplam 79 olgu incelendi. 37 hastada yeni başlangıçlı HT tanısı 
mevcuttu ve kontrol grubuna 42 olgu alındı: Hasta grubunun 23’ü (% 62,2) ve kontrol grubunun 23’ü (% 54,8) kadındı. 
Hasta ve kontrol gruplarının yaş ortalamaları sırasıyla 44,16 ± 11,5 ve 48,31 ± 10,2 yıl olarak saptandı. N/L oranı tam 
kan sayım sonuçlarından otomatik olarak hesaplandı.

BULGULAR: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunamadı. Hasta ve kontrol gruplarının ortalama N/L oranları 2,3 ± 1,26 ve 2,56 ± 0,68 olarak saptandı. Kontrol 
grubuna göre yeni tanı HT olan hastalarda N/L oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu(p = 0.278).

SONUÇ: N/L oranı vasküler inflamasyona dayanan HT etyopatogenezinde rol oynayan çok önemli bir işaret olarak 
kabul edilmektedir, ancak bizim çalışmamızda böyle bir ilişki yoktu ve biz bu ilişkilerin ortaya çıkarılması için ileri 
çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
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PS60
İDRAR GAMMA-GLUTAMYL TRANSPEPTİDASE DÜZEYİ AKUT BÖBREK 

HASARINI GÖSTEREBİLİR Mİ?
Kani Masaroğulları1, Asuman Çamyar2, Alev Garip2, Banu Sarsık3, Eser Sözmen4, Selahattin Bıçak2, 

Ender Hür5, Soner Duman2

Yakın Doğu Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, K.K.T.C. 1

Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir 2

Ege Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir3

Ege Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı4

Bülent Ecevit Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Zonguldak5

GİRİş: Akut Böbrek Hasarı (ABH) artmış mortalite oranlarıyla ilişkilidir ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde sık 
görülmektedir. Serum kreatinini dışındaki alternatif göstergeler ABH’yı daha duyarlı ve daha erken saptayabilir. Akut 
hasar sonucu oluşan hücre membran rüptürü, böbrek enzimlerinin artmış atılımına yol açar. İdrardaki artmış böbrek 
enzim düzeyleri tübüler hasar göstergesi olarak kullanılabilir. Bu bulgular aminoglikozid ilişkili akut tübüler nekroz 
oluşturulan hayvan modellerinde ve insan çalışmalarında gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda gentamisin 
ilişkili nefrotoksisite modelinde idrar NGAL (neutrofil gelatinase-associated lipocalin), GGT (gamma-glutamyl 
transpeptidase), GSH (glutathione), KIM-1 (kidney injury molecule 1) düzeyleriyle total renal histolojik skor (TRHS) 
arasındaki korelasyonu araştırmaktır.

METOD: Çalışmada yetmiş sekiz adet non-üremik, ağırlıkları 180-220 gr arasında değişen wistar albino sıçan kullanıldı. 
Sıçanlara 8 gün boyunca 100 mg/kg/gün gentamisin intramüsküler olarak uygulandı. Çalışmanın sonunda renal dokular, 
kan ve 24 saatlik idrar örnekleri toplandı. Serumda albümin, kreatinin, kalsiyum ve fosfor düzeyleri, 24 saatlik idrarda 
ise NGAL, GGT, GSH ve KIM-1 düzeyleri ölçüldü. Histolojik değerlendirme aynı patolog tarafından semi-kantitatif 
olarak yapıldı. TRHS renal dokudaki tübüler dejenerasyon, nekroz, rejenerasyon ve tübülointerstisyel inflamasyona 
göre belirlendi. Sonuçlar ‘Pearson Korelasyon Testi’ ile analiz edildi. P<0.05 anlamlı kabul edildi.

SONUÇLAR: Sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. GSH, NGAL ve KIM-1 ile karşılaştırıldığında, GGT’nin ABH’yı 
gösterdiği belirlenmiştir.

TARTIşMA: İdrarda GGT testi düşük maliyetlidir ve hastane laboratuvarlarında yaygın olarak bulunmaktadır. İdrar 
GGT’si ABH göstergesi olarak kullanılabilir.

Tablo 1

 Serum Göstergeleri  TRHS ile Korelasyon   P değeri 
 Albümin g/dl   -0,36  0,001 

 Kreatinin mg/dl  0,65  0,000 

 Kalsiyum mg/dl  0,26  0,021 

 Fosfor mg/dl  0,47  0,000 

 İdrar Göstergeleri   TRHS ile Korelasyon  P değeri 

 NGAL ng/ml  0,40  0,001 

 GSH nmol/ml  0,28  0,013 

 GGT U/l  0,51  0,000 

 KIM-1 pg/ml  0,72  0,000 
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PS61
DİYABET VE HİPERTANSIYON BİRLİKTELİĞİ İLE PERİFERİK ARTER 

HASTALIĞI
Özge Telci Çaklılı1, Özkan Gülmez1, Ali Bakan1, Aytekin Oğuz1

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul1

AMAÇ: Hipertansiyon tip 2 diyabete en sık eşlik eden hastalıklardan biridir. Tip 2 diyabetin vasküler komplikasyonları, 
hipertansiyon varlığında daha da ağırlaşır. Periferik arter hastalığının, hipertansiyonu olan diyabet olgularında sadece 
diyabeti olan hastalara göre daha sık olup olmadığını araştırdık.

GEREÇ VE YÖNTEM : İstanbul Medemiyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet ve Obezite 
Poliklinği’ne Ağustos 2012’de gelen 502 ardışık hasta ankle brachial index (ABI) kullanılarak tarandı. ABI el doppler 
cihazı ile ölçüldü. Sonuçlar TASC II kılavuzuna göre değerlendirildi ve ABI >1.30 noncompressible, 1.00-1.29 normal, 
0.91-0.99 borderline, 0.41-0.90 hafif-orta PAH, and 0.00-0.40 ağır PAH olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Toplam 502 hasta (346 K, 156 E, ortalama yaş 52, 1±12, 9) tarandı. Bu hastalardan 336 (%66)’sında 
diyabet saptandı(Tablo 1). Hipertansiyonu ve diyabeti olan hastalar ile sadece diyabeti olan hastaların sonuçları sırasıyla 
şu şekilde bulundu: 34(%48.6) non-kompressibl, 160 (%72.7) normal, 14 (%58.3) borderline,16 (%88.9) hafif-orta 
PAH and 36 (%51.4) noncompressible,60 (%27.3) normal, 10 (%41.7) borderline, 2 (%11.1)hafif-orta PAH . ABI <0.9 
diyabeti ve hipertansiyonu olan hastalarda sadece diyabeti olan hastalara gore daha fazla görüldü. (p<0.001)(Tablo 2).

SONUÇ: Tip 2 diyabeti olan hastalarda periferik arter hastalığı taranması bu hastaların yönetiminde gereklidir. 
Hipertansiyonun eşlik etmesi durumunda daha da dikkatli olunmalıdır.

Tablo 1 Tablo 2
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PS62
HENOCH SCHOENLEIN PURPURALI ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI 

SIKLIĞI ARTMIş MIDIR?
Alper Soylu1, Yeşim Öztürk2, Yavuz Doğan3, Derya Özmen1, Özlem Yılmaz3, 

Salih Kavukçu1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir2

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyolohi Anabilim Dalı, İzmir3

GİRİş VE AMAÇ: Sağlıklı Türk çocuklarında ÇH seropozitifliği %2.42 olarak bulunmuştur. Çölyak hastalarında diğer 
otoimmun hastalıkların sıklığı artmıştır. Bunlar arasında IgA aracılıklı deri ve sistemik hastalıklar (IgA nefropatisi) 
bulunmaktadır. Henoch Schonlein purpurası (HSP) da IgA aracılıklı bir otoimmun hastalıktır. Ancak, iki olgu sunumu 
dışında ÇH/HSP birlikteliği üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. ÇH ile izlediğimiz bir hastamızda HSP gelişmesi 
üzerine, HSP’li hastalarımızda rutin olarak ÇH serolojisi incelenmiş, pozitif saptananlara ileri incelemeler yapılmıştır. 
Bu araştırmada, HSP tanısı alan çocuklarda sessiz/potansiyel ÇH’nin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

HASTALAR VE YÖNTEM: HSP tanısı ile izlenen 3 yaş üstündeki hastaların dosyalarından demografik, antropometrik 
ve klinik verileri yanı sıra, tam kan sayımı, serum albumini, idrar analizleri, serum IgA düzeyleri ve anti-doku 
transglutaminaz IgA (dTG-IgA) ve anti-endomysium IgA (EMA) antikor titreleri retrospektif olarak belirlendi. Çölyak 
antikorları pozitif olanların endoskopi sonuçları da gözden geçirildi. HSP hastalarında çölyak serolojisi pozitifliği 
sağlıklı popülasyon ile karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirme iki “yüzde” arasındaki farkın önem testi ile yapıldı.

BULGULAR: Toplam 42 hastada (25 erkek, ortalama yaş 11.2±3.6 yıl) çölyak serolojisi incelenmiştir. Gelişme geriliği 
olan veya karın ağrısı, karın şişliği, ishal tarif eden hasta saptanmadı. Hastaların hiçbirinde serum IgA eksikliği, belirgin 
anemi ve hipoalbuminemi belirlenmedi. Çölyak serolojisi pozitif olan toplam 5 hasta (%12) mevcut idi. Endoskopik 
inceleme yapılan 3 hastadan birine ÇH tanısı konuldu. HSP hastalarında çölyak serolojisi sağlıklı Türk çocuklarındakinden 
anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). 

SONUÇ: HSP’lı çocuk hastalarda çölyak antikorları pozitifliği %12 olup, bu oran sağlıklı çocuklardakine göre anlamlı 
ölçüde yüksektir. Bu çalışmadaki hasta sayısı az olmakla birlikte, HSP hastalarında ÇH taraması yapılması düşünülebilir.
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PS63
HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ HASTALARININ HEPATİT B AşISINA 

KARşI YANITLARININ KARşILAşTIRILMASI
Ayse şeker Kockara1, Ferhan Candan1, Can Hüzmeli1, Mansur Kayatas1

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas1

ÖZET: Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastaların çoğunda humoral ve hücresel immünitede yetersizlik söz 
konusudur. Bu çalışmada KBH hastalarında çift doz hepatit B aşısına karşı yanıt oranları ve renal replasman türünün 
antikor oluşumunda etkisi araştırılmıştır. Merkezimizde 51 hemodiyaliz (HD), 19 sürekli ayaktan periton diyalizi 
(SAPD) hastası rekombinant hepatit B aşısı ile 0,1,2 ve 6. aylarda aşılandı. Aşının son dozundan 1-3 ay sonra bakılan 
10 mIU/ml nin üstündeki antikor titreleri aşıya yanıt olarak kabul edildi. Sonuçta HD ve SAPD hastalarının hepatit B 
aşısına verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir fark görülmedi (SAPD:% 84.2, HD:% 78.4, p=0.591). Diyaliz süresinin, 
cinsiyetin, yaşın, hemoglobin, total protein, albümin, c-reaktif protein (CRP), total kolesterol, trigliserid düzeyinin 
ve Anti-HCV(+)’liğinin hepatit B serokonversiyonuna etkisi de değerlendirildi. Bunlar arasında sadece yaşın >50 
olmasının yetersiz hepatit B serokonversiyonu ile ilişkili olduğu görüldü (p=0.037). Diğer parametrelerin hepatit B 
serokonversiyonu üzerine etkisi gösterilemedi. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, merkezimizde HD ve SAPD programında olan toplam 70 hasta alındı. Hastalara 
0, 1, 2, 6. aylarda çift doz (40μg) hepatit B aşısı yapıldı. Çalışmamızdaki antikor değerleri, dört doz aşılama sonrasında 
Anti-HBs titrasyon düzeylerine göre belirlendi. Aşının son dozundan 1-3 ay sonra 10 mIU/ml nin üstündeki antikor 
titreleri aşıya yanıt olarak değerlendirildi. Aşılamanın başlangıcındaki hemoglobin, CRP, total protein, albümin, total 
kolesterol düzeyi ve Anti HCV(+)’liği ve cinsiyet, yaş, diyaliz süresi ve diyaliz tipinin antikor yanıtı üzerindeki etkileri 
incelendi. 

BULGULAR: Çalışmamızda SAPD hastalarında %84.2, HD hastalarında %78.4 oranında yeterli antikor yanıtı sağlandı. 
Antikor oluşumu açısından SAPD ve HD hastalarında istatistiksel fark saptanmadı (p=0.591).

Hastaların cinsiyeti, hemoglobin, albümin, total protein, CRP, total kolesterol, trigliserid düzeyleri Anti-HCV(+)’liği ve 
diyaliz süreleriyle de hepatit B antikor yanıtı arasında korelasyon izlenmedi .

Hastaların yaşları karşılaştırıldığında serokonversiyon yönünden fark bulunamazken, yaşları >50 ve <50 olacak şekilde 
gruplandığında serokonversiyon yönünden fark önemli bulunmuştur (p<0.05). 

TARTIşMA: HD ve PD hastalarında serokonversiyon oranını araştıran az sayıda çalışma vardır ve yapılan çalışmalar 
çelişkilidir. Bu çalışmaların çoğunda HD ve PD hastaları arasında antikor yanıtı açısından fark görülmemiştir. Bu yüzden 
HD, PD ve prediyaliz hastalarda çift doz rekombinant hepatit B aşısı uygulanmalıdır.
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PS64
AMİLOİDOZİS TANISI İÇİN BİR şANS: DUODENAL BİOPSİ

Ayşegül Zümrütdal1, Rüya Özelsancak1, Tuba Canpolat2

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü, Adana1

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Adana2 

GİRİş-AMAÇ: Amiloidozis tanısı için herhangi bir doku ya da organdan alınan biyopsi örneğinde amiloid 
depolanmasının gösterilmesi yeterlidir. Nefrotik sendromla başvuran hastalarda amiloidozisden kuşkulanıldığında, altın 
standart olsa da invaziv bir yöntem olan böbrek biyopsisi yapmak yerine, non-invaziv yöntemler tercih edilebilir. Bu 
çalışmada duodenal biyopsinin amiloidozis tanısındaki önemini ve güvenilirliğini belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM: 2000-2012 yılları arasında nefrotik sendromla başvuran hastalarda amiloidozis ön tanısı ile endoskopik 
olarak yapılmış olan 67 duodenal biyopsinin (43 erkek, 24 kadın, yaş otalaması 62.2±17.4 yıl) sonuçları retrospektif 
olarak değerlendirildi. Biyopsi materyalleri, hematoksilen-eozin, kristal viyole ve kongo red ile boyandı. 

SONUÇLAR: 67 duodenal biyopsinin 57’ sinde amiloidozis tanısı konuldu (%85). Duodenal biyopsi ile amiloidozis 
tanısı negatif gelen 10 hastaya böbrek biyopsisi yapıldığında, 7 hastanın böbrek biyopsisinde amiloidozis dışında 
farklı glomerüler patolojiler saptanırken, 3 hastanın böbrek biyopsisinde amiloidozis bulundu. Duodenal biyopsinin 
amiloidozis tanısındaki sensitivitesi % 95, spesifisitesi %100 olarak saptandı. Hastaların hiçbirinde duodenal biyopsiye 
bağlı komplikasyon görülmedi.

TARTIşMA: Nefroloji pratiğinde amiloidozis tanısı için optimal alternative yöntemin ne olduğu halen net olarak 
bilinmemektedir. Bu çalışmanın bulgularına göre, amiloidozis tanısında duodenal biyopsi yüksek sensitivite ve 
spesifisitesi ile invaziv bir işlem olan böbrek biyopsisini yapmadan önce güvenilir ilk seçenek olabilir.
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PS65
PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA EKOKARDİOGRAFİK PARAMETRELER 

VE KAROTİS İNTİMA MEDİA KALINLIĞI İLE SERUM APELİN DÜZEYİ 
ARASINDAKİ İLİşKİ

Mehmet Büyükbakkal1, Tolga Yıldırım1, Özlem Yayar1, Özgür Merhametsiz1, Zafer Ercan1, Zeynep Giniş1, 
Alaattin Kalı1, Ayhan Haspulat1, Bülent Erdoğan1, Barış Eser1, Seyit İbrahim Akdağ1, Mehmet Deniz Aylı1

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara1

GİRİş: İnflamasyon, oksidatif stres ve obezite kardiyovasküler hastalık patogenezi ile ilişkili önemli özelliklerdir. Son 
dönem böbrek yetmezlikli hastalarda kardiyovasküler hastalık sıklığı oldukça yüksektir ve bu hastalardaki en önemli 
mortalite nedenidir. Apelin vücutta değişik fizyolojik fonksiyonları olan bir adipokindir. Serum Apelin düzeylerinin kalp 
yetmezliğinde yükselmesi, endotel fonksiyonu ile ilişkisi olması ve sıvı regülasyonunda rol alması nedeniyle Apelin 
artmış kardiyovasküler mortaliteyle ilişkili olabilir. Bu çalışmada periton diyaliz hastalarında serum Apelin düzeylerinin 
karotid arter aterosklerozu ve sol ventrikül kitle indeksi (SVKİ) ile ilişkili olup olmadığını test etmek amaçlanmıştır.

HASTALAR VE YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya 50 periton diyaliz hastası (25 kadın, 25 erkek) ve 18 kontrol (9 
kadın, 9 erkek) alındı. Hasta grubunda ortalama yaş 41,4±11,9, kontrol grubunda ise 41,7±6,8 idi. Ortalama periton 
diyaliz süresi 65,0±35,4 aydı. Ekokardiyografi ile SVKİ ve B-mod doppler ultrasonografi ile ortak karotid arterlerin 
intima media kalınlıkları (KİMK) ölçüldü. Serum Apelin konsantrasyonları Human Apelin-12 ELİSA kiti ve CRP düzeyi 
immünonefelometrik yöntem kullanılarak ölçüldü.

SONUÇLAR: Hasta ve kontrol grupları arasında demografik özellikler açısından fark yoktu. Hasta grubunda SVKİ, 
KİMK, CRP ve Apelin düzeyleri daha yüksekti. Ancak Apelin, SVKİ ve KİMK arasında ilişki saptanmadı. Apelin ve 
CRP arasındaki pozitif korelasyon istatistiksel olarak sınırda anlamlı idi (p=0,056). Apelin ortalamasına göre hasta 
grubu ikiye ayrıldığında Apelin yüksek olan grupta SVKİ, KİMK, CRP daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık yoktu.

TARTIşMA: Periton diyaliz hastalarında sağlıklı kontrollere göre artmış inflamasyon ve hedef organ hasarı mevcuttur. 
Buna karşın bu hasta grubunda serum Apelin düzeyi ile kardiyovasküler hastalık riski arasında anlamlı ilişki bulunamadı.

 Parametreler   Hasta Grubu (n=50)  Kontrol Grubu (n=18)   p 
 Yaş   41,4±11,9  41,7±6,8  AD 

 Cinsiyet (E/K),n   25/25  9/9  AD 

 VKİ (kg/m2)   25,5±3,8  25,1±3,8  AD 

 Sağ KİMK (mm)   0,78±0,20  0,62±0,11  0,001 

 Sol KİMK (mm)   0,79±0,20  0,65±0,14  0,004 

 SVKİ (g/m2)   134,4±40,6  69,8±15,5  <0,001 

 Apelin (ng/ml)   0,53±0,20  0,35±0,11  <0,001 
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PS66
PREDİYALİTİK HASTALARDA OSTEOPENİ - OSTEOPOROZ İLE 

BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİşKİNİN ARAşTIRILMASI 
Nuri Fidan1, Seyhun Kürşat2, Ayça Kenderci İnci3, Dilek Aslan Kutsal4, Cevval Ulman5, Edip Göklap Gök6

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa1

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Manisa2

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya3

Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul4

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa5

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa6 

GİRİş: KBY tanılı hastalarda metabolik kemik hastalığı yaygındır.Bu hastalarda renal osteodistrofinin tanısı klinik 
şüphenin yanı sıra serum Ca, P ,ALP, iPTH seviyesiinin belirlenmesi ve görüntüleme yöntemlerine dayanmaktadır.

AMAÇ:Prediyalitik böbrek yetmezliği hastalarında KMY’nu tespit etmek ve bazı klinik parametreler ve biyokimyasal 
kemik döngüsü belirleyicileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

YÖNTEM:CBÜ Tıp Fak Nefroloji Kliniğinde 2011 yılında prediyalitik böbrek yetmezliği tanısı düşünülen hastalara 
yapılan DEXA ve biyokimyasal parametre verilerini retrospektif olarak taradık.

BULGULAR:Prediyalitik böbrek yetmezliği düşünülen 41’i erkek(%49,4), 42’si kadın (%50,6) toplam 83 hasta 
çalışmaya alındı, hastaların yaş ortalaması 59,99 saptandı. Olguların böbrek hastalıkları nedenleri sırasıyla şöyle 
idi; diyabetik nefropati (n=22 %26.6), hipertansif nefroskleroz(n=38 %45.7), otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığı(n=10 %12), kronik glomerülonefrit(n=4 %4.8), nedeni saptanmayan olgular (n=9 % 10.9).Çalışmamızda 
lomber bölgede hastaların %51.8’inde osteopeni, %31,3’ünde osteoporoz ve femur boynunda hastaların %56,6’sında 
osteopeni %26,5’inde osteoporoz tespit edilmişdir.Hastaların femur boynu KMY ile serum ALP(r:-0,324) ve kemik 
ALP(r:-0,344) düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon; serum HCO3(r=0,270) ve Ph(r=0,230) değerleri arasında 
anlamlı pozitif korelasyon saptandı(P<0.05). Serum bikarbonat ve pH düzeyleri arttıkça femur boynu KMY’nin arttığını 
gösterdik.Serum kalsiyum, fosfor ve kalsiyum x fosfor, albumin, hemoglobin ile femur boynu KMY arasında literatür ile 
de uyumlu olarak herhangi bir anlamlı bir ilişki saptayamadık.Erkek hastalar ile postmenopozal kadın hastalar arasında 
femur boynu KMY ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.Menopoz varlığında daha fazla osteoporoz 
görülmüştür. Bu çalışmada, kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı ve D vitamini preperatı kullanımı ile femur boynu KMY 
arasında anlamlı bir ilişki saptayamadık. 

SONUÇ VE TARTIşMA:Literatür çalışmaları ile karşılaştırıldığında çalışmamız, prediyalitik hastalarda yapılan, 
alınan hasta sayısı fazlalığı açısından ve bu hastaların hem demografik hemde biyokimyasal parametrelerini KMY ile 
karşılaştıran ilk çalışmadır.Henüz hemodiyaliz programına başlamamış KBY tanılı hastalarda renal osteodistrofinin 
varlığını belirlemede invaziv olmayan bir yöntem olarak serum kemik ALP seviyesi iyi bir gösterge olabilir.Ayrıca 
yüksek serum iPTH seviyesi bu hastalarda hiperparatiroidizmle ilişkili renal osteodistrofiyi işaret edebilir. İleri evre 
böbrek hastalarında renal osteodistrofi ve osteoporozun varlığı hastaların yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler 
meydana getirebilir.Bu nedenle bu hastalarda kemik kaybının erken tanısı ve tedavisi önem kazanmaktadır.Bu yüzden 
düzenli aralıklarla KMY değerlendirilmesi için DEXA yapılması gerekli olduğu sonucuna varılabilir.
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PS67
EVALUATION OF RENAL FUNCTIONS IN PATIENTS WITH BEHCET DISEASE 

WITHOUT OVERT RENAL INVOLVEMENT
Hayriye Sayarlıoğlu1, Gözde Yıldırım Çetin2, Yasemin Yavuz3, Orçun Altunören4, Metin Kılınç5, Saliha Çekici 

Yıldız6, Pınar Sonat Kara7, Reha Erkoç8, Mehmet Sayarlıoğlu9

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Samsun1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Kahramanmaraş2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, 
Kahramanmaraş3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş5

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van6

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı7

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul8

Ondokuz MayısÜniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Samsun9 

INTRODUCTION: Behçet’s disease (BD) is a chronic, relapsing, inflammatory disease characterized by recurrent 
oral aphthae, genital ulcer, skin lesions, ocular disease, gastrointestinal disease, neurologic disease, vascular disease, or 
arthritis. In our study, the patients with BD without overt renal involvement and healthy control group were compared 
in terms of the 24-hour urine, blood creatinine, calcium, phosphorus, and blood gas values. 

MATERIAL AND METHOD: 78 patients (male 46, female 32, mean age 34.7± 10 years) and 71 healthy controls (male 
35, female 36, mean age 36.5±12.8 years) were included in this study. Patients with BD were recorded consecutively 
in Rheumatology outpatients’ clinics. The diagnosis of BD was established using the criteria proposed by International 
Study Group. The patients had no other known history or risk factor for renal disease. In healthy group and the control 
group, 24-hour urine analysis, venous blood gases, blood creatinine, calcium, phosphorus levels were measured. Patients 
and control groups were evaluated in terms of urine analysis and venous blood gases. 

RESULTS: In patients group, 24- hour urine protein and phosphorus excretion was higher (91.5 vs 59.9 p= 0.00; 43.9 
vs 34.2 p= 0.032), blood bicarbonate value was lower (24.7 vs 26.2 p=0.005). Measured urine analysis and venous blood 
gases values were range within normal. 

CONCLUSION: Increased proteinuria and phosphaturia values and decreased blood bicarbonate values compared to 
control group may be the premise findings for renal involvement of Behçet’s disease
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PS68
STABİL ANGİNA PEKTORİSLİ HASTALARDA MIDKIN’IN ROLÜ

Meltem Gürsu1, Asiye Köse2, Savaş Öztürk1, İlter Bozacı2, Soner Sarı3, Macit Koldaş3, Barış Döner1, Oktay 
Özkan1, Abdullah şumnu1, Egemen Cebeci1, Hikmet Feyizoğlu2

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul1

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul2

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul3

GİRİş: Bir heparin bağlayan büyüme faktörü olan midkin, ilk olarak embriyonel gelişimde etkili bir molekül olarak 
tanımlanmış; ve sonrasında birçok biyolojik aktivitesi olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda stabil angina pektorisli 
hastalarda midkin’in rolünü çalışmayı amaçladık. 

METOD: Çalışmamıza stabil angina pektoris nedeniyle koroner anjiyografi yapılan erişkin hastalar dahil edildi. 
Demografik ve klinik veriler yanında koroner arter hastalığı için risk faktörleri kaydedildi. Serum midkin, hs-CRP, 
glukoz, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserit ve kreatinin düzeyleri ölçülerek kaydedildi. Gensini 
skorları koroner anjiyografi bulgularına göre hesaplandı.

BULGULAR: Çalışmaya 88 hasta dahil edildi (Kadın/erkek: 34/54; ortalama yaş: 61.2±9.8 yıl). Ortalama Gensini 
skoru 43.67±51.01 oarak bulundu. Hastalar koroner anjiyografi bulgularına göre Grup-1 (önemli derecede darlığa neden 
olmayan lezyonları olan ve/veya Gensini skoru 50’nin altında olan hastalar) ve Grup-2 (anlamlı dercede darlığa neden 
olan lezyonu olan ve/veya Gensini skoru 50’nin üzerinde olan hastalar) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup-1’de 58 hasta, 
Grup-2’de ise 30 hasta mevcuttu. Ortalama midkin düzeyi 321.83 pg/ml olarak bulunmuş olup,her ne kadar istatistiksel 
olarak anlamlı olmasa da midkin düzeyleri Grup-2’de daha yüksekti. Midkin düzeyleri ile yaş, cinsiyet, diabetes mellitus 
varlığı, hiperlipidemi varlığı, sigara içiciliği öyküsü olması, Gensini skoru ve koroner anjiyografide tutulan damar sayısı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (Şekil-1 ve Şekil-2). Grup-2’de midkin düzeyleri ile vücut kitle 
indeksi arasında pozitif korelasyon saptandı. 

SONUÇ: Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, koroner anjiyografide anlamlı darlığa neden olan lezyonu 
olan ya da Gensini skoru 50’nin üzerinde olan hastalarda midkin düzeyleri daha yüksek saptandı. İstatistiksel anlamlılığın 
olmaması, midkin’in iskemi varlığından ziyade infarkt varlığında salınıyor olması gerçeği ile açıklanabilir.

Şekil-2: Farklı sayıda damar tutulumu olan hastalarda midkin düzeyleriŞekil-1: Gensini skoru ile midkin düzeyi arasındaki ilişki.



72 Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

PS69
PARATHYROID HORMONE LEVELS AND PERITONEAL MEMBRANE 

TRANSPORT STATUS: IS THERE A RELATIONSHIP?
Süleyman Koz1, Abdülvahap Coşkun2, Sami Yılmaz2, Ali Doğan2, Sema Tülay Koz3, Bülent Yaprak2, Taner 

Kıvanç2, Sevcan Dinçer2, İdris şahin2

İnönü University, Turgut Özal Medical Centre, Department of Nephrology, Malatya1

İnönü University, Turgut Özal Medical Centre, Department of Internal Medicine, Malatya2

Malatya State Hospital Laboratory Department, Malatya3 

INTRODUCTION: Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders are frequently seen in dialysis patients, and both 
are related to significant morbidity. Parathormone (PTH) itself is regarded as a uremic toxin having adverse actions 
on bones, heart and hematopoietic system. On the other hand, it is known that peritoneal dialysis clears significant 
amounts of PTH. Patients with high transporter status on peritoneal equilibration test (PET) are reported to have higher 
rate of mortality for completely unresolved reasons. Based on this information, we retrospectively searched for a 
relationship between peritoneal transport status and PTH levels in our peritoneal dialysis patients.

METHOD: Data was collected from medical records of peritoneal dialysis patients who have been treated at İnönü 
University Faculty of Medicine Turgut Ozal Medical Centre Department of Nephrology, between 2007 and 2012. All 
patients (38 female and 43 male) having a PTH measurement and a standard PET were included in the analysis. There 
were only 2 patients in low transport group, and they were excluded from the analyses. 

RESULTS: Results are shown in Table 1. There were no statistically significant differences between groups in terms of 
PTH, calcium (Ca), phosphorus (P) and CaxP product.

CONCLUSION: Data suggest that membrane transport status does not alter PTH or Ca and P levels significantly in 
peritoneal dialysis patients.

Table 1.Mean serum PTH, Ca, P and CaxP product levels by the membrane type
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PS70
PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA N-TERMİNAL PRO-BRAIN NATRİÜRETİK 

PEPTİD (NTPROBNP) İLE PARATHORMON (PTH) ARASINDA KORELASYON 
VAR MIDIR? 

Süleyman Köz1, Sami Yilmaz2, Abdulvahap Coşkun2, Ali Doğan2, Sema Tulay Köz3, Bayram Berktaş2, Salih 
Gölcüklü2, Ali Bülent Dinç2, Emine Hidayet2, İdris şahin1

İnönü Ünivesitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Nefroloji Bölümü, Malatya1

İnönü Ünivesitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya2

Malatya Devlet Hastanesi Laboratuarı, Malatya3 

GİRİş: Diyaliz hastalarında NTproBNP, PTH, kalsiyum(Ca),fosfor (P), ki tamamı morbidite ve mortalite ile ilişkilidir, 
arasında korelasyon olduğu daha önce bildirilmiştir.

METOD: Veriler,Nefroloji bölümünde 2007-2012 tarihleri arasında ayaktan takip edilen hasta dosyalarından 
sağlandı. Bahsedilen dört parametre ölçümü bulunan periton diyaliz hastaları (51 erkek, 48 kadın) çalışmaya dahil 
edildiler. NTproBNP ve PTH pg/ml; Ca ve P mg/dL birimleriyle ifade edildi. Korelasyon analizi için Spearman testi 
kullanıldı.

SONUÇLAR: Tanımlayıcı veriler figür 1 de gösterilmiştir. Verilerin tamamında bakıldığında, NTproBNP ile PTH arasında 
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (r=0.186, p=0.066), fakat NTproBNP düzeyi 500’den büyük olan alt 
gurupta bakıldığında korelasyonun anlamlı olduğu görüldü (r=0.216, p=0.048). Bu alt gurupta median PTH 368, Ca 9, P 
5 ve NTproBNP 5392 idi. En yüksek önemlilik derecesi, NTproBNP > 700 olan alt gutupta saptandı (r=251, p=0.025). 
Verilerin tamamında bakıldığında, NTproBNP ile(Ca) arasında da istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı 
(r=-0.36, p=0.724), fakat PTH > 600 olan alt gurupta istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (r=-440, p=0.031). 
Daha belirgin korelasyon NTproBNP ile fosfor (P) arasında (gurubun tamamı, r=0.314, p=0.002) ve NTproBNP ile 
CaxP çarpımı arasında (gurubun tamamı, r=0.297, p=0.003) saptandı. NTproBNP ile P arasındaki en yüksek korelasyon 
katsayısı, NTproBNP > 3000 olan alt gurupta saptandı (r=0.518, p=0.001).

SONUÇ: Burada bahsedilen parametrelerin ortak yönü, glomerül filtrasyon hızına (GFR) bağımlı olmalarıdır; genel 
eğilim olarak,GFR kaybıyla birlikte P,PTH, NTproBNP düzeyleri yükselir, Ca ise düşer. Daha başka ilişkilerin 
olup olmadığını tespit etmek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Figür 1. NTproBNP ve PTH verilerinin box-plot grafiği ile gösterimi
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PS71
HEMODİYALİZ HASTALARINDA DÜZELTİLMİş QT ARALIĞI VE ARTERİYEL 
SERTLİK İLİşKİSİ İLE ARTERİYEL SERTLİK ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

Zeynep Bal1, Emre Tutal1, Uğur Bal2, Mehtap Erkmen Uyar1, Orhan Guliyev1, 
Burak Sayın1, Siren Sezer1

Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara2 

GİRİş: Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler olaylara bağlı ölüm oranı yüksektir ve tüm ölüm nedenlerinin yaklaşık 
%50’sini oluşturmaktadır. Akut koroner sendrom, en sık karşılaşılan kardiyovasküler ölüm nedeni olmakla birlikte, 
ani kardiyak ölüm insidansı giderek artmaktadır. Düzeltilmiş QT aralığında uzama, ventriküler aritmi ve ani kardiyak 
ölüm ile ilişkilidir. Ayrıca, hemodiyaliz hastalarında, tüm nedenli ve kardiyovasküler ölümlerin bir diğer göstergesi de, 
artmış arteriyel sertliktir. Biz bu çalışmada, QT aralığı ile, arteriyel sertliğin bir göstergesi olan nabız dalga hızı (NDH) 
arasındaki ilişkiyi ve arteriyel sertlik üzerine etkili faktörleri araştırmayı amaçladık. 

METOD: Bu çalışma 12 aylık prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya, uygun 149 hemodiyaliz hastası dahil edildi. Çalışma 
başında ve sonunda EKG değerlendirmeleri yapıldı. QT aralığı Bazett formülüne göre düzeltildi. Hastalar, düzeltilmiş 
QT aralığına göre 2 gruba ayrıldı: Grup-A (n:48) çalışma başında ve sonunda düzeltilmiş QT aralığı < 440 ms olan 
hastalar; Grup-B (n:101) ise düzeltimiş QT aralığı > 440 ms’den yüksek olanlar ve bir yıl içinde 440 ms’nin üzerine 
çıkmış hastalar olarak tanımlandı. 

SONUÇLAR: Grup B’deki hastaların, başlangıç ve takipteki nabız dalga hızlarının, grup A’daki hastalara göre 
istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (7,9 ± 2,8 m/sn ‘den 8,2 ± 3,4 m/sn’ye karşın 6,8 ± 2,7 m/sn’den 
6,5 ± 2,1 m/sn’ye ) (p<0,03 ve p<0,001). Tüm hasta grubundaki düzeltilmiş QT aralığındaki artışın, NDH’daki artış ile 
pozitif korele olduğu saptandı (p<0,047). Çok değişkenli analizde, hemoglobin değişkenliğinin NDH değişimi üzerine 
bağımsız bir risk faktörü olduğu bulundu (r2: 0,027, p<0,045). Ayrıca, uygulanan D vitamini dozunun grup A’da grup 
B’ye göre istatistiksel anlamlı yüksek olduğu saptandı (4,1 ± 4,7 mcg/hafta karşın 2,7 ± 3,2 mcg/hafta, p< 0,035).

TARTIşMA: Başlangıç düzeltilmiş QT aralığının yüksek olmasının ve düzeltilmiş QT aralığında yıllık artış saptanmasının 
nabız dalga hızı ile ilişkili olduğu düşüncesindeyiz. Yıllık EKG takibinin ve QT aralığındaki değişimlerin, arteriyel 
sertliğin indirekt bir göstergesi olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca bu çalışmada, hemodiyaliz hastalarında anemi 
kontrolü ve D vitamininin yüksek dozda kullanılmasının kardiyovasküler risk azalımı açısından ek fayda sağlayabileceği 
kanısındayız.



75Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

PS72
ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA KAN BASINCI DEĞİşKENLİĞİ 

İLE YAşAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİşKİ 
Habib İlker Cinli1, Seyhun Kürşat2, Dilek Aslan Kutsal3, Ayça Kenderci İnci4

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa1

Calal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa2

Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul3

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya4 

GİRİş VE AMAÇ: Hipertansif hastalarda yaşam kalitesini inceleyen birçok çalışma olmasına karşın, literatürde 24 saat 
içindeki kan basıncı değişimi ve kan basıncındaki değişkenliğin yaşam kalitesi üzerine etkilerini ortaya koyan çok fazla 
çalışmaya rastlanmamaktadır. Çalışmamızda esansiyel hipertansiyon tanısı almış kişilerin 24 saat içindeki kan basıncı 
değişikliklerinin ve kan basıncı değişkenliğinin yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmaya Eylül 2011 ile Haziran 2012 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
İç Hastalıkları Nefroloji ve Genel Dahiliye polikliniğine başvuran 18-70 yaş arası, esansiyel hipertansiyon tanısı alan 
toplam 73 hasta alındı. Hastalara ambulatuvar kan basıncı izleme cihazı takıldı ve SF-36 anket formu verilerek yasam 
kaliteleri ölçüldü. Hipertansif hasta grubu, ambulatuvar kan basıncı izlemine (AKBM) göre; dipper hipertansiyon, non 
dipper hipertansiyon, reverse dipper hipertansiyon ve beyaz önlük hipertansiyon şeklinde 4 gruba ayrıldı. Hastaların kan 
basıncı değişkenliği; değişim katsayısı (VC)=100xstandart sapma/ortalama kan basıncı formülü ile hesaplandı.

BULGULAR: Çalışmamızda AKBM verilerine göre hastaların %39,7’si (s=29) dipper, %31,5’i (s=23) non dipper, 
%15,1’i (s=11) revers dipper, %13,7’si (s=10) beyaz önlük hipertansiyonundan oluşmaktaydı. Hipertansif guruplar SF-
36 alt ölçek puanlarına göre karşılaştırıldı. Genel sağlık, vitalite, sosyal fonksiyon, duygusal rol güçlüğü puanı non-
dipper gurubunda daha düşük ama istatistiksel olarak anlamlı değildi. 24HDBPVC (24 saatlik diyastolik kan basıncı 
değişkenliği) ile fiziksel rol güçlüğü arasında negatif yönde orta düzeyde ve anlamlı ilişki saptandı (r=-0,240), (p=0,041); 
DTDBPVC (Gündüz diyastolik kan basıncı değişkenliği) ile fiziksel rol güçlüğü arasında negatif yönde orta düzeyde ve 
anlamlı ilişki saptandı (r=-0,256), (p=0,028). Çalışmamızda genel olarak kan basıncı ortalamaları yüksek olanların yaşam 
kalitesi puanları daha düşük saptandı. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ise NTSBP (Gece sistolik basınç ortalaması) 
ile fiziksel fonksiyon (p=0,033), NTDBP (Gece diyastolik basınç ortalaması) ile ağrı (p=0,016), 24HSBP (24 saatlik 
sistolik basınç ortalaması) ve DTSBP (Gündüz sistolik basınç ortalaması) ile genel sağlık parametresi arasında saptandı 
(p=0,024), (p=0,006).

SONUÇ VE TARTIşMA: Çalışmamızda yaşam kalitesinin genel sağlık, vitalite, sosyal fonksiyon, duygusal rol 
güçlüğü paremetreleri non dipper gurupta daha düşük saptandı. Ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. İstatistiksel 
olarak anlamlı sonuçlar elde etmek için çalışmanın daha geniş ölçekte yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 24HDBPVC 
ve DTDBPVC ile fiziksel rol güçlüğü arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki saptandı. Çalışmamızda genel 
olarak kan basıncı ortalamaları yüksek olanların yaşam kalitesi puanları daha düşük saptanmıştır.
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PS73
KRONİK BÖBREK HASTALARINDA DEPRESİF BOZUKLUKLARIN 

GELİşİMİNDE ADİPOSİTOKİNLERİN ROLÜ
Kübra Kaynar1, Evrim Özkorumak2, Birgul Vanizor Kural3, şükrü Ulusoy1, Muammer Cansız1, Buket Akçan3, 

Nuray Mısır4, İlkay Keleş5, Esra Koç6, Asiye Aydın7, Meryem Bakkaloğlu8

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon1

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon.2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Trabzon3

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı, Trabzon4

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon5

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon6

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Trabzon7

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Periton Diyalizi Ünitesi, Trabzon8 

GİRİş: Bu çalışmanın amacı, hemodiyaliz, prediyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli olan hastalarda, depresyon ve 
anksiyete bozukluğu oranlarının adipositokinlerin serum düzeyleri ile ilişkisini araştırmaktır. Metod: Aktif infeksiyon ve 
kronik inflamatuvar hastalığı olmayan 150 hasta (89 erkek, 61 kadın) çalışmaya alındı. Çalışma grupları: grup 1, Kontrol 
grubu, Grup 2, hemodiyaliz grubu, Grup 3, prediyaliz grubu, Grup 4, periton diyalizi grubu ve grup 5, böbrek nakil 
grubu. Açlık sabah serum leptin, grelin, açil-grelin, nöropeptid Y, adiponektin, resistin düzeyleri ELISA (Sandwich) 
metodu ile ölçüldü. Değerlendirme metodları; eğitimli uzman tarafından yönetilen, kişinin kendini değerlendirme 
ölçekleridir. Yirmi bir belirti kategori içeren toplam puan yüksekliğine göre depresyon şiddetinin değerlendirildiği 
Beck Depresyon ölçeği (BDÖ), bireyin anksiyete belirtilerinin sıklığını ölçen Beck Anksiyete ölçeği (BAÖ) ile ruhsal 
belirtileri taramak için kullanılan 53 maddelik, dokuz alt ölçek (somatizasyon (S), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), 
kişilerarası duyarlılık (KD), depresyon (D), anksiyete bozukluğu (AB), hostilite (H), fobik anksiyete (FA), paranoid 
düşünceler (PD), psikotizm (P)) ve ek maddeler (EM) ile rahatsızlık ciddiyeti indeksi (RCI), belirti toplamı indeksi 
(BTİ), ve semptom rahatsızlık indeksi (SRİ) olmak üzere 3 genel indeksten oluşan Kısa Semptom Envanteri (KSE) de 
aynı uzman tarafından tüm hastalara uygulandı. Sonuçlar : Hemodiyaliz ve prediyaliz grubunda, kontrol grubuna oranla 
BDÖ puanları anlamlı derecede yüksek saptandı (p:0.009). Gruplar arasında BAÖ puanları açısından fark bulunmadı. 
KSE-S puanları hemodiyaliz ve periton diyalizi gruplarında, kontrole oranla daha yüksek bulundu (p:0.041). Ayrıca 
KSE-RCİ hemodiyaliz ve nakil hastalarında kontrole oranla daha yüksek saptandı (p:0.047). Prediyaliz hastalarının 
%10’u, periton diyalizi hastalarının % 33.3’ü ve transplant hastalarının %13.3’ünün, geçmişte ruhsal hastalık tanısı 
aldığı saptandı, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p:0.001). Ancak gruplar arasında güncel 
ruhsal hastalık varlığı açısından fark saptanmadı. Kontrol ve Hemodiyaliz grubunda geçmiş ruhsal hastalık öyküsü 
olmamasına rağmen, değerlendirme sırasında, kontrol grubunda %10 ve hemodiyaliz grubunda da % 13.4 oranında 
güncel ruhsal hastalık bulundu. BDÖ puanları eğitim süresi ile anlamlı derecede negatif (r:-0.165, p:0.045), protein 
enerji kaybı varlığı (r: 0.198, p:0.016) ve resistin düzeyleri (r: 0.233, p:0.004) ile pozitif korelasyon gösterdi.

Tartışma Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda, BDÖ, KSE-S, KSE-RCİ, ve BAÖ puanları anlamlı derecede daha 
yüksek bulundu. Yüksek serum resistin düzeyleri ve protein enerji kaybı varlığının kronik böbrek hastalığı olan hastalarda 
depresif bozuklukların gelişiminde rolü olabilir.



77Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

PS74
YENİ TESPİT HİPERTANSİF HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI

Teslime Ayaz1, Osman Zikrullah şahin2, Serap Baydur şahin3, Abdulkadir Kırvar1, Süleyman Yüce1

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Rize1

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Rize2

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, Rize3 

GİRİş: Metabolik sendrom (MetS) genetik faktörler ile birçok çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan, 
kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 Diyabet oluşumunu hazırlayan risk faktörlerinin bir arada bulunduğu bir klinik 
tablodur. Önemli bileşenlerinden birisi de hipertansiyon (HT) olan MetS prevalansı tüm dünyada artış göstermektedir. 
Çalışmamızda yeni tespit hipertansiyon hastalarında MetS sıklığını ve oluşumunu etkileyen faktörleri araştırmayı 
planladık.

HASTALAR VE YÖNTEM: İç Hastalıkları polikliniğine yeni tespit edilmiş tansiyon yükselmesi şikayetiyle başvuran 98 
gönüllü hastayı araştırmamıza aldık. Hastalara HT tanısını, arteryel kan basıncı (TA) ölçümlerini, kalibrasyonu yapılmış 
olan aynı tansiyon aleti ile 5 dakika (dk) dinlenmeyi takiben, oturur pozisyonda, 5 dk arayla her iki koldan ölçerek 
koyduk. TA değeri 135/85mmHg’den yüksek olan hastaları hipertansif olarak değerlendirdik. Hastaların demografik 
özelliklerini, biyokimyasal parametrelerini kaydettik. Boy, kilo, bel çevresi ölçümlerini aynı ölçüm araçlarıyla ölçerek 
aldık. MetS tanısı için Amerikan Kalp Birliği (AHA) National Cholesterol Education Program tarafından belirlenen ATP 
III (Erişkin Tedavi Paneli) kriterlerini kullandık.

BULGULAR: Hastaların %61,2’si kadın olup yaş ortalaması 47,5±8,7 idi. %79,6 oranında 1.derece akrabada 
hipertansiyon öyküsü olan hastaların %24,5’i sigara kullanıyordu. Hastaların ortalama (ort) vücut ağırlığı 85,7±15,8 kg, 
bel çevresi 96,1±10,3 cm olup, %77,6’sında abdominal obezite saptandı. Tansiyon ölçümleri değerlendirildiğinde ort. 
sistolik kan basıncı (KB) 159.3±15mmHg, diastolik KB 93,2±6,2 mmHg idi. Biyokimyasal parametreleri incelendiğinde; 
ort. açlık kan şekeri 106±23,9 mg/dl olup, %8.2’si diyabet, %42,9’u bozulmuş açlık glukozu (BAG) değerlerindeydi. Ort. 
trigliserid düzeyleri 158±100,2 mg/dl, HDL düzeyleri 47±12,8 mg/dl idi. Hastaların %59,2’sinde trigliserid yüksekliği, 
%46,9’ unda HDL düşüklüğü gözlendi. Elimizdeki verilerle ATP III kriterlerinden en az 3 bileşenin pozitif olduğu 
olgular MetS tanısı aldı ve bu oran %51 olarak bulundu. MetS olarak kabul ettiğimiz hastaların %14,3’ünde 3 bileşen, 
%12,2’sinde 4 bileşen, %34,7’side 5 bileşenin varolduğu saptandı. Çalışmamızda MetS sıklığını etkileyen faktörler 
araştırıldığında, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı faktörleri ile MetS arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). MetS 
sıklığını etkileyen en önemli faktör abdominal obezite olarak bulundu (p:0,000).

SONUÇ: Yeni tespit edilen Hipertansiyon hastalarının oluşturduğu çalışma grubumuzda en belirgin özellik obezite 
oranının çok yüksek olmasıydı. Metabolik sendrom sıklığı %51 olarak saptandı.Bu oranı etkileyen en önemli faktör 
obeziteydi. Araştırma grubumuzun büyük bir çoğunluğu başta obezite, TG yüksekliği ve BAG olmak üzere 4 ve daha 
fazla Mets bileşeninine sahipti.Bu durum diyabet ve kalp damar hastalıklarının önlenmesine yönelik acilen önlem 
alınması gerekliliği açısından önem taşımaktadır.
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PS75
İZOLE ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTALARDA 

MİKROALBÜMİNÜRİ, İNSÜLİN DİRENCİ VE RENAL KAN AKIMI ARASINDAKİ 
İLİşKİNİN İRDELENMESİ 

Esma Altunoğlu1, Nurcan Özbaş1, Cüneyt Müderrisoğlu1, Füsun Erdenen1, Ender Ülgen1, Mustafa Boz1,  
Taşkın Rakıcı2

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul1

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul2 

GİRİş: Hipertansiyon birçok organda hasara neden olan ve prevalansı giderek artan bir sağlık sorunudur. Organizmada 
bir çok sistemi etkiler; bunlardan biri de böbreklerdir. Renal hasarın öngörülmesinde son zamanlarda mikroalbuminüri 
yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsülin direnci hipertansiyon potogenezinde rol oynayan faktörlerdendir. Renal 
dopplerle bakılan resistivite indeksi (RI) ile renal akımı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Biz de çalışmamızda 
esansiyel hipertansiyonlu olgularda renal kan akımı -RI, insülin direnci ve mikroalbuminüri arasındaki ilişkiyi irdelemeyi 
amaçladık.

YÖNTEM: Esansiyel hipertansiyonu olan 80 hasta çalışmaya alındı. Spot idrarda mikroalbuminüri bakıldı, açlık 
kanında insülin glukoz ölçülerek HOMA-IR ile insülin direnci hesaplandı ve RI değerinin tespiti için renal doppler 
untrosonografi yapıldı. Mikroalbuminürisi olan ve olmayan, insülin direnci olan ve olmayan hastaların RI değerleri 
karşılaştırdı, ayrıca yaş ve cinsiyetin de RI değerine olan etkileri incelendi.

BULGULAR: Hastaların 42’si kadın 38’i erkekti. Yaş ortalamaları 51.9±9.5 olup hastaların 49’unun yaşı 50’nin 
üzerinde idi. Hastaların 32’inde mikroalbuminüri tespit edildi. Mikroalbumnürisi olanların 17’sinin yaşı 50 ‘den büyüktü. 
7 hastada RI yüksek bulundu ve bu hastaların yaşları 50’nin üzerinde idi. Mikroalbuminüri ile RI arasında anlamlı bir 
korelasyon gözlenmedi. 45 hastada insülin rezistansı vardı ve bunların hiçbirinde yaş, cinsiyet ve mikroalbuminüri ile 
ilişki gözlenmedi. RI ile insülin direnci arasında zayıf bir korelasyon gözlendi.(r=0.24, p<0.05).

SONUÇ: RI değerinin ileri yaşta daha yüksek olduğu ancak cinsiyet, mikroalbuminüri ve insülin direnci ile RI arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü.

ANAHTAR KELİMELER: Hipertansiyon, resistivite indeksi
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PS76
ATERİYOVENÖZ FİSTÜL VE PSODOANEVRİZMA: PERKUTAN BÖBREK 

BİYOPSİSİNİN 2 ÖNEMLİ KOMPLİKASYONU
Kenan Turgutalp1, Tolga Köşeci1, Demir Apaydın2, Ahmet Kıykım1

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Mersin1

Mersin Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin2 

GİRİş: Böbrek hastalığının nedenini saptamak için kullanılan en duyarlı yöntem böbrek biyopsisidir. Böbrek biyopsi 
işlemi sonrasında hemoraji, hematom, psödoanevrizma, hematüri ve arteriovenöz fistül (AVF) gibi komplikasyonlar 
açığa çıkabilmektedir. Biyopsi işlemi sonrasında AVF açığa çıkma süresi çok değişken olmakla birlikte ortalama 7-360 
gün arasında değişebilmektedir. Psödoanevrizma ve AVF gibi komplikasyonların açığa çıkmasında, kullanılan iğnenin 
kalınlığı da ayrı bir önem taşımaktadır. Biyopsi işlem sonrası psödoanevrizma ve AVF gelişimini göstermek için ucuz, 
invaziv olmayan ve güvenilir bir yöntem olan doppler ultrasonografi (USG) kullanılabilir. Literatürde nefrotik sendrom 
nedeni ile biyopsi işlemi yapılan birkaç transplantasyon hastasında AVF gelişimi gösterilmiştir. Nativ böbreklerde bu 
komplikasyonun gelişimini gösteren çalışma henüz yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı nefrotik sendrom tanısı ile 
böbrek biyopsisi yapılan 65 hastada AVF ve psödoanevrizma oranını değerlendirmektir.

HASTA VE METOD: 2010 Ocak ile 2012 Aralık tarihleri arasında böbrek biyopsisi yapılan hastalar çalışmaya alındı. 
Biyopsi işlemi sonrasında hastalar 12. saat, 24. saat, 6. ay ve 12. aylarda renkli doppler USG, hemoglobin (Hb), platelet 
sayısı, spot idrar tetkiki sonuçları ile değerlendirildi. Biopsi USG eşliğinde 16 G otomatik iğnelerle yapıldı. Biyopsi 
işlemi böbrek üst ya da alt polünden ve korteks periferinden olacak şekilde uygulandı. Her bir hastadan aynı seansta 3 
adet örnek materyal alındı. Alınan materyalde 10 ya da daha fazla glomerül varlığında ve de iki ya da daha fazla arter 
bulunması yeterli materyal olarak tanımlandı. Minimal materyal ise en az 7 glomerülün olması ve beraberinde en az bir 
arterin bulunması olarak tanımlandı.

SONUÇLAR: Ortalama yaşı 40.25±14.2 olan 65 hasta (34 erkek, 31 kadın) çalışmayı tamamladı. Biyopsi işlemi 
sonrasında 12. ve 24. Saatlerde 59 (% 89.2) hastada klinik öneme sahip olmayan perirenal, subkapsuler ve parankimal 
kanama gözlendi. Hastalarda biyopsi sonrası mikroskobik hematüri oranı 12. ve 24. saatlerde 6. ve 12 aya kıyasla daha 
belirgindi (p<0.05). Hastalarda klinik probleme yol açan kanama, makrohemtüri, platelet ve Hb değerinde anlamlı bir 
düşüş gözlenmedi. Hastaların takibi süresince psödoanevrizma ve AVFhiçbir hastada saptanmadı (tablo 1).

SONUÇ OLARAK: Renal biyopsi işlemi sonrasında AVF nadir olarak saptanmamakla beraber genellikle klinik açıdan 
sessiz seyretmektedir. Klinisyenler görüntüleme eşliğinde alınacak doku örneğinin yeterliliği ve güvenilirliği açısından 
uygun kalınlıkta iğne seçiminin farkında olmalılar. 

Tablo 1. Biyopsi öncesi ve sonrası dönemde RDU ile saptanan AVFs, psödoanevrizmanın yanı sıra 
 laboratuar bulgularının kıyaslanması

   Biyopsi 
esnası 

 Biopsi sonrası 
12. saat 

 Biopsi sonrası 24. 
saat 

 Biopsi sonrası 
6. ay 

 Biopsi sonrası 
12. ay   p değeri 

 Hb, g/dL  14.25 ± 1.3  14.14 ± 1.2  14.21 ± 1.2  14.33 ± 1.3  14.28 ± 1.3  AD 

 PLT, x103/mL  275.85 ± 
80.7  270.25 ± 79.6  302.54 ± 83.3  298.74 ± 73.2  301.23 ± 68.9  AD 

 RBCs in spot urine, 
hpf  0.82 ± 0.5  122.13 ± 8.3  113.24±5.4  0.7±0.3  0.6±0.3  <0.05 

 AVFs  TE  TE  TE  TE  TE  AD 

 PSD  TE  TE  TE  TE  TE  AD 

 Kreatinine, mg/dL  0.79 ± 0.2  0.78 ± 0.2  0.80 ± 0.3  0.76 ± 0.2  0.77 ± 0.2  AD 

 SKP, mm Hg  117.62 ± 10.7  116.53 ± 10.4  118.32 ± 11.1  120.63±11.3  119.49 ± 11.2  AD 

 DKP, mm Hg  77.91 ± 5.1  76.56 ± 4.9  78.85 ± 5.3  79.12 ± 5.3  79.10 ± 5.6  AD 

Kısaltmalar: AB, After biopsy; TE, tespit edilmedi; AVFs, arteriovenous fistül; RDU, renkli doppler ultrasonography; Hb, hemoglobin; PLT, platelet; RBCs, 
red blood cell; PSD, pseudoanevrizma; SKB, sistolik kan basıncı; DKB, diastolik kan basıncı; AD, anla
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PS77
ÇOCUKLARDA MASKELİ HİPERTANSİYONDA HEDEF ORGAN HASARI

Sevi Mir1, Seçil Conkar2, Betül Sözeri1

Ege Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1

Ege Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İzmir2 

GİRİş VE AMAÇ: Erişkin yaş grubunda yaşam içi kan basıncı izlemi (YİKBİ) hipertansiyon komplikasyonlarını ve 
kardiyovasküler morbiditeyi ön görmede çok daha değerli olduğu bilinmektedir. Çocuklukluk yaş grubunda yapılan 
çalışmalar olduğundan sunuldu. Bu çalışmanın amacı hipertansiyon tanısı ile izlenen hastaların yaşam içi kan basıncı 
izlemi ile klinik kan basıncı ölçümlerinin hedef organ tutulumunun değerlendrilmesi istenmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmaya ABPM yapılan 100 çocuk alındı. Tüm hastalara 24 saatlik yaşam içi kan basıncı izlemi 
yapıldı (Spacelabs USA). YİKBİ yorumlanmasında Wühl ve ark. tarafından belirlenen kan basıncı değerleri 
kullanıldı. Sistolik ve diastolik yükler %25 ve üzeri hipertansiyon olarak değerlendirildi. Gece ve gündüz ortalama 
kan basıncındaki %10 düşme dipper hipertansiyon olarak değerlendirildi. Klinik ölçümü için Omron 705IT is an atomatik 
osilometrik kan basıncı ölçüm aleti kullanıldı. klinik ölçümler International Pediatric Hypertension Association (IPHA) 
tarafından yaş ,cinsiyet ve boya göre belirlenen değerler kullanıldı. Sistolik veya diastolik kan basıncı ölçümü > 90 p olan 
hastalar hipertansiyon olarak kabul edildi. Hedef organ tutulumu açısından göz dibi (Keith-Wagener-Barker hipertansif 
retinopati evreleme sistemi kullanıldı), mikroalbuminüri, kardiak (sol ventrikül hipertrofisi, karotis intima media 
kalınlığı) açıdan değelendirildi. Hewlett Packard Sonos 2500 ekokardiyografi cihazı ile transtorasik ekokardiyografik 
inceleme yapıldı. Devereux formula kullanılarak hesaplanan sol ventrikül kitlesinin vücut yüzeyine bölünmesi ile sol 
ventrikül kitle indeksi (SVKİ) hesaplandı.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 100 hastanın YİKBİ’ de 66 (%66) olguda HT varken, 34 (%34) olgu normal olarak 
değerlendirildi. YİKBİ’de HT saptanan 66 olgunun, 36 sında klinik ölçümlerinde normotansif olarak değerlendirildiği 
belirlendi ve bu hastalar da maskeli HT olduğu saptandı (36/100, %36).30 olguda klinik ve YİKBİ’de HT olduğu belirlendi 
ve bu hastalarda gerçek HT olduğu saptandı (30/100, %30). YİKBİ normal olan 34 olgunun 20 sinin klinik ölçümlerinde 
hipertansiyon olduğu belirlendi ve bu olgular beyaz önlük hipertansiyonu (20/100,%20) olarak değerlendirildi. 
Ambulatuvar kan basıncı ölçümlerinde HT saptanan 66 olgunun ayrıntılı değerlendirmesinde 22’sinin dipper HT, 
44’ünde nondipper HT olduğu saptandı. Dipper HT saptanan hastalardan 7’sinde (7/22, %31) ise hedef organ hasarı 
olduğu belirlendi. Nondipper HT saptanan 44 hastanın ise 23’ünde (23/44, %52) hedef organ hasarı olduğu saptandı. 
36 maskeli hipertansiyon olgularının 23 (23/36, %63) olgunun nondipper ve hedef organ hasarı (23/36, %63) olduğu 
saptandı. 

SONUÇ: Çocukluk yaş grubunda maskeli HT sıklığı %34 olup %63’ü nondipper hipertansiyondur ve hedef organ hasarı 
vardır. Bu sonuçlar çocuklarda konvansiyonel yöntemlerle yapılan kan basıncı değerlendirmelerinin yeterli olmadığını 
göstermektedir. Maskeli HT tanısı alan çocuklar sağlıksız bir birey olarak erişkin döneme ulaşmaktadır.
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PS78
BÖBREK HASARI OLAN YOĞUN BAKIM HASTALARINDA VANKOMİSİN VEYA LİNEZOLİD 

KULLANIMININ BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Alpaslan Altunoğlu1, şiran Keske2, Pelin Bal Keske3, Hacı Veli Atalay1, Aydan Yüksel1, Hikmet Tekçe4,  
Tümer Güven5, Seval İzdeş6, Yusuf Oğuz7

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara1

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara2

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Ankara3

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu4

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, 
Ankara5

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Çankırı6

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara7 

GİRİş: Hemodiyaliz (HD) gereksinimi olan hastalarda nazokomiyal enfeksiyonlar önemli bir morbidite ve mortalite 
sebebidir. Vankomisin(VAN) bu hasta grubunda gram pozitif bakterilerin tedavisinde uzun yıllardır kullanılan bir 
antibiyotiktir. Son dönemde kullanıma sunulan linezolid(LZD) dirençli gram pozitif bakterilerin etken olduğu çeşitli 
enfeksiyonlarda kullanılabilen yeni bir ajandır. Bu çalışmanın amacı yoğun bakımda izlenen, en az bir kez HD ve/
veya sürekli venö-venöz hemodiafiltrasyon(SVVHDF) tedavisi planlanmış olan hastalarda tek başına VAN veya LZD 
kullanımın böbrek fonksiyonları üzerine olan etkisini değerlendirmektir. 

MATERYAL-METOD: Bu çalışma çok merkezli, retrospektif bir çalışma olarak planlanmıştır. Şüpheli ya da kanıtlanmış 
Gram pozitif bakterilerin etken olduğu çeşitli enfeksiyonlarda LZD ya da VAN kullanımı öncesi ve sonrası serum 
kreatinin ve kreatinin klirensindeki/ glomerül filtrasyon hızı (GFR) değişiklik incelenmiştir. 

SONUÇLAR: Çalışmaya toplam 19 hasta alındı. Vankomisin alan 10 hasta, LZD alan 9 hasta mevcuttu. Ortalama VAN 
kullanım süresi 4,9 gün, LZD kullanım süresi 8.2 gün (p=0,028). Tedavi başlangıcı ve tedavi sonrası böbrek fonksiyonları 
açısından gruplar arasında fark yoktu(Başlanıç kreatinin klirensi/GFR VAN grubunda 19,4 ml/dk, LZD grubunda 18,2 
ml/dk ve tedavi sonrası kreatinin klirensi/GFR VAN grubunda 23,15 ml/dk, LZD grubunda 19,32 ml/dk, sırasıyla) 
(p>0.05) (Tablo 1). 

TARTIşMA: VAN veya LZD kullanan hastaların tedavi başlangıcı ve tedavi sonrasında (antibiyoterapilerin/diyaliz 
tedavileri bitiminden 2 hafta sonra değerlendirilen) böbrek fonksiyonları istatistiksel olarak benzer çıkmıştır. Çalışmada 
yer alan hasta sayısının az olması ve ortalama VAN kullanım süresinin, LZD kullanım süresinden az olması sebebiyle 
VAN böbrek fonksiyonları üzerine literatürdeki diğer çalışmalarda bildirilen olumsuz etkisi bizim çalışmamızda 
gözlenmemiştir. Yeni kullanıma giren LZD böbrek fonksiyonları bozuk olan ve HD/ SVVHDF endikasyonu konulan 
kritik ve ileri yaş grubundaki hastalarda güvenle kullanılabileceği görülmektedir. Her iki antibiyotiğin diyaliz sürecindeki 
hastalarımızda ek nefrotoksik hasar geliştirmeden güvenli kullanılabileceği çalışmamızda gösterilmiştir.
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PS 79
THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM APELIN AND CHEMERIN LEVELS 
WITH BIOCHEMICAL AND CLINICAL PARAMETERS IN HEMODIALYSIS 

PATIENTS
Hüseyin Beğenik1, Yasemin Usul Soyoral1, Habib Emre1, Enver Yüksel1,  

Davut Demirkıran2, Senar Ebinç2, Ahu Sarbay Kemik3, Reha Erkoc4

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Van1

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van2

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul3

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul4 

INTRODUCTION AND AIM: Apelin and chemerin new diagnosed adipocytokines. Apelin and chemerin play 
various roles on body water, electrolyte and glucose balance, arterial pressure, vascular tonus, cardiovascular function, 
cell proliferation, and angiogenesis. There is limited knowledge on its situation regarding dialysis patients. We aimed to 
evaluate its effect on certain clinical and biochemical parameters in hemodialysis patients.

MATERIAL AND METHOD: Fifty-two hemodialysis (HD) patients (mean age; 44,4±15,47; 27 men) and 20 healthy 
controls (mean age 41,3±16,96, 8 men) were included in the study. Patients with have a systemic disease (such as infection, 
malignancy, diabetes), was used anti-inflammatory or anti-oxidant treatment and dialysis duration of less than 6 months 
were excluded from the study. Fasting serum apelin and chemerin levels were measured by enzyme immunoassay 
sandwich method. Hemodialysis patients and control groups were compared some clinical and biochemical parameters. 

RESULTS: The levels of serum apelin were measured 1,85±0,47 and 2,55±0,48 µg/ml while the levels of serum chemerin 
25,4±6,51 and 20,6±3,05 µg/ml in hemodialysis patients and the control group respectively (p<0,01). Also HOMA IR 
levels, that indicates insulin resistance lower than hemodialysis patients according to control groups (p<0,05).

CONCLUSION: Also HOMA IR significantly lower in the patients group, we think that apelin and chemerin levels may 
be an independent risk factors for cardiovascular disease in HD patients. But that is considered to express completely 
may early. Therefore further clinical studies are needed.

KEYWORDS: Hemodialysis; Apelin; Chemerin
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PS80
RENAL TRANSPLANTASYON HASTALARINDA AİLESEL AKDENİZ ATEşİ 

VARLIĞININ İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER ÜZERİNE ETKİSİ 
Ercan Türkmen1, Mahmut Altındal1, Tolga Yıldırım1, Rahmi Yılmaz1, Mustafa Arıcı1, 

Bülent Altun1, Yunus Erdem1

Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Ünitesi, Ankara1 

GİRİş/AMAÇ: Ailesel Akdeniz ateşi (FMF), ataksız dönemde bile inflamasyonla seyreden bir hastalıktır. Bu çalışmada 
FMF-amiloidoza bağlı renal transplantasyon yapılmış olan hastalar amiloidoz dışı nedenlerle transplantasyon yapılmış 
hastalar ve amiloidoz geliştirmemiş FMF’li hastalar, SAA ve diğer inflamatuar belirteçleri yönünden karşılaştırılmış 
ve FMF’in posttransplant dönemde inflamasyon üzerine olan etkisi araştırılmıştır. METHODLAR: Çalışmaya FMF-
amiloidoz nedeniyle transplant yapılmış (grup 1; n=20), FMF tanısıyla izlenen ancak amilodiozu olmayan ve tranplant 
yapılmamış (grup 2; n=22) ve amiloidoz dışı nedenlerle transplant yapılmış (grup 3=22) toplam 64 hasta alındı. Hastaların 
demografik, klinik özellikleri ve immünsüpresif rejimleri kaydedildi. Tüm hastalardan SAA, C-reaktif protein (CRP) ve 
eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) bakıldı.

BULGULAR: Gruplar benzer demografik özelliklere sahip hastalardan oluşuyordu. FMF’li grubun serum kreatinin 
değeri , transplant yapılmış her iki hasta grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü. Amiloid ve amiloid dışı 
nedenlerle transplantlı hastalarda FMF’li hasta grubuna göre anlamlı şekilde SAA, CRP ve ESR düzeyleri yüksek 
bulundu (tablo 1). Amiloidoz nedeniyle transplantasyon yapılmış grupta SAA, ESR ve CRP değerleri, amiloidoz dışı 
nedenlerle transplantasyon yapılmış gruba göre yüksek bulunsa da anlamlı farklılığa ulaşmadı (sırasıyla p=0.170, 
p=0.545 ve p=0.078). Amiloidoza bağlı grup kendi içinde değerlendirildiğinde immünsüpresif ajan seçiminin inflamatuar 
süreçler üzerinde etkisi olmadığı görüldü.

SONUÇLAR: Serum amiloid A ve diğer inflamatuar belirteçler transplantlı hastalarda FMF’li hasta grubuna göre anlamlı 
olarak yüksekti. Bu yüksekliğe graft böbreğin antijenik uyarısının bir katkısı olabilir ancak FMF’in klinik inflamasyona 
ek katkısının olup olmadığını göstermek için daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo 1.Farklı hasta gruplarında inflamatuar belirteçlerin dağılımı 

   Grup 1 (n=20)   Grup 2 (n=22)   Grup 3 (n=22)   P 
 ESR (mm/saat)   13.5 (2-35)   6.5 (2-21)   10.5 (2-58)   0.026 

 CRP (mg/dL)   0.77 (0.27-2.85)   0.29 (0.0-2.09)   0.44 (0.1-2.52)   0.019 

 SAA (mg/L)   102.5 (8-249)   14 (2-170)   71.5 (11-180)   <0.001 
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PS81
MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİTLERİN TEDAVİSİNDE TEK 

MERKEZ DENEYİMİ
Necmi Eren1, Mehmet Tuncay1, Sibel Gökçay Bek1, Erkan Dervişoğlu1, Betül Kalender Gönüllü1

Kocaeli Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli1 

GİRİş: Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN), diffüz mezengial ve endoteliyal hücre proliferasyonu ve 
glomerül kapiller duvarında kalınlaşma ile karakterize bir böbrek hastalığıdır. MPGN’lerin yaklaşık %60’da tedaviye 
rağmen 10-15 yıl içinde son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) gelişmektedir. MPGN’de tedavi proteinürinin azaltılması 
ve kan basıncı kontrolü şeklindedir. Bu çalışmada MPGN olgularında RAS inhibitörleri ile olan klasik tedavi ve 
kortikosteroid tedavinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

METOD: Kocaeli Üniversitesi Nefroloji kliniğinde MPGN tanısı konulmuş hastaların poliklinik kayıtları incelendi. 
Biyopsi ile MPGN tanısı konulmuş, glomerüler filtrasyon hızı (GFH)>30 ml/dk, en az 6 aydır takip edilmiş olan ve ikincil 
MPGN olmayan vakalar çalışmaya dahil edildi. Toplam 33 hasta (16 kadın, 17 erkek; ortalama yaş: 44±15 yıl) çalışmaya 
dahil edildi. Hastalar aldıkları tedaviye göre iki gruba ayrıldılar. Birinci gruptaki hastalar (n=18) renin-angiotensin sistemi 
(RAS) inhibitörleri, ikinci gruptaki hastalar (n=15) ise ek olarak kortikosteroid tedavi almaktaydı. Hastaların yaş, bazal 
hemoglobin, GFH, serum kreatinin (Cr), total kolesterol, LDL kolesterol, albumin (Alb) ve proteinüri miktarları kayıt 
edildi. Altı aylık izlem sonunda tedavi yanıtı değerlendirildi. Tam remisyon; proteinüri<0,3 g/gün, serum albumin>2,5 
g/dL ve kısmi remisyon; proteinüri=0,3-3 g/gün, serum albumin>2,5 g/dL olarak değerlendirildi. Proteinüri>3 g/gün ve 
serum albumin<2,5 g/dL olan hastalar tedaviye yanıtsız olarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Yaş, cinsiyet ve hipertansiyon varlığı açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Tedavinin 
sonunda grup 1 (3,69±4,04 g/gün) ve grup 2’nin (6,96±5,75 g/gün) bazal proteinüri düzeyleri sırasıyla 0,81±1 g/gün 
(p=0,001) ve 2,38±2,84 g/gün (p=0,009) düzeylerine geriledi. Tedavinin başında proteinüri düzeyleri açısından iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yok iken (p=0,064) tedavi sonunda anlamlı fark vardı (p=0,036). Grup 1’de 17 
hastada (%94,4) (7 tam; 10 kısmi), grup 2’de 12 hastada (%80) (4 tam; 8 kısmi) remisyon gözlendi (p=0,41). Tedavinin 
sonunda grup 1’de GFH, serum Cr ve Alb değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05). 
Grup 2’de ise GFH ve Alb açısından anlamlı fark yok iken, serum Cr değerleri tedavi süresinin sonunda daha yüskekti 
(1,02 mg/dl’ye karşın 1,32 mg/dl; p=0,05). 

SONUÇ: MPGN’li hastalarda standard tedavi protokolü oluşturmak hastaların farklı özellikleri nedeniyle zordur. Bu 
nedenle daha çok sayıda hasta içeren ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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PS82
UZUN DÖNEM ORAL BESLENME DESTEĞİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
NÜTRİSYONEL PARAMETRELERİ İYİLEşTİRİR VE MORTALİTEYİ AZALTIR

Zeynep Bal1, Emre Tutal1, Mehtap Erkmen Uyar1, Orhan Guliyev1, Burak Sayın1, Siren Sezer1

Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

GİRİş: Protein-enerji malnütrisyonu kronik böbrek hastalarında sıktır ve prognoza kötü yönde etki eden ana faktörlerden 
birisidir. Klinik kılavuzlar ve derlemeler böbrek yetmezliğinde oral beslenme desteğini önermektedir. Bu çalışmanın 
amacı, malnütre hemodiyaliz hastalarında, oral beslenme ürünlerinin (OBÜ) kısa (6 ay) ve uzun dönem (18 ay) etkilerini 
değerlendirmektir. 

MATERYAL VE METOD: Çalışmaya serum albümin seviyesi <4 g/dl ve SGA-B grup hastalar dahil edildi. OBÜ 
(Nutrena®, Abbott Nutrition) kullanmayı kabul eden hastalar çalışma grubu, reddeden hastalar ise kontrol grubu olarak 
tanımlandı. Bütün hastaların klinik, laboratuar parametreleri, antropometrik ölçümleri [kuru ağırlık (KA), vücut kitle 
indeksi (VKİ), interdiyalitik kilo alımı (IDWG), triseps cilt-altı kalınlığı (TCAK)] analiz edildi. Biyoelektriksel impedans 
analiz (BİA) için bir vücut kompozisyonu ölçer ( Tanita BC-420MA) kullanıldı. Bütün hastalar en az 18 ay boyunca 
takip edildi ve OBÜ kullanım sürelerine göre üç gruba ayrıldı. Grup 1 (n:29) 18 ay boyunca hiç OBÜ almayan hastalar, 
Grup 2 (n: 11) 6 ay süresince OBÜ kullanıp bırakan hastalar ve Grup 3 (n:18) en az bir yıl süresince OBÜ kullanan 
hastalar olarak belirlendi.

SONUÇLAR: Başlangıçtaki değerlendirmeye göre gruplar arasında demografik ve klinik özellikler açısından fark 
yoktu. Altıncı ay değerlendirmesinde grup 2 ve 3 de albümin seviyeleri, KA, VKİ, TCAK ve BİA (yağsız vücut kütlesi 
ve kas kütlesi) değerleri anlamlı olarak arttı ve grup 1 de anlamlı olarak azaldı (p<0.001 tüm gruplar için). Grupların 6. 
ay serum albümin seviyeleri sırasıyla 3.50 ± 0.31, 3.67 ± 0.22, ve 3.71 ± 0.24 g/dl (p< 0.0 4) idi. Nütrisyonel desteğin 
kesilmesi ile grup 2 de albümin seviyelerinde anlamlı bir düşüş izlenirken albümin seviyesi yüksek kalan grup 3 de 
antropometrik ölçümler stabil kaldı (p< 0.03). Ölüm oranları sırasıyla Grup 1 de %31, Grup 2 de %54 ve Grup 3 de %0 
idi (p<0.001). Lojistik regresyon analizinde albümin seviyesinin <3.7 g/dL olması 18 aylık takip süresinde mortalitenin 
esas belirleyicisi olarak saptandı (p<0.012). 

TARTIşMA: Bulgularımız OBÜ verilmesinin hemodiyaliz hastalarında, albümin seviyesini ve nütrisyonel ölçümleri 
iyileştirdiğini göstermektedir. Malnütre hastalarda düzenli ve uzun dönem OBÜ kullanmanın mortalite riskini 
azaltabileceğini düşünmekteyiz.
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PS83
PREHİPERTANSİF HASTALARDA MİKROALBUMİNÜRİ SIKLIĞI VE İLİşKİLİ 

RİSK FAKTÖRLERİ
Zülfükar Yılmaz 1, Yaşar Yıldırım1, A.Kemal Kadiroğlu1, M.Emin Yılmaz 1, Elif Anık 2

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Diyarbakır1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, Diyarbakır2

GİRİş: Prehipertansiyon, sistolik kan basıncının 120-139 mmHg, diyastolik kan basıncının 80-89mmHg olmasıdır. 
Prehipertansiyon, iki açıdan önemlidir. Öncelikle hipertansiyona ilerleme normotansiflere göre daha fazladır. İkinci 
önemli husus artan kardiovasküler hastalık ve stroke gelişim insidansıdır. Mikroalbuminüri, endotel hasarını gösterir. 
Erken dönemde tespit edilmesi başta hipertansiyon olmak üzere diğer kardiyovasküler olayların belirteci olabilir. Bu 
amaçla çalışmamızda prehipertansif hastalarda mikroalbuminüri sıklığını ve ilişkili risk faktörlerini değerlendirdik. 

MATERYAL METOD : 420 sağlıklı bireyin 92’de (%21.9) prehipertansif kan basıncı değeri tespit edildi. 24 saatlik 
idrar örneğinde mikroalbuminüri ölçüldü. Hastalar mikroalbuminürik ve normoalbuminürik grup olmak üzere ikiye 
ayrıldı. Hastaların glomerüler filtrasyon hızı, vücut kitle indexi, glukoz, üre, kreatinin, albumin, total kolesterol ve 
hemoglobin değerleri ile sigara içimi, beslenme tarzı, alkol tüketimi ve egzersiz parametreleri karşılaştırıldı. Gruplar 
arasında yaşam modalitesi, beslenme alışkanlığı, vücut kitle indeksi ve laboratuar parametreleri karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Hastaların 10’unda (%10.9) mikroalbuminüri tespit edildi.Mikroalbuminürik Grup 1 ile normoalbuminürik 
Grup 2 hastalar karşılaştırıldığında; yaş (p= 0,473), sistolik kan basıncı (p= 0,293), GFR ( p= 0,517), Idrar volumu/ 24 
saat (p=0,262), vücut kitle indeksi (p= 0,360), üre (p= 0,113), kreatinin (p= 0,658), glukoz (p= 0,680), albumin (p= 
0,215), total kolesterol (p= 0,298) ve hemoglobin (p= 0,059) arasında istatistiksel anlamlık görülmedi. Gruplar arasında 
diastolik kan basıncında(p= 0,048) istatistiksel anlamlı fark bulundu. Mikroalbuminüri ile diyastolik kan basıncı arasında 
pozitif, sedanter yaşam ile negatif korelasyon saptandı. 

SONUÇ: Mikroalbuminüri prehipertansif hastaların % 10.9’da saptandı. Mikroalbuminürinin diyastolik kan basıncı ile 
pozitif, sedanter yaşam tarzı ile negatif korelasyonu olduğu görüldü.
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PS84
MULTIPL MYELOM HASTALARINDA NEFROPATI VARLIĞI VE SIKLIĞI

Bülent Savut1, Melih Anıl2, Kültigin Türkmen3, Aynur Uğur Bilgin4, İsmet Aydoğdu5, Halil Zeki Tonbul2

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya2

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Erzincan3

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Konya4

İzmir Kent Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İzmir5 

GİRİş: Multipl myelom (MM) plazma hücrelerinin monoklonal artışı ile karakterize bir plazma hücre diskrazisidir. 
MM’da böbrek hastalığı sıklığı tanıma bağlı olarak %20-50 arasında değişmektedir. Bu çalışmada hastanemiz hematoloji 
ve nefroloji kliniklerine başvuran MM hastalarında nefropati sıklığı ve ilişkili faktörler araştırılmıştır.

YÖNTEM: Ocak 2006 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında hematoloji ve nefroloji polikliniklerine başvuran MM hastaları 
retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Kreatinin değeri 2 mg/dl ve üzeri olan 
hastalar myeloma bağlı renal yetmezlik olarak kabul edildi (Durie-Salmon sınıflaması, DSS). Üç aydan daha uzun süre 
hemodiyalize (HD) giren hastalar kalıcı diyaliz hastası olarak kabul edildi. SPSS 15.0 programı ile istatistiksel analizler 
yapıldı. Bu çalışma için etik kurul onayı alındı. 

BULGULAR: Toplam 104 kayıtlı hasta dosyası incelendi. Hastaların 55’i erkek (%52.9), 49’u (%47.1)kadındı. Yaş 
ortalaması 64 ± 10,6 yıl idi. Erken ölen 2 hasta dışında, hastaların tümü başlangıç tedavisi olarak vinkristin- adriyamisin- 
deksametazon veya melfelan- metilprednizolon (>65 yaş hastalar için) tedavileri aldı. 

Tablo 1’de anormal renal laboratuar bulguları gösterilmiştir. Proteinüri (≥0.5 g/gün) 53 hastada (%50.9) vardı. Renal 
tutulum (DSS’ye göre evre 2B 2 hasta, ve evre 3 B 30 hasta) 33 hastada (%31.7) görüldü. Serum kreatinini ≥2 mg/dl 
olanlarda hiperürisemi, hiperkalsemi, hipovolemi, oligüri ve mortailte oranları daha yüksek bulundu. Serum kreatinini 
≥2 mg/dl olanların %84.8’inde hipovolemi bulguları varken, serum kreatinini <2 mg/dl olanların sadece %21.1’inde 
hipovolemi vardı.

HD ihtiyacı 31 hastada (%29.8) vardı, bunların 19’unda (diyaliz yapılan hastaların %61.2’si, tüm hastaların %18.2’si) HD 
kalıcı oldu. Geçici ve kalıcı HD hastalarında yaş, başlangıç albumin, ürik asit, kalsiyum, kreatinin, LDH, hemoglobin, 
β2-mikroglobulin düzeyleri ve kemik iliği plazma hücre oranları farklılık göstermemiştir.

SONUÇ: MM hastalarının üçte birinde çoğu HD gerektiren anlamlı renal tutulum vardı. MM’nin renal fonksiyon 
üzerindeki etkileri ve ilişkili faktörler konusunda dikkatli olmalıyız.

Tablo 1. MM hastalarında anormal renal laboratuar bulguları

 Anormal laboratuar bulguları    Hasta Sayısı    Oran (%)  
 Azotemi (BUN>20 mg/dl)    63  60.6 

 Hiperkalsemi (Ca>10.5 mg/dl)    23  22.1 

 Hiperürisemi (ürik asit>7 mg/dl)   23  22.1 

 Proteinüri (>0.5 g/gün)    53  50.9 

 Nefrotik proteinüri (>3.5 g/gün)   11  10.5 

 Bence-Jones proteinürisi (n=31)    11  35.4 
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PS85
şİDDETLİ SEKONDER HİPERPARATİRODİ NEDENİYLE PARATİRODEKTOMİ 

YAPILMIş OLGULARIN TAKİP SONUÇLARI
A Abbas Özdemir1, Emre S Saygılı2, Tayfun Elibol1, Abdulkadir Demir3, Osman Maviş1

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul1

şarkışla Devlet Hastanesi, Sivas2

Özel Renin Diyaliz Merkezi, İstanbul3 

GİRİş: Renal Osteodistrofi (ROD), son dönem böbrek yetmezliğinin iskelet komplikasyonlarını tanımlamak için 
kullanılan bir terimdir. En sık görülen tipi artmış kemik yapımı ve artmış kemik yıkımının bir arada seyrettiği, yüksek 
parathormon (PTH ) düzeyi ile seyreden ve böbrek yetersizliğinin erken evrelerinden itibaren ortaya çıkmaya başlayan 
osteitis fibrosa tipidir. 

AMAÇ: Şiddetli sekonder hiperparatirodisi nedeniyle paratiroidektomi geçirmiş hemodiyaliz hastalarının ameliyat öncesi 
ve sonrası laboratuar, klinik verilerinin karşılaştırılması, paratirodektominin kısa ve uzun dönem komplikasyonlarının 
değerlendirilmesidir.

METOD: İstanbul’da Özel Renin Merkezinde 2000 Ocak-2012 Aralık tarihleri arasında hemodiyaliz tedavisi görüp 
sekonder hiperparatirodi nedeniyle paratiroidektomi geçirmiş, paratiroidektomi sonrası en az 18 ay takip değerleri 
bulunan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası Ca, P, CaxP, İPTH değerleri retrospektif olarak taranarak kaydedildi. 
Sonuçlar Wilcoxon signed rank testi ile değerlendirildi. 

SONUÇLAR: Farklı tarihlerde paratiroidektomi geçirmiş 6 hasta tespit edildi. Altı olgunun (4 erkek, 2 kadın) yaş 
ortalaması 52,33±14,43 ve ortalama diyaliz süreleri 111,83±27,52 ay idi. Paratiroidektomi sonrası ortalama takip süreleri 
47,06±21,94 ay olarak hesaplandı. Olgulardan birinde şiddetli sekonder hiperparatiroidi ile birlikte kalsiflaksi geliştikten 
sonra paratiroidektomi yapılmıştır. Bir diğer olguda sol patella tendon ruptürü geliştikten sonra paratiroidektomi 
geçirmiştir. Kalsiflaksi gelişen olguya total paratiroidektomi yapılıp, bir miktar paratiroid dokusu ön kol kas içine 
reimplante edilmiştir. Diğer olgular tümü subtotal paratiroidektomi geçirmiştir. Laboratuar parametreleri Tablo1 de 
görülmektedir.

TARTIşMA: Medikal tedaviye dirençli bazı ROD olgularına paratiroidektomi tedavisi yapılmaktadır. Paratiroidektomi 
sonrası akut dönemde iki olguda aç kemik sendromuna bağlı tetani ile seyreden hipokalsemi gelişti, parenteral kalsiyum 
glukonat infüzyonu ile kontrol edildi. Ön kola paratiroid otoimplantasyonu yapılmış olgunun takiplerinde PTH değerleri 
post-op 8 ay sonra 1000pg ın üzerine çıkması üzerine, paratiroid dokusu ön koldan eksize edildi. Diğer olgularda nüks 
görülmedi. Ca değerleri dikkate alındığında pre-post op fark görülmedi. Fosfor değerleri arasındaki fark ise az da olsa 
anlamlı idi. Özellikle CaxP ve PTH değerleri dikkate alındığında, paratirodektominin K/DOQI kılavuz değerlerine 
paralel veriler sağladığı görülmektedir. Paratiroidektomi sonrası olguların takip sürelerinin 47 ay olduğu ve hasta 
kaybının olmaması, kalsiflaksi ve tendon ruptürü gelişmeden önce kombine medikal tedaviye dirençli olgularda daha sık 
başvurulan bir tedavi seçeneği olmasının rasyonel olduğunu düşünmekteyiz.

Tablo 1

   Operasyon Öncesi   Operasyon Sonrası   p 
 Ca (mg/dl)    8,98±0,80  7,90±1,46  >0,05 

 P (mg/dl)    6,87±1,23  5,00±1,80  0,046 

 Ca X P  61,24±8,47  38,65±13,56  0,016 

 PTH (Pg/ml)    2053,33±514,70  229,06±293,84  0,028 
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PS86
TEK HEMODİYALİZ SEANSININ HEMODİYALİZ HASTALARINDA KIRMIZI 

KAN HÜCRELERE DAĞILIM GENİşLİĞİNE ETKİSİ 
Kenan Turgutalp1, Zeynep Ebru Eser1, Türkay Özcan2, Yavuz Gözükara3,  Ahmet Kıykım4

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Mersin1

Mersin Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin2

Mersin Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Mersin3

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları A.D. Nefroloji Bilim Dalı4 

GİRİş VE AMAÇ: Hemodiyaliz (HD) hastalarında morbidite ve mortalitenin en sık nedeni kardiyovasküler 
hastalıklardır (KVH). Özellikle HD esnasında diyaliz membranı ve kan arasındaki etkileşim proinflamatuar sitokinleri 
aktive edebilir. Bu inflamatuar markerlar HD hastalarında mortalite riskinin artışı ile yükselme göstermektedir. Altta 
yatan biyolojik mekanizmalar tam olarak bilinmemesine rağmen, kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW), kronik 
inflamasyon ve oksidatif stresin global belirteci olarak bilinmektedir. Son çalışmalarda yeni prognostik belirteç RDW’nin 
kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve normal populasyonda acil durumlardaki rolü tam 
olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmanın amacı , tek hemodiyaliz seansının RDW değerleri ve ilişkili faktörlere etkisini 
değerlendirmektir. 

METOD: En az 3 aydır hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği tanısı almış (SDBY) 72 hasta (34 erkek, 38 
kadın, ortalama yaş 50.7±18) çalışmaya dahil edildi. Haftada 3 kez HD tedavisi alan tüm hastalara low flux dializer 
kullanıldı. Ultrafiltrasyon miktarları kaydedildi. Hemoglobin, serum üre, kreatinin, albümin, ürik asit, kalsiyum, fosfor, 
parathormon, C-reaktif protein seviyeleri ölçüldü. RDW, CRP, albümin değerleri hemodiyalizden hemen önce, HD’in 
1., 2., 3. saatlerinde ve HD bittikten sonra ölçüldü. Kontrol grubu 64 sağlıklı hastadan seçildi. 

BULGULAR: Hemodiyaliz hastaları ve kontrol grubun biyokimyasal ve demografik parametrelerinin kıyaslanması 
Tablo 1’de gösterildi. HD hastalarında kontrol grup ile karşılaştırıldığında belirgin CRP ve RDW yüksekliği saptandı 
(p<0.05). Buna karşılık ortalama albümin değerleri HD hastalarında sağlıklı kontrollerden düşük saptandı ( p<0.05). 
Figür 1’de tek HD seansı öncesinde, sırasında ve sonrasında bakılan CRP, RDW ve albümin seviyelerinde değişiklik 
herhangi bir anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0.05). 

SONUÇ: HD hastalarında sağlıklı kontrollere göre RDW değeri yüksek bulundu. HD tedavisinin RDW değeri üzerine 
akut etkisi yoktur. 

Tablo 1. Hemodiyaliz hastaları ve kontrol grubun biyokimyasal ve demografik parametrelerinin kıyaslanması.

 Parametreler   HD hastaları    Kontrol grubu   p değeri 
 Cinsiyet , E/K  34/38  31/33  >0.05 

 RDW, %  15.4 ± 3.0  11.8±1.9  <0.05 

 hs-CRP, mg/L  41.7 ± 49.8  2.8±0.6  <0.05 

 Albumin, g/dL  3.3 ± 0.8  4.6±1.2  <0.05 

 Hemoglobin, g/dL  11.3 ± 1.3  14.4±2.4  <0.05 

 PLT, x103/mL  227.7 ± 90.4  325±102.3  <0.05 

 SBP, mmHg  120.5 ± 18.7  115.3±14.7  <0.05 

 DBP, mmHg  74.2 ± 11.0  70.3±8.9  <0.05 
Kısaltmalar:;E, erkek,K,kadın; HD, hemodiyaliz; RDW, kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği; hCRP, high sensitive C-reactive protein; PLT, platelet; SBP, 

sistolik kan basıncı; DBP, diastolik kan basıncı
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PS87
DİABETİ VE HİPERTANSİYONU OLMAYAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA EPİKARDİAL YAĞ 

DOKUNUN EKOKARDİYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sultan Özkurt1, Yusuf Karavelioğlu2, Ahmet Musmul3

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nefroloji Bölümü, Çorum1

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Çorum2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Bölümü, Eskişehir3 

AMAÇ: Ekokardiyografi ile ölçülebilen epikardial yağ doku (EYD) çeşitli metabolik parametrelerle ilişkili bulunmuştur. 
Yeni bir kardiyovaskuler risk belirteci kabul edilen EYD son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda daha az çalışılmıştır. 
Biz çalışmamızda nondiyabetik, nonhipertansif hemodiyaliz(HD) hastalarında EYD ve karotis intima-media kalınlığını 
(KIMK) değerlendirmeyi amaçladık.

METOD: Çalışmaya nonhipertansif, nondiyabetik 47 HD hastası (22 erkek, 25 kadın, ortalama yaşı 54 (44.3-60.8) 
yıl)ve yaş-cins uyumlu 41 sağlıklı kontrol grubu (17 erkek, 24 kadın, ortalama yaşı 52 (48-56) yıl)dahil edildi. Tüm 
katılımcılarda ekokardiyografik olarak EYD ve ultrasonografik olarak Karotis intima-media kalınlığı ölçüldü, rutin 
laboratuar parametreleri çalışıldı.

BULGULAR: Çalışmamızda HD hastalarındaki üremik hasta profiliyle uyumlu laboratuar bulguları elde ederken, HD 
hastalarının KIMK değeri kontrol grubundan anlamlı yüksek [0.79 (0.64-0.93) vs, 0.6 (0.53-0.68) p <0,001], EYD 
değerleri benzer bulundu [0.5 (0.33-0.6) vs, 0.4 (0.4-0.53) p>0,05].

SONUÇ: Üremik hastalarda EYD metabolik sendromla ilişkili durumlar varlığında kardiyovasküler risk belirteci olarak 
kullanılabilir. Bununla birlikte ekokardiyografik olarak EYD ölçümü kolay, noninvaziv, ucuz ve güvenilir bir işlemdir.

Tablo. HD hastaları ve kontrol grubunun laboratuvar bulgularının karşılaştırılması.

 Laboratuvar bulguları   HD hastaları   Kontrol grubu   P değeri 
 *Hemoglobin(g/dl)   11.4 (11.1-12.4)   14.3 (12.8-15.1)    <0,001 

 *Glukoz (mg/dl)   85 (77.3- 92.5)    95 (90-102)    <0,001 

 *Albumin (g/dl)   3.8 (3.7-4)   4.7 (4.4-04.8)   <0,001 

 *Serum kreatinin (mg/dl)   9.6 (8.3-11.3)   0.8 (0.65-1)   - 

 *LDL kolesterol (mg/dl)   103 (87.3-125)    121 (97.5- 151)   0,032 

 *HDL kolesterol (mg/dl)   27 (23.3-33)   48.5 (42- 60.5)   <0,001 

 *Trigliserid (mg/dl)   179 (128.5-242.8)   113 (86-174.5)    0,001 

 *C-reaktif protein (mg/L)   2 (1.5-3)    1.7 (1.2- 2.1)   0,004 

 **Urik asid (mg/dl)   6,832±1,15  4,782±0,93   <0,001 

 *Kalsiyum(mg/dl)   8.9 (8.1-9.6)   9.5 (9.3-9.8)    <0,001 

 *Fosfor (mg/dl)   5.2 (4.6-5.8)   3.6 (3.3-4)   <0,001 

 *CaXP( mg²/dl)   46.7 (37.6-51.5)   35.2 (31-38.2)   <0,001 

 iPTH (pg/ml)   380 (234- 631)    -  - 

 *EYD(cm³)   0.5 (0.33-0.6)   0.4 (0.4-0.53)    0,908 

 *CIMK(mm)   0.79 (0.64-0.93)   0.6 (0.53- 0.68)   <0,001 
*Mann Whitney U **T Test
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PS88
NORMOTANSİF VE NONDİABETİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ATRİAL 

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yusuf Karavelioğlu1, Sultan Özkurt2

Hitit Üniversitesi, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Çorum1

Hitit Üniversitesi, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Çorum2 

GİRİş: Atrial fibrilasyon klinik pratikte en sık karşılaşılan ritim problemidir ve artmış mortalite sebebidir. Bu durum 
hemodiyaliz hastaları için de geçerlidir. Atrial electromechanical coupling time (EMCT) son zamanlarda atrial aritmilerin 
öngörülmesinde kullanılan non-invaziv ve kullanışlı bir yöntemdir. EMCT, invaziv electrofizyolojik testlerde ölçülen 
atrial ileti zamanları ile koreledir. EMCT hipertansiyon ve diabetes mellitus gibi bir çok hastalık durumunda çalışılmıştır 
ve atrial fibrilasyon gelişimini öngördügü gösterilmiştir.Biz bu çalışmada EMCT’yi normotansif hemodiyaliz hastalarında 
araştımayı hedefledik.

MATERYAL VE METODLAR:Çalışmaya 47 hipertansiyon ve diabeti olmayan hemodiyaliz programındaki hasta 
alınırken kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı gönüllüler alındı. Doku Doppler ekokardiyografi ile 
ölçülen Interatrial ve intraatrial elektromekanik gecikme değerleri kalp hızına göre düzeltilerektek hesaplandı.

BULGULAR: PAc lateral süreleri çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek izlendi (61±20 vs. 46±13; 
p< 0.001). Hem Interatrial hem de sol intra-atrial elektromekanik gecikme kontrol grubuna göre anlamlı farklı izlendi 
(34 ±17 vs.22 ±15 ms; p:0.002; 24 ± 15 vs.11 ±8 ms; p <0.001, sırasıyla). P maximum ve P-wave dispersion (PWD) 
hemodiyaliz grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek izlendi (130 ± 10 vs. 106 ± 20 ms; p<0.001NS;)(65 ±17 vs. 
44 ±21 ms; p<0.001).

SONUÇ: EMCT hemodiyaliz hastalarında anlamlı yüksek izlendi. EMCTdeki bu uzama interatrial iletiyi etkileyebilecek 
hipertansiyon ,diabetes mellitus, kapak hastalığı ve yapısal kalp hastalıgı olmaksızın izole olarak kronik böbrek 
yetersizligi tabosu ile ilişkilendirilebilir.
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PS89
DİYALİZE GİREN 93 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Ferhan Latife Yavuz Gökçe1, Aylin Baydar Artantaş2, Mehmet Uğurlu3

Özel Derince Diyaliz Merkezi, Kocaeli1

Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara2

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara3 

ÖZET: Son dönem böbrek yetmezliği sıklığı giderek artmaktadır. Türkiye’de de kronik böbrek ve son dönem böbrek 
hastası sayısı artmaktadır. Çalışmamızda diyalize giren 93 hasta değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, mevcut 
hastalıkları, diyalize girme süreleri gibi bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Etyolojilerinde bakıldığında; 57 
hastada hipertansiyon (%61.2), 30 hastada diabetes mellitus (%32.2), 24 hastada (%25.8) da her ikisinin bir arada 
olduğu görüldü. Kronik hastalıklarla mücadelenin kronik böbrek ve son dönem böbrek hastalığı gelişmini öneli ölçüde 
azaltacağı düşünülmektedir.
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PS90
ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN AND ACUTE KIDNEY INJURY IN PUMP-ON 

CARDIAC SURGERY
Abduzhappar Gaipov1, Yalçın Solak2, Kultigin Türkmen2, Aysun Toker3, Hümeyra Çiçekler4, Ramazan Uçar5, 

Alper Kılıçaslan6, Niyazi Görmüş7, Halil Zeki Tonbul2, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk2

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicne, Department Of Nephrology, Konya, Turkey And 
National Scientific Medical Research Center, Astana, Kazakhstan.1

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicne, Department Of Nephrology, Konya2

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicne, Department Of Biochemistry, Konya3

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicne, Department Of Biochemistry Konya4

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicne, Department Of Internal Medicine, Konya5

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicne, Department Of Anesthesiology, Konya6

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicne, Department Of Cardiovascular Surgery, Konya7 

BACKGROUND: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is a novel biomarker of acute kidney injury 
(AKI). Ischemia Modified Albumin (IMA) is used to detect acute ischemic events. The aim of our study was to determine 
the predictive role of IMA in the development of AKI in patients undergoing pump-on cardiac surgery.

METHODS: This is a prospective study of patients who were underwent pump-on cardiac surgery due to coronary 
artery bypass grafting and/or cardiac valve surgery. AKI defined according to KDIGO AKI guideline. Blood samples for 
measurement of IMA, NGAL and creatinine levels were collected prior to cardiac surgery (0th h) and in the time course 
on 2nd, 12th and 24th hours after conducted surgery (2h, 12h, and 24h respectively), and neutrophil-to-lymphocyte 
ratio (NLR) was calculated from hemogram as well. Patients who developed AKI were divided into two subgroups as 
progressing and progressing AKI. Criteria for progression of AKI included the transition from the stage I to the II or III, 
from the II stage to the III stage and the need of CRRT.

RESULTS: Fourty eight patients (31 males, 17 females) were included in the study. After CABG, 33 patients developed 
any stage of AKI, 22 of them non-progressing AKI, 11 – progressing AKI. The basal characteristics of patients are 
showed in table 1.

All of the markers significantly increased after cardiac surgery, but IMA and NLR levels were not different between the 
groups (figure 1). ROC analysis of 2nd hour’s markers showed that NGAL and creatinine had significantly large area 
under the curve (AUC) than IMA and NLR to predict AKI developed at 24 hours (table 2).

CONCLUSIONS: IMA as well as NLR increased after cardiac surgery, but not predicted development of AKI.
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ROC analysis of 2nd hour%u2019s markers 

 2nd h markers    AUC  P value 
 NGAL  0,731  0,008 

 Creatinine  0,715  0,014 

 IMA   0,480  0,820 

 NLR   0,685  0,034 

General Charackteristics

   Non AKI (n=15)   AKI nonprogressors (n=22)   AKI progressors (n=11)   P value 
 Age, years   47,9±16,6  54,9±13,3  61,1±10,8  0,066 

 LVEF, %   54,5±9,0  54,9±10,2  54,4±9,2  0,912 

 GFR, ml/min   118,3±23,5  115,2±39,1  76,0±28,8  0,003 

 Creatinine, mg/dL   0,73±0,15  0,75±0,22  1,05±0,39  0,003 

 NGAL, ng/ml   93,03±33,27  119,99±49,81  149,92±53,03  0,012 

 IMA, ABSU   0,64±0,1  0,64±0,06  0,64±0,07  0,994 

 NLR   1,94±0,48  2,17±0,82  2,9±1,99  0,097 

 Pump Time, min   107,67±36,21  120,64±38,52  115,55±34,89  0,582 

 ICU stay, days   2,6±0,99  3,41±1,84  9,18±9,93  0,003 

Time course graphics of markers between non AKI and AKI groups
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PS91
EVRE 1-4 KRONİK BÖBREK HASTALARINDA PULMONER HİPERTANSİYON 

SEKONDER HİPERPARATİROİDİZM İLİşKİSİ
Gültekin Gençtoy1, Cevahir Haberal2, Tonguç Saba2, Olcay Eldem3, Serap Arıkan4, Siren Sezer1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara3

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara4 

GİRİş/AMAÇ: Paratiroid hormon (PTH) yüksekliği ile ilşkili pulmoner kalsifikasyon ve buna bağlı pulmoner 
hipertansiyon (PHT) gelişimi deneysel kronik böbrek yetmezliği oluşturulan köpeklerde gösterilmiştir (1). Prediyaliz 
ve diyaliz hastalarında artmış PHT sıklığı, PHT ile sekonder hiperparatiroidizm ilişkisi saptanmıştır (2-3). Bu çalışmada 
kronik böbrek hastalarında PHT sıklığı, PTH ve diğer metabolik değişkenlerle ilişkisi araştırılmıştır.

HASTALAR/METOD: Çalışmaya bilinen kalp yetmezliği, kapak hastalığı, ritm bozukluğu veya primer akciğer hastalığı 
bulunmayan, sigara kullanmamış 190 (116E,74K;ort.yaş:64.7±15.6) evre1-4 kronik böbrek hastası alındı.Ortalama MDR-
GFR 37.9±21.2 idi. Etiyolojik faktör 52 hastada (%27.3) diyabet, 36 hastada (%19) hipertansiyon, 56 hastada (%29.4) 
glomerulonefrit veya tübülointersitisyel nefritti. Tüm hastalarda diyaliz sonrası Ekokardiyografi (HP Sonos 4500) ile 
pulmoner arter basıncı (SPAP), ejeksiyon fraksiyonu (EF), atrioventriküler çap ve fonksiyonlar değerlendirildi. Serum 
albumin, lipid parametreleri, CRP, kalsiyum, fosfor, paratiroid hormon (PTH), ferritin düzeyleri standart metotla çalışıldı.

SONUÇLAR: Hastaların %39.7 (76) sinde PHT (PAP>35mm-Hg) mevcuttu. Yaş, cinsiyet, MDR-GFR, EF, DM 
sıklığı, albumin, Hb, CRP, Ca, P, PHT olan ve olmayan gruplarda farksızdı. PAB PTH düzeyleri ile pozitif korrele 
idi (r=0.39;p=0.02). PTH düzeyi PHT olan hasta grubunda daha yüksekti (218±159.3;126.4±68.5;p=0.04).

TARTIşMA: Bu çalışma kronik böbrek hastalarında prediyaliz dönemde sekonder hiperparatiroidizmin PHT gelişiminde 
önemli rolü olduğunu düşündürmektedir. 

REFERANSLAR:
4. AKMAL M, BARNDT RR, ANSARİ AN, MOHLER JG, MASSRY SG. EXCESS PTH İN CRF İNDUCES PULMONARY CALCİFİCATİON, 
PULMONARY HYPERTENSİON AND RİGHT VENTRİCULAR HYPERTROPHY. KİDNEY INT. 1995 JAN;47(1):158-63.
5. HAVLUCU Y, KURSAT S, EKMEKCİ C, CELİK P, SERTER S, BAYTURAN O, DİNC G. PULMONARY HYPERTENSİON İN 
PATİENTS WİTH CHRONİC RENAL FAİLURE. RESPİRATİON. 2007;74(5):503-10
6. AMİN M, FAWZY A, HAMİD MA, ELHENDY A. PULMONARY HYPERTENSİON İN PATİENTS WİTH CHRONİC RENAL 
FAİLURE: role of parathyroid hormone and pulmonary artery calcifications. Chest. 2003 Dec;124(6):2093-7.

figür 1
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PS92
STABİL ANGİNA PEKTORİSLİ HASTALARDA DAMAR TUTULUM 

DERECESİNİN SERUM VASPİN DÜZEYİ İLE İLİşKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Oktay Özkan1, İlter Bozacı2, Soner Sarı2, Meltem Gürsu1, Vehbi şirikci2, Macit Koldaş3, Hikmet Feyizoğlu2, 
Savaş Öztürk1

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Nefroloji Kliniği, İstanbul1

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul2

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Biyokimya, İstanbul3

AMAÇ: Gelişmiş ülkelerde ölüm nedenleri arasında ilk sırada aterosklerotik koroner arter hastalıkları yer almaktadır. 
Son çalışmalarda adipöz dokunun sadece yağ deposu olmayıp aynı zamanda çeşitli endokrin fonksiyonları da olan 
bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Vaspin de visseral yağ dokudan salınan insüline duyarlı bir adipositokindir. Yapılan 
çalışmalarda koroner arter hastalığı ile serum vaspin düzeyleri arasında korelasyon olduğu iddia edilmiştir. Biz de stabil 
angina pektoris yakınması ile gelen hasta grubunda, serum vaspin düzeyi ile koroner anjiografilerdeki damar tutulum 
derecesi arasındaki ilişkiyi araştırdık.

MATERYAL-METOD: Çalışmaya stabil angina pektoris tanısıyla koroner anjiyografisi yapılan 88 hasta (33 kadın, 54 
erkek) alındı. Bilinen daha ağır koroner hastalığı olan hastalar (geçirilmiş Mİ ve/veya koroner arter bypass operasyonu, 
belirgin kalp kapak hastalığı) dışlandı. Anjiyografide koroner lezyonların derecesi modifiye Gensini skorlama sistemi 
ile belirlendi. Buna göre lezyonlar 2 grupta incelendi.

GRUP 1: Koroner anjiyografisinde anlamlı darlık yapmayan lezyonu olanlar ve/veya Gensini skoru 50’den düşük olan 
hastalar alındı. 

GRUP 2: Koroner anjiyografisinde anlamlı damar tutulumu olanlar ve/veya Gensini skoru 50’den büyük olan hastalar 
alındı.

BULGULAR: Gensini skor ortalaması 43.67±51.01 (0-268) bulundu. Grup 1 ve grup 2 arasında serum vaspin düzeyleri 
açısından anlamlı fark yoktu (p=0 (Tablo-1). Vaspin düzeyleri, cinsiyetler arasında farklı bulunmadı. Tutulan damar 
sayısı ile vaspin arasında korelasyon saptanmadı (p=0.75). Hastalar, diyabet varlığına göre değerlendirildiklerinde ise, 
vaspin, açısından gruplar arasında fark saptanmadı.

SONUÇ: Bu bulguların sebebi açık olmamakla birlikte çalışmamızdaki hasta gruplarının seçimi ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir. Çalışmamızda ağır koroner arter hastalığı olan grupların dışlandığı, stabil anginalı hastalarda, 
koroner lezyonu olan ve olmayan hastalar kıyaslandığı göz önüne alındığında, vaspin düzeyinin farklı bulunmaması, 
potansiyel koroner lezyonu olasılığının hasta grupları arasında belirgin farklı olmayanlardan seçilmesine bağlı olabilir. 
Bizim çalışmamızın da dahil olduğu tüm bu çalışmalardaki farklı verileri açıklayabilecek görünür somut bir gerekçe 
olmamakla birlikte, tüm koroner arter hastalarında vaspin düzeyini değerlendirmenin zor olduğunu, obesite ve diyabetin 
vaspin düzeylerine etkili faktörler olduğu, ayrıca birçok farmakolojik veya non-farmakolojik etkenlerin plazma sitokin 
ve adipokin düzeylerini etkilediğinin bilinmesi gerekir. Stabil angina pektorisli hastalarda anlamlı koroner arter lezyonu 
saptananlar ile saptanmayanlar karşılaştırıldığında; serum vaspin düzeylerinde önemli bir fark saptanmamıştır. Vaspin, 
koroner lezyonların derecesini göstermede duyarlı bir gösterge olmayabilir. Ancak, randomize, kontrollü ve prospektif 
çalışmalar ile, özellikle vaspin düzeylerinin koroner hadiselerle olan potansiyel dinamik ilişkisinin ortaya konması 
gerekir.

Grup 1 ve 2 demografik ve laboratuvar verileri
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Grup 1 ve 2 Vaspin Düzeyleri
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PS93
DİYABETİK NEFROPATİLİ HASTALARDA sTWEAK DÜZEYLERİ İLE 

INFLAMATUVAR BELİRTEÇLER ARASINDAKI İLİşKİ
Meltem Gürsu1, Seçil Demir2, Savaş Öztürk3, Soner Sarı4, Egemen Cebeci3, Macit Koldaş4, Mehmet Yamak2, 

Oktay Özkan 3, Rümeyza Kazancıoğlu5, Fuat şar2

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul1

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul 2

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul3

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul4

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniği, İstanbul5

GİRİş: sTWEAK, birçok organ sistemi üzerinde etkisi olan bir TNF süper ailesi üyesidir. sTWEAK düzeyleri kronik 
böbrek hastalığı olan hastalarda ve hemodiyaliz hastalarında daha düşük saptanmıştır. Çalışmamızda diyabetik nefropatili 
hastalarda sTWEAK’in bir inflamatuvar belirteç olarak rolünü çalışmayı amaçladık.

METOD: Çalışmamıza normoalbüminürik (Grup-1), mikroalbüminürik (Grup-2) ve makroalbüminürik (Grup-3) 
diyabetik hastalar dahil edildi. Hastaların demografik, klinik ve rutin biyokimyasal verileri yanında hsCRP, sTWEAK, 
IL-1 ve TNF-α düzeyleri ölçülerek kaydedildi.

BULGULAR: Çalışmamıza 118 hasta dahil edildi. Gruplar yaş, cinsiyet, diabetes mellitus süresi ve vücut kitle 
indeksleri açısından benzerdi. Grupların biyokimyasal verileri Tablo-1’de sunulmuştur. Gruplarda sTWEAK (p=0.696) 
ve TNF-α (p=0.620) düzeyleri istatistiksel olarak benzer saptandı (Tablo-2, Şekil). Grup-1’de IL-1 düzeyleri Grup-3’e 
kıyasla anlamlı derecede daha yüksek saptanmıştır. Diğer gruplar arası karşılaştırmalarda fark saptanmadı. sTWEAK, 
IL-1 ve TNF-α düzeyleri üzerine cinsiyetin etkisinin olmadığı tespit edildi. Renin anjiyotensin sistemi blokeri kullanan 
hastalarda IL-1 düzeyleri daha düşük saptanırken, sTWEAK, TNF-α ve hsCRP düzeyleri RAS blkeri kullanan ve 
kullanmayan hastalarda benzer saptandı. sTWEAK düzeyleri IL-1 düzeyleri ile pozitif korele idi (r=0.455; p<0.001). 
Diğer inflamatuvar belirteçlerle arasında ilişki saptanmadı. sTWEAK düzeyleri ile kan şekeri düzeyi ve HbA1c seviyeleri 
arasında ilişki saptanmadı.

SONUÇ: Çalışmamızda proteinüri ve kan şeker regülasyonu düzeyinin sTWEAK düzeyleri üzerine etkisinin olmadığı 
görülmektedir. Daha önce yapılmış çalışmalarda sTWEAK düzeylerinin glomerüler filtrasyon hızı ile ilişkili olduğu 
bildirilmiştir. Biz muhtemelen çalışmamıza alınmış hastaların tümünün glomerüler filtrasyon hızı 60 ml/dk’nın üzerinde 
olduğundan, böyle bir ilişki tespit etmedik.

Şekil:  Grupların sTWEAK, IL-1 ve TNF-α düzeyleri

Tablo-2: Grupların sTWEAK, IL-1 ve TNF-alfa düzeyleriTablo-1: Grupların biyokimyasal verileri
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PS94
MANGANEZ SÜPEROKSİT DİSMUTAZ GEN POLİMORFİZMİ VE AKUT 

BÖBREK HASARI ARASINDAKİ İLİşKİ
Veysel Kıdır1, Efkan Uz2, Ayşe Yiğit3, Atila Altuntaş1, Barbaros Yiğit3, Salih İnal1, Ebru Uz4,  

Mehmet Tuğrul Sezer1, H.Ramazan Yılmaz5

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Isparta1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Isparta3

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul4

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Konya5 

AMAÇ: Reaktif oksijen türleri (ROS) akut böbrek hasarı (ABH)’nın önemli mediatörleridir. Manganez süperoksit 
dismutaz (Mn-SOD), bir sinyalizasyon kaskadı yoluyla ROS tarafından uyarılan ve düzenlenen mitokondriyal 
antioksidan bir enzimdir. Mn-SOD’un genetik polimorfizmi, artmış intraselüler oksidatif stres ile ilişkili bulunmuştur. 
Biz bu çalışmayı Mn-SOD gen polimorfizmi ile ABH ilişkisini araştırmak amacıyla yaptık.

YÖNTEM: ABH nedeniyle hastaneye yatan hastalardan (n = 61) ve sağlıklı bireylerden (n = 50) izole edilen DNA 
örneklerinde restriction fragment length polymorphism-polimeraz zincir reaksiyonu (RFLP-PCR) yöntemi kullanılarak 
Mn-SOD geninin Ala-9Val polimorfizmi analiz edildi.

BULGULAR: Hasta ve kontrol gruplarının beklenen ve gözlenen genotip dağılımları Hardy Weinberg dengesine 
uymamaktaydı. Hasta ve kontrol grupları arasında genotipik dağılım anlamlı olarak farklıydı (p=0.02). Ala/Ala ve Ala/
Val genotipi ile ABH sıklığı artarken Val/Val genotipi ile azalmakta idi (Tablo 1). Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, serum 
kreatinin düzeyi, oligüri varlığı, ABH’a katkıda bulunan neden, eşlik eden hastalıklar, diyaliz gereksinimi ve hastanede 
kalış süresi açısından genotip grupları arasında anlamlı farklılık yoktu.

SONUÇ: Mn-SOD genindeki Val/Val genotipi Türk populasyonunda ABH gelişiminde koruyucu rol oynuyor olabilir. 
Bu ilişkiyi doğrulamak için daha büyük çalışmalar gereklidir.

ANAHTAR KELİMELER: Akut böbrek hasarı, MN-SOD gen polimorfizmi

Mn-SOD geni Ala-9Val polimorfizminin genotip frekansları 

   Ala/Ala 
n(%)  Ala/Val n(%)   Val/Val n(%)   p 

 ABH (n=61)   5 (8,2)   43 (70.5)   13 (21.3)    0.02 

 Kontrol (n=50)   0 (0)   31 (62)   19 (38)    
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PS96
TRANSPLANTASYON ÖNCESİ ADİNAMİK KEMİK HASTALIĞI VARLIĞI POST-

TRANSPLANTASYON OSTEOPOROZİS VE DAMAR SERTLİĞİ İÇİN RİSK 
FAKTÖRÜDÜR

Siren Sezer1, Mehtap Erkmen Uyar1, Emre Tutal1, Zeynep Bal1, Orhan Guliyev1,  
Turan Çolak1, Nurhan Özdemir Acar1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1 

GİRİş: Arteryel sertlik vasküler kalsifikayon, sistemik ateroskleroz ve kardiyovasküler riskin erken belirtisi olarak 
kabul edilmiştir. Osteoporoz tanısı almış hastalarda hem arteryel sertlik hem de vasküler kalsifikayon gözlenmiştir. 
Adinamik kemik hastalığı yaşlanma ve mikro inflamasyonla ilişkilidir. Bu faktörlerin tümü nabız dalga basıncı ve kemik 
yoğunluğunu etkiler. Geçmiş çalışmalar vasküler kalsifikasyon ve adinamik kemik hastalığı arasında güçlü ilişki ortaya 
koymuştur. Bu çalışmada amacımız pre-transplant kemik aktivitesi ile post-transplant osteoporoz ve arteryel sertlik 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

MATERYAL METOD: En az bir yıldır takip edilen 150 renal transplant alıcısı çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların 
standart klinik (yaş, cinsiyet, diyaliz süresi, post-transplant süre) ve biyokimyasal parametreleri, transplant öncesi ve 
sonrası PTH seviyeleri, post-transplant lumbar t-skorları ve nabız dalga hızları (PWv),post-transplant vitamin D tedavileri 
analiz edildi. PWv karotis ve femoral arterler üzerinden SphygmoCor sistemi ile ölçüldü. Transplant öncesi düşük serum 
PTH seviyesine sahip hastalar (Grup 1, n:91) (PTH<150 pg/ml, ort. 68.32±48.2 pg/ml) yüksek PTH seviyesine sahip 
hastalarla (Grup 2, n:59) (379.8 ±102.1 pg/ml) karşılaştırıldı. PTH seviyesinde artışı (pretransplant değerlerden %20 
oranında artış) predikte eden risk faktörleri ayrıca değerlendirildi. 

SONUÇLAR: Transplantasyon sonrası PTH değerleri pretransplant düşük PTH grubunda hafif artarken veya aynı 
kalırken; pretransplant yüksek PTH grubunda belirgin bir düşüş gösterdi. Post-transplantasyon osteoporoz varlığı ve 
PWv değerleri Grup 1 hastalarında belirgin yüksekti (%44 karşın %33, p:0.029) (%34.3 karşın %19.5, p:0,032). Her iki 
grupta da posttransplant PTH >20% artış yüksek serum kreatinin, fosfor ve düşük GFR değerleri (p:0,006, 0,005 and 
0,006 respectively) ve yüksek PWv değerleri ile ilişkiliydi (7.4±2.3 vs. 6.4±2.0 respectively, p:0.08).

TARTIşMA: Pre-transplant düşük serum PTH değerleri post-transplant osteoporoz ve artmış arteryel sertlik için 
önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle kadavradan renal transplantasyon bekleme listesindeki hastalar için optimum bir 
PTH seviyesi belirlenmelidir. Post transplantasyon PTH seviyelerinde artış ise graft fonksiyon kaybı ve vasküler sertlik 
ile ilişkilidir; bu nedenle transplantasyon sonrası serum PTH değerlerinin yakın takibi ve yüksek değerlerin tedavisi 
oldukça önemlidir.



101Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

PS97
HİPOMAGNEZEMİ RENAL GRAFT YETMEZLİĞİ İLE YAKINDAN İLİşKİLİDİR

Mehtap Erkmen Uyar1, Siren Sezer1, Zeynep Bal1, Emre Tutal1, Orhan Guliyev1, Saliha Yıldırım2,  
Turan Çolak1, Nurhan Özdemir Acar1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara2 

GİRİş: Kronik böbrek hastalığı varlığında mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni kardiyovasküler hastalıklarıdır. 
Klinik çalışmalar düşük serum magnezyum (Mg) değerlerinin SDBY hastalarında arteriyel hipertansiyon, endotel 
disfonksiyonu ve kardiyovasküler mortalite ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Yapılan hayvan çalışmalarında 
hipomagnezemi glomerular disfonksiyon ve kronik renal fibrotic lezyonlara yol açmıştır. Bu çalışmada amacımız renal 
transplant alıcılarında serum Mg seviyelerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle olan ilişkisini araştırmaktı. 

METHODS AND ANALYSİS: All patients’ standard clinical (age, gender, duration of hemodialysis, post-transplant 
time) and biochemical parameters , echocardiographic measurements were analyzed. All patients underwent 
echocardiographic examinations and left ventricular mass (LVM) was calculated according to the formula and indexed 
for body surface area to give LVMI. En az bir yıldır takip edilen 226 renal transplant alıcısı çalışmaya dahil edildi. Tüm 
hastaların standart klinik (yaş, cinsiyet, diyaliz süresi, post-transplant süre) ve biyokimyasal parametreleri analiz edildi. 
PWv karotis ve femoral arterler üzerinden SphygmoCor sistemi ile ölçüldü. Tüm hastalara ekokardiyografik inceleme 
yapıldı ve sol ventrikül kütle indeksi (LVMI) Devereux formula ile hesaplandı. 

SONUÇLAR: Hastalar serum Mg seviyelerine göre; grup 1 serum Mg ≤1.8 mg/dl (n:56) ve grup 2 serum Mg >1.8 
mg/dl (n:170) olarak ikiye ayrıldı. Hastalarımızın hiçbirinde hiperrmagnezemi (>2.6 mg/dl) yoktu. Hipomagnezemik 
grupta hipoalbüminemi (p:.042), artmış serum kreatinin (p:.021), ve PTH seviyeleri (p:.001) ve artmış proteinüri (2332 
mg/24 h karşın 787 mg/24 h, p:.004) grup 2’ye göre daha fazla idi. Grup 1 hastaları grup 2 hastalarına göre daha 
düşük hemoglobin (p:.031) ve kalsiyum (p:.012) seviyelerine sahipti. Hipomagnezemi yüksek sistolik kan basıncı ile de 
belirgin ilişkili idi (137 mmHg, p:.047). Serum Mg seviyeleri ve LVMI arasında anlamlı ilişki yoktu. 

TARTIşMA: Transplantasyon sonrası hipomagnezemi renal fonksiyon kaybı ve hipertansiyon ile yakından ilişkilidir. 
Renal transplant alıcılarında serum Mg seviyeleri graft fonksiyon kaybını saptamak ve önlemek için sıkı control altında 
tutulmalıdır.
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PS98
UNİLETERAL NEFREKTOMİLİ HASTALARIN ENDOTEL FONKSİYONLARININ 

DEĞERLENDİRLİMESİ
Yusuf Karavelioğlu1, Sultan Özkurt2

Hitit Üniversitesi, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Çorum1

Hitit Üniversitesi, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Çorum2 

AMAÇ: Canlı böbrek vericiliğinin uzun dönemde güvenilir oldugu bilinmektedir. Uninefrektomi donör vericiligi 
haricinde taş, enfeksiyon, tm ve travma gibi sebeplere bağlı olarak da yapılabilmektedir. Uzun dönemde uninefrektominin 
etkileri ile ilgili verilerde çelişkiler bulunmaktadır. Uninefrektomi durumu ile azalan total nefron sayısı zararlı etkilere 
daha fazla maruziyet anlamı taşımaktadır. Renal fonksiyonlarda bozulmanın her aşamasında kardiyovasküler etkiler 
gözlenir. Vasküler yataktaki bu değişikliklerin en erken ve hassas göstergesi endotel fonksiyonlarıdır ve yaygın olarak 
brakial arterden akım aracılı dilatasyon ile ölçülebilir. Hipertansiyon ve diabetes mellitus hem renal fonksiyon kaybının 
hem de endotel disfonksiyonunun en önemli iki sebebidir. 

Biz bu çalışmada çeşitli sebeplere bağlı nefrektomi öyküsü olan normotansif, nondiyabetik ve nonüremik hastaların 
brakial arter- akım aracılı dilatasyon yöntemi ile endotel fonsiyonlarını sağlıklı grup ile karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL VE METOD: Çalışmaya ekokardiyografik bulguları normal olan 41 normotansif, nondiyabetik 
uninefrektomize hasta ve yaş cins uyumlu 42 sağlıklı kontrol dahil edildi.

BULGULAR: Çalışmamızda brakial arter çap (%) artış oranlarında nefrektomize hastalar (median değeri 12.5 (5-56) yıl 
) ve kontrol grubu arasında anlamlı fark izlenmedi (19±9.1 vs 22±8.9, p>0.05 sırasıyla). Her iki grup arasında tansiyon 
arterial değerleri benzer bulundu. Karotis intima media kalınlığı da guruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi.

SONUÇ: Uzun dönem nefrektomi sonrasında eğer hasta normotansifse ve böbrek fonksiyonları normal ise vasküler 
fonksiyonların en hassas göstergesi olan akım aracılı dilatasyon saglıklı popülasyon ile anlamlı farka sahip değildir.

Comparision of uninephrectomy group and control group

    uninephrectomy group 
(n=41)  

 control 
group(n=42)  p 

 ^Cins (erkek/kadın)  22/20  24/17  NS 
 *Yaş (yıl)   42 ± 10  43 ±6  NS 
 *Sistolik kan basıncı (mmHg)   118 ±9  114 ±8,9  NS 
 *Diastolik kan basıncı (mmHg)   75±8,2  74±6,9  NS 
 *Nabız basıncı (mmHg)  74±10  71±13   NS 
 *Ortalama arteriyel basınç (mmHg)  27,9±3,9   28,6±3,8   NS 
 *İstirahat kalp hızı   70±16   65±7  NS 
 *VKI (kg/m2)   27,9±3,9   28,6±3,8   NS 
 * Üre (mg/dL)  32±7,7   30 ± 6,4   NS 
 *Serum kreatinin (mg/dL)  0,92 ±0,16   0,71 ±0,18   NS 
 *Hemoglobin (g/dL)   13±1,3   13,8±1,56   NS 
 *Hematocrit (%)  42,7±71   41,7  NS 
 *Glukoz (mg/dL)   97,7±145±71   149±98  NS 
 *Karotid arter intima-media 
kalınlığı (mm)   0,6±0,10   0,56±0,14  NS 

 *Brakial arter çap artış oranı (%)   19±9,1   22±8,9  NS 
 **Nefrektomi (yıl)   12.5 (5-56)      

^Chi-Square Test *T test **Mann Whitney-U
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PS99
GERİATRİK OLGULARDA GLOMERÜLER FİLTRASYON ORANININ ÖLÇÜMÜ

Banu Büyükaydın1, Ahmet Turan Işık1, Murat Alay1, Rumeyza Kazancıoğlu1, Reha Erkoç1

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul1 

GİRİş VE AMAÇ: Geriatrik olgularda renal yetmezlik önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Erken 
tanı ve doğru tanısal sınıflandırma klinik pratikte önem taşımaktadır. Hastaların Glomerüler filtrasyon oranlarını (GFR) 
belirlemek için Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-Epi) ve Mo - dification of Diet in Renal 
Disease (MDRD) formülleri sıklıkla kullanılmaktadır. Berlin Initiative Study 1 (BIS1) formülü bu amaçla son yıllarda 
kullanımı tanımlanan bir eşitliktir. Çalışmamızda geriatrik olgularda bu testi pratikte sıklıkla kullanılan diğer testlerle 
karşılaştırarak değerlendirdik. 

MATERYAL VE METOD: 65 yaş ve üzerinde hastanede yatmakta olan 54 hasta (27 erkek, 27 kadın) çalışmaya dahil 
edildi. Olguların yaş ortalaması 74±7 yıl idi. Olguların renal fonksiyonları CKD-Epi formülü- GFR = 141 X min(Scr/ 
,1) X max(Scr/ ,1)-1.209 X 0.993yaş X 1.018 [-kadın-] X 1.159 [-zenci- ]- Scr serum kreatinin (mg/dL)-, = 0.7 -kadın 
için- ve 0.9 –erkek için- , = –0.329-kadın için ve –0.411 erkek için, min- minimum Scr/ ya da 1, ve max- maximum 
Scr/ ya da 1.)- , MDRD formülü -GFR = 186 [serum kreatinin (mg/dl)] 1.154 [yaş] 0.203 [0.742 –kadın olgu-] [1.21- 
African-American olgu]- ve BIS1 formülü kullanılarak hesaplandı. BIS1 eşitliği için, BIS= 3736x kreatinin0.87x yaş-
0.95(x0.82-kadın için-) eşitliği kullanıldı. İstatistiksel analiz t-test, ki-kare testi ve Pearson korelasyon testi ile yapıldı.

BULGULAR:  CKD-Epi, MDRD ve BIS1 formülasyonlarında göre GFR ortalamaları sırasıyla 19,53 10.14 ml/dk, 
21,60 10.84 ml/dk ve 23,01 0.69 ml/dk olarak saptandı. CKD-Epi, MDRD skorları ve BIS1 eşitliği arasında anlamlı 
korelasyon saptandı (R= 0.965, p=0.000), (R= 0.957, p= 0.000)

SONUÇ: Geriatrik olgularda BIS eşitlikleri yeni GFR hesaplama metodları arasındadır. Bizim çalışmamızda bu olgularda 
renal fonksiyonları değerlendirmek için BIS 1 eşitliğinin kullanılabilir ve güvenilir bir metod olduğu gösterilmiştir. 
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PS100
HEMODİYALİZ TEDAVİSİ GÖREN SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ 

HASTALARINDA FONKSİYONEL BARSAK HASTALIĞI PREVELANSI
Ediip Gökalp Gök1, Seyhun Kürşat2, Elmas Kasap2, Ayça İnci3, Lütfi Çetintepe2

Celal Bayar Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa1

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa2

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı, Antalya3

GİRİş: Çalışmamızda son dönem kronik böbrek yetmezliği olup hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda FBH ve alt 
gruplarının prevalansını, cinsiyete göre dağılımını, hasta ve kontrol grupları arasındaki farklılıkları, biyokimyasal 
parametreler, diyaliz etkinliği ve diyaliz süresi açısından FBH olan ve olmayan gruplar arasındaki olası farklılıkları 
araştırdık.

METOD - BULGULAR: Çalışmamıza Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Polikliniğinde takipli hemodiyaliz 
tedavisi alan son dönem böbrek yetmezliği tanılı 80 hasta ve Genel Dahiliye Polikliniğine başvuran ve sağlıklı 
gönüllü kriterlerine uyan 80 olgu alındı. Hasta ve sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubunda fonksiyonel barsak 
hastalığını saptamak amacıyla Roma II kriterleri kullanıldı. Hasta grubunun 46 (%57,5)’sını erkek, 34 (%42,5)’ünü 
kadın oluşturmaktaydı. Hasta grubunun 46 (%57,5)’sını erkek, 34 (%42,5)’ünü kadın oluşturmaktaydı. Hasta grubunun 
yaş ortalaması 62,13 (±12,92) (min: 23, max: 90) idi. Kontrol grubunun 43 (%53,8)’ünü erkek, 37 (%46,3)’sini kadın 
oluşturmaktaydı. Grubun yaş ortalaması 60,45 (±9,85) (min: 29, max:85)’di. Hasta grubunun 22 (%27,5)’sinde, kontrol 
grubunun ise 10 (%12,5)’unda FBH saptandı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,01). IBS, 
hasta grubunun %7,5’inde, kontrol grubunun %2,5’inde saptandı (p=0,14). Fonksiyonel şişkinlik hastaların %3,8’inde, 
kontrol grubunun %8,8’inde saptandı (p=0,19). Fonksiyonel konstipasyon hasta grubunun %16,3’ünde, kontrol 
grubunun %1,3’ünde saptandı (p=0,001). Hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda daha 
çok fonksiyonel konstipasyon saptanmıştır. FBH istatistiksel olarak anlamlı oranda kadınlarda daha sık izlenmekte idi 
(p=0,004). Hasta grupta FBH görülmesi ile medeni hal, yaşadığı yer ve eğitim durumu, sigara-alkol, diyabet veya 
hipertansiyon varlığı arasında ilişki saptanmazken, ev hanımlarında anlamlı olarak daha sık FBH saptandı. Fosfor 
değeri FBH saptanan olgularda anlamlı olarak daha yüksek saptanması (p=0,03). PTH, albümin, kalsiyum, hemoglobin 
düzeyleri ile FBH arasında ilişki saptanmadı. FBH görülmesinde Kt/V oranının etkisi incelendiğinde; FBH saptanan 
grubun ortalama Kt/V değeri 1,61 ± 0,30 iken saptanmayan olgularda 1,50 ± 0,31 (p=0,18)’di. 

SONUÇ:Çalışmamızda kontrol grubuna göre kronik böbrek yetmezlikli olgularda daha sık oranda fonksiyonal barsak 
hastalığı saptanmıştır. Kronik böbrek yetmezlikli olgularda en sık saptanan fonksiyonel barsak hastalığı fonksiyonel 
konstipasyon olmuştur. Fonksiyonel barsak hastalığı gelişmesinde etkili olabilecek faktörler incelendiğinde, FBH 
saptanan olguların anlamlı oranda daha sık kadın ve ev hanımı oldukları saptanmıştır. FBH saptananlarda fosfor düzeyi 
daha yüksek saptanmıştır.
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PS101
MALNÜTRİSYON ÖZELLİKLE YAşLI HEMODİYALİZ HASTALARINDA 

PULMONER HİPERTANSİYON İLE İLİşKİLİ OLABİLİR:
Gültekin Gençtoy1, Olcay Eldem2, Ercan Balcı3, Neziha Ulusoylar4, Nazan Baştaş5, Serap Arıkan6, Siren Sezer1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Merkezi, Ankara3

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara4

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beslenme Ve Diyet Bölümü, Ankara5

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara6 

GİRİş/AMAÇ: PEPPER çalışması hemodiyaliz(HD) hastalarında idiyopatik PHT sıklığını % 10 olarak tespit etmiştir 
(2) Malnutrisyon ve hipoalbumineminin HD hastalarında pulmoner fonksiyonlarda bozulma ve pulmoner hipertansiyon 
(PHT) ile ilişkisi de saptanmıştır(1,3-4). Bu çalışma HD hastalarında PHT ile beslenme, inflamasyon ve vücut 
kompozisyonu arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. 

HASTALAR/METOD: Toplam 179 HD hastasında (109E,70K) ekokardiyografi (HP Sonos 4500) ve biyoimpedans 
analizler(Tanita BC-418) hafta ortası HD seansı sonrasında gerçekleştirildi. Pulmoner arter basıncı (PAB), vücut yağ 
kitle yüzdesi (%), gövde yağ oranı (%), toplam vücut suyu (%), vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Serum albumin, 
lipid parametreleri, CRP, kalsiyum, fosfor, paratiroid hormon (PTH), ferritin düzeyleri standart metotla çalışıldı.

SONUÇLAR: PHT (PAB> 35mmHg) 48 (% 26.8) hastada tespit edildi. VKİ, PAB ile negatif ilişkiliydi (r= -0.288). Yaş, 
cinsiyet, HD süresi, diyabet prevalansı, vasküler erişim türü PHT olan ve olmayan hastalar arasında benzerdi. PHT olan 
hastalar daha yaşlıydı (68.1 ± 14.5; 61.5 ± 14.7, p = 0.01). Albumin (3.4±0.5;4.0±3.3 gr/dl, p=0.001) vücut yağ oranı 
(20.2 ± 7.4%; 29.3 ± 9.6%: p = 0.02), gövde yağ oranı (16.7 ±% 10.5; 27.4 ± 10.7%, p = 0.01), trigliserid (150.3 ± 88.5; 
180.6 ± 96.9mg/dl; p = 0.05) ve toplam kolesterol (147.8 ± 34.7; 169.0 ± 42.9, p = 0.006) PHT olan hastalarda daha 
düşüktü. Lineer regresyon analizinde gövde yağ oranı(%) ve PAP (t= -2.55, p=0.014) arasında negatif ilişki saptandı.

TARTIşMA: Bu çalışma malnutrisyonun özellikle yaşlı HD hastalarında PHT ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. 
CRP düzeyleri iki grup arasında benzer olmasına rağmen, malnutrisyon ilişkili sitokin dengesizliğinin PHT üzerinde bir 
rolü olabilir.
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