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Background: Hypertension and hypervolemia relationship was proven among renal disease although not known in 
normal-population. Present study determines the fluid distribution defects with relation to blood pressure.

Methods: A population-based survey in Turkey; demographics, height, weight, blood pressure, urine analysis and serum 
creatinine measurements recorded. Bioimpedance measured with the Body Composition Monitor. 

Results: Total 2034 population of 71.6% male, mean age 47±12.6 (18-89) years, systolic blood pressure (SBP) 134.7±20, 
diastolic blood pressure 77.9±11.6mmHg. Body mass index (BMI) 28.5±4.5 (15.8–50.6) kg/m2, over hydration was 
0.05±1.05 L. There was a correlation between extracellular water (ECW)/Height and SBP (r=0.21, p<0.001). 

Age, BMI, ECW/Height, BSA increased significantly in normotensives than hypotensives and even increased in 
hypertensives than both normotensives and hypotensives. FTI higher in hypertensives than both normotensives and 
hypotensives.Smoking rate lower in hypertensives compared to normotensives. (Table1).

Risk factors for high SBP were increase of ECW/Height, age, BMI and presence of diabetes (Table 2). ECW/Height, 
FTI and SBP increased in as BMI increased, (p<0.001) (Figure 1) and in diabetics compared to non diabetics (p<0.001) 
(Figure 2). and FTI and SBP lower in smokers than non smokers (p<0.001) (Figure3).

Conclusions: High blood pressure may be accompanied by increased extracellular volume indicies. In the future volume 
status assessment could be of use in evaluating the effectiveness of pharmacological intervention in the treatment of 
hypertension.
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Figure 3 Smoking related with 
hydration fat tissue index and systolic 
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Figure 2 Diabetes Mellitus related 
with hydration fat tissue index and 

systolic blood pressure

Figure 1 Obesity related with 
hydration fat tissue index and systolic 

blood pressure
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Table 2: Logistic Regression Analysis for High Systolic Blood Pressure

    Odds ratio    95% CI    p value  
  DM    1.581    1.177-2.124    0.002  

  ECW/Height    1.104    1.003-1.215    0.043  
 BMI   1.058    1.027-1.090    0.000  
 Age   1.053    1.043-1.063    0.000  

DM: Diabetes mellitus, ECW: Extracellular water,BMI: Body mass index, CI: confidence interval. In Model: OH/ECW, E/I, TBW, ECW/Height, Age, Gender, 
BMI, LTI, FTI, DM, Time, Smoking. 

Table 1. Univariate Analysis of Systolic Blood Pressure Categories

    Hypotensives (SBP<110 
mmHg) (n=133)  

  Normotensives 
(SBP%u2265110-<140 mmHg) 

(n=1208)  

  Hypertensives (SBP%u2265140 
mmHg) (n=693)  

  BMI (kg/m²)    26.38±4.98   27.59±4.39 a  29.49±4.23 a* b* 
  ECW/Height 

(L/m)    9.93±1.58   10.34±1.32 a*  10.78±1.32 a* b* 

  Age    41.47±11.69   44.36±12.38 a  52.84±11.23 a* b* 
  DM    0.06±0.24    0.09±0.28   0.18±0.39 a* b* 

  Smoking    0.16±0.37    0.16±0.37   0.11±0.31 b 
  FTI (kg/m²)    10.46±5.12    11.22±5.26   13.23±5.14 a* b* 
  BSA (m²)    1.82±0.19   1.88±0.17 a*  1.91±0.16 a* b* 
  TBW (L)    38.10±7.14   39.88±6.56 a  40.29±6.64 a* 
  OH (L)    0.09±1.09    0.03±1.01    0.07±1.11  

p< 0.05, a: Group versus Hypotensives, b: Group versus Normotensives *p< 0.001 SBP: Systolic blood pressure, BMI: Body mass index, ECW: Extracellular 
water, DM: Diabetes mellitus, FTI: Fat tisue index, BSA: Body surface area, TBW: 

Total body water, OH:
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SS2
PRİMER GLOMERÜLER HASTALIKLARDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
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Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Nefroloji Kliniği, İstanbul3
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AMAÇ: Çalışmamızda idyopatik fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) ve membranöz glomerülonefritli (MGN) 
hastalarda antihipertansif tedavinin proteinüri düzeyine etkisini araştırdık.

MATERYAL-METOD: 18 ay boyunca altmışsekiz hastanın (38 erkek, 30 kadın) klinik ve laboratuvar verileri üçer 
aylık aralarla kaydedildi. 36 hasta biyopsi kanıtlı idyopatik FSGS, 32 hasta biyopsi kanıtlı MGN tanısı almış olgulardı. 
Hastaların tümüne antihipertansif verildi. Başlıca renin-anjiyotensin sistemini bloke eden ajanlar, nondihidropiridin 
kalsiyum kanal blokerleri (NDHPKKB), diüretikler tercih edildi. 36 hastaya ek olarak immunosupressif tedavi de 
uygulandı.

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 39.6±16.6 iken, MGN hastaları FSGS grubuna göre 7 yıl daha yaşlı idi. 
Başlangıçta kan basıncı ortalama 129±25/81±15 mmHg iken, antipertansif tedavi ile 30 aylık periyodun sonunda 
110±18/73±8mmHg düzeyine geriledi. Sistolik kan basıncı 125 mmHg’nın altında olan hasta oranı başlangıçta %54.4 , 
18 aylık takip sonunda %64.3, 30 ayın sonunda %78.5’e ulaşmıştır. Diyastolik kan basıncı 75mmHg’nın altında olanların 
oranı da %30.9’dan, sırasıyla %53.5 ve %57.1’e yükselmiştir. Proteinuri bazal ortalaması 4.19±3.85 g/gün’den, sırasıyla 
1.49±2.56 g/gün ve 832±872 mg/gün’e gerilemiştir.

SONUÇ: Optimal kan basıncı kontrolü idyopatik FSGS ve MGN hastalarında proteinürinin azaltılması ve renal 
fonksiyonların korunması açısından son derece önemlidir.

Laboratuvar verileri Tedavide kullanılan antihipertansif ajanlar Kan basıncı kontrol oranları
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SS3
PREEKLAMPSİDE LOKAL RENİN ANJİYOTENSİN SİSTEM AKTİVASYONU

Zehra Yılmaz1, Tolga Yıldırım2, Rahmi Yılmaz2, Aysun Aybal Kutlugün2, Bülent Altun2, Tuncay Küçüközkan1, 
Yunus Erdem2

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,  
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, Ankara1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi, Ankara2

Giriş: Preeklampsinin patogenezi henüz net olarak ortaya konulamamıştır. Bir çok doku ve organda renin-anjiyotensin-
aldosteron sisteminin (RAS) lokal olarak düzenlendiği gösterilmiştir. Böbrekteki lokal RAS aktivasyonu preeklampsinin 
gelişiminde rol oynayan faktörlerden birisi olabilir. Bu çalışmanın amacı preeklampsili gebelerde böbrek lokal RAS 
aktivitesinin bir göstergesi olan idrar anjiyotensinojen düzeyi ile kan basıncı ve proteinüri arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya yaşları 20-39 arası olan 60 vaka (20 normotansif gebe, 20 yeni tanı preeklampsili gebe 
ve 20 kontrol vakası) alındı. Tüm vakalardan sabah ilk idrarda anjiyotensinojen/kreatinin oranı (İAGT/İkr) çalışıldı. 
Normal dağılım sağlamak amacıyla İAGT/İkr düzeylerinin logaritması alındı (log [İAGT/İkr]). Log (İAGT/İkr)’nin 
preeklampsisi olan ve olmayan gebelerde kontrol grubuna göre farklı olup olmadığı incelendi. 

Sonuçlar: Normotansif gebe, preeklampsili gebe ve kontrol grupları arasında demografik özellikler açısından fark 
yoktu. Preeklampsisi olan ve olmayan tüm gebelerde log(İAGT/İkr) kontrol grubuna gore anlamlı olarak daha yüksekti 
(sırasıyla p=0,009 ve p=0,0001). Preeklampsili gebelerde log(İAGT/İkr) preeklampsisi olmayan gebelere göre daha 
düşük olsa da fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Korelasyon analizlerinde log(İAGT/İkr) ile 24 saatlik protein 
atılımı arasında anlamlı ve pozitif yönde bir korelasyon olduğu saptandı (r=0,42; p=0,001). Buna karşın log(İAGT/
İkr) ile sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, yaş, boy, vücut ağırlığı, gestasyonel yaş, vücut kitle indeksi ve serum 
kreatinin düzeyleri arasında korelasyon saptanmadı.

Tartışma:Bu çalışmada idrar anjiyotensinojen düzeyi ile belirlenen lokal RAS aktivitesinin preeklampsisi olan ve 
olmayan gebelerde artmış olduğu gösterilmiştir. Bu aktivite idrar protein atılımı ile yakından ilişkili bulunmuştur. Buna 
karşın preeklampsili gebelerde lokal RAS aktivasyonu ile kan basınçları arasında bir ilişki saptanmamıştır.
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SS4
AYAKTAN KAN BASINCI İZLEMİ YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ

Zeynep Kendi Çelebi1, Şule Şengül1, Sim Kutlay1, Kenan Keven1, Gökhan Nergizoğlu1, Şehsuvar Ertürk1, 
Kenan Ateş1, Neval Duman1, Oktay Karatan1, Bülent Erbay1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1 

GİRİŞ:Hipertansiyonun (HT) değerlendirilmesinde günümüzde ölçüm metotları içinde Ayaktan Kan Basıncı 
İzlemi’nin(AKBİ) önemi giderek artmaktadır. Biz de bu çalışmada merkezimizde Ocak 2012-Haziran 2012 tarihleri 
arasında Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Laboratuvarı’nda AKBİ yapılan hastaların özelliklerini belirlemeyi 
amaçladık.

METOT:Belirlenen bu 6 aylık dönemde AKBİ yapılan 200 hastanın verileri (yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut kitle indeksi, 
sigara ve tuz kullanımı, antihipertansif kullanımları ve izlemin yapıldığı dönemdeki laboratuvar bulguları) kaydedildi.

SONUÇLAR:Çalışmaya alınan hastaların %62,5’u(n=125) kadın, %37,5’u(n=75) erkekti. Grubun yaş ortalaması 52 ± 
16, vücut kitle indeksi 27±5 kg/m2 idi. Hastaların cinsiyete göre genel özellikleri ve kan basıncı sonuçları Tablo 1’de 
verilmiştir. 

200 hastanın %54,5’inde (n=109) HT öyküsü varken bu hastaların %97,2’si (n=106) antihipertansif tedavi almaktaydı. 
AKBİ yapılan hastaların %56,5’inde(n=113) hiperlipidemi, %25’inde(n=50) diabetes mellitus, %31’inde Kronik Böbrek 
Hastalığı(n=44+ 18 hastada RRT), %3,5’inde(n=7) renal transplantasyon öyküsü mevcuttu. Etyolojide en sık diyabetik 
nefropati(%28,9) ve daha az sıklıkla atrofik böbrek(%10,1) ve IgA(%7,2) nefropatisi saptandı. 

AKBİ sonuçlarına bakıldığında, hastaların %34’ünde(n=68) HT saptanmazken, %5(n=10) hastada beyaz önlük HT, 
%1,5(n=3) hastada maskeli hipertansiyon saptandı, %7,5(n=15) hastaya ise hipertansiyon tanısı koyuldu. Daha önce HT 
tanısı almış ve antihipertansif ilaç kullanan hastaların %65’inde(n=69) tedavi ile kan basıncı kontrol altında iken %31 
hastada(n= 33) kan basıncı kontrolü yeterli değildi. 

Hipertansif hastaların %43,3’ü tek ilaç, %35,6’sı ikili kombinasyon, %21,1’i ise 3 ve üzerinde antihipertansif 
kullanmaktaydı.

TARTIŞMA:Günümüzde hipertansiyon sıklığı giderek artmaktadır ve tanı koyulan hastalarda kan basıncı kontrolü 
morbidite ve mortalite açısından büyük önem taşımaktadır. 

Yapılan araştırma, tanı koyulan hastaların kadın ya da erkek farketmeksizin1/3’ünde tedaviye rağmen kan basıncının 
hedef değerlerde olmadığı ve hastaların yaşam tarzı değişikliklerine yeterince uyum sağlayamadığını göstermektedir.. 

Sonuç olarak AKBİ hipertansiyonun takibinde önemli bir araçtır ve kullanım endikasyonları açısından standardizasyona 
ihtiyaç vardır.

 Parametre  Kadın    Erkek  Parametre  Kadın    Erkek 
 Yaş(ort±ss)   53±14  52±18  HT öyküsü (n, +/-)    67/50  42/27 

 Vücut Kitle İndeksi (ort±ss) kg/m2    28±5  26±3  AntiHT kullanımı(n, +/-)    70/52   36/34 

 Serum Kreatinin mg/dL (ort±ss)    1,59±2,46   2,32±2,81   HT süresi (ay, ort±ss )    84±97   60±80 

 eGFH (MDRD) (ort±ss) ml/dk/1,73 m2    80±40   69±41  Ofis SKB mmHg (ort±ss)    141±24   148±20 
 eGFH (Cockgroft Gault) (ort±ss) ml/dk/1,73 

m2   97±55  78±49  Ofis DKB mmHg (ort±ss)    84±13   90±11 

 Tuzsuz diyet(n,+/-)    32/52  17/33   AKBİ sonucu Beyaz önlük 
HT  7  3 

 Sigara (n,+/-)    11/75  11/45   AKBİ sonucu Maskeli HT    2  1 

 KBH öyküsü (n, +/-, Rtx)    32/83/4   30/36/3   AKBİ sonucu Yeni tanı HT   8  7 

  Diabetes mellitus öyküsü (n, +/-)    30/87   20/50    AKBİ sonucu İlaçla kontrol   50  18 

 Hiperlipidemi (n,+/-)    71/42  42/24   AKBİ sonucu İlaçla 
kontrolsüz   15  17 
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SS5
ERKEN EVRE HIPERTANSIF RETINOPATI; GERÇEKTEN ÖNEMLI MI?

Murat Karaman1, Seyid Ahmet Ay2, Yalçın Bozkurt3, Ümit Yolcu4, Ömer Kurt5, Fatih Bulucu5, Levent Yamanel6, 
Kenan Sağlam7, Mustafa Çakar7

Erzincan Asker Hastanesi, Erzincan1

Eskişehir Asker Hastanesi, Eskişehir2

Gölcük Asker Hastanesi, Yalova3

Siirt Asker Hastanesi, Siirt4

Gülhane Askeri Tıp Akademisi İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara5

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara6

Gülhane Askeri Tıp Akademisi İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara7 

Bu çalışmada amacımız erken dönem hipertansif Retinopati(Rp) ile aterogenez sürecinde oldukça önemli bir yer tutan 
endotel disfonksiyonu(ED) ve vasküler mikroinflamasyon belirteçlerinin ilişkisini araştırmaktır.

Materiyal metod Araştırmaya iç Hastalıkları Plk’e başvuran HT tanısı ile takip ve tedavi edilen hastalar (n:73) ile kontrol 
amaçlı başvuran sağlıklı olgulardan (n:26) oluşan toplam 99 kişi alındı. Rutin laboratuvar incelemeleri ve organ hasarına 
yönelik tetkikler yapıldı.Endotel fonksiyon bozukluğunu saptamak için non-invazif bir yöntem olan FMD ve NMD 
işlemleri yapıldı. ED belirteci olarak Asimetrik dimetilarginin-ADMA ile damarsal mikroinflamasyon belirteci olarak 
sTWEAK ile hsCRP düzeyleri çalışıldı. Rp taraması; Göz Hast. Plk envanterinde bulunan ‘‘Canon CR-1 Mark II’’ 
Digital Naon-midriyatic Fundus Kamera kullanılarak optik disk merkezli fundus fotoğraflaması yapıldıktan sonra hep 
aynı kişi tarafından Keith–Wagner-Barker evrelemesi kullanılarak yapıldı. SPSS 15.0 programı kullanılarak istatistiksel 
analizler yapıldı.

Bulgular Çalışmaya 73 hasta (k:44 e:29) ve 26 sağlıklı olgu (k:20 e:6) olarak toplam 99 kişi katıldı. Hasta yaş 
ortalaması(48,74±12.2) ve kontrol yaş ortalaması (38,62±8,7) idi. Hipertansif hastaların ortalama hastalık süresi (6,7±5,7) 
idi. Hipertansif hastalar ile kontrol grubunun arteriyel kan basıncı (AKB) ortalaması sırasıyla (140,1±13,7/ 86,1±10,7) 
(107,12±10,0/ 65,38±10,2) saptandı. Hipertansif hastaların %60,3(n:44) ünde HTRP var iken %39,7 (29) sinde yoktu. 
RP olanların %52,1 i evre 1 iken %8,2 si evre 2 olarak saptandı. HT hastalar kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 
hsCRP, sTWEAK ve ADMA (sırasıyla p:0,011- p:0,001- p;0,001) düzeyleri anlamlı şekilde HT grupta yüksek saptandı.
FMD-NMD ölçümleri beklendiği gibi HT grupta daha düşük olarak ölçüldü, ancak istatistiki açıdan anlamlı değildi(p: 
0,36/0,85). HT hastalarda RP olan ve olmayan hastalar ile kontrol grubu ile yapılan değerlendirmede FMD ve NMD 
oranlarının anlamlı şekilde Rpli grupta düşük olduğu görüldü.(p:0,033).yine hsCRP,STWEAK ve ADMA düzeyleri 
Rpli olgularda anlamlı şekilde yüksek bulundu.(p:0,039-p:0,001- p:0,001) Yine Rpli ve Rpsi olmayan hastaların kendi 
aralarında yapılan değerlendirmede FMD-NMD ölçümleri Rpli grupta daha düşük bulundu ve bu istatistiki açıdan 
anlamlı idi.(p:0,012-p:0,012) 

Tartışma Öteden beri hipertansif hastalarda ilerlemiş Rp ile KAH ve SVO gibi KVH lar arasında yakın bir ilişki olduğu 
ifade edilmiştir. Ancak erken evre Rp ile mevcut durum arasında ki ilişki halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu 
çalışmada evre 1 ve evre 2 RP li hastalarda sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında RP olmayan hastalara göre 
endotel fonksiyon bozukluğunda daha fazla artış olduğu ve bunun istatistiki açıdan da anlamlı olduğu saptanmıştır.

Sonuç Aterogenezde önemli bir yer tutan endotel disfonksiyonu ve vasküler mikroinflamasyonun erken evre HTRP li 
hastalarda da bozulmuş olduğu ortaya konmuştur.
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SS6
TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR ŞEHİRDE KULLANILAN EV TİPİ 

SFİNGOMANOMETRELERİN KARAKTERİSTİĞİ 
Kenan Turgutalp1, Türkay Özcan2, Yavuz Gözükara3, Zeynep Ebru Eser1, Ahmet Kıykım1

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 

GİRİŞ: Evde kan basıncı takibi hastaların tedaviye uyumunu arttırmakta ve hipertansiyonun kontrolüne büyük katkı 
sağlamaktadır. Evde kan basıncı ölçümü hassas ölçüm tekniği ve hassas sfingomanometre gerektirir. Marketten elde 
edilen pek çok cihazın doğru ölçüm yaptıkları bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki büyük bir şehirde ev 
tipi sfingomanometrelerin karakteristiğini değerlendirmektir.

YÖNTEM VE METOD: Ev tipi sfingomanometresi olan, sağlık merkezimizde takip ettiğimiz hipertansiyon hastalarını 
değerlendirdik. Sfingomanometre çeşidinin seçilme nedenini sorduk. Hastaların yaşını, cinsiyetini, sosyal statüsünü, 
cihazların kullanım yılı ve tipini, kuf büyüklüğünü, geçerlilik sürelerini kaydettik.

RESULTS: 452 (erkek,253;kadın,199) hipertansiyon (HT) hastası çalışmaya dahil edildi ve 452 ev tipi sfingomanometre 
sorgulandı. Hastaların ortalama hipertansiyon süreleri 7.9±4.1 yıl idi. Hastaların 94’ü (% 22.4) diabetes mellitus hastasıydı. 
Ev tipi sfingomanometrelerde 23 farklı model ve üretim bulduk. Tüm aletlerin kuf bölgesindeki sızıntıları, fonksiyon 
bozuklukları kayıt edildi ve 418 (% 92.4) alet uygun çalışmıyordu. Sfingomanometrelerin 269’u (85’i üst kol, 184’ü el 
bileği) otomatik, 149’u manueldi. Standarda uygun alet olup olmadıkları dabble Educational Trust websitesi kullanılarak 
karar verildi. Tüm cihazların üretimi ve modeli biliniyordu fakat sadece 24 cihaz dabble Educational Trust websitesinde 
kayıtlıydı. Sfingomanometrelerin model ve tipinin seçilmesindeki en büyük neden takib eden neden reklamlardan 
öğrenilmesi (%44), cihazın sadeliği ve kullanım kolaylığıydı (%28.2), doktor tarafından önerilmesi (%19.3), %8’si aile 
fertleri veya arkadaşlar tarafından hediyeydi. Ev tipi sfingomanometrelerin hiçbiri güvenilirliği yeterli değildi. 

Sonuç:Ev tipi sfingomanometrelerin şehrimizde genel olarak hatalıdır. Tüm bu özellikler hipertansiyonu kontrol etmede 
ve tanımlamada önemli role sahiptir.
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SS7
HEMODIYALIZ TEDAVISI BAŞLANAN HASTALARDA ÜREMI, VOLÜM 

DENGESI VE ARTERIYEL SERTLIK İLIŞKISI
Umut Çakıroğlu1, Hakan Akdam2, Alper Alp2, Ufuk Eryılmaz3, Çağdaş Akgüllü3, Özgül Özbek4, Aslıhan Karul 

Büyüköztürk5, Harun Akar2, Yavuz Yeniçerioğlu2

Adnan Menderes Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın1

Adnan Menderes Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Aydın2

Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın3

Adnan Menderes Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Periton Diyalizi Ünitesi, Aydın4

Adnan Menderes Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın5 

Giriş: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlar en önemli ölüm 
nedenidir. Arteriyel sertlik kronik böbrek hastalığında (KBH) kardiyovasküler hastalık riskinin bağımsız belirleyicisidir. 
Hipervolemi damar duvar gerilimini artırarak arteriyel sertliği artırmaktadır (Laplace Kanunu). KBH da hipervolemi 
aracılığıyla arteriyel sertlik artışına katkıda bulunur. Biz bu çalışmada SDBY nedeniyle diyaliz tedavisi yeni başlanan 
hastalarda tedavi ile volüm durumundaki değişikliğin ve üremik toksinlerin uzaklaştırılmasının arteriyel sertlik üzerindeki 
etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan SDBY nedeniyle hemodiyalize başlanan ilk 28 hastanın verileri 
sunuldu. Hastaların pro-BNP ölçümü, ekokardiyografik olarak sol atrium çap ve alan ölçümü ile sol atrial hacim 
hesaplanması, nabız dalga hızı (NDH) ve augmentasyon indeksi ölçümleri nabız dalga analizi cihazı (Mobil-O-Graph®) 
ile osilometrik olarak, volüm durumları biyoimpedans (Fresenius Medical Care Body Composition Monitor) cihazıyla 
ilk hemodiyalizden önce ve kuru ağırlığa ulaşıldığında diyaliz çıkışı olmak üzere ölçüldü. 

Bulgular: İlk hemodiyaliz tedavisi öncesi ortalama ağırlığı 73,43±2,90 ve overhidrasyon 2,85±0,77 olan hastalar 
ortalama 5,67±1,82 seans sonrasında kuru ağırlıklarına ulaşmışlardır. İlk hemodiyaliz tedavisi öncesi ve kuru ağırlığa 
ulaşıldığındaki ortalama değerler ile p değerleri aşağıda tablo olarak sunulmaktadır. 

Sonuç: Kuru ağırlığa ulaşma ile proBNP, kardiyotorasik oran, sol atrium hacminde istatistiksel olarak anlamlı azalma 
saptandı (Tablo-1). 

Overhidrasyon, pro-BNP, sol atriyum çap ve hacmi ile augmentasyon indeksi ve nabız dalga hızı arasında korelasyon 
saptanmadı. Övolemi sağlanması ile NDH’da rakamsal bir düşme saptansa da istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ayrıca 
SDBY’li hastalarda zaten artmış olan adrenerjik aktivitenin sıvı çekilmesi sonucu daha da şiddetlenmesi nedeniyle NDH 
da anlamlı derecede düşme gözlenmemiş olabilir. Hastaların nabız sayılarındaki artış da adrenerjik sistem aktivasyonunu 
destekler şekilde görülmektedir. Kuru ağırlığa ulaşmanın arteriyel sertlik üzerinde uzun dönem etkilerinin araştırılmasına 
ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Volüm durumu, pro-BNP, Nabız dalga hızı, Augmentasyon indeksi, Arteriyel sertlik

Tablo 1

   İlk hemodiyaliz öncesi   Kuru ağırlığa 
ulaşıldığında   p değeri 

 Kilo(kg)  73,43±2,90   68,44±2,90   p<0,001 

 Pro-BNP(pg/ml)   369,34±101,88   193,37±59,56   p<0,009 

 Total vücut sıvısı(L)   34,42±1,06   29,78±0,91   p<0,001 

 Overhidrasyon(L)   2,85±0,77   0,57±0,33   p<0,001 

 Kardiyotorasik oran(%)   54,96±1,55   47,75±1,03   p<0,001 

 Sol atrium hacmi biplan(cm3)   56,75±5,33   40,16±2,88   p<0,001 

 Ortalama arteriyel basınç(mmHg)   108,64±2,86   101,21±4,82   p<0,130 

 Nabız sayısı   83,64±2,43   90,82±2,97   p<0,032 

 Augmentasyon indeksi   24,89±1,88   28,85±2,28   p<0,140 

 Nabız dalga hızı(m/sn)   8,58±0,35   8,23±0,41   p<0,073 
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SS8
FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖRÜ-23 VE VASKÜLER KALSİFİKASYON 

ARASINDAKİ İLİŞKİ FOSFAT DÜZEYLERİNDEN BAĞIMSIZDIR
Mehmet Nuri Turan1, Fatih Kırçelli1, Mustafa Yaprak1, Ali Rıza Şişman2, Özkan Güngör1, 

Selen Bayraktaroğlu3, Mehmet Özkahya1, Gülay Aşçı1, Ercan Ok1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir 3 

GİRİŞ: Hemodiyaliz (HD) hastalarında yüksek fibroblast büyüme faktörü-23 (FGF-23) düzeyleri kötü tüm nedenli 
ve kardiyovasküler (KV) sağkalım ile ilişkili saptanmıştır. Kesitsel olan bu çalışmada HD hastalarında koroner arter 
kalsifikasyonu (KAK) ve FGF-23 arasında ilişki araştırılmıştır.

METOD: 229 prevalan HD hastasında koroner arter kalsifikasyon skor (KAKs) düzeyleri çok kesitli bilgisayarlı 
tomografi ile, plazma intakt FGF-23 düzeyleri ELİSA ile ölçüldü. KAKs prediktörlerini belirlemek için çok değişkenli 
ordinal regresyon analizi kullanıldı.

BULGULAR: Ortalama FGF-23 düzeyi 251±385 pg/ml, ortalama KAKs düzeyi 478±984 idi. Ciddi kalsifikasyon 
(KAKs>400) olan hasta oranı %28.8 idi. Hastaların %27.5’inde kalsifikasyon yoktu. 

FGF-23 düzeyi serum kalsiyum (r:0.337, p<0.001), serum fosfat (r:0.397, p<0.001) ve KAKs (r:0.218, p=0.001) ile 
pozitif korele idi.

KAKs skoru yüksek olan hasta grubu düşük olan gruba göre daha yaşlı, daha çok erkeklerden oluşan, daha çok diyabet 
ve KV hastalık öyküsü olan, daha yüksek serum kalsiyum düzeyi, kalsiyum-fosfat çarpanı ve plazma FGF-23 düzeyi 
olan hastalar idi.

Çok değişkenli ordinal regresyon analizinde, FGF-23 yaş, diabet varlığı, KV hastalık öyküsü ve cinsiyet ile birlikte ciddi 
KAKs’nun bağımsız prediktörü saptandı (Model r²:0.36, p<0.001). FGF-23 düzeylerinde her 50 pg/ml artış ciddi KAKs 
için %11 risk artışı ile ilişkiliydi (RR:1.11, 95%CI 1.02-1.21, p:0.01).

Ortalama KAKs, yüksek FGF-23 düzeyi olan hastalarda fosfat düzeylerini gözetmeksizin belirgin olarak daha yüksek 
saptandı (Şekil).

SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarında plazma FGF-23 düzeyi serum fosfat düzeyinden bağımsız olarak KAK ile anlamlı 
olarak ilişkilidir.

Fosfat ve FGF-23 gruplarına göre koroner arter kalsifikasyon skorları
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SS9
HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNTRADİYALİTİK HEMODİNAMİK 

DEĞİŞİKLİKLERDE AORT ESNEKLİĞİNİNİN VE PLAZMA ATEROJENİK 
İNDEKSİNİN ROLÜ

Gürsel Yıldız1, Ender Hür2, Kemal Mağden2, Ferhan Candan3, Erol Sağatlı4, Mehmet Birhan Yılmaz3

Zonguldak Atatürk Devlet Hastenesi, Zonguldak1

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak2

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas3

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Zonguldak4 

Amaç: Hemodiyaliz (HD) hastalarında intradiyalitik hemodinamik instabilite sık görülür. Son dönem böbrek yetmezliği 
hastalarda (SDBY) yaygın ve hızlanmış ateroskleroz, arteriyel kalsifikasyonlar, kronik volüm yükü, mikroinflamasyon ve 
artmış lipid oksidasyonu nedeniyle aortik sertlikte artış görülmektedir. Aortik sertlik, sistolik hipertansiyon, sol ventrikül 
hipertrofisi ve koroner perfüzyonda bozulmaya yol açarak hemodinamik insitabiliteye neden olmaktadır. Plazma 
trigliserid düzeyinin HDL-kolesterol düzeyine oranının logaritması [log(TG/HDL)] olan plazma aterojenite indeksinin 
(AIP) iyi bir aterojenite belirteci olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. Çalışmamızda; birincil olarak intradiyalitik 
hemodinamik instabilite ile aortun elastik özellikleri ve AIP arasındaki ilişkiyi, ikincil olarak da intradiyalitik 
hemodinamik instabilite ile diğer ekokardiyografik, biyokimyasal ve klinik parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmayı 
amaçladık.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya SDBY nedeniyle en az üç aydır HD tedavisi gören 18 yaşından büyük 38 hasta alındı. 
Hastalara HD’den 1 saat önce başlayarak HD boyunca ve takip eden 1saatte ambulatuvar kan basıncı cihazı ile 15 
dakikalık peryotlarda kan basıncı ölçüldü. İntradiyalitik kan basıncı değişikliklerine göre hastalar hipertansif 
(grup1), normotansif (grup 2) ve hipotansif (grup 3) gruplara ayrıldı. Tüm hastalara 10 dakikalık dinlenme 
periyodunu takiben HD öncesinde iki boyutlu ve doku Doppler ekokardiyografik inceleme yapıldı. Yine HD işleminden 
önce elektrolit düzeyleri ve diğer biyokimyasal analizler için kan örnekleri alındı. M-mode ekokardiyografik verilerden 
aortik strain, distensibilite ve sertlik indeksi hesaplandı. Sol ventrikül dolum basıncı parametresi olarak E/é ve 1.9+1.24 
(E/é) formülünden pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) hesaplandı.

Bulgular: Gruplar demografik ve klinik özellikler yönünden benzer bulundu. Ancak diyabetli hasta sayısı hipotansif grupta 
(n=9), hipertansif (n=4) ve normotansif (n=2)gruplara göre anlamlı fazla idi (p=0.0001). Gruplar arasında aortun elastik 
özellikleri ve AIP açısından fark saptanmadı. Hemodinamik parametreler karşılaştırıldığında hipotansif grupta sistolik 
kan basıncı (162±32 mmHg) ve nabız basıncı (76±22 mmHg) diğer gruplara göre anlamlı yüksekti (p=0.008, p=0.0001). 
Ekokardiyografik parametreler karşılaştırıldığında hipotansif grupta é (erken diyastolik miyokardiyal pik velosite) 
parametresi (6.1±1.8 cm/saniye) diğer gruplara göre anlamlı olarak 
düşüktü (p=0.028). 

Biyokimyasal ve hemogram parametreleri karşılaştırıldığında hipertansif 
grupta platelet sayısı (295±86 x103/µL) ve diğer gruplara göre anlamlı 
yüksekti (p=0.008)

Sonuç: İntradiyalitik hemodinamik instabilite ile aortun esnekliği ve AIP 
arasında ilişki saptanmadı. İntradiyalitik hipotansiyonun diyabet, düşük 
erken diyastolik miyokardiyal pik velosite, yüksek SKB ve yüksek nabız 
basıncı ile ilişkili olduğu ve intradiyalitik hipertansiyonun yüksek platelet 
sayısı ile ilişkili olduğu gözlendi.

Tablo 1
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SS10
DİRENÇLİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİSİ OLAN HEMODİYALİZ 
HASTALARINDA SİNAKALSET BAZLI TEDAVİDE PARİKALSİTOL VE 

KALSİTRİOL TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Siren Sezer1, Zeynep Bal1, Emre Tutal1, Öznur Kal1, Demet Yavuz2, İbrahim Yıldırım3, Burak Sayın1, Rüya 

Özelsancak1, Sultan Öztürk3, Süleymen Türk4, Nurhan Özdemir Acar1

Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Sakarya2

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Çorum3

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya4 

Giriş: Sekonder hiperparatiroidi (SHPT) kronik böbrek yetmezliğinin bir komplikasyonudur ve yüksek mortalite 
oranları ile ilişkilidir. SHPT tedavisinin temelini vitamin D reseptörü aktivatörleri (VDRA) oluşturmaktadır. Biz bu 
çalışmamızda sinakalset ile kombinasyon tedavisinde parikalsitol ve kalsitirol seçiminin SHPT kontrolü üzerine etkisini 
araştırmayı amaçladık. 

Gereçler: Bu retrospektif gözlemsel çok merkezli çalışma Haziran 2011 ve Ağustos 2012 tarihleri arasında yapıldı. 
Çalışmaya 146 dirençli SHPT tanısı bulunan ve haftada 3 hemodiyaliz programında olan hastalar dahil edildi. Düzeltilmiş 
serum kalsiyum < 10,5mg/dL, serum Ca × P<75 ve PTH ≥ 1000 pg/ml olan hastalar aldıkları VDRA tedavisine göre 
iki gruba ayrıldı: sinakalset ve parikalsitol grubu (Grup SP); sinakalset ve kalsitriol grubu (Grup SK). Hastaların bir 
yıl süresince PTH, Ca, P, alkalen fosfataz, albumin, CRP, hemoglobin değerleri ve eritropoetin ihtiyaçları retrospektif 
olarak analiz edildi. 

Sonuçlar: Grup SP’ de 78 hasta (29 kadın, yaş; 53,3 ± 12,1 yıl) ve group SK’da 68 hasta (33 kadın, yaş; 48,8 ± 10,5 yıl) 
değerlendirildi. Çalışma başında her iki grubun demografik, klinik özellikleri ve laboratuvar değerleri benzerdi. Grup 
SP’ de, PTH değerleri çalışma başında ve sonunda 1257,6 ± 668,4 pg/ml ve 929,8 ± 497,3 pg/ml iken Grup SK’da aynı 
değerler 1226,9 ± 595,6 pg/ml ve 1210,9 ± 574,8 pg/ml şeklinde seyretti (p<0,003). Her iki grupta da kalsiyum değerleri 
tüm çalışma boyunca benzerdi. Başlangıç fosfor değerleri çalışma başında benzer iken 5 aylık bir süre boyunca SP 
grubunun P değerleri SK grubuna göre istatistiki olarak anlamlı düşüktü (p<0,02). ALP değerleri, çalışma başında her 
iki grupta benzer olmasına karşın çalışma sonunda SP grubunda istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (174 (211) karşın 
254 (247) U/L, p<0,002). Her iki grupta sinakalset başlangıç ve idame tedavi dozları benzerdi (40,3 ± 16,1 karşın 37,2 ± 
14,1 mg/gün; 39,1 ± 25,3 karşın 41,1 ± 23,8 mg/gün; p<0,225, p<0,629). Grup SP’de yıllık verilen ortalama VDRA dozu 
Grup SK’ya göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olmasına karşın (14,98 ± 9,06 mcg/hafta/yıl karşın 10,8 ± 8,85 mcg/
hafta/yıl) SP grubunda daha az hiperfosfatemi ve yüksek CaxP seviyeleri olduğu saptandı (p<0,01, p<0,05 sırasıyla). 
Hiperfosfatemiye bağlı VDRA tedavi kesilme süresi Grup SP’ de istatistiksel anlamlı daha kısaydı ( 3(6) karşın 4(5) ay, 
p<0,011).

Tartışma: Dirençli SHPT olgularında sinakalset ve parikalsitol kombine tedavisinin PTH kontrolü, hiperfosfatemi sıklığı 
ve ALP düşüşü sağlama açısından sinakalset ve kalsitriol kombine tedavisine göre daha üstün olduğunu düşünmekteyiz. 
Bu kombinasyon daha yüksek doz VDRA uygulanmasına da olanak vermektedir. Sonuç olarak özellikle dirençli SHPT 
olgularında sinakalset ve parikalsitol kombinasyonu öncelikli tercih edilebilir. 
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SS11
HEMODİYALİZ HASTALARINDA KULLANILAN VİTAMİN D RESEPTÖR 
AKTİVATÖRLERİNİN NABIZ DALGA HIZI ÜZERİNE FARKLI ETKİLERİ

Siren Sezer1, Zeynep Bal1, Emre Tutal1, Orhan Guliyev1, Mehtap Erkmen Uyar1, Bahar Gürlek Demirci1, 
Nurhan Özdemir Acar1

Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1 

Giriş: Hemodiyaliz (HD) hastalarında görülen vasküler kalsifikasyon bu hasta grubundaki yüksek kardiyovasküler 
mortalitenin başlıca sebeplerindendir. HD hastalarında vasküler kalsifikasyon ve sekonder hiperparatiroidi (SHPT) 
kontrolü arasında sıkı biri ilişki bulunmaktadır. Nabız dalga hızı (NDH) ise büyük damarlardaki vasküler kalsifikasyonun 
bir göstergesidir. Çalışmalar D vitamini kullanımının kardiyoprotektif etkileri yanında periferik damar hastalığı, vasküler 
kalsifikasyon ve kan basıncı üzerine koruyucu etkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı iki farklı vitamin D 
reseptör aktivatörünün (VDRA), SHPT kontrolü ve NDH değişimi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

Metod: Randomize 13 aylık prospektif bir çalışmadır. 250 HD hastası içinden 80 uygun hasta (32 kadın, yaş; 50,0 ± 
14,9 yıl) çalışmaya dahil edildi. 1 aylık tedavi kesimini takiben PTH >300 pg/mL olan hastalar 4 gruba randomize 
edildi: a) Kalsiyum (Ca) < 10,5mg/dL, serum Ca × P <75 ve PTH değeri 300-800 pg/ml olan hastalar parikalsitol ya da 
kalsitriol almak üzere 2 gruba (n:20, Grup 1) (n:20, Grup 2), b) Ca < 10,5mg/dL, serum Ca × P<75 ve PTH >800 pg/
ml parikalsitol ve sinakalset (n: 20, Grup 3) veya kalsitriol ve sinakalset (n: 20, Grup 4). Grup 1 ve 2 için VDRA dozu 
4:1; Grup 3 ve 4 için 3:1 olarak belirlendi. Demografik ve bir yıllık laboratuvar bulgularına ek olarak çalışma başında ve 
sonunda NDH ölçümleri yapıldı. 

Sonuçlar: Hastaların demografik verileri benzerdi. Başlangıç fosfor değerleri tüm gruplarda benzer olsa da 4. aydan sonra 
kalsitriol alan gruplarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek seyretti (p<0,05). Ca değerleri Grup 3 ve 4’te çalışmanın ilk 4 
ayında yüksek olmakla birlikte takip eden 8 ayda tüm gruplarda benzerdi (p<0,01). PTH değerleri grup 2 ve 4’te çalışma 
sonunda istatistiksel olarak anlamlı yükselmiş bulundu (p< 0,002, 0,006, sırasıyla). NDH, Grup 2 de çalışma sonunda 
diğer gruplara oranla istatistiksel olarak anlamlı yükselme gösterdi (6,8 ± 1,6 m/sn’den 8,1 ± 1,7 m/sn’ye) (p<0,013). 
Ek olarak kalsitriol kullanan gruplarda NDH çalışma sonunda istatistiksel olarak yükselirken; parikalsitol bazlı tedavi 
alan gruplarda değişiklik olmadı (7,2 ± 2,0 m/sn’den 8,0 ± 3,3 m/sn’ye karşın 7,8 ± 3,1 m/sn’den 7,5 ± 2,6 m/sn’ye) 
(p<0,047). 

Tartışma: SHPT tanısı bulunan hastalarda VDRA’ların PTH kontrolüne ilaveten vasküler kalsifikasyon üzerine farklı 
etkileri olabileceği görüşündeyiz. Klinik pratikte, parikalsitol temelli tedaviler daha etkin SHPT kontrolü sağlamanın 
yanında kardiyovasküler sağ kalım açısından artmış bir yaşam avantajı sunabilir.
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SS12
HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYAK VALVULER KALSİFİKASYONUN 

PERİAORTİK YAĞ DOKUSU, 25 HİDROKSİ VİTAMİN D VE MIA 
KOMPONENTLERİ İLE İLİŞKİSİ:

Olcay Eldem1, Gültekin Gençtoy2, Cevahir Haberal3, Tarkan Ergün4, Tonguç Saba5, Ercan Balcı6,  
Serap Arıkan7, Siren Sezer8

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara3

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, Ankara4

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı 5

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz, Ankara6

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara7

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Bilim Dalı, Ankara8 

Giriş/Amaç: Kardiyak valvüler kalsifikasyonun son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastalarda önemli bir mortalite 
belirleyici olduğu gösterilmiştir(1). Hemodiyaliz (HD) hastalarında Vitamin D kan düzeyi ile vasküler kalsifikasyon 
arasında negatif ilişki bildirilmiştir (2). Valvuler kalsifikasyon ayrıca MIAC (malnutrisyon, inflamasyon, ateroskleroz/ 
kalsifikasyon) sendromunun da bir komponentidir. SDBY hastalarında periaortik yağ dokusu (PAYD) miktarının artmış 
olduğu, PAYD ile MIA komponentleri, aorta ve koroner kalsifikasyon arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır (3). 
Bu çalışmada HD hastalarında MIA komponentleri,25 hidroksi vitamin D düzeyi, periaortik yağ dokusu ve kalp kapak 
kalsifikasyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Hastalar/Yöntem: Çalışmaya altı aydan uzun süredir hemodiyalize girmekte olan 76 hasta (49E, 27K; ortalama 
yaş:60.6±15.5) alındı. Aktif inflamatuar ve malign hastalığı olanlar, sigara öyküsü, bilinen kollojen-vasküler hastalığı 
veya romatizmal kapak hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı. Kapak kalsifikasyonu, ekokardiyografik (HP Sonos 4500) 
olarak kapak veya annulusta >1mm parlak beyaz eko varlığı şeklinde mitral ve aort kapaklarında değerlendirildi. Sonuç 
kalsifiye kapak bölge sayısı ile (0,1,2) ifade edildi. Hafta ortası prediyaliz kan örneklerinden, Ca, P, PTH, CRP, albümin 
standart yöntemlerle ve 25-hidroksi vitamin D düzeyi kemilüminesan mikro partikül immünotetkik (Arhitect İ, Abbott) 
yöntemiyle çalışıldı. Periaortik yağ dokusu (PAYD) miktarı multislice BT (Siemens Sensation IV, Enlanger , Germany) 
ile manüel olarak sınırlar işaretlenerek hesaplandı.

Sonuçlar: Hastaların %65,8’inde (50 hasta) bir veya daha fazla kapak bölgesinde kalsifikasyon mevcuttu. Kapak 
kalsifikasyonu olan hastalar daha yaşlıydı (63.5±14;55±17;p:0.02). Periaortik yağ dokusu (1599±596; 739.7±179;p=0.001) 
ve CRP (15.8±11; 11.1±13.2; p=0.04) düzeyleri kalsifikasyon olan hastalarda olmayan gruba göre daha fazlaydı (figür 
1). PAYD ile CRP pozitif ilişkiliydi (r=0.385; p=0.03). Bağımlı değişkeni kapak kalsifikasyonu olan lojistik regresyon 
analizinde kapak kalsifikasyonu için tek anlamlı belirleyici periaortik yağ dokusu miktarı idi (p:0.04, Exp(B):1.006). 
Cinsiyet, diyabet varlığı, vasküler yol tipi, diyaliz süresi, D vitamini eksikliği, 25-hidroksi vitamin D düzeyi serum 
albumin, PTH, Ca, P düzeyleri gruplar arasında farksızdı (p>0.05).

Tartışma: Bu çalışma PAYD miktarının HD hastalarında mikroinflamasyon ve valvüler kalsifikasyonla pozitif ilişkili 
olduğunu göstermiştir. Buna göre PAYD HD hastalarında mortalite için önemli bir belirleyici olabilir

figür 1
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SS13
SEKONDER AMİLOİDOZU VE BÖBREK TUTULUMU OLAN HASTALARDA 

PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mahmut Altındal1, Mustafa Arıcı1, Ercan Türkmen1, Tolga Yıldırım1, Mücahit Ünal2, Şeref Rahmi Yılmaz1, 

Bülent Altun1, Yunus Erdem1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi, Ankara1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara2 

GİRİŞ VE AMAÇ: Böbrek hastalığı AA amiloidozlu hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli sebebidir. Ailevi 
Akdeniz ateşinin (FMF) AA amiloidozun en sık sebebi olduğu bir popülasyonda, böbrek tutulumu gerçekleşmiş AA 
amiloidozun seyri ve tedavi yanıtıyla ilgili bilgiler son derece sınırlıdır. 

METOD: Ünitemizde Ocak 2000 - Haziran 2012 tarihleri arasında 111 hastada böbrek tutulumu olan AA amiloidoz 
tespit edildi. Bu hastalardan tahmini glomerüler filtrasyon hızı (GFH)≥ 20 ml/dk/1,73m² olan 80 hasta ortanca 39 ay 
izlendi. Hastalarda renal sağkalım ve mortaliteyi etkileyecek faktörlerin ortaya konulması amacıyla, bazal ve takip 
sonundaki klinik ve laboratuvar veriler değerlendirildi.

BULGULAR: 55 hastanın (%68,8) primer hastalığı ailevi Akdeniz ateşiydi. Böbrek sağkalımı ortanca 86 ay bulundu. 
Böbrek sağkalımı açısından bağımsız prognostik faktörler olarak bazal serum kreatinin (HR=3,81 [%95 güven aralığı: 
2,28–6,37]; p<0,001) ve serum albümin (HR=0,45 [%95 güven aralığı 0,28–0,74]; p=0,001) düzeyleri saptandı. Renin 
anjiotensin aldosteron sistemi (RAAS) blokerleri renal sağkalım üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip 
değildi (HR= 0,54 [% 95 güven aralığı: 0,25–1,14]; p=0,107]. Hasta sağkalımı değerlendirildiğinde serum kreatinin 
(HR=4,38 [%95 güven aralığı: 2,01–9,51]; p<0,001), kan hemoglobin (HR=0,39 [%95 güven aralığı: 0,18-0,85]; 
p=0,005) ve serum albümin (HR= 0,72 [%95 güven aralığı: 0,57–0,90)], p=0,018) düzeyleri bağımsız risk faktörleri 
olarak saptandı. 

TARTIŞMA: Çalışmamızda böbrek tutulumu olan AA amiloidozlu hastalarda böbrek sağkalımı ve hasta sağkalımı 
açısından en önemli risk faktörlerinin tanı anındaki serum kreatinin yüksekliği ve serum albümin düzeylerindeki 
düşüklük olduğu bulunmuştur.

AA Amiloidozlu Hastalarda Renal Sağka
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SS14
LÖKOKLASTİK VASKÜLİTTE BÖBREK TUTULUMU

Mahmut Altındal1, Tolga Yıldırım1, Rahmi Yılmaz1, Ercan Turkmen1, Ayman Abudalal1, Mustafa Arıcı1, 
Bülent Altun1, Yunus Erdem1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi, Ankara1 

GİRİŞ VE AMAÇ: Lökositoklastik vaskülit (LCV) izole veya sistemik hastalıklar ile birlikte görülebilen bir küçük 
damar vaskülitidir. LCV hastalarında renal tutulumu inceleyen yayınlar son derece sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı 
LCV’de böbrek tutulumunun sıklığını ve niteliğini araştırmaktır.

METOD: Ocak 2000-Ocak 2013 tarihleri arasında cilt biyopsisiyle lökositoklastik vaskülit tanısı alan 204 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, böbrek fonksiyon testleri, lökositoklastik vaskülite eşlik eden hastalıkları 
ve renal biyopsi sonuçları retrospektif olarak kaydedildi. Renal tutulum 300 mg/günden fazla proteinüri veya CKD-EPI 
formülüne göre hesaplanan tahmini glomerüler filtrasyon hızının <60ml/dk /1.73 m2 olması olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Hastaların 109’u erkek (%53,4), 95’i (%46,6) kadındı. Ortanca yaş 48 (17-84) olarak hesaplandı. Serum 
kreatinin 0.83 (0,38-11,91) mg/dL, glomerüler filtrasyon hızı 96,5 (4-152) ml/dk/1.73m2 bulundu. 69 hastada (%33,8) 
renal tutulum saptandı. 7 hastada nefrotik sendrom tespit edildi. 17 hastaya renal biyopsi yapılmıştı. Biyopsi tanıları HSP 
nefriti (n=6), pauci immün glomerulonefrit (n=4), AA amiloidoz (n=2), AL amiloidoz (n=1),postinfeksiyöz glomerülonefrit 
(n=1), IgA nefropatisi (n=1), akut tübülointerstisyal nefrit (n=1), immün kompleks glomerülonefriti (n=1) olarak bulundu.

TARTIŞMA: Lökositoklastik vaskülit saptanan hastalarda sıklıkla çeşitli böbrek patolojilerine rastlanmaktadır. Böbrek 
hastalığı açısından bu hastaların araştırılması faydalı olacaktır.
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SS15
KAN TOTAL KARBONDİOKSİT İÇERİĞİ VE BİKARBONAT DÜZEYLERİ 

ÖLÇÜMÜ İLE PH TAHMİNİ KOLAYCA YAPILABİLİR
Mustafa Çakar1, Fatih Bulucu1, Ömer Kurt1, Fatih Yeşildal2, Hakan Şarlak1

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

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Bilim Dalı, Ankara2 

Giriş: Kan pH’ı (pHk), elektrolitler, kan oksijen ve karbondioksit (CO2) düzeyleri hayati organların, öncelikle böbrekler 
ve akciğerlerin düzgün çalışma derecesini temsil eden çok yararlı göstergelerdir. pH, CO2, bikarbonat (HCO3) ve diğer 
bileşenler arasındaki ilişkiler daha önce büyük ölçüde incelenmiştir. Biz pH, HCO3 ve toplam CO2 içeriği (ctCO2) 
ölçümleri arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Farklı zamanlarda ve ağırlıklı olarak farklı hastalardan alınan 21811 ayrı arteriyel kan gazı (AKG) 
analizini çalışmaya aldık. Sonuçlar AKG analiz cihazlarından ham dijital formatta alındı.

Bulgular: 4941 (22,65%) sonuç anestezi yoğun bakım ünitesi (YBÜ), 2540 (% 11,6) dahiliye YBÜ, 4952 (% 22.7) 
biyokimya, 4430 (% 20,3) göğüs hastalıkları ve 4948 (22,68%) sonuç kalp damar cerrahisi YBÜ’den alındı. pHk 
değerleri 6,600-7,599 (7,391 ± 0,109) arasında idi. Sonuçların 5619 (% 25,8)’unda asidemi mevcuttu (pH <7.35; 7.249 
± 0,103), 6614 (% 30,3)’ünde alkalemi vardı (pH> 7.35; 7493 ± 0,032) ve 9578 (43,9 %)’ü normal pHk (7,405 ± 0,028) 
sahipti. pH değerinin elde edilmesi amacıyla HCO3 ve ctCO2 ile tüm grup üzerinde yapılan non-lineer regresyon analizi 
sonrası, aşağıdaki formülasyon elde edilmiştir: Tahmini pH (phe) = 9-LOG10 (-620133 621224 * ((ctCO2/HCO3) ^ 
1,223 )). Gerçek pH ve pHe değerleri arasında çok önemli bir korelasyon (r = 0,989, p <0,001) saptandı.

Sonuç: Bu şekilde, pHk, kan HCO3 ve ctCO2 ölçümleri üzerinden çok doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Tahmin 
formulasyonu Henderson-Hasselbalch denklemini andırıyor olsa da, biz bu formülün venöz kan örnekleri dahil kan 
pH’ını tahmin etmeyi hedefleyen diğer AKG çalışmaları için kullanılabileceğini düşünüyoruz. Asit-baz durumu ve 
bunun klinik etkileri ile ilişkisini ortaya koyabilecek ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz.
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SS16
SON 5 YILDA KLİNİĞİMİZE NEFROTİK SENDROMLA BAŞVURAN 
HASTALARIN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

İsmail Yıldız1, Dilek Torun1, Hasan Micozkadıoğlu1, Tuba Canpolat2,  
Rüya Özelsancak1, Ayşegül Zümrütdal1, Ertuğrul Erken1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana2 

Amaç: Renal biyopsi böbrek hastalıklarının tanısında kullanılan invaziv yöntemlerden biridir. Bu çalışmada kliniğimizde 
yapılan renal biyopsi vakalarının klinik, histopatolojik ve tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve 
Yöntemler: Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji kliniğine 2006-2011 yılları arasında 
başvuran ve renal biyopsi yapılan erişkin hasta grubu çalışmaya dahil edildi. Bütün biyopsiler ultrasonografi eşliğinde, 
çift kor örnek alınarak yapıldı. En az 7 glomerul ve bir orta çaplı arter varlığı tanı için yeterli olarak kabul edildi. Bulgular: 
Çalışmaya 182 hasta alındı. Olguların ortalama yaşı 41.8±15.9 yıl (16-81) olarak hesaplandı. Erkek cinsiyet oranı % 57 
ve kadın cinsiyet oranı % 43 olarak bulundu. En sık böbrek biyopsi endikasyonu nefrotik düzeyde proteinüri % 63 olarak 
saptandı. En sık görülen primer ve sekonder glomerulonefrit sırasıyla Membranoproliferatif glomerulonefrit (n=31, % 
17) ve Amiloidoz (n=18, % 9.9) olarak bulundu. 182 hastadan sadece 1 olguda (% 0.05) hemoraji saptandı. Çalışmaya 
alınan hastaların otalama bazal proteinüri miktarı 5179.8±3906.4 mg/gün olarak saptandı. Tedavi sonrası proteinüri 
miktarı 1844.5±2201.2 mg/gün olarak bulundu (p<0.05). Sonuç: Kliniğimizde en sık renal biyopsi endikasyonu nefrotik 
düzeyde proteinüridir. Patolojik inceleme sonucunda en fazla görülen primer glomerulonefrit Membranoproliferatif 
glomerulonefritdir. En sık görülen sekonder glomerulopati sekonder Amiloidozdur. Renal biyopsi böbrek hastalıklarının 
tanısında ve izleminde düşük komplikasyon oranıyla altın standart olarak uygulanabilir.
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SS17
PROREİNÜRİ KALÇA VE DİZ PROTEZ OPERASYONU GEÇİREN 

HASTALARDA POSTOPERATİF AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNİN 
BİR GÖSTERGESİ OLABİLİR

Aysun Çalışkan1, İhsan Ergün1, Berk Güçlü1, Perihan Ekmekçi1, Burak Akan1, Tuğrul Yıldırım1, Alper Kaya1

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara1 

Giriş ve Amaç: Cerrahi operasyonlardan sonra akut böbrek yetmezliği (ABY) görülme insidansı yaklaşık % 1 olarak 
tahmin edilmektedir, bunula birlikte, elektif ve acil ortopedik operasyonlardan sonra ABY riski % 9.1 lere kadar 
ulaşmaktadır. Kalça ve diz protezi ihtiyacı duyan hastalar çoğunlukla yaşlı ve obezdirler, sıklıkla diabet, hipertansiyon, 
kronik böbrek hastalığı gibi komorbid hastalıkları bulunmakta ve bu hastalıklar nedeniyle pek çok ilaç kullanmaktadırlar.
Bu prospektif çalışmanın amacı, protez operasyonu geçiren hastalarda ABY insidansını saptamak ve ABY ne neden 
olabilecek risk faktörlerini ortaya koymaktır. 

Metod: Çalışmaya Ocak 2012 ile Temmuz 2012 tarihleri arasında merkezimizde ardışık olarak diz ve kalça protez 
operasyonu yapılan 124 hasta dahil edildi (29 erkek (%23), 95 kadın (%77), Diz/kalça protezi: 85 (% 68.5)/ 39(% 31.5), 
Operasyonun zamanlaması, Elektif/Acil: 113 (%91.1)/11 (%8.9). Çalışmaya dahil edilen hastaların tümünün glomerüler 
filtrasyon hzı > 30 ml/dk/1.73 m2. Hastaların preoperatif özellikleri, kullandıkları ilaçlar, komorbid hastalıkları, 
intraoperatif ve postoperatif değişiklikler analizlere dahil edildi.

Bulgular: Yüzyirmidört hastanın 9 unda (% 7.2) ABY gelişti. Acil opere olan hastaların 4 ünde (4/11, % 36), elektif 
operasyonda 5 vakada (5/113, %4). Gruplara ait istatistiksel olarak anlamlı olan demografik veriler, operasyona bağlı 
ve laboratuar verileri Tablo 1 de gösterilmiştir. Hastanede yatış süresi (ABY gelişen - gelişmeyen: 12.5 - 6.5 gün) ve 
mortalite (ABY gelişen - gelişmeyen: %55.6 - %0.9) ABY grubunda anlamlı olarak fazla idi Regresyon analizinde 
proteinüri, konjestif kalp yetmezliğinin (KKY) varlığı ve operasyonun zamanlaması ABY açısından bağımsız risk 
faktörleri olarak bulundu. ABY gelişen hastalarda hastanede yatış süresi anlamlı olarak uzun ve mortalite istatistiksel 
anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç: ABY protez operasyonlarından sonra sık karşılaşılan bir durumdur. KKY ne sahip bireylerde ve acil operasyonlarda 
ABY riski artmaktadır. Bu hastalarda Protez operasyonlarından sonra, GFH 30 ml/dk nın üzerinde olan hastalarda 
dipstick proteinüri GFR ye göre ABY riskini daha iyi gösterebilir. Operasyon öncesi riski belirlemede, yapısal böbrek 
hasarının göstergesi olan proteinürinin değerlendirilmesi, ABY gelişim riski hakkında bilgi verici olabilir.

Tablo 1. Hastalara ait demografik, operasyona bağlı ve laboratuar verileri

 Veriler  ABY (n=9)  ABY Gelişmeyen (n=115)   p 
 Cinsiyet E/K, n(%)   5/4 (56.6/44.4)  24/91 (20.9/79.1)  0.032 

 Yaş (yıl)   73.5 ± 7.9  67.8 ± 10.8  0.125 

 BKI (kg/m2)  28.2± 3.3   29.9 ± 5.2  0.415 

 KKY, n (%)   5 (56.6)  15 (13)  0.006 

 KBH, n (%)   4 (44.4)  15 (13)  0.031 

 BUN (mg/dl)   27 ± 17  16 ± 5  <0.001 

 Kreatinin (mg/dl)   1.04 ± 0.44  0.70 ± 0.21  <0.001 

 GFH (ml/dk/1.73 m2)   67 ± 27  89 ± 20  0.03 

 Proteinüri, n(%)   6 (66.7)  11 (9.6)  <0.001 

 Albumin (g/dl)   3.6 ± 0.9  4.2 ± 0.4  0.003 

 Enfeksiyon, n(%)   2 (22.2)  2 (1.7)  0.026 

 Opresyon anındaki en düşük SKB (mmHg)   93 ± 30  110 ± 19  0.051 

 Acil operasyon, n(%)   4 (44.4)  7 (6.1)  0.003 

 Yatış süresi (gün)   12.6 ± 6.6  6.5 ± 2.8  <0.001 

 Mortalite, n(%)   5 (56.6)  1 (0.9)  <0.001 

ABY, Akut böbrek yetmezliği. KKY, Konjestif kalp yetmezliği. BKI, Beden kitle indeksi. BUN, Kan üre azotu. GFH, Glomerüler filtrasyon hızı. 
SKB, Sistolik kan basıncı
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SS18
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLANLARDA RESİSTİN VE ADİPONEKTİN İLE 

PROTEİN ENERJİ KAYBI ARASINDA ETKİLEŞİM VAR MI?
Kubra Kaynar1, Birgul Vanizor Kural2, Sukru Ulusoy3, Muammer Cansiz3, Buket Akçan2, Nuray Mısır4, Selçuk 

Yaman2, Nuh Kaya5, Asiye Aydın6, Meryem Bakkaloğlu7

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon1

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Trabzon2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon3

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

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon5

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Trabzon.6

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Periton Diyalizi Ünitesi, Trabzon7 

Giriş Kronik böbrek hastalarında (KBH), adipositokinlerin (adiponektin, leptin, resistin, nöropeptid Y, ve gastrik hormon 
grelin, açil-grelin) Protein Enerji Kaybına (PEK) etkisini araştırmayı amaçladık. Metod Ortalama yaşı 45.4 ± 15.9 olan, 
aktif infeksiyon ve kronik inflamatuvar hastalığı olmayan 150 hasta çalışmaya alındı. Çalışma grupları: grup 1, Kontrol 
grubu (ortalama serum kreatinin düzeyi 0.75 ± 0.14 mg/dL olan 30 sağlıklı gönüllü), Grup 2, hemodiyaliz grubu (47.0 
± 38.2 aydır kronik hemodiyaliz programında olan ve hiç nakil olmamış 30 hasta), Grup 3, prediyaliz grubu (ortalama 
kreatinin kleransı 19.7 ± 10.2 mL/dkolan 30 KBH evre 4-5 hastası), Grup 4, periton diyalizi grubu (43.1 ± 41.8 aydır periton 
diyalizi programında olan ve hiç nakil olmamış 30 hasta) ve grup 5, böbrek nakil grubu (ortalama nakil ömrü 69.3 ± 83.1 
ay olan ve kreatinin kleransı 70.4 ± 22.4 mL/dk olan 30 hasta). Açlık sabah serum leptin, grelin, açil-grelin, nöropeptid Y, 
adiponektin, resistin düzeyleri ELISA (Sandwich) metodu ile ölçüldü. Antropometrik ölçümler, biyokimyasal kayıtlar ve 
demografik bilgiler kaydedildi. Beslenme değerlendirmeleri protein nitrojen oluğumu (nPNA), üst kol ortası kas çevresi, 
beden kitle indeksi (BKİ), beden yağ oranı, serum albumin düzeyleri ile yapıldı. PEK tanısı ISRNM tanı kriterlerine 
göre yapıldı. Sonuçlar PEK oranı hemodiyaliz hastalarında (%23.3) ve periton diyalizi hastalarında (%26.7); prediyaliz 
(%3.3) ve nakil hastalarına (%0) oranla anlamlı derecede fazla bulundu. Ortalama protein alımı hemodiyaliz, prediyaliz, 
periton diyalizi ve nakil hastalarında, sırasıyla 0.96 ± 0.21, 0.82 ± 0.21, 0.95 ± 0.3 ve 1.01 ± 0.24 g/kg/gün olarak 
bulundu. Prediyaliz hastalarında ortalama BKİ (27.4 ± 4.5 kg/m2) diğer gruplardan anlamlı derecede fazla saptandı. 
Periton diyalizi, hemodiyaliz ve prediyaliz hastalarında adiponectin ve resistin düzeyleri, kontrol grubunun adiponektin 
ve resistin düzeylerine göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p:0.0001). Grupların leptin ve grelin düzeyleri farklı 
saptanmadı. Bu çalışmada PEK varlığı, serum resistin (r: 0.267, p:0.001), ve serum adiponektin düzeyleri (r:0.349, 
p:0.0001) ile anlamlı derecede pozitif korelasyon gösterdi. PEK varlığı ile grelin, açil-grelin, nöropeptid Y ve leptin 
düzeyleri arasında korelasyon bulunmadı. 

Tartışma Nakil hastaları hariç kronik böbrek hastalığı olan hastalarda, adiponektin ve resistin düzeyleri kontrol grubuna 
kıyasla anlamlı derecede yüksek saptandı. Hemodiyaliz hastalarının %23’ünde, PD hastalarının da % 26.7’sinde PEK 
saptandı. Protein enerji kaybı varlığı ile resistin ve adiponektin düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulundu. Yüksek 
serum resistin ve adiponektin düzeylerinin, diyaliz hastalarında PEK gelişiminde rolü olabilir.
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SS19
NEUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) IN 

PREDICTION OF LONG-TERM CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND 
MORTALITY IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Yalcin Solak1, Mahmut Ilker Yilmaz2, Mutlu Saglam3, Halil Yaman4, Hilmi Umut Unal5, Mahmut Gok5, Hakki 
Cetinkaya5, Abduzhappar Gaipov6, Tayfun Eyileten5, Sebahattin Sari3, Ali Osman Yildirim7, Zeki Tonbul8, 

Suleyman Turk8

Karaman State Hospital, Nephrology Unit, Karaman1

Gulhane School Of Medıcıne, Department Of Nephrology, Ankara2

Gulhane School Of Medıcıne, Department Of Radiology, Ankara3

Gulhane School Of Medıcıne, Department Of Biochemistry, Ankara4

Gulhane School Of Medıcıne, Department Of Nephrology, Ankara5

National Scientific Medical Research Center, Department Of Extracorporeal Hemocorrection, Astana, Kazakhstan6

Gulhane School Of Medıcıne, Department Of Emergency, Ankara7

Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicine, Department Of Nephrology, Konya8 

Background: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is an early biomarker of acute kidney injury. NGAL 
has been used to predict survival in patients with myocardial infarction. We aimed to evaluate the prognostic role of 
NGAL regarding development of cardiovascular (CV) events in patients with CKD. 

METHODS: 298 subjects with stage 1-5 (predialytic)CKD were followed for a median of 41 months. Fatal and nonfatal 
CV events were recorded during follow-up period. NGAL, CRP and PTX-3 at baseline were determined in addition to 
routine biochemistry. Endothelial function (flow mediated dilation, FMD) was also determined.

RESULTS: A total of 104 composite (35 fatal and 69 nonfatal) CV events occurred during the follow-up period.

NGAL as well as PTX-3 and CRP particularly showed significant increase from stage-1 CKD to stage-5 CKD. Univariate 
and multivariate Cox analyses showed that NGAL was a significant independent predictor of composite CV events. 
Univariate analysis demonstrated that NGAL predicts composite CV events independent of FMD, hemoglobin and 
history of diabetes (hazard ratio 1.05; 95% CI; p<0.001). NGAL was inversely correlated with FMD (r=-0.67; CI 95%; 
p<0.001). 

Kaplan-Meier analysis showed that NGAL ≥50 ng/ml was related to a significantly decreased survival time. The survival 
rate was 96% in the group with NGAL ≥50 ng/ml compared to 84% in the group with NGAL <50 ng/ml (p=0.001 by 
log-rank test).

CONCLUSIONS: This is the first study in the literature showing that NGAL is independently related to endothelial 
dysfunction and can independently predict composite CV endpoints in patients with CKD. NGAL >50 ng/ml may be 
used as a complementary prognostic marker for predicting CV events in patients with CKD.

Composite CVE
Biochemical assessment according to CKD stages 
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   Stage 1 CKD (n=60)  Stage 2 CKD (n=62)  Stage 3 CKD (n=59)  Stage 4 CKD (n=59)  Stage 5 CKD 
(n=58)  p value 

 eGFR (ml/min)  95.5 (91-107)  68 (61-89)  43 (30-58)  20 (15-29)  9 (3-14)  <0.001 
 hsCRP (mg/l)   7.0 (2%u201317)   10 (2-24)  16 (5%u201335)   23 (4.7-46)  26.7 (4-48)  <0.001 
 Pentraxin-3 (ng/

ml)  2.73±2.97  5.5±6.2  7.22±7.45  8.91±8.13  11.47±12.15  <0.001 

 Hb (g/dl)   13.29±2.53  12.32±2.07  12.28±1.99  12.02±1.91  10.90±1.81  <0.001 
 NGAL (ng/ml)   47.28 (15.9-54)  49.23 (16.8-56.3)  50.27 (17.11-80.7)  53.14 (17.5-83.5)  62.50 (27.6-91)  <0.001 
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SS20
NEFROTIK SENDROMLU HASTALARDA SERUM MALONDIALDEHIT 

SEVIYESI, MIYELOPEROKSIDAZ VE KATALAZ AKTIVITESI
Hüseyin Beğenik1, Yasemin Usul Soyoral1, Reha Erkoc2, Habib Emre1, Abdullah Taşkın3, Mehmet Taşdemir4, 

Mehmet Aslan4

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

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul2

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa3

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van4 

Giriş ve amaç: Reaktif oksijen ajanlarının nefrotik sendrom etiyopatogenezinde rol oynadığı bazı çalışmalarda 
gösterilmiştir. Myeloperoksidaz aterosklerotik proçesin neredeyse tüm evrelerinde proeterojenik geniş rol almaktadır. 
Bu çalışmadaki amacımız nefrotik sendromlu hastalarında serum malondialdehit seviyesi, myeloperoksidaz ve katalaz 
aktivitesini değerlendirmektir.

Materyal ve metot: 24 nefrotik sendrom tanılı hasta (12’si kadın) ve 24 sağlıklı kontrol grubu (11’i kadın) çalışmaya 
dahil edildi. Olguların serum malondialdehit seviyesi, myeloperoksidaz ve katalaz aktivitesi ölçüldü. Tüm hastalara 
böbrek biyopsisi ile tanı konulmuştu. Tanılar; Membranöz glomerulonefrit (n=10), Fokal segmental glomeruloskleroz 
(n=7) ve membranoproliferatif glomerulonefrit (n=7) şeklindeydi. Oralama nefrotik sendrom takip süresi 23.3±13.3 ay 
idi. Tüm olgular immünsupresif tedavi almaktaydı.

Bulgular: Serum myeloperoksidaz aktivitesi ve malondialdehit seviyesi hasta grubunda kontrol grubuna göre belirgin 
olarak yüksek iken (p<0.001), katalaz aktivitesi ise belirgin olarak düşük bulundu (p<0.001). Serum katalaz aktivitesi 
myeloperoksidaz aktivitesi (r=-0.417, p=0.003) ve malondialdehit seviyesi (r=-0.532, p=0.007) ile belirgin korelasyon 
göstermekteydi. Ayrıca serum malondialdehit seviyesi myeloperoksidaz aktivitesi ile de belirgin korelasyon 
göstermekteydi (r=0.419, p=0.003). 

Sonuç: Nefrotik sendromlu hastalarda serum katalaz aktivitesi azalırken, myeloperoksidaz aktivitesi ve oksidatif stress 
parametrelerinin arttığını saptadık. Bu parametrelerin nefrotik sendromlu hastalardaki aterosklerotik proçeste rol alması 
muhtemeldir. Ancak daha geniş serili ileri klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Myeloperoksidaz aktivitesi; Katalaz aktivitesi; Oksidatif stres; Nefrotik sendrom
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SS21
PERITON DIYALIZI HASTALARINDA ENDOTEL DISFONKSIYONUNUN 

PLAZMA ADMA DÜZEYLERI, KARDIYAK FONKSIYONLAR VE METABOLIK 
PARAMETRELER ILE ILIŞKISI

Sami Uzun1, Serhat Karadağ2, Metin Yeğen3, Meltem Gürsu4, Savaş Öztürk4, Zeki Aydın4, Abdullah Şumnu4, 
Egemen Cebeci4, Oktay Özkan4, Barış Döner4, Rümeyza Kazancıoğlu5

Ordu Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ordu1

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği, Kars 2

Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul3

Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul4

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul5 

Giriş: Kronik böbrek hastalığı (KBH) endotel disfonksiyonu ve artmış kardiyovasküler olay riski ile beraberdir. Asimetrik 
dimetil arginin (ADMA) endotel disfonksiyonu ve vazospazma yol açmak dolayısıyla koroner arter hastalığı için bir risk 
faktörü olarak kabul edildir. Çalışmamızda endotel disfonksiyonunun bir göstergesi olarak akım aracılıklı dilatasyon 
(AAD)’un ADMA düzeyleri, ekokardiyografik bulgular ve metabolik parametreler ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Metot: Çalışmamız kesitsel bir çalışma olup, 18-80 yaş arası, en az üç aydır periton diyalizi tedavisi gören, aktif kardiyak, 
infeksiyöz veya malign hastalığı, klinik olarak aşikar hipervolemisi olamayan periton diyalizi hastaları dahil edildi. 
AAD ölçümleri, ADMA düzeyleri ve ekokardiyografik parametreler kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 55 hastanın yaş ortalaması 53±15 yıl idi. Ortalama AAD değeri %10.7±6.5, ortalama 
ADMA düzeyi ise 81.9±48.0 μmol/L olarak saptandı. ADMA düzeyleri ile AAD arasında istatistiksel olarak anlamlı 
ilişki saptanmadı (p=0.873). AAD değeri ile sistoik ve diyastolik kan basınçları arasında negatif korelasyon bulundu 
(sırasıyla, p=0.001 ve p<0.001). Hipertansiyonu olan hastalarda AAD değeri daha düşük saptandı (p=0.012). Tüm 
parametreler içerisinde hipertansiyon varlığı, AAD değerinin başlıca belirleyicisi olark tespit edildi (p=0.037). AAD 
ekokardiyografik parametreler, laboratuvar sonuçları ve diyaliz yeterlilik parametreleri ile ilişkili değildi.

Sonuç: Periton diyalizi hastalarında kardiyovasküler hastalık riskinin başlıca belirleyicisi hipertansiyon varlığıdır.
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SS22
TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA KIRMIZI KÜRE DAĞILIM 

GENİŞLİĞİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Kenan Turgutalp1, Tolga Köşeci1, Türkay Özcan2, Yavuz Gözükara3, Ahmet Kıykım1

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

Mersin Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin2

Mersin Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Mersin3 

GİRİŞ VE AMAÇ: Diabetik nefropati, diabetin major mikrovasküler komplikasyonu olup son dönem böbrek yetmezliğine 
yol açmaktadır. Diabetus mellituslu hastalarda yapılan son çalışmalarda artmış kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) 
değerlerinin mikro ve makrovasküler komplikasyonlarla ilişkisi gösterilmiştir. Ancak şu ana kadar RDW ile diabetik 
nefropati arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada biz; tip 2 diabetus mellituslu, diabetik 
nefropatili ve sağlıklı gönüllülerde ölçülen RDW düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.

METHOD: Grup 1: sağlıklı kontrol grubu, grup 2: komplike olmayan diabetes mellitus hastaları, grup 3: diabetik 
nefropati ve GFR düzeyi normal (>90ml/dk) hastaları içermektedir. Hastaların açlık kan şekeri, HbA1c, albumin, serum 
kreatinni, lipid profili, ürik asit, bazı otoantikorlar ve RDW değerleri ölçüldü. RDW yüksekliğine yol açtığı bilinen 
hemolitik anemi, kemik iliğini infiltre etmiş neoplastik hastalık öyküsü olan, gebe ve inflamatuvar hastalığı olanlar 
çalışma dışı bırakıldı.

BULGULAR: Çalışmaya 3 farklı grupta toplam 563 hasta alındı. Grup 1’in yaş ortalaması ( n=157, 76 erkek, 81 kadın) 
42.42±16.8. Grup 2’nin yaş ortalaması (n=210, 106 erkek, 114 kadın) 52.12±10.8. Grup 3’ün yaş ortalaması (n=196, 
99 erkek, 97 kadın) 52.02±11.1. Grup 1’in RDW değeri grup 2 ve 3’ e göre belirgin derecede düşük saptandı (p<0.05). 
Grup 3 hastalarda RDW değeri ile proteinüri arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.05). Hiçbir hastada RDW değeri 
ile açlık kan şekeri, HbA1c ve diabetes mellitus süresi arasında bir ilişki saptanmadı.

SONUÇ: Diabetik hastalarda RDW değerleri kontrol grubuna göre yüksek saptandı. Özelliklede diabetik nefropatili 
hastalarda bu yükseklik daha belirgindi. Proteinüri RDW düzeyinin en önemli belirtecidir.
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SS23
KIRMIZI KAN HÜCRESİ DAĞILIM GENİŞLİĞİ, NEFROTİK SENDROMLU 

ERİŞKİN HASTALARDA TEDAVİYE YANITI SAPTAMADA BİR  
BELİRTEÇ MİDİR?

Kenan Turgutalp1, Ümit Karabulut1, Türkay Özcan2, İlter Helvacı3, Yavuz Gözükara4, Ahmet Kıykm1

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

Mersin Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin2

Mersin Üniversitesi Silifke Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Mersin3

Mersin Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Mersin4 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tedaviye dirençli nefrotik sendromlu hastalar genellikle kronik bir inflamatuar durum ve değişen 
derecelerde oksidatif stresse sahiptirler. Ayrıca kırmızı kan hücresi dağılım hacmi (RDW) kronik inflamatuar durum ve 
oksidatif stresste evrensel bir belirteç olarak kabul edilmektedir. Nefrotik sendromlu hastalarda tedaviye yanıtta geleceği 
tahmin etmede yeni biyo-belirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. RDW değerleri ile nefrotik sendromlu hastalarda tedaviye 
yanıt arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan bir çalışma yoktur. Bu çalışmada biz, RDW değerleri ve nefrotik sendromlu 
hastalarda tedaviye yanıt arasındaki ilişkiyi araştırmayı hedefledik.

YÖNTEM: Ocak 2006 ve Aralık 2012 tarihleri arasında takip edilen primer glomerulonefritten dolayı nefrotik sendrom 
gelişen erişkin hastalarla ilgili retrospektif bir çalışma yapıldı. Hastalar tedaviye verdikleri yanıt temelinde üç gruba 
ayrıldı. Grup 1 tam remisyona, Grup 2 kısmi remisyon, Grup 3 tedaviye dirençli hastalardan oluştu. Hastaların RDW 
değerleri tedavi öncesi ve sonrası dönemlerde elde edilerek birbirleriyle kıyaslandı. Tüm hastalara ait serum açlık kan 
şekeri, albumin, kreatinin, urik asid, lipid parametreleri ve proteinüri düzeyleri elde edildi. Tahmini glomeruler filtrasyon 
oranı hesaplandı. Tüm hastalara renal ultrason yapıldı. Sigara alışkanlıkları kaydedildi.

SONUÇLAR: Çalışmaya toplam 173 hasta dahil edildi. Grup 1’deki hastaların yaş ortalması 44.9 ± 16.3 (n=55), Grup 
2’deki hastaların yaş ortalaması 42.9 ± 16.1 (n=53), ve grup 3’deki hastaların yaş ortalaması 39.75 ± 13.6 (n=68) 
idi (p>0.05). Tedaviden önce bakılan, ortalama en yüksek bazal RDW değeri grup 3 hastalarında izlendi (17.8 ± 1.8) 
(p<0.05). Ortalama en düşük RDW değeri grup 1 hastalarında izlendi (13.4 ± 0.7) (p<0.05). Grup 1 ve grup 2’de başarılı 
bir tedaviden sonra bakılan RDW değerinde önemli bir azalma bulduk (p<0.05). Grup 3’teki hastalarda tedavi sonrası 
bakılan RDW değerlerinde bir değişiklik izlenmedi (p>0.05). Remisyona giren hastaların çoğu (n=49, 89%) tedavi 
öncesi RDW düzeyleri %14’ün altında idi (p<0.001, Kendal Tau: -0.86). Tedaviye dirençli olan hastaların çoğunda, tanı 
anında RDW düzeyleri %15’in üstünde idi (86.1 %) (p<0.001, Kendal Tau: -0.87).

SONUÇ: Sonuçlarımız primer glomerulonefritten oluşan nefrotik sendromlu hastalarda bakılan tedavi öncesi RDW 
değerlerinin, tedaviye yanıtı değerlendirmede yararlı prediktif biyo-belirteç olabileceğini göstermektedir.
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SS24
METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA SERUM SİSTATİN C DÜZEYLERİ 
VE MİKROALBUMİNÜRİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MERAL GÜLAY KOÇAK1, BÜLENT HUDDAM2, ALPER AZAK2, NİLÜFER BAYRAKTAR2,  
SİREN SEZER2

Gülay Koçak¹,Bülent Huddam¹, Alper Azak¹,Nilüfer Bayraktar², Siren Sezer³

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara¹
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara²
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Ankara³

Giriş-Amaç: Metabolik sendrom (MS), insülin direnci zemininde gelişen heterojen bir hastalıktır. 
Günümüzde mikroalbuminürinin MS’un bir komponenti olduğu düşünülmektedir. Serum sistatin C renal 
fonksiyonların değerlendirilmesinde iyi bir belirteçtir. Bu çalışmada MS’li hastalarda serum sistatin C ve mikroalbuminüri 
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Materyal-Method: Çalışmaya NCEP ATP-III kriterlerine göre tanı konulmuş 50 MS’li hasta ve 25 kontrol dahil edildi. 
MS’li hastalar mikroalbuminüri varlığına göre 2 gruba ayrıldı: Grup 1 (mikroalbuminüri yok) ve Grup 2 (mikroalbuminüri 
var). Tüm gruplarda serum sistatin C düzeyi ELISA ile değerlendirildi.

Bulgular: Yaş, cinsiyet dağılımı, kan basıncı ve LDL kolesterol düzeyleri tüm gruplarda benzerdi. BMI, bel/kalça oranı, 
total kolesterol, trigliserit ve CRP düzeyleri grup 1 ve 2’de yer alan MS’li hastalarda kontrol grubundan istatiksel 
olarak anlamlı olacak düzeyde yüksekti. Serum sistatin C düzeyi, mikroalbuminürik MS’li grupta (grup 2) kontrole 
ve mikroalbiminüri olmayan MS’li gruba göre (grup 1) anlamlı derecede yüksekti. Ayrıca serum sistatin C düzeyi 
mikroalbuminüri düzeyi ile pozitif koreleydi (r=0.50, p=0.0001).

Sonuç: Sonuç olarak MS’li hastalarda yüksek serum sistatin C düzeylerinin renal hasarın erken bir göstergesi olan 
mikroalbuminüriyi gösterdiğini düşünmekteyiz.

Tablo I: Grupların Mikroalbuminüri ve Sistatin C Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
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SS25
FARKLI HASTA GRUPLARINDA GÜNLÜK PROTEINÜRI HESABINDA ANLIK 

İDRAR PROTEIN KREATININ ORANININ GÜVENIRLIĞI NEDIR?
Eda Altun1, Bülent Kaya2, Saime Paydas2, Mustafa Balal2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1

2

Proteinüri kronik böbrek hastalığının (KBH) tanı ve takibinde kullanılan en önemli parametrelerden birisidir. Proteinüri 
taramasında altın standart test 24 saatlik idrarda protein düzeyinin saptanmasıdır. Bu çalışmada amacımız uzun süreli 
takip gerektiren renal transplant, kronik glomerulonefrit, diyabetes mellitus tanısı ile takip ettiğimiz hastalarda 24 saatlik 
idrarda proteinüri düzeyi ile anlık idrardaki protein-kreatinin oranı arasındaki ilişkiyi saptamak. 

Hastalar ve Metod: Hastaların 24 saatlik idrar örnekleri günün ilk idrarı atıldıktan sonra 24 saat boyunca, ertesi günün ilk 
idrarı dahil edilerek toplatıldı. Anlık idrar örnekleri ise randomize olarak toplatıldı. Hastaların anlık ve 24 saatlik idrar 
örneklerinde protein, kreatinin 

değerleri çalışıldı. Çalışmaya 190 ( 90 bayan, 100 erkek, yaş ortalaması 41,8±12,9) hasta dahil edildi. Hastalar diyabetik 
nefropati (DN), renal transplant (RT) ve kronik glomerulonefrit (KGN)olarak 3 gruba ayrıldı. 

Sonuçlar: Anlık idrar protein-kreatinin oranı ile 24 saatlik idrarda protein düzeyi DN, RT, KGN grubunda anlamlı 
korelasyon gösterdiği saptandı (p= 0.92, p= 0.97, p= 0.96 sırasıyla). Kan üre nitrojen, serum kreatinin, kreatinin 
klerensleri gruplar arasında benzerdi. Günlük protein hesabını y= 1,09x + 0,095 (y= günlük proteinüri, x= anlık idrar 
protein –kreatinin oranı ) olarak saptadık. Hastaların ortalama yaş, kreatinin klerens, 24 sattlik idrar proteinüri ve anlık 
idrar protein kreatinin oranları tablo 1 de gösteilmiştir. Şekil 1 de ise anlık idrar protein kreatinin oranının hasta grupları 
ile ilişkisi gösterilmiştir. 

Tartışma: Her üç gruptada günlük protein atılımının tahmininde anlık idrardaki protein- kreatinin oranının 
kullanılabileceğini saptadık. Anlık 

idrar protein kreatinin oaranı ile 24 saatlik ölçülen proteinüri düzeyi tüm gruplarda anlamlı korelasyon gösterdi. Bu 
nedenle anlık idrar protein kreatinin oranının renal transplant, diyabetik nefropati ve kronik glomerulonefritli hastalarda 
tarama testi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Tablo 1: Hastaların ortalama yaş, 24 saatlik idrar proteinüri, anlık idrar protein kreatinin oranı

Şekil 1: Anlık idrar protein kreatinin oranı, 
hasta grupları ile ilişkisi.
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SS26
ANCA İLİŞKİLİ GLOMERULONEFRİTLERİN KLİNİK SEYRİ:  

TEK MERKEZ DENEYİMİ
Arzu Velioğlu1, Serdar Nalçacı1, Gürdal Birdal1, Derya Güler1, Hakkı Arıkan1, Mehmet Koç1,  

Haner Direskeneli2, Serhan Tuğlular1, Çetin Özener1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul2 

Giriş: Günümüzde anti-nükleer sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili glomerulonefritlerin tedavisinde standart bir tedavi 
rejimi bulunmamaktadır. Tedavi genelde hastanın ve hastalığın durumuna göre planlanmaktadır. Özellikle başlangıçda 
hemodiyaliz (HD) ihtiyacı olan hastalarda tedavi cevabı tedavinin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Biz de 
çalışmamızda ANCA ilişkili glomerulonefriti olan hastalarda klinik bulguları değerlendirdik. 

Hastalar-Method: Çalışmamızda kliniğimizde takip edilen ANCA ilişkili glomerulonefriti olan hastaların demografik 
özelliklerinin, başvuru anındaki klinik ve laboratuvar bulgularını, biyopsi sonuçlarını, tedavide kullanılan ilaçları ve 
tedavi sonrası takip sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

Bulgular: Toplam 28 hasta (ortalama yaş: 54.8±13.8 yıl; K/E: 9/19) çalışmaya dahil edildi. 14 hastada c-ANCA pozitif 
Wegener Granulamatosis tanısı, 14 hastada p-ANCA pozitif Mikroskopik polianjitis tanısı konulmuştu. Hastaların 
başlangıç kreatinin seviyesi 3.8±3.5 mg/dl, başlangıç proteinüri seviyesi 1.7±1.6 g/gün bulundu. 21 hastada (%75) aktif 
idrar sedimenti vardı. Toplam 15 hastada (%53) başlangıçda hemodiyaliz (HD) ihtiyacı vardı. Renal patoloji bulguları 
incelendiğinde 21 hastada kresentik glomerulonefrit (GN), 2 hastada nekrotizan vaskulit, 3 hastada proliferatif GN 
saptandı. 2 hastaya ise koagülasyon bozukluğu nedeniyle biyopsi yapılamamıştı. Hastaların tamamı steroid tedavisi aldı. 
23 hastaya intravenöz siklofosfomid verildi. 13 hastaya plazmaferez uygulandı. Hastalar ortalama 40.7±44.8 ay takip 
edildi. 6 (%21) hastada son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) gelişti. 5 hasta (%17) enfeksiyöz komplikasyonlar (4 
hasta pnömoni, 1 hasta yaygın sitomegalovirüs hastalığı) sonucu öldü. Başlangıçda HD ihtiyacı olan ve olmayan hastalar 
karşılaştırıldığında SDBY ve ölüm sıklığı HD ihtiyacı olan hastalarda anlamlı yüksek bulundu (6/15 vs. 0/13, p=0.013; 
5/15 vs. 0/13, p=0.031). Başlangıçda HD ihtiyacı olan ve plazmaferez tedavisi verilen hastaların 9’unda (%60) tedavi 
sonrasında HD ihtiyacı kalmamıştır. Tedavi sonrası takipde ortalama kreatinin seviyesi 2.4±2.2 mg/dl’dir. 

Sonuç: Başlangıçda HD ihtiyacı bulunması ANCA ilişkili glomerulonefriti olan hastalarda SDBY ve ölüm gelişiminde 
en önemli faktördür. Başlangıçda HD ihtiyacı olan hastalara intravenöz steroid ve siklofosfamid tedavisi yanında 
plazmaferez uygulanması ile renal sağkalım önemli oranda artmaktadır. Ancak hastalar enfeksiyöz komplikasyonlar, 
özellikle pnömoni açısından, yakın takip edilmelidirler.
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SS27
EVRE 1-4 KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ İLE 

NABIZ DALGA HIZI İLİŞKİSİ
Rengin Elsürer Afşar1, Barış Afşar2

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Konya1

Konya Numune Hastanesi Nefroloji Bölümü, Konya2 

Kronik böbrek hastalarında en sık ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Geleneksel risk faktörlerinin yanı sıra 
arteriyel sertlik gibi geleneksel olmayan risk faktörleri de kronik böbrek hastalarında artmış kardiyovasküler mortalite 
ile ilişkilidir. Hem nabız dalga hızı (NDH) ile ölçülen arteriyel sertlik, hem de hiperürisemi artmış kardiyovasküler 
risk ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı kronik böbrek hastalarında serum ürik asit düzeyi ile arteriyel sertlik arasındaki 
ilişkinin araştırılmasıdır.Çalışmaya 96 kronik böbrek hastası (erkek/kadın; 32/64, ortalama yaş; 54.5±13.5, ortalama 
vücut yüzey alanı; 29.7±5.7 kg/m2) alındı. Hastaların rutin biyokimyasal testleri çalışıldı ve glomerüler filtrasyon hızı 
(GFH) Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) formülü ile hesaplandı. Kronik böbrek hastalığı evresi NKF 
KDOQI kılavuzuna göre belirlendi. Tüm hastaların eş zamanlı kan basıncı ölçümleri yapıldı (Mobil-O-Graph® CE0044, 
I.E.M., GmbH, Stolberg, Germany) ve NDH osilometrik yöntemle belirlendi. Ortalama GFH 76.3±26.7 ml/dak/1.73m2 
idi. Hastaların kronik böbrek hastalığı evresine göre dağılımı şu şekildeydi; Evre 1 (n=27, %28.1), evre 2 (n=46, %47.9), 
evre 3 (n=18, %18.8) ve evre 4 (n=5, %5.2). Ortalama sistolik ve diyastolik kan basınçları sırasıyla 125.3±17.6 mmHg 
ve 79.3±12.6 mmHg idi. Ortalama arteriyel kan basıncı 100.3±14.2 mmHg’ydı. NDH, yaş (r: 0.856, p<0.0001), ortalama 
sistolik ve diyastolik kan basınçları (sırasıyla r: 0.378, p<0.0001 ve r: 0.295, p: 0.004), ortalama arteriyel kan basıncı 
(r: 0.355, p<0.0001), nabız basıncı (r: 0.302, p: 0.003) ve çevresel direnç (r: 0.323, p: 0.002) ile pozitif korelasyon 
göstermekteydi. NDH ile kan üre nitrojeni (r: 0.687, p<0.0001), serum kreatinin düzeyi (r: 0.430, p<0.0001) ve açlık 
kan şekeri (r: 0.267, p: 0.012) arasında pozitif korelasyon bulunmaktaydı. GFHMDRD, NDH ile negatif koreleydi (r: 
-0.532, p<0.0001). Sonuç olarak, evre-1-4 kronik böbrek hastalarınsa artmış serum ürik düzeyi artmış arteriyel sertlik 
ile ilişkilidir.
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SS28
VİTAMİN D RESEPTÖR AKTİVATÖRLERİ VE FOSFOR BAĞLAYICILARIN  

QT DİSPERSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
Siren Sezer1, Zeynep Bal1, Emre Tutal1, Uğur Bal2, Mehtap Erkmen Uyar1,  

Nurhan Özdemir Acar1

Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara2 

Giriş: Hemodiyaliz hastalarında, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranı sıktır. Sekonder hiperparatirodi ve 
hiperfosfatemi, kardiyovasküler hastalık gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Düzeltilmiş maksimum QT aralığında 
(dQTmaks) ve düzeltilmiş QT dispersiyonunda (dQTd) uzama kardiyak aritmi ve kardiyovasküler mortalite açısından 
risk faktörleridir. Bu çalışmanın amacı, farklı vitamin D reseptör aktivatörleri (VDRA) ve fosfor bağlayıcı ajanların QT 
parametreleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Metod: Çalışmaya 149 hasta dahil edildi. Hastalar kullandıkları VDRA ve fosfor bağlayıcılara göre gruplandı ve tedavi 
değişikliği 1 yıl süresince yapılmadı. Hastaların klinik, laboratuar ve kümülatif kalsiyum dozları yıllık olarak kayıt edildi. 
Çalışma başında ve sonunda 12 derivasyon EKG çekildi. Düzeltilmiş QT aralığı Bazett’s formülüne göre hesaplandı.

Sonuçlar: Sevelamer bazlı tedavi ile kalsiyum asetat bazlı tedavi karşılaştırıldığında, sevelamer grubunda dQTmaks 
değerinde bir değişiklik olmazken dQTd değerinde istatistiksel anlamlı bir azalma saptandı (61,6 ± 24,2 ms’den 48,2 ± 
21,7 ms’ye) (p <0,03). Kalsiyum asetat grubunda ise, dQTmaks değerinde istatistiksel anlamlı bir artış gözlendi (454,0 
± 37,4 ms’den 465,0 ± 33,6 ms’ye). Parikalsitol grubunda QT parametrelerinde bir değişiklik gözlenmezken kalsitriol 
grubunda dQTmaks değerinde istatistiksel anlamlı bir artış oldu (449,1 ± 34,7 ms’den 460,7 ± 33,9 ms’ye, p< 0,004). 
Parikalsitol ve sinakalset kombine tedavisi alan hastalarda dQTd değerinde istatistiksel anlamlı bir azalma olurken (67,3 
± 24,4 ms’den 47,3 ± 19,3 ms’ye) (p<0,05 ) kalsitriol ve sinakalset tedavisi alan grupta dQTmaks değerinde istatistiksel 
anlamlı bir artış oldu (461,3 ± 24,3 ms’den 480,6 ± 36,8 ms’ye, p< 0,013). Çoklu lojistik regresyon analizine göre kan 
bikarbonat düzeyi QT dispersiyonu için bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu ( r 2 :0,045; p: 0,009). 

Tartışma: Kardiyovasküler hastalık ve ani ölüm riski olan hemodiyaliz hastalarında parikalsitol ve sevelamer bazlı 
tedavilerin iyi bir seçim olacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca, üremik asidoz kontrolünün kardiyovasküler stabiliteyi sağlama 
açısından önemli rol oynadığı görüşündeyiz.
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SS29
PERİTON DİYALİZİ VE HEMODİYALİZ HASTALARINDA MANNOZ 

BAĞLAYICI LEKTİN SERUM DÜZEYİNİN PERİTONİT VE KATETER 
ENFEKSİYONUNA ETKİSİ

Ertuğrul Erken1, Dilek Torun1, Nurzen Sezgin2, Hasan Micozkadıoğlu1,  
Ayşegül Zümrütdal1, Rüya Özelsancak1, İsmail Yıldız1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Adana2 

Amaç: Mannoz bağlayıcı lektin (MBL), opsonizasyon ve kompleman aktivasyonu aracılığı ile doğal immuniteye katkıda 
bulunmaktadır. MBL eksikliği bazı enfeksiyöz ve otoimmün hastalıklarla ilişkilidir. Çalışmamızda, kronik periton 
diyalizi hastaları ve vasküler giriş yolu olarak tünelli kateter kullanılan hemodiyaliz hastalarında fonksiyonel MBL 
eksikliğinin enfeksiyon gelişimi ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik periton diyalizi 
programındaki 51 hasta ve tünelli/kaflı kateter kullanılarak kronik hemodiyaliz programına devam eden 31 hasta olmak 
üzere toplam 82 hasta dahil edildi. Bu gruplara 35 sağlıklı kontrol ilave edildi. Hasta ve kontrollerin serum örneklerinde 
Elisa yöntemi uygulanarak MBL seviyesi ölçüldü. Serum MBL düzeyi ve fonksiyonel MBL eksikliği ile peritonit ve 
tünelli kateter enfeksiyonu sıklığı arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Serum MBL düzeyi ortalama değeri periton 
diyalizi grubunda (PD) 2536.5 ng/ml, hemodiyaliz grubunda (HD) 2088.7 ng/ml ve sağlıklı kontrol grubunda 1924 ng/
ml olarak bulundu. Gruplar arasında; serum MBL düzeyi yönünden farklılık yoktu. Periton diyalizi grubunda serum 
MBL düzeyi ile peritonit sayısı arasında negatif korelasyon mevcuttu (p=0.019). PD grubunda yıllık peritonit insidansı 
yüksek olan (> 0.67 episod/yıl) olguların ortalama MBL değeri, diğer olgulardan daha düşük olsa da, fonksiyonel MBL 
eksikliği açısından anlamlı fark bulunmadı. Merkezimizin tünelli kateter ilişkili bakeriyemi sürveyansı; 1000 kateter 
günü başına 2.07 episod olarak saptandı. HD kateter enfeksiyonuyla MBL serum düzeyi ve MBL eksikliği arasında 
ilişki yoktu. Sonuç: Kliniğimizde PD ve HD gruplarında MBL eksikliği ile peritonit ve kateter ilişkili bakteriyemi sıklığı 
arasında anlamlı bir ilişki saptamadık. Ancak kronik PD olgularında serum MBL düzeyi ile peritonit sayısı arasında 
negatif korelasyon mevcuttu. Çalışmaya dahil edilen hasta sayısının artırılması, MBL eksikliğinin diyaliz ilişkili peritonit 
üzerindeki potansiyel etkisini ortaya çıkarabilir.
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SS30
CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİRODİLİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
SİNEKALSET TEDAVİSİNİN ANEMİ PARAMETRELERİ, KEMİK MİNERAL 

METABOLİZMASI, SOL VENTRİKÜL KİTLESİ VE PARATİROİD BEZ VOLÜMÜ 
ÜZERİNE ETKİSİ

Dilek Torun1, İsmail Yıldız1, Hasan Micozkadıoğlu1, Gül Nihal Nursal2, Fatma Yiğit3, Rüya Özelsancak1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Adana 2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana 3 

Bu çalışmada ciddi SHPT olan hemodiyaliz (HD) hastalarında sinakelset tedavisinin anemi parametreleri, kemik mineral 
metabolizması, sol ventrikül kitle indeksi ve paratiroid bez volümü üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Metod: 
Çalışmamıza Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz ünitemizde haftada 3 gün HD 
programında olan SHPT nedeniyle sinekalset tedavisi alan yaş ortalaması 45,2 ± 17,9 yıl, ortalama HD süresi 96,4 ± 
32,7 ay olan 25 (Erkek/Kadın 11/14) hasta alındı. Sinelakset kullanma kriteri; vitamin D tedavisine dirençli SHPT veya 
hiperfosfatemi nedeniyle vitamin D tedavisi alamayan PTH düzeyi > 1000 pg/ml, serum kalsiyumu (Ca+2) >8,4 mg/dl 
olarak kabul edildi. Tüm hastaların altta yatan kronik böbrek yetmezliğinin nedeni, kullandığı ilaçlar ve dozları (fosfat 
bağlayıcı, aktif vitamin D, IV demir tedavi) hastaların dosya kayıtlarından bakıldı. Tüm hastaların tedavi öncesi ve 12 
aylık tedavi sonrasında Hb, EPO dozu, transferin satürasyonu (TSAT), ferritin, Ca+2, fosfor, paratiroid hormon (PTH), 
sol ventrikül kitle indeksi ve paratiroid bez volüm durumu karşılaştırıldı. Bulgular: Tedavinin 1. yılında Hb düzeyleri 
(10,4±1,2 vs 11,2±1,7 g/dl, p=0.048), belirgin daha yüksekti. Haftalık EPO ihtiyacı (5800±3041 vs 4416,6±3775,3 IU /hf, 
p=0.304) tedavi sonrasında azalmakla birlikte istatiksel anlamlı değildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası serum kalsiyum 
(9,3±0,6 vs 9,1±0,8 mg/dl, p=0.853), fosfor ( 6,7±1,5 vs 6,5±2,0 mg/dl, p=0.447), CaXP ( 62,7±15,6 vs 59,9±18,9, 
p= 0.587), PTH (1505,6±444,4 vs 1237,1±581,3 pg/ml, p=0.273), TSAT (%29,6±14,8 vs 37,1±17.7 p=0.104), ferritin 
(712,0±320,9 vs 844,9±441,1 ng/ml p= 0.153) düzeyleri arasında fark yoktu. Sinekalset dozu 32,4±12,0 dan 60,0±24,4 
mg/gün kadar arttı ( p=0.01). Haftalık Vitamin D ve IV demir dozu tedavi öncesi ve sonrası benzerdi. Sol vetrikül kitle 
indeksi ve paratiroid bez volümünde değişiklik gözlenmedi. Sonuç: Sinekalset tedavisinin, daha düşük EPO dozu ile 
daha yüksek Hb düzeyi sağlaması anemi kontrolü üzerinde ek faydalarının olabileceğini düşündürmektedir.
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SS31
PREDIYALIZ VE HEMODIYALIZ ERKEK HASTALARDA SEKSÜEL 

DISFONKSIYONUN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEPRESYONUN ETKISI 
Yasemin Usul Soyoral1, Adnan Türkel2, Mehmet Taşdemir2, Habib Emre1, Hüseyin Beğenik1, Davut 

Demirkıran2, Reha Erkoç3

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

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

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul3 

Giriş ve amaç: Bazı çalışmalar son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda seksüel disfonksiyonun yüksek 
olduğunu göstermişlerdir. Bununla birlikte bazı çalışmalarda ise SDBY hastalarında depresyonun sıklığının da yüksek 
olduğu bulunmuştu. Dolayısıyla bu hastalarda depresyon ile seksüel disfonksiyon ilişkilidir. Amacımız prediyaliz ve 
hemodiyaliz hastalarında depresyon ve seksüel disfonksiyonun sıklığını araştırmaktı. 

Materyal ve metot: Çalışmaya 76 erkek olgu dahil edildi (18 ve 65 yaşları arasında, 20 prediyaliz (evre IV SDBY), 36 
hemodiyaliz ve 20 sağlıklı kontrol). Hemodiyaliz için en az 6 aydır diyalize giren, evli, seksüel aktif, en az 6 aydır herhangi 
bir psikiyatrik tedavi almayan, entelektüel ve mental kapasitesi sorulara cevap verebilecek durumda olan hastalar alındı. 
Seksüel fonksiyonlarını etkileyen herhangi bir psikiyatrik durumu veya DM ve hipotroidi gibi bunu etkileyen hastalığı 
olanlar çalışma dışı bırakıldı. Demografik veriler kaydedildi. Skesüel fonksiyonlar ASEX ile değerlendirildi. Depresif 
bulgular ise BDI ile değerlendirildi.Bulgular: Tüm sonuçlar Tablo 1 ve 2 de gözükmektedir. 

Sonuç: Deperesyon ve seksüel disfonksiyon sıklığı diğer gruplarla karşılaştırıldığında hemodiyaliz grubunda anlamlı 
olarak daha yüksekti. Ayrıca hemodiyaliz grubunda Arizona-total ve BDI-total arasında anlamlı korelasyon mevcuttu 
(r=0,474, p=0,01). Bundan dolayı SDBY hastalarının medikal ve psikolojik destek almalarının hayat kaliteleri için 
önemli olduğu kanatindeyiz.

Table 2. The comparison of all groups 
in terms of the ASEX and BDI scores.

Table 1. The comparison of CLINICal and 
biochemical parameters among all groups
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SS32
ÜÇÜNCÜ BASAMAK YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN 

YENİDOĞANLARDA AKUT BÖBREK HASARININ SIKLIĞI, RİSK 
FAKTÖRLERİ, KLİNİK SEYRİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Gazi Arslan1, Derya Özmen1, Ali Haydar Sever1, Meltem Koyuncu Aslan1, Hülya Ellidokuz2, Alper Soylu1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, İzmir2 

Amaç: Perinatal bakımın iyileşmesi yenidoğanlarda sadece sağkalım oranlarını değil, aynı zamanda akut böbrek hasarı 
(ABH) sıklığını da arttırmıştır. Bu çalışmada üçüncü basamak yenidoğan yoğunbakim ünitesinde (YYBÜ) izlenen 
yenidoğanlarda ABH’nin sıklığı, risk faktörleri, klinik seyri ve mortalite üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Türkiye’nin batısındaki bir YYBÜ’ye 2007-2011 yılları arasında kabul edilen tüm hastaların 
medikal kayıtları incelenerek yaşamın ilk 30 günü içerisinde ABH gelişenler belirlendi. Bu süre içerisinde YYBÜ’ye 
yatan tüm hastalarda doğum ağırlığı, gestasyon yaşı, doğum şekli, cinsiyet, maternal morbidite, hospitalizasyon süresi, 
eşlik eden morbiditeler ve mortalite durumu kaydedildi. ABH gelişenlerde ayrıca ABH’ye yol açan primer hastalık, en 
yüksek serum kreatinin düzeyi ve prognoz bilgileri de kaydedildi.

Bulgular: Toplam hasta sayısı 677 (E/K:392/285), ABH gelişen hasta sayısı 94 (%13.9) idi. Vakaların %80’inde ABH’nin 
yaşamın ilk 7 günü içerisinde geliştiği ve altta yatan nedeninin sıklıkla asfiksi, hipovolemi, kardiyak hastalık, sepsis ve 
üriner sistem anomalileri olduğu belirlendi. ABH insidansı ve mortalite oranları doğum ağırlığı ≤1000 g ve gestasyon 
yaşı <28 hafta olanlarda daha yüksek idi. Ancak, ABH gelişen hastalarda mortalite oranları doğum ağırlığından (≤1000 g 
için %42.1, >1000 g için %32.1; p=0.324) ve gestasyon yaşından (<28 hafta için %44.1, ≥28 hafta için %31.7; p=0.227)
bağımsız olarak artmıştı. ABH varlığında mortalite altta yatan nedenden bağımsız olarak artmış idi, ancak bu durum 
sadece sepsis (%33.3 vs %5.9, p<0.001; OR 7.9) ve kardiyak hastalık (%50.0 vs %15.0, p=0.001; OR 5.6) için anlamlı 
düzeyde bulundu. ABH varlığında hospitalizasyon süresi uzamış idi (39.1 gün vs 20.5 gün, p<0.001). ABH gelişen 
ve ölen hastalarda serum kreatinin düzeyi ABH gelişen ve sağ kalanlardan yüksek idi (2.0 vs 1.6 mg/dL, p<0.05). 
Kronik böbrek hastalığı toplam 6 (%10) hastada gelişirken, bu hastaların 3 tanesinde altta yatan neden üriner sistem 
malformasyonu, 3 tanesinde ise doğum asfiksisi idi.

Sonuç: YYBÜ’de ABH insidansı yaklaşık %14 olup, bu vakaların %80’i yaşamın ilk bir haftası içinde ortaya 
çıkmaktadır.ABH düşük doğum ağırlığı, prematürite, doğum asfiksisi, sepsis, hipovolemi, kardiyak hastalık ve üriner 
sistem anomalileri ile ilişkilidir. ABH’de mortalite doğum ağırlığı, gestasyon yaşı ve altta yatan etiyolojiden bağımsız 
olarak artmıştır.
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SS33
KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN ÇOCUKLARDA 

KARDİYOVASKÜLER TUTULUMDAN  
ORTA - BÜYÜK MOLEKÜLLER Mİ SORUMLU?

Kadriye Özdemir1, Sevgi Mir1, Betül Sözeri1, Nida Dinçel1, Şükriye Apaydın1

Ege Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1 

GİRİŞ: Kardiovasküler (KVS) hastalık pediatrik hemodiyaliz hastalarında mortalitenin önemli bir sebebidir. 
Standart hemodiyaliz (HD) ile özellikle orta ve büyük moleküller yeterince temizlenememekte ve bu durum 
kardiyovasküler etkilenmeyi artırmaktadır. Son yıllarda erişkinlerde yapılan çalışmalarda Online Hemodiyafiltrasyon 
(HDF) un ,orta ve büyük moleküllerin temizlenmesinde standart hemodiyalize göre daha etkin olduğu bildirilmektedir.
Ekokardiyografik parametreler olan Augmentation index (AIx) , nabız dalga hızı (PWV) , intima media kalınlığı (IMT ) ve 
sol ventrikül kitle indeksi (LVMI) vasküler değişikliklerin erken belirteçleridir. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalık ve 
mortalitenin prediktif göstergeleridir.Çalışmanın amacı; standart HD aletleri ile tedavi gören çocuk kronik hemodiyaliz 
hastalarında, biyokimyasal parametreler ( orta –büyük moleküller) ile kardiyovasküler sistemin ekokardiyografik 
erken belirteçleri( AIx, PWV, IMT, LVMI) arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve standart hemodiyalizin orta-büyük 
molekülleri temizleyebilme düzeyi ile kardiyovasküler risk arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir.

METOD: Yaşları 5 -18 arasında değişen 10 HD hastası çalışmaya alındı.Tüm hastalar Fresenius 4008 B cihazı ile 
haftada 3 gün HD’e girmekteydi.Diyaliz öncesinde ve sonrasında serum üre,kreatinin, sodyum, potasyum,fosfor,ürik 
asit, glukoz gibi küçük (molekül ağırlığı(MA)<500 dalton); parathormon (PTH), B12 vitamini ve B2 mikroglobulin 
gibi orta büyüklükte (MA>500dalton)ve Serum Amiloid A(SAA), homosistein gibi proteine bağlı olarak geçiş 
gösteren (MA>500dalton)büyük moleküller ölçüldü.HD öncesi ve sonrası değerleri arasında azalma maddelerin 
azalma oranları belirlendi.Biyokimyasal parametrelerin HD ile azalma oranı her bir kardiyak parametre karşılaştırıldı.
İstatistiksel olarak student t test, x2 ve Fischer exact test kullanıldı, p< 0.05 anlamlı kabul edildi.

SONUÇ: Hastaların ortalama yaşı 11.8 yıl olup 6’sı kız 4‘ü erkekti.Ortalama diyaliz süresi 33,3 aydı.Düşük MA’lı 
maddelerin 

HD ile azalma oranı %20, orta ve büyük MA‘lı maddelerin azalma oranı ise %10 saptandı.PWV, AIx, CIMT ve 
LVKI ortalama değerleri sırasıyla 6.2 , 6.9 , 0.54, 47.4 saptandı. 4 hastanın IMT, PWV ve LVKİ düzeyleri yaşına 
göre yüksek bulundu.Küçük moleküllerin azalma oranı ile kardiyak parametreler arasında ve yine PTH, B12 ve 
SAA düzeyleri ile kardiyak parametreler arasında ilişki saptanmadı (p>0.05).Kardiyak etkilenmesi olan 4 hastada 
B2 mikroglobulin ve homosisteinin temizlenme düzeyleri anlamlı düzeyde düşükdü(p<0.05).

TARTIŞMA: Kronik hemodiyaliz alan çocuklarda standart HD ile orta ve büyük MA’lı maddeler istenilen 
düzeyde temizlenememekte ve bu durum kardiyak ve vasküler etkilenmeyi gösteren parametreleri arttırmaktadır.
Kardiyovasküler mortaliteyi azaltmak için online hemodiyafiltrasyon tedavisinin bu hastalarda daha iyi bir seçenek 
olduğu düşünülmektedir.
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SS34
ALPORT SENDROMUNUN ERKEN TANISINDA GENETIK TANININ ÖNEMI

Kadriye Özdemir1, Nida Dinçel1, Betül Sözeri1, Afig Berdeli2, Sevgi Mir1

Ege Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, İzmir1

Ege Üniversitesi Molekül Genetik Bilim Dalı, İzmir2 

Giriş: Alport Sendromu (AS) kalıtsal bir hastalık olup, COL4A3, COL4A4 veya COL4A5 mutasyonlarından 
kaynaklanır. Çalışmamızın amacı AS tanısında genetik analizin önemini vurgulamaktır. 

Metodlar: Yirmialtı hastanın moleküler tanısı ve böbrek biyopsisini analiz ettik. Tanı genetik, klinik ve/veya 
electron mikroskopi(EM) ile konuldu.Tüm hastalarda genetik çalışıldı, 15 hastada E.M.’ic inceleme yapıldı. 

Sonuçlar: Nefrotik proteinürili 5 hastanın mutasyon analizinde 3 hastada homozigot COL4A3 mutasyonu, 2 olguda 
bileşik heterozigot COL4A3 ve COL4A4 mutasyonu saptandı. İşitme kaybı olan 2 olgu vardı, bunların annelerinde 
de işitme kaybı vardı. Hiçbir olguda göz bulgusu saptanmadı. Probandlardan 6 tanesinin ebeveynlerinde hematüri 
vardı. Yedi olgunun ailelerinde kronik böbrek hasarı vardı. Altı hasta SDBY’nde olup, 1’i evre 2 ve 2’si evre 3’te idi. 
Tüm hastalarda mutasyon saptandı, mutasyon oranları COL4A3 geninde (17/26) %65.5, COL4A4’de (3/26) %11.5 ve 
COL4A3- COL4A4 beraberliği (6/26) %23 oranında bulundu. Işık mikroskopisinde nonspesifik bulgular (2 olguda 
köpüksü hücre, 4 olguda tubuler mikrokalsifikasyon ve 3 olguda vakuolizasyon) varken tüm İF incelemeler negatifti. 
Onüç EM incelemesinde GBM’da lamellasyon, kalınlaşma ve incelme gözlendi.İki olguda GBM’da segmental diffüz 
kalınlaşma ve lamina densada bölünme saptandı. 

Yorum: Tüm hastalarda mutasyon bulduk, mutasyon oranı %100. E.M. de 15 hastanın tümünde patoloji 
saptandı. Çalışmanın verileri ışığında persistan mikroskopik hematürili olgularda COL4A4 ve 3 mutasyonu istenmesi 
gereğini vurguluyoruz. Ayrıca bu hastalıkta erken tanı ve tedavinin altını çiziyoruz.
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SS35
DO PRE-TRANSPLANT STABLE SYSTOLIC CARDIAC FUNCTION PLAY A 

ROLE ON SHORT-TERM SYSTOLIC CARDIAC FUNCTION AFTER KIDNEY 
TRANSPLANTATION IN CHILDREN

Cengizhan Elmas1, Caner Alparslan1, Onder Yavascan1, Sait Murat Doğan2, 
Selçuk Kılınç2, Cezmi Karaca2, Nejat Aksu1

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

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

Background:Cardiovascular disease is the most important risk factor for morbidity and mortality in chronic kidney 
disease(CKD),even after kidney transplantation.Left ventricular hypertrophy(LVH)is one of the most significant risk 
factors for the development of cardiovascular morbidity.We wanted to assess the systolic cardiac parameters and related 
risk factors in children within 6 months after kidney transplantation.

Methods:Twenty four children who underwent kidney transplantation between 2005 and 2012 in our unit were 
evaluated,retrospectively.Pre-and post-transplant parameters regarding echocardiographicfeatures,hypertension,anemia
,anti-hypertensivedrugs,hyperlipidemia,cumulativesteroid dose wererecorded. 

Results:After transplantation,ejection fraction(63.35±5.38vs66.95±5.52;p< 0.005),increased, left ventricular mass inde
x(32.63±17.21vs30.9±15.42;p<0.005)decreased whereas fractional shortening(52.16±15.32vs50.44±13.04;p=0.43)did 
not change.Pre-andpost-transplant systolic and diastolic bloodpressure values were not statistically different(p>0.05).
In patients,although insignificant,the number of anti-hypertensives used decreased after transplantation(p>0.05).
Five patients(%20.83)had biopsy-proven acute allograft rejection,managed by pulse-steroid therapy or plasmapheresis. 

Conclusion:Our patients stable cardiac function in pre-transplant period showed further improvementwithin 6 months 
after transplantation.Therefore,strictly controlled dialysis program in children before transplantation seems to play an 
important role in achieving better cardiac systolic function after kidney transplantation.
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SS36
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLIĞI BULUNAN HASTALARDA NOTROFIL 
LENFOSIT ORANI ILE VASKULER KALSIFIKASYON ARASINDAKI ILIŞKI

Kültigin Türkmen1, Fatih Özçiçek1, Adalet Özçiçek1, Emin Murat Akbaş1, Fatih Mehmet Erdur2, 
Halil Zeki Tonbul2

Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erzincan1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya2 

Giriş: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında kronik inflamasyonun koroner (KAK) ve torasik periaortik 
(TAK) kalsifikasyon ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Nötrofil lenfosit oranı (NLO) kardiyak ve kardiyak dışı hastalıklarda 
inflamasyonun yeni bir göstergesidir. NLO ile KAK ve TAK arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak yeterli veri yoktur. Biz 
SDBY hastalarında NLO ile TAK ve KAK arasındaki ilişkiyi tanımlamayı amaçladık.

Yöntem: En az 6 aydır periton diyalizi (PD) veya hemodiyaliz (HD) tedavisi altındaki 56 SDBY hastası çalışmaya dahil 
edildi. TAK ve KAK skorları elektrokardiyogram tetiklemeli 64 multi-dedektör bilgisayarlı tomografi ile ölçüldü. NLO 
mutlak nötrofil sayısının mutlak lenfosit sayısına bölünmesiyle elde edildi.

Bulgular: Ellialtı SDBY hastasının özellikleri tablo-1’de gösterilmiştir. Hastaların SDBY etyolojileri değerlendirildiğinde; 
diabetik nefropati (n=18), kronik glomerulonefrit (n=10), hipertansif nefropati (n=20), polikistikböbrek hastalığı (n=2), 
nefrolitiazis (n=1) olarak tespit edilirken 5 hastanın etyolojisi tespit edilemedi. Hastaların yaşı, cinsi, vücut kitle indeksi 
(VKI), diyaliz süresi, diyastolik kan basıncı, serum kolesterolü, trigliseridi, parathormon (PTH), hs-CRP, ürik asit, TAKve 
KAK değerleri dikkate alındığında PD ve HD hastaları arasında fark yoktu. SDBY hastalarında NLO ile TAK ve KAK 
arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı (sırasıyla r=0.43, p=0.001 ve r=0.30, p=0.02). Lineer regresyon 
analizinde yaşın ve NLO’nun TAK’ın bağımsız öngördürücüsü olduğu gösterildi. Buna karşılık KAK’ın bağımsız tek 
öngördürücüsü ileri yaş olarak tespit edildi.

Sonuç: Basit olarak hesaplanabilen NLO SDBY hastalarında vasküler kalsifikasyonun bağımsız öngördürücüsü olabilir.

Tablo 1

 Parametreler  SDBY (n:56) 
(Ortalama±SD)  

 PD Hastaları (n:29) 
(Ortalama±SD) 

 HD Hastaları (n:27) 
(Ortalama±SD)  p değeri 

 Yaş (yıl)   49.9±14.2   51.3±16.2  48.5±11.9  0.45  
 Kadın/Erkek   22/34   12/17   10/17   0.74  
 VKI (kg/m2)   26.2±5.4   26.5±5.5   26.0±5.3    0.62  

 Sistolik kan basıncı 
(mmHg)   138±29   130±28   146±28   0.05  

 Diyastolik kan basıncı 
(mmHg)   86±17   83±18   89±14    0.15  

 Hemoglobin (g/dL)   11.5±1.7   11.0±1.9    12.0±1.1  0.01  
 Albumin (g/dL)   3.8±0.5  3.5±0.4   4.2±0.3   <0.001  

 Total Kolesterol (mg/dL)   190±50   184±51   198±49   0.32  
 Trigliserid (mg/dL)   172±96    163±103   181±88    0.28  
 Ürik asit (mg/dL)    4.9±1.2    5.0±1.2    4.8±1.3   0.33  
 hs-CRP (mg/dL)   12.7±13.9   14.3±17.2   11.0±9.3   0.36  
 Kalsiyum (mg/dL)   9.3±0.9   8.9±0.9   9.6±0.8   0.006  
 Fosfor (mg/dL)   4.6±1.2   4.2±0.9   5.0±1.4   0.008  

 Parathormon (pg/mL)   339±334    297±187   384±440   0.86  
 NLO   2.7±1.2  3.0±1.1    2.3±1.1  0.006  
 TAK  172±480    192±451   151±518   0.45  
 KAK  150±271    194±330   102±183   0.38  

SDBY Hastalarının Demografik ve Laboratuvar Verileri



39Bilimsel Programa Göre Dizilmiştir.

SS37
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA PLAZMA ATEROJENİK 

İNDEKS İLE EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Kültigin Türkmen1, Adalet Özçiçek1, Fatih Özçiçek1, Emin Murat Akbaş1, Halil Zeki Tonbul2

Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erzincan1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya2 

Giriş: Epikardiyal yağ dokusu (EAT) kalbin gerçek viseral yağ deposudur. Koroner arter hastalığı ve EAT arasındaki 
ilişki son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında gösterilmiştir. Bu popülasyonda tanımlanmış risk faktörlerinden 
biride dislipidemidir. Biz SDBY hastalarında plazma (AIP) aterojenik indeksi ile EAT arasındaki ilişkiyi belirlemeyi 
amaçladık.

Yöntem: Çalışmamız 6 ay ve üstü periton diyalizi (PD) veya hemodiyaliz (HD) tedavisi gören SDBY hastaları ile 27 
sağlıklı bireyin dahil edildiği kesitsel bir çalışmadır.EAT, 64-kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile ölçüldü. Plazma 
aterojenik indeksi HDL-kolesterolün serum trigliseritine oranının logaritması alınarak hesaplandı.

Bulgular: SDBY hastalarının ve sağlıklı bireylerin temel özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. SDBY hastalarının 
etyolojileri; diyabetik nefropati (n = 16), kronik glomerülonefrit (n = 10), hipertansif nefropati (n = 23), polikistik böbrek 
hastalığı (n = 7), nefrolitiyazis (n = 5) ve bilinmeyen (n = 15) olarak tespit edildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), 
prediyaliz diyastolik kan basıncı,serum albumin, HDL-kolesterol ve hemoglobin düzeyleri ve yaş açısından SDBY 
hastaları ve sağlıklı bireyler arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Ancak sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında, 
SDBY hastalarında EAT, trigliserid, hs-CRP ve AIP düzeyleri daha yüksekti(Tablo 1). SDBY hastalarında EAT ve VKİ, 
AIP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (sırasıyla r = 0.42, p <0.001 ve r = 0.25, p = 0.028).

Sonuç: Biz çalışmamızda SDBY hastalarında ÇKBT tarafından tanımlanan EAT ve AIP arasında bir ilişki tespit ettik. 
Daha ileri klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo 1

  Parametreler  Sağlıklı Bireyler (n=27) (Mean±SD)    SDBY Hastaları (n=76) (Mean±SD)   p değeri 
 Yaş (yıl)   54±12   49.5±14    0.10  

 Erkek/kadın   14/13   46/30   0.43  

 VKİ (kg/m2)   26.2±5.5   26.7±5.3    0.65  

 Sistolik Kan Basıncı (mmHg)   131±8   138±28   0.05 

 Diyastolik Kan Basıncı (mmHg)    82±7   86±16   0.07  

 Hemoglobin (g/dL)   12.5±2.1   11.5±1.6   0.06  

 Kalsiyum (mg/dL)   -  9.1±0.9   - 

 Fosfor (mg/dL)   -  4.6±1.3   - 

 Parathormon (pg/mL)   -   386±403   - 

 HDL Kolesterol (mg/dL)   37±12   36±13    0.84  

 Trigliserid (mg/dL)   122±86    167±91    0.03  

 hs-CRP (mg/dL)     9.8±2.7    14.5±16   0.015  

 AIP  0.40±0.24   0.62±0.26   <0.001  

 Epikardiyal Yağ Dokusu(cm3)   121.5±37.5   160±76   0.04  

 Albumin (g/dL)    3.7±0.52   3.8±0.49   0.39  

SDBY hastalarının ve sağlıklı bireylerin temel özellikleri
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SS38
HEPSİDİN İS A SİGNİFİCANT PREDİCTOR OF CAROTİD İNTİMA MEDİA 

THİCKNESS İN PATİENTS ON MAİNTENANCE HEMODİALYSİS
Alaaddin Kali1, Özlem Yayar1, Bülent Erdogan1, Özgür Merhametsiz1, Ayhan Haspulat1, Zafer Ercan1, Mehmet 

Büyükbakkal1, Baris Eser1, S. İbrahim Akdag1, M. Deniz Ayli1

Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital Nephrology Department, Ankara1 

Introduction: Dysregulated iron metabolism has been suspected to be linked to anemia of chronic disease and to 
cardiovascular disease(CVD). CVD is one of the major causes of mortality and morbidity in dialysis patients. A recently 
discovered iron regulatory peptide, hepcidin, has been suspected to be one of the culprits for endothelial dysfunction 
via iron sequestration. In order to clarify the factors affecting atherosclerosis we evaluated the relationship between iron 
metabolism, carotid intima media thickness ( CIMT) and risk factors for CVD in maintenance hemodialysis (MHD) 
patients.

Methods: A total of 82 MHD patients were recruited and the levels of iron parameters, hepcidin, CVD risk factors and 
CIMT were evaluated. Carotid IMT was evaluated by using high-resolution B-mode ultrasonography. The level of serum 
hepcidin -25 was evaluated by using human hepcidin-25 ELISA kit.

Results: CIMT was significantly correlated with age(P<0,01, R= 0,33), alkaline phosphatase(P<0,01, R= 0,30) and 
hepcidin(P<0,01,R=0,46) but not with other iron parameters and CVD risk factors. According to multiple regression 
analysis age(β=0,34), alkaline phosphatase( β=0,30) and hepcidin(0,36) were selected as the significant predictors of 
CIMT in MHD patients.

Conclusion: Serum levels of hepcidin is found to be associated with CIMT in MHD patients. Iron metabolism and 
accumulation may be associated with the development and/or progression of atherosclerosis.
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SS39
DİYABETİK RATLARDA RESVERATROLUN BÖBREK DOKUSUNDA 

OKSİDATİF STRESS VE ORGANİK ANYON/KATYON TAŞIYICILARINA ETKİSİ
Ayhan Doğukan1

Fırat Üniversitesi, Elazığ1 

AMAÇ:Bitkisel ilaçlarda bulunan polifenoller,genel sağlık iyileştirilmesi ve belirli bazı patolojik durumlar için 
yararlı başlıca besin olarak kabul edilmektedir.Biz antioksidan özelliklere sahip bir polifenol olan resveratrolun, 
streptozosin(STZ)ile diyabet oluşturulmuş ratlarda malondialdehid (MDA)ve organik anyon (OAT) ve katyon (OKT) 
taşıyıcıları üzerine etkilerini inceledik. OAT ve OKT ilaç ve toksinleri içeren bazı eksojen maddelerin renal klirensinde 
gerekli proteinlerdir.

METOT: Kırk adet Wistar ratı dört gruba ayrıldı. (i) Standart diyetle beslenen grup, kontrol grubunu (K); (ii) Resveratrol 
(RES, günlük 20mg/kg i.p.) verilen grup, RES grubunu; (iii) Streptozotosin (tek doz STZ, 55 mg/kg i.p.) verilen grup, 
STZ grubunu; (iv) STZ (tek doz 55mg/kg i.p.) enjekte edildikten sonra; RES (RES, günlük 20mg/kg i.p.) verilen grup, 
STZ+RES grubunu oluşturdu. Araştırma 8 haftada sonuçlandırıldı.

SONUÇLAR: Diyabetik (STZ)grupta MDA, serum üre ve kreatinin düzeyleri belirgin ölçüde arttı. RES tedavisi (STZ/
RES grup)ile bu artış daha azdı (p<0.001.Böbrek dokusunda OAT ve OKT ekspresyonları diyabetik grupta azaldı, buna 
karşılık RES tedavisi alan grupta artma eğilimi gösterdi. Yine, RES alan grupta mezangial skleroz gibi histopatolojik 
bulgular daha az gözlendi.

TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçları, resveratrolun diyabette oksidatif stress sonucu oluşan böbrek hasarına 
karşı koruyucu olduğunu göstermektedir.Ek olarak,OAT ve OKT ekspresyonunu artırmakta; serum üre ve kreatinin 
düzeylerini azaltmaktadır.Bütün bu etkiler resveratrolun diyabetik ortamda nefroprotektif bir özelliğe sahip olduğunu 
ileri sürmektedir.

Böbrek dokusunda OAT ve OKT ekspresyonlarının Western Blot band görünümü
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SS40
DENEYSEL SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİNDE KURKUMİNİN KORUYUCU ETKİSİ

Özgür Arslan1, Ayhan Doğukan1, Ali Gürel1, Ramazan Ulu1, Mehmet Tuzcu2, Kazım Şahin3

Fırat Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ1

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi, Elazığ2

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ3 

AMAÇ: Günümüzde solid tümör tedavisinde yaygın olarak kullanılan sisplatinin kullanımını kısıtlayan en önemli yan 
etkisi nefrotoksisitedir. Sisplatin nefrotoksisitesinde oksidatif hasarın rolü oldukça belirgindir. Öte yandan, sisplatin 
gibi kimyasallar böbrek içine organik katyon taşıyıcıları (OKT) ile alınmakta ve çoklu ilaç direnci-ilişkili proteinlerle 
(MRP) idrara atılmaktadır. Bu çalışmada bir antioksidan madde olan kurkuminin (diferuloyl methane-zerdeçal) sisplatin 
nefrotoksisitesinde bu proteinlerin ekspresyonu üzerinden koruyucu etkisi araştırıldı.

METOT: Çalışmada 28 adet 6 haftalık dişi Wistar Albino rat kullanıldı. Ratlaar kontrol, kurkumin (100mg/kg/gün), 
sisplatin (7mg/kg-ip tek doz), kurkumin+sisplatin olarak 4 gruba ayrıldı. Sisplatinden 10 gün sonra ratlar dekapite edildi. 
Serum üre, kreatinin ve MDA analizi yapıldı. OKT ve MRP ekspresyonlarının ölçümü Western Blot analizi ile yapıldı. 
Renal histopatolojik kesitler semikantitatif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Kurkumin+sisplatin grubu, sisplatin grubu ile karşılaştırıldığında; serum üre ve kreatinin düzeyleri ve 
serum MDA düzeyleri daha düşük iken, OCT1, OCT2 ekspresyonu belirgin olarak daha yüksek bulundu ( p<0.001). 
MRP2 ve MRP4 ekspresyonu anlamlı derecede düşük bulundu (Şekil). Sisplatin ile gelişen renal histopatolojik 
değişikliklerin şiddetinin kurkumin+sisplatin grubunda anlamlı derecede daha az olduğu gözlendi.

SONUÇ: Sisplatin oksidatif strese ve böbrek hasarına yol açmaktadır. Kurkuminin sisplatin nefrotoksisitesi üzerine olan 
koruyucu etkisini; oksidatif stresi azaltarak, organik anyon- katyon taşıyıcıları ve MRP ekspresyonlarını etkileyerek 
sağladığı gösterilmiştir.

Gruplarda Western Blot bantları
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SS41
RATLARDA GENTAMİSİN İLE OLUŞTURULAN AKUT BÖBREK 

YETMEZLİĞİNDE PALOSURANIN ETKİSİ
Hatice Çalışkan Burgucu1, Deniz Çoşkunsever2, Murat Olukman2, Sait Şen3, Eser Sözmen4, Sena Tuna1, 

Soner Duman1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bilim Dalı, İzmir2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, İzmir3

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı, İzmir4 

Amaç: Aminolikozidler gram negatif enfeksiyonların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.En önemli yan etkileri 
non-oligürik böbrek yetmezliğidir. Başlıca proksimal kıvrımlı tübüllerde tübülointertisyel inflamasyona neden olarak 
nefrotoksisiteye yol açarlar. 

Ürotensin-II (UT-II) kuvvetli bir vazokonstriktördür. Yapılan son çalışmalarda UT-II’nin kardiyovasküler yeniden 
yapılandırma ve fibroziste,

hepatik fibroziste, renal fibrozisteki fibrotik süreçte etkili olduğu 

gösterilmiştir.UT-II anjiogenik ve fibrotik süreçte etkili yeni bir 

peptitdir.Bu çalışma ile sıçanlarda gentamisin(GM) ile oluşturulmuş akut böbrek yetmezliği modelinde, UT-II reseptör 
antagonisti olan Palosuranın(PS)etkisini araştırmayı amaçladık. 

Metod: Yirmi dört adet Wistar-albino sıçan 3 gruba randomize edildi.Kontrol grubuna SF intramuskuler (im) 8 gün 
uygulandı.GM grubuna 100 mg/kg/gün im GM 8 gün boyunca verildi. GM+PS grubuna GM 100 mg/kg/gün im ve PS 
300 mg/kg/gün günde 2 kez peroral (po) 8 gün verildi. Sonrasında sıçanlar sakrifiye edildi Histolojik değerlendirme 
aynı patolog tarfından kör olarak yapıldı.Renal dokularda tübüler rejenerasyon(TR), dejenerasyon(TD), nekrozis(TN), 
tübülointertisyel nefrit(TIN) ve total histolojik skor(THS) değerlendirildi.Kruskal Wallis ve Man Whitney U 
nonparametrik testleri istatistiksel analizde kullanıldı.P<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Bulgular tabloda ortalama ±SEM olarak özetlenmiştir

Çıkarsama:Palosuran TN ve THS’u anlamlı olarak azalttı.TD’u azalttığı, TR’nu artırdığı gözlendi ancak oranlar 
istatisdtiksel olarak anlamlıdeğildi. UT II GM ilişkili akutböbrekyetmezliğinde rol oynuyor olabilir.Bir UT II reseptör 
antagonisti olarak PS bu süreci durdurmada etkili olabilir.

Tablo

    TD  TN   TR   TIN   MC   THS 
  Kontrol    0±0   0±0  0.2±0.4  0.5±0.4  0.1±0  0.6±0 

  GM  2±0.14a  2.5±0.3a  1.7±0.3a  1.1±0.2a  0.5±0.3  6.4±0.6a 

  GM+PS   1.8±0.3a  1.3±0.4ab   1.8±0.3a  0.4±0.3  0.4±0.3  4.6±0.7ab 

p<0,05, a:grup v kontrol, b:grup v GM. TR:Tübüler rejenerasyon, TD:Tübüler dejenerasyon, TN: Tübüler nekrozis, TIN: Tübülointertisyel nefrit, 
MC:Mikrokalsifikasyon, THS:Total histolojik skor
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SS42
DENEYSEL NEFROTİK SENDROM MODELİNDE OKTREOTİDİN ETKİNLİĞİ

Asuman Çamyar1, Kani Masaroğulları 2, Özge Timur3, Sena Tuna 4, Ender Hür5, 
Eser Sözmen6, Sait Şen7, Soner Duman4

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir1

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Kıbrıs2

Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum3

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir4

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Zonguldak5

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İzmir6

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir7 

Amaç: Somatostatinler vücutta doğal olarak bulunan ve bir çok fizyolojik fonksiyonun düzenlenmesinde rol alan 
nöropeptidlerdir. Çalışmalar somatostatinin immün ve inflamatuar modulatör olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın 
amacı adriamisin(ADR) ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom(NS) modelinde, bir somatostatin analoğu olan 
oktreotidin NS’un klinik ve laboratuar bulguları üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Metod:21 adet Wistar Albino erkek sıçan 3 gruba randomize edildi. Kontrol Grubuna 2mL SF intravenöz(iv) verildi.
NS Grubuna 0.günde 5mg/kg dozundan ADR (Doxorubicin®) iv verildi. NS+OCT Grubuna 0.günde 5mg/kg dozundan 
ADR iv, OCT 10 mcg/kg dozundan (Sandostatin LAR ®) intamuskuler verildi. 0, 14 ve 21.günlerde 24 saatlik idrar toplandı. 
Tüm gruplar 3. hafta sonunda sakrifiye edildi. Serum örnekleri ve böbrek dokuları alınarak laboratuar incelemelerinde 
kullanıldı. Serumda total protein(prt), trigliserid(TG), kolesterol(Kol) ve 24 saatlik idrarda prt bakıldı. Renal dokular 
aynı patolog tarafından kör olarak değerlendirildi.Glomeruler skleroz ve tubuler fibrozis skorlandı. Kruskal Wallis ve 
Man Whitney U nonparametrik testleri istatistiksel analizde kullanıldı.P<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Bulgular tabloda özetlenmiştir. Çıkarsama:ADR uygulamasını takip eden 3.hafta sonunda nefrotik sendrom 
modeli oluşturulmuştur. OCT uygulaması ile serum prt, proteinüri ve glomeruler skleroz üzerinde olumlu etkiler 
gösterilmiş(p<0,05),ancak serum TG,serum Kol üzerinde anlamlı bir etki gözlenmemiştir. Bu yönleriyle OCTnin 
deneysel nefrotik sendrom modelinde proteinürinin azaltılmasına ve renal hasarın engellenmesine katkısı olduğu 
düşünülebilir.NS tedavisinde yeni bir ajan olarak OCT umut vermektedir.

Tablo
   Kontrol  NS  NS+OCT 

 Proteinüri (mg/24h)   30±4   278±68a  118±26ab 
 Kreatinin (mg/dL   0.60±0.06   0.40±0.07a  0.48±0.04 

 Serum Total Protein (g/dL)   5.8±0,02    3.7±0,6a   5.9±0.05b 
 Serum TG (mg/dL)   91±5   138±13a  135±24 

 Serum T. Kolesterol (mg/dL)   188±5  248±19  222±28 
 Glomeruler skleroz   0±0   1.08±0.28a  0±0b 
 Tubular fibrozis   0.55±0,3   0.66±0,3   1.07±0.37 

 Interstisyel inflamasyon   0.05±0.26   0.33±0.22  0.21±0.15 
p< 0.05, a:grup v kontrol, b:grup v NS
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SS43
KOLİSTİNE BAĞLI NEFROPATİ NASIL GELİŞİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİRMİ?

Gülsüm Özkan1, Şükrü Ulusoy1, Asım Orem2, Mehmet Alkanat3, Sevdegül Mungan4, Esin Yuluğ5, 
Fulya Balaban Yücesan2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı, Trabzon2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bilim Dalı, Trabzon3

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, Trabzon4

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embrioloji Bilim Dalı, Trabzon5 

Amaç: Kolistin gram negatif enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eski bir antibiyotiktir. Nefrotoksik etkisinden dolayı 
kullanımdan kaldırılmış fakat çoklu ilaç dirençli bakteriyel enfeksiyonların oluşumu ile tekrar kullanıma girmiştir. 
Kolistin’e bağlı nefropatinin patogenezi tam olarak açıklanamamış ve etkin bir tedavi bulunmamaıştır. Çalışmamızın 
amacı caspase aracılı apoptozis, caspase 1, calpain 1, iNOS ve eNOS’un Kolistin’e bağlı nefropatinin patogenezindeki 
rolünü araştırmaktır.

Yöntem-Gereç: 24 rat kontrol, kolistin ve kolistin + (Grape Seed Proanthocyanidin extract) GSPE olarak 3 gruba 
ayrıldı. Kolistine bağlı nefropati 7 gün süreli intraperitoneal 300.000 IU/kg/gün colistin verilerek oluşturuldu. Deney 7. 
gün sonlandırıldı. BUN ve kreatinin ölçümü için kan alındı. Böbreğin histopatolojik incelemesi, caspase 1, caspase 3, 
iNOS,eNOS, TUNEL ve calpain 1 boyaması yapıldı.

Bulgular: Kolistin grubunda kontrol grubuna göre BUN, kreatinin , renal histopatolojik skor, TUNEL, caspase 1, 
caspase 3, calpain 1, iNOS ve eNOS düzeyinde anlamlı artış oldu. Kolistin+ GSPE grubunda kolistin grubuna göre 
BUN, kreatinin , renal histopatolojik skor, TUNEL, caspase 1, caspase 3, calpain 1, iNOS ve eNOS düzeyinde anlamlı 
gerileme oldu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız literatürde ilk kez caspase aracılı apoptozis, iNOS, caspase 1, calpain 1’in kolistine 
bağlı nefropati’nin patogenezinde yeri olduğunu gösterdik. GSPE bu mediatörleri düşürerek böbrek koruyucu etki 
sağlamaktadır.

Resim 2: Hemotoksilen eosin, TUNEL, a:kontrol, b:Kolistin,  
c:Kolistin +GSPE

Resim 1: Caspase 3, Caspase 1: a:Kontrol, b:Kolistin, 
c:Kolistin + GSPE

   Kontrol (Grup1)  Kolistin (Grup2)  Kol+GSPE 
(Grup3) 

 P1 (Grup1 vs 
Grup2) 

 P2 (Grup1 vs 
Grup3) 

 P3 (Grup2 vs 
Grup3) 

 Kan Üre Azotu   14.40±1.80  25.78±7.90  15.48±2.84  <0.05  NS   <0.05 
 Kreatinin   0.36±0.02  0.56±0.15  0.40±0.04  <0.05  NS   <0.05 

 Total oksidan sistem   0.31±0.45  0.41±0.10  0.36±0.42  <0.05  <0.05  NS 
 Total antioksidan sistem   24.23±4.57  21.21±3.41  23.32±3.39  NS   NS   NS 
 Oksidatif stres indeksi   1.30±0.19  1.98±0.43  1.56±0.16  <0.05  <0.05  <0.05 

 Malondialdehit   78.48±15.11  95.16±13.82  70.84±13.15  <0.05  NS   <0.05 
 Hemotoksilen Eosin   0.00±0.00  1.85±0.37  0.28±0.48  <0.001  NS   <0.001 

 TUNEL   8.89±2.66  32.58±4.38  17.67±2.29  <0.001  <0.001  <0.001 
 endotelyal nitrik oksid   9.75±12.32  26.85±3.93  11.14±3.38  <0.05  NS   <0.001 
 inducible nitrik oksid   6.00±9.82  22.28±7.49  10.85±2.34  <0.05  NS   <0.05 

 Caspase 1   6.12±2.74  48.14±13.13  28.42±12.60  <0.001  <0.05  <0.05 
 Caspase 3   5.87±2.47  29.42±6.16  15.71±4.64  <0.001  <0.05  <0.05 
 Caplain 1  25.37±6.92  54.85±10.66  38.00±6.60  <0.001  <0.05  <0.05 
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SS44
KAROTİS İNTİMA MEDİA KALINLIĞI İLE MEAN PLATELET VOLÜM, SERUM 

MAGNEZYUM VE 25-OH VİTAMİN D3 DÜZEYİ ARASINDAKİ  
BEKLENMEDİK İLİŞKİ

Refika Karaer1, Saime Paydaş1, Esin Damla Ziyanoğlu Karaçor2, Kairgeldy Aikimbaev3, Mustafa Balal1, 
Nurten Dikmen2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümü, Adana1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Adana2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adana3 

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığında(KBH) kardiyovasküler hastalıklar(KVH) mortalite ve morbiditenin en önemli 
nedenidir. Bu çalışmanın amacı KBH olan ve/veya sağlıklı bireylerde KVH’ın göstergesi olarak kabul edilen karotis 
intima-media (KİM) kalınlığını etkileyebilecek olası nedenleri tespit etmektir.

HASTALAR VE METODLAR: Çalışmaya 27 sağlıklı [kontrol grup (KG)] ve 53 KBH (glomerüler filtrasyon hızı 
<60ml/dk) olan hasta [çalışma grubu (ÇG)] alındı. Katılımcıların yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi (VKİ), birincil 
böbrek hastalğı, kan basıncı (KB) kaydedildi. Biyokimyasal , hematolojik parametreler ölçüldü. KİM kalınlığı tek bir 
radyolog tarafından renkli Doppler ultrason aracılığıyla sağ, sol olarak ölçülüp ortalaması kaydedildi.

SONUÇLAR: Her iki grup yaş, cinsiyet açısından benzerdi. ÇG’da KG’na göre KİM kalınlığı daha fazla idi (P:0,002). 
Her iki gruptaki KİM kalınlığı ile korele olan faktörler tablo 1’de görülmektedir.

TARTIŞMA: KİM kalınlığının KG’a göre KBH olan hastalarda arttığı görüldü. KİM kalınlığı ile; sistolik KB ve alkalen 
fosfataz (ALP) arasında her iki grupta, VKİ, glukoz, albümin arasında KG’ta, trombosit sayısı, HDL, parathormon 
(PTH) arasında ÇG’da korelasyon bulundu. Bazı çalışmaların aksine çalışmamızda KG’da; mean platelet volüm (MPV) 
düşüklüğü ve ÇG’da magnezyum(Mg) yüksekliği de KİM kalınlığı ile korelasyon gösterdi. Mg yüksekliği sekonder 
hiperparatroidizime eşlik edebilen bir bulgu olarak KİM kalınlığına etki edebilir. Kronik böbrek hastalarında az sayıda 
yapılan çalışmalarda bildirildiği gibi D vitamini düşüklüğü de KİM kalınlığı ile korele idi. Sonuç olarak çalışmamızı 
ilginç kılan nokta; MPV, Mg, vitamin D3 gibi geleneksel olmayan faktörlerin de KİM kalınlığı ile ilişkili bulunmasıdır.

Çalışma ve kontrol grubuna ait karotis intima-media kalınlığı ile korele olan parametreler

 PARAMETRELER   ÇALIŞMA GRUP (r)   ÇALIŞMA GRUP (p)   PARAMETRELER   KONTROL GRUP (r)  KONTROL GRUP (p) 

 Sistolik KB   0,323   0,018   Sistolik KB   0,442   0,021 

 Trombosit   0,278   0,044   VKİ   0,571   0,002 

 Magnezyum  0,359   0,008   Albümin  -0,464   0,015 

 ALP  0,329   0,016   Glukoz  0,462   0,015 

 Parathormon   0,281   0,042   ALP  0,464   0,015 

 D vitamini  -0,282   0,042   MPV  -0,638   0,000 

 HDL  -0,330   0,016        
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SS45
HLA UYUMSUZLUĞU; HANGI ANTIGEN GRAFT FONKSIYONUNA  

DHA COK ETKILI?
Pınar Ata1, Sevinc İbişoğlu1, Ali Murat Gökçe1, Leyla Özel1, Bülent Uyanık1, Melih Kara1, M. İzzet Titiz1

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir1 

Giriş; Alloantijenlere karşı verilen en kuvvetli cevap peptid antijenlerin antijen sunucu hücrelerce HLA çerçevesinde 
sunulduğu alıcı T hücreleri tarafından gerçekleştirilir. Böbrek naklinde greft sağkalımı ile HLA uyumu arasında belirgin 
bir ilişki vardır. HLA uyumlu allograftların 10 yıllık sağkalım oranlarının %52-73 ve sürelerinin 11,9-23,6 yıl olduğu 
saptanmıştır. Çalışmamızda böbrek naklinde doku tiplendirmenin etkisini ve hastalarımızda hangi HLA gruplarının daha 
sık sensitizasyona nedenolduğunu araştırmayı planladık.

METHOD: Bu çalışmada Ocak 2009-Temmuz 2012 tarihleri arasında kadavradan ve canlı donorden böbrek nakli yapılan 
toplam 111 hastanın retrospektif olarak donorleri ile HLA A, B ve DR uyumsuz oldukları bölgeler, nakil sonrası ilk ay, 
3. ay, 6.ay, 1 yıl, 15 ay ve son kontrol kreatinin değerleri analiz edildi. HLA tiplendirme düşük rezolüsyonlu diziye özgü 
primer (SSP) tekniği kullanılarakyapıldı ve HLA Fusion programı ile değerlendirildi.

BULGULAR; Altmışsekiz erkek ve 43 kadın hastanın yaş ortalaması 43+/-12 ve ortalama takip süreleri 17+/-15 ay olarak 
saptandı. Hastalardan 27’sinin kadavradan, 84’ününse canlı donorden nakil oldular. HLA A bölgesinde uyumsuzluğu olan 
hastaların ortalama serum kreatin değerlerinin diğer bölge uyumsuzluğu bulunan hastalara göre daha yüksek bulundu 
(p=0,04) PRA değerleri hastaların takiplerinde incelendi.

SONUÇ; Çalışmamızda kadavradan ve canlıdan nakilli HLA A uyumsuzluğu olan hastalarda ilk ay ve 3. ay serum 
kreatinin değerlerinin daha yüksek syrettiği ve greft fonksiyonunun erken dönemde daha düşük olduğu düşünüldü. 
Kadavradan nakil olan hastaların donore özgü antikor daha fazla bulundurmaları listede uzun süre beklemeleri ve daha 
önce nakil geçirmiş olmaları ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
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SS46
KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRLERİNDEN EVEROLİMUS’A DÖNÜŞTÜRÜLEN 

RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARIN KARDİYOVASKÜLER, RENAL, 
ENDOTEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Nadir Alpay1, Abdullah Özkök2, Yaşar Çalışkan3, Tülin Akgün4, Suzan Adın Çınar5, Günnur Deniz5, 
Muzaffer Sarıyar6, Alaattin Yıldız7

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, İstanbul1

Medeniyet Üniversite Dahiliye Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul2

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye-Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul3

Giresun Üniversitesi Dahiliye Nefroloji Bilim Dalı, Giresun4

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul5

Medicana İnternational Hospital, İstanbul6

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye-Nefroloji Bilim Dalı, Medicana İnternational Hospital, İstanbul7 

Amaç : Renal transplantasyon hastalarında kalsinörin inhibitörlerinin nefrotoksik etkileri bilinmektedir. Çalışmamızda 
kalsinörin inhibitöründen everolimus tedavisine dönüştürülmenin glomeruler/tubuler hasar parametreleri, fibrozis ve 
inflamasyon göstergeleri üzerine olan etkileri incelendi. 

Hastalar ve Metod : Kalsinörin inhibitörü tedavisi altındaki 15 renal transplantasyon hastası bir m-TOR inhibitörü 
olan everolimusa dönüştürüldü. Hastalara başlangıç ve Evorolimusa dönüştürüldükten sonra 3. ayda proteinüri, 
mikroalbuminuri, tahmini-GFR, serum ve idrar nötrofil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), yüksek duyarlı CRP, 
idrarda monosit kemoatraktant protein-1 (MCP-1), serum ve idrarda transforming growth faktor beta (TGF-beta) 
tayinleri yapıldı. 

Sonuçlar : Everolimus tedavisi dönüş sonrası tahmini GFR değeri (MDRD ile ölçülen) 52±7’den 57±11 ml/dk/1,73m2’ye 
anlamlı olarak (p=0,02) yükseldi. Total kolesterol (205±85 vs 221±116mg/dl, p=0,016) ve LDL-kolesterol düzeyi (125±32 
vs 143±46 mg/dl, p=0.028) yükseldi. Serum ürik asit düzeyinde anlamlı düşme saptandı (6,2±1,2 vs 5,5±1,4 mg/dl, 
p=0,019). Everolimus tedavisi sonrasında serum TGF beta düzeyleri 8727±2897 pg/ml’den 1943±365 pg/ml’ye geriledi 
(p=0,031). Tubuler hasar göstergesi olan idrar NGAL düzeyleri 0,26±0,10’dan 0,12±0,02’ye anlamlı olarak düştü (p=0,05). 
Çalışma dönemi boyunca proteinüri, mikroalbuminüri, hs-CRP ve, MCP-1 düzeylerinde anlamlı değişme olmadı. İdrar 
TGF beta düzeyleri idrar NGAL (r=0.627,p=0.012), idrar MCP-1 (r=0.688,p=0.005) ve proteinüri (r=0.506,p=0.054) ile 
korele bulundu. Ayrıca idrar NGAL düzeyleri idrar MCP-1 düzeyleri ile korele bulundu (r=0.814,p<0.001). 

Sonuç : Kalsinörin inhibitörlerinden everolimusa geçiş sonucunda serum TGF-beta ve idrar NGAL seviyelerinin düşüşü, 
daha az fibrozis ve tubuler hasar gelişimi ile ilişkili olabilir ve kronik allograft nefropatisinin engellenmesinde olumlu 
katkı sağlayabilir. İdrarda TGF-beta, NGAL ve MCP-1’ ın korele olması tubuler hasar, fibrozis ve inflamasyonun 
birlikte ilerlediğini düşündürmektedir.

Şekil 1 : Everolimus tedavisine dönüşümün serum TGF-beta 
üzerine etkisi

Tablo 1 : Everolimus tedavisine dönüşümün biokimyasal 
parametreler, fibrozis, inflamasyon ve tubuler hasar göstergeler 

üzerine etkisi
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SS47
PERİTON DİYALİZİ UYGULANMIŞ RENAL TRANSPLANTASYONLU 

HASTALARDA NADİR BİR İLEUS NEDENİ: ENKAPSÜLE PERİTONEAL 
FİBROZİS 

Ali Murat Gökçe1, Leyla Özel1, Pınar Ata2, Gülizar Şahin3, Murat Gücün3, Ebru Özdemir1, Sevinç İbişoğlu1, 
M.İzzet Titiz1

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ve Transplantasyon Kliniği, İstanbul1

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Ve Doku Tiplendirme, İstanbul2

Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul3 

Giriş: Peritoneal fibrozis veya sklerozis, peritonel yapıların orta derecede inflamasyondan şiddetli sklerozan peritonit 
ve enkapsüle peritoneal fibrozise (EPF) kadar değişen uzun dönem peritoneal diyalizinin bir komplikasyonudur. EPF, 
peritonal dializ hastalarının % 1 den daha azında görülen, az bilinen nadir bir durumdur. Peritonal fibrozis, periton 
diyaliz hastalarında uygun olmayan diyalizat solusyonları, peritonit, üremi ve kronik inflamasyon gibi yaralanmalara 
bir cevap olarak ortaya çıkar. Biz bu yazıda enkapsule sklerozan peritonit gelişmiş 3 renal transplant yapılmış olguyu 
sunmayı amaçladık.

Hastalar ve yöntem: Merkezimizde 2012-2013 yılları arasında renal transplantasyon sonrası ileus nedeni ile opere edilen 
üç hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların renal yetmezlik hikayeleri, geçmişte yapılan periton diyaliz 
öyküleri sorgulandı. Hastaların greft fonksiyonları; serum kreatinin ve kreatinin klerensleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ikisi erkek, biri kadın; yaşları 50, 28 ve 40 idi. Hastaların ikisinin donör kaynağı canlı verici, 
biri kadavra idi. Olguların hepsine nakil öncesi uzun dönem (ortalama 7 yıl) peritoneal diyalizi uygulanmıştı. Her üç 
vaka da, geçirdikleri peritonit sonrası ultrafiltrasyon yetmezliği gelişmesi üzerine periton diyalizi sonlandırılmış ve 
transplantasyon yapılana kadar kısa süreli hemodiyaliz uygulanmıştı. Hastaların serum kreatinin değerleri sırasıyla 1.35, 
1.25 ve 1.20 mg/dl, kreatinin klerens değerleri ise 60, 50 ve 72 ml/dk idi. Her üç hastaya posttransplant dönemde 
gelişen ileus nedeni ile uzun süreli konservatif tedavi yöntemleri uygulandı. Tedaviye yanıt alınamaması üzerine yapılan 
ameliyatta eksplorasyonda batında parietal ve visseral peritonun sert, fibrotik bir kapsül haline gelerek tüm ince ve kalın 
barsakları sarmış olduğu, barsak ansları ve periton arasında güvenli diseksiyona izin vermeyecek şiddetli adezyonların 
olduğu görüldü.( Resim1) İki hastada kısmi bridotomi uygulandı ancak post operatif 7. günü hastalar kaybedildi. Bir 
hastada ise yapılacak cerrahi uygulamanın hastaya daha çok zarar vereceği düşünülerek ameliyat sonlandırılarak medikal 
takibe devam edildi. Hasta halen takip ediliyor.

Sonuç: EPF genelde uzun dönem periton diyaliz hastalarında görülen, gelişme ve mortalite riski periton diyaliz süresi 
ile artan, sonucu mortal olabilen komplikasyonlardan biridir. Biyolojik uygunluğu olmayan diyaliz solusyonlarının 
kullanımı, sık tekrarlayan peritonitler, periton membranında yapısal ve fonksiyonel değişikliklere neden olur. Hastalık, 
hemorajik peritoneal sıvı, karın ağrısı ve aralıklı barsak obstruksiyon bulguları ile kendini gösterir. 

Bu nedenle, geçmişte periton dializi almış renal transplantasyon planlanan hastalar, aralıklı gelişen intestinal obstrüksiyon 
açısından iyi sorgulanmalı, ayırıcı tanı ve cerrahi yaklaşımda EPF mutlaka düşünülmelidir.

Fig 1:Skleroze parietal ve viseral periton görüntüsü
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SS48
İDRAR PROKOLLAJEN DÜZEYİ RENAL TRANSPLANT HASTALARINDAKİ 

FİBROZİS DERECESİNİ TAHMİN ETMEKTE KULLANILABİLİR Mİ?
Tolga Yıldırım1, Rahmi Yılmaz1, Mahmut Altındal1, Ercan Türkmen1, Ayman Abudalal1, Dilek Ertoy Baydar2, 

Mustafa Arıcı1, Bülent Altun1, Yunus Erdem1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi, Ankara1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara2 

GİRİŞ: İdrar prokollajen düzeyinin renal transplant hastalarında yapılan protokol biyopsilerinde ve kronik böbrek 
hastalarında yapılan biyopsilerdeki fibrosis derecesiyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı kronik allograft 
hasarı ön tanısı ile böbrek biyopsisi yapılan renal transplant alıcılarında idrar prokollajen düzeyinin renal fibrozis 
derecesini tahmin etmekteki rolünü incelemektir.

MATERYAL-METOD: Bu çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesinde 12 aylık süre içerisinde 
kronik allograft hasarı ön tanısıyla böbrek biyopsisi yapılmış tüm erişkin böbrek nakli hastaları alındı. Renal fibrosis 
derecesi Banff klasifikasyon sistemine göre derecelendirildi (grade 1<%25, grade 2: %25-%50 arası ve grade 3>%50 
fibrosis). Prokollajen düzeyi ölçümü için böbrek biyopsinin yapılacağı gün hastaların sabah ilk idrarlarından 10 mL 
örnek alındı. İdrar hacminin etkisini ortadan kaldırmak için analizlerde idrar prokollagen/kreatinin oranı kullanıldı. 
Fibrozis derecesi ile bu oran arasındaki ilişki incelendi.

SONUÇLAR: Çalışmaya 70 hasta dahil edildi. 64 hastanın böbrek biyopsisi fibrozis derecesinin değerlendirilebilmesi 
açısından yeterliydi. Tablo 1’de Banff sistemine göre belirlenen fibrozis gruplarındaki hastaların ortalama idrar prokollajen/
kreatinin oranları görülmektedir. Hastalarda fibrozis derecesi arttıkça ortalama idrar prokollajen/kreatinin oranlarının 
arttığı gözlendi. İdrar prokollajen/kreatinin oranlarıyla fibrozis derecesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptandı (r=0.251, p=0.04).

TARTIŞMA: İdrar prokollajen düzeyi kronik allograft hasarı düşünülen hastalardaki renal fibrozis derecesini tahmin 
etmekte yararlı olabilecek bir belirteçtir.

Fibrozis Derecesine Göre İdrar Prokollajen/Kreatinin Oranları

   Ortalama İdrar Prokollajen/Kreatinin Oranı 
 Fibrozis Yok   0.99±0.65 

 Grade 1 Fibrozis   1.21±0.79  

 Grade 2 Fibrozis   1.34±1.09  

 Grade 3 Fibrozis   1.73±0.90  
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SS49
RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA ARTERİYEL SERTLİK VE QTC ARALIĞI 

DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ
Mehtap Erkmen Uyar1, Uğur Bal2, Zeynep Bal1, Emre Tutal1, Cihat Burak Sayın1, Begüm Erdemir3, 

Siren Sezer1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara3 

Giriş: Arteryel sertlik vasküler kalsifikayon, sistemik ateroskleroz ve kardiyovasküler riskin erken belirtisi olarak kabul 
edilmiştir. QTc aralığı yüksek riskli ventriküler aritmiler ve ani ölümle ilişkilendirilmiştir. Renal transplantasyon sonrası 
kardiyovasküler mortalite ve morbidite normal populasyona göre halen önemli bir problemdir. Bu çalışmada amacımız 
renal transplant alıcılarında QTc aralığı değişiklikleri ve arteriyel sertlik arası ilişkiyi araştırmaktı.

Materyel Metod: En az bir yıldır takip edilen 100 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. vücut kompozisyon analizleri Tanita BC-420MA Body 
Composition Analyzer cihazı ile yapıldı. Transplantasyon öncesi (retrospektif olarak) ve transplantasyon sonrası EKG 
incelemeleri yapıldı ve QT aralıkları hastaların nabızlarına göre Bazett’s formülü ile düzeltildi. 440 ms üzerindeki QTc 
değerleri anormal uzamış olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Renal transplantasyon sonrası tüm hastaların maxQTc aralıkları (456,7 ms.den 414 ms.) ve QTdc (54 
ms.den 34 ms.) değerleri belirgin olarak azalmıştı. Transplantasyon sonrası dönemde yüksek QTc aralık değerlerine 
sahip hastalar QTc<440 ms olan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek PWv (p:.009) ve daha yüksek serum CRP 
değerlerine (p:.001) sahipti. PWv≥7 m/s değerine sahip hastalar PWv<7 m/s olan hastalara göre belirgin olarak daha 
yüksek maxQTc aralık kısalma oranına sahiptiler (p:.05, r:-.206).

Tartışma: Renal transplantasyon sonrası dönemde uzamış QTc aralığı arteriyel sertlik varlığı için bir gösterge olabilir. 
Elektrokardiyografik inceleme arteriyel sertliği saptamada ucuz ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.
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SS50
RENAL TRANSPLANTASYON ALICILARINDA ARTERİYEL SERTLİK VE 

METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ
Orhan Guliyev1, Mehtap Erkmen Uyar1, Emre Tutal1, Zeynep Bal1, Turan Çolak1, Siren Sezer1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara1 

Giriş: Arteriyel sertlik arter duvarının önemli bir karakteristik özelliğidir ve karotis-femoral arter nabız dalga hızının 
(PWv) noninvaziv olarak ölçülmesi ile değerlendirilebilir. Arteriyel sertlik kardiyovasküler hastalıklarda önemli rol oynar 
ve kardiyovasküler mortalite için bağımsız bir belirleyicidir. Son dönem böbrek hastalığında hipertansiyon, hiperürisemi, 
obesite ve DM gibi metabolik kardiyovasküler risk faktörleri arteriyel sertlik ile pozitif ilişkili bulunmuştur. Renal 
transplantasyon sonrası kardiyovasküler mortalite ve morbidite normal populasyona göre halen önemli bir problemdir. 
Bu çalışmanın amacı renal transplant alıcılarında arteriyel sertlik için olası risk faktörlerini araştırmaktır.

Materyel Method: Anthropometric and body composition analyses were performed for all patients. Body compositions 
were analyzed by using the Body Composition Analyzer (Tanita BC- 420MA). PWv was determined from pressure tracing 
over carotid and femoral arteries using the SphygmoCor system. En az bir yıldır takip edilen 140 renal transplant alıcısı 
çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların standart klinik (yaş, cinsiyet, diyaliz süresi, post-transplant süre) ve biyokimyasal 
parametreleri ve nabız dalga hızları (PWv) analiz edildi. PWv karotis ve femoral arterler üzerinden SphygmoCor sistemi 
ile ölçüldü. 

Sonuçlar: Hastalar PWV değerlerine göre iki gruba ayrıldı. PWv ≥ 7 m/s olan hastaların sıklığı post transplant dönemde 
DM gelişenlerde (55.9%) ve hiperürisemisi olanlarda (serum ürik asit > 7 mg/dl) (p:0.029, 0.05) daha sıktı. Yüksek 
karotid-femoral PWv değerleri sistolik (p:0.003) ve diyastolik kan basıncı (p:0.002), ürik asit (p:0.0001) ve glukoz 
(p: 0.02) değerleri ile belirgin ilişkiliydi. Ancak hemodiyaliz süresi, transplantasyon sonrası süre, serum albumin, 
transplantasyon öncesi serum lipid seviyeleri PWv değerleri ile ilişkili değildi. Vücut kompozisyon analizinde kas kitlesi, 
visseral yağ kitlesi ve vücut ağırlığı PWv ≥ 7 m/s olan hastalarda belirgin olarak yüksekti (p:.005). PWv değeri yüksek 
olan hastalarda, sagital abdominal çap ve bel çevresi değerleri PWv < 7 m/s olan hastalara göre belirgin olarak yüksekti. 

Tartışma: Transplantasyon sonrası dönemde yüksek kan basıncı, hiperürisemi, hiperglisemi ve artmış bel ve kalça çevresi 
değerleri gibi metabolic sendrom belirteçleri arteriyel sertlik ile yakından ilişkilidir. Renal transplantasyon sonrası 
kardiyovasküler riski azaltmada; kan basıncı, serum glukoz ve ürik asit seviyeleri sıkı control altında tutulmalıdır.


