PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan

Şehsuvar ERTÜRK
Başkan Yardımıcısı
Yunus ERDEM

Genel Sekreter
Şule ŞENGÜL
Sayman

Ülver DERİCİ
Üyeler

Şali ÇAĞLAR

Şükrü SİNDEL

Çetin TURGAN
Onursal Başkanlar
Enver HASANOĞLU
Oktay KARATAN

3

KONGRE BİLİMSEL KURULU
Dr. Harun Akar
Dr. Fehmi Akçiçek
Dr. Beril Akman
Dr. Emel Akoğlu
Dr. Tekin Akpolat
Dr. M. Rıza Altıparmak
Dr. Kadriye Altok
Dr. Bülent Altun
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Nurol Arık
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Erkin Ark
Dr. Rezzan Ataman
Dr. Kenan Ateş
Dr. Bilge Aygen
Dr. Mehmet Deniz Aylı
Dr. Ayşin Bakkaloğlu
Dr. Mehmet Bakkaloğlu
Dr. Mustafa Balal
Dr. Musa Bali
Dr. Ali Başçı
Dr. Nesrin Beşbaş
Dr. Zerrin Bicik
Dr. Mediha Boran
Dr. Semra Bozfakioğlu
Dr. Necla Buyan
Dr. Kuddusi Cengiz
Dr. Mustafa Cirit
Dr. Alphan Cura
Dr. Kayser Çağlar
Dr. Ülkem Çakır
Dr. Taner Çamsarı
Dr. Caner Çavdar
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Ramazan Çetinkaya
Dr. Turan Çolak
Dr. Murat Çolakoğlu
Dr.Fatih Dede
Dr. Serap Demir
Dr. Erkan Dervişoğlu
Dr. Kamil Dilek
Dr. Ekrem Doğan
Dr. Ayhan Doğukan
Dr. Neval Duman
Dr. Murat Duranay
Dr. Belda Dursun
Dr. Ruhan Düşünsel
4

Dr. Tevfik Ecder
Dr.Yakup Ekmekçi
Dr. Bülent Erbay
Dr. Yunus Erdem
Dr.İhsan Ergün
Dr. İlhan Erkan
Dr. Reha Erkoç
Dr. Yasemin Erten
Dr. A. Ergun Ertuğ
Dr. Şehsuvar Ertürk
Dr. Fevzi Ersoy
Dr. Mustafa Güllülü
Dr. Ali İhsan Günal
Dr. Galip Güz
Dr. Mehmet Haberal
Dr. Mehmet Horoz
Dr. Ali Kemal Kadiroğlu
Dr. Serdar Kahvecioğlu
Dr. Betül Kalender
Dr.Gülçin Kantarcı
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Tuncer Karpuzoğlu
Dr. Salih Kavukçu
Dr. Mansur Kayataş
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Kenan Keven
Dr. Alper Kırkpantur
Dr. Ahmet Alper Kıykım
Dr. Mehmet Koç
Dr. Sim Kutlay
Dr. Gökhan Nergizoğlu
Dr. Hasan Micozkadıoğlu
Dr. Sevgi Mir
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Yusuf Oğuz
Dr. Ercan Ok
Dr. Oktay Oymak
Dr. Kemal Önen
Dr. Nurhan Özdemir
Dr. Ayşe Öner
Dr. Çetin Özener
Dr. Saime Paydaş
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Ayla San
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Dr. Yılmaz Selçuk
Dr. Kamil Serdengeçti

Dr. Lale Sever
Dr. Mehmet Şükrü Sever
Dr. Neslihan Seyrek
Dr. Siren Sezer
Dr. M. Tuğrul Sezer
Dr. Mehmet Soydan
Dr. Aykut Sifil
Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Garip Şahin
Dr. İdris Şahin
Dr. Sevgi Şahin
Dr.Gülizar Manga Şahin
Dr. Saniye Şen
Dr. Şule Şengül
Dr. Hülya Taşkapan
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Zeki Tonbul
Dr. Dilek Torun
Dr. Hüseyin Töz
Dr. Serhan Tuğlular
Dr. Emre Tutal
Dr. Yaşar Tülbek
Dr. Süleyman Türk
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Celalettin Usalan
Dr. Cengiz Utaş
Dr. Murat Üre
Dr. Abdulgaffar Vural
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Gülşen Yakupoğlu
Dr. Ünal Yasavul
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. Müjdat Yenicesu
Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
Dr. Mehdi Yeksan
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Mahmut İlker Yılmaz
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Şeref Rahmi Yılmaz
Dr. Zeki Yılmaz
Dr. Mustafa Yurtkuran
Dr. Şeref Yüksel
Dr. Ayşegül Zümrütdal

KONUŞMACILAR
Dr. Tekin Akpolat
Dr. Harika Alpay
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Hakkı İzzet Arıkan
Dr. Gülay Aşçı
Dr. Sinan Aydoğdu
Dr. Vecihi Batuman
Dr. Kayser Çağlar
Dr. Taner Çamsarı
Dr. Erkan Dervişoğlu
Dr. Melda Dilek
Dr. Sabahat Alışır Ecder
Dr. Yakup Ekmekçi
Dr. Oktay Ergene

Dr. İhsan Ergün
Dr. Ali İhsan Günal
Dr. Ender Hür
Dr. Alp İkizler
Dr. Can İnce
Dr. Giray Kabakçı
Dr. Gülçin Kantarcı
Dr. Kübra Kaynar
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Eyüp Koç
Dr. Hasan Micozkadıoğlu
Dr. Paul Muntner
Dr. Rüya Mutluay
Dr. Suzanne Oparil

Dr. Gülsüm Özkan
Dr. Siren Sezer
Dr. Garip Şahin
Dr. Hülya Taşkapan
Dr. Dilek Torun
Dr. Serhan Tuğlular
Dr. Emre Tutal
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Sedat Üstündağ
Dr. Ş. Rahmi Yılmaz
Dr. Fügen Yörük
Dr. Kamyar Kalantar Zadeh

OTURUM BAŞKANLARI
Dr. Kadriye Altok
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Servet Arıoğul
Dr. Kenan Ateş
Dr. Deniz Ayli
Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
Dr. Sevcan Bakkaloğlu
Dr. Musa Bali
Dr. Ali Başçı
Dr. Vecihi Batuman
Dr. Başol Canbakan
Dr. Kuddusi Cengiz
Dr. Şali Çağlar
Dr. Ülkem Çakır
Dr. Ali Çelik
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Turan Çolak
Dr. Ülver Derici
Dr. Kamil Dilek
Dr. Belda Dursun
Dr. Mesiha Ekim

Dr. Bülent Erbay
Dr. Çetin Erol
Dr. Fevzi Ersoy
Dr. Yasemin Erten
Dr. Mustafa Güllülü
Dr. Enver Hasanoğlu
Dr. Avşin İbiş
Dr. Betül Kalender
Dr. Oktay Karatan
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Mansur Kayataş
Dr. Kenan Keven
Dr. Ömer Kozan
Dr. Sim Kutlay
Dr. Gökhan Nergizoğlu
Dr. Ayşe Öner
Dr. Nurhan Özdemir
Dr. Çetin Özener
Dr. Saime Paydaş
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Ayla San

Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Dr. N. Yılmaz Selçuk
Dr. Lale Sever
Dr. M. Şükrü Sever
Dr. Neslihan Seyrek
Dr. Şükrü Sindel
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. İdris Şahin
Dr. Gülizar Manga Şahin
Dr. Saniye Şen
Dr. Şule Şengül
Dr. Zeki Tonbul
Dr. Çetin Turgan
Dr. Süleyman Türk
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Murat Üre
Dr. Ahmet U. Yalçın
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. Mehdi Yeksan
Dr. M. Emin Yılmaz

*Soyisimlere göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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BİLİMSEL PROGRAM

22 MAYIS 2014 PERŞEMBE
SAAT

SALON A

08:45-09:00

AÇILIŞ
Şule Şengül, Şehsuvar Ertürk

09:00-10:30

SEMPOZYUM
HİPERTANSİYON EPİDEMİYOLOJİSİ VE
GÜNCEL TANIMLAMALAR
Oturum Başkanları: Şali Çağlar, Enver Hasanoğlu
09:00-09:45 “The Worldwide Hypertension Epidemic”

Paul Muntner

09:45-10:30 Hipertansiyonun Tanımı ve Sınıflandırılması
Tekin Akpolat

10:30-11:00

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Sim Kutlay (PB 1-28)

SAAT

SALON A

SALON B

11:00-12:30

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYALİZ MERKEZİNDE SORUNLAR-I

Oturum Başkanları: Çetin Turgan, Şükrü Sindel
Oturum Başkanları: Itır Yeğenağa, Meltem Pekpak
11:00-11:30 Ofis Ölçümleri Yeterli mi? Ofis Dışı Ölçümler Kimde 11:00-11:30 Diyalizat İçeriği: Standart mı olmalı?
Gerekli?
Bireyselleştirilmeli mi?
Sedat Üstündağ
Gülsüm Özkan

12:30-13:30
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11:30-12:00 Asemptomatik Organ Hasarı Nasıl Araştırılmalı?
Rümeyza Kazancıoğlu

11:30-12:00 Hemodiyalizde Membran Seçimi
Emre Tutal

12:00-12:30 İlk Değerlendirmede Sekonder Hipertansiyonun
İpuçları Nelerdir?
Kübra Kaynar

12:00-12:30 Haftada 3 kez Kronik Hemodiyaliz Gerçekten Yeterli
mi?
Gülay Aşçı



ÖĞLE YEMEĞİ



SAAT

SALON C

SALON D

13:30-14:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: N. Yılmaz Selçuk, Ülver Derici
Oturum Başkanları: Betül Kalender, Şule Şengül
SB 1- Kronik Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Kan Basıncı SB 5 - Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Nötrofil Lenfosit
Kontrolü ve İnflamasyonun Yaşam Kalitesine Etkisi

Oranı bir İnflamasyon Belirteci Olarak Kullanılabilir mi?

SB 2 - Renal Transplant Alıcılarında Sabah Kan Basıncı
Dalgalanması: Graft Fonksiyonu ve Arteriyel Sertlik İlişkisi

SB 6 - Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon
ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler

SB 3 - Renal Transplant Alıcılarında Non-Dipper Hipertansiyon

SB 7 - Hemodiyaliz Hastalarında Düşük 25-Hidroksi Vitamin D,
Yüksek FGF-23 ve Arteriyel Sertlik İlişkisi

SB 4 - Diyabetik Hastalarda Hipertansiyon Sıklığı ve Hipertansiyonun
Farklı Parametrelere Etkisi

BİLİMSEL PROGRAM

22 MAYIS 2014 PERŞEMBE

SB 8 - Hemodiyaliz hastalarında Aort Duvar Sertliği İlişkili Faktörler

SALON A
14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk

Kardiyovasküler Hastalıkta Etkin Güçler
Charalambos Vlachopoulos

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Başol Canbakan (PB 29-56)

15:00-15:30
SAAT

SALON A

15:30-17:00

SALON B

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

AKUT BÖBREK HASARI

DİYALİZ MERKEZİNDE SORUNLAR-II

Oturum Başkanları: Oktay Karatan, Saime Paydaş
15:30-16:15 “Sepsis, Oxygen, Microcirculation and the
Pathogenesis of Acute Kidney Injury”

Can İnce

16:15-17:00 Akut Böbrek Hasarında Erken Tanı ve Tedavi
T. Alp İkizler

Oturum Başkanları: Lale Sever, Fevzi Ersoy
15:30-15:55 Erişkinler Arasında Çocuk Hasta
Harika Alpay
15:55-16:20 Yaşlı Hasta
Melda Dilek
16:20-16:45 Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz?
Yakup Ekmekçi
16:45-17:10 Kaşıntı ve Tedavisi
Garip Şahin

SAAT
17:00-17:30

SALON C

SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Ahmet U. Yalçın, Ali Çelik

Oturum Başkanları: Mesiha Ekim, İdris Şahin

SB 9 - Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalar ve Takrolimus Kullanan
Böbrek Alıcılarında Kan Kolşisin Düzeyleri

SB 13 - Hemodiyaliz Hastalarında Sevelamerin Serum Ürik Asid ve
Arteriyel Sertlik Üzerine Etkisi

SB 10 - Hemodiyaliz Hastalarında Oksidatif Stres

SB 14 - Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Periodontal
Hastalık ve Endotel Fonksiyonları

SB 11 - Renal Transplantasyon Alıcılarında Kardiyovasküler
Morbidite Belirleyicisi Olarak Post-Transplant Anemi: Tek Merkez
Deneyimi
SB 12 - Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Riskin
Belirlenmesinde Biyoimpedans Analizinin Rolü

19:00-21:00



SB 15 - Periton diyalizi hastalarında modalite değişiminin hasta ve
teknik sağkalımı üzerine etkisi
SB 16 - Periton Diyalizi Hastalarında Serum Visfatin Düzeyleri İle
İlişkili Parametreler

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
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BİLİMSEL PROGRAM

23 MAYIS 2014 CUMA
SAAT

SALON C

SALON D

08:00-09:00

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-I

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-II

HİPERTANSİYON

DİYALİZ

Oturum Başkanları: Neslihan Seyrek, Mansur Kayataş
Renovasküler Hipertansiyon: Güncel Yaklaşım

Oturum Başkanı: Kenan Keven
Diyalizde İnfeksiyon

Vecihi Batuman

Fügen Yörük

SAAT

SALON A

SALON B

09:00-10:30

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ: KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ

KONTRAST MADDE KULLANIMI VE BÖBREK HASARI

Oturum Başkanları: Bülent Erbay, M. Şükrü Sever
09:00-09:45 Kan Basıncı Değişkenliği Nedir? Nasıl
Değerlendirilir?
Şükrü Ulusoy
09:45-10:30 “Blood Pressure Variability and Cardiovascular and
Renal Outcomes”

Paul Muntner

Oturum Başkanları: Saniye Şen, Mehdi Yeksan
09:00-09:30 Kontrast Maddeler Nasıl Böbrek Hasarına Yol Açıyor?
Hasan Micozkadıoğlu
09:30-10:00 Kontrast Maddeye Bağlı Akut Böbrek Hasarını
Önleyebilir miyiz?
Gülçin Kantarcı
10:00-10:30 Kronik Böbrek Hastalarında Kontrast Madde
Kullanımı: Neleri göz önünde bulunduralım?
İhsan Ergün

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Avşin İbiş (PB 57-85)

10:30-11:00

SALON A

SAAT
11:00-11:30

SALON B

MİNİ KONFERANS

MİNİ KONFERANS

Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk

Oturum Başkanı: Kuddusi Cengiz

11:00-11:25 Kardiovasküler Korumada Statinlerin Yeri: Kimlere
reçete edelim?
Sinan Aydoğdu

11:00-11:25 Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü
Ajanların Kullanımı
Dilek Torun

11:25-11:30 Tartışma

11:25-11:30 Tartışma

SAAT

SALON A

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Hipertansiyon ve Kalp Yetersizliği Tedavisinde MRA

Oturum Başkanı: Şükrü Sindel

Kalp yetersizliğinde mineralokortikoid reseptör
antagonistlerinin rolü
Giray Kabakçı

Dirençli hipertansiyonda mineralokortikoid reseptör
antagonistlerinin rolü
Kenan Keven
12:30-13:30
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ÖĞLE YEMEĞİ



SAAT

SALON C

SALON D

13:30-14:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Mahmut Yavuz, Sevcan Bakkaloğlu
Oturum Başkanları: Yasemin Erten, Hayriye Sayarlıoğlu
SB 17 - Evre 1-4 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Proteinüri Ve SB 21 - Renal Transplantasyon Süresi, Kemik Kaybı ve Graft

Nabız Dalga Hızı İlişkisi

Disfonksiyonu İlişkisi

SB 18 - Türkiye’de Primer IgA Nefropatisinin Klinik ve Laboratuar
Özellikleri

SB 22 - Renal Transplant Alıcılarında Post-Transplant C-Reaktif
Protein ve Gfart Fonksiyon İlişkisi

SB 19 - Türkiye’de Primer Membranoproliferatif Glomerulonefritlerin SB 23 - Renal Transplant Alıcılarında Biyoimpedans Analizi ve Graft
Klinik ve Laboratuar Özellikleri

Fonksiyonu İlişkisi

SB 20 - Glomerulonefriti Olan Hastalarda Proteinürinin Renal
Progresyon Üzerine Etkisi

SB 24 - Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Düşük Sodyumlu Diyalizat
Sistemik Oksidatif Stresi Azaltmaktadır

SAAT

SALON A

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUM

BİLİMSEL PROGRAM

23 MAYIS 2014 CUMA

FORUM: Her Yönü İle Hipertansiyon ve Diyabet
Aytekin Oğuz, Mustafa Arıcı

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Turan Çolak (86-114)

15:00-15:30
SAAT

SALON A

SALON B

15:30-17:30

SEMPOZYUM

KONFERANS

HİPERTANSİYONUN AKILCI TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Gültekin Süleymanlar, Mustafa Güllülü
15:30-16:00 Kan Basıncını Düşürmek Gerçekten İşe Yarıyor mu?
Antihipertansif Tedaviye Ne zaman Başlanmalı?
Serhan Tuğlular
16:00-16:30 Hipertansif Hasta Gruplarında Hedeflenen Kan Basıncı
Kaç Olmalı?
Giray Kabakçı
16:30-17:00 Yaşam Biçimi Stratejileri ve Etkileri Nelerdir?
Mustafa Arıcı
17:00-17:30 Farmakolojik Tedavi: Örneklerle İlaç Seçimi Stratejileri
Kayser Çağlar

Oturum Başkanları: Kamil Dilek, İbrahim Karayaylalı
15:30-16:15 Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybının
Önlenmesi ve Tedavisi
T. Alp İkizler

SEMPOZYUM
DİYALİZ MERKEZİNDE SORUNLAR-III
Oturum Başkanları: Ayşe Öner, Musa Bali
16:15-16:40 Diyaliz Hastasında Hipertansiyon Tedavisi
Ali İhsan Günal
16:40-17:05 Diyaliz Hastasında Pulmoner Hipertansiyon
Eyüp Koç
17:05-17:30 Diyaliz Hastasında Kan Şekerinin Düzenlenmesi
Hakkı İzzet Arıkan

SAAT

SALON C

SALON D

17:30-18:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Hüseyin Çeliker, Murat Üre
SB 25 - Hipervolemik Hipnatremi Tedavisinde Tolvaptan: Tek

Merkez Deneyimi

SB 26 - Sepsisli Hastalarda Eritrosit Dağılım Hacminin Akut Böbrek

Hasarı Üzerine Etkisi

SB 27 - Hiponatremik Hastalarda Komorbid Hastalıklar ve Mortalite

19:00-21:00

Oturum Başkanları: Deniz Aylı, Belda Dursun
SB 29 - Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kronik

böbrek yetmezliğinin varlığının risk faktörleri ve endoskopi
sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi

SB 30 - Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Akut Böbrek Yetmezliği
SB 31 - Akut Böbrek Hasarı Etyolojisinde Önemi Artan Şüpheli;

İlişkisi

Multiple Myelom

SB 28 - Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeni İle Acil
Servisten Hospitalize Edilen Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Gelişen
ve Gelişmeyen Vakaların Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

SB 32 - Erişkin Nefrotik Sendromlu Hastalarda Osteoporoz
Prevalansı ve Risk Faktörleri



KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
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BİLİMSEL PROGRAM

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ
SAAT

SALON C

SALON D

08:00-09:00

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-III

GÜNÜN OLGU SUNUMLARI-IV

KLİNİK NEFROLOJİ

DİYALİZDE AKILCI ANEMİ YÖNETİMİ

Oturum Başkanı: Gülizar Manga Şahin
Oturum Başkanı: Zerrin Bicik Bahçebaşı
Kronik Glomerülonefritli Hastalar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Diyaliz Hastalarında Aneminin Değerlendirilmesi ve
Tedavisi
Siren Sezer
Ş. Rahmi Yılmaz

SAAT

SALON A

SALON B

09:00-09:45

KONFERANS

SEMPOZYUM

Oturum Başkanları: Vecihi Batuman, Servet Arıoğul

DİYALİZ MERKEZİNDE SORUNLAR-IV

09:00-09:45 “Reverse Epidemiology and Its Impact on our
Patient Care”

Kamyar Kalantar-Zadeh

09:45-10:30

KONFERANS
Oturum Başkanları: M. Emin Yılmaz, F. Nurhan Özdemir
09:45-10:30 “JNC8 Guidelines: Rationale and Implications for
Everyday Practice”

Suzanne Oparil

CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİ VE AKILCI TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Ali Başçı, Süleyman Türk
09:00-09:30 Ciddi Sekonder Hiperparatirodi Nasıl Gelişir?
Ender Hür
09:30-10:00 Ciddi Sekonder Hiperparatiroidinin Kardiyovasküler
Sonuçları Nelerdir?
Hülya Taşkapan
10:00-10:30 Ciddi Sekonder Hiperparatiroidiyi Nasıl Tedavi
Edelim?
Sabahat Alışır Ecder

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanı: Kadriye Altok (PB 115-142)

10:30-11:00

SALON A

SAAT

SALON B

MİNİ KONFERANS

11:00-11:30

MİNİ KONFERANS

Oturum Başkanı: Ömer Kozan
11:00-11:25 Akut Koroner Sendrom ve Kalp Yetmezliğinde
Hipertansiyon ve Tedavisi
A.Oktay Ergene

Oturum Başkanları: Turgay Arınsoy, Çetin Özener
11:00-11:25 Periton Diyalizi İlk Seçenek Tedavi Yöntemi Olmalı
mı? Olabilir mi?
Taner Çamsarı

11:25-11:30 Tartışma

11:25-11:30 Tartışma

SAAT

SALON A

11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUM
Tansiyonun Nabzını Tuttuk: Vakalar ve Güncel Kılavuzlar
Eşliğinde Hipertansiyon Tedavisi
Mustafa Arıcı, Fatih Sinan Ertaş

12:30-13:30
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ÖĞLE YEMEĞİ



SALON C

SAAT
13:30-14:00

SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Aydın Türkmen, Gökhan Nergizoğlu
SB 33 - Hiperürisemi; Renal Transplant Alıcılarında Bir

Oturum Başkanları: Ayla San, Ülkem Çakır
SB 37 - Rabdomyoliz ilişkili akut kidney injury patogenezine yeni
bakış - tedavi sağlanabilir mi?

Kardiyovasküler Risk Faktörü

SB 34 - Renal Transplant Alıcılarında Sagital Abdominal Çap Ölçümü SB 38 - Deneysel diyabetik nefropati modelinde parikalsitol ve
ile Kardiyovasküler Risk ve Greft Kaybı İlişkisi
aliskiren kombine tedavisinin etkileri

BİLİMSEL PROGRAM

24 MAYIS 2014 CUMARTESİ

SB 35 - Tip 2 diabetes mellitus hastalarında plazma vaspin düzeyi ile SB 39 - Deneysel diyabetik nefropati modelinde eritropoez stimule
renal fonksiyonlar ve inflamatuvar belirteçler arasındaki ilişki
eden ajanların pleitropik etkileri
SB 36 - Protein enerji tükenme sendromu olan kronik böbrek
hastalarındaki günlük protein alımı ile agouti related peptit düzeyi ve
sitokinler arasındaki ilişki

SAAT

SALON A

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUM

SB 40 - Üremik Sıçanlarda D Vitamini ve Parikalsitolün Kronik
Böbrek Yetmezliği Progresyonu Üzerine Etkileri
SB 41 - Oktreotid, Nefrotik Sendromda Gelişen Vasküler
Disfonksiyonu Düzeltebilir mi?

Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk

Güncel Anemi Tedavisi
Bülent Tokgöz

Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon Tedavisi
Savaş Öztürk

ARA

15:00-15:30

SALON A

SAAT
15:30-16:30

SEMPOZYUM
NEFROPATİLİ HASTADA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Zeki Tonbul, Kenan Ateş
15:30-15:55 Diyabet Dışı Nefropatilerde Hipertansiyon Tedavisi
Erkan Dervişoğlu
15:55-16:20 Diyabetik Nefropatili Hastada Hipertansiyon
Tedavisi
Rüya Mutluay
16:20-16:30 Tartışma

20:00-23:00

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
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SOSYAL PROGRAM

GALA YEMEĞİ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
24 Mayıs Cumartesi günü, Saat: 20:00’da
Kongre Merkezi Marcello Salonu’nda
gerçekleştirilecektir

FUTBOL TURNUVASI

Kaya Palazzo Otel futbol sahasında 22-23-24 Mayıs tarihlerinde sosyal program saatlerinde
gerçekleştirilecektir. Günlük maç programı ve başvuru için
Kaya Palazzo Otel’de bulunan turnuva masasından bilgi alabilirsiniz.
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HİPERTANSİYON TANIM VE SINIFLANDIRMASI

Hastane ölçümü: 140/90

Dr. Tekin AKPOLAT

Ev ölçümü: 135/85

Liv Hospital-Ulus, Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim
Dalı, İstanbul
Bu konuşmada hipertansiyonun tarihçesinden (kan basıncı ölçümü, hipertansiyonun hastalık olduğunun anlaşılması ve hipertansiyonun tanımı)
bahsedildikten sonra yapılan çalışmalar ışığında Birleşik Ulusal Komitenin
(Joint National Committee, JNC) hipertansiyon sınıflandırmasında yaptığı
değişiklikler tartışılacaktır. Teknolojinin getirdiği olanaklarla hipertansiyona getirilen yeni tanımlamalar (beyaz önlük hipertansiyonu, maskeli
hipertansiyon) ve ofis dışı (14-24 saat süre ile ambulatuvar, evde kendi
kendine) kan basıncı ölçümünün mümkün olması da hipertansiyon pratiğini etkilemiştir.
1733 yılında Reverend Stephen Hales tarafından bir atın crural arterinden
invaziv bir şekilde direkt olarak ilk kez ölçülen kan basıncı teknolojik gelişmeler sayesinde deneysel olmaktan çıkıp günlük klinik uygulamanın rutin
bir parçası haline gelmiştir. Korotkoff seslerinin tanımlanması ve osilometrik aletlerin yaygınlaşması ile birlikte kan basıncı daha yaygın olarak
ölçülmeye başlanmıştır.
1844 yılında Bright tarafından arteriyel hipertansiyonla böbrek patolojisi
ve sol ventrikül hipertrofisi arasındaki ilişki gösterilmiştir. ABD’nde hipertansiyonun klinik önemini gösteren ilk kanıtları Sigorta endüstrisi sağlamıştır. Az sayıda sigorta şirketi 1906’da sistolik kan basıncını ölçmeye
başlamıştır. 1918 yılında oskültasyonla hem sistolik hem diyastolik kan
basıncı ölçülmeye başlandı.
Kan basıncının ölçülebilir olması hipertansiyonun tedavi edilmesi gerekip
gerekmediği konusunu da gündeme getirmiştir. 1931 yılında Hay tarafından yapılan aşağıdaki yorum dikkat çekicidir.

24 saat süre ile ambulatuvar kan basıncı ölçümü: 125-130/80
14 saat süre ile ambulatuvar kan basıncı ölçümü: 135/85
Özet olarak, veriler ışığında hipertansiyon tanım ve sınıflandırmasında
zamanla birlikte büyük değişiklikler olmuştur. Hedef kan basıncı değerlerinin değişmesi ve alternatif kan basıncı ölçüm yöntemleri hipertansiyon
tanım ve sınıflandırmasını etkileyebilir.
JNC HİPERTANSİYON TANIM VE SINIFLANDIRMALARI 1-8

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 1)

Sınıflandırma

SKB mmHg

DKB mmHg

Tedaviyi düşün

-

90-104

-

>105

Hipertansif

Sistolik KB: Bir öneri yok

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 2)
Sınıflandırma

SKB mmHg

DKB mmHg

Hafif Hipertansiyon

-

90-104

Orta Hipertansiyon

-

105-114

�iddetli Hipertansiyon

-

>115

‘Bir erkeğin başına gelebilecek en büyük tehlike yüksek kan basıncının
saptanmasıdır çünkü aptalın biri kesinlikle deneyecek ve onu düşürecektir’.
Uzun yıllar bu tartışmalar devam etmiş, yeni ilaçların bulunması ile tedavi
seçenekleri ortaya çıkmıştır. 1964 yılında VA çalışması başlamıştır ve bu
çalışma ile hipertansiyonu tedavi etmenin yararı gösterilmiştir. 1972 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Ulusal Hipertansiyon Eğitim Programı
başlar ve 1977 yılında 1. Joint National Committee raporu yayınlanmıştır.
İlk 2 raporda sadece diyastolik kan basıncı esas alınmış, sistolik kan basıncı 3. rapordan itibaren sınıflandırmaya alınmıştır. Yazının sonunda JNC
raporlarında hipertansiyon tanım ve sınıflandırmasının gösterdiği değişimler gösterilmiştir.
Hipertansiyon tanım ve sınıflandırması JCN raporları ile sınırlı kalmamış,
Avrupa Hipertansiyon Cemiyeti başta olmak üzere birçok kuruluş kendi
kılavuzlarını yayınlamaya başlamıştır. Hipertansif hastanın değerlendirilmesinde kan basıncı ölçüm değerlerinin yanı sıra kardiyovasküler risk
faktörleri de göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır.
Teknolojinin getirdiği olanaklarla hipertansiyona yeni tanımlamalar getirilmiştir.
Beyaz önlük (ofis) hipertansiyonu: Kan basıncının sağlık merkezinde
yüksek çıkıp evde normal olmasıdır.
Masked (gizli) hipertansiyon: Kan basıncının sağlık merkezi dışında yüksek çıkıp sağlık merkezinde normal olmasıdır.
İngiliz Hipertansiyon Cemiyeti Hipertansiyon tanısında 14 saat süre ile
kan basıncı takibi önermiştir.
Evde veya ambulatuvar kan basıncının mümkün olması hipertansiyon tanısında eşik değerleri değiştirmiştir.
Hipertansiyon Sınırları
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Sistolik KB: Bir öneri yok

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 3)
Sınıflandırma

SKB mmHg

DKB mmHg

Normal

-

<85

Yüksek Normal

-

85-89

Hafif Hipertansiyon

-

90-104

Orta Hipertansiyon

-

105-114

�iddetli Hipertansiyon

-

>115

Sistolik KB (DKB <90mmHg)
Sınırda Sistolik HT

140-159

�zole Sistolik HT

>160

Sınıflandırma

SKB mmHg

DKB mmHg

Normal

-

<85

Yüksek Normal

-

85-89

Hafif Hipertansiyon

-

90-104

Orta Hipertansiyon

-

105-114

�iddetli Hipertansiyon

-

>115

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 8)
Ek bir öneri yok

Sistolik KB (DKB <90mmHg)
Normal

<140

Sınırda Sistolik HT

140-159

�zole Sistolik HT

>160

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 5)

Sınıflandırma

SKB mmHg

Normal

<130

ve

<85

Yüksek Normal

130-139

veya

85-89

Evre 1 Hipertansiyon

140-159

veya

90-99

Evre 2 Hipertansiyon

160-179

veya

100-109

Evre 3 Hipertansiyon

180-209

veya

110-119

Evre 4 Hipertansiyon

>210

veya

>120

KONUŞMA ÖZETLERİ

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 4)

Not: Bu metni ve sunumu http://www.tekinakpolat.net/saglikcalisanlari.htm sayfasından indirebilirsiniz.

DKB mmHg

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 6)
Sınıflandırma

SKB mmHg

Optimal

<120

DKB mmHg
ve

<80

Normal

<130

ve

<85

Yüksek Normal

130-139

veya

85-89

Evre 1 Hipertansiyon

140-159

veya

90-99

Evre 2 Hipertansiyon

160-179

veya

100-109

Evre 3 Hipertansiyon

>180

veya

>110

Kan basıncı
sınıflandırması (JNC 7)
Sınıflandırma

SKB mmHg

Normal

<120

DKB mmHg
ve

<80

Hipertansiyon öncesi

120-139

veya

80-89

Evre 1 Hipertansiyon

140-159

veya

90-99

Evre 2 Hipertansiyon

>160

veya

>100

Hipertansiyon öncesi dönem (120-139/80-89) kan basıncını düşürerek hipertansiyonu önlemek
için artmış eğitim ihtiyacını işaret eder; bu dönemde yaşam düzeni değişiklikleri ile kan basıncı
düşürülebilir, daha fazla yükselmesi önlenebilir
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Hipertansiyonda asemptomatik organ hasarının
araştırılması
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nefroloji Bilimdalı, İstanbul
Kronik hipertansiyon büyük ve küçük damarları olumsuz etkilediği gibi
beyin, göz, kalp ve böbrekler gibi kritik organların parankimi de etkiler. Hipertansif hedef organ hasarı derecesi hipertansiyonun süresi ve şiddeti ile
direkt orantılıdır ve prematür morbidite ve mortalite riskini artırır. Hedef
organ hasarı tipi ayrıca tedavi stratejilerini belirler. Hasarı belirlemek için
dikkatli bir öykü ve kalp, periferik damar, göz ve merkezi sinir sistemine
özellikle dikkat eden fizik muayene ile birkaç temel testin yapılması tavsiye
edilir.
Her hastada serum kreatinin, elektrolitler, glikoz ve lipid profili incelenmeli; idrar tahlili ve elektrokardiyogram tamamlanmalıdır. Hipertansif hasarın belirli formları için ek testlerin seçimi bireysel hastanın klinik koşullara
bağlıdır: Tüm tanı testleri bütün hastalarda yapılmamalıdır. Bunun yerine
test için karar verilirken elde edilecek sonuçların tedaviye yardımcı olacaklardan seçilmesi uygundur.
Skor stratejisinde 4 organ hasarı göstergecinin –mikroalbüminüri, nabız
akım hızı, sol ventrikül hipertrofisi ve karotid plakların varlığı bağımsız
mortalite prediktörü olduğu gözlemleri organ hasarını saptama eğilimlerini güçlendirdi. Sonuçta da Avrupa hipertansiyon kılavuzu asemptomatik
organ hasarı tanımlamasını şu şekilde yaptı:
Sokolow –Lyon indeksi>3.5 mV, (V1 S + V5 / V6 R ≥ 35 mm)
aVL’de R ≥ 1.1 mV
Cornell voltaj süresi: V3’de S + aVL’de R > 28 mm (erkeklerde), V3’de S
+ aVL’de R > 20 mm (kadınlarda)
EKO/SVK indeksi erkeklerde>115 g/m2, kadınlarda>95 g/m2
Karotis-femoral nabız dalga hızı>10m/sn
Ayak bileği-kol indeksi<0.9
tGFH 30-60 ml/dak
Mikroalbüminüri 30-300 mg/gün
Hipertansif vaskülopati endotelyal disfonksiyon ve küçük ve büyük damarların remodelingi ile karakterizedir. Bu, azalmış büyük rezistan damar dilatasyon kapasitesi demektir. Klinik karşılığı ise koroner rezervin
azalması ve angina ile başta aort olmak üzere stenotik lezyon ve anevrizmalardır.
Hipertansiyon ile ilgili hedef organ hasarlarını belirlemeye dönük testlerin
günlük pratiğimizdeki yerine bakacak olursak; büyük damarların arteriyel
lezyonlarının tanımlanmasında en yaygın kullanılan parametre intima
media kalınlığı ölçümüdür. Karotid intima media kalınlığı B-mod ultrasonografi bulgusudur ve arka duvardan ölçülür. İntima media kalınlığı da
koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık ve kardiyovasküler ölüm
ile yakından ilgilidir. Ölçüm sadece Common karotid arteri değil bifürkasyon ve Internal karotid arteri de içermelidir. Bu iki alan ateroskleroz
ve plakların olduğu alandır. Burada kalınlık eğer >1.3-1.5 mm ise ya da
çevre alanlardan +0.5 mm ya da % 50 fazla ise plak düşünülmelidir.
Büyük damar zedelenmesinin saptanmasında ikinci en çok kullanılan
yöntem ayak bileği-kol indeksi, özellikle periferik damar değerlendirmesinde yaygın biçimde kullanılır. Distal alt ve üst ekstremitelerde Korotkoff
sesleri rahatça duyulamadığından Doppler kullanılarak kaf şişirilir ve kan
basıncı arter hareketlerinden saptanarak ölçülür. Simültane ölçüm yapan
osilometrik cihazlar da kullanılabilir. Daha sonra ‘Ayak bileği- kol indeksi’ ölçülür (Posterior tibialis ve Dorsalis pedisin yüksek olanı her iki
kolda ölçülen sistolik basınçlardan yüksek olanına bölünür). Bu indeks
de büyük damar değişikliklerini erkenden saptar ve angina, miyokard infarktüsü, konjestif kalp yetersizliği, inme, karotid ve periferik vasküler ve
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bypass cerrahi gerekliliğini belirler. Ancak daha geç bir bulgudur.
Vasküler yapıda sertlik/katılık aslında doğal yaşlanmanın sonucudur.
Büyük santral arterlerde (aorta gibi) sertlik özellikle yaşlı hastalarda hipertansiyon, koroner arter hastalığı, inme, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon ile koreledir. Periferden saptadığımız sistolik hipertansiyon ve artmış
nabız basıncı arteriyel sertliğin geleneksel yöntemler ile saptanmış geç
bulgusudur. Bu bulguları daha hassas yöntemler ile erkenden saptamanın
değerli olduğu ve bu geç bulguların oluşumunu engellemede değer taşıyabileceği düşünülür. Şüphesiz aorta direkt çalışılması zor bir damardır.
O nedenle indirekt yöntemler kullanılır.
Yaşlı damarlarda genişleyebilme yeteneği sınırlanıp, sertlik artığında aorta gelen atım volümü karşısında basıncı yükseltir ve sistolde bu basıncı
perifere aktarır. Bir diyastolik akım yoktur ya da minimaldir ve bu nedenle diyastolik basınç düşüktür ve nabız basıncı artmış bulunur. İşte bu
nedenle nabız basıncı ölçmek sertliği belirlemenin en pratik yöntemidir.
Özel bir cihaz gerektirmez ve ileri yaşlı olgularda damar sertliği konusunda bilgi verir.
Nabız dalga hızı anlaması kolay ancak ölçümü zordur. Nabız dalga hızı
>10 m/sn ise total mortalite ile kardiyovasküler mortalite artar Nabız dalga hızı arteriyel sertleşmeyi de belirler. Kognitif fonksiyonlar ile yakından
ilişkili bulunmuştur. Nabız dalga hızı tonometreler ile ölçülür.
Hipertansiyon sol ventrikül hipertrofisi ile birlikte bir dizi fonksiyonel ya
da yapısal kardiyak değişikliğe yol açabilir. Sol ventrikül hipertrofisini
saptamak için kullanılan temel yöntem ekokardiyografidir. Sol ventrikül
kütlesi için tek bir rakam vermek gerekir ise erkekler için >125 gr, kadınlar için >110 gr eşik değerler sayılabilir. Bu değerlerin aşıldığı hallerde
kardiyovasküler morbidite riski 2.6 misli daha fazladır. Ekokardiyografide
saptanmış diyastolik disfonksiyonun da kardiyovasküler riski artırdığı bilinir. Sol ventrikül hipertrofisinde geometrik patern de önem taşır. Toplam ağırlığın değişmediği, rölatif duvar kalınlığının arttığı remodeling ve
her ikisinin birden arttığı konsantrik hipertrofide kardiyovasküler ve total
mortalitenin kan basıncı değerinden bağımsız arttığı bilinmektedir. Özellikle konsantrik hipertrofi en yüksek riskli lezyondur.
Elektrokardiyografi daha az hassastır; ancak yine de değerlidir. Ciddi sol
ventrikül hipertrofisi olan olguların en fazla yarısında EKG bulgularının
pozitif olduğu bilinmektedir. Önemli olan EKG’nin seri takibidir. Özellikle
55 yaş üzerinde daha hassastır. aVL deki R dalgası sol ventrikül kütlesi
ile direkt ilişkilidir. R dalgasındaki her 0.1 milivolt artma kardiyovasküler
olay sıklığını %9 artırır.
Serebrovasküler olaylar hipertansiyonun istenmeyen etkileri arasındadır ancak öncü lezyonların erkenden saptanabilmesi adına yapılabilecek
şeyler sınırlıdır. Beyin görüntülemesi ile belki erken bulguları saptamak
mümkün olabilir, ancak ciddi bir maliyet faktörü ile karşılaşılır. Manyetik
rezonans görüntüleme yapılabildiğinde erken sessiz infarktlar saptanabilir. Bunlar inmeyi tahmin edebilen lezyonlardır; fakat pratik ve uygun
maliyetli değildir.
Mikrovasküler beyin hasarı sol ventrikül hipertrofisi ve kognitif fonksiyonlar ile ilişkilidir. Her yüksek kardiyovasküler riskli orta yaşlı /yaşlı hasta,
kognitif fonksiyonlar açısından değerlendirilmelidir. Hafıza, konuşma,
yürüme, duraklama gibi sorunları içeren kognitif fonksiyon bozuklukları
yakın gelecekte erken hedef hasarı bulguları arasında yer alabilir. MR’da
gösterilebilen beyaz cevher lezyonlarının sistolik kan basıncı, arteriyel
sertleşme ve retinal değişiklikler ile paralel gittiği gösterilmiştir. MR’daki
bu bulgular, renal ve kardiyak hasar bulgularından daha önce gelişmiştir.
Gözdibi incelemesi serebral küçük damarların bir aynası olarak da kabul
edilebilir. Scanning laser doppler flowmetry ile araştırılan göz dibi bulguları tıpkı mikroalbüminüri gibi hipertansiyonun erken subklinik hasar bulguları olarak Kabul edilir. İleri retinopati de inme, konjestif kalp yetersizliği
ve mortalite ile ilişkilidir
Hipertansiyon böbrek hasarının göstergeleri mikroalbüminüri ve tGFH de-

Hipertansiyonun asemptomatik hasarını tarama testleri maliyeti açısından
incelediğimizde mikroalbüminürinin, ekokardiyografi veya karotis ultrasonografisine göre daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Glomerüler hiperfiltrasyon varlığı hipertansif olguda mikroalbüminüri gelişimini gösterebilir. Prehipertansif grupta da hipertansiyon gelişimini tahmin edebilir.
Sonuç olarak hipertansif hedef organ hasarları, hipertansiyon şiddetini ve
süresini yansıtır. Bu yüzden fizik muayenenin ve laboratuvar incelemelerinin önemli bir odak noktası olmalıdır. Hedef organ hasarı içinde kalp, damar, nörolojik, oküler ve böbrek komplikasyonları yer alır. İlgili kardiyak
hasar tüm hipertansif hastalarda elektrokardiyogram ile değerlendirilmeli;
kalp hastalığı şüphesi olanlarda ise ekokardiyografi yapılmalıdır. Beynin
dikkatli bir nörolojik muayene ve çeşitli görüntüleme yöntemleri (örneğin,
BT veya MR) ile değerlendirilmesi söz konusudur. Hipertansif retinopati
papiller dilatasyondan sonra fundus muayenesinde değerlendirilir. Kronik
böbrek hastalığı için ise serum kreatinin, tGFH ve spot idrar kreatinin oranına albümin analizi yapılır.
Bu testlerin hiçbiri hipertansif hedef organı hasar tespiti için ideal değildir.
Tümü her hipertansiyonu olan bireyde gerekli değildir. Bununla birlikte,
hipertansif hedef organ hasarının: (1) Kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalık seviyesini tespit etmek ve böbrek hastalığı riskini bilmek; (2)
belirgin bir "beyaz önlük" etkisi mevcut olsa da ilaç kullanımı için gerekçe
yaratmak; (3) özel ilaç ihtiyacını belirlemek ve (4) hipertansiyonla ilişkilendirilebilen hedef organ hasarının ilerlemesini önlemek ya da geciktirmek için; kapsamlı olarak değerlendirilmesi önemlidir
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ğeridir. Hipertansif bir olguda iki parametrenin birlikte değerlendirilmesi
toplam kardiyovasküler riski daha iyi belirler.
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İLK DEĞERLENDİRMEDE SEKONDER HİPERTANSİYONUN İPUÇLARI
NELERDİR?
Dr. Kübra KAYNAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
Sekonder hipertansiyon, belli bir hastalığa bağlı olarak sistemik kan basıncının artması olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle hipertansiyon, bir başka hastalığın klinik bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır. Kırk yaşından genç sekonder hipertansiyonu olan hastaların çoğunda, sekonder
hipertansiyonu yapan hastalığın spesifik tedavisi ile kan basıncı kontrolü,
antihipertansif ilaç kullanmaksızın sağlanmasına karşın, yaşlı sekonder
hipertansiyonu olan hastaların %35’inden fazlasında, spesifik tedaviye
rağmen kan basıncı normal seviyelere antihipertansif ilaç verilmeden getirilememektedir. Bu durum, bir taraftan sistemik damarlardaki geri dönüşümsüz değişikliklerin en aza indirilmesinde, sekonder hipertansiyonun
erken tanınmasının ve tedavisinin öneminin anlaşılmasına neden olurken,
diğer taraftan da ilerleyen yaşlarda, hem primer hem de sekonder hipertansiyonun birlikte olma prevalansının arttığını göstermektedir.
Arteriyel hipertansiyonu olanların büyük çoğunluğunda idiyopatik ya da
primer hipertansiyon olup, hipertansif hastaların ortalama %5-10’unda
sekonder hipertansiyon bulunmaktadır. Sekonder formlar daha az görüldüğü için, her hipertansif hastada bütün sekonder hipertansiyon yapan
nedenleri ayrıntılı taramak, hem iş gücünü hem de maliyeti gereksiz yere
artırmaktadır. Bu nedenle, sekonder hipertansiyon yapan hastalıkların,
hastalarda neden oldukları hipertansiyon dışındaki diğer semptom, klinik
ve temel laboratuvar testlerindeki (serum BUN, kreatinin, kreatinin bazlı
hesaplanmış glomerül filtrasyon hızı –eGFR-, ürik asit, potasyum, sodyum, kalsiyum, açlık kan şekeri, lipid profili, tam kan sayımı, elektrokardiyografi –EKG-) ipuçlarının bilinmesi ve sorgulanması ile, hem gereksiz
iş gücü kaybı engellenecek, hem de sekonder hipertansiyonu olan hastaların tedavisi optimum olacak, dolayısıyla primer hipertansiyona kıyasla
daha yüksek olan morbidite ve mortalite azaltılacak, ve hipertansiyonun
tamamen ilaçsız olarak düzeltilmesi sağlanacaktır.
Hipertansiyon tanısı konulan tüm hastalarda, ilk değerlendirmede, sekonder hipertansiyon yapan hastalıkların ipuçlarının, dikkatli öykü, amaca
uygun sistemik fizik muayene ve temel laboratuar testlerindeki patolojik
bulguların varlığı ile aranması gerekmektedir. Sekonder hipertansiyonun
en sık nedenleri; uyku apne sendromu, renal parankimal ve vasküler hipertansiyon ve primer hiperaldosteronizm olarak bilinmektedir. Tiroid
hastalıkları, Cushing sendromu, feokromasitoma, aort koarktasyonu, hiperparatiroidi, ilaçlar, akromegali ve psödotümör serebri daha az sıklıkta
olsa da sekonder hipertansiyon nedenleri arasında bulunmaktadır.
Uyurken horlama, gündüz uyuklama hali, sabahları baş ağrısı ile uyanma
şikayetleri de olan, kısa ve geniş boyun yapısı olan obez hastalarda uyku
apne sendromunun hipertansiyona neden olabileceği düşünülmelidir.
Geceleri iki defadan daha sık idrara çıkma (noktüri), bulantı, kusma, kaşıntı, geçmişte sık üriner enfeksiyon (disüri), nefrolitiasis (hematüri, yan
ağrısı), nefrotoksik ilaç alımı (ağrı kesici ilaçlar, lityum, sisplatin v.b.),
diyabetes mellitus, lupus (artrit, cilt döküntüsü, oral aft, fotosensitivite),
ailevi Akdeniz ateşi (ataklar halinde gelen karın ağrısı, ateş), vaskülitler
(cilt döküntüsü, artrit, nöropati) gibi sistemik hastalıkların varlığı, ailede
böbrek hastalığı (polikistik böbrek hastalığı, familial FSGS, Alport, Fabry
Hastalığı) öyküsü olması, muayenede pretibial, presakral, palpebral veya
pulmoner ödem, solukluk, üremik cilt rengi (bronz) varlığı, serum kreatinin değerinde yükselme, eGFR değerinde azalma, anemi, idrar tahlilinde
proteinüri, aktif idrar sedim bulguları (hematüri, lökositüri, eritrosit silendirüri) olması renoparankimal hipertansiyonu düşündürtmelidir.
30 yaşından genç kadın ya da 55 yaşından büyük erkek hastalarda, sigara içiciliği, yaygın ateroskleroz (koroner kalp hastalığı, periferik damar
hastalığı, serebrovasküler hastalık öyküsü), tekrarlayan ani ve nedeni
bilinmeyen pulmoner ödem varlığı, muayenede renal arter trasesinde
diyastolik komponenti olan üfürüm olması, laboratuvar incelemesinde hi-
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pokalemi, renin anjiyotensin sistem inhibitörleri ile tedavi sonrası haftalar
içinde (akut) serum kreatinin değerinde %30’dan fazla artış ve hiperkalemi gelişmesi durumunda renovasküler hipertansiyon araştırılmalıdır.
Kas güçsüzlüğü, kramp girmesi, poliüri (günde 3 litreden fazla idrar çıkılması), polidipsi, kabızlık varlığı, laboratuar incelemesinde hipokalemi bulunması durumunda primer hiperaldosteronizmden şüphelenilmelidir.
Çarpıntı, iştahlı olmaya rağmen kilo kaybı, kaygılılık, duygusal değişkenlik, sıcağa tahammülsüzlük, terleme, ishal, fizik muayenede guatr, nemli
ve ince cilt, hiperrefleksi, tremor, proksimal kas güçsüzlüğü, egzoftalmus
ve taşikardi, laboratuvar incelemesinde hipokolesterolemi, hiperkalsemi
varlığında hipertiroidi, kilo alma, soğuğa tahammülsüzlük, kabızlık, tiroidektomi öyküsü, dilde büyüme, kaş dökülmesi, unutkanlık, seste kabalaşma ve halsizlik ile muayenede miksödem, bradikardi, laboratuvar
incelemesinde hiperlipidemi varsa hipotiroidi aranmalıdır.
Santropedal kilo alma, ruh halinde değişkenlik, kadınlarda kıllanmada
artış, fizik muayenede ay dede yüzü, bufalo hörgücü, kırmızı-mor stria
(striae rubrae), kas atrofisi, cilt incelmesi, cildin kolay morarması, laboratuvar incelemesinde hiperglisemi, hiperlipidemi, hipokalemi olması
halinde Cushing sendromu (hiperkortizolizm) açısından ileri tetkikler yapılmalıdır.
Baş ağrısı, çarpıntı, yüzde kızarıklık, anksiyete (kaygı bozukluğu), ataklar
halinde gelen hipertansiyon krizleri yaşayan, laboratuvar incelemesinde
eritrositoz, lökositoz, hiperglisemi gözlenen hastalarda feokromasitoma
için ileri tetkiklerin istenmesi gerekmektedir.
Baş ağrısı, yürümekle gelen istirahatle geçen aralıklı klodikasyon (topallama) -vitrin hastalığı-, burun kanaması şikayetleri de olan hipertansif
hastalarda, muayenede kollar arasında kan basıncı ölçümü farklı (>20/10
mmHg), femoral nabız gecikmiş ve düşük amplitüdlü ise aort koarktasyonu için araştırmak gerekmektedir.
Öyküde poliüri, polidipsi, kabızlık, kemik ağrıları, iştahsızlık, pankreatit,
peptik ülser ve nefrolitiasis geçirme, laboratuar incelemesinde hiperkalsemi, EKG’de kısa QT süresi saptandıysa hiperparatiroidi araştırılmalıdır.
Hipertansiyona, kilo alınmamasına rağmen el ve ayak boyutlarında büyüme, dişlerin arasındaki boşlukların artması, görme alanında kayıp, guatr, hepatomegali, laboratuar incelemesinde hiperglisemi, hiperkalsemi,
EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulguları (V5R+V2S veya V6R+V1S > 35
mm) eşlik ediyorsa, akromegalinin akla gelmesi gerekmektedir.
Tüm hastalarda olduğu gibi, hipertansif hastaların öyküsünde de, alınan
tüm ilaçların bilinmesi hayatidir. Doğum kontrol hapları, analjezik ilaçlar,
sempatomimetikler, diyet hapları, bitkisel ilaçlar, eritropoietin, siklosporin, kortikosteroid, vasküler endoteliyal büyüme faktörü inhibitörleri, antidepresan ilaçlar, meyan kökü alımı ayrıntılı araştırılmalıdır.
Diüretik kullanmayan hipokalemik hipertansif hastalarda, primer veya sekonder hiperaldosteronizm, Cushing sendromu, renin salgılayan tümör,
meyan kökü alımı, Liddle sendromu araştırılması yerinde olacaktır.
Obez, doğurgan yaş grubundaki kadın hipertansiflerde, diplopi, görme
kaybı, baş ağrısı, fizik muayenede papilödem bulunduysa idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (psödotumör serebri) akla gelmelidir.
İlk değerlendirilen hastanın öyküsünde genel olarak:
-tedavi altında düzenli takip edilirken, aniden ve nedensiz yere hastanın
kan basıncının kontrolden çıkması durumu (kan basıncının 140/90 mm
Hg üzerinde olması, 60 yaşın üzerindeki hastalarda kan basıncının 150/90
mm Hg üzerinde olması);
-dirençli hipertansiyon (biri diüretik olmak üzere üç antihipertansif ilacın
maksimum terapötik dozda alınmasına rağmen hipertansiyonun kontrolsüz olması durumu);
-ergenlik öncesi dönemde hipertansiyon tanısı varlığı,

Hemodiyaliz su sistemi ve diyalizat; Standart mı olmalı?
Bireyselleştirilmeli mi?

-ailesinde hipertansiyon öyküsü olmayan, 30 yaşın altında ve obez olmamasına rağmen hipertansiyon varlığı,

Dr. Gülsüm Özkan

-hipertansiyon yeni ortaya çıkmasına rağmen hızlı gelişen kronik uç organ
hasarı bulguları (retinopati, sol ventrikül hipertrofisi, mikroalbüminüri)
varsa, yine yukarıda bahsedilen sekonder hipertansiyon yapan hastalıkların varlığının araştırılması önerilmektedir.

Hemodiyaliz tedavisi gören hastalar hemodiyaliz işlemi sırasında yılda
18000-36000L suya maruz kalmaktadır. Diyalizat oluşumu su saflaştırılması, saflaştırılan suyun bireysel hemodiyaliz cihazlarına dağıtımı,
konsantrat hazırlanması (asidik ve bazik konsantre) ve sonuçta konsantrelerle saflaştırılmış suyun karıştırılması sonucu diyalizat formulasyonu
oluşturulur. Asidik konsantre bakteriyel çoğalma için uygun değilken,
bazik konsantre bakteriyel çoğalma için uygun bir ortam oluşturur. Bu
nedenle son yıllarda bazik konsantre olarak kuru toz kartuşlar kullanılma
girmiştir. Diyalizat oluşumunda kullanılan suyun büyük kısmı, su sistemi
aracılığıyla üretilen saflaştırılmış sudur. Saflaştırılmış su ve ultra saf su
olmak üzere iki çeşit su saflaştırma sistemi kullanılmaktadır.
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-akselere hipertansiyon (akut uç organ hasarı bulguları: akut böbrek yetmezliği, akut kalp yetmezliği, papilödem, nörolojik bozukluklar)

Klasik olarak bir hemodiyaliz su sistemi, şebeke suyundan almış olduğu suyu, mekanik filtre, su yumuşatıcısı, karbon filtre, reverse osmose
ve UV’den geçirdikten sonra hemodiyaliz ünitesine aktarmaktadır. Bazı
sistemlerde endotoksin filtreside bulunmaktadır. Bu sistemin her bir parçası bakteriler için rezervuar oluşturabilmektedir. Bunun dışında kimyasal kontaminasyonda oluşabilmektedir. Bu nedenle Avrupa farmakopisi
hemodiyaliz su standartları geliştirilmiştir. Bu standartlara göre klasik
hemodiyaliz su sisteminde mikrobiyal kontaminasyon ve bakteriyel endotoksin düzeyi sırasıyla < 100 CFU/ml, <0.25 IU/ml, ultrapür su sistemleri
için ise sırasıyla < 0.1 CFU/ml ve < 0.003 IU/ml olarak önerilmekedir.
Su arıtma işlemi ile ilişkili sorunlar kısa dönem ve uzun dönem komplikasyonlara neden olmaktadır. Kısa dönem komplikasyonlarda fazla miktarda bakteri veya endotoksine hastanın maruz kalması sonucu titreme,
ateş, bulantı, myalji, baş ağrısı, halsizlik hatta hipotansiyon ve şokun eşlik
ettiği ciddi septik tablo gelişebilmektedir. Bu nedenle diyaliz sıvısındaki
herhangi bir komtaminant veya sistemin parçalarındaki biyofilm oluşumunun zamanında fark edilmesi hayati önem taşımaktadır.
Su sisteminin kimyasal içeriği istenilen sınırlarda olmazsa birtakım sorunları beraberinde getirir. Örneğin düşük sodyum hipotansiyon, kramp
ve hemolize neden olabilirken, yüksek sodyum susama ve disequilibrium
benzeri tabloya yol açabilir. Düşük ve yüksek potasyum kardiyak aritmiye
yol açarken, düşük kalsiyum, hipotansiyon, hiperparatroidizim, seğirme,
tetani, peteşiye yol açar. Yüksek kalsiyum ise kardiyak aritmi, yumuşak
doku kalsifikasyonuna yol açar, Düşük magnezyum hiperparatroidi, yüksek magnezyum ise osteoporoz ve osteomalaziye, bulantı, görme bozukluğu, kas güçsüzlüğü, ataksi ve hipotansiyona neden olabilir.
Su sisteminden mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme için örnek alınma
sıklığı su sistemi yeni kurulduğunda haftada bir olabilir ve örnekler sterilizasyon işleminden hemen sonra olmamalıdır. Su kalitesinden emin olduktan sonra sıklık azaltılabilir ancak ayda biri geçmemesi tavsiye edilir.
Su tankının kalitesi yılda en az iki kez bakılmalıdır. Su sisteminin belirli
aralıklarla sterilizasyonu yapılmalıdır. Sterilizasyon sıklığı ise üretici firmanın kullanım kurallarına uygun olmalıdır.
Diyalizat içeriği, standart mı? Bireyselleştirilmeli mi?
Glukoz: Glukoz içeren ve içermeyen diyalizatların hem olumlu, hem de
olumsuz yönleri vardır. Öte yandan, bir genelleme yapılacak olursa glukozsuz diyalizatların riski çok daha ciddidir. Özellikle, diyabetik hastalarda hipoglisemi gelişirse (özellikle de düşük potasyum içeren diyalizatlar
kullanılmakta ise) major kardiyak aritmi riskinin çok artacağı göz önünde
tutulmalıdır. Glukoz içeren diyalizatların riskleri ise daha hafiftir ve dezavantajları kolaylıkla önlenebilir.
Potasyum: Hipokalemiden kaçınmak için hasta bazında diyalizat K düzeyini ayarlamak ve K’un intraselüler-ekstraselüler şiftini unutmamak uygun
olacaktır. Özellikle son yıllarda K’un diyaliz sırasında fazla düşüşünü önlemek için çok düşük K’lu diyalizat kullanımından kaçınılması önerilmek23
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tedir. Örneğin diyaliz girişi serum K düzeyi 4-6 mEq/L olan hastalarda 2
mEq/L, prediyaliz K normal aralıkta olan hastalarda ise 3 mEq/L K içeren
diyalizat kullanılması tavsiye edilmektedir.
Kalsiyum: Hem hipokalsemi hemde hiperkalsemi mortalitede artışa neden olabilmektedir. Hastaların bireysel değerlendirilip, bireysel hemodiyaliz reçetelendirilmesinin yapılması bu elektrolit imbalansının önlenmesi
ve tedavisindeki en önemli yaklaşım olacaktır.
Sodyum: Diyalizat Na düzeyinin yüksek veya düşük olması hastaların
Na düzeyini direk etkilemektedir. Bu nedenle HD hastalarının hiponatremi veya hipernatremi gelişmemesi için diyalizat Na düzeyinin 138-144
mEq/L arasında olması tavsiye edilir. Günümüzde ise bazı hasta grubunda
Na modellendirmesi yapılmaktadır( Diyalizin başında Na yüksek, ilerleyen
saatlerde düşük). Modellendirme özellikle intradiyalitik hipotansiyonu,
krampı, şiddetli üremisi ve hemodinamisi stabil olmayan hastalarda yapılmaktadır.
Magnezyum: Genellikle diyaliz öncesi hipermagnezemisi olan hastalarda
0.5 mmoi/L magnezyum içeren diyalizatlar; hipomagnezemiye meyilli,
veya diyaliz sırasında çok sık kas krampları olan hastalarda 1 mmol/L
magnezyum içeren diyalizatlar daha yararlı olur.
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Hemodiyalizde Membran Seçimi
Dr. Emre Tutal
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı,
Ankara
Kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz tedavisi, uzamış hasta sağkalımı
ve iyileştirilmiş hayat kalitesi için bireyselleştirilmesi gereken tedavi yöntemleridir. Diyaliz yeterliliğinin sağlanmasında en önemli ve belki de en
kolay değiştirilebilir parametre diyaliz membranıdır. Süre, kan akımı ve
diyalizat akımı gibi parametreler genel olarak çeşitli zorunluluklara bağlı
bir şekilde standardize edilişken diyalizör tercihi hekim tercihi, merkez
tercihi, ekonomik zorunluluklar, hasta karakteristiği gibi birçok faktörün
etkisi altındadır. Bu sunumda hemodiyalizde membran seçiminde dikkate alınması gereken durumlar ve bu tercihin klinik yansımaları üzerinde
durulacaktır

Can Ince
Dept. of Intensive Care, Erasmus Medical Centre Erasmus University of
Rotterdam, The Netherlands.
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that the kidney is borderline ischemic makes the kidney a highly vulnerable organ to hypoxemic injury. Under normal, steady state conditions, the
oxygen (O2) supply to the renal tissues is well regulated. However, under
pathological conditions, such as during ischemia-reperfusion, shock or
sepsis the delicate balance of oxygen supply versus demand is disturbed
due renal microvasculature dysfunction (3). This dysfunction is largely
due to the interaction of renal oxygen handling, nitric oxide metabolism
and radical formation (4,5). Not only do pathogenic hits contribute to this
toxic interaction leading to the development of AKI but also therapeutic
modalities used commonly in perioperative medicine can contribute to
further deterioration of renal function. Of these the inappropriate use of
fluid therapy can be considered as a main iatrogenic cause of the development (e.g. 6-8)
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techniques allow continuous measurement of cortical and medular histogram distributions of μpO2 as well as non-invasive continuous renal
oxygen consumption in rat models of AKI. Integrative evaluation of the
different determinants of tissue oxygen in such models has identified the
deterioration microcirculatory oxygenation as a key component in the
development AKI. Hits known to cause AKI all induce the heterogeneous
tissue oxygenation with hypoxic pockets specifically in the cortex (9).
In addition these investigations have highlighted the deleterious effect
that fluid resuscitation can have on renal oxygenation and organ function
(10-12). It is becoming clear that resuscitation of AKI kidney needs to
integratively correct the homeostasis Therapeutic modalities based on
this concept have been found by us in experimental settings to indeed
correct aimed at improved microcirculatory flow, control of nitric oxide
metabolism and oxygen radical generation, such as iloprost, dexamethason and APC were found affective in restoring microcirculatory oxygenation in parallel to improving renal function following AKI (13-15). These
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development of clinical physiological biomarkers of acute injury targeting
the microcirculation (16).
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ÇOCUKLARDA HEMODİYALİZ
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Yaşlılarda Kronik Böbrek Hastalığı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi, Bilim Dalı,
İstanbul
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Çocuklarda periton diyalizi kronik böbrek hastalıklarında öncelikle tercih
edilen bir renal replasman tedavisidir. Ancak hemodiyaliz de , sadece akut
diyaliz gereksiniminde değil, periton diyalizi yapılamayacak kronik böbrek
yetmezliklerinde de kullanılabilen bir yöntemdir.
Hemodiyalizde damar girişimi, özellikle küçük çocuklarda önemli bir
problemdir. Kronik böbrek hastalığı olan prediyaliz dönemindeki hastalar
bu yönden çok yakından takip edilmeli, subklavyen ven kateterizasyonundan ilerde damarlarda oluşabilecek stenozlar nedeniyle kaçınılmalıdır.
Damara ulaşım yolu, çocuğun yaşına, primer hastalığına, yakında transplantasyon olabilme olasılığına ve uygulanan yöntemin komplikasyonlarına göre planlanmalıdır. Küçük çocuklar ve bebeklere juguler internal ven
yoluyla hemodiyaliz yapılabilir, ancak daha büyüklerde hemodiyaliz için
arterivenöz fistül, arteriovenöz greft düşünülebilir.
Bu sunumda, çocuklarda yapılan hemodiyalizin farklılıkları, beslenme
problemleri, ev hemodiyalizi ve uzun dönem takip sorunları tartışılacaktır.

Dr. Melda Dilek
Yaşlanma sürecinde böbreklerde bazı anatomik ve fizyolojik değişiklikler
meydana gelir. Kronik böbrek hastalığı sıklığı da yaşlanmayla artar. Pek
çok ülkede son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle replasman tedavisi
uygulanmaya başlanan hastalarda yaşa göre en hızlı artış 65 yaş üzerindeki gruptur. Yaşlı hastaların değerlendirilmesi ve tedavi planlaması hakkındaki literatür daha sınırlıdır. Glomerüler filitrasyon hızının belirlenmesi,
kronik böbrek hastalığı tanımı ve replasman tedavi uygulamaları bu grup
hasta yönetiminde klinisyenleri zorlayan alanlardır.
Böbrek fonksiyonlarında yaşla meydana gelen azalmanın fizyolojik yaşlanma sürecinin bir parçası mı, yoksa patolojik bir durum mu olduğu sorusunun net yanıtı hala verilememiştir. Özellikle böbrek vericileri üzerinde
yapılan çalışmalarla yaşlılarda böbrekte meydana gelen anatomik ve fonksiyonel değişiklikler tanımlanmıştır. Glomerüler filitrasyon hızındaki değişimlere ilişkin ise çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Glomerüler filitrasyon
hızının yaşlı grupta hangi yöntemle belirlenmesi gerektiğine dair özgül
öneriler bulunmamaktadır, ancak serum kreatinine dayanan Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) eşitliğinin bu amaçla
kullanılabilecek en doğru ve pratik formülasyonlardan birisidir. Kronik
böbrek hastalığı evrelemesinde de yaşlılara özgül bir uygulama yapılması
önerilmemektedir.
Son dönem böbrek hastalığı durumunda renal replasman tedavileri dışında bir kısım hasta konservatif tedaviyi seçmektedir. Yaşlı hastalarda
son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle replasman tedavisi uygulamasının sağ kalımı uzattığı çalışmalarla desteklenmektedir. Çalışmalar bu
grupta replasman tedailerine daha erken başlandığını desteklemektedir.
Ancak bu grupta sıklığı artan kırılganlık, bilinçsel ve fonksiyonel yetersizlik tedaviyi zorlaştırmaktadır. Özellikle komorbiditesi fazla olan hastalarda
olmak üzere, diyaliz tedavilerine başlandıktan sonra hastaların önemli bir
kısmında fonsiyonel yetersizlik meydana gelmektedir. Renal replasman
tedavi seçiminde ülkelere göre farklılıklar olmakla beraber organ nakli en
az uygulanan tedavilerden birisidir.
Türkiye istatistik kurumunun nüfus projeksiyonlarına göre 2050 yılında
toplam nüfusun %20,8’inin 65 yaş üzerinde olması beklenmektedir. Nüfusun yaşlanmasıyla klinisyenlerin daha fazla sayıda ve yaşlı hastayı kronik böbrek hastalığı nedeniyle izlemesi kaçınılmazdır. Özellikle son dönem
böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi planlanması yapılan hastalarda sadece
kronolojik yaşa göre değil hastanın komorbiditeleri, fonksiyonel ve bilinçsel durumu, beklentilerine göre tedavi seçimi yapılmalıdır. Yaşlı gruba
yeterli sosyal ve finansal desteğin sağlanması, multidisipliner yaklaşımı
kolaylaştırmak konusunda sağlı politikaları geliştirilmelidir.
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rumlarda primer elektriksel hastalıkların değerlendirilmesi

Dr. Yakup Ekmekçi

*Nörolojik ve psikolojik değerlendirme

Güven Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
Diyaliz hastaları artmış ölüm riski ile karşı karşıyadır. ABD’de bu oran
200 ölüm/1000 hasta-yıldır. Kardiyak hastalıklar %40 sıklık ile en önemli
ölüm nedenidir. Yine ABD rakamlarına göre en önemli spesifik ölüm nedeni ise aritmiler ve ani kardiyak ölümdür (AKÖ).
Ani kardiyak arrest (AKA) kalp aktivitesinin ani olarak durması ve bunun
sonucunda solunum ve dolaşımın durması olarak ifade edilebilir. AKA sonucunda olan ölüme ise ani kardiyak ölüm adı verilir (AKÖ). AKA spontan
olarak veya resusitasyon ile geriye dönebilir. Vakaların çoğunda zeminde
kardiyak bir sorun vardır. Ancak kardiyak yapısal veya fonksiyonel bir sorun olmadan da olabilir. Bu sonuncu durum özellikle diyaliz hastalarında
belirgindir. Diyaliz hastalarında görülen tüm ölüm nedenleri arasında AKÖ
oranı %22 ile %26 arasında değişmektedir. Bu normal toplumda görülenden daha yüksek bir rakamdır. Diyaliz hastalarında AKÖ ile ilgili bir
önemli bilgide riskin özellikle haftanın ilk seansında yaklaşık 3 kat daha
fazla olduğudur.
MEKANİZMA: Genel populasyonda olduğu gibi diyaliz hastalarında da
AKA vakalarının çoğunun ventriküler aritmilere (ventriküler taşikardi/fibrilasyon) bağlı olduğu düşünülmektedir. Burada en önemli tetikleyici faktörün akut myokardiyal iskemi olduğu düşünülmektedir. Bu durum daha
sonra söz edeceğimiz gibi diyaliz hastalarında biraz daha farklı olabilir.
RİSK FAKTÖRLERİ: Genel populasyonda, hayatı tehdit edici ritm sorunlarına en çok koroner arter, myokard ve iletim sistemindeki bozukluklar neden olur. Diyaliz hasta populasyonunda AKÖ için risk faktörlerine
yönelik çeşitli çalışmalar vardır. HEMO çalışmasında yaş, periferik damar
hastalığı, iskemik kalp hastalığı, düşük serum kreatinini ve yüksek alkalen fosfataz AKÖ için risk faktörü olarak tespit edilmiştir. İskemik kalp
hastalarında koroner revaskülarizasyon (stend, by-pass) sonrası mortalite oranlarında azalma olmakla birlikte bu genel populasyondaki kadar
belirgin değildir. Bu da bize diyalize özel bazı risk faktörlerinin (örn. elektrolit dengesizliği, vasküler kalsifikasyon) daha baskın olduğunu düşündürmektedir. Diyaliz seansı sırasındaki hızlı elektrolit değişiklikleri ve hiperpotasemi aritmi riskini arttırmaktadır. AKÖ vakalarının çoğunluğunun
haftanın ilk seansında olması bu durumu desteklemektedir. Son dönem
böbrek yetmezliği AKÖ için tek başına bir risk faktörüdür. Diyalizde geçen
süre arttıkça bu risk artar. Hemodiyaliz ve periton diyalizi karşılaştırıldığında karşımıza şöyle bir durum çıkar; Diyaliz başlangıcındaki ilk 3 ay risk
hemodiyalizde daha yüksektir. Sonraki 2 yıl boyunca iki diyaliz türü arasında fark yoktur. 3 yıldan sonra periton diyalizinde risk daha yüksektir.
DİYALİZ REÇETELENDİRİLMESİ: Üzerinde en çok durulan ve fikir birliği
olan risk faktörü düşük diyalizat potasyumudur. Bu risk özellikle prediyaliz potasyum düzeyi düşük olan hastalarda daha belirgindir. Diyalizat
potasyum düzeyinin 3 mEg/l değerinin altında olduğu durumlarda risk
artmaktadır. DOPPS çalışması da bunu desteklemiştir. Bu çalışmada
ayrıca seans süresinin 3.5 saatin altında olması, Kt/V oranının 1.2 ‘nin
altında olması ve yüksek UF volümü (prediyaliz ağırlığının %5.7 ‘inden
daha fazla sıvı çekilmesi) risk parametreleri olarak bulunmuştur.
KLİNİK: Vakaların çoğunda serebral dolaşımın ani azalmasına bağlı olarak saniyeler veya dakikalar içinde bilinç kaybı gelişir. Genellikle hiçbir
öncü semptom yoktur. Hastaların az bir kısmında göğüste rahatsızlık hissi, çarpıntı, solunumun kısalması ve güçsüzlük gibi nonspesifik belirtiler
olur.
HASTAYA YAKLAŞIM: AKA sonrası yaşamını sürdürebilen hastalarda
şöyle bir yol izlenebilir;
*Akut geri dönüşlü nedenlerin tanımlanması ve tedavisi
*Yapısal kalp hastalıklarının değerlendirilmesi
*Aritmiye neden olabilecek yapısal kalp hastalıklarının saptanamadığı du-

*Aile anamnezi olan bireylerde kalıtsal patolojilerin gözden geçirilmesi
Ek olarak diyaliz hastalarında uygun olmayan dozlarda verilen ve aritmi
riski yaratabilecek bazı ilaçların kullanımı da önemli sorunlar yaratabilir. Örneğin prediyaliz potasyumu 4.3 mEg/l ‘nin altında olan hastalarda
digoxin’e bağlı aritmi riski artmaktadır.
Aslında yüksek riskli hastaların iyi belirlenmesi ve bunlara yönelik primer
koruyucu önlemlerin yeterli şekilde alınabilmesi etkili bir çözüm gibi görünmektedir. Burada sistolik fonksiyonları azalmış ve/veya kalp yetmezliği
olan hastalar ve ek olarak noniskemik kardiyomyopatili hastalar ön plana
çıkmaktadır. Bu hastalarda intrakardiyak defibrilatör (ICD) kullanımının
sürvi üzerine yararlı etkileri kanıtlanmıştır. Diyaliz hasta grubunda ise yeterli prospektif çalışma olmamakla birlikte retrospektif çalışmalar yararlı
olduğunu göstermektedir. Burada önemli bir nokta diyaliz hasta grubunda AKA geçmişi olan hastalar değerlendirildiğinde genel populasyonun
aksine bunlarda kalp yetmezliğinin daha az görülmesidir. Buna rağmen
diyaliz hastalarında yüksek oranda görülen AKA ve AKÖ neden olmaktadır? Çeşitli nedenleri olabilir. Myokardda kronik üremiye bağlı intestisyel
fibrozis, mikrovasküler hastalıklar, artmış kalsiyum/fosfat birikimine bağlı
yapısal bozukluklar bir neden olabilir. Ayrıca az önce sözü edilen elektriksel instabilite ve buna bağlı aritmilerde risk faktörüdür. Ancak her şeye
rağmen K/DOQI 2005 tüm diyaliz hastalarının 3 yılda bir EKO kontrolünden geçirilmesini önermektedir.

KONUŞMA ÖZETLERİ

ANİ KARDİYAK ÖLÜM ÖNLEYEBİLİR MİYİZ?

TEDAVİ: AKA’nın akut tedavisi resusitasyondur. Diyaliz hastalarında
elektrolit dengesizliğinin olası rolü nedeni ile Amerika ve Avrupa Kardiyoloji Birliği (ACC/AHA/ESC) diyaliz hastalarında ciddi aritmi durumlarında
ilk olarak hemodinamik durum ve elektrolit dengesizliği üzerinde durulmasını önermektedir. AKA’nın geri dönüşlü bir patoloji olabileceği bilgisi
nedeni ile tüm diyaliz ünitelerinde eksternal defibrilatör bulundurulması
ve personelin bu konuda eğitimi önerilmektedir.
KORUMA: Diyaliz hastalarında AKA ve AKÖ vakalarına yaklaşım 3 başlık
altında toplanabilir.
-Diyaliz hastalarına yönelik önlemler
-Primer koruma
-Sekonder koruma
Diyaliz hastalarına yönelik önlemler: Burada en önemli nokta diyalizat
sıvısındaki potasyum ve kalsiyum düzeyleridir. Genel olarak diyalizat sıvısında 2 mEg/l sınırının altında potasyum düzeyleri önerilmemektedir.
Özellikle kronik hiperpotasemik hastalar bu durumda bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Böyle hastalarda ek seanslar bir çözüm yoludur.
Aynı durum diyalizat kalsiyumu içinde geçerlidir. Ancak veriler potasyum
kadar güçlü değildir. Diyalizat kalsiyum düzeyinin 2.5 mEq/l ve üzerinde
olması önerilmektedir.
Diyaliz hasta grubunda özellikle ventrikül fonksiyonları azalmış bireylerde B-Bloker (özellikle karvedilol) kullanımının mortalite üzerine olumlu
etkileri vurgulanmaktadır. Ek olarak B-bloker tedavisini tolere edebilen
hastalarda ACE inhibitörleri de önerilmektedir.
Sekonder koruma: Kardiyak arrest durumunda acil tedavi resusitasyondur. Yaşamı devam eden hastalarda tablonun tekrarının önlenmesine
yönelik farmakolojik ve nonfarmakolojik tedaviler devreye girer. Farmakolojik tedavilerde az önce söz edildiği gibi b-blokerler başta olmak üzere
ACE inhibitörü, ARB’ler ve kalsiyum kanal blokerleri ile ilgili olumlu sonuç
bildiren çalışmalar vardır. Nonfarmakolojik tedavinin ise temel unsuru
intrakardiyak defibrilatör olup (ICD) kullanımı önerilmektedir. Amerika
Kardiyoloji Derneği (ACC) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESH) iyi fonksiyonel kapasitede yaşam beklentisi 1 yıldan fazla olan ve optimal antiaritmik tedaviye rağmen hayatı tehdit edici aritmileri devam eden diyaliz
hastalarında (özellikle böbrek nakli bekleme listesinde olan) ICD veya
kalp pili gibi yaklaşımları önermektedir.
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Primer koruma: Genel populasyonda AKÖ olgusunu azaltmaya yönelik
bazı koruyucu önlemler vardır. Bunlar; hipertansiyon, hiperlipidemi ile
mücadele, kardiyak iskeminin azaltılması, kalp yetmezliğinin tedavisi,
akut myokard enfartüsü sonrası sürecin yönetimi vb. Diyaliz hastalarında
bu gibi önlemlerin yararı ile ilgili prospektif çalışma eksikliği açık olmakla
birlikte retrospektif bulgular yukarıda sözü edilen risk faktörleri ile mücadeleyi önermektedir.

KAŞINTI VE TEDAVİSİ
Dr. Garip ŞAHİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nefroloji, Bilim Dalı,
Eskişehir
Kronik böbrek hastalığına eşlik eden kaşıntı hemodiyaliz uygulanan hastaların %50’den fazlasının etkilendiği önemli klinik semptomdur.
Patofizyoloji multifaktöriyel ve iyi anlaşılamamış olmasına rağmen, immunsistem disfonksiyonu ve artmış proinflamatuvar durum ile ilgili
artmış kanıtlar kronik böbrek hastalığı ile ilişkili kaşıntı ile ilgilidir. Tüm
faktörlerin birlikteliği kaşıntı etyolojisinde önemli rol oynar.
Etkili tedavi yöntemlerinin kullanılması ile kaşıntı semptomlarında azalma olmuştur. Bu alanda araştırmaların değerlendirilmesi zordur, çünkü
çalışmaların çoğu metodoloji ve çalışma kurguları, hasta sayılarının kısıtlı olması ve ölçümlerin standart olmamasından dolayı karşılaştırılabilir
değildir. Sık olarak kullanılan tedavi UVB fototerapisidir. Yeni yaklaşımlar
örneğin naltrexone gibi π-opiod reseptör antagonistleri ile tedavilerde sonuçlar çelişkilidir. Nalfurafine gibi к-opioid reseptör agonistleri iki klinik
çalışmanın metaanalizinde kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili kaşıntıda
kısmen etkili olduğu gösterilmiştir. Umut verici sonuçlar antikonvulsan
gabapentin ile tedavi ile elde edilmiştir. Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili
kaşıntı proinflamatuvar durumların aracılığı ile olduğu düşünülmektedir.
Bu durum thalidomid, tacrolimus ve pentoksifilin gibi immunmodulatör
ilaçların bazı hastalarda etkili olması ile açıklanabilir. Ancak yıllar içerisinde geliştirilen tedavi seçenekleri olmasına rağmen, kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili kaşıntı tedavisinin bireysel fayda zarar oranı gözetilerek
yapılmasının uygun olacağı görüşü benimsenmiştir.

Kan Basıncı değişkenliği Nedir? Nasıl değerlendirilir?
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
Hipertansiyon (HT) dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içinde bir numaralı risk faktörüdür. 2000 yılı itibariyle dünyada erişkin nüfusun % 26,4’
ünün hipertansif olduğu ve bunun 2025 yılında % 29,2’ye çıkacağı öngörülmektedir. Kan basıncı (KB) yüksekliği yani HT’un kardiovasküler olay
(KVO) ve mortalite gelişimi ile olan ilişkisi uzun yıllardır bilinmektedir.
Malesef oranlardan da anlaşılacağı üzere bu kadar yaygın ve KVO’lar ile
yakın ilişkisi olan bu durum dünya çapında ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Günümüzde Ofis KB ölçüm değeri
ile KVO sayısı, renal sonlanımlar ve genel mortalite arasında doğrusal
bir ilişki olduğunu gösterir çok güçlü kanıtlar mevcuttur. Ayrıca yine çok
güçlü kanıtlar Ofis KB yüksekliğinin antihipertansif tedavi ile kontrol altına
alınmasının mortalite ve morbiditeyi azalttığını göstermektedir. Ancak kan
basıncının bu klasik ölçümü ve değerlendirmesinin bazı zorlukları vardır.
Anlık bir değer olması, uzun süreçleri yansıtmaması,kan basıncını geçici
artıran faktörlerin olabilmesi ve bu faktörlerin vasküler riski artırabilmesi
başlıca zorluklardır. Konvansiyonel kan basıncı ölçümleri ve değerlendirilmesinin dışında ortalama kan basıncı (OKB) kullanılmaya başlamıştır.
Ancak OKB nın gerek kan basıncı değişkenliğini (KBD) gerekse de vasküler riski belirlemede yetersiz kalması yeni arayışlara neden olmuştur.Kan
basıncının gerçekte nasıl seyrettiği ve zaman içerisindeki değişimini belirlemenin yolları aranmaya başlamıştır .Son 40 yıl içerisinde ofis dışı KB
takip yöntemlerinin geliştirilmesi ile (Ev KB ölçümleri ve Ambulatuvar Kan
Basıncı Monitörizasyonu (AKBM)) gerek KB seyri gerekse antihipertansif
tedavi yanıtını değerlendirme konusunda önemli veriler elde edilmiştir.
Geniş çaplı çalışmaların sonucunda günlük yaşamda ofis dışı KB ölçümlerinin ortalamasının, ofis ölçümünden daha iyi KVO belirleyicisi olabileceği ve AKBM ile kan basıncı iniş çıkışlarının saptanmasının ofis ve ofis
dışı ev ölçümlerinin ortalamasından daha iyi prognostik bilgi verebileceği
gündeme gelmiştir. Bu bilgiler ışığında gerek HT tanısı gerekse tedavi
yaklaşımının belirlenmesinde ofis dışı KB ölçümünün önemi son yıllarda
yayınlanan önemli klavuzlarda vurgulanmıştır. Sonuçta günümüzde ofis
dışı KB ölçümlerinin ve bu ölçümlerden elde edilen kan basıncı değişkenliklerinin (KBD) KV sonlanımlarla ilişkisi güncellik arzetmektedir.
Ofis Dışı Kan Basıncı ölçümlerine neden ihtiyaç duyuldu?
Günümüzde gözlemsel çalışmalar halen ofis KB ölçüm değerleri ile KV
mortalite ve morbidite arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ve geniş
çaplı çalışmaların meta analizleri ise KB’nın kontrol altına alınmasının
antihipertansif ilaç sınıfından bağımsız olarak KV olay sıklığını azalttığını
göstermektedir. Ancak her ne kadar ofis KB ölçümü HT tanı ve tedavi takibinde köşe taşı görevini üstlenmeye devam etse de ofis KB ölçümlerinin
bazı eksiklikleri nedeniyle artık tek başına tanı ve takipte yeterli olmadığı
düşünülmektedir. Bu eksiklikler şu şekilde sıralanabilir; ölçümün ölçüm
yapan kişiye bağımlı olması (observer bias), ortam ve çevre koşullarından
etkilenme, teknik olarak uygun olmayan ölçüm yapılabilmesi (hastanın
yeterince dinlenmemesi, sigara kullanımı vs.), beyaz önlük etkisi, maskeli
HT’u saptayamaması vs). Bu nedenlerden dolayı ofis dışı KB ölçüm ve takip yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler ev KB ölçümü ve AKBM’dür.
Gerek ev KB ölçümleri gerekse AKBM ofis KB ölçümlerinden doğan birçok eksikliği gidermektedir.
Kan Basıncı değişkenliği nedir?
Kan Basıncı değişkenliği, çevresel ve kişisel bazı faktörlerin KV regülatuvar mekanizmalar (humoral, nöral vs..) aracılığı ile karşılıklı kompleks
etkileşimi sonucunda KB seyrinde dalgalanmalara yol açması durumudur.
Belirli bir zaman aralığındaki kan basıncındaki değişme KBD olarak adlandırılır. KBD aynı zamanda, zaman periyodundaki toplam değişkenliği
veya zaman içindeki ortalama kan basıncı eğilimini veya yakın okumalar
arasındaki kesin farkların ortalamasınıda verir. KBD kabaca kısa ve uzun
dönem değişkenlik olarak ikiye ayrılabilir. Kısa dönem değişkenlik 24
saatlik süreçte meydana gelen değişkenlik iken uzun dönem değişkenlik

ise günler, haftalar ve aylar içerisinde meydana gelen değişkenliklerdir.
24 saatlik AKBM verilerinden elde edilen saatlik KB değerleri ve standart
deviasyonları alınarak çeşitli hesaplama yöntemleri ile kısa dönem KB
değişkenliği hesaplanabilmekte iken uzun dönem değişkenliklerde ise çoğunlukla vizit-vizit değişkenlik kullanılmaktadır.
Kan Basıncı değişkenliği nasıl hesaplanır?
1-SD (standart deviasyon)
2-SDd (standart deviasyon daytime)
3-SDn (standart deviasyon nighttime)
4-SDdn (standart deviasyon daytime nighttime) ; (SDd x 14)+(SDn x 6)/
14+6
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5-SD24 (24 saat boyunca ardışık ölçümler arası SD)
6-Ortalama Gerçek Değişkenlik

ARV =

1

n −1

∑ HR

k +1

− HRk

N − 1 k =1

7-Smootness Index (Pürüzsüzlük indexi)
Sonuçta KBD günümüzde güncelliğini korumaya devam etmektedir ve
son yıllarda yayınlanan yeni çalışmalar ile ortalama kan basıncı değerleri
aynı olan gruplar arasında KBD düşük olan grupta mortalite ve morbiditenin daha düşük olduğu yönünde ilişki gösterilmiştir. Öyleki bu çalışmaların sonucunda ilerleyen yıllarda antihipertansiflerin KBD üzerine olan
etkisi de bu ilaçların tercih edilip edilmemesini belirleyen faktörler arasına
girebilecek gibi gözükmektedir.
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Dr Hasan Micozkadıoğlu

Konuşma ana hatlarıyla iki kısımdan oluşacak. Birinci kısımda iyod içeren
kontrast ajanlardan, ikinci kısımda ise gadolinyum içeren kontrast ajanlardan bahsedilecektir.
İyod içeren kontrast ajanların yol açtığı böbrek hasarı özelikle son 20 yıldır üzerinde çok çalışılan bir konudur. Risk faktörleri, tedavi ve patogenez konusunda çalışmalar artarak devam etmektedir. Böbrek hasarında
ilk suçlanan kontrast ajanlarda bulunan iyot olmuştur. İyodun kendisinin
toksik bir madde olduğu yüzyıllardır bilinmekte ve antiseptik olarak uzun
süredir kullanılmaktadır. İyodlu ajanların radyolojik kontrastlanmayı arttırdığının 1920’li yıllarda tesadüfen anlaşılmasından sonra kullanımı giderek artmıştır. Ancak, güvenli ve iyi kontrast oluşturan yeni bir madde
henüz bulunamadığından halen iyodlu ajanlar kullanılmaktadır.
Sağlıklı insanlarda kontrast nefropati nadiren görülmektedir. Yani kontrast ajan tek başına böbrek hasarına yol açmamaktadır. Predispozan
faktörler ise böbrek fonksiyon bozukluğu, diyabetes mellitus, yaygın
ateroskleroz, hipotansiyon, dehidratasyon, sistemik inflamasyon gibi durumlardır. Yakın zamanda yayınlanan bazı makalelerde kontrast ajanların
böbrek hasarına yol açmadığı var olan böbrek hasarına katkıda bulunan
koinsidental bir fenomen olduğu tartışılmaktadır.
İyodlu ajanlar iyonik/non-iyonik ve monomerik/dimerik yapıda olmalarına
göre 4 gruba ayrılır. En az toksik olan noniyonik ve dimerik özelliklere
sahip ajanlardır. Bununla birlikte bütün kontrast ajanlar az yada çok nefrotoksik özelliklere sahiptir. Kontrast ajanın içerdiği iyod miktarı, ozmolarite
ve viskozite özellikleri nefrotoksik riski belirlemektedir.
Toksik etkilerin ortaya çıkmasında ajanın yüksek ozmolaritesi önemli rol
oynamaktadır. Yüksek ozmolarite Ozmotik Nefrozis olarak adlandırılan bir
tabloya yol açmaktadır. Yani toksik madde pinositoz yoluyla tubul epitel
hücresi içine alınmakta hücre içinde vakuolizasyon, apoptosis ve nekroz
gibi sonuçlar oluşmaktadır. Ayrıca yüksek ozmolarite eritrositlerde anizositoza yol açmakta bu da inen vaza rektalarda kan akışını bozup tubul
epitelyum hücrelerinin oksijenizasyonunu bozmaktadır.
Daha yakın zamanda yapılan yayınlarda ise yüksek viskozitenin ozmolariteden daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yüksek viskozitenin kan
akışını zorlaştırdığı bunun da kontrast ajana maruziyet süresini arttırdığı
düşünülmektedir. Yüksek ozmolarite de olduğu gibi yüksek viskozitenin
de Ozmotik Nefrosis’e yol açabileceği savunulmaktadır. Ayrıca, intratubuler basıncın artması sonucu, glomerül filtrasyon hızının da azaldığı, intratubuler basıncın interstisyel alana yansımasıyla vaza rektaların kompresyona uğradığı öngörülmektedir.
Nefrotoksik etki temel olarak direkt tubuler toksisite ve tubulleri besleyen vaza rektalarda meydana gelen vazokonstriksiyon ve hipoksiye
bağlanmaktadır. Oluşan hasarın yol açtığı oksidatif stres inflamasyonu
körüklemekte ve hasarı daha da büyütmektedir.
Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Kontrast oluşturabilmek için ise paramagnetik özellikleri bilinen
gadolinyum kullanılarak görüntü kalitesi arttırılmaya çalışılmıştır. Hatta
iyodlu kontrast ajanların toksik özellikleri öne sürülerek özellikle renal
fonksiyonları bozuk hastalarda gadolinyum içeren kontrast ajan kullanımı
teşvik edilmiştir. Cowper ve ark. 2000 yılında böbrek yetmezliği bulunan
hastalarda MR görüntüleme sonrası ciltte meydana gelen fibrotik değişiklikleri bildirdikten sonra yayınlar hızla artmış ve aslında iç organların,
kas-iskelet sisteminin de tutulduğu Nefrojenik Sistemik Fibrozis (NSF)
tanımlanmıştır.
Gadolinyum Lantan ailesinden nadir bulunan bir metaldir. Toksik özellikleri bulunduğundan kontrast ajanlarda bir şelata bağlanarak gadolinyum
toksisitesi önlenmeye çalışılmıştır. Lineer/makrosiklik ve iyonik/non-
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Gadolinyum toksisitesine yani NSF patogenezine baktığımızda iki hipotez
ön plana çıkmaktadır. Transmetallasyon hipotezinde gadolinyum bağlı
bulunduğu şelatize edici maddeden ayrılarak serbest kalmakta, hücre içine girmektedir. Hücre içinde inflamatuvar süreci başlatarak fibrositlerin
aktifleşmesine aşırı kollojen, fibronektin üretimi ve bunların dokularda birikimine yol açarak klinik tabloyu ortaya çıkarmaktadır. Bu hipoteze göre
demir, çinko, bakır gibi metaller gadolinyum ile yarışarak onun şelatize
edici maddeden uzaklaşmasına yol açmaktadır. Bu yüzden gadolinyum
içeren kontrast ajanların stabilitesi çok önemlidir. Ayrıca hiperkalsemi ve
hiperfosfatemi de kronik böbrek hastalarında görülen kalsifikasyona benzer bir şekilde sürece katkıda bulunmaktadır.
Şelat hipotezine göre ise gadolinyum şelatize edici ajandan ayrılmayarak
onunla birlikte hücre içine girmektedir. Bu ajanların klirensinin böbrek
aracılığıyla sağlanmasından dolayı kronik böbrek hastalarında vücuttan
uzaklaştırılamamaktadır. Kronik böbrek hastalığı inflamatuvar bir süreçtir,
gadolinyumun toksik etkileri ile inflamasyon daha da artmakta kollojen 1
ve fibronektin gibi maddelerin dokularda birikimiyla hastalık tablosu ortaya çıkmaktadır.

Kardiovasküler Korumada Statinlerin Yeri: Kimlere reçete
edelim?
Dr. Sinan Aydoğdu
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Atherosklerozun gelişimine katkıda bulunan bir çok faktör olmasına rağmen, atherosklerozun başlamasında ve ilerlemesinde kolesterol dominant rol oynar. Atherosklerozda kolesterol hipotezi hayvan deneyleri, epidemiyolojik çalışmalar ve klinik çalışmalarla oldukça kuvvetli bir şekilde
desteklenmiştir.Kolesterol plazmada çeşitli lipoproteinlerle taşınırken, atherogenezde esas rol alan lipoprotein LDL dir. Kolesterol ile ilgili yapılmış
çok sayıda araştırma verilerinin analizinden LDL nin optimal değerinin
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iyonik özellikleri göz önünde bulundurularak kontrast ajanlar dört gruba
ayrılabilir. En az toksik olanlar iyonik ve makrosiklik özelliklere sahip olan
ajanlardır. Kontrast ajan maruziyet süresi, kullanılan doz miktarı NSF gelişimi için önemlidir. Predispozan faktörler böbrek fonksiyonlarının bozuk
olması (özellikle GFR<30 ml/dk), artmış inflamasyona yol açan hastalıklar, hiperkalsemi, hiperfosfatemi, yüksek doz EPO kullanımı, asidoz ve
demir tedavisi olabilir.

50-70mg/dl olabileceği sonucuna varılabilir. Ancak toplumların büyük
kısmında ortalama LDL kolesterol değerleri bu düzeyin üzerinde bulunmaktadır. Koroner arter hastalığı riskini artıracak LDL kolesterol düzeyine
sahip kişilerde son 25 yıldan beri statin grubu ilaçlar kullanılmaktadır.
Statinlerin risk azaltıcı etkileri büyük çaplı plasebo kontrollü randomize çalışmalarla ispatlanmış olmasına rağmen, son zamanlarda bilimsel
araştırma ürünü olmayan iddialarla bu grup ilaçların yararının kamuoyu
önünde yapılan bazı tartışmalarla sorgulandığı görülmektedir. Oysa Geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan 2013 ACC/AHA esterol tedavi kılavuzu
statinlerin daha yaygın kullanımına destek verecek niteliktedir. Bu konuşma son ACC/AHA kılavuzu da dikkate alınarak statinlerin hangi hastalarda
kullanılmaları gerektiği üzerine olacaktır.
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KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE DİYALİZDE LİPİT DÜŞÜRÜCÜ
AJANLARIN KULLANIMI
Dr. Dilek Torun
Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bilim Dalı, Adana
Dislipidemi artan sistemik atheroskleroza ve böbrek hastalık progresyona
katkıda bulunabilen kronik böbrek hastalığında sık görülen bir problemdir.
2001 Amerika renal veri sistemi kayıtlarına göre diyaliz ve transplantasyon hastaları arasında kardiyovasküler (KV) nedenli ölümler ilk sırayı
oluşturmaktadır. 2012 Türk Neferoloji Derneği Registry raporunda da belirtildiği gibi her üç renal replasman tedavisi grubunda da en önemli ölüm
nedenini kardiyovasküler hastalıklar oluşturmaktadır. Kronik böbrek hastalığında; glomerüler filtrasyon hızı (GFR), diyabet varlığı, proteinüri ciddiyeti, kullanılan immünosüpressif tedaviler, kullanılan renal replasman
tedavi (RRT) modalitesi (HD, PD, Tx), eşlik eden komorbid hastalıklar ve
beslenme dislipidemi gelişiminde etkili faktörlerdir.
Genel popülasyonda LDL-kolesterol düzeyi atherosklerotik vasküler olay
gelişim riskiyle güçlü ve bağımsız ilişkilidir. Bu hasta grubunda lipit düşürücü ilaçların koroner arter hastalığına (KAH) bağlı morbidite ve mortalite
oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir. Kronik böbrek hasta popülasyonunda bazal LDL-kolesterol düzeyi koroner olay riskini belirlemede yeterli
değildir. Hem yüksek hem de düşük LDL-kolesterol düzeyi artmış KV
mortaliteyle ilişkilidir. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) düzeyi azaldıkça
KV riskin büyüklüğü ile LDL-kolesterol düzeyi arasındaki ilişki azalmakta
dolayısıyla LDL-kolesterolün tedavi kararını belirlemedeki etkisi azalmaktadır. KBH hastalarında lipit düşürücü tedavi endikasyonu, yüksek LDL-K
değerleri değil, yüksek KV risktir. Bu nedenle kronik böbrek hastalarında
lipit düşürücü tedavi kararı: koroner olay için kesin riskin varlığı ve tedavinin yararlı olduğuna dair delil varlığına göre verilmelidir.
2003 yılındaki KDOQI lipit yönetimi kılavuzunda yapılan öneriler, KBH
hastalarıyla yapılmış randomize kontrollü çalışmaların (RCT) henüz yayınlanmamış olması nedeniyle genel popülasyon sonuçlarına dayanmaktadır. KDIGO kronik böbrek hastalığında lipit tedavi yönetimi kılavuzunu
yeni çalışmalar doğrultunda 2013 yılında güncellemiştir
2013 güncel kılavuzda erişkin KBH hastalarında öneriler.
•

Yeni tanı almış tüm KBH hastalarında (diyaliz ve böbrek nakli dahil)
başlangıçta lipit profilinin (T.kolesterol, HDL, LDL, TG) değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

•

Kronik böbrek hastalarında (diyaliz ve böbrek nakli dahil) lipit parametrelerinin takibi çoğu hastada önerilmiyor.

•

Diyaliz tedavisi uygulanmayan 50 yaş üstü evre 1-5 tüm KBH ve
transplantasyon uygulanmış hastalarda statin ve/veya statin ezetimibe kombinasyon tedavisi öneriliyor.

•

50 yaş altı evre 1-5 KBH olan hastalarda eğer beraberinde şu risk
faktörlerinden biri veya daha fazlası mevcut ise (diyabet, önceden
bilinen koroner kalp hastalığı, inme, vasküler revaskülarizasyon
öyküsü veya 10 yıllık KV hastalık riski %10 üstünde olması) statin
tedavisi öneriliyor.

•

Statin tedavisi almayan hemodiyaliz veya periton diyaliz hastalarında
statin tedavisinin başlanması önerilmiyor

•

KBH olan erişkinlerde (kronik diyaliz ve Tx hastaları dahil) trigliserid
yüksekliğinde yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Fibrat bileşenleri (fenofibrat veya gemfibrozil) önerilmiyor.

Sonuç olarak KBH’ da lipit düşürücü tedavi kullanımı hakkında KDIGO
önerilerinin özeti, öncelikle dislipidemi dışlandıktan sonra tedavi endikasyonunun belirlenmesi ve verilecek lipit düşürücü ajanın ve dozunun
belirlenmesidir. Tedavi değişikliğine neden olmayacaksa LDL-kolesterol
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düzeyinin takibine gerek yoktur. Önerilen tedavi strateji ateş et ve unut
(Fire and Forget) şeklindedir.

Dr. Serhan Tuğlular
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
Kan basıncını düşüren ilaçların kullanılmasının, hipertansif bireylerde
başlıca klinik kardiyovasküler komplikasyonları (fatal ve non fatal inme,
miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği ve diğer KV ölümler) azalttığı yönündeki kanıtlar 1965-1995 yılları arasında yapılmış çoğunluğu placebo kontrollü randomize çalışmalardan gelmektedir. Bu konudaki diger
destekleyici kanıtlar da, SVH ve idrarla protein atılımı gibi hedef organ
hasarlarının, kan basıncının düşürülmesi ile geriletilmesinin yukarıda sayılan ölümcül ve ölümcül olmayan KV sonuçları azaltabileceğine ilişkin
bulgulardan gelmektedir. Kuşkusuz bu kanıtlar, randomize verilerin posthoc korelasyon analizlerinden elde edilmesi itibariyle dolaylı kanıtlardır.
Ayrıca bu randomize çalışmaların da bir takım kısıtlılıklarının bulunduğu
pek çok makalede tartışılmıştır: 1- Hasta sayısını kısıtlı tutmak amacıyla,
çalışmalar çoğunlukla yüksek riskli hastaları almaktadırlar( ileri yaş, eşlik
eden veya önceden varolan ek hastalıklar). 2- Pratik nedenlerle çalışmalar
kısa sureli olmaktadır – en iyi olasılıkla 3-6 yıl sürmektedir. Bunun sonucunda yaşam boyu yaklaşımlarla ilgili öneriler, aslında pek çok hastanın
beklenen yaşam süresinden çok daha kısa sürelerde elde edilmiş verilerin
uyarlanması ile yapılmaktadır. İlk bir kaç yıl içinde elde edilen ölçülebilir
yararların, çok daha uzun bir sure süreceği inancı ise, sadece bir kaç dekaddır süren gözlemsel çalışmalardan kaynaklanmaktadır.

daki SKBnın, median değerin (153mmHg) altında olan hastaların verileri
değerlendirmeye alındığında, kan basıncının daha ciddi düşürülmesinin
yararının anlamlı ölçüde arttığını göstermektedir. Randomizasyonda tüm
hastalar 12.5 mg/gün hidroklorotiyazid almakta olduklarından , bu bireyler tedavi edilmiyor olsalardı muhtemelen evre 1 hipertansiyon grubunda
olacaklardı. Birden fazla çalışma, düşük-orta KV riskli, evre 1 hipertansif
hastalarda, inme insidansında anlamlı azalma elde edildiğini gösterdiler .
Yakın tarihte yayınlanan Cochrane meta-analizinde de, düşük riskli evre 1
hastalarda, aktif tedavi ile inme insidansında azalma eğilimi bildirildi. Ancak bu metaanalizde, analize alınabilen hasta sayısının azlığı, istatistiksel
anlamlılığa biraz gölge düşürmekte.
Yeni rehberlerde de, evre 1 hipertansiyonu tedavi edip etmeme konusundaki verilerin azlığı vurgulanmakta, bu hastalarda tedavinin ancak
ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu ile hipertansiyonun varlığı
doğrulandıktan sonra ve ancak organ hasarı bulguları olan veya toplam
kardiyovasküler riski yüksek olan bireylerde tedaviye başlanması önerilmektedir. Düşük orta risk grubundaki evre 1 hipertansiflerde ilaç tedavisi
başlanması lehine olan görüşler ise, beklemenin toplam riski arttırdığı ve
yüksek riskin de sıklıkla tamamen geriye döndürülebilir olmaması, artık
elde pek çok emniyetli antihipertansifin olması ve artık tedavinin hem etkinlik hem de tolerans açısından kolaylıkla kişiselleştirilebileceği ve antihipertansif tedavinin çok ucuzlaması nedeniyle maliyet-yarar oranının da iyi
olduğunu öne sürmektedir.
3- Gençlerde izole sistolik hipertansiyon

Tüm rehberler, ilaç dışı tedavinin – yaşam tarzı değişikliği gibi- yaklaşımların yetersiz kaldığı, diğer risk faktörleri ya da hedef organ hasarı olmasa dahi, evre 1 hipertansiyonu olan hastalarda, antihipertansif tedaviye
başlanmasını önermektedir. Bu önerme, spesifik olarak yaşlı hipertansif
bireyleri de içermektedir. 2007 Avrupa rehberinde, diyabeti, önceden bilinen kardiyovasküler ya da kronik böbrek hastalığı olanlarda ise, kan
basınçları yüksek normal ((130–139/85–89mmHg) dağılımda olsa dahi ,
antihipertansif tedavinin başlanması önerilmiştir. 2009 Avrupa Hipertansiyon Derneği (EHS)’nin çalışma grubu tarafından kanıtlar ışığında önermeler tekrar gözden geçirilmiş ve yeni rehber yayınlanmıştır.

Pek çok genç sağlıklı erkekte, brakiyal SKB yüksek (>140mmHg) , DKB
ise normal (<90mmHg) değerlerde ölçülmektedir. Bu bireylerin santral
KB normal olabilmektedir. Bu grubun antihipertansif tedaviden yarar
göreceğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Üstelik, elde bu bireylerde
ilerde sistolik/diyastolik hipertansiyon gelişmesi gerekmediğini gösteren
prospektif veriler de bildirilmiştir. Bu nedenle, eldeki veriler ışığında bu
bireylere sağlıklı yaşam açısından öneriler yapılmalı, ancak yakın takipleri
de sürdürülmelidir.

Kan basıncının düşürülmesinin gerçekten işe yarayıp yaramadığı sorusunun çeşitli hasta grupları arasında ayrı ayrı ele alınması gerekir. Yeni
rehberdeki önermeler de hipertansiyonun evrelerine ve risk faktörlerine
gore farklılıklar göstermektedir.

2007 Avrupa Hipertansiyon rehberi ve diğer rehberlerin , yaştan bağımsız
olarak evre 1 hipertansiflerin tedavi edilmesini önermesine ragmen, yaşlılarda antihipertansif tedavinin yararını gösteren tüm çalışmalar, SKB >160
mmHg olan hastalarda yapılmıştır. Yaşlılarda, >80 yaşındaki erişkinlerde
kan basıncının düşürülmesine ilişkin yapılan çalışmalarda, kan basıncının
düşürülmesinin KV olaylarını azalttığı gösterilmekle birlikte, bu çalışmaların hiçbirinde elde edilen ortalama sistolik kan basıncı <140mmHg olamamıştır. Tam tersine olarak, son yıllarda yapılan iki Japon çalışmasında,
kan basıncının daha fazla düşürülmesinin (136 ve 137mmHg vs 145 ve
142 mmHg) ek bir yarar sağladığı gösterilememiştir.

1- Evre 2, Evre 3 ve yüksek riskli Evre 1 Hipertansiyonu olan hastalar:
Hipertansiyonun antihipertansif ilaçlarla tedavi edilmesinden mutlak yarar gördüğünü gösteren tartışmasız kanıtlar özellikle bu hasta gruplarını
içeren randomize kontrollü çalışmalardan elde edilmiştir. Bu çalışmalar
özellikle SKB >160mmHg ya da DKB >100mmHg olan , ve güncel tanımla
evre 2 ve 3 hipertansifleri ama bazı yüksek riskli evre 1 hipertansifleri de
içeren çalışmalardır. Ciddi kan basıncı yüksekliği olan bu hastalarda ve
kardiyovasküler riski yüksek hipertansif hastalarda kan basıncını düşürmenin büyük yararının olduğu tekrar tekrar kanıtlanmıştır.
2- Düşük-orta riskli Evre 1 hipertansiyonu olan hastalar
Bu grup hastada antihipertansif ilaçlarla tedavi verilmesi yönündeki kanıtlar, hiç bir çalışma özel olarak bu durumu konu edinmediğinden, yetersiz
kalmaktadır. Daha eskiden yapılan ve ‘hafif’ hipertansiyonu konu edinen
çalışmalar daha farklı bir evreleme sistemi kullanmış, sadece diyastolik
kan basıncı üzerinden değerlendirme yapmış ya da yüksek riskli hastaları içermişlerdir. Daha yakın zamanlarda yayınlanan Felodipine EVEnt
Reduction (FEVER) çalışmasında ise, çalışmaya alınan hastaların, önceden almakta oldukları tedaviler kesilerek, çalışma ilaçlarına randomize
edilmişlerdir. Bu çalışmadaki sorunlar, hastaların başlangıçtaki hipertansiyon evrelerinin, zaten ilaç kullanmakta olduklarından, tam olarak tanımlanamaması ile komplike ve komplike olmayan hipertansif hastaları
içermesi idi. FEVER çalışmasının verileri, önceden KV hastalık ya da diyabeti olan tüm hastaları çıkardıktan sonra ve randomizasyon sırasın-
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Kan basıncını düşürmek gerçekten işe yarıyor mu?
Anti hipertansif tedaviye ne zaman başlamalı?

4-Yaşlılarda Evre 1 hipertansiyon

5- Yüksek Normal Kan Basıncı
2007 Avrupa Hipertansiyon rehberinde, diyabet ya da eşlik eden KV ve /
veya renal hastalık varlığı gibi yüksek ve çok yüksek riskli olup, KB yüksek
normal aralıkta (130–139/85-89mmHg) olan hastalarda, antihipertansif
tedavinin başlanması öneriliyordu. 2009’daki revizyonda ise bu önermenin dayandığı kanıtların yine de az olduğu vurgulanıyordu. Bu gruptaki
diyabetik hastalar için dahi kanıtlar oldukça kısıtlı: Birincisi Appropriate
Blood Pressure in Diabetes (ABCD) çalışmasındaki normotensif hastalarda sadece bir sekonder KV olay açısından yarar gösterilebilmişti. Üstelik ABCD çalışmasında normotensif tanımı da <160mmHg SKB olarak
yapılmıştı. İkincisi , iki ayrı çalışmanın alt grup analizlerinde , normotensif
grupta, sonuçlar hipertansif gruptan anlamlı farklılık göstermemişlerdi.
Ayrıca, prediyabetik veya metabolik sendromu olup, bazal kan basıncı
yüksek normal aralıktaki hastalarda antihipertansif tedavi ile, morbid ve
fatal KV olaylar açısından plasebo grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir
fark gösterilememişti.
Önceden inme öyküsü olan hastalarda kan basıncının düşürülmesiyle KV
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olaylarda azalma olduğunu gösteren iki ayrı çalışmadan birinde hastaların
sadece %16’sı normotensif idi, öte yandan, diğerinin alt grup analizinde de anlamlı yarar sadece başlangıç SKB >140 mmHg olanlarda görülmüştü. Koroner hastalığı olan hastalarda yapılan plasebo kontrollü
çalışmaların sonuçları ise farklılıklar gösteriyordu. Ayrıca bu çalışmaların
çoğunda , çalışma ilaçları, hastaların zaten aldıkları antihipertansif ilaçlara ekleniyordu, bu nedenle de bu hasta gruplarının normotensif olarak
sınıflandırılmaları da uygun değildi. Yakın dönemde yayınlanan, ve bazal
SKB <140 ve >140mmHg hastaların , kan basıncının düşürülmesinden
yarar gördüğünü gösteren büyük bir meta-analiz için de aynı eleştiri geçerli, çünkü bu meta analize alınan çalışmalarda da hastaların çoğu zaten
önceden antihipertansif tedavi kullanırken , yeni bir antihipertansif tedavi
çalışmasına alınan hastaları içeriyordu. İki çalışmada, gerçekten de, yüksek normal kan basıncı olan bireylere antihipertansif ilaç verilmesinin, bu
bireylerde hipertansif döneme geçişi geciktirdiği gösterilmişti, ancak bu
erken girişimin yararının ne kadar sürdüğü, gerçekten olayları geciktirip
geciktirmediği ve maliyet açısından uygun olup olmadığı henüz kanıtlanabilmiş değil.
Sonuç olarak, antihipertansif tedaviye ne zaman başlamalı sorusuna yanıt verirken , farklı gruplar olduğunu ve biri için kesin doğru kabul ettiğimiz yaklaşımın , diğeri için de doğru olduğunu varsayamayacağımızı
vurgulamak gerekiyor. Bu bakış açısıyla, tüm hasta gruplarında yaşam
tarzı değişikliklerinin öncelikle üzerinde durduktan sonra, hemen antihipertansif ilaç başlanması gereken hastalar, Evre 3 hipertansifler, KV
risk faktörü, diyabeti, evre>3 KBH ve/veya hedef organ hasarı olan Evre
2 hipertansif hastalar ve yine diyabeti, evre >4 KBH ve/veya hedef organ
hasarı olan Evre 1 hipertansif hastalardır. Diğer evre 1 ve 2 hipertansif
hastalarda bir kaç hafta yaşam tarzi değişikliklerinin sonuçları izlenmelidir. >80 yaşındaki erişkinlerde ise SKB >160mmHg ise antihipertansif
tedavi başlanması uygun gözükmektedir. Yüksek normal kan basıncı olan
ve izole SKB yüksekliği olan genç erişkinlerde ise hemen antihipertansif
tedavi başlanmasını gerektirecek kanıtlar bulunmamaktadır.
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HİPERTANSİYONDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Dr. Mustafa ARICI

Memorial Ankara Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Hipertansiyonun önlenmesi veya ilaçsız ya da ilaçla tedavi edilmesi için
yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler vazgeçilmez öneme sahiptir.
Hedefe yönelik planlanan ve uygulanan yaşam tarzı değişikliklerinin, tek
bir antihipertansif ilaçla elde edilen kan basıncı düşüşüne denk bir etkisi
olduğu bilinmektedir. Yaşam tarzı değişikliklerine ilişkin en önemli sorun uygulanma ve/veya sürdürülebilme güçlüğüdür. Birçok hasta, yapılan
önerileri ilk aylarda istekle ve düzenli olarak uygularken, aylar geçtikçe
yaşam tarzı değişikliklerinin bırakılması sözkonusudur.
Uygun yaşam tarzı değişiklikleri ile normotansif birçok bireyin hipertansif
olması önlenebilir veya geciktirilebilir, Evre 1 hipertansiyonu olan birçok
bireyde ilaç tedavisi ihtiyacı önlenebilir veya geciktirilebilir ve antihipertansif tedavi alan birçok bireyde ilaç sayı ve dozunun azalması veya en
azından artmaması sağlanabilir. Kan basıncı hedeflerinin daha iyi sağlanmasına katkıda bulunan yaşam tarzı değişiklikleri, kardiyovasküler riski
artıran diğer faktörleri de olumlu etkileyerek kardiyovasküler olayların da
azalmasına neden olur.
Kan basıncı kontrolü için önerilen yaşam tarzı değişiklikleri şunlardır:
1.

Tuz kısıtlaması

2.

Kilo kontrolü ve idamesi

3.

Düzenli fizik egzersiz

4.

Alkol tüketiminin ölçülü hale getirilmesi

5.

Sebze-meyvenin bol yenilmesi, az yağlı diyet

Bu listede olmayan ancak hipertansif bütün hastalara kardiyovasküler risk azaltılması için önerilen bir diğer yaklaşım “sigaranın mutlaka
bırakılması”dır.
Bu konuşmada, hipertansif hastanın tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerinin etkileri, etki mekanizmaları, hangi yaşam tarzının nasıl önerilip nasıl
pekiştirilmesi gerektiği anlatılarak, birçok değişikliğin bir arada yapıldığı
yaklaşımların rolünden bahsedilecektir.

Dr. Kayser Çağlar
Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen
kronik hastalıklardan biridir. Kan basıncı düzeyi ile kardiyovasküler olay,
inme ve kronik böbrek hastalığı gelişme riski arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmı ayrıca lipid
bozuklukları, diyabet, obezite ve sigara kullanımı gibi risk faktörlerine de
sahiptirler. Bu nedenle hipertansiyonun tanı ve tedavisi halk sağlığı ve
ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalara karşın kan basıncının yeterli kontrolü ne yazık ki hipertansiyon hastalarının
ancak yarıya yakınında mümkün olabilmektedir.
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HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE YAŞAM TARZI STRATEJİLERİ VE
ETKİLERİ

Hipertansiyon hastasına yaklaşımda tanıyı kesinleştirdikten sonra ilk aşamada; anamnez, fizik muayene ve temel bazı testler ile hipertansiyonun
derecesi, eşlik eden risk faktörleri ve hedef organ hasarının bulunup bulunmadığı ortaya koyulmalı, sekonder hipertansiyonun varlığına yönelik
izler araştırılmalıdır. Hipertansiyonun tedavisinde amaç kan basıncını
kontrol altına almanın yanı sıra diğer risk faktörlerini de düzeltmek ve
böylece morbidite ve mortaliteyi azaltmak olmalıdır. Hipertansiyon tedavisinin en önemli yönlerinden biri hastanın hastalığı konusunda bilgilendirilmesi ve tedavi sürecine aktif olarak katılmasının sağlanmasıdır. Zira
hipertansiyon; genellikle yaşam boyu sürecek bir tedaviyi, yaşam tarzı
değişikliklerini gerektirmekte ve bu durum hastanın tedaviye uyumunu bir
yandan güçleştirirken öte yandan da mutlaka gerekli kılmaktadır.
Hipertansiyonun ilaçlarla tedavisi ile birlikte yaşam tarzı değişiklikleri
olarak da isimlendirilen non-farmakolojik tedavi kan basıncını düşürmede vazgeçilmez bir yaklaşımdır ve tüm hastalarda uygulanmalıdır. Hafif
düzeyde hipertansiyonda kardiyovasküler anormallikler ve risk faktörleri
yoksa farmakolojik tedaviye başlamadan önce 6 ay süre ile yaşam tarzı
değişiklikleri uygulanması ilaçla tedavi gereksinimini azaltabilecektir. Kilo
fazlalığı olanlarda kilo kaybı, tuz kısıtlaması, egzersiz, alkol tüketiminin
kısıtlanması ve sigaranın sonlandırılması bu anlamda oldukça önem taşımaktadır. Ancak; yaşam tarzı değişikliğine yeterli yanıt gelişmediyse,
hipertansiyonun derecesi yüksekse, risk faktörleri belirginse ve hastanın
düzenli takibi mümkün olamıyorsa farmakolojik tedavi geciktirilmemeli,
ancak yaşam tarzı değişiklikleri bu tedaviye destek tedavisi olacak şekilde
mutlaka devam ettirilmelidir.
Hipertansiyonun farmakolojik tedavisine yönelik öneriler çeşitli rehberlerle ve uzman önerileriyle sürekli olarak güncellenmektedir. JNC 8 (Joint
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment
of High Blood Pressure 8), ADA (American Diabetes Association), AHA/
ACC/CDC (The American Heart Association/The American College of
Cardiology/ Centers for Disease Control and Prevention), ESH/ESC (The
European Society of Hypertension/ The European Society of Cardiology),
ASH/ISH (The American Society of Hypertension/ The International Society of Hypertension), CHEP (The Canadian
Hypertension Education Program) son olarak yayınlanan rehberlerden
bazılarıdır. Rehberlerdeki temel yaklaşımlar benzer olmakla beraber bazı
nüanslar da mevcuttur. Başlangıç tedavisi olarak hangi antihipertansifin
kullanılması gerektiği konusunda bir görüş birliği yoktur. Örneğin JNC 8
beta blokerleri birinci aşamada kullanılacak ilaçlar arasında saymazken
ESH/ESC kullanılabileceğini belirtmektedir. Kullanılan majör ilaç grupları şunlardır: Diüretikler, Angiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri
(ACEi) ve Angiotensin Reseptör Blokerleri (ARB), Kalsiyum Kanal Blokerleri (KKB) ve Beta Blokerler. Yapılan çalışmalar her antihipertansif ilaç
grubunun kan basıncını benzer oranda düşürdüğünü göstermiştir. Ancak
kullanılan ilaca karşı oluşan yanıt her hastada değişkenlik gösterebilmekte
bir hasta belirli bir ilaç grubuna iyi yanıt verirken başkası diğer bir gruptan daha fazla yarar görebilmektedir. Yayınlanan çeşitli meta-analizlerde
ve rehberlerde kardiyovasküler riski azaltmada; kullanılan antihipertansif
grubunun değil kan basıncındaki azalmanın derecesinin temel belirleyici olduğunu göstermiştir. Kardiyovasküler sonlanım noktasında ilaçlar
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arasında farklılık saptayan çalışmalarda ise fayda gösteren ilaç kullanan
grupta kan basıncının diğer gruba göre daha fazla düşürülmüş olduğu
gözlemlenmiştir. Yaklaşık 41 000 hastanın randomize edildiği ALLHAT
çalışmasında diüretik, ACEi ve KKB kullanılan gruplar arasında koroner
arter hastalığına bağlı ölümler ve fatal olmayan myokard enfarktüsü yönünden fark bulunmamıştır. Kalp yetmezliği ve inme yönünden ise diüretik grubunun daha avantajlı olduğu raporlanmıştır.
Hipertansiyon tedavisinde hedefler: Hipertansiyon tedavisine kan basıncı 140/90 mmHg nın üzerine çıktığı zaman başlanmalıdır. Amaç sistolik
kan basıncının 140 mmHg ve diyastolik kan basıncının 90 mmHg nın altına düşürülmesidir. JNC 8 e göre 60 yaşın üstünde olanlarda bu değerler
150/90 mmHg olarak belirlenmiştir. ASH/ISH ya göre ise 150/90 mmHg
sınırı 80 yaş ve üzeri için geçerlidir. AHA/ACC/CDC ise yaşlılar için ayrı
bir sınır belirlememiş ve daha düşük bir hedefin belirlenebileceğini ifade
etmiştir. Kronik böbrek hastalığı (KBH) varlığında hipertansiyon tedavisi
konusunda da hedef farklılıkları vardır. JNC 8 de kan basıncının tüm KBH
hastaları için 140/90 mmHg nın altına düşürülmesi önerilmektedir. Ancak
KDIGO nun 2012 de yayınlanan rehberinde proteinürisi olan hastalarda
kan basıncının 130/80 mmHg nın altına düşürülmesi önerilmektedir. Diyabetes mellituslu hastalarda da kan basıncı hedefleri konusunda JNC8
ile KDIGO arasında benzer bir farklılık bulunmaktadır.
Hipertansiyon tedavisinde ilaç seçimi: Hipertansiyon tedavisinde başlangıç tedavisi için; tiazid grubu diüretik, ACEi, ARB ve KKB ilaç gruplarından herhangi biri ile tedaviye başlanabileceği JNC8 kılavuzunda belirtilmektedir. JNC8 in beta blokerleri birinci aşama ilacı olarak önermemesine
karşın 2013 te yayınlanan ESH/ESC ve CHEP (Canadian Hypertension
Education Program) rehberlerinde beta blokerlerin ilk ajan olarak kullanılabilecekleri belirtilmektedir. Alfa blokerler ise ilk basamak tedavisinde
kullanılmamalıdır. Spesifik hastalıkların varlığı durumunda ilaç seçimi
buna göre kişiselleştirilmelidir.
Potansiyel yan etkileri önlemek veya etkisini azaltmak için düşük dozda
tedaviye başlamak ve daha sonra dozu tedrici olarak artırmak, özellikle
yaşlı hastalar için önemlidir. Hedef doza genellikle 2-4 hafta içinde ulaşılabilir. Eğer hedef kan basıncına ulaşılamamışsa diğer gruptan bir ajan
tedaviye eklenmelidir. Ancak ACEi ve ARB lerin birlikte verilmesi önerilmemektedir. İlaçların kombinasyonu yapılırken farklı stratejiler izlenebilir.
Başlangıç ajanı maksimum doza çıkılıp gerekirse ikinci ajan eklenebilir
veya birinci ilaç maksimum doza erişmeden ikinci ajan eklenebilir. Daha
sonra her iki ajan maksimum doza çıkılabilir ve gerekirse üçüncü ajan eklenebilir. Ancak her aşamada hastanın ilaçlarını belirtilen şekilde kullanıp
kullanmadığı, yaşam tarzı değişiklik önerilerine uyup uymadığı sorgulanmalıdır. Bir başka yöntem de iki ajanın aynı anda başlatılmasıdır. Evre 2
hipertansiyonu (kan basıncı ≥ 160/100 mmHg) olanlarda veya hastanın
kan basıncı hedef kan basıncından sistolik 20 mmHg ve diyastolik 10
mmHg dan daha yukarıda ise, tedaviye iki ajanla (ayrı ayrı veya sabit doz
kombinasyonu şeklinde) başlanabilir. Sabit ilaç kombinasyonları; kullanılan günlük ilaç sayısını azaltarak hastanın tedaviye uyumunu kolaylaştırırken, doz artımı gerektiğinde kombinasyon içindeki bir ilacın dozunun
tek başına artırılmasında dezavantajlı olabilirler. Gecelik kan basıncı düşmesi olmayan hastalarda kardiyovasküler riskin daha fazla olduğu yapılan
çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle birden fazla antihipertansif kullananlarda kullanılan ilaçlardan birinin akşam verilmesinin gece kan basıncı
kontrolünü daha iyi sağlayarak kardiyovasküler olay gelişimini azaltacağı
ileri sürülmektedir. Bu durumda da sabit ilaç kombinasyonu yerine ilaçların ayrı ayrı ve birinin akşam verilmesi daha yararlı olacaktır.
Spesifik durumlarda ilaç seçimi: Hipertansiyon ile birlikte Diyabetes
Mellitus varlığında JNC8 başlangıç için belirtilen 4 ilaç grubundan herhangi biri ile başlanabileceğini belirtirken ESH/ESC ve ASH/ISH rehberleri
ACEi veya ARB kullanılmasını önermektedirler. CHEP kronik böbrek hastalığı veya kardiyovasküler hastalık varlığında ACEi veya ARB nin tercih
edilmesi gerektiğini belirtmektedir. KDIGO idrarla albümin atılımının > 30
mg/gün olması durumunda ACEi veya ARB yi başlangıç tedavisi olarak
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önermektedir.
Hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı birlikteliğinde ilk tercih edilecek
ajanlar ACEi veya ARB olmalıdır. Albuminürisi olan olgularda hedef kan
basıncının <130/80 mmHg olarak belirlenmesi önerilmektedir.
Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı varlığında ASH/ISH ve AHA/ACC/
CDC beta bloker ile birlikte ACEi veya ARB önermektedirler. Angina pektoris, aort anevrizması ve geçirilmiş MI varlığında beta blokerlerin ilk tedavi
seçeneği olabileceği belirtilmektedir.
Hipertansiyon ve kalp yetmezliği durumunda ACEi,veya ARB, beta bloker
ve diüretik verilebilir. Sistolik kalp yetmezliği varlığında aldosteron antagonisti eklenebilir. Kalp yetmezliği varlığında dihidropiridin grubu KKB
leri kullanılabilirken non-dihidropiridin grubu KKB leri kullanılmamalıdır.
Hipertansiyon ve inme öyküsü varsa JNC8 ve ESH/ESC spesifik bir ajan
önermezken ASH/ISH ve AHA/ACC/CDC rehberleri ACEi veya ARB ve tiazid grubu diüretiklerine öncelik tanımaktadırlar.
Hipertansiyonun etkili tedavisi multidisipliner yaklaşımı gerektirmektedir.
Hastaların çoğunu takip ve tedavi eden pratisyen hekimlerin ve komplike
olguları izleyen hipertansiyon konusunda uzmanlaşmış hekimlerin; hastanın problemlerini yakından izlemeleri, zamanında fark ederek gidermeleri,
işbirliği içinde olmaları, hedef kan basıncına erişme konusunda enerjik
davranmaları ve hastayı da tedavi sürecine katmaları etkin bir kan basıncı
kontrolü için önemli faktörlerdir.

Diyaliz Hastasında Hipertansiyon Tedavisi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kayseri
Diyaliz tedavisine başlanan son dönem böbrek yetmezlikli hastaların
% 80-90’ında hipertansiyon (HT) saptanmaktadır. Bu hasta grubunda
morbidite ve mortaliteden en önemli nedeni kardiyovasküler olaylardır
ve buna yol açan en önemli unsur da HT olduğundan, HD hastalarında
kan basıncı düzeylerinin yakın izlemi ve HT’un etkin bir şekilde tedavisi
gerekmektedir. Hastaların yaklaşık %90’dan fazlasında hipertansiyonun
nedeni hipervolemidir ve diyalizle fazla sıvı çekilerek gerçek kuru ağırlığa
erişildiğinde kan basıncı normalleşir. Geri kalan yaklaşık % 10’dan az bir
hastada ise neden renin fazlalığıdır. Pozitif sodyum dengesi hemodiyaliz
hastalarında artmış olan mortalite ve morbiditenin önemli nedenlerinden
birisidir. Sodyum bu olumsuz etkisini daha çok kan basıncını yükselterek
göstermesine karşın, miyokard ve vasküler düz kas hücrelerinde hipertrofi, mikroinflamasyon ve oksidatif stresi arttırarak da yapabilir. KBY’li
hastalarda hipertansiyonun ve artmış kardiyovasküler mortalitenin en
önemli nedeni pozitif sodyum dengesi ve buna bağlı gelişen hipervolemi
olduğuna göre, en önemli sorun bu hastalardan ne kadar sıvı uzaklaştırılacağıdır. Diyalize giren ilk hastadaki malin hipertansiyonun ultrafiltrasyonla tedavisinin ardından “kuru ağırlık” kavramı gündeme gelmiştir.
Kuru ağırlık; hemodiyaliz hastası, antihipertansif ilaç almadan, interdiyalitik dönemdeki ağırlık artışına karşın hipertansiyonun ortaya çıkmadığı
diyaliz çıkış ağırlığı olarak tanımlanabilir.
Asıl sorun kuru ağırlığın nasıl belirleneceğidir. Günlük pratikte, birçok
hemodiyaliz merkezinde kuru ağırlık klinik yöntemlerle belirlenmektedir.
Hastanın dosyasında yazılan kuru ağırlığı kanun değildir ve her seans
değişebilir. Dolayısıyla hastanın kuru ağırlığı her seans yeniden gözden
geçirilmelidir.
Hemodiyaliz hastalarındaki hipertansiyonun %90’dan fazlasında nedenin
hipervolemi olduğu düşünülürse, kan basıncının en iyi kuru ağırlık belirteci olabileceğini düşünüyorum. Fakat asıl sorun kan basıncı düzeyinin
ne olacağıdır. Daha yüksek değerler savunulsa da, diyalize giriş kan basıncının <140/90 mmHg, çıkış kan basıncının <130/85 mmHg, 44 saatlik
ambulatuvar kan basıncı ölçümü baz alınacaksa ≤ 135/85 mmHg olması
gerektiği ileri sürülmektedir. Diyalize girişte sistolik kan basıncının <110120 mmHg, çıkışta >160-180 mmHg olmasının mortaliteyi ciddi şekilde
arttırdığı bildirilmektedir. Bu çalışmaların hiçbirisinde etkin bir kan basıncı tedavisi yapılamadığı gibi hastaların kardiyak durumları hakkında bilgi
verilmemiştir. Düşük kan basıncının mortaliteyi artırması, bu hastalarda
kalp yetmezliği geliştiği ve kan basıncının bundan dolayı düşük olduğudur. Ayrıca önerilen değerlerinde yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü
bu hastalarda ateroskleroz gelişimi için birçok risk faktörü vardır ve bu
risk faktörleri kan basıncı yüksek olanlarda daha fazla etki göstermektedir.
Özkahya ve arkadaşları (NDT 2006), antihipertansif ilaç kullanmadan sıkı
volüm kontrolü uyguladıkları hastalarında en iyi sağkalımın sistolik kan
basıncının 101-110 mmHg olan grupta olduğunu bildirdiler.

sürülmektedir. Diyaliz girişinde normal kan basıncı ve 0.48’in altında KTO
birlikteliği en önemli kuru ağırlık belirteci olarak kullanılabilir. KTO 0.48 in
altında olmasına karşın hala hipertansif olan hastalara ACEİ başlanmalı,
TA normale gelmişse ilaca devam, hasta hala hipertansif ise UF’ye devam
edilerek normal kan basıncına ulaşılabilir. Tersine, kan basıncı normal fakat KTO 0.48’in üzerinde olan hastalara ekokardiyografi yapılarak alttaki
kardiyak dilatasyon, perikardiyal sıvı birikimi ve kardiyak hipertrofi ortaya
çıkarılabilir.
Klinik olarak kuru ağırlığın belirlenmesi sırasında ortaya çıkan bir takım
olaylar, yanlışlıkla volüm-kan basıncı ilişkisinden uzaklaşmaya yol açabilir.
Bazı hastalarda normovolemi sağlanmasına rağmen hipertansiyonun
düzelmesi birkaç aya kadar uzayabilir (lag fenomeni). Bu olay, hasta hipervolemik durumdayken artan periferik damar direncindeki düzelmenin
gecikmesi olarak açıklanmaktadır. Bu hastalara sıkı volüm kontrolü uygulamaya devam edilmelidir.
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Dr. Ali İhsan Günal

Volüm-kan basıncı ilişkisinden uzaklaşılmasına yol açan diğer bir durum
ise UF yapıldıkça kan basıncının yükseldiği durum olan, paradoksal hipertansiyondur. Genel kanı, UF yapıldıkça hastanın hipovolemik hale gelip
RAAS’ın aktive olarak kan basıncını yükseltmesi şeklindedir. Fakat yaptığımız çalışmada, bu durumu Frank-Starling kanunu ile açıkladık. Hastaların EF’si belirgin hipervolemi nedeniyle düşüktü ve eğrinin inen sağ kısmındaydılar. Bir miktar UF yapıldıktan sonra preload biraz azaldı, EF arttı
ve hastalar eğrinin yatay kısmına çıkarak kan basınçları en yüksek düzeye
çıktı. Hastalar devam eden UF ile normovolemik hale gelerek eğrinin çıkan
sol tarafına ulaştılar ve normotansif hale geldiler.
Uzun süre hipervolemik kalan hastalarda, primer kardiyak bir patoloji olmasa bile, EF giderek düşmekte, UF yapılamaz hale gelmekte ve hastalara
sürekli sıvı verilmek zorunda kalınmakta. Sonuçta hastalarda ileri derecede dilate kalp, anazarka ödem, ascites ve hipotansiyon gibi bulgular ortaya çıkmakta ve yanlışlıkla “üremik kardiyomyopati” tanısı alıp bir çanta
dolusu kardiyak ilaçla gelmektedirler. Bir grup benzer durumdaki hastaya
ortalama 27 günde 18 lt UF yapıldıktan sonra EF %46’dan %61’e çıktı ve
hastaların tüm bulguları düzeldi.
UF sırasında ortaya çıkan hipotansiyon ve kas krampları kuru ağırlığa ulaşıldığını değil refill hızını aşan UF’den dolayıdır. Ayrıca ödemlerin kaybolması kuru ağırlığa ulaşıldığını göstermez.
Volüm kontrol stratejisinin en önemli bileşeni hastanın tuz kısıtlamasına
uymasıdır. Hastanın “hiç tuz eklenmemiş gıda” tüketmesi esastır. Hasta
ve hasta yakınlarının sürekli eğitimleriyle ve tekrar tekrar bu işin önemi
anlatılarak çoğu hasta tuzsuz gıdaya alıştırılabilir.

Hastaların her seansa gelişlerinde aynı giyim şeklinde, aynı beslenme
durumunda ve sürekli kalibrasyonları yapılmış tartılarda tartılması gerekmektedir. İki seans arası kilo alımı ECV’deki değişimi yansıtmaktadır. Sıkı
tuz kısıtlamasına uyan bir hastanın interdiyalitik kilo alımı 2 kg’ı (KA’ın
%3’ünü) geçmez.
Hastada ödem varlığı hipervolemi hakkında kuvvetli bilgiler vermesine
karşın, olmaması volüm fazlalığını ekarte ettirmez. Ödemin ortaya çıkabilmesi için en az 3-5 kg ECV fazlalığı gerekmektedir.
Akciğer grafisinde kardiyotorasik oranın belirlenmesi volüm durumu hakkında aydınlatıcı bilgiler verebilmektedir ve KTİ’in %50 nin altında olması
ileri sürülmektedir. Özkahya ve arkadaşları (NDT 2006), KTO’ın ≥0.48
olan hastaların, <0.48 olan hastalara göre mortalitelerinin 3.84 kez daha
fazla olduğunu göstermişlerdir. Benzer kan basıncında olmalarına karşın,
KTO’ı daha düşük olan hastaların sağ kalımlarının daha iyi olduğu ileri
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Diyaliz Hastasında Pulmoner Hipertansiyon
Dr. Eyüp KOÇ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Kırıkkale
Pulmoner hipertansiyon (PH) farklı nedenlere bağlı olarak gelişen kompleks hemodinamik değişiklikler sonucu oluşur.1 Diyaliz hastalarında mortalitenin bağımsız bir öngördürücüsü olup mortalitede en az 2 kat artışa
yol açmaktadır.2
Pulmoner arter basıncının (PAB) ölçümünde altın standart yöntem sağ
kalp kateterizasyonudur (Swann Ganz). PH, ortalama PAB’ın istirahatte ≥
25 mmHg veya egzersiz sırasında ≥30 mmHg olması olarak tanımlanır.3-4
Eğer pulmoner kapiller wedge basınç <15 mmHg ise prekapiller PH, ≥15
mmHg ise postkapiller PH’dan bahsedilir.3 Çalışmalarda 25-35 mmHg
arasındaki değerler PH sınır değeri olarak alınmıştır.5 Tanı amaçlı kullanılan Doppler ekokardiyografinin sınırlılıkları olmakla bilikte, PH taraması
için ve tedavi takibinde bu teknik halen köşetaşı konumundadır.6 Doppler
ekokardiyografi bulguları kateterizasyon değerleri ile iyi korelasyon göstermektedir.5
Erişkin yaş grubundaki genel toplumda, PH insidansı milyonda 15.9/yıl,
prevalansı ise milyonda 15-50 olduğu bildirilmektedir.3, 7-8 Ekokardiyografi
ile yapılan indirekt ölçümlere göre, son dönem böbrek yetmezliği (SDBY)
olan hastalarda PH prevalansı %17-56 olarak rapor edilmektedir.9-10
Sağ kalp kateterizasyonu uygulanarak yapılan ve 62 KBH’lı ve dispneli
(WHO sınıf 2-4) hastanın incelendiği PEPPER çalışmasında, 31 diyaliz
hastasında PH sıklığı % 77 iken, diyaliz uygulanmayan evre 4-5 kronik
böbrek hastasında % 71 olarak saptanmıştır (p>0.05). Araştırmacılara
göre, önceki çalışmalardan daha yüksek oranda PH saptanmasının nedeni
WHO sınıf 2-4 dispneli olguların çalışmaya alınması ile ilişikili olabileceği
belirtilmektedir.1
En son 2008’de modifiye edilen WHO sınıflaması ve Avrupa Kardiyoloji
Derneğinin klavuzuna göre, PH beş kategoriye ayrılarak değerlendirilmektedir (tablo). Diyaliz ilişkili PH beşinci kategoride yer almaktadır.3, 11

d) Kadiyak output artışına yol açan durumlar (renal anemi, A-V fistül,
hipervolemi).7, 15 Ayrıca bu hasta grubunda sık görülen diyastolik ve sistolik sol kalp yetmezliği post-kapiller PH oluşmasına katkıda bulunabilir.7
Bir çalışmada, PH’nun sol atriyum çapındaki artış ile ilişkili olduğu, sıkı
volüm kontrolü ile sol atriyum çapının azaltılarak PH’nun düzeltilebileceği
bildirilmektedir.2
Diyaliz hastalarında gelişen PH tedavisinde, non-farmakolojik ve farmakolojik yaklaşımlar önerilmektedir. Renal transplantasyon en seçkin tedavi
yöntemidir.5
Geniş arteriyo-venöz fistülü olup kardiyak output’u artan hastalarda, fistülün cerrahi revizyonu PH’u düzeltebilir.16-17
Dual endotelin reseptör antagonisti (Bosentan), SBDY ve PH olan hastalarda başarıyla kullanılmakta olup, doz ayarlamasına gerek yoktur.18
Ayrıca PH’nun çeşitli kategorilerinde kullanılan pulmoner vazodilatatörler
ve anti-proliferatif ajanlar vardır: Fosfodiesteraz inhibitörleri (Sildenafil),
nitrik oksit inhalasyonu, prostasiklin analoğu (treprostinil, SC), antikoagülan ve antiplatelet ajanlar (warfarin ve aspirin – zayıf etkili), kalsiyum
kanal blokerleri gibi.5
Sonuç olarak, PH, diyaliz hastalarında azımsanmayacak oranda gelişen ve
ciddi morbidite-mortaliteye yol açabilen bir tablodur. Bu hasta grubunda,
takip ve tedavi ufkumuzun gelişmesi için daha temel ve ileri çalışmalara
ihtiyaç vardır.
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DİYALİZ HASTASINDA KAN ŞEKERİ DÜZENLENMESİ
Dr. İzzet Hakkı Arıkan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
Giriş: Son dönem böbrek yetersizliği (SDBY) olan hastalarda hiperglisemi tedavisi farklı yaklaşımlar gerektirir. Bunun nedeni, bu hastalarda
hiperglisemi tedavisinin karmaşık olması, tedavi hedeflerinin ve yöntemlerinin henüz net bir şekilde belirlenmiş olmamasıdır. Kronik böbrek
hastalığı (KBH) bir taraftan insülin direnci gelişimine yol açarken, diğer
taraftan evre IV ve V kronik böbrek hastalığında (KBH) böbreklerdeki insülin klirensinin azalması söz konusudur. Dolayısıyla diyaliz hastalarının
insülin ihtiyacını önceden belirlemek güçtür ve tedavinin bireyselleştirilmesi önem kazanır.
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Glisemik Kontrol ve Hedefler: Diyaliz hastalarında kan şekeri kontrolünün hedefleri ve monitörizasyonu böbrek hastalığı olmayan diyabetik
hastalarda belirlendiği kadar net değildir. Diyabet hastalarında glisemik
kontrolün en yaygın kullanılan indeksi HbA1c’dir. Buna karşın HbA1c’in
diyaliz hastalarında kan şekeri kontrolünün değerlendirilmesindeki yeri
böbrek hastalığı olmayanlar kadar doğru olmayabilir. HbA1c ölçüm metodu olarak agar jel elektroforezi kullanılırsa, yüksek üre değerleri HbA1c
‘in yalancı olarak yüksek hesaplanması ile sonuçlanabilir. Diğer ölçüm
metodlarında (“Boronat-agarose affinity chromatography” veya tiobarbitürik asit metodu) ise bu sorun ortadan kalkar (1,2). Buna karşılık
diyaliz hastalarında özellikle eitrosit yaşam süresinin kısa olması, anemi
ve eritropoiezi uyarıcı ajanların (ESA) kullanımı HbA1c ‘in daha düşük
ölçülmesine yol açabilir. Dolayısıyla glisemik kontrolün hatalı olarak daha
iyi olduğunu düşündürebilir (3,4). Son zamanlarda SDBY hastalarında
glikozillenmiş albümin düzeylerinin glisemik kontrolü daha iyi yansıtabildiği bildirilmektedir (5,6). HbA1c eritrosit yarı ömrü 120 gün olduğu
için yaklaşık 3 aylık glisemik kontrolü, glkozillenmiş albümin ise albümin
yarı ömrü 20 gün olduğu için 1-2 haftalık glisemik kontrolü yansıtır. Glikozillenmiş albümin hala yaygın olarak kullanılmadığından ve KBH olan
hastalarda sınırları kesin olarak belirlenmediğinden, diyaliz hastalarındaki
glisemi kontrolünün değerlendirilmesi hala HbA1c ile yapılmaktadır (7).
Diyaliz hastalarında glisemik kontrolün etkilerini test eden randomize
kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda yapılan gözlemsel çalışmaların sonuçları ise çelişkilidir (8-10). Diyabeti olan SDBY olan hastalarda HbA1c düzeyleri ile mortalite arasında bir ilişki saptanmazken (8),
başka bir çalışmada ise HbA1c ‘de %10’dan fazla bir artış ile mortalitenin
%40 arttığı rapor edilmiştir (9). Bir analizde ancak çok yüksek glisemisi
olanlarda sağkalımın azaldığı gösterilmiştir (10).
Amerikan Diyabet Birliği (ADA), genel olarak hedef HbA1c değerini > %7
olarak ve normale yakın bir değer olarak vermiştir, ancak istenmeyen hipoglisemiden mümkün olduğunda kaçınma gerekliliğinin altını çizmiştir
(10). SDBY olan hastalarda hipogliseminin daha sık görüldüğü rapor edilmiştir (12). Diyabetin tıbbi tedavisindeki ADA standartları, ciddi komplikasyonları veya ek hastalıkları veya hipoglisemileri olanlarda hedef HbA1c
değerini %7.5-8 olarak önermektedir (13). Dolayısıyla bazı araştırıcılar,
diyaliz hastalarında eğer hasta 50 yaşın altında ve belirgin bir ek hastalığı
yoksa hedef HbA1c değerini %7’e yakın (%7-7.5), eğer yaşlı ve birçok ek
hastalığı varsa %8’e yakın (%7.5-8) olarak öneriyorlar (7).
Hiperglisemi Tedavi Yaklaşımları : Diyaliz hastalarında hiperglisemi
tedavisi genel popülasyonda olduğu gibi yaşam tarzı değişikliklerini ve
tıbbi tedaviyi (insülin ve oral hipoglisemik ajanlar) kapsar. Diyaliz hastalarınında tuz, protein ve sıvı kısıtlamaları gereksinimi bu hastalarda diyet
oluşturulmasını karmaşık hale getirebilir. 2005 K/DOQI kılavuzu diyaliz
hastalarında daha çok insülin preparatlarını kullanmasını önermektedir
(14). Diyaliz hastaların oral antidiyabetik ajanların güvenliği konusunda
endişeler bulunmaktadır.
Diyaliz hastalarında insülin tedavisinin temel prensipleri genel olarak böbrek hastalığı olmayanlarla benzerdir: Bazal insülin ve nutrısyonel insülin
uygulamaları. Bununla beraber bir diyaliz hastasının başlangıçtaki insülin
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dozu, böbrek hastalığı olmayanlarda belirlenen doza göre yarı dozda azaltılıp başlanmalıdır (7). Tipik bir insülin uygulamasında bazal insülin (orta
veya uzun etkili) ve nutrisyonel insülin (kısa etkili veya hızlı etkili) bulunmaktadır. İnsülin glargine en uzun süreli insülindir, böbrek yetersizliğinde
etki süresi daha da uzayabilir. Insülin detemir ve NHP insülin bazal insülin
sağlamak için günde 1-2 kez uygulanabilir. Teorik olarak kısa etkili insülinlerin (regüler) hipoglisemi yapma riski hızlı etkili insülinlerden (lispro,
aspart ve glulisine) daha fazladır. Bazı durumlarda hızlı etkili insülinler yemekten hemen sonra bile yapılabilir. Hemodiyaliz hastalarında hızlı etkili
insülinler kısa etkili insülinlere göre daha avantajlı olabilir. Hemodiyaliz
hastalarında hastalarının hemodiyalize girdiği günlerde günlük insülin gereksinimlerinin değişebileceği unutulmamalıdır. Diyaliz hastalarında insülin tedavisi kişiselleştirilmelidir. Bazılarında günde 1-2 kez bazal insülin
tedavisi (örn, NPH insülin) yeterli olurken, bazılarında birden çok insülin
uygulamaları gerekebilir.
Bazı klinisyenler özellikle halen bir oral antidiyabetik ilacı kullanmakta
olan ve kan şekeri kontrolü iyi olan hastalarda bu ilaçlara devam etmeyi tercih etmektedirler (7). Bu amaç için tercih edilen ajanlar glipizid ve
repaglinid’dir. Oral antidiyabetik ajanlardan biguanidler (metformin) diyaliz hastalarında laktik asidoz riski nedeniyle önerilmemektedir. Sülfonilüre
grubu ajanlardan uzun etkili (gliburid, klorpropamid) ve/veya eliminasyonu böbrekten olan ajanların diyaliz hastalarında kullanılması ciddi ve
uzamış hipoglisemi risklerinden dolayı önerilmemektedir. Bu açıdan, kısa
etkili ve karaciğerden elimine edilen ajanlar (glipizid) daha güvenilirdir.
Thiazolidinedionların (pioglitazon ve rosiglitazon) KBH’da hipoglisemi riskini artırmazlar. Hemodiyaliz hastalarında glisemik kontrolde etkilidirler
(15,16). Buna karşın, rosiglitazonun hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite riskini artırdığı rapor edilmiştir (17). Thiazolidinedionların hepsi sıvı retansiyonu yaparak kalp yetersizliğine yol açabilir. Kırık
riskini de artırabilirler. Pioglitazonun mesane kanseri riskini artırabileceği
konusunda da şüpheler vardır (18).
Dipeptidil peptitaz 4 (DPP-4) inhibitörleri (sitagliptin, saxagliptin, alogliptin ve linagliptin) KBH olanlarda iyi tolere edilmiş ve hipoglisemi riski
düşük bulunmuştur. Bazılarında (sitagliptin ve saxagliptin) böbrek yetersizliğinde doz ayarlanması gerekebilir. Randomize kontrollü çalışmalarda
KBH olanlarda etkili ve güvenilir bulunmakla beraber, uzun süreli kullanımına ait veriler yoktur (19).
GLP-1 agonistlerinin (Exenatide ve liraglutide) SDBY’de ciddi yan etkilerinden dolayı kullanılması önerilmemektedir (19). Meglitinidlerin (repaglinid ve nateglinid) etki mekanizması sülfonilürelerle benzerdir. Bununla
beraber etki süresi daha kısadır ve hipoglisemi riski daha azdır. Nateglinidin hipoglisemi riski daha az olabilir ve KBH’da test edilmiştir (20).
α-glukosidaz inhibitörleri (akarboz ve miglitol) serum kreatinin değerleri
2 mg/dl’in üzerinde olanlarda kontrendikedir. Safra asidi bağlayıcıları (sevelam) KBH lolanlarda test edilmemiştir. Dopamin-2 agonistlerinin (bromokriptin) KBH’da kullanımınınetkileri bilinmemektedir.
Periton Diyalizi ve Glisemik Kontrol: Periton diyalizi tedavisi gören
hastaların kan şekeri kontrolü tedavinin özelliklerinden dolayı farklılıklar gösterir. Periton diyalizi sıvı yüksek miktarda glikoz içerir ve bunun
emilmesi diyabetin metabolik bozukluklarını artırır. . Periton geçirgenliği
yüksek olan hastalarda, periton sıvısındaki glikozun hızlı emilmesi kan
şekerinin yükselmesine ve ultrafiltrasyonun azalmasına neden olabilir (7).
İnsülin cilt altı veya periton içine uygulanabilir. Buna karşın, periton içine insülin uygulaması artmış peritonit riski, daha fazla insülin uygulama
gerekliliği nedenleriyle artık pek uygulanmamaktadır (7). Ultrafiltrasyon
amacıyla yüksek glikoz içeriği olan periton diyaliz solüsyonları yerine kullanılan “icodextrin” (bir glikoz polimeri) ile daha iyi kan şekeri kontrolü
sağlanabilir. Bununla beraber “icodextrin” kullanımında, “icodexterin”in
maltoz gibi metabolitleri bazı glikometrelerde (“glucose dehydrogenase/
pyrroloquinolinequinone cofactor” temelli) yalancı yüksek kan şekeri ölçümlerine yol açabilir
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CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİ NASIL GELİŞİR?

•

Dr. Ender Hür

FGFR1-3 reseptörlerinin D3 kısmının ikinci yarısı alternatif olarak ayrılarak kendine özgü epitel ve mezankimal ligand bağlama özelliği kazanır
(FGFR1b-3b ve FGFR1c-3c) (8)

Böbrek fonksiyon bozukluğu ve hiperparatiroidizm arasındaki ilişki 1969
yılında Bricker ve ark. tarafından tariflenmiştir. Glomerüler filtrasyon hızında azalma ve buna bağlı olarak fosforun birikmesi ve kalsiyum düşüklüğüne karşı kompanzasyon için fosfor atılımı ve kalsiyum reabsorbsiyonunu arttırmak için paratiroid dokuda hiperplaziye neden olan paratiroid
hormon sekresyonunun uyarıldığı gösterilmiştir (1,2). Bu tezi destekler
şekilde kronik böbrek yetmezliği olan sıçanlarda sevelamer kullanımı ile
fosfor kontrolünü takiben PTH düzeylerinde düşme ve paratiroid hiperplazide gerileme ile sekonder hiperparatiroidide fosfor birikmesinin önemi
ortaya konulmuştur (3).
Bricker 1972 yılında kronik böbrek yetmezliği hastalarında, eğer bağırsaktan kalsiyum absorbsiyonunun azalması D vitamini direncine bağlı ise,
hiperparatiroidizmin gelişmesinde ilave bir faktöre daha ihtiyaç olduğunu
ileri sürmüştür (2). Bundan tam 40 yıl sözü edilen bu faktörün daha sonra “Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23)” olduğu bulunmuştur. FGF23
Fosfat kontrolünde rol alır, osteositler tarafından Kalsitriol yüksekliğine
yanıt olarak salgılanır, proksimal tübülde Na-P ko-transporter (NPT2)
ekspresyonunu azaltır, 12. Kromozomda bulur. Gen mutasyonları FGF23’
ün proteolize karşı direnç kazanmasına ve aktivitesinin artmasına neden
olabilir (4).
Özet olarak KBY hastalarında, Ca / P hemostazı bozulur, böbrek fosfor atılımı azalır, serum fosfor düzeyi artar, Fosfatonin (FGF-23) artar, kalsitriol
sentezi azalır, PTH sentez ve sekresyonu artar.

FGF23
Heparan sülfat’a afinitesi düşüktür.
Kan dolaşımında bulunabilir
Sistemik fonksiyonlar yerine getirebilir (9).
Diğer FGF’ler: Heparan sülfat’a afinitesi yüksek.
Hücre membranları tarafından yakalanır ve tutulur. Bu yüzden sadece parakrin etkileri vardır (10).
•

FGF19
•

•

•

Kolesterol-7-α-OHlase (CYPA1) (safra asit sentezi hız kısıtlayıcı basamak ta inhibisyon (11)

FGF21
•

Trigliseridleri düşürür

•

Adipositlerde insüline bağımlı “glukoz uptake”i artırır (12).

FGF23

Üremik toksinler:
•

Üremi karmaşık bir metabolik durumdur.

•

Üre
•

Hafif yükseklik: belirteç

•

Ciddi yükseklik tehlikeli (13)

•

Düşük seviye iyi midir? (J eğrisi)

PTH üremik toksindir ( 1979, Massry) SHPT tedavisiyle hayat kalite ve
süresi etkilenir:

Üremi de Normal seviye?

•

Kemik ağrısı

Htc ve PTH Üremik normal seviye (14,15)

•

Kırık insidansı

•

Kas fonksiyonları

•

Hematopoez

•

Bağışıklık sistemi fonksiyonları

•

Kaşıntı

•

Kalsiflaksi’ye neden olur.

SHPT Patogenezi Aktörleri :
•

Elektrolitler: Ca, P
•

•

Reseptör: CaSR

Fosfatonin: FGF23,
•

•

Reseptör: FGFR1, Klotho…
Vit D

•

Reseptör: VDR

FGF23:

•

Epidemiyolojik çalışmalarda yüksek FGF23 kötü klinik sonlanım ilişkisi (16)

•

Epidemiyolojik çalışmalarda neden –sonuç?

•

? En ağır KBY hastaları en yüksek FGF23 (FGF23 koruyucu hormon
mu?)

FGF-23 ve D vitamini paradoksu!
•

Prediyaliz ve HD hastalarında D vitamini sağ kalımı arttırır (17).

•

Kalsitriol FGF-23 sekresyonunu uyarır.

•

Yüksek FGF-23 mortalite artışı ile ilişkilidir.

•

İleri KBY’de D vitamini FGF-23 sekresyonunu sağlıklılarda olduğu
gibi güçlü şekilde uyarmaz

•

KBY de Hiperfosfatemi mortaliteyi arttırır.

•

D vitamini fosforu arttırdığı halde sağ kalımı arttırır (18).

•

Sonuç olarak D vitamininin yararlı etkileri FGF-23 ün olumsuz etkilerinden daha baskın olabilir (19).

•

7 adet FGF tanımlanmış

FGF23 ü Nötralize etmek Anti-FGF23 Antikor:

•

FGF23: Fosfat hemostazı “Fosfatonin”

•

•

Akut:

251 aa. polipeptid

•

Vit D artışı,

•

Osteoblast ve osteositler

•

PTH süpresyonu (20,21)

•

hipotalamus, over, testis, timüs, beyin, koroid pleksüs, kalp,
paratiroid bez (5)

•
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Hücre dışı domain: Ig benzeri yapıda (D1-D3) (6,7)

•

Kronik:
•

KBY progresyonuna etkisiz

Serumda (t1/2: 58 dakika)

•

Kardiyak parametrelere etkisiz (22)

•

biyolojik aktif: intact FGF23

•

Fosfat toksisite (23)

•

İnaktif C-terminal FGF23

•

FGF23 kardiyomyopati (24)

FGF reseptörleri:

FGF23-iyi midir/kötü müdür ?

•

Farklı genlerin kodladığı FGFR1,2,3 ve 4

•

•

Hücre içi domain: Tirozin kinaz aktivite

Shalloub ve ark.
•

Aort kalsifikasyon artışı
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•

KV ölümler (25)

•

FGF23 artışı patolojik? Adaptif !

•

“off-target effect” teorisi:
•

Ko-reseptör klotho yokluğunda

•

FGF23R-2 aktivasyonu

•

Kardiyomyopati

•

GELECEKTE

•

Fizyoojik olarar FGF23 rolü?

•

FGF23 arttıran diğer etkenler?

•

KBY her evresinde optimum FGF23 düzeyleri?

•

Adaptif reaksiyonlar için “on-target” artış?

•

“off-target” etkilerini azaltmak?

•

Hücredışı bölgesi “venus flytrap” benzeri iki loblu motif.
Ca bağlandığında kapanır ve konformasyon değişikliği hücre içi sinyali
başlatır (37,38).
CaSR Biyosentezi:
•

Endoplazmik retikulumda : Bir peptid sinyali ile sentez başlar ve
monomerlerin 129 ve 131. sıradaki Sisteinleri aracılığıyla dimerler
oluşur (39,40).

•

Golgi’de: Glikozilasyon yapılır

•

Biyolojik aktif CaSR’ ye Ca bağlandığında G proteinlerini aktive eder
bu da fosfolipaz C’yi uyarır, bu Diacylglycerol ve inositol 1,4,5-trifosfat (IP3) üretir ve sırasıyla adenilat siklaz inhibisyonu ve Rho kinaz
aktivasyonuna neden olur (41).

•

İnositol 1,4,5-trifosfat (IP3) hücre içi depolardan Ca salgılanması
yapar.

•

CaSR: Gi aracılığı ile adenilat siklazı inhibe eder

•

Hücre içi Ca’u arttırarak dolaylı olarak cAMP’yi azaltır (42).

KLOTHO PROTEİNİ
•

Transmembran protein

•

Kısa yaşam

•

Kısırlık

•

Arterioskleroz

•

Ciltte atrofi

•

Osteoporoz

•

Amfizem

•

Klotho geni, beta-glucosidase enzim dizilimi ile benzer kodlar taşır
(26).

•

Yaşlanmayı baskılamakla ilişkilidir (27).

•

FGF23-FGF23R bağlanmasını ko-reseptör fonksiyonu göstererek
stabilize eder (28,29).

•

Böbrek, paratiroid, pituiter, choroid plexus’ta bulunur.

•

FGF23 etkinliği için gereklidir.

•

Transgenik farelerde
•

CaSR desensitize olur mu?
•

Sürekli agonistlere maruz kaldığında CaSR desensitize olabilir.

•

Filamin A: Desensitizasyona karşı direnç sağlayan aktin bağlayıcı
büyük proteindir (43).

CaSR’ yi bağlayan proteinler

FGF23-/- ve Klotho knock-out Klotho-/-

Benzer fenotip göstermiştir (30).
•

FGF23 için ana reseptör FGFR1 dir.

•

Klotho proteini bu reseptöre olan selektiviteyi ve FGF23’ün böbrek
üzerine olan etkinliğini belirler (31).

•

Klotho protein tipleri:
•

Soluble (Çözünen)

•

Transmembran

•

FGF23 “çözünen tip”in salgılanmasını arttırır.

•

“Çözünen Klotho” Na/Pi IIa kanal aktivitesini azaltır. (FGF23’den bağımsız olarak):::::Fosfatüri (32)

CaSR
•

1993 te klonlama yöntemiyle gösterilmiştir. (Brown ve ark.) (33)

•

Dolaşımdaki PTH düzeyini regüle ederek serum iyonize Ca’ u düzenler.

•

Paratiroid

•

Kalsitonin salgılayan tiroid C hücreleri

•

Bağırsak

•

Kemik böbrekte bulunur.

G-protein reseptörleri grubu “C-Ailesi”:
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GPRC6A (aa-divalan katyon duyarlı reseptör): 2.CaSR (34,35)

Hücredışı 612 aa, takiben 250 aa 7 transmembran heliks ve 200 aa içeren
C-terminal (36).

•

G proteinleri

•

Flavin A

•

Caveolin-1: hücre yüzeyinde küçük girinti (44).

•

K kanalları: Kir4.1, Kir4.2

•

Reseptör aktivitesi modifiye edici protein (RAMP1, 3):
CaSR’nin hücre yüzeyine translokasyonunu sağlar

•

E3 ubiquitin ligase dorfin: CaSR’ nin proteozomal degredasyonunu düzenler (45)

CaSR gen ekspresyonu upregülasyonu
•

Ca: CaSR aracılığıyla

•

Kalsimimetikler: CaSR’yi allosterik mekanizmayla aktive eder

•

Vit D: Vitamin D yanıt elemanlarının (VDRE) CaSR geninin 2 promotoru ile (46)

•

Sitokinler (IL-1B, IL-6) (47)

•

Vit D reseptörü (VDR)

•

CaSR kendisi

CaSR aktivatörleri
•

Tip I agonistler: CaSR’yi aktivasyonu için hücre dışı Ca ihtiyacı yoktur

•

Katyonlar

•

+2 değerlikliler: Mg, Sr

•

+3 değerlikliler: La, Gd

•

+ yüklü organik moleküller

•

Poliaminler (spermine), aminoglikozidler, protamin, poliarginine
(48)

•

Tip II agonistler: CaSR’yi aktivasyonu için hücre dışı Ca ihtiyacı vardır.

•

Metabotropik glutamat reseptörleri

•

GABAB

•

L-aa: aromatik aa, allosterik aktivatörler (kalsimimetikler) (49)

•

Tat reseptörleri

•

CaSR bağlanma yeri

•

Feromon reseptörleri

•

Trans membran domain: Kalsimimetikler

•

Hücre dışı domain: aa (50)

•

CaSR’ nin allosterik inhibitörleridir.

•

Trans membran domain (TMD) e bağlanır. (kalsimimetikler gibi)

•

Ancak kalsimimetikler CaSR’yi aktif konformasyonda stabilize ederken

•

Kalsilitikler tersini yaparak inaktif konformasyonunu stabilize ederler
(51).

Vitamin D Resepörleri
•

Paratiroid hücrelerinde
•

•

Kalsitiriol bağlandığında paratiroid hücre proliferasyonunu inhibe eder

PTH geninde Vit D yanıt elementi bulunur.
•

Kasitriol bağlandığında PTH gen ekspresyonunu ve dolayısıyla
sentezini inhibe eder (52).
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Dr. Hülya Taşkapan
Turgut Özal Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya
Kronik böbrek hastalarında kardiyovasküler hastalıklara bağlı yıllık mortalite oranı oldukça yüksektir. Kardiyovasküler ölüm sebepleri kronik
böbrek hastalarındaki mortalitenin yaklaşık yarısından sorumludur. Bu
hastalarda artmış kardiyovasküler mortalite insidansından yaş, cinsiyet,
hipertansiyon, dislipidemi, sigara ve diyabet gibi geleneksel risk faktörleri
yanısıra anormal kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve parathormon (PTH) seviyeleri, proteinüri, üremik toksinler, hücre dışı sıvının artmış olması, hiperhomosisteinemi, artmış renin angiotensin aktivitesi, trombojenik faktörler, inflamasyon, oksidatif stres, malnutrisyon, anemi vb gibi geleneksel
olmayan risk faktörleri de sorumlu tutulmaktadır. Yüksek parathormon
(PTH) düzeylerinin kardiyovasküler sistem üzerinde zararlı etkilerinin
olduğu bilinmektedir. Artmış PTH seviyesi kardiyovasküler morbidite ve
mortaliteye değişik yollardan katkıda bulunmaktadır. Böbrek yetmezliğinde sekonder hiperparatiroidinin (SHPT) en ciddi sonucunun PTH’nun
kalp yapısı ve fonksiyonları üzerine olan etkileridir. PTH, kardiyovasküler
sistem üzerine olumsuz etkilerini PTH reseptörleri veya renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi üzerinden göstermektedir. Hiperparatiroidili hastalarda arter katılığında artış, arteryel reaktivitede değişiklik, sol ventrikül
hipertrofisi, mitral ve aort kapaklarında kalsifikasyon prevelansında artma
saptanmıştır. Bazı in vitro deneysel çalışmalar, yüksek PTH düzeylerinin
kardiyovasküler sistemde anormal enerji metabolizmasına ve kalp debisinde azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Sıçanlarda yapılan çalışmalarda da artmış PTH düzeylerine maruz kalan kardiyomiyositlerde
hipertrofi geliştiği bildirilmiştir.
Artmış PTH ve PTH tarafından indüklenen mineral metabolizmasındaki
değişikliklerin üremik kardiyomiyopati patogenezinde önemli rol oynadığını gösteren birçok çalışma vardır. Kronik böbrek hastalarında yüksek
plazma PTH, Fosfor (P), CaxP seviyeleri ve uzun süre kalsiyum (Ca) içeren P bağlayıcılarının kullanımına bağlı aşırı Ca yüklenmesi sonucunda arterlerde, kalp kapaklarında ve miyokartta kalsifikasyon meydana gelmektedir. Ayrıca PTH’nun fibroblastları aktive ederek miyokardiyal fibrozis
gelişmesine neden olduğu ve buna bağlı olarak sol ventrikül hipertrofisi
geliştiği gösterilmiştir.

Yüksek PTH seviyeleri ile artmış ani ölüm riski arasında ilişki gösterilmiştir. PTH’nun direkt miyokardiyal kontraktilite üzerine olan etkisi hayvan miyositlerinde selüler Ca birikiminin kontraktiliteyi arttırdığı gösterilmiştir. Membranlarındaki spesifik reseptörler sayesinde miyokardiyal
ve vasküler hücreler PTH’nun hedeflerindendirler. Deneysel çalışmalar
PTH’nun izole kardiyomiyositler üzerinde pozitif inotropik ve kronotropik
etkileri olduğunu göstermiştir. İntraselüler Ca artışı ve cAMP aktivitesi ile
bu durumdan sorumludur. Öte yandan PTH indirekt olarak miyokardiyal
kontraktilitesini azaltmaktadır .
PTH’nun kardiyak fibroblastların aktivasyonu ile interstisyel fibrozis geliştiğine dair kanıtlar saptanmıştır. Üremik farelerde yapılan çalışmalarda
paratiroidektominin miyokardiyal interstisyel fibrozisi önlediği bildirilmiştir. Üremi ile ilişkili kardiyak fibrozis sol ventrikül kompliyansında azalma
ve sonucunda da diyastolik disfonksiyona neden olmaktadır. Artmış PTH
sol ventrikül kitle indeksini arttırmaktar ve sol ventrikül hipertrofisine neden olmaktadır.
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Ciddi Sekonder Hiperparatirodinin Kardiyovasküler
Sonuçları Nelerdir

Aldesteron ve PTH nun uygunsuz salınımının kardiyovasküler hastalık gelişimi ve ilerlemesinde güçlü bir ilişki vardır. Aldesteron ve PTH arasında
bu ilişki iki taraflıdır. PTH, aldesteron sekresyonunu PTH/PTH-rP reseptörüne bağlanıp adrenal zona glomerulosa hücrelerinde kalsiyum konsantrasyonunu arttırarak ve indirekt olarak angiotensin II nin oluşturduğu
etkiyi artırarak neden olmaktadır. Bu durum paratidoidektomi sonrasında
aldesteron düzeylerinin düşmesi ve buna paralel olarak kardiyovasküler
mortalite de azalmayı açıklamaktadır.
Sonuç olarak, artmış PTH seviyesi kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye değişik yollardan katkıda bulunur. KBY hastalarında yüksek PTH
seviyesi sonucu olarak kardiyovasküler yapı ve fonksiyonlarında değişiklikler sık olarak gözlenir. Kronik böbrek hastalarında artmış PTH, vasküler düz kas hücrelerinde intraselüler Ca artışına, damar duvarlarında
Ca,P depolanmasına, vasküler düz kas duvarının lümen oranında artışa,
miyokardiyal kalsifikasyona, kalp kapaklarında kalsifikasyona, kardiyak
kontraktilite kuvvetinde ve hızında artışa, kardiyomiyosit mitokondriyel
enerji üretiminde artışa, sol ventrikül kitlesinde artışa, kardiyomiyosit
hipertrofisine, interstisyel fibrozise, lipoprotein metabolizmasında bozulmaya, insülin direncinde artışa, aldesteron segresyonunda artışa, hipertansiyona yol açarak kardiyovasküler sistem üzerindeki zararlı etkilerini
oluşturmaktadır.

İleri böbrek yetersizliği olan hastaların çoğunda hiperplastik paratiroid
bezleri fizyolojik denetime yanıt vermemekte ve tedaviye direnç saptanmaktadır. Bu geri bildirim sisteminin kaybı sonucunda Ca ve P düzeylerinin birlikte yükselmesi metastatik kalsifikasyonlara yol açmaktadır. Bu
durumla ilgili en çok bilinen komplikasyonlar; arterlerin, miyokardın ve
kalp kapaklarının kalsifikasyonu olup, kronik böbrek hastalarında kardiyovasküler sebeplere bağlı yüksek mortalite oranlarına katkıda bulunmaktadır. Bu hastalarda koroner arterlerin kalsifikasyonu sonucunda oluşan
iskemik kalp hastalıkları, kalp ileti sistemindeki kalsifikasyonlar nedeniyle
gelişen ciddi aritmiler, miyokardın kalsifikasyonuyla meydana gelen sol
ventrikül hipertrofisi, sistolik ve diyastolik disfonksiyon, mitral anülüs,
mitral ve aort kapak kalsifikasyonları sık görülen kalp hastalıklarıdır.
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CİDDİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİYİ NASIL TEDAVİ EDELİM?
Dr. Sabahat Alışır Ecder
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Kliniği, İstanbul
Sekonder hiperparatiroidi kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda karşılaşılan önemli sorunlardan biridir. Bazı kronik böbrek hastalarında ciddi
düzeylerde görülebilen sekonder hiperparatiroidi önemli bir morbidite ve
mortalite nedenidir.
Sekonder hiperparatiroidi tedavisinde amaç, hem kalsiyum ve fosfor
dengesinin sağlanması, hem de parathormon düzeylerinin baskılanmasıdır. Bu sayede sekonder hiperparatiroidiye bağlı mineral-kemik hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir ve uzun dönemde kardiyovasküler morbidite
ve mortaliteye yol açabilen vasküler kalsifikasyonların gelişmesi en az
düzeyde tutulabilir.
Kronik böbrek hastalarında mineral-kemik hastalığının tanısı, önlenmesi
ve tedavisi ile ilgili olarak yayınlanmış önemli kılavuzlardan biri KDIGO
(Kidney Disease Improving Global Outcomes) kılavuzudur (1,2). Bu kılavuza göre sekonder hiperparatiroidisi olan hastalarda yapılması gereken
tedaviler aşağıda özetlenmiştir.
Serum Fosfor Düzeyinin Düşürülmesi ve Serum Kalsiyum Düzeyinin Korunması
Evre 3 – 5 kronik böbrek hastalarında serum fosfor düzeyi normal sınırlarda tutulmalıdır. Diyaliz tedavisi gören kronik böbrek hastalarında ise
yükselmiş olan serum fosfor düzeyleri normal sınırlara doğru indirilmelidir. Bu hastalarda ayrıca serum kalsiyum düzeyi normal aralıkta tutulmalıdır. Ek olarak, diyalizat kalsiyum konsantrasyonunun 1.25 – 1.50 mmol/L
(2.5 – 3.0 mEq/L) aralığında olması önerilmektedir.
Hiperfosfateminin tedavisi için, fosfordan fakir diyete ek olarak fosfat
bağlayıcı ajanlar kullanılmalıdır. Eğer hastalarda hiperkalsemi varsa veya
kalsiyum fosfor çarpımı 55 mg2/dl2’nin üzerinde ise kalsiyumlu fosfor
bağlayıcıların, kalsitriolun ve D vitamini analoglarının dozları azaltılmalı ya
da bu ilaçlar kullanılmamalıdır. Ayrıca, arteriyel kalsifikasyonların varlığında ve/veya adinamik kemik hastalığı söz konusu ise ve/veya parathormon
düzeyleri aşırı derecede düşük ise kalsiyumlu fosfat bağlayıcıların dozu
azaltılmalı veya kesilmelidir. Alüminyum intoksikasyonu tehlikesi nedeniyle alüminyumlu fosfor bağlayıcılardan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Tedaviye inatçı hiperfosfatemilerin olduğu hastalarda hemodiyaliz tedavisinin uzatılması yararlıdır.
Anormal Parathormon Düzeylerinin Tedavisi
Evre 3 – 5 kronik böbrek hastalarında en uygun parathormon düzeyinin
ne olması gerektiği bilinmemektedir. Bu hastalarda parathormon düzeylerinde giderek artış gözlenmekte ise kalsitriol veya D vitamini analogları
tedavisi önerilir. Diyaliz tedavisi görmekte olan kronik böbrek hastalarında
parathormon düzeyleri normalin iki ile dokuz katı arasında tutulmalıdır.
Bu hastalarda parathormon düzeyinin kontrol altında tutulabilmesi için
kalsitriol, D vitamini analogları veya kalsimimetikler verilmelidir. Kalsimimetikler, kalsitriol veya D vitamini analogları ile kombine olarak kullanılabilir.
Sekonder hiperparatiroidisi olan kronik böbrek hastalarında, hiperkalsemi varlığında kalsitriol veya D vitamini analoglarının dozu azaltılmalı ya
da tedavi kesilmelidir. Hipokalsemi varlığında ise kalsimimetiklerin dozu
azaltılmalı veya kesilmelidir. Parathormon düzeyleri normalin üst sınırının
iki katından daha düşük seviyelere inerse kalsitriol, D vitamini analogları
ve/veya kalsimimetikler azaltılmalı ya da kesilmelidir.
Tüm medikal tedavilere dirençli olan sekonder hiperparatiroidili diyaliz
hastalarında paratiroidektomi yapılması gerekli olabilir.
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Önce Periton Diyalizi Kavramı ve Ev Diyalizi
Dr.Taner Çamsarı
9 Eylül Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
Son yıllarda Türkiyede ve Dünya da Periton diyalizi uygulanan hasta sayısında görülen azalma dramatik boyutlara ulaşmıştır. Bu azalmanın en
belirgin nedenlerinden birisi Hemodiyaliz sektörünün acımasız rekabetidir. Periton diyalizi bir tür ev diyalizidir. Ev diyalizinin diğer bir uygulama
çeşidi de evde yapılan hemodiyalizdir. Ev diyalizi uygulamaları gerek hasta yaşam kalitesi açısından gerek maliyet açısından merkez diyalizlerine
göre daha üstünlük göstermektedir.
Türk Nefroloji derneğinin 2013 yılı başına kadar toplanan verilerinin genel
analizi aşağıdaki gibidir.
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Work Group: KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis,
evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney diseasemineral and bone disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl 113, S1S130, 2009.

Dünya çapındaki PD penetrasyon oranları şu şekildedir.
•

1980 li yıllarda.................. %15

•

1990-95 arası..................... %15

•

1997 de............................. %14

•

Günümüzde.......................% 11 dolaylarında

ABD, Kanada, Danimarka ve Hollanda ‘da yapılmış, 6 tane büyük ölçekli kayıt (Registry) çalışması, 3 tane ileriye dönük kohort çalışması eleştirel olarak gözden geçirilmiş. Bunun amacı HD
ve PD tedavilerindeki temel yönleri ve eğilimleri karşılaştırmak.
Sonuçlar ölüm bakımından Göreceli Risk (Relative risk) olarak karşılaştırılmış.
Sonuçlar :
1. Diyabetik olmayan hastalarda PD , HD ‘e kıyasla eşit ya da daha iyi bir
sağkalım sağlıyor (ABD, Danimarka ve Kanada ‘da)
2. Göreceli ölüm riski tedavide geçen süreye bağlı. İlk 1-2 yılda PD ölüm
oranları HD ‘e göre daha düşük, daha sonra alt gruplara göre bu risk
değişiyor.
3. ABD ‘de 45 yaş üstü diyabetiklerde sağkalım bakımından HD daha üstün.Ancak Kanada ve Danimarka ‘da bu fark da yok.
4. Göreceli ölüm riski analiz biçimine göre değişiyor (as treated, intention
to-treat) 5.ABD ‘de PD sonuçlarının HD ‘e göre daha iyileştiği gözlenmiştir. 6.DM, Yaş, Eşlik eden hastalıklar; her iki tedavi biçiminde de yaşam
süresine etki eden en önemli 3 etken olarak görülmüştür.
PD tercihini azaltan ya da HD ‘e geçişe yol açan nedenler:
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Tedaviye bağlı nedenler: Enfeksiyonlar(Peritonit,tünel enfeksiyonu, çıkış
yeri enfeksiyonu vb.
Yetersiz diyaliz:Kt/V ya da Kr. Klerens gibi hedefleri tutturamamak,
UF yetmezliği; Kuru ağırlığa
fazlalığı,mekanik sorunlar,

ulaşamamak,sürekli

bir

volum

Kateter sorunları : Enfeksiyonlar, mekanik komplikasyonlar
Sistem ile ilgili sorunlar: Altyapı yetersizliği, hasta eğitimindeki yetersizlik, Periton diyalizi hizmeti olmayan bir yere taşınma, merkez etkisi, tedarikçilerin durumu , yeteneği vb.,hekime yapılan/yapılmayan geri ödeme,
merkezin hastayı sahiplenip sahiplenmemesi,
Hasta ile ilgili sorunlar: Hastanın bıkması, aile, yaş, meslek vb. toplumsal nedenlerseyahat ve ulaşım gibi coğrafi nedenler, kalan böbrek işlevlerinin yitirilmesi, nöröpati ve körlük gibi diyabete bağlı komplikasyonlar,
karın cerrahisi ya da fıtık gelişimi, solunumsal hastalıklar, kronik öksürük,
inme vb. el yeteneğinin yitirilmesine yol açan nedenler.
Periton diyalizini nasıl sürdürebiliriz ? Peritonit profilaksisi, membranın korunması glukoz polimerlerinin ve ACE inhibitörlerinin kullanılması,diyaliz
reçetelendirmesinin kalan böbrek işlevlerine göre düzenlenmesi, kateter
işlev bozukluklarının düzeltilmesi, daha iyi bir alt yapı,hekimlerin eğitiminin sağlanması, hekimlerin ve merkezlerin teşvik edilmesi hastalara sosyal destek sağlanması psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi gibi önlemler alınarak PD nin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
Daha önceden takılıp deri altına gömülen (Embedded) kateter uygulaması
ani diyaliz gereksinimi olduğunda olgunlamış bir ulaşım yolunun hazır
olması bakımından bir üstünlüktür.
Avantajları
1.Hasta bakımından
a.Elektif cerrahi,gündüz hastanesinde uygulama
b.Kullanmadan önce «flush» gereksiniminin olmaması
c.Gereksinim ortaya çıktığında olgun bir ulaşım yolu
d.Sızıntı riski daha az
e.Eğitim zamanı kısa , başlangıçta tam dolum olanağı
2.Ekip bakımından
a.Başlangıç zamanında esneklik
b.HD köprü tedavisine gereksinim yok
c.Başlangıçta kateter işlevinde başarı oranı yüksek
d.Enfeksiyon daha az
e.Olgunlaşmış bu tünelde keçe dışarı çıkması daha az
f.Hastanın baştan tercih yaptığı için olayı kabul ve hakimiyeti daha iyi
g.PD gelişimi ve kaynak kullanımı avantajı
Dezavantajları
a.İki işlem gerektirmesi
b.Koşullar değişmesi ve kateterin kullanılamaması durumu
c.Hastanın fikrini değiştirmesi
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SONUÇ
1.Ev diyalizi rehabilitasyon ve yaşam kalitesi bakımından,yaşam süresini
uzatmak bakımından ve fiyat bakımından HD merkez tedavilerine daha
üstündür.
2.Canadian Society of Nephrology 1997 de şunu net olarak önermiştir:
a.Potansiyel bir canlı verici varsa , preemptif (doğrudan nakil) önerilmelidir.
b.Bu olanaklı değilse EV DİYALİZİ önerilmelidir. PD ya da merkez HD
arasında seçim yapmalarını önerme yerine
Evde diyaliz mi ? Yoksa hastanede diyaliz mi ? Seçimini önüne koymalıyız.
c.Ev diyalizini seçerse ,
APD
SAPD ve Ev HD seçenekleri vardır.

Diyabetik Nefropatili Hastada Hipertansiyon Tedavisi

Dr. Erkan Dervişoğlu

Dr. Rüya Mutluay

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Eskişehir

Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon prevalansı artmıştır. Bu oran
primer böbrek hastalığı nedeni glomerüler kaynaklı ise %85, vasküler
kaynaklı ise %100’e çıkabilmektedir. Hipertansiyonun önde gelen nedenleri olarak; ekstrasellüler volüm yüklenmesi, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktivasyonu ve artmış sempatik aktivite sayılabilir. Bu hastalıklarda proteinürinin derecesi hem tanı hem de prognoz hakkında fikir
vericidir. Ağır proteinüri, böbrek hastalığının progresyonu ve beraberinde
olabilen kardiyovasküler hastalığın şiddeti ile de ilişkilidir. Kan basıncı
regülasyonu için genellikle birden çok ilaç gerekmektedir. 2002 KDOQI
kılavuzuna göre proteinürisi olsun olmasın tüm diyabet dışı nefropatili
hastalarda kan basıncı seviyesinin 130/80 mmHg’nın altında tutulması
gerektiği belirtilmişti. Daha sonrasında yapılan randomize kontrollü çalışmaların ışığında bu değer proteinürisi olmayan diyabet dışı nefropatili
hastalar için 140/90 mmHg’ya çekilmiştir. Proteinürik hastalar için ise
yine 130/80 mmHg ve altı olarak belirlenmiş ve en son 2012 KDIGO kılavuzunda da yer almıştır. European Best Practice Guideline (ERBP) da bu
hedef değerleri benimsemiş, bireysel kan basıncı hedefinin belirlenmesi ve ortostatik hipotansiyondan kaçınmanın önemine vurgu yapmıştır.
ERBP ve KDIGO, proteinürisi olmayan ve kan basıncı 140/90 mmHg’nın
üzerinde olan hastalar için belirli bir antihipertansif ajan önermemiş, proteinürik hastalar için ise mevcut kılavuzlarda yer alan ACE-I veya ARB
önceliğinin yararlarına vurgu yapmıştır. Güncel çalışmalarda, kreatinin
klirensi 20 mL/dak/1.73 m²’nin altına indiğinde ACE-I veya ARB’lerin
kesilmesinin renal replasman tedavisinin başlangıcını geciktirebileceği
gözlemlenmiştir. Diyabet dışı nefropatili hastaların tedavisinde kan basıncını hedef değerlerde tutabilmek amacıyla ACE- veya ARB’lerine nondihidropiridin grubu kalsiyum antagonistleri ve tiyazid grubu diüretikler
ilave edilebilir. Beta blokerler ancak %20-30 oranında kombinasyonlarda
yer bulabilmektedir. Seçilmiş hastalarda alfa blokerlerden faydalanılabilir.
Spironolaktonun kullanımı ile ilgili veriler çelişkilidir. NICE hipertansiyon
kılavuzu ve JNC-8’de artık ACE-I ve ARB’lerinin kombinasyonu önerilmemektedir. Volüm yüklenmesinin sorun olabildiği evre 4-5 kronik böbrek
hastalığında loop diüretikleri etkili olabilir. Dirençli hipertansiyonlu hastalarda renal sempatik denervasyon bir seçenek olarak durmakta fakat
kullanımı yaygınlaşamamaktadır. Diyabet dışı nefropatik hastada hipertansiyon tedavisi hem kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesi hem
de böbrek hastalığının progresyonu bakımından önem arz etmektedir.

Türk Nefroloji Derneği kayıtları incelendiğinde ülkemizde kronik böbrek
yetmezliğine yol açan etyolojik nedenlere bakıldığında % 34,93 ile diyabetin üstünlüğü görülmektedir. Diyabeti % 27.68 ile hipertansiyon izlemektedir. Bu verilerle ülkemiz için kronik böbrek yetmezliği nedeniyle renal
replasman tedavisi alan hastalarımızın yarısından fazlasının nedeninin;
diyabet ve hipertansiyon olduğunu söylemek mümkündür.
Tip 1 ve Tip 2 DM’de gelişen böbrek lezyonlarının patolojisi benzer olmakla birlikte Tip 1 DM’de hipertansiyon genellikle nefropati gelişimi ile
birliktelik sergilerken; Tip 2 DM’de hastalığın erken dönemlerinden itibaren hipertansiyon vakaların % 50’sinde eşlik eden komorbidite olarak
karşımıza çıkmaktadır.

KONUŞMA ÖZETLERİ

Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon tedavisi

Diyabetik hastaların artmış kardiyovasküler riskleri ve komorbiditeleri
hastanın yaşı ile birlikte değerlendirilmeli ve hedef kan basıncı hastaya
spesifik tanımlanmalıdır. Diyabete bağlı kronik böbrek hastalığı olan bir
hasta ile karşılaşıldığında sonraki sürecin çok komponentinin olduğu
mutlak hatırlanmalı hastanın tedavisinde mutlak diğer disiplinlerle işbirliği
yapılmalıdır. Bu disiplinlerin başında diyet önerileri tedavinin ilk basamağını oluşturmalı hastanın yaşam tarzı değişiklikleri için bir başlangıç teşkil
etmelidir. Kilo kontrolünün sağlanması, sigaranın bırakılması, günlük tuz
alımının ve alkol tüketiminin kısıtlanması ve tıbbi kontrendikasyon yoksa
düzenli egzersiz yapılması önerilirken; hastada mevcut olma ihtimali olan
diğer diyabetik komplikasyonlar gözardı edilmemelidir (retinopati, nöropati, kardiyovasküler komplikasyonlar gibi).
Kilo azaltmaya yönelik yaşam tarzı değişiklikleri diyabetik nefropatili hastalarda kan basıncı üzerinde yapacağı olumlu etkinin yanında proteinüri
düzeyindeki azalma, düzelmiş lipid profili ve insülin sensitivitesinde artış
gibi ek faydalar da sağlar. Yine hastaların günlük tuz alımlarını azaltmaları (<90 mmol Sodyum) tıpkı sağlıklı populasyonda olduğu gibi diyabetik
hastalarda da kan basıncı regulasyonu için önemlidir ve aşırı tuz alımına
bağlı antihipertansiflerin etki azalımından da hastayı korur.
Diyabete bağlı kronik böbrek hastalığı ve üriner albumin atılımı < 30 mg/
gün olan erişkin hastaların ofiste sistolik kan basıncının > 140 mm Hg
veya diyastolik kan basıncının > 90 mm Hg olması halinde kan basıncı düşürücü tedavi kullanılmalı ve ≤ 140 mm Hg sistolik ve ≤ 90 mm
Hg diyastolik kan basıncı hedeflenmelidir. Eğer hastanın üriner albumin
atılımı > 30 mg/gün ise o zaman sistolik kan basıncının > 130 mm Hg
veya diyastolik kan basıncının > 80 mm Hg olması halinde antihipertansif
tedavi kullanılmalı ve ≤ 130 mm Hg sistolik ve ≤ 80 mm Hg diyastolik
kan basınçları hedeflenmelidir. Tıbbi sakınca yoksa antihipertansif olarak
öncelikle ACE-inhibitörü ya da ARB tercih edilmelidir. Bu grup ilaçların diyabetik kronik renal hastalığı olan hasta grubunda olumlu kardiyovasküler ve renal sonlanımlarına dair literatür verileri mevcuttur (IDNT,
RENAAL çalışmaları gibi). Tek ajanla kan basıncı kontrolü sağlanamayan
hastalarda tedaviye hastanın bireysel özellikleri dikkate alınarak diğer antihipertansif ilaç gruplarından ilaç ya da ilaçlar eklenerek tedavi monitörize edilmelidir. Hastalarda antihipertansif tercihi yapılırken tedavinin; tıbbi
öneriler doğrultusunda hasta gerçeği ile örtüştürülmesi doğru olacaktır.
Diyabetik hastada olması muhtemel ek komorbiditeler (yaşlılık, ortostatik
hipotansiyon, periferik damar hastalığı, renal arter darlığı, koroner kalp
hastalığı, kalp yetmezliği vb gibi) hasta bazında değerlendirilmeli ve tıbbi
tedavi bu veriler ışığında düzenlenmelidir.
Statin bazlı tedavilerle LDL-kolesterolün düşürülmesinin major aterosklerotik olay görülme oranını azalttığını bilerek diyabetiklerde önemli oranda
var olan dislipidemi için lipid düşürücü tedavi uygun endikasyon halinde
tedaviye eklenmelidir. Kanama ve aterosklerotik olay riski değerlendirilerek antiplateled ajanlar güncel kılavuz önerilerinden biri olarak tedavide
yerini almalıdır.
49

SÖZLÜ BİLDİRİLER

50

SB-01
Kronik Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Kan
Basıncı Kontrolü ve İnflamasyonun Yaşam Kalitesine Etkisi
Eda Altun, Bülent Kaya, Refika Karaer, Saime Paydaş, Mustafa Balal
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Adana
GİRİŞ: Hemodiyaliz (HD), periton diyalizi (PD) ve böbrek nakli (KT) ile
tedavi edilen hastalarda yaşam kalitesi ile morbidite, mortalite arasında
yakın bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Çalışmamızda; farklı renal replasman tedavisi alan SDBY hastalarında, tedavi modalitesinin, inflamasyon belirteçlerinin, kan basıncı kontrolünün sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ile
ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 16 HD ve 17 PD, 27 KT ve 29 kontrol hastası alınmıştır. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için AKBM günü short
form (SF-36) dolduruldu. CRP, ferritin, IL-6 ve IL-10 düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Yaşam kalitesi puanları PD ve HD hastaları karşılaştırıldığında fiziksel fonksiyon ve rol güçlüğü emosyonel puanı dışındaki tüm
puanlar HD hastalarında yüksekti. HD hastaları ve KT hastalarının karşılaştırmasında ise yaşam kalitesi ölçeğinin puanları KT hastalarında yüksekti,
ağrı, mental sağlık, sosyal fonksiyon, fiziksel fonksiyon birimlerindeki fark
istatistiksel anlamlı idi. KT hastaları ve PD hastaları incelendiğinde ise yaşam kalitesi puanlarının KT hastalarında daha yüksek, genel sağlık, mental
sağlık, emosyonel rol güçlüğü alt birimlerindeki farkın istatistiksel anlamlı
idi. Kontrol grubu KT hastaları karşılaştırıldığında ise genel sağlık, sosyal
fonksiyon alt ölçeğinde kontrol grubunun puanları yüksek, ağrı, mental
sağlık, enerji, fiziksel fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü puanlarının KT
hastalarında daha yüksek olduğu gözlendi. Ağrı, sosyal fonksiyon ölçeklerindeki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. HD ve PD hastaları AKBM
açısından karşılaştırıldığında istatistiksel fark izlenmedi. HD ve KT hastalarına bakıldığında DKB ve DKB yükü ölçümlerinde anlamlı farklılık yok,
diğer ölçümlerde istatistiksel anlamlı fark mevcuttu. PD ve KT hastaları
karşılaştırıldığında, kan basıncı ölçümlerinin PD hastalarında istatistiksel
anlamlı yüksekti. Kontrol grubundaki hastalar ile KT hastalarının karşılaştırılmasında ise SKB yükü ve DKB yükü KT hastalarında istatistiksel
anlamlı yüksekti. KT ve kontrol hastaları ile PD ve HD hastaları karşılaştrıldığında ise ESR ve CRP düzeyi HD hastalarında istatistiksel anlamlı olarak
yüksekti. SF-36 yaşam kalitesi ölçeği puanları IL-6, ESR, ferritin düzeyi ve
ek hastalık varlığı arasında ilişkili saptanırken kan basıncı takipleri ile SF36 yaşam kalitesi ölçeği puanları arasında ilişki saptanmamıştır. RRT alan
hastalarda gece kan basıncı yükü artmıştı.
SONUÇ: İlginç olarak gündüz kan basıncı takipleri diyaliz hastalarından
daha düşük olan KT hastalarının gece kan basıncı takipleri ve kan basıncı
yükleri kontrol grubundaki hastalardan daha yüksekti. RRT de yaşam süresi yanısıra yaşam kaliteside önemli olup KT hastalara daha kaliteli bir
yaşam sunduğu söylenebilir. Gündüz kan basıncı kontrolü iyi saptansa
bile bu hastalarda gece kan basıncının ve kan basıncı yüklerinin yüksek
devam etmesi nedeni ile hastaların AKBM ilede değerlendirilmesi önerilir.

SB-02
Renal Transplant Alıcılarında Sabah Kan Basıncı
Dalgalanması: Graft Fonksiyonu ve Arteriyel Sertlik
İlişkisi
Siren Sezer1, Bahar Gürlek Demirci1, Turan Çolak1, Emre Tutal1,
Mehmet Haberal2
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
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GİRİŞ: Sabah uyanmadan önceki kan basıncı yüksekliği sabah kan basıncı dalgalanması (MBPS) olarak bilinmektedir. MBPS, cardiyovasküler
hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı, renal
transplant alıcılarında MBPS, graft fonksiyonu, arteriyel sertlik ve ekokardiyografik veriler arasındaki ilişkinin belirlenmesiydi.
MATERYAL-METOD: Merkezimizde takipli 600 renal transplant alıcısı
arasında en az bir anti-hipertansif tedavi kullanan 122 hasta (182 erkek,
ortalama yaş: 38.5 ± 10.7 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara klinik
ve laboratuar incelemeler (serum kreatinin, kalsiyum, fosfor, albumin,
tahmini glomerüler filtrasyon hızı [eGFR], 24 saatlik idrarda protein kaybı, tam kan sayımı) yapıldı. Arteriyel sertliğin belirlenmesi amacıyla da
SphygmoCor sistemi ile karotis-femoral nabız dalga hızı ölçümü (PWv)
yapıldı. Tüm hastalara 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı değerlendirmesi
yapıldı. MBPS, sabah sistolik kan basıncı değerinden uykudaki sistolik kan
basıncı değerini çıkartarak hesaplandı.
BULGULAR: Ortalama sabah, gün içi ve uyku kan basıncı değerleri sırasıyla 171.2± 23.9 mm Hg, 137.9± 18.1 mmHg, and 131.7 ± 18.9 mmHg
saptandı. 93 hastada dipper hipertansiyon saptandı. Ortalama MBPS
35.6 ± 19.5 mm Hg, ortalama PWv 6.5 ± 2.0 m/sn saptandı. MBPS>=
35 mmHg olan hastalarda (n:72, %59) eGFR anlamlı olarak daha düşük
(p:0.001), proteinüri (p:0.004) ve PWv (p:0.000) daha yüksek saptandı.
MBPS>= 35 mmHg olan hastalarda sol atrium volüm (p:0.034) ve sol
ventrikül kütle indeksi (LVMI) (p:0.002) daha yüksekken, sol ventrikül
sistolik ve diyastolik fonksiyonları arasında anlamlı fark saptanmadı. Regresyon analizinde, gün içi sistolik kan basıncı, uykuda sistolik kan basıncı,
MBPS, dipper hipertansiyon varlığı ve LVMI graft fonksiyonunun belirleyicileri olarak saptandı (p<0.005). :Increased morning blood pressure
surge is associated with graft dysfunction, increased arterial stiffness and
LVMI that contributes to cardiovascular mortality and morbidity in renal
transplant recipients.
SONUÇ: Renal transplant alıcılarında artmış MBPS; graft disfonksiyonu,
artmış arteriyel sertlik ve sol ventrikül kütle indeksi ile ilişkilidir ve kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye olumsuz katkıda bulunmaktadır.

Çalışma Gruplarında Sistolik ve Diyastolik Kan Basıncı Yükü Değerleri
HD

PD

KT

Kontrol

P

(Negatif (n) / (Negatif (n) / (Negatif (n) /
Pozitif (n,%) Pozitif (n,%) Pozitif (n,%)

(Negatif
(n) / Pozitif
(n,%)

(Negatif
(n) / Pozitif
(n,%)

SKBYort

1/15(93,8)

1/ 16(94,1)

10/ 17( 63)

23/ 6 (20,7)

c, e

SKBY gündüz

1/13 (81,3)

7/ 10(58,8)

20/ 7(25,9)

27/ 2(6,9)

b, c, d, e,f

SKBYgece

1/ 15(93,8)

0/ 17(100)

5/ 22(81,5)

19/ 10(34,5) b, c, d, e,f

DKBYort

5/ 11(68,8)

0/ 17 (100)

12/ 15(55,6)

24/ 5(17,2)

c, d, e,f

DKBY gündüz

8/8 (50)

4/ 13(76,5)

17/ 10(37)

27/ 2(6,9)

f

DKBYgece

3/ 13(98,8)

0/ 17(100)

6/ 21(77,8)

22/ 7(24,1)

c, d,e,f

SKBY: Sistolik kan basıncı yükü, DKBY: Diyastolik kan basıncı yükü, a; HD-PD p<0,05, b;
HD-Rtx p<0,05, c: HD-kontrol p<0,05, d:PD-Rtx p<0,05, e: PD-kontrol p<0,05, f: Rtx-kontrol
p<0,05(Negatif (n) / Pozitif (n,%): Kan basıncı yükü artmamış (n)/kan basıncı yükü artmış
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SB-03
Renal Transplant Alıcılarında Non-Dipper Hipertansiyon
Siren Sezer1, Mehtap Erkmen Uyar1, Zeynep Bal1, Orhan Guliyev1,
Cihat Burak Sayın1, Turan Çolak1, Fatma Nurhan Özdemir Acar2,
Mehmet Haberal3
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3
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AMAÇ: Posttransplant hipertansiyon renal allograft disfonksiyonu ve
kardiyovasküler hastalıklarla yakından ilişkilidir. Kan basıncının (KB) sirkadyen ritminin kaybı da komorbid durumlar için ek risk oluşturur. Bu
çalışmada amacımız renal transplant alıcılarında ofis ve ambulatuvar kan
basıncı takibi (AKBM) ile saptanmış hipertansiyonun graft disfonksiyonu
ve kardiyoasküler parametrelerle ilişkisini araştırmayı planladık.
METOD: Normal graft fonksiyonuna sahip 100 renal transplant alıcısı (67
erkek, 38.7±11 yaş ve 45.9±9.8 ay post-transplant takip) çalışmaya dahil
edildi. Ofis ve AKBM, nabız dalga hızı (NDH) (SphygmoCor system) ve
vücut kompozisyon analizi (Tanita BC- 420MA) kesitsel olarak değerlendirildi ve hastaların posttransplant klinik ve laboratuvar verileri retrospektif
olarak kaydedildi. NDH karotis ve femoral arterler üzerinden SphygmoCor
sistemi ile ölçüldü. Renal graft fonksiyon kaybı yıllık eGFR düşüşü ile değerlendirildi.
SONUÇLAR: Otuz beş hastada (%35) ofis KB ölçümleri>140/80 mmHg ve
AKBM ortalama değerleri>130/85 mmHg saptandı. Sistolik hipertansiyon
NDH (r:0.697, p:0.04) ve serum ürik asit düzeyleri (r:0.588, p:0.013) ile
pozitif korele idi. Hastaların çoğunluğunda (n:75, 75%) non-dipper KB paterni mevcuttu. Non-dipper KB paternine sahip hastalar dipper hastalara
göre belirgin olarak daha düşük pre (38.1 karşın 46.4 mg/dL, p: 0.044) ve
posttransplant serum HDL (47.2 karşın 54.6 mg/dL, p:0.046) düzeylerine
sahipti. Non-dipper hastalar dipper hastalara göre belirgin olarak daha
yüksek NDH düzeylerine sahipti (7.25 karşın 5.59 m/s sırası ile p:0.0001).
Kadavradan transplantasyon sıklığı non-dipper hasta grubunda dipper
hasta grubuna göre belirgin olarak daha yüksekti (25% karşın 9.5%,
p:0.039). Yıllık eGFR düşüşü hipertansif hastalarda (7.6% karşın 9.4%,
p:.0001) normotansif hastalara göre belirgin olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA: Non-dipper hipertansiyon paterni arteryel sertlik, dislipidemi,
graft disfonksiyonu ve kadavradan transplantasyon varlığı ile ilişkilidir.
Posttransplant hipertansiyon uzak organ hasarını engellemek için ciddi
bir şekilde tedavi edilmelidir.

SB-04
Diyabetik Hastalarda Hipertansiyon Sıklığı ve
Hipertansiyonun Farklı Parametrelere Etkisi
Tezcan Kaya, Ayşenur Uçar, Hasan Ergenç, Sümeyye Korkmaz,
Aysel Toçoğlu, Ali Tamer
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dahiliye Kliniği, Sakarya
Giriş-AMAÇ: Hipertansiyon ve diyabet kronik böbrek hastalığı açısından
risk oluşturan hastalıklardır. Türkiye’de 2012 yılında bildirilen PatenT2
çalışması verilerine göre erişkinlerde hipertansiyon prevanlası %30,3 bulunurken, 2011 yılında bildirilen TURDEP-II çalışmasında %16,5 bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı bölgemizde, diyabetes mellitus tanısı almış
hastalardaki hipertansiyon sıklığının ve hipertansiyon olmasının biyokimyasal ve klinik parametrelere etkisinin araştırılmasıdır.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya hastanemiz diyabet polikliniğine 2010-2013 yılları arasında başvuran 3868 diyabetik erişkin hasta
alındı. Tüm veriler hastaların diyabet polikliniğine ilk başvuru sırasında
alınan hasta takip kayıtlarından alındı. Hastanın hipertansiyon nedeniyle
ilaç kullanıyor olması ile veya ABD Birleşik Ulusal Kurul Kılavuzu (Joint
National Commitee; JNC VII) kriterlerine uyanlarda hipertansiyon var kabul edildi. Diyabetik hastalardaki hipertansiyon sıklığı ve hipertansiyon
olmasının hastaların demografik, klinik ve biyokimyasal parametreleri ile
ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 3868 hastanın yaş ortalaması 55,5±11,8
yıl, 2082’si erkek ve diyabet süre ortalaması 84±88 ay idi. Hastaların %
53,8’inde hipertansiyon bulundu (Tablo 1). Hipertansiyonu olan hastaların %66,4’ü kadın olarak saptandı. Hipertansiyonu olan hastaların diyabet
ortalama süresi, vücut kitle indeksi ve yaş ortalaması hipertansiyonu olmayanlardan daha fazla bulundu ve her üç sonuç da istatistiksel olarak
anlamlıydı (Tablo 1). Ayrıca hipertansiyon, diyabet ortalama süresi, vücut
kitle indeksi ve yaş ile pozitif korele bulundu (her üç parametre için de
p<0,001).
SONUÇ: Bölgemizde diyabeti olan her iki hastadan birinde hipertansiyon
da vardır. Diyabetik hastalarda diyabet süresinin artışı, ileri yaş ve vücut
kitle indekslerinde artış ile hipertansiyon arasında korelasyon vardır.
Tablo 1. Hipertansiyonu olan ve olmayan diyabetik hastaların özellikleri.
Tüm hastalar
(n=3868)

HT var
(n=2082)

HT yok
(n=1786)

P değeri

Yaş (yıl)

55,5±11,8

59,4±9,9

50,9±12,2

<0,001

Cinsiyet (K/E)

1786/2082

1384/698

848/938

<0,001

Diyabet süresi
(ay)

84±88

102±92

63±77

<0,001

Kreatinin (mg/dl)

0,8±0,4

0,8±0,4

0,8±0,2

<0,001

HbA1c

9,1±2,4

9±2,2

9,2±2,5

0,504

AKŞ (mg/dl)

198±83

195±80

201±86

0,580

LDL (mg/dl)

125±38

124±38

125±39

0,802

TKŞ (mg/dl)

291±100

290±96

292 ±105

0,868

VKİ (kg/m2)

31,1±6,2

32,3±6,1

29,7±6

<0,001

HT: Hipertansiyon, K: Kadın,E: Erkek, AKŞ: Açlık kan şekeri, TKŞ: Tokluk kan şekeri, LDL: Düşük
dansiteli lipoprotein, VKİ: Vücut kitle indeksi.
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SB-05
Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Nötrofil
Lenfosit Oranı bir İnflamasyon Belirteci Olarak
Kullanılabilir mi?

Nötrofil Lenfosit Oranı ve hs-CRP Arasındaki İlişki

Mustafa Yaprak1, Emel Yaprak2, Mehmet Nuri Turan6, Mustafa Yıldırım3,
Cumali Çelik2, Zeynep Akdağ2, Zeki Kemeç4, Ramazan Dayanan4,
Müslüm Kuyumcu4, Selçuk Akın5, Elif Değirmen5
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GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik inflamasyon son dönem böbrek yetmezliği hastalarında (SDBY) ateroskleroz patogenezinde önemli bir faktördür ve bu
hasta populasyonunda malnütriyon-inflamasyon-ateroskleroz sendromunun bir parçası olarak tanımlanmıştır. Kronik inflamasyonun belirlenmesinde high sensitive C-reaktive protein (hs-CRP) gibi inflamatuvar belirteçler kullanılmaktadır. Aynı zamanda basit ve kolay hesaplanabilen bir
yöntem olan nötrofil lenfosit oranının (NLO) potansiyel bir inflamasyon
belirteci olabileceği öne sürülmüştür. Daha önceki bir çalışmada diyaliz
hastalarında NLO ile CRP arasında ilişki saptanmamıştır. Diyaliz tedavisi
alan hastalarda NLO ile hs-CRP arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma bulunmamaktadır.
Diyaliz tedavisi alan SDBY hastalarında NLO ile hs-CRP arasındaki ilişkinin araştırılarak NLO’nun bir inflamasyon göstergesi olarak kullanılıp
kullanılamayacağının belirlenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: En az 3 aydır Batman Bölge Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde takip edilen 92 hasta çalışmaya alındı. Hastaların böbrek
yetmezliği nedeni, diyaliz süreleri, diyalize giriş yolları, hemogram, üre,
kreatinin vb. biyokimyasal tetkik sonuçları hasta dosyalarından elde edildi. NLO absolute nötrofil sayısının absolut lenfosit sayısına bölünmesi
ile elde edildi. NLO >= 5 olması sistemik inflamatuvar yanıt (SIY) olarak
değerlendirildi.
SONUÇLAR: Çalışmaya 55’i kadın, 37’si erkek olmak üzere toplam 92
SDBY hastası alındı. Hastalarımızın 82’si HD, 10’u PD tedavisi almaktaydı.
Hastaların ortalama yaşı 53,6±19,4 saptandı. Hastaların ortalama diyaliz süresi 45,01±35,29 ay idi. Hastaların HD’e giriş yolu 64 hastada AV
Fistül, 17 hastada kalıcı kateter idi. Bir hasta AV greft ile HD’e girmekteydi. 69 hasta (%75) eritropoetin (EPO) tedavisi alırken 23 hasta (%25)
EPO kullanmıyordu. Ortalama üre, kreatinin, Ca ve P, değerleri sırasıyla
130,7±36,4 mg/dL 7,96±2,54 mg/dL, 9,0±0,8 mg/dL, 4,8±1,47 mg/dL,
saptandı. Ortalama albumin, ferritin, hs-CRP, hemoglobin (Hb), PTH, ürik
asid ve venöz HCO3 düzeyleri sırasıyla 3,67±0,46 g/dL, 976±514 mg/dL,
1,23±1,89 mg/dL, 10,5±1,5 gr/dL, 534,5±391,8 pg/mL, 6,3±1,2 mg/dL,
21,9±2,9 saptandı.

NLO: Nötrofil Lenfosit Oranı

SIY Negatif ve SIY Pozitif Hastalarda NLO ve Bazı Parametrelerin İlişkisi
Parametreler

NLO<5
SIY Negatif (n:82)

NLO>=5
SIY Pozitif (n:10)

P değeri

hs-CRP

0,90±0,54 mg/dL

3,92±4,29 mg/dL

0,002

PTH

568,4±394,3 pg/ml

256,5±238,1 pg/ml

0,008

Albumin

3,71±0,44 g/dL

3,30±0,45 g/dL

0,04

Ferritin

951,4±525,5 mg/dL

1182±377,8 mg/dL

0,04

SIY: Sistemik İnflamatuvar Yanıt NLO: Nötrofil Lenfosit Oranı PTH: Parathormon

NLO ile CRP arasında spearman korelasyon analizine göre pozitif bir korelasyon saptandı. (p:0,032, r:0,224) (Grafik). NLO’ya göre 82 hastada SIY
negatif iken, 10 hastada SIY pozitif saptandı. NLO’ya göre SIY pozitif ve
SIY negatif hastalarda CRP, PTH, albumin, ferritin düzeyleri anlamlı farklı
bulundu (p:0,002, p:0,008, p:0,04, p:0,041). SIY pozitif hastalarda ortalama hs-CRP, PTH, albumin ve ferritin değerleri sırasıyla 3,92±4,29 mg/
dL, 256,5±238,1 pg/ml, 3,30±0,45 g/dL, 1182±377,8 mg/dL saptanırken,
SIY negatif hastalarda 0,90±0,54 mg/dL, 568,4±394,3 pg/ml, 3,71±0,44
g/dL, 951,4±525,5 mg/dL saptandı (Tablo).
Sonuç olarak; Diyaliz hastalarında NLO ile hs-CRP arasında korelasyon
saptadık. NLO’nun SDBY hastalarında pratik, kolay hesaplanabilen bir inflamasyon belirteci olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Nötrofil Lenfosit Oranı, Son Dönem Böbrek Yetmezliği, İnflamasyon, High Sensititif C-Reaktif Protein
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SB-06
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler
Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki
Eden Faktörler
Zeynep Bal , Emre Tutal , Uğur Bal , Mehtap Erkmen Uyar , Zeynep
Melekoğlu3, Siren Sezer1
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GİRİŞ: Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni kardiyovasküler kaynaklıdır. Kardiyovasküler hastalıklar açısından geleneksel risk faktörleri dışında böbrek
yetmezliği nedeni ile ortaya çıkan ve hastalığa özgü olan risk faktörleri de
mevcuttur. Hemodiyaliz hastalarında sıklıkla karşılaşılan arteriyel sertlik
ve vasküler kalsifikasyon, bu hasta grubunda kardiyovasküler riskin bağımsız ve güçlü belirleyicileridir. Bu çalışmanın amacı, vasküler kalsifikasyon belirteçleri ve arteriyel sertlik arasındaki ilişkiyi ve arteriyel sertlik
üzerine etkili faktörleri ortaya koymaktır.
METOD: Çalışmaya sekonder hiperparatiroidi tanısı bulunan 80 hemodiyaliz hastası alındı. Çalışmanın başında tüm hastaların serum kalsiyum
değeri < 10.5mg/dL, serum Ca x P<75 and PTH değeri >= 300pg/ml idi.
Hastaların demografik, bir yıllık laboratuar ve ilaç kullanımları kayıt edildi. Çalışma başında ve sonunda hastaların, arteriyel sertlik belirteci olan
nabız dalga hızı (NDH) ve vasküler kalsifikasyonun aktivatör ve inhibitör
belirteçleri çalışıldı.
BULGULAR: Hastalar kullanmakta oldukları D vitamini tedavisine göre
parikalsitol grubu (n:40) ve kalsitriol grubu (n:40) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grubun demografik, klinik ve bazal laboratuar değerleri
çalışma başında benzerdi. Parikalsitol grubunda PTH kontrolünün daha
iyi; hiperfosfatemi, CaxP yükselme ve D vitamini atlama sıklığının ise kalsitriol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı az olduğu saptandı. FGF23 ve osteokalsin değerleri parikalsitol grubunda kalsitriol grubuna göre
istatistiksel anlamlı düşük iken; Klotho, Fetuin A and 25(OH)D3 düzeyleri
istatistiksel olarak anlamlı yüksek idi. Çalışma başında yapılan nabız dalga
hızı her iki grup arasında istatistiksel olarak benzer iken; bir yılın sonunda yapılan NDH değerinin, parikalsitol grubunda kalsitriol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı azaldığı bulundu (p<0,002). Bağımlı değişken
olarak nabız dalga hızı değişimi alındığında yapılan çoklu regresyon analizinde en güçlü belirleyici FGF-23 düzeyi olarak bulundu (p<0,004).
SONUÇ: Parikalsitol tedavisi, sekonder hiperparatiroidi tedavisinde daha
etkin PTH baskılanması sağlamakta, hiperfosfatemi ve CaxP artışına daha
az sıklıkla yol açmaktadır ve vasküler kalsifikasyon gelişimi üzerine önemli koruyucu etkisi olabilir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, Vasküler kalsifikasyon
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SB-07
Hemodiyaliz Hastalarında Düşük 25-Hidroksi Vitamin D,
Yüksek FGF-23 ve Arteriyel Sertlik İlişkisi
Zeynep Bal1, Mehtap Erkmen Uyar1, Dilek Göküstün2, Bahar Gürlek
Demirci1, Emre Tutal1, Siren Sezer1, Fatma Nurhan Özdemir Acar3
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
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3
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AMAÇ: D vitamini eksikliği hemodiyaliz hastalarında arteriyel sertlik, vasküler kalsifikasyon ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Renal osteodistrofide kullanılan ilaçların düşük D vitamini değerlerine sahip olabileceği düşüncesiyle bu çalışmada bir yıllık kullanılan D vitamini reseptör aktivatör
ve kümülatif oral kalsiyum alımının fibroblast büyüme faktörü-23 (FGF23)
ve 25(OH)D3 seviyelerine ilaveten yıllık nabız dalga hızı (NDH) değişimi
üzerine etkisini araştırmayı hedefledik.
METOD: Çalışmaya 117 hemodiyaliz hastası (yaş: 52,4 ± 14,2 yıl, diyaliz
süresi 42,9±39,3 ay) dahil edildi. 1 yıllık klinik ve laboratuar değerleri ile
kullanılan tüm ilaçlar kayıt edildi. NDH, çalışma başında (NDH1) ve 12 ay
sonunda olmak üzere iki defa ölçüldü (NDH2). FGF-23 ve 25(OH)D3 kan
örnekleri kesitsel olarak alındı. Hastalar 25(OH)D3 değerine göre 2 gruba
ayrıldı: Eksiklik grubu (Grup 1, 25(OH)D3 <30 ng/mL) ve normal grup
(Grup 2, 25(OH)D3 >30 ng/mL).
BULGULAR: Grup 1’deki hastaların (n:91) yıllık fosfor, CaxP ve FGF-23
değerleri Grup 2’deki hastalar (n:26) ile karşılaştırıldığında istatistiksel
olarak anlamlı yüksek bulundu (p< 0,018, 0,044 ve 0,046). Grup 1’in
aldığı yıllık elementer kalsiyum dozu Grup 2’ye göre istatistiksel olarak
anlamlı yüksek idi (p<0,014). İki grup arasında alınan D vitamini reseptör aktivatörü dozları arasında fark bulunmadı. Grup 1 hastaların NDH1
ve NDH2 ölçümleri Grup 2’ye göre yüksek olarak bulundu (p<0,018 ve
0,011). 25(OH)D3 ortalama fosfor, (r=-0,19, p=0,039) ve yıllık alınan elementer kalsiyum dozu ile (r =-0,22, p = 0,017) negatif korele idi. Çoklu
değişken analizi, 25(OH)D3 değerinin elementer kalsiyum dozu ile ilişkili
olduğunu gösterdi (p < 0,002).
SONUÇ: 25(OH)D3 düşüklüğü tek başına kardiyovasküler riski açıklamada yetersiz kalabilse de yüksek fosfor ve elementer kalsiyum alımının
fazlalığı sonucu bu riske katkısının olacağı düşüncesindeyiz. Tüm bu faktörler aynı zamanda FGF23 yüksekliği nedenini de açıklamaktadır. Dolayısıyla, renal osteodistrofi tedavisinde, yüksek 25(OH)D3 ve düşük FGF23
değerlerinin sağkalım üzerine olumlu etkileri göz önüne alındığında, sıkı
fosfor kontrolü ve elementer kalsiyum alımının minumumda tutularak tedavi düzenlemesi yapılması gerekliliğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel Sertlik, 25-Hidroksi Vitamin D, FGF-23

SB-08
Hemodiyaliz hastalarında Aort Duvar Sertliği İlişkili
Faktörler

SB-09
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalar ve Takrolimus
Kullanan Böbrek Alıcılarında Kan Kolşisin Düzeyleri
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AMAÇ: Son dönem böbrek hastalık populasyonunda kardiyovasküler
olaylar mortalitenin en önemli nedenidir. Bu hastalık grubunda artmış
aort duvar sertliği kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin bağımsız
risk faktörüdür. Bu araştırmada hemodiyaliz hastalarında aort sertliği ilişkili faktörler belirlendi ve bu bağlantıda arteryel sertliğin üzerinde hemodiyaliz seansının akut etkileri incelendi.
YÖNTEM: Değerlendirmeler karotis femoral Nabız Dalga Hızının (NDH) ve
radiyal arter üzerinden alınan santral nabız dalga formların Artırma Göstergesinin (AG) ölçümleri ile yapıldı. Ölçümler noninvazif olarak applanation tonometry tekniği, SphygmoCor Atcor sistemi ile hemodiyaliz öncesi
ve sonrası yapıldı. Çalışmaya 32 kadın ve 43 erkek toplam 75 kronik hemodiyaliz hastası alındı. İnflamasyon parametresi olarak serum yuksek
duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri ölçüldü. 44 hastada volüm durumunun değerlendirilmesi için biyoimpedans incelenmesi yapıldı.
BULGULAR: NDH (9,30 ± 3,30 vs 7,59 ± 2,66 m/s, p<0.001) ve AG
(%24,52 ± 9,42 vs %20,28 ± 10,19, p<0.001) diyaliz seansı sonrasında anlamlı olarak azaldı. Diyaliz sonrası NDH ve AG’deki değişiklikler
aortik(santral) sistolik, ortalama ve nabız basınçlarının gerilemesi ile korele bulundu. Ayrıca biyoimpedans ile hesaplanan hücre dışı sıvı ile NDH
arasında anlamlı ilişki saptandı. Prediyalitik NDH değerleri yaş, sistolik
kan basıncı, diyabet varlığı, santral sistolik, ortalama ve nabız basınçları,
serum kolesterol ve albumin ile korele bulundu.. Serum hs-CRP düzeyleri
NDH ile ilişkisiz bulundu.
SONUÇ: Hemodiyaliz seansının akut etkisi ile arteryel duvar sertliğinin
göstergeleri önemli ölçüde azalmaktadır. Bu azalma santral kan basınçlarının azalması ile yakından ilişkilidir. Biyoimpedans ile hesaplanan hücre
dışı sıvı ile NDH arasındaki bağlantı, hipervoleminin arteryel sertliğin gelişmesinde önemli rol oynayabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Aort Duvar Sertliği, Nabız Dalga Hızı,
Artırma Göstergesi, Biyoimpedans
Prediyalitik NDH ve AG’nin Korelasyonlar
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GİRİŞ: Kolşisin, Ailevi Akdeniz Ateşi’nde(AAA) atakların ve amiloidozis
gelişiminin engellenmesinde, gut ataklarının kontrolünde ve proflaksisinde kullanılan başlıca ilaçtır. Kronik böbrek hastalığında(KBH) kolşisin
doz ayarlaması önerilirken, son dönem böbrek yetmezliği(SDBY) gelişmiş
hastalarda ciddi toksisite nedeniyle kullanımı önerilmemektedir. Ayrıca
siklosporin ve makrolid kullanımı ile CYP3A4 inhibisyonu sonucu kolşisin
eliminasyonun azaldığını gösteren birçok çalışma mevcuttur. Takrolimus
da CYP3A4 inhibisyonu yapan bir ilaçtır ve kolşisin metabolizmasını etkiler.
Bu çalışmanın amacı farklı evrelerde böbrek yetmezliği olan hastalar ile
takrolimus kullanan böbrek nakli alıcılarının kan kolşisin düzeylerini araştırmaktır.
METOD: Normal glomerüler filtrasyon hızına(GFH) sahip 6 AAA hastası,
düşük GFH olan(evre 3-4 KBH) 2 AAA ve 1 gut hastası, kronik hemodiyaliz programında olan 6 AAA hastası ile 6 AAA olan böbrek nakli alıcısı
çalışmaya dahil edildi.
Kolşisin kesildikten 3 gün sonra doz öncesi 0. saat ve 1 mg kolşisin verildikten 1,2,4,8 ve 24 saat sonra kan kolşisin düzeyleri ölçüldü. Gruplar,
0-24 saat eğri altında kalan alan(EAA) ve maksimum ilaç düzeyleri açısından karşılaştırıldı.
SONUÇLAR: EAA0-24 hemodiyaliz hastalarında 6 kat, böbrek nakli alıcılarında ise 3 kat artmış olarak bulundu [EAA0-24 kontrol grubu 5.3±1.6
pmol.saat/ml, hemodiyaliz grubunda 29.0±10.9 pmol.saat/ml (p<0.001)
ve böbrek nakli alıcılarında 16.9±6.1 pmol.saat/ml (p<0.001)]. Düşük
GFH grubunda da EAA0-24 hafif artmış bulundu (8.0±1.8 pmol.saat/
ml). Kolşisinin maksimum kan konsantrasyonu, hemodiyaliz hastaları
ve böbrek nakli alıcılarında kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti ve
düşük GFH grubunda da hafif artmış olarak gözlendi [Kontrol grubunda Cmax 0.32±0.06 pmol/ml, hemodiyaliz grubunda 1.49±0.44 pmol/ml
(p=0.011), böbrek nakli alıcılarında 1.18±0.88 pmol/ml (p=0.06), ve düşük GFH grubunda 0.49±0.15 pmol/ml].
Kolşisin EAA0-24 ve maksimum kan konsantrasyonları hem hemodiyaliz
hastalarında hem de takrolimus kullanan böbrek nakli alıcılarında yüksek
bulunmuştur. Bu nedenle, bu hasta gruplarında kolşisin toksisitesinden
kaçınmak için doz ayarlaması yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğri altında kalan alan, Hemodiyaliz, Kolşisin, Takrolimus, Transplantasyon
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AMAÇ: Glikotoksinler olarak da bilinen ileri glikalizasyon ürünleri (AGE),
diyabet ve bazı diğer kronik hastalıklarda patolojik önemi olan bir grup
yüksek derecede oksidan bileşenden oluşur. Bu çalışmada amacımız hemodiyaliz (HD) hastalarında oksidatif stres bileşenlerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle ilişkisini araştırmaktı.
METOD: 136 HD hastası (59 kadın, 51.8±14.3 yaş, 9.2±5.6 yıl diyaliz süresi) çalışmaya alındı. Hastaların 1 yıllık klinik takip parametreleri (sistolik
ve diyastolik kan basınçları, yıllık nabız dalga hızı (NDH) ölçümleri, kalsiyum alımı, D vitamin dozu, kuru ağırlıkları) ve laboratuvar değerleri kaydedildi. NDH karotis ve femoral arterler üzerinden SphygmoCor sistemi
ile ölçüldü ve 1 yıllık NDH değişimi ∆PWV olarak belirtildi. ∆PWV (PWV2PWV1)/PWV1 formülü ile yapıldı. Serum AGE, malondialdehid (MDA) ve
süperoksit dismutaz (SOD) düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.
SONUÇLAR: Hastalar ortanca serum AGE düzeyine göre iki gruba ayrıldı;
grup 1, n:68, ortalama AGE 2.76 u/mL ve grup 2, n:68, ortalama AGE
6.21 u/mL. Gruplar demografik özellikler açısından benzerdi, ancak grup
2 hastalarının diyaliz süreleri daha uzundu (p:.0026). Yüksek serum AGE
seviyesine sahip hastalar grup 1 hastalarına göre anlamlı derecede daha
yüksek sistolik (p:.046) ve diyastolik (p:.041) kan basıncına, daha düşük
kuru ağırlığa (p:0.01) ve daha yüksek komorbidite skoruna (p:.038) sahipti. Grup 2 hastaları ayrıca daha düşük bikarbonat ve daha yüksek serum CRP değerlerine sahipti (p:.003). Hem NDH hem de ∆PWV düzeyleri
grup 2 hastalarında grup 1 hastalarına göre belirgin olarak daha yüksekti
(p:.001 ve 0.001 sırası ile). Serum AGE düzeyleri serum CRP düzeyleri ile
pozitif (r:.164, p:.046) ve serum SOD düzeyleri ile negative korele (p:.008,
r:-.212) idi.
TARTIŞMA: Hemodiyaliz hastalarında yüksek serum AGE düzeylerinin
kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Serum
AGE düzeyi kardiyovasküler hastalık progresyonunu göstermede güvenilir bir marker olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Oksidatif Stres, Nabız Dalga Hızı
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GİRİŞ: Renal transplant (RT) alıcılarında uzun dönem graft yaşam süresi halen kardiyovasküler olaylar olaylar yüzünden sınırlıdır. Anemi de
kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye katkıda bulunan sık karşılaşılan
bir sorundur. Bu çalışmada transplantasyon sonrası anemiye katkıda bulunan faktörleri ve bunun renal ve kardiyovasküler sonuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL - METOD: Fonksiyonel graftı olan merkezimizde takipli 150
hasta (113 erkek, ortalama yaş 38.9 ± 10.8 yıl) çalışmaya alındı. Tüm
hastalara klinil ve laboratuar incelemeler (serum kreatinin, kalsiyum, fosfor, albumin, tahmini glomerüler filtrasyon hızı [eGFR], 24 saatlik idrarda
protein kaybı, tam kan sayımı) yapıldı. Tüm hastalara sol ventrikül sistolik
fonksiyonunun değerlendirilmesi amacıyla transtorasik ekokardiyografi
(TTE) ve arteriyel sertliğin belirlenmesi amacıyla da SphygmoCor sistemi
ile karotis-femoral nabız dalga hızı ölçümü (PWv) yapıldı. Transplantasyon sonrası 1., 6., 12. ve 24. aylardaki ortalama hemoglobin değerlerleri
kaydedildi. Anemi dünya sağlık örgütü kriterlerine göre; erkekler için hemoglobin (Hb)<13 g/dl ve kadınlar için Hb<12 g/dl olarak kabul edildi.
Hastalar aneminin varlığına göre iki gruba ayrıldı: Grup 1(anemi varlığı; n:
120) ve grup 2 (normal, n:30).
BULGULAR: PWv değerleri (1. ve 2. grupta sırasıyla; 6.8±1.9 m/sn vs
6.4±1.1 m/sn, p: 0.002) ve sol ventrikül kütle indeksi (LVMI) (1. ve 2.
grupta sırasıyla; 252.1±93.7 g/m2 vs 161.2±38.5 g/m2, p: 0.001) birinci grupta anlamlı olarak daha yüksekti. eGFR (1. ve 2. grupta sırasıyla
64±28.5 ml/dk vs 77.8±30 ml/dk) ve sol ventrikül sistolik fonksiyonu (EF)
(1. ve 2. grupta sırasıyla 57.2±5.8% vs 77.8±30%) birinci grupta anlamlı
olarak daha düşük saptandı (p<0.005). Regresyon analizinde EF (p:0.001)
ve LVMI (0.000) post-transplant hemoglobin düzeylerinin belirleyicisi
olarak saptandı.
We concluded that post-transplantation anemia contributes to cardiovascular morbidity by deteriorating left ventricular function and increasing
PWv and associated with poor prognosis for graft survival.
SONUÇ: Biz bu çalışma ile transplantasyon sonrası aneminin sol ventrikül fonksiyonunu bozarak ve arteriyel sertlik derecesini arttırarak kardiyovasküler morbiditeye katkıda bulunduğunu ve graft yaşam süresi üzerine
olumsuz etkisi olduğunu gösterdik.
Anahtar Kelimeler: Renal Transplantasyon, Kardiyovasküler morbidite,
anemi
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SB-12
Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Riskin
Belirlenmesinde Biyoimpedans Analizinin Rolü
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Hemodiyaliz Hastalarında Sevelamerin Serum Ürik Asid ve
Arteriyel Sertlik Üzerine Etkisi
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GİRİŞ: Kronik sıvı yükü hemodiyalize giren hastalarda sık karşılaşılan
bir sorundur. Hipervolemi arteriyel sertliği de attırarak kardiyovasküler
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Ek olarak, nabız basıncı (NB) da
hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalitenin bağımsız belirleyicilerindendir. Bu çalışmada, biyoimpedans analizi (BİA) ile ölçülen sıvı
yükü parametreleri ile sistolik, diyastolik kan basıncı, nabız dalga hızı
(PWv) nabız basıncı, kardiyak indeks (CI) ve kardiyak output (CO) gibi
hemodinamik parametreler arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlandı.

GİRİŞ: Sevelameri diğer fosfor bağlayıcılardan farklı kılan prebiyotik benzeri etki etmesini sağlayan reçine özelliği olmasıdır. Kalsiyum içermemesi
ve pleiotrofik etkileri ile diğer kalsiyum bağlayıcılardan kardiyovasküler
riskler üzerine olumlu etkileri nedeni ile ayrılmaktadır. Bu çalşmanın amacı, fosfor bağlayıcıların serum ürik asid, HbA1c ve lipid profil seviyeleri ve
arteriyal sertlik üzerine etkilerini araştırmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Son dönem böbrek hastalığı tanısı ile en az üç aydır
hemodiyalize giren ve medikal olarak stabil 100 hasta çalışmaya alındı.
Diyaliz yeterliliğinin belirlenmesinde Kt/V oranı kullanıldı. Biyoimpedans
cihazı (BCM, Fresenius) ile yapılan vücut kompozisyon analizinde sistolik
ve diyastolik kan basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), yağsız doku indeksi
(LTI), ekstraselüler sıvı volumü (ECW), intraselüler sıvı volumü (ICW),
ECW/ICW oranı, yağsız doku kütlesi (LTM) ve faz açısı (phi 50) düzeyleri
belirlendi. PWv, nabız basıncı (PP), CI, CO, sistolik basınç artışı (AIx) ve
total vasküler direnç (TVR) nabız dalga hızı cihazı ile ölçüldü (Mobil-OGraph).
BULGULAR: Ortalama yaş 47.5 ± 16.2 idi. 42 hastada hipervolemikti ve
bu hastaların antihipertansif ilaç kullanım öyküsü anlamlı olarak daha fazla saptandı (p:0.002). Ultrafiltrasyon volumü ve hipervolemi sıklığı sistolik kan basıncı, ECW, ICW, VKİ, LTI ve LTM ile (p<0.005); aynı zamanda
PWv, CO, TVR, CI ve AIx ile pozitik korele saptandı (p<0.001). Hipervolemi intradiyalitik kilo alımı ve prediyaliz serum sodyum düzeyinden
bağımsızdı. Regresyon analizinde, PP, CO, TVR, CI, AIx, Kt/V, E/I ve faz50
açısı PWV’nin belirleyicileri olarak saptandı (p<0.005). Ayrıca, sistolik kan
basıncı, PP, CO, TVR, AIx, PWv, ECW, ICW ve E/I hipervoleminin belirleyicileri olarak saptandı (p<0.001).
SONUÇ: Çalışmamızda hipervoleminin nabız dalga hızı progresyonu, artmış sistolik kan basıncı, nabız basıncı ve vasküler direnç ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla hemodiyaliz hastalarında arteriyal basınç
dalgasının ve vücut sıvı monitorizasyonunun yapılması sıvı yükü ilişkili
komplikasyonların önlenmesine katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, biyoimpedans, kardiyovasküler morbidite

GEREÇ-YÖNTEM: Hemodiyaliz tedavisi altında olan ve üç yıllık takipte
aynı fosfor bağlayıcıyı kullanan toplam 151 hasta (ortalama yaş: 53.0 ±
14.4, ortalama diyaliz süresi: 9.5 ± 1.2 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar
kullandıkları fosfor bağlayıcıya (FB) göre 2 gruba ayrıldı: Sevelamer bazlı
FB (Grup 1; n: 99) ve kalsiyum bazlı FB (Grup 2; n: 52). Biyokimyasal
parametreler olarak açlık kan şekeri, hemoglobin A1c (HbA1c), kalsiyum,
fosfor, bikarbonat, parathormon (PTH), C-reaktif protein (CRP), lipid
profili (total kolesterol, HDL,LDL kolesterol ve trigliserid), ürik asid, üre
azalma hızı (URR) 3 yıllık takipte her ay alınan kan örneklerinden çalışıldı.
Arteriyal sertlik başlangçta ve üçüncü yılın sonunda aortic nabız dalga hızı
(PWv) ölçümü ile belirlendi (Sphygmo-Cor).
BULGULAR: Serum kalsiyum, fosfor, PTH, CRP ve URR düzeyleri iki grup
arasında benzerdi. Serum LDL-kolesterol ve PWv düzeyleri 1.grupta anlamlı olarak düşüktü (p<0.005). Üç yıllık takibin sonunda başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında serum ortalama ürik asid düzeyleri 1.grupta
anlamlı olarak azalmışken, 2.grupta ise stabil kalmıştı (grup 1: -1.4 ± 0.1
mg/dl vs grup 2: 0.1 ± 0.2 mg/dl p:0.000). 1.gruptaki hastaların %22.4’ü
ve 2. gruptaki hastaların %3.8’inde ürik asid düzeyinde 2 mg/dl’den daha
fazla azalma saptandı (p<0.005). Açlık kan şekeri (p:0.001) ve HbA1c
(p<0.005) düzeyleri 1.gruptaki diyabetik hastalarda anlamlı olarak daha
düşüktü. Çalışmanın başlangıcında PWv değerlerinde iki grup arasında
fark yokken; üçüncü yılın sonunda ikinci grupta anlamlı olarak azalmıştı
(p<0.005).
SONUÇ: Benzer fosfor seviyeleri ve diyaliz yeterliliğine rağmen, sevelamer kalsiyum içermemesi, ürik asid, LDL kolesterol ve HbA1c düzeylerini
düşürerek pleiotrofik etkinin yanı sıra arteriyel sertlik progresyonunu engelleyerek kardiyovasküler riski azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, sevelamer, ürik asid
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GİRİŞ: Tekrarlayan veya kronik inflamasyon kronik böbrek hastalığında
(KBH) ve özellikle son dönem böbrek yetmeliği olan hastalarda sık karşılaşılan bir durumdur altta yatan nedenler arasında üremik durum, dolaşımda artmış pro-inflamatuar sitokinler, oksidatif stres, protein-enerji
metabolizma bozukluğu ve artmış enfeksiyon sıklığı suçlanmaktadır.
Oral kavitedeki değişiklikler KBH hastalarında sık görülmekte olup inflamasyonu, enfeksiyonları, protein-enerji malnutrisyonunu ve aterosklerotik komplikasyonları arttırarak artmış morbidite ve mortalite ilişkili olabileceği düşünülmektedir.
Gingivit ve periodontit ağız hijyeninin bozulduğu durumlarda sık saptanmaktadır. Periodontit inflamasyon için potansiyel bir kaynak olup periodontal ceplerin gram-negatif bakteriler tarafından kolonizasyonu, inflamatuar hücrelerce infiltrasyonu ve inflamatuar sitokinlerin salgılanmaı ile
giden olaylara yol açabilmektedir.

SONUÇLAR: Toplam 59 hastanın dahil edildiği çalışmada 13 hastada
(%22) PH saptanmazken, 7 hastada (%11,9) hafif derece, 30 hastada
(%50,8) orta derecede, 9 hastada (%15,3) ağır derecede PH saptandı.
Çalışma grubunda toplam PH sıklığı %88 olarak bulunmuştur. Çoklu
regresyon analizi yapıldığında diyaliz süresi, yaş, diyabet varlığına göre
düzelme uygulandıktan sonra ağır hastalık grubunda serum CRP düzeyleri diğer gruplardan anlamlı olarak daha bozuk olarak saptandı. Endotel
fonksiyonları akım ilişkili dilatasyon yöntemiyle değerlendirildiğinde ağır
hastalık grubunda diğer hastalık gruplarıyla kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlı olarak daha kötü endotel fonksiyonları izlenmiştir. Çalışma
sonuçları Tablo 1 de verilmektedir.
Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında popülasyonla karşılaştırıldığında çok daha yüksek kardiyovasküler mortalite oranları saptanmaktadır. Kronik inflamasyon suçlanan etkenler arasında yer almaktadır. Bu
hastaların tedavi ve takipleri sırasında inflamasyon odaklarının araştırması sırasında periodontal hastalık açısından bu hastaların değerlendirilmesinin yerinde olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, sürekli ayaktan periton diyalizi, periodontal hastalık, endotel fonksiyonları
Ölçümlere ait periodontal hastalık sınıflandırması

GEREÇ-YÖNTEM: Periton diyalizi ünitemizde takip edilmekte olan 86 hasta (45 bayan) periodontal hastalık (PH) varlığı ve bu durumun sistemik
inflamasyon ve endotel fonksiyonları üzerine etkisini incelemek amacıyla
çalışmaya dahil edildi. Diş yokluğu ve çalışmaya katılmak istemeyen hastalar dışlandığında 59 hastaya oral muayene uygulandı. En az bir doğal
dişin varlığı çalışmaya alınma kriteri olarak belirlendi. Gingival çekilme incelendi, gingival sınır ve periodontal cep derinliği dental prob kullanılarak
her diş için 8 bölgeden ölçüldü. Hastalar periodontal cep derinliğine göre
< 3mm (hastalık yok), 3-3,99 mm (hafif hastalık), 4-6 mm (orta derece
hastalık), >6 mm (ağır hastalık) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Ölçümlere ait
sınıflandırma Şekil 1.’de gösterilmektedir.

Hastalar periodontal cep derinliğine göre < 3mm (hastalık yok), 3-3,99 mm (hafif hastalık), 4-6
mm (orta derece hastalık), >6 mm (ağır hastalık) olmak üzere 4 gruba ayrıldı.

Hastaların endotel fonsiyonları non-invaziv olarak Akım ilişkili dilatasyon
(FMD) yöntemi ile ultrasonografik olarak ölçüldü.
Tablo 1. Çalışma gruplarının klinik ve laboratuvar verileri

#

RRT Süresi (Ay)
PD süresi
WBC
Hemoglobin
Trombosit
MPV
RDW
CRP
Sedimantasyon
Kalsiyum
Fosfor
Ürik Asit
Albumin
PTH
Kt/V

63,23
61,31
7,14
10,3
248,08
8,14
15,42
0,72
38,38
8,92
4,70
6,35
3,69
582,46
2,32

Grup 1
Hastalık yok
< 3mm
±
0,91
±
10,29
8
5
2
11
±
52,92
±
52,75
±
1
±
1,04
±
69,68
±
0,94
±
2,01
±
0,63
±
18,63
±
1,08
±
0,92
±
2,02
±
0,49
±
382,97
±
0,67

86,86
65,14
8,23
11,07
218,00
8,04
14,33
2,21
38,29
8,82
5,54
6,77
3,76
789,43
2,18

Grup 2
Hafif
3-3.99 mm
±
±
3
4
2
5
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

*

Grup 1 vs Grup 4

p < 0,01

#

Grup 4 vs
Grup 1

p=

<0,001

Grup 2 vs Grup 4

p= 0,024

Grup 4 vs
Grup 2

p=

0.024

Grup 3 vs Grup 4

p= 0.032

Grup 4 vs
Grup 3

p=

0.032

PH derecesi
*

FMD
Yaş (yıl)
Cinsiyet
DM

58

6,73
37,69
Kadın
Erkek
VAR
YOK

6,07
45,29

2,51
18,99

5,38
44,97

61,17
37,14
2,80
1,65
80,28
0,99
1,55
2,58
10,14
1,15
1,01
1,13
0,32
636,84
0,51

80,73
66,53
7,39
10,37
222,83
8,25
14,53
0,82
35,40
8,99
4,98
6,19
3,68
569,95
2,19

Grup 3
Orta
4-6 mm
±
±
16
14
4
26
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,87
11,72

3,52
36,89

62,49
49,76
2,33
1,69
76,04
0,97
1,43
0,93
23,75
0,62
1,26
1,55
0,42
416,20
0,86

61,89
56
7,08
10,44
256,44
8,01
15,27
1,55
41,22
8,65
4,74
5,96
3,61
571,74
2,43

Grup 4
Ağır
> 6mm
±
±
4
5
1
8
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,31
5,11

25,52
21,58
1,05
1,11
66,72
0,76
1,86
0,78
20,90
1,12
0,79
1,92
0,51
380,15
0,70

1

SONUÇ: PD’de teknik ve hasta sağkalımını etkileyen parametreler içinde
özellikle PD modalite değişimi varlığı, bu grup hastaların mevcut klinik
ve/veya laboratuvar verilerindeki bozulmalar nedeniyle alternatif PD modalitesine yönlendirildiğini ancak yine de başarılı olunmayarak PD’ye son
verildiğini veya hastanın kaybedildiğini düşündürmektedir. Bu nedenle
PD’de modalite değişimi ihtiyacı ortaya çıkan hastaların çok daha dikkatli
ve yakından takip edilmesi uygundur.

2

Resim: PD modalitesinde değişiminin sağ kalım üzerine etkisi

SB-15
Periton diyalizi hastalarında modalite değişiminin hasta
ve teknik sağkalımı üzerine etkisi
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GİRİŞ: Periton diyalizi (PD)’inde teknik ve hasta sağkalımını etkiliyen faktörleri inceleyen pek çok araştırma olmakla birlikte hastaların demografik,
klinik özellikleri ve peritonial geçirgenliğinin yanında PD modalite değişiminin araştırıldığı yeterince çalışma yoktur.
MATERYAL-METOD: Hastanemizin PD ünitesinde en az bir yıl süre ile
düzenli takip edilmiş PD hastalarının verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, KBY süresi) yanında diabetes mellitus, hipertansiyon ve diğer komorbidite varlığı, mevcut
PD modalitesi ve takiplerinde periton modalite değişimi varlığı (SAPD’den
APD’ye veya tersi), peritonit geçirmesi, anüri varlığı, serum albümin düzeyi ve nPCR değerleri, diyalizat fosfor klirensi, kreatininine göre yapılan
peritoneal geçirgenlik, total Kt/V’yi içeren Cox sağkalım analizi modeli
oluşturuldu.
BULGULAR: Toplam 71 hastanın (ortalama yaşı 52±13 yıl, 37’si kadın)
analizinde takip süresince hastaların 33’ü (%46,5) hala periton diyalizine devam etmekte iken, 19’u (%26,8) hemodiyalize geçiş yaptı, 5’i (%7)
böbrek nakli oldu, 14’ü (%19,7) eksitus oldu. Hastaların oluşturulan Cox
sağ kalımı modelinin verileri Tablo’da sunulmuştur. Hasta yaşı, komorbidite varlığı, mevcut PD modalitesi, PD modalitesinde değişim ve peritonit
geçirme teknik ve hasta sağ kalımı üzerine anlamlı etkisi bulunan parametreler idi. Özellikle PD modalitesinde değişiklik yapılan hastaların sağ
kalımındaki belirgin fark dikkat çekiciydi (Şekil).

Tablo: Cox sağ kalımı modelinin verileri
B

SE

Wald

p

OR

95,0% CI for Exp(B)
Lower

95,0% CI for Exp(B)
Upper

Yaş (yıl)

0,102

0,036

8,097

0,004

1,107

1,032

1,187

SVH varlığı( Yok/var)

-4,848

1,449

11,185

0,001

,008

,000

,134

PD modalitesi (APD/SAPD)

1,737

0,754

5,309

0,021

5,682

1,296

24,903

PD rejim değişimi varlığı
(Var/Yok)

3,816

0,906

17,726

<0,001

45,400

7,685

268,196

14,559

0,002

High
High/High Average

-2,888

0,804

12,901

<0,001

0,056

0,012

0,269

High/Low-Average

-2,397

0,740

10,486

0,001

0,091

0,021

0,388

High/Low

-2,131

1,208

3,111

0,078

0,119

0,011

1,267

Peritonit anamnezi (Var/Yok)

1,493

0,646

5,346

0,021

4,452

1,255

15,787
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Periton Diyalizi Hastalarında Serum Visfatin Düzeyleri İle
İlişkili Parametreler
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Evre 1-4 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Proteinüri
Ve Nabız Dalga Hızı İlişkisi

Serhat Karadağ1, Orhan Baysal2, Meltem Gürsu1, Oktay Özkan1, Sami
Uzun1, Abdullah Şumnu1, Egemen Cebeci1, Emel Tatlı1, Ahmet Behlül1,
Savaş Öztürk1

Mehtap Erkmen Uyar, Emre Tutal, Zeynep Bal, Siren Sezer

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2
Haseki Eğitim ve araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
1

GİRİŞ-AMAÇ: Kronik böbrek hastalarında (KBH) kardiyovasküler hastalık
(KVH) ve mortalite riskinin belirgin olarak arttığı iyi bilinmektedir. Son
zamanlarda artan kanıtlar KBY hastalarındaki mortalitede inflamasyonun
rolüne vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede kardiyak hastalıklar, endotel disfonksiyonu, inflamasyon ile ilişkisi gösterilmiş olan visfatin KBH hastalarında yeni bir araştırma alanı oluşturmuştur. Çalışmamızın amacı periton
diyalizi (PD) hastalarında visfatinin metabolik ve ekokardiyografik parametrelerle ilişkisini incelemektir.
MATERYAL-METOD: PD ünitemizden takipli 69 PD hastadan 50 tanesi
(29 kadın, 21 erkek) ve 31 tane sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı.
Hastaların demografik özellikleri, rutin laboratuar tetkikleri, ekokardiyografik bulguları, akım aracılı dilatasyon (AAD) yüzdeleri ve visfatin düzeyleri kaydedildi. SPSS 15 paket programı kullanılarak istatistikleri yapıldı
BULGULAR: Ortalama visfatin düzeyleri PD hastalarında 11.95±4.37 ng/
ml (5.12-29.50) kontrol hastalarında 13.43±6.68 (2.17-33.23) saptandı
ve bu istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0.384). Tek değişkenli analizlerde; sol ventrikül diyastol sonu çapı (SVDSÇ) (r=0.305, p=0.031), ürik asit
(r=0.404, p=0.004) ve sodyum (r=0.313, p=0.027) ile pozitif korelasyon
saptandı. Lineer regresyon analizlerde ise SVDSÇ, ürik asit ve sodyum ile
visfatin arasında anlamlı ilişki saptandı (Tablo).
SONUÇ: SVDSÇ, ürik asit ve sodyum ile saptadığımız ilişkisi göz önüne
alındığında visfatin PD hastalarında kardiyovasküler hastalıklar ile sıvı ve
tuz dengesinde rol alan bir adipositokindir.
Anahtar Kelimeler: Visfatin, Periton Diyalizi, Kardiyovasküler hastalık

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığının tüm evrelerinde kardiyovasküler hastalıklar (KVH) morbidite ve mortalitenin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Biz bu çalışmada 6 aydan uzun süreli evre 1-4 kompanse böbrek hastalığı tedavisi uygulanan hastalarda nabız dalga hızı ve mevcut proteinüri
ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya polikliniğimizde Evre 1-4 KBY tanısı ile takip
edilen 60 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm hastaların; yaş, cinsiyet,
vücut ağırlığı, VKİ, primer hastalıkları, KBY süreleri ve laboratuvar değerleri kaydedildi. Aterosklerozu değerlendirmek için karotis ve femoral arter
basınç dalga formları basınca duyarlı transduser yardımı ile noninvaziv
olarak ölçüldü. Hastalarımızdan 24 idrar toplanarak proteinüri ve kreatinin
klirensi hesaplandı.
SONUÇLAR: Hastaların ortalama KBY süresi 47,00 (40,5) aydı. Tüm hastaların ortalama nabız dalga hızı 8,54±2,49 ms ile normal sınırların üstünde idi. Hastalar GFR değerlerine göre 3 gruba ayrıldı; Grup 1: GFR>=60
ml/dk/1,7 m2 (n:21, %35), Grup 2: GFR 30-60 ml/dk/1,7 m2 (n:27, %45)
ve Grup 1: GFR<30ml/dk/1,7 m2 (n:12, %20). Gruplar arası GFR değeri
azalması ile serum hemoglobin ve albümin değerlerinde anlamlı azalma
saptanırken, serum PTH anlamlı artış izlendi. Hastalarımızı NDH düzeylerine göre grupladığımızda; yüksek NDH düzeyine sahip olan hastalarda
(NDH > 8 m/s, n:29) 24 saatlik idrarda proteinüri (1421,4 karşın 488,5
mg/24 saat) ve mikroalbüminüri (656,1 karşın 191,7 mg/24 saat) değerlerinin düşük NDH düzeyine sahip hastalara (NDH <= 8 m/s, n:31) göre
anlamlı derecede daha yüksek olduğunu saptadık. Nabız dalga hızı değerleri GFR (r:-0,259, p:0,046) ile negatif; HT süresi (r:0,298, p:0,021),
serum kreatinin (r:0,285, p:0,027) ve PTH (r:0,017, p:0,009) ile pozitif
korele idi.

Sabite

-0,458

SVDSÇ

-0,087

-0,334

-2,657

0,011

Ürik Asit

0,042

0,287

2,200

0,033

TARTIŞMA: Bu çalışmada kompanse böbrek hastalarında KV mortaliteyi
artıran arteriyel sertlik göstergesi olan NDH yüksekliği gösterilmiş ve evre
1-4 KBY hastalarında nabız dalga hızı ile GFR düzeyleri, hipertansiyon
süresi, hiperparatiroidizm ve proteinüri şiddeti arasında anlamlı ilişki
saptanmıştır. Prediyaliz hastalarında kardiyovasküler koruma açısından
NDH ile etkileşen bu faktörler iyi değerlendirilmeli ve hem böbrek hastalığı progresyonu hem de kardiyovasküler koruma açısından bu faktörlerin
düzeltilmesi tedavi hedefi olarak alınmalıdır.

Sodyum

0,012

0,277

2,136

0,038

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, Proteinüri, Nabız Dalga Hızı

Visfatin ile İlişkili Parametrelerin Çok Değişkenli anaizi
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SB-18
Türkiye’de Primer IgA Nefropatisinin Klinik ve Laboratuar
Özellikleri

GİRİŞ: Tüm dünyada en sık primer glomeruler hastalık olan IgA nefropatisinin ülkemizdeki demografik ve klinik özelliklerini ortaya koymayı
amaçladık.

Savaş Özturk1, Abdullah Şumnu2, Nurhan Seyahi3, Mustafa Güllülü4,
Murat Sipahioğlu5, Serra Artan6, Zerrin Bicik7, Sim Kutlay8, Mustafa
Keleş9, Deren Oygar10, Ali Rıza Odabaş11, Mansur Kayataş12, Belda
Dursun13, Hayriye Sayarlıoğlu14, Sinan Trablus15, Dilek Güven Taymez16,
Ali Abbas Özdemir17, Gülizar Manga Şahin18, Bülent Altun19, Alper Azak20,
Lütfullah Altıntepe21, Gültekin Süleymanlar22, Mehmet Koç23, Yılmaz
Selçuk24, Rümeyza Kazancıoğlu25, Reha Erkoç25, Meltem Gürsu1, Mehmet
Kücük2, Selma Alagöz Akçaoğlu3, Abdülmecid Yıldız4, Aydın Ünal5, Özger
Akarsu7, Kenan Ateş8, Erdem Çankaya9, Aydın Türkmen6

YÖNTEM-GEREÇLER: Türkiye genelinde 25 merkezin veri girişi yaptığı,
Türk Nefroloji Derneği ‘Glomerulonefrit Çalışma Grubu’ tarafından oluşturulan primer glomeruler hastalık veri tabanı kullanıldı. Toplam 295 IgA
nefropatisi hastasının demografik, klinik özellikleri, biyopsi bulguları incelendi. İmmunfloresan mikroskopik (İF) değerlendirilmesi yapılamayıp
hekim tarafından IgA nefropatisi kabul edilen hastalar da bu gruba dahil
edildi. Hızlı ilerleyen glomerulonefrit şeklinde başvuran IgA nefropatisi
hastaları dahil edilmedi.

1.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İstanbul
3. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4. Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Bursa
5. Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kayseri
6. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
7. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul
8. Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Ankara
9. Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Erzurum
10. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Lefkoşa
11. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Ankara
12. Cumhuriyet Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Sivas
13. Pamukkale Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Denizli
14. Sütçü İmam Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Kahramanmaraş
15. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
16. Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
17. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
18. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
19. Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Ankara
20. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
21. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Konya
22. Akdeniz Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Antalya
23. Marmara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, İstanbul
24. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Konya
25. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, İstanbul

BULGULAR: Yaş ortalaması 37.2±12.2 olan 295 hastanın %62.7’si erkek, %37.3’ü kadındı. Ev hanımları hastaların %25.5’ini, öğrenciler ise
%16.5’ini oluşturuyordu. En sık böbrek biyopsisi endikasyonları nefrotik
sendrom (%29.1), nefritik sendrom (%27.9) ve asemptomatik idrar anomalileri (%23.9) idi. IgA nefropatisi biyopsi endikasyonu koyan klinisyenlerin %59 oranında en önemli ön tanısını oluşturmaktaydı. Böbrek biyopsilerinin değerlendirilmesinde ortalama 14.8±9 glomerul görülürken,
bunlara ortalama 0.9 kresent formasyonu eşlik ediyordu. İF değerlendirme %88.8 oranında yapılabilirken IgA ile en az 2+ boyanma gösteren
hastaların yüzdesi %73.1 idi. IgA pozitifliğine en sık eşlik eden İF bulgusu
%69 hastada C3 pozitifliği, %32 hastada IgM pozitifliği idi. Serum kreatinin ortalaması 1,4±0.89 mg/dl iken, ortalama proteinüri ise 2351±1806
mg/gün idi. Diğer laboratuar bulguları ve klinik özellikler Tablo’da sunulmuştur.
SONUÇ: Çalışmamız ülkemizde IgA nefropatisi tanısı koyulan hastaların
klinik ve laboratuar özelliklerini ortaya koymuştur. Diğer birçok ülkenin
aksine biyopsi endikasyonlarından asemptomatik idrar anomalileri yerine
nefrotik sendromun ilk sırada yer alması ülkemiz adına bir farklılık oluşturmaktadır.
Tablo: Hastaların klinik ve laboratuar bulguları
Ortalama±SD
Yaş
Toplam glomerul sayısı
Global sklerotik sayısı
Kresentik glomerül sayısı
Sistolik tansiyon (mmHg)
Diyastolik tansiyon (mmHg)
GFR (Cockcroft formülü ile, ml/dk)
Kreatinin klirensi (ml/dk)
Serum kreatinin (mg/dl)
Ürik asit (mg/dl)
Hemoglobin (g/dl)
Hematokrit (%)
Serum albumin (g/dl)
Proteinüri (mg/gün)

37,2±12.2
14,8±9.0
2,7±3.0
0,9±1.8
128±19
81±11
90,8±45.1
71,8±46
1,4±0.89
6,0±2.1
13,4±1.6
38±5
3,6±0.7
2351±1806
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SB-19
Türkiye’de Primer Membranoproliferatif
Glomerulonefritlerin Klinik ve Laboratuar Özellikleri

di. Sekonder nedenlerin (SLE, kriyoglobulinemi gibi) veri girişi öncesinde
klinisyenler tarafından dışlanması istendi. Hızlı ilerleyen glomerulonefrit
şeklinde başvuran MPGN hastaları dahil edilmedi.

Savaş Özturk1, Abdullah Şumnu2, Nurhan Seyahi3, Mustafa Güllülü4,
Murat Sipahioğlu5, Serra Artan6, Zerrin Bicik7, Sim Kutlay8, Mustafa
Keleş9, Deren Oygar10, Ali Rıza Odabaş11, Mansur Kayataş12, Belda
Dursun13, Hayriye Sayarlıoğlu14, Sinan Trablus15, Dilek Güven Taymez16,
Ali Abbas Özdemir17, Gülizar Manga Şahin18, Bülent Altun19, Alper Azak20,
Lütfullah Altıntepe21, Gültekin Süleymanlar22, Mehmet Koç23, Yılmaz
Selçuk24, Rümeyza Kazancıoğlu25, Reha Erkoç25, Meltem Gürsu1, Mehmet
Kücük2, Selma Alagöz Akçaoğlu3, Abdülmecid Yıldız4, Aydın Ünal5, Özger
Akarsu7, Kenan Ateş8, Erdem Çankaya9, Aydın Türkmen6

BULGULAR: %50.6’sı erkek, %49.4’ü kadın olan 164 hastanın yaş ortalaması 39,6±14.8 idi. Ev hanımları bir tarafa koyulduğunda diğer meslek
grubu yüzdeleri sayısal olarak birbirine çok yakındı. En sık böbrek biyopsisi endikasyonları nefrotik sendrom (%62.8), nefritik sendrom (%15.2)
ve mikst nefrotik sendrom (%7.3) idi. Klinisyenler tarafından klinik ve
patolojik bulgulara göre hastaların %85’i tip 1 %15’i ise tip 2 MPGN olarak sınıflandırıldı. Böbrek biyopsilerinin değerlendirilmesinde ortalama
13,5±8.3 glomerul görülürken, bunların ortalama 2,2±3.1 global olarak
sklerotikti. Glomerullerin ortalama 0.6’sına kresent formasyonu eşlik ediyordu. İF değerlendirme %75 oranında yapılabilirken en fazla boyanma
%80 pozitiflik oranıyla C3 ile görüldü. C3 ile boyanma %75’den fazla hastada 2+ ve daha şiddetli idi. C3 ile pozitif boyanmayı yüzde sırasıyla IgG
(%67), IgM (%56), IgA (%35) ve C1q (%32) takip ediyordu. Fibrinojen
bakılan hastalarda pozitiflik yüzdesi ise sadece %13 idi. Serum kreatinin
ortalaması 1,4±1.2mg/dl iken, serum albumin 3,1±0.9 g/dl, proteinüri
ise 4686±3838 mg/gün idi. Hepatit serolojisi kayıtlarına ulaşılan hastalar
içerisinde HBsAg pozitif 5 hasta mevcut iken, anti-HCV pozitif sadece bir
hasta vardı. Tip 1 ve tip 2 MPGN hastalarının bazal karakteristik ve laboratuar değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Laboratuar bulguları ve
klinik özellikler Tablo’da sunulmuştur.

1.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İstanbul
3. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4. Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Bursa
5. Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kayseri
6. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
7. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul
8. Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Ankara
9. Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Erzurum
10. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Lefkoşa
11. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Ankara
12. Cumhuriyet Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Sivas
13. Pamukkale Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Denizli
14. Sütçü İmam Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Kahramanmaraş
15. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
16. Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
17. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
18. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
19. Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Ankara
20. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
21. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Konya
22. Akdeniz Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Antalya
23. Marmara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, İstanbul
24. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Konya
25. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ: Membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN) kliniği nefrotik ve
nefritik sendrom öğelerini ayrı ayrı ya da beraber içerebilir. MPGN; HCV,
kriyoglobulinemi, SLE ve monoklonal gamopatiler gibi sistemik sekonder
hastalıklara bağlı olabileceğinden öncelikle bu hastalıklar dışlanmalıdır.
Çalışmamız primer MPGN’nin ülkemizdeki demografik ve klinik özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır.
YÖNTEM-GEREÇLER: Türkiye genelinde 25 merkezin veri girişi yaptığı,
Türk Nefroloji Derneği ‘Glomerulonefrit Çalışma Grubu’ tarafından oluşturulan primer glomeruler hastalık veri tabanı kullanıldı. Toplam 164
MPGN hastasının demografik, klinik özellikleri, biyopsi bulguları incelen62

SONUÇ: Çok merkezli çalışmamız ülkemizde primer MPGN tanısı koyulan
hastaların klinik ve laboratuar özelliklerini ortaya koymuştur. Biyopsi endikasyonunda nefrotik sendromun yüzdesi ve İF’de C3 boyanmasının ön
planda olması dikkat çekici özelliklerdir.
Anahtar Kelimeler: membranoproliferatif glomerulonefrit, primer glomeruler hastalık, Türk Nefroloji Derneği
Tablo: Hastaların klinik ve laboratuar bulguları
Tüm MPGN
hastaları
n=164

Tip 1
MPGN
n=139

Tip 2
MPGN
n=25

Parametre

Ortalama±SD

Ortalama±SD

Ortalama±SD

Yaş

39,6±14.8

40,1±14.9

36,7±14.7

Toplam glomerul sayısı
Global sklerotik glomerul
sayısı
Kresentik glomerül sayısı

13,5±8.3

12,8±7.7

18,3±11.1

2,2±3.1

2,3±3.2

1,6±2.7

0,6±1.5

0,6±1.3

0,8±2.3

Sistolik tansiyon (mmHg)

133±25

133±25

132±24

Diyastolik tansiyon (mmHg) 84±13

83±13

84±15

GFR (Cockcroft ile, ml/dk)

94±51

93±47

101±72

Kreatinin klirensi (ml/dk)

59±43

56±43

73±40

Serum kreatinin (mg/dl)

1,4±1.2

1,5±1.3

1,1±0.8

Hemoglobin (g/dl)

12,3±2.1

12,3±2.2

12,6±1.9

Serum albumin (g/dl)

3,1±0.9

3.1±0.9

3,1±0.8

Proteinüri (mg/gün)

4686±3838

4627±3957

5199±3176

Tip1 ve tip2 MPGN hastaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır.

SB-20
Glomerulonefriti Olan Hastalarda Proteinürinin Renal
Progresyon Üzerine Etkisi

SB-21
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GİRİŞ: Glomerulonefritli hastalarda proteinüri, glomerüler hastalığın ciddiyetini gösteren en önemli laboratuvar göstergelerinden birisidir. Proteinüride azalma renal progresyonu yavaşlatmaktadır.
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışma, Ocak 2009- Temmuz 2012 arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapıldı. Çalışmaya glomerulonefrite bağlı Evre 1-5 KBY tanısı almış 182 hasta alındı. Hastalarda
proteinüri ile (glomerüler filtrasyon hızı) GFR hızındaki değişim ilişkisi
araştırıldı. Hastalarda GFR ölçümü MDRD formülü ile yapıldı. Tedavi ile
proteinürisi azalan ve azalmayan gruplarda 0., 1., 3.,6.,12.,24. aylarda
GFR ölçüleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 44±15 (yaş aralığı: 17-80) yıl olan
182 hasta (77’si erkek) alındı. Olguların 104’ü primer glomerulonefrit idi.
Çalışmaya alınan hastaların özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Çalışmaya
alınan hastaların 54’ünün üçüncü aydaki proteinürisi 1 gr’dan az, 92’sinin
1 gr’dan fazla idi. Proteinürisi >1gr olan hastalarda GFR de azalma tespit
edildi. Hastaların 68’inde 12. aydaki proteinürisi <1 gr idi. Proteinürisi 1
gr’ın altında olan hastalarda zamanla GFR de belirgin artış saptandı. Hastaların 95’inde 12. ayda proteinüri> 1 gr saptandı. Bu hastalarda GFR’e
belirgin azalma görüldü. Non nefrotik düzeyde proteinürisi olan 95 hastanın başlangıç GFR’si 72 ml/dk iken bu hastalarda GFR’de ilk 24 ay içerisinde belirgin artış saptandı. GFR’nin 24. aya kadar artış oranı 5 ml/dk
bulundu. Nefrotik proteinürisi 67 hastanın başvuru anında ortalama GFR
değeri 67 ml/dk iken 24 ayda GFR’de azalma 14,8 ml/dk olarak bulundu.
Non-nefrotik proteinürisi olan hastalarda GFR de belirgin artış saptanırken; nefrotik düzeyde proteinürisi olan hastalarda ikinci yılın sonunda
GFR’de yaklaşık 15 ml/dk azalma görüldü.
SONUÇLAR: Non-nefrotik proteinürisi olan hastalarda GFR de belirgin
artış saptanırken; nefrotik düzeyde proteinürisi olan hastalarda ikinci yılın
sonunda GFR’de yaklaşık 15 ml/dk azalma görüldü.
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GİRİŞ: Metabolik kemik hastalıkları kronik böbrek yetmezliği sürecinde
başlamakta, renal transplantasyondan sonra da devam edebilmekte ve
immunsupresif tedavi ile agreve olabilmektedir. Kemik kaybı için en kritik
dönem transplantasyon sonrası ilk 12 aydır. Fakat uzun vadede transplantasyonun kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine etkileri net olarak
bilinmemektedir. Bu çalışmada graft fonksiyonu, immunsupresif tedavi
ve biyokimyasal parametrelerin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilerinin araştırılması planlandı.
MATERYAL-METOD: En az 24 aylık takipte olan 150 renal transplant alıcısı çalışmaya dahil edildi. En düşük KMY t-skor değerlerine gore hastalar
osteoporoz, osteopeni ve normal olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. KMY’ye
göre birinci ve ikinci yıl hasta sıklığı sırasıyla; Osteoporoz: %62.7 vs
%82.7; osteopeni: %33.3 vs %15.3 ve normal: %4 vs %2. Üç ayda bir
serum parathormon (PTH), glomerüler filtrasyon hızı (GFR), 24 saatlik
idrarda protein kaçağı ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Transplantasyonun ikinci yılında osteoporotik hastalarda
medyan GFR daha düşük (p:0.04), PTH ve proteinüri düzeyleri anlamlı
olarak daha yüksekti (p: 0.02). Ortalama günlük metilprednizolon dozu
transplantasyonun ilk yılında ikinci yılına gore daha yüksekti (12 ± 4.1 vs
4.7 ±3.4 mg/gün). Diğer immunsupresif tedavi dozlarında iki yıl arasında
anlamlı fark saptanmadı. Korelasyon analizinde post-transplant ikinci yıl
GFR’nin, PTH (r: -0.03, p:0.029) ve 24 saatlik idrarda protein kaybı (r:0.26, p:0.01) ile negatif korele, t-skor ile pozitif korele olduğu saptandı.
SONUÇ: Biz bu çalışma ile renal transplantasyonun birinci yılında düşük
kemik mineral yoğunluğunun ileriki yıllarda da artarak graft kaybına yol
açabileceğini gösterdik. KMY’deki hızlı kaybın erken post-transplant dönemde saptanması graft fonksiyon kaybının önlenmesine katkıda bulunacaktır.

Çalışmaya alınan hastaların başlangıçtaki demografik ve laboratuvar
değerleri
Parametre
(n=182)

Ortalama ± standart
sapma

Laboratuvar
testi

Pozitif hasta
(% Oran)

Yaş (yıl)

44,4±15,3

RF (+)

13,3

Glukoz (mg/dl)

112±55,1

ANA (+)

14,1

Kreatinin(mg/dl)

1,58±1,33

Anti-dsDNA (+)

4,1

Albümin(g/dl)

3,4±0,95

C3 düşük

15,7

LDL(mg/dl)

151±84,6

C4 düşük

5,26

TG(mg/dl)

206±132

HbsAg (+)

4,5

HDL(mg/dl)

44,9±15,6

AntiHBS (+)

24,2

Proteinüri(mg/dl)

5,1±5

Anti HCV (+)

1,5

GFR

69,8±42

P-ANCA (+)

5,1

C-ANCA (+)

3,3
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GİRİŞ: C-reaktif protein (CRP) IL-6’ya karşı hepatositlerden salınan akut
faz proteinidir. Yüksek serum CRP düzeyleri hem sağlıklı populasyonda
hem de diyalize giren populasyonda kardiyovasküler hastalıkların belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. Pre-transplant CRP ve graft fonksiyonu ilişkisi literatürde gösterilmesine rağmen, post-transplant CRP ve
graft fonksiyon ilişkisi halen net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın
amacı post-transplant CRP düzeyini belirleyen faktörler ve pre ve posttransplant CRP’nin renal ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkilerinin
gösterilmesidir.

3

MATERYAL-METOD: Merkezimizde takipli 150 renal transplant alıcısı
(113 erkek, ortalama yaş: 38.9±10.8 yıl) kesitsel olarak incelendi. Ortalama takip süresi 32 aydı. Tüm hastalara klinik ve laboratuar incelemeler
(serum kreatinin, kalsiyum, fosfor, albumin, tahmini glomerüler filtrasyon hızı [eGFR], 24 saatlik idrarda protein kaybı, tam kan sayımı) yapıldı.
Transplantasyonun 1., 3., 6., 12. ve 24. aylarında ortalama pre-transplant
ve post-transplant CRP değerleri belirlendi. Hastalar post-transplant CRP
değerlerine göre 4 gruba ayrıldı.: Grop 1 (CRP >20 mg/L n: 13), grup 2
(CRP 6-20 mg/L; n: 40), grup 3 (CRP düzeylerinde dalgalanmalar; range:
6- 48 mg/L, n: 21) and grup 4 (CRP <6 mg/L; n: 76). Arteryel sertlik
SphygmoCor sistemi ile karotis-femoral nabız dalga hızı ölçümü (PWv)
ile belirlendi. Ayrıca tüm hastalara ekokardiyokgafik inceleme yapıldı.
BULGULAR: Pre-transplant CRP düzeyleri dört grupta da benzerdi. Diğer
üç grupla karşılaştırıldığında üçüncü grupta anlamlı olarak daha düşük
eGFR, ve sol ventrikül sistolik fonksiyonu (p:0.035) ve daha yüksek transplant öncesi süre, PWv, proteinüri, sol ventrikül kütle indeksi ( LVMI) (p:
0.004, 0.000, 0.004 ve 0.036, sırasıyla) saptandı. Birinci grupta dördüncü gruba göre daha yüksek PWV, proteinüri, LVMI ve daha düşük eGFR
değeri saptandı (p:0.001, 0.000, 0.028, 0.008, sırasıyla). Regresyon analizinde eGFR (p:0.002) ve PWv (p:0.001) post-transplant CRP değerinin
belirleyicisi olarak saptandı.
SONUÇ: Transplantasyon sonrası dalgalanma gösteren ve yüksek stabil
(CRP>20mg/L) seyreden CRP düzeyleri graft fonksiyonu, proteinüri, sol
ventrikül kütle indeksi ve arteriyel sertliğin belirleyicileridir. Dolayısıyla
renal transplant alıcılarında CRP düzeyi takibi graft ömrünün ve kardiyovasküler morbiditenin değerlendirilmesinde etkin bir belirteç olarak
kullanılabilir.
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GİRİŞ: Renal transplantasyon (RT) son dönem böbrek yetmezliği için en
iyi tedavi şeklidir. Transplantasyon sonrası renal disfonksiyondaki düzemeye rağmen, hastalar hipertansiyon, yeni başlangıçlı diyabetes mellitus
gibi sistemik hastalıklar açısından risk altındadır. Bu çalışmada, renal
transplantasyon alıcılarında biyoimpedans analizi (BİA) ile ölçülen vücut
sıvı ve kompozisyon ölçümleriyle biyokimyasal parametreler, graft fonksiyonu ve ekokardiyografik verilerin karşılatırılması amaçlandı.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya merkezimizde takipli en az bir anti-hipertansif tedavi alan sekseniki (58 erkek, ortalama yaş: 38.7± 11.5 yıl) RT
alıcısı dahil edildi. Lipid profili (total, HDL, LDL kolesterol ve trigliserid),
parathormon (PTH), 24 saatlik idrarda protein kaçağı, tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) ölçümleri yapıldı. Tüm hastalara transtorasik
ekokardiyografi ile sistolik kan basıncı, total vücut ağırlığı (TBW), yağsız
doku indeksi (LTI), ekstraselüler volum (ECW), intraselüler volüm (ICW),
yağsız doku kütlesi (LTM) ve faz50 açısı ölçümünü değerlendiren biyoimpedans analizi (BCM, Fresenius) yapıldı. Ayrıca tüm hastaların transplante
böbreğe yönelik renal doppler ultrasonografisi ile renal rezistivite indeksleri (RRI) ölçüldü.
BULGULAR: TBW ve ECW, RRI ve sistolik kan basıncı ile anlamlı olarak
doğru orantılı saptandı. eGFR<70 ml/dak olan hastalar, eGFR’deki her 10
ml/dak’lık düşüşe göre 5 gruba ayrıldı. RRI, 24 saatlik idrarda proteinüri,
pulmoner arter basıncı, hipervolemi sıklığı, sistolik kan basıncı, TBW, LTI,
ICW, LMT ve faz50 açısı eGFR değeri 20-50 ml/dk alan hastalarda anlamlı
olarak daha yüksek saptanırken (p:0.000) eGFR 50-70 ml/dak olan hastalarda anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Hipertansif renal transplant hastalarında TBW, LTI, ICW, FTI,
LTM ve faz50 açısı artmıştır. Graft fonksiyonu; sistolik kan basıncı, RRI
ve biyoimpedans parametreleri ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla, renal
transplant hastalarında graft difonksiyonunun erken saptanmasında RRI
ve biyoimpedns analizinin de yakın takip ile yapılması gerekmektedir.
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GİRİŞ: Kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında oksidatif stres, hızlanmış
ateroskleroz ve yüksek mortalite ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, diyalizat sodyum konsantrasyonu 140’dan 137’ye düşürülen kronik HD hastalarında, düşük sodyumlu diyalizatın kan basıncı parametreleri ve sistemik
oksidatif stres üzerindeki etkilerini saptamaktır.
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya 52 kronik HD hastası alınmıştır. Hastaların başlangıç karotid intima-media kalınlığı (KİMK), malondialdehid
(MDA), süperoksid dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GP) ölçümleri yapılmış; 137 sodyum konsantrasyonu ile HD uygulanmasını takiben
6. ayda ölçümler tekrarlanmıştır. Çalışma boyunca interdiyalitik kilo alımları (İDKA), HD seansı öncesi ve sonrası kan basıncı (KB) ölçümleri ve
diyalizle ilgili semptomları izlenmiştir.
BULGULAR: Altı aylık çalışma süresini 41 hasta tamamlayabilmiştir.
Çalışma sonunda ortalama KB ölçümlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmazken, kullanılan antihipertansif ilaç sayısı ortalaması anlamlı olarak
azalmıştır (1.90 ± 0.80 vs 1.20 ± 0.40, p<0.001). Benzer şekilde çalışma sonunda İDKA ortalaması (2256 ± 939 vs 1648 ± 589, p<0.001) çalışma başlangıcına göre azalmış; KİMK ölçümleri (0.64 ± 0.04 vs 0.52
±0.06, p=0.003) düzelmiştir. Çalışma süresi boyunca hipotansif ataklar
ve kramplar daha sık görülmüştür. Onbir hasta yan etkiler nedeniyle çalışmadan çıkarılmıştır. Serum MDA düzeyleri (p<0.001) çalışma başlangıcına göre anlamlı olarak düşük; SOD (p<0.001) ve GP (p<0.001) düzeyleri
ise anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (Tablo 1).
SONUÇ: Kronik HD hastalarında diyalizat sodyumunu düşürmek kan basıncı ve kilo kontrolünü kolaylaştırmakta, ayrıca sistemik oksidatif stresi
azaltmaktadır. Ancak diyaliz ilişkili yan etkiler görülme sıklığını da arttırmaktadır.
Kronik hemodiyaliz hastalarının çalışma başlangıç ve sonundaki fizik
muayene ve laboratuvar parametreleri
Başlangıç
(n=41)

Altıncı ay
(n=41)

p değeri

Sistolik kan basıncı
(mmHg)

121.20 ± 20.55

112,70 ± 9,56

>0.05

Diyastolik kan basıncı
(mmHg)

70.22 ± 14.48

68.00 ± 8.74

>0.05

Antihipertansif ilaç sayısı

1.90 ± 0.80

1.20 ± 0.40

<0.001

KİMK (mm)

0.64 ± 0.04

0.52 ± 0.06

0.003

İnterdiyalitik kilo alımı (gr)

2256 ± 939

1648 ± 589

<0.001

MDA (µmol/L)

10.08 ± 4.86

6.84 ± 3.08

<0.001

SOD (EU/ mL)

5.24 ± 3.84

8.38 ± 2.30

<0.001

GP (EU/ mL)

8.92 ± 4.80

16.37 ± 9.74

<0.001

Bilim Dalı, Anka-

GİRİŞ: Hiponatremi klinikte en sık karşılaşılan elektrolit bozukluğudur.
Tolvaptan, ‘Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu’na (SIADH) bağlı övolemik hiponatremi ve değişik nedenlere bağlı hipervolemik
hiponatremilerin tedavisinde yakın dönemde kullanılmaya başlanmış bir
oral vazopressin V2 reseptör antagonistidir. Bu çalışmada konjestif kalp
yetmezliğinin eşlik ettiği dirençli hipervolemik hiponatremi tanısı olan
hastalarda uzun dönem tolvaptan kullanımı tedavisi takip verileri sunulmuştur.
METOD: Çalışmaya Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara
Hastanesi’nde konjestif kalp yetmezliğine bağlı hiponatremi (serum sodyum < 135 mEq/L) tanısı konan ve uygulanan medikal tedaviye yanıtsız
8 hasta (4 erkek, ortalama yaş 69.1±10.3) dahil edildi. Tolvaptan tedavisi
tüm hastalarda diüretikle kombine olarak kullanıldı. Hastalara ortalama
60 mg/hafta (15-30 mg/gün) tolvaptan tedavisi uygulandı. Ortalama
105.0±61.6 gün takip edilen hastaların demografik özellikleri, komorbid
hastalıkları, tedavi öncesi ve sonrası laboratuvar değerleri (kan üre nitrojeni, kreatinin, sodyum, karaciğer fonksiyon testleri), tedavi süresince
aldığı ve çıkardığı sıvılar ve kilo değişimleri kaydedildi. Hastaların tedavi
yanıtları değerlendirildi.
SONUÇLAR: Hastalardan 5’i diüretik dirençli hipervolemi nedenli ultrafiltrasyon tedavisi altındaydı. Tüm hastalarda diyabetes mellitus ve hipertansiyon mevcuttu. Tolvaptan tedavisi öncesi ortalama serum sodyum
düzeyi 122.0±7.9 mEq/litre iken, tedavi sonrası 137.6±3.5 mEq/litre’ye
yükseldi (p=0.003). Hastalarda tedavi sonunda ortalama 6.0±2.0 kg kayıp
izlendi. Pretibial ödem ve akciğer filmleri hipervolemi klinik değerlendirilmesinde kullanıldı. Tüm hastalarda belirgin klinik düzelme görüldü ve
hiçbir hastada tedavi sonrası ultrafiltrasyon ihtiyacı kalmadı. Tüm hastalarda diüretik ihtiyacında azalma gözlendi. Hastalarda tolvaptan tedavisi
öncesine göre tedavi sonrası kreatinin değerlerinde azalma görülmesine
rağmen istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmadı (sırasıyla 2.2±0.8
mg/dL ve 1.7±0.6 mg/dL, p=0.07). Hiçbir hastada karaciğer yetmezliği ve
böbrek yetmezliğine ilerleyiş izlenmedi.
TARTIŞMA: Tolvaptan medikal tedaviye dirençli hipervolemik hiponatremi tedavisinde güveli ve etkin bir tedavi alternatifidir. İlacın tedavi yanıtı
ve etki profili değerlendirilmesi açısından daha çok hasta sayılı ve uzun
dönem izlemli çalışmalar yapılması gerekmektedir.

KİMK: karotid intima-media kalınlığı, MDA: malondialdehid, SOD: süperoksit dismutaz, GP:
glutatyon peroksidaz
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OLGU - GİRİŞ-AMAÇ: Sepsisli hastalarda akut böbrek hasarı (ABH) mortaliteyi arttıran önemli bir klinik tablodur. Bu nedenle ABH’nın erken tanı
ve tedavisi mortalite açısından önemlidir. RDW tam kan tetkiği ile çalışılabilen, dolaşımdaki eritrositlerin dağılımını gösteren önemli bir indekstir
Literatürde ABH’da arttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız sepsisli hastalarda eritrosit dağılım hacminin akut böbrek
hasarı üzerine etkisini değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya 2009-2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesi dâhili yoğun
bakım ünitelerinde yatırılan ve tedavileri yapılan sepsis tanılı 120 hasta
dâhil edildi. Hastaların demografik özellikleri etyoloji ve komorbid durumları hasta işlendi. Hastaların yoğun bakıma kabul ediliş anındaki ve
48 saat sonraki RDW, Hgb, Hct, MCV, CRP, kreatinin, SOFA Skoru, Ph,
HCO3, Laktat, SO2, PO2, PCO2, yoğun bakımda kalış süresi ve sonuçları kaydedildi. Hastalar RDW değeri >16,8 veya <=16,8 olmasına göre
2 gruba ayrıldı. Ayrıca ABH varlığına veya yokluğuna göre dört alt gruba ayrıldı. Birinci gruba RDW yüksek ve ABH(+) hastalar, ikinci gruba
RDW yüksek ve ABH(-) hastalar, üçüncü gruba RDW normal ve ABH(+)
hastalar,dördüncü gruba ise RDW normal ve ABH(-) hastalar alındı. İstatistik parametrelerinin karşılaştırılmasında SPSS 16.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 120 hastanın 69’u (%57,5) erkek, 51’i
(%42,5) kadındı (p=0,724). Yaş ortalaması 50,18 ± 14,36 idi (p=0,685).
Grup1’de 66 hasta, grup2’de ise 54 hasta vardı. RDW yüksek ve ABH(+)
alt grupta 37 (%30,8) hasta, RDW yüksek ve ABH(-) alt grupta 29 (%24,2)
hasta, RDW normal ve ABH(+) alt grupta 18 (%15) hasta, RDW normal ve
ABH(-) alt grupta 36 (%30) hasta vardı. Grup 1’de ortalama RDW %19,38
± 2,94, HGB 11,39 ± 2,05 mg/dl, MCV 82,75 ± 7,70 fL, CRP 14,43 ±
10,44, SOFA skoru 5,09 ± 4,39, kreatinin 2,17 ±1,95 idi. Grup 2’de ortalama RDW % 15,70 ± 0,75, HGB 12,28 ± 1,91 mg/dl, MCV 87,52 ± 5,20
fL, CRP 14,51 ± 11,85, SOFA skoru 3,14 ± 3,95, kreatinin 1,38 ± 1,49 idi.
İki gurup arasında RDW, Hgb, MCV, SOFA skoru ve kreatinin bakımından
istatistiksel anlamlı fark görüldü(p<0.05). Grup 1’de hastaların 37’sinde
ABH mevcutken 29 hastada ABH saptanmadı. Grup 2’de hastaların ise
18’inde ABH mevcutken 36’sında ABH saptanmadı. OddsRatio 2,552 olarak hesaplandı. P değeri 0,013 idi. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıydı.
Grup 1’de ölüm oranı daha yüksek bulundu (p=0,006).
SONUÇ: Akut böbrek hasarı (ABH) hastaneye yatan hastaların %5’inde,
yoğun bakım hastalarının ise %30’unda gelişir ve sepsis tablosunda morbidite ve mortaliteyi belirleyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmamızda RDW’si yüksek olan sepsisli hastalarda ABH riskinin yaklaşık 2.5
kat arttığını ve yine RDW yüksek olan hastalarda mortalite oranının daha
yüksek olduğunu gördük.
Çalışma Sonuçları
Cinsiyet
Yaş (yıl)
RDW (%)
Hgb (gr/dl)
MCV (fl)
CRP (mg/dl)
Kreatin (mg/dl)
SOFA Skoru
Yatış Süresi (gün)
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GRUP 1 (n=66)
37/29
50,66 ± 14,79
19,38 ± 2,94
11,39 ± 2,05
82,75 ± 7,70
14,43 ± 10,44
2,17 ± 1,95
5,09 ± 4,39
18,16 ± 15,82

GRUP 2 (n=54)
32/22
49,59 ± 13,93
15,70 ± 0,75
12,28 ± 1,91
87,52 ± 5,20
14,51 ± 11,85
1,38 ± 1,49
3,14 ± 3,95
15,68 ± 10,02

p
p=0,724
p= 0,685
p<0,001
p=0,016
p<0,001
p=0,972
p=0,016
p=0,013
p=0,320

GİRİŞ-AMAÇ: Kandaki serum sodyum (Na) konsantrasyonunun 135
mmol/litrenin altında olmasına hiponatremi denmektedir. Hiponatremi,
günlük klinik pratikte vücut sıvılarında ve elektrolit dengesinde en sık rastlanan bozukluktur. Bu çalışmada sık rastlanılan komorbid hastalıkların
hiponatremi takip ve tedavisinde mortaliteye olan etkileri incelenmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 2011-2013 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine hiponatremi tanısıyla yatan veya herhangi başka bir nedenle yatışı sırasında hiponatremi gelişen
513 olgu geriye dönük olarak incelendi. Mortalite oranları ve komorbid
hastalıkların mortaliteye etkisi SPSS 16.0 istatistik programı ile yüzde
dağılım analizi yapılarak ve Pearson ki kare testi, Yates Continuity Correction testi, Fisher’s Exact Test ile anlamlılıkları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 513 hastanın (ortalama yaş 67±16,23) 118’inde (%23) görülen mortaliteye etki eden komorbid hastalıklar incelendiğinde diabetes
mellitus, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kronik böbrek
yetmezliği, KOAH, hipotiroidi, adrenal yetmezlik istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken mortalite gözlenmeyen grupta hipertansiyon (%55),
nefrotik sendrom (%3,5), siroz (%7,1), SVO (%9,1), malignite (%20,5)
iken mortalite gözlenen grupta hipertansiyon (%36,4), nefrotik sendrom
(%0), siroz (%16,1), SVO (%11,9), malignite (%33,1) saptandı. Mortalite
gelişen olgularda demans, siroz ve malignite sıklığı anlamlı ölçüde yüksek
(sırasıyla p<0,05; p<0,01; p<0,01) olarak saptandı.
SONUÇ: Çalışmamızda mortalite gözlenen hiponatremi hastalarında demans, siroz ve malignite sıklığının mortalite gözlenmeyen gruba göre
daha yüksek olması bu hastalıkların seyrinde hiponatremi gelişiminin de
kötü prognostik gösterge olarak değerlendirilebileceğinin düşündürmektedir. Ancak hipertansiyon ve nefrotik sendrom ile hiponatremi arasındaki
mortalite ilişkisini açıklamak için ek risk faktörleri ile birlikte değerledirilmesi uygun bulunmuştur.
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Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeni İle
Acil Servisten Hospitalize Edilen Hastalarda Akut
Böbrek Hasarı Gelişen Ve Gelişmeyen Vakaların Klinik
Sonuçlarının Karşılaştırılması

ABH Gelişen ve Gelişmeyenlerde Klinik Sonuçların Karşılaştırılması
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ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
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AMAÇ: Üst GİS (gastrointestinal sistem) kanama yüksek hasta morbiditesi ile seyreden ve tedavi harcamalarını artıran, oldukça sık karşılaşılan bir
sorundur. Üst GİS kanama ile Amerika’da ve Avrupa’da yıllık hastaneye
başvuru sıklığı, %5-10’dur, ölüm oranı ise yaklaşık %0,1’dir. 60 yaşın
altındaki hastalarda eş zamanlı önemli bir komorbidite yoksa, ölüm oranı
%1’in altındadır.1 Ancak ileri yaş, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları, maligniteler gibi eşlik eden durumlarda mortalite oranı artmaktadır.
Akut Böbrek Hasarı tüm hospitalize edilen hastaların %5-7’sinde görülmektedir ve Yoğun Bakım hastalarında bu oran %1-25 arasında görülmektedir ve %50-70 arasında mortaliteye sahiptir.2,3 ABH (akut böbrek
hasarı) primer bir hastalık olmaması, sıklıkla başka bir hastalığın komplikasyonu olarak görülmesi nedeniyle primer hastalığın mortalitesini yansıtır. ABH, akut üst GİS kanamalı hastaların %1-11.4’ünde geliştiği literatürde belirtilmiştir.4,5 ABH ile komplike olan üst GİS Kanamalı hastalarda
hastaneye yatış süresi ve mortalite oranı artmaktadır.
Bu çalışmada üst GİS kanaması ile hastaneye yatırılan hastaların demografik verileri ve klinik özelliklerini incelemek, mortalite üzerine etkili risk
faktörlerini belirlemek ve üst GİS kanamalı hastalarda ABH gelişenler ile
gelişmeyenleri klinik sonuçları açısından (hastanede yatış süresi, yatış
maliyeti, yoğun bakım ihtiyacı gelişip gelişmemesi, yoğun bakımda yatış süresi, hemodiyaliz ihtiyacı, acil cerrahi gereksinimi, yeniden kanama,
ölüm) karşılaştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmaya, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Servisi Nisan 2010 ile Nisan 2013 tarihleri
arasında üst gastrointestinal kanama tanısı ile hastaneye yatışı yapılan
245 hasta alındı.
BULGULAR VE SONUÇLAR: Çalışmanın sonucunda ölüm oranları ABH
gelişmeyenler ve gelişenlerde RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End
stage) sınıflamasına göre yapılan böbrek hasarı şiddetine göre karşılaştırıldığında, ABH gelişen grupta anlamlı oranda yüksek saptandı. Serum
kreatininde hafif artış ölümle anlamlı ölçüde ilişkili bulundu. Üst GİS
kanamalı hastalarda ABH gelişimi, mortalite üzerine güçlü bir belirleyici
olarak saptandı. ABH gelişiminin hastane yatış süresini, yatış maliyetini, yoğun bakım yatış oranını ve yatış süresini anlamı oranda artırdığı
saptandı. İleri yaş, çalışmamızda ABH gelişimi açısından bir risk faktörü
olarak bulundu. Albümin ve Hb (hemoglobin) değeri, ABH gelişenlerde
gelişmeyenlere oranla anlamlı derecede düşük saptandı. Çalışmamızda
yer alan üst GİS kanamalı hastaların endoskopik bulguları incelendiğinde
eroziv gastrit ABH gelişenlerde, gelişmeyenlere oranla istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksek saptandı. ABH hastane yatış süresi ve maliyetini
artıran, sağlık sistemi üzerine anlamlı bir yük oluşturan ve mortalitenin
güçlü bir belirleyicisi olan bir klinik durumdur. RIFLE kriterleri kullanılarak böbrek hasarı erken evrede tanımlanabilir ve tedavi için gerekli uygun
önlemler alınabilir.

PB

SB-29
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böbrek yetmezliğinin varlığının risk faktörleri ve
endoskopi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
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GİS kanamaları, toplumda 1000 kişiden 1-2’sinde görülür ve hastalığa
bağlı mortalite % 6-10 arasında değişmektedir. Mortaliteyle ilişkili faktörler; ileri yaş, nüks (tekrarlayan) kanama, ek hastalık varlığı (kardiyak
hastalık, böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, solunum sistemi
veya serebrovaskuler hastalıklar), peptik ülser veya geçirilmiş cerrahi girişim öyküsü, hematemezle başvuru, hipotansiyon gelişmesi ve özefagus
varis kanaması olarak sayılabilir. Endoskopinin tanı ve tedavide kullanımının artması ile cerrahi ihtiyacı belirgin olarak azalmış, bu da mortalite ve
morbidite oranlarını azaltmıştır.
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda üst GİS kanamalarının sıklığında artış görüldüğü bilinmektedir. Bu durumu açıklamak için çeşitli
mekanizmalar ileri sürülmüştür. Gastrointestinal sistem kanamasının en
sık nedenlerinden olan peptik ülser üremik hastalarda sık görülmektedir. Peptik ülser sıklığında artış, gastrin hipersekresyonu ve helikobakter
pylori (h.pylori) kolonizasyonunda artış ile ilişkilendirilmektedir. Diğer
mekanizmalar arasında üremiye bağlı trombosit disfonksiyonu, KBY de
uygulanan çoklu medikasyonlara bağlı gelişen yan etkiler, eroziv gastrit
ve özefajit sıklığında görülen artış sayılabilir. Yine azalmış mukozal kan
akımı da gastrointestinal kanamanın önemli etiyolojik faktörlerinden birisidir. Kanama zamanındaki uzama, trombosit faktör III aktivitesinde
azalma, anormal trombosit agregasyon ve adezivitesi ve bozulmuş protrombin tüketimi gibi faktörler pıhtılaşma defektlerine katkıda bulunur ve
böbrek yetmezliği olan hastaları GİS kanamasına yatkın hale getirir.
Bu çalışmamızda, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Servisi’nde Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında yatırılarak tedavi
altına alınan üst GİS kanaması geçiren KBY’ li hastalar ile, üst GİS kanaması geçiren renal yetmezliği olmayan hastalar demografik özellikler, ek
hastalık varlığı, ilaç kullanımı, endoskopik sonuçlar, Forrest sınıflaması
ve endoskopik girişim gereksinimi ve mortalite açısından karşılaştırmalı
olarak incelendi. Toplam 194 hasta retrospektif olarak değerlendirilmeye
alındı. GFR değeri 60’ın altı olan kronik böbrek yetmezliği grubunda 90
hasta, GFR değeri 60 ve üzerinde olan kontrol grubunda ise 104 hasta
çalışmaya dahil edildi.
Çalışma sonucunda,KBY’ li hastaların % 53,3’ü erkek, % 46,7’ü kadındı.
Kontrol grubunda % 68,3’ü erkek % 31,7’si kadındı. KBY grubunun daha
yaşlı olduğu ve bu grupta hastaların 96’sında eşlik eden ek hastalık vardığı saptandı. İlaç kullanımı kontrol grubundan daha yüksekti ve en sık kullanılan ilaç olarak aspirin tespit edildi.Hastaların öykülerinde peptik ülser
tanısı KBY ve kontrol grubunda sırası ile hastaların % 35,5 ve % 29,8’inde
mevcuttu. Olguların % 70’inden fazlasına ilk gün endoskopi uygulandı.
KBY grubunda mortalite kontrol grubuna göre yüksekti ve total mortalite
oranlarımız literatüre göre daha düşük tespit edildi.
tablo 1
KBY(%)
cinsiyet
yaş
ek hastalık

kontrol(%)

p değeri
0,003

kadın

46,7

31,7

erkek

53,3

68,3

65 yaş altı

21,1

61,5

65 yaş üstü

78,9

38,5

<0,001

var

96,7

58,7

<0,001

yok

3,3

41,3

KBY ve kontrol grubunda demografik özellikler ve ek hastalıkların kıyaslaması
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AMAÇ: Akut böbrek yetmezliği (ABH)sıklığı 60 yaş üzeri hastalarda 3-8
kat artmıştır. Diyaliz gereksinimi olan hastalarda mortalite değişkenlik
göstermekle beraber yüksektir. Çalışmamızda yaşlılarda ABY iyileşme,
kalıcı böbrek hasarı gelişimi, mortalite oranları ve ile ilişkili faktörleri
araştırdık
METOD: Retrospektif kohort çalışmada hastanemizde 2011-2012 yılları
arasında yatan 193 ABY’li olgunun yaşları 65 ile 99 arasında değişmekte,
ortalama 79,99±6,93 yıldı. Çalışmaya katılanların %52.3’ü (n=101) kadın,
%47,7’si (n=92) erkekti. Bilinen RRT öyküsü ya da kronik böbrek yetmezliği olan hastalar dışlandı.
Serum kreatinin,eGFR(CKD EPi ile),tam kan sayımılarının günlük analizleri değerlandirildi. ABY tanısı, Kidney Disease Improwing Global Outcomes (KDIGO) kriterlerine göre tanımlalandı.
SONUÇLAR:: Akut böbrek yetmezliği nedenleri dehidratasyon (n=66),
kusma (n=24), diyare (n=25), kardiyorenal (kardiyak output azalmış)
(n=18), nefrotoksik ATN (n=22), iskemik ATN (sepsis) (n=15), prostat
hiperplazisi (n=17), prostat kanseri(n=10), mesane tm (n=12), kontrast
madde (n=1)
Hastaların 43 tanesinde (%22) RRT gereksinimi oldu. Mortalite oranı %18(n=36) idi. Serum kreatinin değerlerinin normale dönme süresi
ortalama 9.9± 6.7 gün (8-39 gün). Ortalama yatış süresi 10.1+8.6 gün
(7-41 ) idi. Hastaların %13’ ünde kalıcı olarak diyaliz ihtiyacı devam etti.
Mortalite oranı böbrek yetmezliği düzelen hastalarda %4.8, düzelmeyenlerde %44.8 (p<0.01) saptandı. İleri yaş (p=0.001), düşük diyastolik kan
basıncı(p=0.026),yüksek CRP (p=0.04), düşük hemoglobin değerleri
(p=0.038) mortaliteden sorumlu risk faktörleridir.
TARTIŞMA:Yaşlılarda ABY olgularında yatış süreleri uzun, mortalite oranları yüksektir. Kalıcı böbrek hasarı ve mortalite özellikle renal replasman
ihtiyacı olan hastalarda yüksek tir. İleri yaş, düşük diyastolik kan basıncı,
yüksek CRP, düşük hemoglobin değerleri mortaliteden sorumlu risk faktörleridir.

Cast Nefropatisi Mikroskobik Görünümü
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GİRİŞ: Multiple Myelom(MM)plazma hücrelerinin malign proliferasyonu
ve kanda monoklonal immünglobulin veya fragmanlarının artışı ile karakterize malign bir hastalıktır.Son 18 ay içinde ilk kez kliniğimizde MM
tanısı alan,başlangıçta değişik sağlık kuruluşlarında farklı tanılarla tedavi
uygulanıp, akut böbrek hasarı(ABH) kliniği ile yatırılan ya da kliniğimizde
ABH gelişen 20 MM olgusunu bu nedenle irdelemeyi uygun bulduk.
BULGULAR: Mayıs 2012-Kasım 2013 tarihleri arasında kliniğimize ilk
defa yatırılarak tedavi edilen 1824 olgunun 861’inde(%47.2) birlikte ABH
saptandı. ABH tanılı hastaların 20’sinde (%2,32) MM tanısı konuldu. MM
tanısı koyduğumuz hastaların 18’inde hastaneye yatışında ABH,diğer 2 olgumuzda hastanede gelişen ABH mevcuttu.Diğer bir deyişle tüm hastalarımızda ABH mevcuttu.Olgular 64.7±12,85 yaşındaydı.Başlangıçta sadece ABH tanılı olarak değerlendirilen ve ileri tetkiklerinde MM saptanan 20
olgunun 12’sinde NSAİİ kullanımı,1 olguda radyokontrast maruziyeti,14
olguda kemik kırıkları ve/veya litik lezyonlar,8 olguda hiperkalsemi,20
olguda anemi,1 olguda periferal nöropati,9 olguda enfeksiyon,2 olguda
gastrointestinal sistem kanaması,6 olguda kilo kaybı mevcuttu.11 olguda
0.5gr/gün üzerinde proteinüri,3 olguda nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. Renal biopsi yapılan 3 olguda cast nefropatisi saptandı.
TARTIŞMA:MM terminal olarak diferansiye olmuş plazma hücrelerinin
malign bir hastalığı olan lenfomadan sonra en sık görülen hematolojik
neoplazmdır. ABD ‘de MM yıllık insidansı 4/100.000’dir. MM hastalarının
%35’i 65 yaşın altında,%28’i 65-74 yaş arası, %37’i 75 yaş üzerindedir.
Bizim olgularımızın yaş ortalaması 64.7±12,85 saptandı. Klinikte kemik
ağrıları,kemik kırıkları,anemiye bağlı yorgunluk,kilo kaybı,tekrarlayan
enfeksiyonlar,böbrek yetmezliği,nefrotik sendrom, radikülopati, hiperkalsemi, amiloidoza bağlı semptomlarla karşılaşılabilir.MM’de hiperkalsemi, kusma, bulantı gibi gastrointestinal kayıplara bağlı hipovolemi,
sepsis,hiperviskozite gibi prerenal nedenlerle ABH gelişebilir.Bu prerenal
nedenlere ek olarak idrardaki hafif zincirlerin,ürat ve kalsiyumun proksimal tubuler hasara yol açması,distal tubuluslarda cast oluşması renal
ABH ‘ye yol açabilir.Serimizde 2 olguya nefrotik proteinüri, diğerine ise
uzamış oligoüri nedeni ile böbrek biyopsisi yapıldı,3 biyopside de cast
nefropatisi saptandı.Olgularımız semptomatik MM tanılı olup,tümünde
ABH mevcuttu.Oligoanürik evre-3 ABH tanılı 7 olguya hemodiyaliz tedavisi yapıldı. 2 olguda hemodiyaliz ihtiyacı ortadan kalktı, 5 olgu hemodiyaliz tedavisi altında olmak üzere tüm hastalar bir hematoloji merkezine
yönlendirildi.

Olguların Başvuruları Sırasındaki Öntanıları,Bulgu ve Belirtileri
Kreatinin Yüksekliği

20 Olgu

NSAİİ kullanımına bağlı ABH

12 Olgu

Radyokontrast maruziyetine bağlı ABH

1 Olgu

Kilo Kaybı

6 Olgu

Kemik kırıklarıve/veya litik lezyon

14 Olgu

Hiperkalsemi

8 Olgu

Asemtomatik /Semptomatik anemi

20 Olgu

Periferik nöropati

1 Olgu

Enfeksiyon

9 Olgu

Gastroentestinal Kanama

2 Olgu
Toplam Olgu Sayısı:20

SONUÇ: MM;anemi, kreatinin yüksekliği,tekrarlayan enfeksiyonlar,kemik
ağrıları,kemik kırıkları gibi çok faklı semptomlarla karşımıza çıkar.MM
tanılı hastalarda; NSAİİ kullanımı ABH,gastrointestinal sistem kanaması
gibi ek klinik tablolara yol açarak, bu hastaların tedavisini daha komplike
hale getirebilir.
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SB-32
Erişkin Nefrotik Sendromlu Hastalarda Osteoporoz
Prevalansı ve Risk Faktörleri

SB-33
Hiperürisemi; Renal Transplant Alıcılarında Bir
Kardiyovasküler Risk Faktörü

Bağdagül Yüksel1, Zeynep Kendi Çelebi2, Şule Şengül2, Sim Kutlay2,
Kenan Keven2, Gökhan Nergizoğlu2, Kenan Ateş2, Neval Duman2, Oktay
Karatan2, Bülent Erbay2, Şehsuvar Ertürk2

Siren Sezer1, Mehtap Erkmen Uyar1, Zeynep Bal1, Orhan Guliyev1, Cihat
Burak Sayın1, Turan Çolak1, Mehmet Haberal2

1

Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
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GİRİŞ: Nefrotik sendromlu hastalarda osteoporoz riski artmıştır. Bu çalışmanın amacı, primer nefrotik sendromlu erişkin hastalarda osteoporoz
prevalansını belirlemek ve osteoporoz ile ilişkili risk faktörlerini değerlendirmektir.

AMAÇ: Hiperürisemi sağlıklı bireylerde bir kardiyovasküler risk faktörüdür
ve renal transplantasyon sonrası sıklıkla karşımıza çıkar. Ürik asit endotel
fonksiyonunu bozar, vasküler düz kaslarda proliferasyon, renal intersitisyel fibrozis ve inflamatuvar sitokin üretimine neden olur. Bu çalışmada
amacımız renal transplant alıcılarında hiperürisemi ile graft disfonsiyonu
ve kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma 2012 ve 2013 yıllarında Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda poliklinik ve klinikte değerlendirilmiş
olan nefrotik sendromlu hastaların dosyaları taranarak yapıldı. Çalışmaya
on sekiz yaş ve üzeri, glomerüler filtrasyon hızı > 60 ml/dk/1,73 m2 olan
hastalar dâhil edildi. Hastaların 24 saatlik idrarda protein miktarı, serumda kreatinin, albumin, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, paratiroid hormon ve 25(OH)D3 düzeyleri, DXA ile yapılmış kemik mineral dansitometri
sonuçları kaydedildi. Çalışmada kontrol grubu olmadığından hastaların
vertebra ve femur T skorları daha önce Türkiye’de yapılmış olan bir başka
çalışmada elde edilen sonuçlarla da karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 32’si kadın (%64) ve yaşları ortalaması 43,8+14,1
yıl olan 50 hasta alındı. Böbrek biyopsilerinde en sık saptanan patolojiler
membranöz glomerulonefrit (%44) ve fokal segmental glomerulosklerozdu ( %22). Serum 25(OH)D3 düzeyi ortalaması 10,3+7,1 mcg/L iken,
hastaların %88’inde 0-20 mcg/L arasında, %10’unda 20-30 mcg/L arasında ve yalnızca %2’sinde >30 mcg/L idi. Hastaların proteinüri düzeyi ile
serum 25(OH)D3 düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı
(r= -0,36, p<0,05). Hastaların 23’ünde (%46) osteopeni ve 6’sında (%12)
osteoporoz saptandı. Vertebra T skorları ortalaması -0,9+1,1 iken, femur
T skorları ortalaması -0,2+1,0 idi (p<0,05). Hastaların 10 yıllık major osteoporotik kırık riski %6,0+3,3 olarak bulundu.
SONUÇ: Primer nefrotik sendromlu hastalarda, osteoporoz sıklığı ve
vertebra bölgesi femura göre daha fazla olmak üzere kırık riski artmıştır.
Hastaların takibinde D vitamini eksikliği ve kompresyon kırıkları yönünden dikkatli olunmalıdır.

Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Başkent Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

1

METOD: Normal graft fonksiyonuna sahip (kreatinin <2mg/dl) 100 renal
transplant alıcısı (31 kadın, 38.7±11 yaş ve 45.9±9.6 ay post-transplant
takip) çalışmaya dahil edildi. Hastaların post-transplant üçüncü yıla ait
ürik asiti de içeren biyokimyasal değerleri retrospektif olarak kaydedildi
ve graft fonksiyon kaybı yıllık eGFR düşüşü ile değerlendirildi ve kesitsel
olarak yapılan vücut kompozisyon analizi (Tanita BC- 420MA), ambulatuvar kan basıncı takibi (ABPM), nabız dalga hızı (Pwv) (SphygmoCor
system) tetkikleri ile ilişkisi değerlendirildi. Hiperürisemi ard arda yapılan
iki ölçümde serum ürik asit düzeyi >= 6.5 mg/dl olması olarak kabul edidli. eGFR MDRD formülüne göre hesaplandı.
SONUÇLAR: Transplantasyon sonrası üçüncü yılda hiperürisemi sıklığı
%37 idi. Hiperürisemik hastalar (n:27) normoürisemik hastalara göre
belirgin olarak daha yüksek serum glikoz (p:0.037), LDL (p:0.037), trigliserid (p:0.042), total kolesterol (p:0.007) ve PTH (p:0.003) düzeylerine
sahipti. Antropometrik ölçümlerde sagital abdominal çap (p:0.002), triseps cilt kalınlığı (p:0.022), bel (p:0.001) ve kalça çevresi (p:0.013); vücut
ağırlığı (p:0.001), yağ kitlesi (p:0.014), kas kitlesi (p:0.016), visseral yağ
oranı (p:0.001) ve VKİ (p:0.001) hiperürisemik hastalarda normoürisemik
hastalara göre belirgin olarak daha yüksekti. Hiperürisemik hastalar belirgin olarak daha yüksek ortalama sistolik BP (p:0.044), gün boyu ortalama
sistolik KB (p:0.022), gece boyu ortalama sistolik KB (p:0.031), gün boyu
ve gece boyu ortalama arter basıncına sahipti. Hiperürisemik hastalar belirgin olarak daha yüksek NDH (p:0.0001) ve LVMI (p:.044) sahipti. Yıllık
eGFR düşüşü hiperürisemik hastalarda normoürisemik hastalara göre
belirgin olarak (%7.6 karşın % 9.6, p:.0001) daha yüksekti.
TARTIŞMA: Post-transplant hiperüriseminin renal fonksiyon kaybı ve
hipertansiyon, arteryel sertlik ve sol ventrikül hipertrofisi gibi ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri üzerine önemli etkileri vardır. Bu nedenle hiperürisemi hem renal allograft disfonksiyonu, hem de kardiyovasküler risk
faktörleri için önemli bir marker olarak kabul edilmelidir.
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SB-34
Renal Transplant Alıcılarında Sagital Abdominal Çap
Ölçümü ile Kardiyovasküler Risk ve Greft Kaybı İlişkisi
Zeynep Bal1, Mehtap Erkmen Uyar1, Orhan Guliyev1, Cihat Burak Sayın1,
Turan Çolak1, Siren Sezer1, Fatma Nurhan Özdemir Acar2
1

Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Başkent Üniversitesi, Nefroloji

2

Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Renal transplant alıcılarında kardiyovasküler hastalıklar en sık
ölüm nedenidir. Bu hasta grubunda arteriyel sertlik kardiyovasküler mortalitenin bağımsız bir göstergesidir. Çalışmalar sagital abdominal çapın
(SAC) genel popülasyonda tüm ve kardiyovasküler mortalite açısından
güçlü bir prognostik değere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, antropometrik ölçümler ve arteriyel sertlik arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktır.
METOD: Çalışmaya hastanemizde takipli 181 hasta dahil edildi. Tüm hastaların klinik (yaş, cinsiyet, diyaliz süresi, nakil sonrası süre) ve biyokimyasal verileri incelendi. Hastaların tümünün antropometrik ölçümleri (bel
kalça oranı, sagital abdominal çap) ve SphygmoCor sistemi ile nabız dalga hızı (NDH) ölçümleri yapıldı. Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFH)
MDRD4 formülüne göre hesaplandı.
BULGULAR: Hatalar SAC ölçümlerine göre iki gruba ayrıldı: Grup 1
(n:127) ‘deki hastalar SAC < 24.3 cm ve grup 2 (n:54) deki hastalar SAC
>= 24.3 cm olarak tanımlandı. Grup 2’deki hastaların trigliserid, C-reaktif
protein, ürik asit, sistolik kan basıncı, NDH ve vücut kitle indeksinin Grup
1’deki hastlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek değerlere sahip oldukları bulundu ( tümü için, p<0,05 ). Grup 2, grup 1 ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı daha düşük eGFH değeri mevcuttu (p<0,022).
SAC, NDH, sistolik ve diyastolik kan basıncı, vücut kitle indeksi, trigliserid, açlık kan şekeri, CRP ve ürik asit ile pozitif korelasyon göstermekteydi
(tümü için, p<0,05 ).
SONUÇ: Bu çalışmada, SAC ölçümünün, metabolik sendrom bileşenleri kadar inflamasyon, arteriyel sertlik ve greft kaybı ile ilişkili olduğunu
gösterdik. Viseral yağlanmanın inflamasyon ve kardiyovasküler hastalık
ile yakın ilişkisi göz önüne alındığında, renal transplant alıcılarında kardiyovasküler risk ve greft kaybını ön görmekte SAC ölçümünün kolay uygulanabilir ve geçerli bir yöntem olabileceği düşüncesindeyiz.

SB-35
Tip 2 diabetes mellitus hastalarında plazma vaspin düzeyi
ile renal fonksiyonlar ve inflamatuvar belirteçler
arasındaki ilişki
Savaş Öztürk1, Elif Sakacı2, Mehmet Yamak2, Egemen Cebeci1, Meltem
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3
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GİRİŞ: Diyabetik nefropati (DNP)’nin gelişme ve ilerlemesinde immünolojik ve inflamatuar mekanizmaların belirgin bir rolü bilinmektedir. Vaspin
son yıllarda keşfedilen, yağ dokusundan salınan adipokinlerden biridir.
Vaspin artışının insülin direncine karşı savunmada bir rolünün olabileceği
düşünülmektedir. Burada normoalbüminürik tip-2 diyabetik hastalar ve
farklı evrelerdeki DNP’li hastalarda vaspin düzeyleri incelenmiştir.
MATERYAL-METOD: Çalışmamız kesitsel bir çalışma olup dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup-1: Tahmini glomeruler filtrasyon hızı
(tGFH)> 60 ml/dak olan normoalbuminürik hastalar. Grup-2: tGFH> 60
ml/dak olan mikroalbuminemik hastalar. Grup-3: tGFH<60 ml/dak olan
hastalar. Tüm hastalardan demografik ve rutin biyokimyasal incelemeler
yanında serum vaspin, TNF-α, interlökin (İL)-1 ve İL-6 ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 106 hasta (64 kadın, 42 erkek) dahil edildi. Grupların verileri Tablo-1’de sunulmuştur. Değerlendirilen inflamatuar
göstergelerden İL-1, TNF alfa, İL-6’da gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanırken CRP ve vaspin ortalamalarında gruplar arasında anlamlı fark yoktu. GFH>=60 ml/dk olanlarda GFH <60ml/dk olanlara
oranla vaspin düzeyi anlamlı olarak daha düşük idi (sırasıyla; 1,8±3,3ng/
ml ve 2,1±3,5ng/ml, p=0.03). Vaspin ile İL-6 (r=0,215, p=0,048), kreatinin (r=0,199, p=0,041) ve fosfor düzeyleri ile pozitif yönde korelasyon
saptandı. Vaspin düzeyini etkileyen parametrelerin lineer regresyon analiziyle yapılan çok değişkenli analizinde (Model: Yaş, cinsiyet, beden kitle
indeksi, çalışma grupları, GFR grup, CRP, TNF alfa, İL-1, İL-6) sadece
IL-6 düzeyi ve cinsiyet anlamlı olarak etkili faktor olarak saptandı (Sabite:
-0,587; Cinsiyet; B=1,976, beta= 0,236, p=0,044; İL-6; B= 0,115, beta=
0,281, p=0,042).
SONUÇ: Bu sonuçlar bize vaspin düzeylerinin, inflamasyonun başlıca belirteçi olan IL-6 ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu ilişki inflamasyonun
daha belirgin olduğu üremik grupta da mevcuttur, ve diğer muhtemel
kofaktörlerden bağımsızdır.
Grupların demografik ve laboratuar verileri
Grup-1
n=38
Yaş(yıl)
54,2±6,6¥
Cinsiyet (kadın/erkek) 24/14
DM süresi (yıl)
8,5±7,2¥
VKİ (kg/m2)
29.6±5.3
Glukoz (mg/dl)
178,9
HbA1c (%)
8,0±2,0#
Üre (mg/dl)
31,9±4¥
Kreatinin (mg/dl)
0,7±0,1#¥
GFH (ml/dak)
98,6±14,33¥
Ürik asit (mg/dl)
4,8±1,5¥
Albümin(gr/dl)
4,3±0,2¥
ALT(U/L)
26,6±14,9¥
Total kolesterol (mg/dl) 206,8±59,6
Trigliserit (mg/dl)
170,2±86,0
Hb (g/dl)
13.5±1.4¥
Lökosit (/mm3)
8.2±2.0
TSAT (%)
0,19±0,08
Ferritin (ng/ml)
52.0±40.6¥
İL-1 (pg/ml)
32,7±26,9#¥
TNF Alfa (pg/ml)
12,3±21,4#¥
İL-6 (pg/ml)
4,9±4,1¥
CRP (mg/dl)
0,5±0,4
Vaspin (ng/ml)
1,9±3,3

Grup-2
n=35
53,6±8,1¥
21/14
11,8±9,2
30,8±5,3
210,4±88,1
8,9±1,9*
36.9±15.1¥
0,9±0,3*¥
85,8±23,2¥
5,4±1,9¥
4,1±0,4
30,2±27,0¥
223,1±66,2
244,2±238,0
12.9±1.4¥
8.7±2.4
0,18±0,07
46.8±41.6¥
51,2±18,6¥*
18,1±18,5*
7,5±9,1
0,8±1,1
1,8±3,4

Grup-3
n=33
57,6±6,8*#
19/14
12,2±7,2
30.7±4.8
216,5±99,2
8,6±1,3
95.3±37*#
2,3±1,0*#
32,4±14,1*#
6,4±1,3*#
3,9±0,5*
18,9±9,3*#
229,1±70,3
222,5±102,9
11.1±1.6*#
9.3±2.7
0,20±0,06
136.8±123.1*#
71,5±51,1*#
19,4±17,3*
10,6±12,0*
0,8±0,9
2,1±3,5

p
0.037
0.890
0,012
0.131
0.177
0.045
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,002
0,294
0,054
<0,001
0,146
0,786
<0,001
<0,001
<0,001
0,004
0,286
0,095

*Grup 1’den farklı, #Grup 2’den farklı, ¥Grup 3’den farklı
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Protein enerji tükenme sendromu olan kronik böbrek
hastalarındaki günlük protein alımı ile agouti related
peptit düzeyi ve sitokinler arasındaki ilişki
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GİRİŞ-AMAÇ: Kronik böbrek hastalarında kardiyovasküler hastalıklar
mortalitenin en önemli nedenidir. Protein-enerji tükenme sendromu
(PETS) bu hızlanmış mortaliteye katkıda bulunmaktadır. İştahsızlık, iştahı düzenleyen hormonlar arasındaki dengenin bozulması, inflamasyon
gibi nedenler PETS’nun gelişimine neden olabilmektedir. Çalışmamızdaki
amaç; kronik böbrek hastalığı ve PETS olan hastalardaki günlük protein
alımı ile iştahı arttırma özelliği olan Agouti-related peptit düzeyi ve inflamatuvar sitokinler arasındaki ilişkiyi incelemektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 76 hasta alındı. The International Society of
Renal Nutrition and Metabolsim tarafından belirlenen PETS kritelerinin 3
veya daha fazlasına sahip olan 38 hasta protein-enerji tükenme sendromu
grubunu, 2 kritere sahip olan 27 hasta malnutrisyon grubunu, 11 sağlıklı
birey kontrol grubunu oluşturdu. Genel biyokimyasal parametreler, tam
kan sayımı, IL-1, 6, TNF-α, agouti-related peptit düzeyleri ölçüldü. Günlük
protein alımı hesaplandı. Hastaların kullandıkları ilaçlar, eşlik eden hastalıklar kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya aldığımız hastaların %51’inde protein-enerji tükenme sendromu mevcuttu. Agouti-related peptit düzeyi PETS grubunda
kontrol grubuna göre düşük, TNF-α ve CRP ise yüksek bulundu (Tablo
1). Üç grup içinde albümin düzeyi ve günlük protein alımı en düşük PETS
grubunda tespit edildi. Agouti-related peptit düzeyi ile günlük protein alımı arasında pozitif yönlü ve albümin ile TNF-α arasıda negatif yönlü bir
korelasyon tespit edildi (sırasıyla r:0,41 p:0,009, r:-0,37 p:0,021).
TARTIŞMA: PETS kronik böbrek hastalarında yaygın olarak görülmektedir. Agouti-related peptit düzeyinin ciddi düşük olması, günlük protein
alımının azalması, TNF- α ve CRP gibi artmış inflamasyon durumu PETS
gelişimine katkıda bulunabilir. Agouti-related peptit düzeyini arttırmak,
günlük protein alımını arttırarak PETS gelişimini engelleyebilir. Ancak
daha fazla klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tablo 1: Gruplar arası parametrelerin karşılaştırılması
Parametreler

PETS grubu

Malnutrisyon grubu

Kontrol
grubu

p

AGRP

87,1±89,27

96,2±90,7

124,2±112,7

0,044(12)

nPNA

0,8±0,3

0,9±0,1

1±0,2

0,01(1-2)

TNF-α

7,3±7

4,2±3,4

0,7±1,9

0,000(12)
(1-3)

CRP

2±2,3

1,1±1,4

0,2±0,1

0,000(12)
(1-3)

4,2±0,1

0,000(12)
(1-3)
(2-3)

Albumin

3±0,5

3,4±0,3

AGRP:Agouti-related peptit nPNA:Günlük protein alımı 1-2:Kontrol-malnutrisyon grubu
1-3:Kontrol-PETS grubu 2-3:Malnutrisyon-PETS grubu
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Rabdomyoliz ilişkili akut kidney injury patogenezine yeni
bakış - tedavi sağlanabilir mi?
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AMAÇ: Rabdomyoliz ilişkili akut kidney injury (AKI), rabdomyoliz sonrası
%40’lara varan oranda gözlenen mortalitesi yüksek bir durumdur. Günümüzde patogenezi tam olarak izah edilememiş ve etkin bir tedavi ajanı
bulunmamaktadır. Grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) antioksidan, antiapoptotik ve vazodilatatör özelliği olan bir moleküldür. Çalışmamızda rabdomyoliz ilişkili AKI gelişiminde caspase bağımlı apoptosis,
caspase 1, calpain 1, iNOS ve eNOS’un yeri ve GSPE’nin koruyucu etkisini
değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: 21 adet rat kontrol, r rabdomyoliz ve rabdomyoliz
+GSPE grubu olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Rabdomyoliz ve rabdomyoliz
+ GSPE gruplarında 24 saatlik dehidratasyondan sonra 6. gün 10 ml/kg
hipertonik (%50’lik) gliserol her iki alt ekstremiteye im enjekte edilerek
rabdomyoliz oluşturuldu. Rhabdomyolysis+GSPE grubuna 7 gün boyunca 100 mg/kg GSPE gavaj ile verildi. Gliserol enjeksiyonundan 48 saat
sonra deney sonlandırıldı. Kan örneği alınıp histopatolojik inceleme için
böbrek dokuları çıkarıldı.
BULGULAR: Rabdomyoliz grubunda kontrole göre BUN, kreatinin, histopatolojik skor, iNOS, caspase 3, caspase 1 ve calpain 1 ekspresyonunda
artış, eNOS ekspresyonunda azalma saptadık. Rhabdomyolysis+GSPE
grubunda ise artış gösteren bu mediatörlerde azalma olurken, eNOS ekspresyonunda artış saptadık. Grupların hemotoksilen eosin ile histopatolojik boyama sonuçları figur 1’de, BUN, kreatinin ve kreatinin kinaz değerleri
ise tablo 1’de verilmiştir.
SONUÇ: Çalışmamızda literatürde ilk kez calpain 1’in rhabdomyolysis ilişkili AKI patogenezinde yeri olduğunu ve GSPE’nin iNOS, caspase aracılı
apoptozis, caspase 1 ve calpain 1’i azaltıp, eNOS ekspresyonunu arttırarak renoprotektif etki yapabileceğini gösterdik.
Figur 1 Grupların Hemotoksilen Eozin boyama görüntüleri

a;kontrol, b)Rabdomyoliz, c) Rabdomyoliz+GSPE

Grupların BUN, kreatinin ve Kreatinin kinaz değerleri
Gruplar

BUN

Kreatinin

Kreatinin Kinaz

Kontrol

13.28±1.67

0.36±0.01

1139±247

Rabdomyoliz

209.50±20.55

5.90±0.50

27641±8845

Rabdomyoliz+ GSPE

186.90±5.62

5.19±0.28

16355±8293

P1

<0.05

<0.05

<0.05

P2

<0.05

<0.05

<0.05

P3

<0.05

<0.05

<0.05

jiotensin II tip 1 reseptörü mRNA ekspresyonu (p<0.05) DN grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktür (Grafik 1). Böbrek dokusunun
histomorfometrik değerlendirmesinde A+P+DN grubunun interstisyel
fibrozis volüm ölçümü DN grubundan anlamlı olarak düşük saptanmıştır
(p<0.005).
SONUÇ: Deneysel diyabetik nefropati modelinde aliskiren ve parikalsitol
kombine tedavisi oksidatif sistem ve RAS üzerindeki etkileriyle albüminüriyi ve interstisyel fibrozisi azaltarak diyabetik nefropati progresyonunu
yavaşlatmaktadır.
Çalışma gruplarında renin-anjiotensin sistemi (RAS) mRNA renal doku
düzeyleri

P1: Kontrol vs rabdomyoliz;P2: Kontrol vs rabdomyoliz; p3: Rabdomyoliz vs Rabdomyoliz
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GİRİŞ: Diyabetik nefropati (DN), son dönem böbrek yetmezliğinin en sık
nedenidir. DN progresyonunda renin-anjiotensin sistemi (RAS) aktivasyonu ve artmış oksidatif stres suçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, deneysel DN modelinde aliskiren ve parikalsitol kombine tedavisinin renal
fonksiyonlar, renal morfoloji, RAS parametreleri ve oksidatif stres belirteçleri üzerindeki etkilerini saptamaktır.
YÖNTEM-GEREÇ: Streptozosin 65 mg/kg intraperitoneal (ip) uygulanan
ve serum glukozu >300 mg/dl saptanan sıçanlara diyabet tanısı kondu ve
3 hafta süreyle subkutan (sk) insülin tedavisi ile izlendi. Üçüncü haftanın
sonunda 24 saatlik idrarda albüminüri saptanan sıçanlar DN tanısıyla 5
gruba ayrıldı.
1. Diyabetik nefropati (DN) grubu (n=8): On iki hafta süreyle sk insülin
tedavisi ile izlendi

Aliskiren+parikalsitol kombine tedavisi verilen çalışma grubunda böbrek dokusunda saptanan
renin, renin reseptörü, anjiotensin II ve anjiotensin II tip I reseptörü ekspresyonu diğer çalışma
gruplarından anlamlı olarak düşüktür.

Çalışma gruplarında renal fonksiyonların değerlendirilmesi
Kontrol
Grubu
(n=8)

DN Grubu
(n=8)

A+DN
Grubu
(n=8)

P+DN
Grubu
(n=8)

A+P+DN
Grubu
(n=8)

p

Kreatinin
klirensi
(ml/dak)

7.35±1.08

4.85±0.85

6.15±0.75

7.21±0.71

9.90±2.90

<0.005

Albümin/
kreatinin
oranı
(mcg/mg)

580.65±
235.31

1823.95±
1102.04

799.22±
212.84

1083.82±
761.68

792.87±
286.69

0.032

A+P+DN grubunun kreatinin klirensi DN grubundan anlamlı olarak yüksek; albümin/kreatinin oranı
anlamlı olarak düşüktür. DN: Diyabetik nefropati grubu, A+DN: Aliskiren alan diyabetik nefropati
grubu, P+DN: Parikalsitol alan diyabetik nefropati grubu, A+P+DN: Aliskiren ve parikalsitol alan
diyabetik nefropati grubu

2. Aliskiren alan diyabetik nefropati (A+DN) grubu (n=8): Aliskiren 10 mg/
kg/gün oral-gavaj yoluyla ve sk insülin tedavisi 12 hafta süreyle uygulandı
3. Parikalsitol alan diyabetik nefropati (P+DN) grubu (n=8): Parikalsitol
0,4 µg/kg ip yolla haftada 3 gün ve sk insülin tedavisi 12 hafta süreyle
uygulandı
4. Aliskiren ve parikalsitol kombine tedavisi alan diyabetik nefropati
(A+P+DN) grubu (n=8): 2 ve 3. Gruplardaki tedavi şeması birlikte 12 hafta süreyle uygulandı
5. Kontrol (K) grubu (n=8): Non-diyabetik sıçanlar 12 hafta süreyle izlendi
On iki haftanın sonunda sıçanların renal fonksiyonları, albümin/kreatinin
oranı, böbrek dokusunda oksidatif stres belirteçleri ve RAS parametreleri
bakıldı, böbrek dokusunda interstisyel fibrozis değerlendirildi.
BULGULAR: A+P+DN grubunun albümin/kreatinin oranı DN grubundan
anlamlı olarak düşük (p=0.032), kreatinin klirensi anlamlı olarak yüksektir
(p<0.005) (Tablo 1). Ayrıca A+P+DN grubunda böbrek dokusunda malondialdehid (MDA) düzeyleri (p=0.04) DN grubuna göre düşük; superoksit
dismutaz (SOD) (p<0.005) ve glutatyon (GSH) (p<0.005) düzeyleri DN
grubuna göre yüksek saptanmıştır. A+P+DN grubunda böbrek dokusunda
renin (p<0.005), renin reseptörü (p<0.005), anjiotensin II (p<0.05) ve anPB
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GİRİŞ: Bu çalışmanın amacı, deneysel diyabetik nefropati (DN) modelinde eritropoetin beta ve metoksi polietilen glikol-epoetin beta’nın olası
pleiotropik etkilerini saptamaktır.
YÖNTEM-GEREÇ: Streptozosin 65 mg/kg intraperitoneal (ip) uygulanan
ve serum glukozu >300 mg/dl saptanan sıçanlara diyabet tanısı kondu ve
3 hafta süreyle subkutan (sk) insülin tedavisi ile izlendi. Üçüncü haftanın
sonunda 24 saatlik idrarda albüminüri saptanan sıçanlar DN tanısıyla 4
gruba ayrıldı.
1. Diyabetik nefropati (DN) grubu (n=8): On iki hafta süreyle insülin tedavisi ile izlendi

tir (p=0.035). M+DN grubunun albümin/kreatinin oranı DN grubundan
anlamlı olarak düşük (p=0.04) saptanmıştır (Tablo 1). E+DN grubunda
böbrek dokusunda malondialdehid (MDA) düzeyleri (p=0.01) DN grubuna göre düşük; glutatyon (GSH) (p<0.005) ve glutatyon peroksidaz(GSHPx) (p=0.03) düzeyleri DN grubuna göre yüksek saptanmıştır. M+DN
grubunda ise böbrek dokusunda MDA düzeyleri (p<0.005) DN grubuna
göre düşük; GSH (p<0.005) ve GSH-Px (p=0.02) düzeyleri DN grubuna göre yüksek saptanmıştır. E+DN grubunda serum IL-1α (p<0.005),
IFN-ɣ (p<0.005), TNFα (p=0.023) ve IL4 (p=0.04) düzeyleri DN grubundan düşük; monosit kemoatraktan protein-1 (MKP-1) düzeyleri (p=0.04)
DN grubundan yüksek saptanmıştır. M+DN grubunda ise serum IL-1α
(p<0.005), IFN-ɣ (p=0.04) ve TNFα (p<0.005) düzeyleri DN grubundan
düşük; monosit kemoatraktan protein-1 (MKP-1) düzeyleri (p<0.005)
DN grubundan yüksek saptanmıştır. Böbrek dokusunun histomorfometrik değerlendirmesinde E+DN grubunun tübülointerstisyel inflamasyon
(p=0.03) ve interstisyel fibrozis volüm ölçümü DN grubundan anlamlı
olarak düşüktür (p<0.005). Benzer şekilde M+DN grubunun tübülointerstisyel inflamasyon (p=0.04) ve interstisyel fibrozis volüm ölçümü DN
grubundan anlamlı olarak düşüktür (p=0.02).
SONUÇ: Deneysel diyabetik nefropati modelinde eritropoez stimule eden
ajanlardan ikisinin (epoetin beta ve metoksi polietilen epoetin beta) oksidatif stres ve inflamasyon üzerindeki olumlu pleiotropik etkileriyle albüminüriyi ve tübülointerstisyel inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir.
Diyabetik nefropati progresyonundaki olası yavaşlatıcı etkisi klinik çalışmalarla değerlendirilmelidir.
Çalışma gruplarının inflamasyon belirteçleri

2. Eritropoetin beta alan diyabetik nefropati (E+DN) grubu (n=8): Eritropoetin beta 500 IU/kg ip yolla haftada 3 gün ve sk insülin tedavisi 12 hafta
3. Metoksi polietilen glikol-epoetin beta alan diyabetik nefropati (M+DN)
grubu (n=8): Metoksi polietilen glikol epoetin beta ip yolla haftada 3 gün
ve sk insülin tedavisi 12 hafta
5. Kontrol (K) grubu (n=8): Non-diyabetik sıçanlar 12 hafta izlendi
On iki haftanın sonunda sıçanların renal fonksiyonları, albümin/kreatinin
oranı, böbrek dokusunda oksidatif stres belirteçleri ve serumda inflamasyon parametreleri bakıldı, böbrek dokusunda tübülointerstisyel inflamasyon ve interstisyel fibrozis değerlendirildi.
BULGULAR: E+DN grubunun albümin/kreatinin oranı DN grubundan
anlamlı olarak düşük (p=0.01), kreatinin klirensi anlamlı olarak yüksekKlinik ve Laboratuvar Bulguları
KONTROL

ADN

ADN+VitD3

ADN+PRK

VitD3

PRK

Ağırlık (gr) 0.Hafta

243.7±3.46

242.6±4.00

239.8±3.46

245.8±3.46

238.4±2.82

230.2±2.44

Ağırlık (gr) 3.Hafta

215.8±3.46

188.9±3.16

170.9±3.46a

177.9±3.16a

256.3±2.44abcd

237.4±2.40bcd

SKB (mmHg)
0.Hafta

131.3±2.44

131.3±3.74

114.1±2.44

118.1±3.46

126.3±2.23

115.4±2.60

SKB (mmHg) 3.
Hafta

121.3±2.44

143.5±2.23

135.0±3.16

118.1±3.31bc

111.2±1.73bc

115±2.00

Kreatinin (mg/dl)

0.7±3.46

2.3±3.0a

2.2±3.46a

2.7±3.0a

0.6±2.44bcd

0.6±2.23bcd

Üre (mg/dl)

43.8±3.46

224.3±3.0a

242.8±3.46a

235.2±3.0a

48.2±2.44bcd

41.2±2.23bcd

Kalsiyum (mg/dl)

14±3.46

13.3±3.0

13.8±3.46

13.7±3.0

14.1±2.44b

14±2.23

Fosfor (mg/dl)

1.8±3.46

3.6±3.0a

3.6±3.46a

3.6±3.0a

1.9±2.44bcd

1.5±2.23bcde

Parathormon (pg/
ml)

90.4±3.31

245.2±2.82a

67.5±2.44b

124.1±3.0b

136.6±2.44c

214.2±2.23acd

Albumin (g/dl)

1.0±3.46

1.1±3.00

1.0±3.46

1.0±3.00

1.1±2.44

1.1±2.23

MCP-1 (ng/ml)

1.5±3.46

11.7±3.00a

5.05±3.46ab

5.4±2.82ab

1.5±2.44bcd

1.8±2.23bcd

SKB:Sistolik kan basıncı, a:grup ve kontrol, b:grup ve ADN, c:grup ve ADN+VitD3, d:grup ve ADN+PRK, e:grup ve VitD3, p˂ 0.05

74

bunun (n=24) yarısına D vitamini (0.04mcg/kg/gün) diğer yarısına ise
parikalsitol (0.2 mcg/kg/gün) uygulanmıştır. Tüm sıçanlar 3. haftanın
sonunda ketamin anestezisi altında intrakardiyak kan alınarak sakrifiye
edilmiştir. Çalışmanın başında ve sonunda sıçanların vücut ağırlıkları ve
kuyruklarına bağlanılan manşon ile kan basınçları ölçülmüştür (MAY Non
Invazive Blood Pressure Amplifier 200-A). Plazma örneklerinden üre, kreatinin, kalsiyum, fosfor, albümin ve parathormon çalışılmıştır. Dokulardan ayrılan süpernatantta MCP-1 ELISA yöntemi ile çalışılmıştır. Histopatolojik olarak tübüler dejenerasyon, tübüler nekroz, tübüler rejenerasyon,
tübülointersitisyel nefrit ve mikrokalsifikasyon skorlanmıştır. Sonuçlar
Pearson Korrelasyon Testi kullanılarak değerlendirildi ve p<0.05 anlamlı
olarak kabul edildi.

Çalışma gruplarında renal fonksiyonların ve hematolojik parametrelerin
değerlendirilmesi
Kontrol
grubu
(n=8)

DN Grubu
(n=8)

E+DN
Grubu
(n=8)

M+DN
Grubu
(n=8)

p

p*

Kreatinin
klirensi (ml/
dak)

8.25±1.10

4.55±0.95

7.20±1.10

7.25±2.65

0.035

AD

Albümin/
kreatinin
oranı (µg/
mg)

364,42±
157.76

2495±
628.39

1160.47±
642.75

1333.63±
1141.50

0.01

0.04

Hemoglobin
(gr/dl)

16.38±0.31 14.81±0.79

20.27±1.52

20.28±2.44

<0.005

<0.005

Trombosit
(10^3/uL)

809.62±
55.97

701.88±
117.43

775.55±
149.26

BULGULAR: Deneysel üremik model başarı ile oluşturulmuştur. Kalsitriol
ve parikalsitol ile anlamlı PTH baskılanması sağlanmış olup iki molekül
arasında PTH supresyonu açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Parikalsitol tedavisi sistolik kan basıncını, anlamlı azaltırken; kalsitriol istatistiksel anlamlı olmayan düşürücü etkiye neden olmuştur. Kalsitriol ve
parikalsitol molekülleri; serum üre-kreatinin, albumin, kalsiyum ve fosfor
değerleri ile sıçanların vücut ağırlıkları üzerine etki etmemiştir. Parikalsitol, non-üremik sıçanlarda kalsitriole göre daha az hiperfosfatemiye
neden olmuştur. Kalsitriol ve parikalsitol üremik sıçanların MCP-1 düzeylerini anlamlı oranda azaltmıştır. MCP-1 düzeylerini baskılama açısından
her iki molekül arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Tedavi gruplarında
renal histopatolojik göstergelerde anlamlı iyileşme gözlemlenmedi.
SONUÇ: Üremik sıçanlarda kalsitriol ve parikalsitol ile PTH ve MCP-1 baskılanması, parikalsitol ile sistolik kan basıncında azalma tespit edilmiştir.
D vitamini ve analoglarının KBY progresyonu üzerine olumlu etkileri olabilir, ancak daha ileri çalışmalara gereksinim vardır.
Histopatolojik Bulgular

765.00±
133.91

AD

AD

DN: Diyabetik nefropati grubu, E+DN: Eritropoetin beta+diyabetik nefropati grubu, M+DN: Metoksi
polietilen glikol-epoetin beta+diyabetik nefropati grubu. p:DN vs E+DN p*:DN vs M+DN AD:
Anlamlı Değil
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AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında kardiyovasküler
mortalite artmıştır. Bunların yaklaşık %75’inde görülen D vitamini eksikliği morbidite ve mortalite artışından sorumlu tutulmaktadır. D vitamininin klasik etkilerinin yanı sıra anti-tümoral etkinlik, endotel fonksiyonları
renin anjiyotensin aldosteron sistemi, bağışıklık sistemi üzerine olumlu
etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada, sıçanlarda adenin verilerek
oluşturulan KBY modelinde aktif D vitamini ve sentetik analoğu parikalsitol kullanımının KBY progresyonu üzerine olan etkisi klinik, laboratuar ve
histolojik olarak incelenmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: Üremik olmayan 200-250 gr ağırlığında 60 adet wistaralbino erkek sıçan 6 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna (n=12) normal
diyet, ilaç kontrol grubundaki (n=12) sıçanların yarısına vitamin D3 (0.04
mcg/kg/gün, normal diyet) ve diğer yarısına parikalsitol (0.2 mcg/kg/gün,
normal diyet) verilmiştir. Adenin (n=12) ve tedavi progresyon grubuna
%0.75 adenin ve %1.2 fosforlu yem verilmiştir. Tedavi progresyon gruPB
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AMAÇ: Nefrotik sendrom (NS) un eşlik ettiği endotel disfonksiyonu kardiyovasküler hastalıklarda temel belirleyici olmaktadır. Adriamisinin induklediği proteinuri nefrotik sendrom için iyi yapılandırılmış bir sıçan modelidir. Bu çalışmada adriamisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom
modelinde, oktreotidin (OCT) bozulmuş olan vasküler disfonksiyon üzerine olan etkinliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Yirmi dört adet Wistar-Albino erkek sıçan 3 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 0.gün %0.9 NaCl 2 cc iv; ADR grubuna adriamisin
5mg/kg (iv); ADR+OCT grubuna adriamisin 5mg/kg (iv)+ 3. haftada oktreotid 200mcg/kg intramüsküler uygulandı. Kırk ikinci günün sonunda
sıçanlar sakrifiye edilerek endoteli sağlam aort halkaları çıkarıldı. Organ
banyo sisteminde endotel yanıtları değerlendirildi. İlk olarak fenilefrin ile
on kasılma sağlandı. Asetilkolin (ACh) (10-3 – 3x 10-5 M), kalsiyum iyonofor (A23187) (10-9 – 3x 10-6 M), L-arginin (10-7 –3x10-6 M), sodyum nitroprussid’e (SNP) (10-10 –3x 10-6 M) bağlı gevşeme cevapları
ve L-NAME (10-1 M)’e bağlı kasılma cevapları değerlendirildi. İstatistiksel
analizler için GraphPad programı kullanıldı. Tek yönlü ANOVA ve çoklu karşılaştırmalar için Bonferroni testi kullanıldı. p< 0.05 anlamlı kabul
edildi.
BULGULAR: Sonuçlar grafiklerde verilmiştir. Adriamisin uygulanması
sonrası endoteli intakt sıçan aort halkalarının asetilkoline bağlı gevşeme
yanıtlarında farklılık saptanmazken OCT uygulamasıyla bu yanıtlar kötüleşti (Resim 1). Adriamisin uygulaması sonrasında fenilefrine bağlı kasılma cevaplarında anlamlı oranda bozulma saptandı Okreotid uygulaması
ile bozulan bu vasküler yanıtlar anlamlı olarak düzeldi (Resim 2).
Adriamisin ile oluşturulmuş NS modelinde, L-NAME varlığında fenilefrine
bağlı aortik kasılma cevabında anlamlı azalma saptanırken, OCT uygulaması ile aortik kasılma cevabında kısmen iyileşme saptandı (p> 0.05)
(Resim 3).
ÇIKARSAMA: Nefrotik sendrom patogenezinde endotel disfonksiyonu rol
alabilir. Oktreotid tedavisi özellikle bozulmuş olan adrenerjik vasküler yanıtları düzeltebilir.
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Son Dönem Böbrek Yetmezliği gelişen ve gelişmeyen hastaların klinik,
laboratuvar ve biyopsi verileri açısından karşılaştırılması
SDBY VAR

SDBY YOK

P değeri

Hasta sayısı (N, %)

20 (48.8)

21 (51.2)

AD

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği,Ankara

Yaş (yıl)

46.5 ±17.9

36.4±15.4

AD

AMAÇ: Kresentik gloerülonefrit (KrGN) tedavi edilmediğinde hızla son
dönem böbrek yetersizliğine (SDBY) ve ölüme yol açabilen heterojen bir
hastalık grubuna verilen ortak isimdir. Bu nedenle tanı doğru konulmalı, hızlı ve etkili tedavi edilmelidir. Ancak agresif tedaviye rağmen SDBY
gelişmesi ve hemodiyalize bağımlı hale gelmesi olasıdır. KrGN’lerde başvuru sırasında böbrek fonksiyonlarının durumu prognoz tayininde önem
taşır. Ancak, KrGN’e bağlı renal sonlanımı göserecek prognostik faktörler
henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada merkezimizde takip
edilen hızlı ilerleyici böbrek fonksiyon kaybı ile biyopsi yapılan 41 hastanın demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri retrospektif olarak değerlendirilerek, SDBY'e gidişi etkileyen faktörler incelendi.

Erkek hasta (N, %)

16 (61.5)

10 (38.5)

0.029

HT varlığı (N, %)

11 (57.9)

8 (42.1)

AD

Oligoanüri varlığı (N, %)

19 (90.5)

2 (9.5)

<0.001

Başvuruda HD ihtiyacı olması
(N, %)

19 (86.4)

3 (13.6)

<0.001

Hemoglobin (g/dl)

8.4±2.0

10.0±2.5

0.004

Protein (g/dl)

5.7±0.9

5.2±1.2

AD

Albümin (g/dl)

2.6±0.6

2.7±0.9

AD

MATERYAL-METOD: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde KrGN tanısı ile takip edilmekte olan 41 hasta, hemodiyalize bağımlı kalan grup ile hemodiyalizsiz izlenen grup olarak iki kola
ayrıldı. İki grup tanı sırasındaki demografik, klinik ve biyopsi özelliklerini
değerlendirildi.

Tanıya kadar geçen süre
(gün)

18.9±10.4

10.6±3.0

<0.001

Üre (mg/dl)

173.2±79.8

78.1±54.7

<0.001

Kreatinin (mg/dl)

8.2±3.6

2.6±2.5

<0.001

BULGULAR: Çalışmamıza yaş ortalaması 41.3±17.2 yıl, 26(%63.4)’sı
erkek, 15(%36.6)’i kadın olan toplam 41 kişi dahil edildi. Başvuru serum kreatinin seviyesi 4.2 mg/dL üzerinde ve kresentik glomerül yüzdesi
%63’ün üzerinde olan hastalarda SDBY gelişme oranı, başvuru kreatinini
4.2 mg/dL ve kresentik glomerül yüzdesi %63’ün altında olan hastalardan
anlamlı olarak yüksek bulundu. Ayrıca tanıya kadar geçen süre, başvuruda oligoanüri ve hemodiyaliz ihtiyacı SDBY gelişenlerde anlamlı olarak
daha yüksekti (Tablo 1). Tüm KrGN’li hastalarımızın bir yıllık böbrek sağ
kalımı %51 iken hasta sağkalımı ise %90 idi.

GFR (ml/dk/1.73m2)

10.3±14.4

36.0±20.1

<0.001

C4 (mg/dl)

29.7±10.1

20.9±12.2

0.029

Sedimentasyon (mm/saat)

89.0±29.5

66.0±32.0

0.021

CRP (mg/dl)

45.6±60.3

21.5±27.25

NS

Potasyum (mEq/L)

4.9±0.6

4.4±0.7

0.023

Fosfor(mg/dl)

6.9±1.6

4.7±1.0

<0.001

Parathormon (pmol/ml)

17.6±4.8

8.1±5.1

<0.001

Proteinüri (gr/gün)

6.0±4.5

5.3±6.1

NS

Kresent yüzdesi (%)

83.1±19.1

56.4±11.9

<0.001

Ramazan Öztürk, Ezgi Çoşkun Yenigün, Fatih Dede, Eyüp Koç, Didem
Turgut, Serhan Vahit Pişkinpaşa, Nihal Özkayar, Ali Rıza Odabaş

SONUÇ: Renal prognozda etkili faktörlerin bilinmesi tedavinin daha çok
bireyselleştirilmesine olanak sağlar. Böylece tedaviye bağlı morbidite ve
mortalite azaltılmış olur. Kresentik GN’li hastaların hastaneye başvurduğu
sıradaki böbrek yetersizliğinin derecesi, hemodiyaliz ihtiyacı ve oligoanürinin varlığı, biyopsideki kresentik glomerül yüzdesi, tanı ve tedavide
geçikme SDBY‘ne gidişte önemli faktörler olarak bulunmuştur. Ancak
prognozda kesin olarak etkili faktörler henüz tam bilinmemektedir.

POSTER BİLDİRİLER

PB-001
Kresentik Glomerülonefritlerde Prognostik Faktörlerin
Gözden Geçirilmesi; Tek Merkez Deneyimi

HD; hemodiyaliz; HT, hipertansiyon; SDYB, son dönem böbrek yetmezliği; GFR, glomerüler
filtrasyon hızı
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PB-002
Diyabetes Mellitus Hastalarında Non-Diyabetik Renal
Hastalık: Böbrek Biyopsi Bulguları
Ezgi Çoşkun Yenigün, Fatih Dede, Nihal Özkayar, Didem Turgut, Eyüp
Koç, Serhan Vahit Pişkinpaşa, Ramazan Öztürk, Ali Rıza Odabaş
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği,Ankara
AMAÇ: Diabetik nefropati (DN) diabetes seyrinde gelişen en önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. DN, dünyada son dönem böbrek
yetmezliği (SDBY)’nin en sık nedenidir. Ancak diabet seyrinde DN dışında
non diabetik renal hastalıklar (NDRH) da gözlenebilmektedir. Tanısı ile
birlikte hastalık seyrini ve tedavi şeklini değiştirebilmesi nedeniyle doğru
tanının önemi açıktır. Literatürde DN ile NDRH ayırımında farklı belirteçlerin kullanımına ilişkin veriler olsa da hangi klinik göstergenin güvenilir,
etkin ve bilimsel olduğu bilinmemektedir. Tip 2 DM’de NDRH prevelansını ve biyopsi endikasyonlarını belirlemek amacıyla, DM tanısıyla izlenen
hastalardaki biyopsi sonuçlarımızı gözden geçirdik.
METOD: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji kliniğinde muhtemel NDRH tanısı ile renal biyopsi uygulanan 71 hastanın dosyası
retrospektif olarak incelendi. Biyopsi endikasyonları;i) renal fonksiyonda
hızlı bozulma, ii) retinopatinin eşlik etmediği proteinüri, iii) nedeni açıklanmayan hematüri, iv) pozitif serolojik markerların varlığı olarak belirlendi. Hastalar biyopsi bulglarına göre DN ve NDRD olarak gruplandırıldı (34
hasta DN, ve 37 hasta NDRH). Her iki grup klinik ve laboratuvar verileri
yönünden incelendi.
BULGULAR: Çalışmamıza ortalama yaşı 55±12/yıl olan 42 erkek, 29 kadın
hasta alındı. DN (n=34) ve NDRH (n=37) hasta kollarında serum kreatinin,
albumin düzeyleri ve hematüri sıklığı benzer bulundu. DN kolunda retinopati sıklığı anlamlı yüksek ve diyabet süresi uzun saptandı. NDRH içinde
en sık fokal segmental glomerulosklerozis saptandı. Biz bu çalışmamızda
kısa diyabet süresini, retinopatinin olmamasını ve belirgin proteinüri varlığını NDRH için önemli belirteçler olduğunu saptadık.
SONUÇ: Diyabetik hastalarda NDRH’nin renal sonlanım üzerine etkisi bilinmemekle birlikte, klinik göstergeler diyabetik nefropatiden uzaklaştırıyorsa renal biyopsinin yapılması, diyabetik nefropati tedavisinin temelinde anjiotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri veya anjiotensin reseptör
blokerleri kullanımı dışındaki tedavilerden fayda görecek pek çok farklı
patolojik tanıya ulaşılabilmesini sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenle diyabet hastalarında hangi durumda biyopsi yapılamalıdır sorusu
önemlidir.
Hastaların demografik ve laboratuvar özellikleri
DN (n=34)

NDRH (n=37)

p değeri

yaş (yıl)

54.7±11.1

54.9±14.3

0.949

erkek cinsiyet n(%)

14 (41.2)

15 (40.5)

NS

sAlb

2.8±0.7

2.7±0.9

0.958

sKre

2.1±1.5

2.8±2.5

0.530

HbA1c

7.9±2.1

8.4±2.4

0.769

HT

29 (85.3%)

23 (62.2%)

0.050

Hematüri n(%)

13 (38.2%)

14 (37.8%)

NS

Retinopati varlığı n(%)

16 (47.1%)

6 (16.2%)

0.010

Diyabet süresi (ay)

108.8±58.8

57.8±55.9

<0.001

Proteinüri (g/gün)

6.0±4.3

4.5±4.6

0.044

DN,Diyabetik nefropati; NDRH, non-diyabetik renal hastalık; sAlb, serum albumin; sKre, serum
kreatinin; HT, hipertansiyon;
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PB-003
Nefrotik Sendromlu Hastalarda Safra Kesesi Taşı Sıklığı
Mehmet Karakoç, Fatih Dede, Ezgi Çoşkun Yenigün, Nihal Özkayar,
Ramazan Öztürk, Didem Turgut, Serhan Vahit Pişkinpaşa
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği,Ankara
GİRİŞ: Safra kesesi taşı sıklığının diyabet, böbrek yetmezliği, siroz, aterosklerozis ve organ nakilleri gibi pekçok durumda arttığı bilinmektedir.
Nefrotik sendromda safra kesesi taşı sıklığı ve nefrotik sendromun taş gelişimi üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar yetersizdir.Bu çalışmamızda
nefrotik sendromda safra kesesi taşı sıklığı ve etkili faktörlerin incelenmesi amaçlandı.
METOD: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde, glomerülonefrit tanısıyla düzenli olarak takip edilen 330 hasta
retrospektif olarak incelendi. Nefrotik sendrom >3.5 g/day proteinüri,
hipoalbuminemi (<3.5 g/dl), ödem, hiperkolesterolemi ve lipidüri varlığı
olarak kabul edildi. Tanı anında ve/veya takiplerinde değişik nedenlerle
abdomen ultrasonografisi olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tanı anından itibaren GFR düşük olan hastalar, non-nefrotik sınırda proteinüri ile
takip edilen hastalar ve abdomen USG’ si olmayan hastalar çalışma dışı
bırakıldı.
Nefrotik sendroma neden olan histopatolojik alt gruplar ve tedavide kullanılan ilaçlar (fibrat, siklosporin, steroid, anjiotensin konverting enzim
inhibitörü, furosemid vb.)dosya takipleri incelenerek kaydedildi. Safra kesesi taşı tanısında non invaziv ve güvenilir bir yöntem olan ultrasonografi
bulguları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaşları 15-76 arasında değişen 45’i kadın 47’si
erkek toplam 92 hasta üzerinde yapıldı. 11 (12%) hastada safra kesesinde taş yada taş nedeniyle kolesistektomi bulgusu mevcuttu. Safra kesesi
taşı saptanan hastalarla, saptanmayan hastalar arasında yaş açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.287). Safra kesesi taşı
bulunan 11 hastanın 7’si kadın, 4’ü erkek olup, kadın/erkek oranı 1.83
tespit edildi. Kadınlarla erkekler arasında safra kesesi taşı insidansı açısından, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p:0.298). Serum total
kolesterol, LDL kolesterol, düzeyi safra kesesi taşı olanlarda olmayanlara göre daha düşük bulundu (226.18±62.597 mg/dl vs 304.07±106.518
mg/dl, 142.82±51.950mg/dl vs 211.88±95.979 mg/dl, p=0.008, p=0.007,
sırasıyla). Ancak serum trigliserid düzeyleri açısından, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (170.18±76.651 mg/dl vs
219.91±136.464mg/dl (p=0.182).
Her iki grup arasında tanı anındaki serum total protein, albumin ve proteinüri düzeyleri benzer saptandı.
SONUÇ: Çalışmamız nefrotik sendromda safra kesesi taşı sıklığının incelendiği ilk çalışma olması yönünden önemlidir. Biz, nefrotik sendromun
kendisinin safra kesesi taşı sıklığında artışa neden olan risk faktörlerinden
biri olduğunu ve hastalığın seyrinde safra kesesi taşı sıklığının arttığını
düşünüyoruz.

PB-005
Gamma-glutamil transferaz diyabetik hastalarda
mikroalbüminüri ile ilişkilidir

Ezgi Çoşkun Yenigün , Nihal Özkayar , Ramazan Öztürk , Serhan Vahit
Pişkinpaşa4, Didem Turgut2, Fatih Dede2, Ali Rıza Odabaş5
1

2

3

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Balıkesir
2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
3
Bitlis Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Bitlis
4
Manisa Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Manisa
5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
1

AMAÇ: Membranöz glomerulonefrit (MGN), yetişkinlerde görülen nefrotik sendromun en sık nedenidir. Yüksek spontan remisyon oranları nedeniyle tedavisi halen netlik kazanmamıştır. Biz bu çalışmamızda 12 ay
süreyle takip edilen hastalarda siklofosfamid ile siklosporinin etkinliğini
karşılaştırmayı amaçladık.
METOD: Nefrotik sendromu bulunan ve renal fonksiyonları korunmuş 47
hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Merkezin seçimine göre
2005-2008 tarihleri arasında tanı alan hastalar 500 mg/m2/ay siklofosfamid, 2008-2013 tarihleri arasında tanı alan hastalar ise 4 mg/kg/gün
siklosporin almakta, tüm hastalar metilprednizolon ve renin-anjiotensin
sistem blokerleri ile tedavi edilmekte idi. Çalışmaya 12 ay süreyle düzenli takibe gelmiş hastalar dahil edildi. On iki ay sonunda her iki tedavi
kolundaki hastalarda tam, parsiyel ve tam+parsiyel remisyon oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza ortalama yaşı 37.68±13.18 yıl olan, 33 erkek
14 kadın toplam 47 hasta dahil edildi. Siklosporin kolu, ortalama yaşı
38.24±12.90 yıl, erkek/kadın oranı 11/6 olan 17 (36.2%) hastadan, siklofosfamid kolu ise ortalama yaşı 37.37±13.54 yıl olan erkak/kadın oranı
22/8 olan 30 (63.8%) hastadan oluşmaktaydı. Her iki kolda hastaların
demografik özellikleri benzerdi. On iki aylık takip sonunda tam veya parsiyel remisyon sıklığı her iki kolda benzer saptandı (siklofosfamid kolunda
76% ve siklosporin kolunda 82%, p= 0.89). Her iki tedavi kolunda izlem
sonunda serum albumin seviyesi artarken, proteinüride anlamlı azalma
gözlendi.

Aydın Ünal1, İlkcan Çerçi2, Ender Doğan2, Züleyha Karaca3, İsmail
Koçyiğit1, Murat Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
3
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri
1

2

AMAÇ: Mikroalbüminüri diyabetik hastalarda artmış kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ile ilişkilidir. Mikroalbüminüri ve KVH riski arasındaki bu
ilişkinin altta yatan mekanizmaları iyi anlaşılamamıştır. Gamma-glutamil
transferaz (GGT) başta karaciğer olmak üzere birçok doku ve hücrenin
plazma membranın üzerinde bulunan bir enzimdir. Bu çalışmada diyabetik hastalarda serum GGT düzeyleri ile mikroalbüminüri arasında bir
ilişkinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
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PB-004
İdiopatik Membranöz Glomerulonefrit Tedavisinde
Siklosporin ile Siklofosfamid Etkinliğinin
Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Hastalar ve YÖNTEM: Bu çalışmaya 107 diyabetik hasta dahil edildi.
Albüminüri idrar albümin kreatinin oranı (İAKO) kullanılarak değerlendirildi. Elli altı (%52.3) mikroalbüminüriye sahip iken 51 (%47.7) hasta
normoalbüminürikti.
BULGULAR: Serum GGT düzeyleri mikroalbüminürik hastalarda normoalbüminürik olanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti [sırasıyla 27
(4-315) IU/L’ye karşın 21 (8-77) IU/L, p: 0.011]. Hastalar serum GGT
düzeylerinin ortanca değerine göre yüksek veya düşük olarak ikiye ayrıldı.
Yüksek serum GGT grup mikroalbüminürik hastalarda normoalbüminürik
olanlara kıyasla anlamlı olarak daha sıktı [sırasıyla 35 (%62.5)’e karşın 17
(%33.3), p: 0.002].
İdrar albümin kreatinin oranı, serum GGT düzeyi (r: 0.331, p: <0.001),
yaş (r: 0.195, p: 0.044), diyabet süresi (r: 0.202, p: 0.037) ve sistolik kan
basıncı (r: 0.208, p: 0.031) ile doğru orantılı, hesaplanmış glomerüler
filtrasyon hızı (eGFR) (r: -0.441, p: <0.001) ile ters yönde koreleydi. Çoklu
değişken analizinde (ikili lojistik regresyon analizi) eGFR ve GGT grubu
mikroalbüminüri için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.
SONUÇ: Serum GGT düzeyleri diyabetik hastalarda mikroalbüminüri ile
anlamlı olarak ilişkilidir.

SONUÇ: Biz bu çalışmamızda, MGN tedavisinde siklosporinin siklofosfamid ile benzer etkinlikte olduğunu gösterdik.
Her iki kolda hastaların demografik-laboratuvar verileri
Değişkenler

Siklofosfamid
(n:30)

Siklosporin
(n:17)

p

Yaş

37,37±13,54

38,24±12,90

0,831

Cinsiyet
Kadın
Erkek

8 (%26,7)
22 (%73,3)

6 (%35,3)
11 (%64,7)

0,534

Üre (bazal,mg/dl)

34,43±15,18

31,53±18,84

0,567

Kreatinin (bazal,mg/dl)

0,96±0,41

0,75±0,21

0,057

Tprot (g/L)

45,70±8,18

49,47±11,61

0,200

Albumin (g/L)

21,13±7,04

23,76±10,18

0,354

Proteinüri (bazal,g/gün)

8,47±5,48

5,68±2,84

0,057

GFR

100,77±29,19

112,23±27,26

0,192

Tedaviye Yanıt
Cevap yok
Parsiyel remisyon
Tam remisyon
Tam+parsiyel remisyon

7 (%23,3)
16 (%53,3)
7 (%23,3)
23 (%76,7)

3 (%30,0)
10 (%58,8)
4 (%23,5)
14 (%82,4)

0,921
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PB-006
Programlı hemodiyalize giren hastalarda hipervoleminin
biyoimpedans spektroskopi ile değerlendirilmesi
Bahar Bektan , Özlem Yayar , Nalasultan Yiğit , Başol Canbakan ,
Mehmet Deniz Aylı3
1

2

1

1

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara
2
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
3
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Kliniği, Ankara
1

AMAÇ: Hipervolemi, hemodiyaliz (HD) hastalarında görülen hipertansiyonun en önemli nedeni olup kardiyovasküler olaylara bağlı mortaliteyi
ciddi bir şekilde arttırmaktadır. Volüm yükünün değerlendirilmesinde
biyoimpedans spektroskopi (BİS) metodu kullanım kolaylığı, güvenilirlik ve non-invaziv olma özelliklerinden dolayı son yıllarda tercih edilmeye
başlanmıştır. Kardiyotorasik indeks (KTİ) posteroanterior akciğer grafileri
kullanılarak hesaplanmakta olup KTİ>=0,5 olması kardiyomegali varlığını
göstermekte ve hipervolemi için bir belirteç olarak kabul edilmektedir.
Çalışmamızda programlı hemodiyalize giren hastalarda volüm durumunu
biyoimpedans spektroskopi yöntemi ile değerlendirmeyi, hipervoleminin
klinik özelliklerle olan ilişkisini ortaya koymayı ve volüm yükü ile KTİ ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya yaşları 26 ile 85 arasında olan, en az
6 aydır haftada 3 defa bikarbonatlı HD tedavisi gören 100 hasta alındı.
BİS metodu kullanılarak ölçülen OH/ESS>%15 olan grup volüm yükü olan
grup olarak kabul edildi. Kardiyotorasik indeks hastaların posteroanterior
akciğer grafileri kullanılarak hesaplandı ve KTİ>=0,5 kardiyomegali olarak
kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma grubumuzdaki hastaların yaş ortalaması
59,81±15,08 olup ortalama hemodiyaliz süresi 8,85±6,69 yıldı. OH/
ESS>%15 olan 22 (%22) hasta vardı. Volüm yükü olan grupta ortalama
prehemodiyaliz sistolik kan basıncı 161,36 mmHg, diyastolik kan basıncı
92,73 mmHg olarak bulundu ve volüm yükü olmayan grupla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti (123,8±13,2 ve 76,7±4 p<0,05).
Volüm yükü sistolik ve diastolik kan basıncı ile anlamlı olarak ilişkili bulundu (R=0,63; p<0,05 ve R=0,599; p<0,05). Hastalar KTİ değerine göre
<0,5 ve >=0,5 olarak 2 gruba ayrıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark
saptanmadı (0.11±0.07 ve 0.11±0.06; p>0.05).

PB-007
Akut peritonit ataklarında akut faz reaktanı olarak MPV?
Sena Ulu1, Gulsah Asık2, Akif Acay3, Ahmet Ahsen1, Gökhan Yaman3,
Abdullah Altuğ3, Şeref Yüksel1
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

AMAÇ: MPV (ortalama trombosit hacmi) trombosit fonksiyonu belirteçlerinden biridir ve rutin tam kan sayımı testlerinde yer alır. İnflamasyon ile
aralarında negatif korelasyon olduğu gösterilmiştir. Biz de periton diyalizi
(PD) hastalarında ve akut peritonit ataklarında MPV değerlerinde değişim
olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: 37 periton diyalizi hastası ve 42 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi.
Hastaların geçirdiği toplam 42 peritonit atağı, C reaktif protein (CRP) düzeyleri ve tam kan sayımı testleri kaydedildi.
BULGULAR: Ortalama MPV değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
PD hastalarında anlamlı derecede yüksek bulundu (p <0.001). Hastaların
peritonit atak dönemlerindeki değerleri stabil dönem ile karşılaştırıldığında; ortalama MPV değerleri anlamlı derecede düşük (Figür 1) ve CRP
değerleri anlamlı derecede yüksek bulundu, her ikisi de (p <0.001).
Korelasyon analizinde, peritonit atak dönemindeki MPV değerleri, CRP
düzeyleri ile, hastanede yatış günü, periton sıvısı ve plazma lökosit sayımı ile negatif korele idi (r= -0.751, p<0.001); (r= -0.355, p=0.002,; ( r=
-0.851, p<0.001); (r= - 0.579, p<0.001) sırasıyla.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, PD hastalarında akut peritonit ataklarında MPV
düzeylerinin değerlendirilmesi, hastalardaki sistemik inflamasyonu gösterir. Bu hastalarda, akut peritonit tanısında ve şiddeti tahmininde MPV,
yardımcı bir belirteç olarak değerlendirilebilir.
Figür 1

SONUÇLAR: Hemodiyaliz hastalarında hipervolemi yüksek kan basıncı ile
ilişkili olduğundan kardiyovasküler olayların önlenebilmesi için etkili bir
şekilde tedavi edilmelidir. Volüm yükünün gösterilmesinde kardiyotorasik indeks yeterli bir gösterge olmayıp daha kompleks yöntemler tercih
edilmelidir.

Grupların MPV değerleri
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PB-009
Kronik Böbrek Hastalarında Kalsitriol Tedavisinin
İnflamasyon Markerları Üzerine Etkisi

Meltem Gürsu1, Savaş Öztürk1, Yunus Emre Kurt2, Kenan Çelik1, Soner
Sarı3, Aydın Türkmen4, Macit Koldaş3, Savaş Öztürk1

Emre Erdem

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul
3
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul
4
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

AMAÇ: Oral kalsitriol tedavisi kronik böbrek yetmezliğinde sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde kullanılmaktadır. Kalsitriol tedavisinin inflamatuar markerları azalttığı gösterilmiştir. Bizde çalışmamızda diyalize
girmeyen kronik böbrek hastalarında kalsitriol tedavisinin ortalama trombosit hacmi(OTH) ve nötrofil/lenfosit oranı üzerine olan etkisini araştırdık.

1

GİRİŞ: “Chemerin” obezite, glukoz intoleransı, inflamasyon ve doğal
immün sistem ile ilişkili bir adipokindir. “Chemerin” ile ilgili olarak diyaliz populasyonuna ait çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Böbrek fonksiyonlarının azalması ile birlikte “chemerin” düzeyinin arttığını ve böbrek
nakli sonrası bu düzeylerin azaldığını bildiren az sayıda çalışma vardır.
Çalışmamızda böbrek nakli öncesi ve sonrası “chemerin” düzeylerindeki
değişimi inceledik.
METOD: Canlı vericiden böbrek nakli yapılan erişkin hastalar çalışmaya
dahil edildi. Kronik inflamasyon ile ilişkili hastalıkları olanlar dışlandı. Nakil öncesinde immün supresif tedavinin başlanmasından hemen önce ve
nakilden 2 ay sonra olmak üzere hastalardan kan örnekleri alındı. Bu örneklerde rutin biyokimyasal ve hematolojik tetkikler yanında “chemerin”,
hsCRP ve IL-6 düzeyleri ölçüldü. "Chemerin" düzeyi ELISA yöntemi ile
çalışıldı. “Chemerin” düzeyinin nakil sonrası değişimi ile diğer klinik ve
biyokimyasal parametreler ile olan ilişkisi irdelendi. İstatistiksel analiz için
SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza toplam 40 hasta (25 erkek, 15 kadın, ortalama yaş: 37,6±11,8 yıl) dahil edildi. Ortalama diyaliz süreleri 17,2±21,0
ay olup, 19 hasta hemodiyaliz, 7 hasta periton diyalizi tedavisi görmekte
idi. 14 hastaya ise preemptif böbrek nakli yapılmıştı. En sık primer böbrek
hastalığı diyabetik nefropati idi. Nakil sonrası erken dönemde 2 hastada
akut rejeksiyon, 1 hastada hematom gelişti. Tüm hastalar immünsüpresif tedavide takrolimus, mikofenolat mofetil ve steroid kullanıyorlardı.
Hastaların tümüne basiliximab ile indüksiyon tedavisi yapıldı. Hastaların
ortalama vücut kitle indeksleri 24.2±4.7 kg/m2 olarak bulundu. Transplantasyon öncesi ve sonrası laboratuvar değerleri Tablo’da sunulmuştur.
Nakilden 2 ay sonra yapılan değerlendirmede ölçülen ortalama “chemerin” düzeyi nakil öncesine göre artrış gösterse de aradaki fark istatistiksel
anlamlılığa ulaşmadı. “Chemerin”in bazal ölçümlerde sadece aspartat
transaminaz düzeyi ile pozitif korele (r=0.434, p=0.006), nakil sonrası değerlendirmede ise kreatinin düzeyi ile negatif korele (r=-0.316, p=0.047)
olduğu görüldü. Diğer parametreler ile “chemerin” düzeyleri arasında bir
ilişki saptanmadı.

Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Trabzon

YÖNTEM: Çalışmamız evre 2–4 kronik böbrek hastalığı olan 30 hasta ile
yapıldı. Parathormon düzeyleri, KDOQI kılavuzunda önerilen hedef değerlerin üzerinde olan hastalara kalsitriol 0.25 mcg başlandı. Tedavi öncesi
ile tedavinin 6. ayındaki OTH ve nötrofil/lenfosit oranı değerleri karşılaştırıldı.

POSTER BİLDİRİLER

PB-008
Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrasında Chemerin
Düzeylerindeki Değişim

BULGULAR: Hastalarımızın 19’u kadın 11’i erkekti. Yaş ortalaması 68
yıl idi. 6 aylık kalsitriol tedavisi ile parathorman düzeyleri anlamlı şekilde
azalmıştı (p<0.0001). OTH değerlerinde anlamlı değişiklik yoktu (p>0.05).
Nötrofil/lenfosit oranı ise tedavinin 6. ayında artmıştı (p<0.05). Kalsitriol
tedavisinin başlangıncındaki ve 6. ayındaki değerler tabloda gösterilmiştir.
SONUÇ: Diyalize girmeyen kronik böbrek hastalarında, kalsitriol tedavisinin inflamasyon göstergesi olan OTH ve nötrofil/lenfosit oranları üzerine
bir etkisinin olmadığı söyleyebiliriz.
Kalsitriol tedavisinin başlangıcı ve 6. ayındaki değerler
Tedavi başlangıcı

Tedavinin 6. ayı

p değeri

Parathormon (pg/ml)

215

115

<0.0001

Kreatinin (mg/dl)

2.1

2.4

<0.05

Kalsiyum (mg/dl)

8.5

9.0

<0.05

Fosfor (mg/dl)

3.7

4.1

<0.05

Ürik asit (mg/dl)

6.9

6.9

>0.05

Hemoglobin (g/dl)

12.3

11.7

<0.05

7500

7600

>0.05

Trombosit (10 /mm )

224000

223000

>0.05

OTH (fL)

7.9

7.8

>0.05

Nötrofil/lenfosit oranı

3.1

3.8

<0.05

Beyaz küre (mm )
3

3

3

SONUÇLAR: Bizim çalışmamızda iki değerlendirme zamanında “chemerin” düzeyi açısından fark saptanmamıştır. Her ne kadar “chemerin” bir
proinflamatuvar ajan olarak kabul edilse de “chemerin”in parçalanması
sonucu oluşan chemerin-15’in anti-inflamatuvar özelliklerinin olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda hasta sayısının az olması, takip süresinin kısa
olması ve chemerin-15 düzeyinin bakılamamış olması nedeniyle diğer
parametrelerle ilişkisi saptanmamış olabilir.
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PB-010
Erken Dönem Kronik Böbrek Hastalarında Pulmoner
Hipertansiyon Sıklığı
Ezgi Çoşkun Yenigün1, Şevket Ballı2, Didem Turgut3, Nihal Özkayar3,
Ramazan Öztürk4, Şükran Gürses1, Mehmet Zafer Aydın5, Eyüp Koç6,
Fatih Dede4
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Balıkesir
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Balıkesir
3
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
4
Bitlis Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Bitlis
5
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Balıkesir
6
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara

1

2

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) tanıyla izlenen hastalarda mortalitenin en önemli nedeni kardiyovasküler sistem kaynaklıdır. Pulmoner hipertansiyon (PH), son yıllarda dikkati çekmiş, aynı hasta grubunda önemli bir
kardiyovasküler morbidite nedenidir. Pekçok çalışmada özellikle hemodiyalize (HD) giren hastalarda sıklığı ve etkileyen faktörler araştırılmış olmakla birlikte, erken dönem böbrek hastalarında PH sıklığının incelendiği
çalışma bulunmamaktadır.
METOD: Çalışmaya KDOQI klavuzunun tanımladığı şekilde evre 1-5 KBH
tanısıyla hastanemiz nefroloji polikliniğinde takip edilmekte olan hastalar dahil edildi. Glomeruler filtrasyon hızı (GFR) hesaplanmasında MDRD
yöntemi kullanıldı. Hasta özellikleri (yaş, cinsiyet, komorbidite), böbrek
hastalığı etyolojisi, arteriovenöz fistül (AVF) varlığı sorgulandı. Tüm hastalara akciğer grafisi, kan gazı incelemesi, laboratuvar incelemede serum
üre, kreatinin, Ca, fosfor, hemogram ve parathormon düzeyleri ile incelemenin yapıldığı gün aynı kardiyolog tarafından ekokardiyografik (EKO) inceleme yapıldı. Akciğer grafisinde ve arter kan gazında patolojik bulgusu
olan, EKO’da ejeksiyon fraksiyonu <50%, >=2 mitral ve aort yetmezliği ve
anlamlı kapak stenozu olan ve E/E’>15 olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Pulmoner arter basıncı (PAB) ölçümünde modifiye Bournelli denklemi
(4v2 + sağ atrium basıncı) kullanıldı. sPAB>=35 mmHg olması PH olarak
kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya ortalama yaşı 55.4±15.2 yıl olan toplam 172 hasta dahil edildi. Evrelere göre incelendiğinde; 36 (21%) hasta evre 1-2,
44 (26%) hasta evre 3, 38 (22%) hasta evre 4, 54 (31%) hasta evre
5’de idi. Evre 5’deki hastaların 30’unda AVF mevcutken, 24 hastada AVF
yoktu. Tüm hastalardaki ortalama sPAB 34.5 ±5.7 mm Hg iken, PH ise
90 (52.3%) hastada saptandı. Her evre ayrı ayrı incelendiğinde ve evre
1-4 arasındaki hastaların evre 5 hastalar ile karşılaştırılmasında sPAB değerleri ve PH sıklıkları arasında fark saptanmadı. Pulmoner arter basıncı
ve PH sıklığı üzerine AVF etkisi olup olmadığını araştırmak için evre 5
hastalar 2 gruba ayrıldı. PH, AVF olan 16(53.3%) hastada ve AVF olmayan 14 (58.3%) hastada saptandı (p>.05). Ortalama sPAB değerleri her
iki grupta benzer olarak tespit edildi (34.5±5.3 mmHg vs 36±6.3 mmHg
respectively, p >.05) (Tablo 1). PH saptanan hastalarda serum Ca değerleri düşükken, PTH düzeyleri ise anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi
(p<.05). PH saptanan ve saptanmayan hastaların demografik ve laboratuvar verileri Tablo 2’de verilmiştir.
SONUÇ: Çalışmamızda PH sıklığını 52.3% olarak tespit ettik. PH tanımlamasındaki net olmayan görüş ayrılıkları, çalışmamızdaki bu yüksek oranın
nedeni olarak düşünülmekle birlikte, yapılan diğer çalışmaların aksine sadece diyaliz hastalarının değil daha erken evrelerdeki hastaların da yüksek
riskli hastalar olarak kabul edilerek, periyodik incelemeler yapılması gerektiğini düşünmekteyiz Ancak daha geniş, invaziv-hemodinamik incelemelerin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Evrelere göre PH sıklığı ve PAB değerleri
sPAB (mmHg)

PH (n,%)

p

Evre
1
2
3
4
5

34.8±5.8
28.3±2.5
34.5±4.7
34.7±7.5
35.2±4.8

16 (57.1)
24 (54.5)
20 (52.6)
30 (55.6)

>.05

Evre 1-4
Evre 5

34,2±6,0
35,2±4,8

60 (50,8)
30 (55,6)

>.05

Evre 5, AVF(+)
AVF(-)

34,5±5,3,2
36±6,3

16 (53,3)
14 (58,3)

>.05

AVF;arteriovenöz fistül, PAB; pulmoner arter basıncı, PH; pulmoner hipertansiyon

Şükrü Ulusoy1, Derya Arı2, Gülsüm Özkan1, Muammer Cansız1, Kübra
Kaynar1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Hastalıkları ABD

Yaşayan ve mortal olan hastaların demografik ve biyokimyasal verileri
Yaşayan (n=571)

Mortal
(n=286)

P değeri

Yaş (yıl)

63.65±17.26

68.72±14.60

<0.001

Cinsiyet (K/E)(%)

243( 42.6)/328
(57.4)

108( 37.8) /
178 (62.2)

Anlamsız

SKB (mmHg)

121.45±13.62

93.48±18.42

<0.001

DKB (mmHg)

78.79±8.91

57.20±12.92

<0.001

ICU n(%)

50 (8.8)

166 (58)

<0.001

Non ICU n(%)

521(91.2)

120 (42)

<0.001

Var n(%)

92 (33.6)

242(84.6)

<0.001

379 (66.4)

44( 15.4)

<0.001

Anuri n(%)

69 (12.1)

131 (45.8)

<0.001

Oliguri n(%)

193 (33.8)

124 (43.4)

<0.001

1
2

AMAÇ: Hospitalize hastalarda Akut Kidney Injury (AKI) önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Görülme sıklığı ve mortalite oranları ülkeden ülkeye, hastane içi takip edilen servislere ve AKI tanımlamasına göre
değişmektedir. Biz hastanemizdeki AKI sıklığını ve mortaliteyi etkileyen
faktörleri belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM-GEREÇLER: 01 Ocak 2007- 31 Aralık 2012 tarihleri arası hastanemize yatırılan 174852 hastadan, 1550 AKI tanısı olan ve Kidney Disease
Improving Global Outcomes guideline (KDIGO) AKI kriterlerine uyan 857
hastanın verilerini retrospektif olarak değerlendirdik. Hastalarda KDIGO
Clinical Practice for Acute Kidney Injury ve (Risk, Injury, Failure, Loss,
End Stage Renal Disease) RIFLE’ye göre stage yapıldı. Demografik ve
biyokimyasal verileri kaydedilip mortalite ile olan ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Hastanemizde AKI gözlenme oranı % 0.9, AKI nedenli hastane içi mortalite oranı ise % 33.4 idi. Yaşayan ve mortal olan ahstaların
verileri tabloda verilmiştir. Multivariate analizde diyastolik kan basıncı
(OR 0.91, 95% CI 0.87-0.96; p<0.05), yoğun bakımda takip (OR 14.36,
95% CI 5.66-36.44; p<0.001), idrar volümü (OR 0.10, 95% CI 0.02-0.45;
p<0.05), oligüri süresi (OR 1.56, 95% CI 1.32-1.83; p<0.001), hastanede
kalış süresi (OR 0.81, 95% CI 0.75-0.87; p<0.001), diyaliz ihtiyacı göstermesi (OR 4.07, 95% CI 1.49-11.12; p<0.05) ve albumin düzeyi (OR 0.45,
95% CI 0.21-0.93; p<0.05) mortaliteye etki eden bağımsız belirleyiciler
olarak saptandı.
SONUÇ: Referans bir bölge hastanesi olan hastanemizde AKI gözlenme
ve mortalite oranlarımız literatürle uyumlu idi ve KDIGO kriterlerinin AKI
saptamada RIFLE’ye göre daha sensitif olduğunu gösterdik. Gerek RIFLE
gerekse KDIGO’ya göre stageleme mortalite ile ilişkili değildi. Buna rağmen, idrar outputunu mortalitenin bağımsız belirteçlerinden biri olarak
saptamamız, stage’lemenin mortalite ile ilişkisini değerlendirmede idrar
outputu kriterininde kullanılmasının daha uygun olacağını düşündürtmektedir.

Takip edildiği
sevis
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PB-011
Üçüncü Basamak Bir Referans Hastanede Akut Kidney
İnjury Görülme Sıklığı ve Sonlanımları - Hangi Faktörler
Mortaliteye Etki Etmekte?

Enfeksiyon

İdrar Miktarı

309 (54.1)

31 (10.8)

<0.001

Diyaliz n(%)

141 (24.7)

175 (61.2)

<0.001

Oligüri süresi
(gün)

7.44±4.38

10.44±7.44

<0.001

Hospitalizasyon
süresi(gün)

13.01±11.80

13.45±10.25

<0.001

Hemoglobin (g/dl)

11.61±2.16

10.77±2.21

<0.001

Kreatinin (mg/dl)

3.40±2.21

3.26±1.97

Anlamsız

Bun (mg/dl)

52.25±26.61

58.57±28.68

<0.05

Albümin (g/dl)

3.60±1.44

2.82±0.68

<0.001

Ürik asit (mg/dl)

7.61±2.57

8.72±3.31

<0.001

Hs CRP (mg/dl)

6.16±7.59

15.37±10.76

<0.001
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PB-012
Akut Böbrek Yetmezliği ile Gelen Multipl Myeloma Olgusu

PB-013
İsotretinoin Tedavisi İle İlişkili Nefrotik Sendrom Vakasi

Dilara Sevim, Abdulkadir Ergen, Meryem Tahmaz, Gülnar Gülaçtı

Beyza Macunluoğlu1, Aydın Atakan2, Elif Arı3

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç hastalıkları,
istanbul

1

GİRİŞ: Kemik iliği plazma hücrelerinden köken alan tümörlerin prototipi
olan multipl myelom, ortalama 60 yaşlarında görülür. Kemik ağrıları, anemi, hiperkalsemi ve böbrek yetmezliği gibi bulgular sık görülür. Renal yetmezlik multifaktöriel olarak gelişir. Ve tanı sırasında olguların %20 'sinde
renal tutulum bulunur. Major sebepler arasında distal toplayıcı kanallarda
monoklonal hafif zincir atılımı sırasında gelişen nefrotoksik etki, Fanconi
sendromu ile selektif tübüler hasar, amiloidoz gelişimi, dehidratasyon,
üriner sistem enfeksiyonu, hiperkalsemi, hiperürisemi, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, diğer nefrotoksik ilaçların kullanımı ve IL-6 etkileri yer
alır. En sık görülen böbrek tutulumu silendir nefropatisidir.
OLGU: 60 yaşında bayan hasta hastaneye bulantı kusma, iştahsızlık ve
sol yan ağrısı ile başvurdu. İki gündür bulantı kusma ve iştahsızlığı başlamış. Son bir haftadır sol yan ağrısının olduğunu söyledi. Özgeçmişinde
hipertansiyon, hiperlipidemi mevcut. Alışkanlıkları arasında alkol, sigara
yoktu. Fizik muayenesinde tansiyon arterial 140/100 mmhg, nabız 80/dk.
Üriner sistem muayenesinde solda kostavertebral açı hassasiyeti mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Yapılan tetkiklerinde Na 137
mmol/l (133-150), K 4.2 mmol/l (3.3-5.1), kreatinin 7.9 mg/dl (0.5-0.9),
üre 106.7 mg/dl (17-43), Ca 12.5mg/dl (8.8-10.6), P 4.6mg/dl (2.5-4.5),
albümin 3.79 g/dl (3.6-5.1), PTH 20.3 pg/ml (12-88), spot idrarda protein/kreatinin gr 29803.92 mg/gr, sedimantasyon 75 saptandı. Hastanın bir
yıl önceki kreatini 0.7 mg/dl olduğu öğrenildi. Yapılan üriner USG ‘de bilateral böbrek boyutları ve lokalizasyon tabi izlenmekteydi. Bilateral böbrek
parenkim ekojeniteleri grade 2 artmıştı. Hasta nefroloji tarafından değerlendirilip, dialize alındı. Dializ sonrası takiplerinde hiperkalsemisi devam
etti. Meme USG’de ve mamografide patoloji saptanmadı. Kontrastsız
toraks BT ‘de solda 8.kotta 3x2.5 cm boyutlarında litik lezyon saptandı.
Kontrastsız tüm batın BT incelemesinde solda iliak kanatta, sakrumda ve
vertebral kolonda metastaz lehine değerlendirilen litik alanlar mevcuttu.
Kemik sintigrafisinde kotlara ait tanımlanan multipl tutulumlar ve bilateral
pubik kemiklerde tanımlanan tutulumlar kemik metastazı lehine değerlendirildi. Serum ve idrar immunofiksasyon elektroforezde lambda hafif
zincir tespit edildi. Kemik iliği aspirasyonu sonucu multipl myelom ile
uyumlu plazma hücre infiltrasyonu gösteren hiposellüler kemik iliği aspiratı şeklinde raporlandı. Böbrek biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu silendir
nefropatisi (cast nefropatisi) olarak geldi.
SONUÇ: Multipl myelomalı hastalarda cast nefropatisi (myelom böbreği) protenüri, nadiren hematüri ve idrar immunofiksasyon testinde hafif
zincir artması ile karşımıza çıkar. Multipl myelomalı hastalarda renal yetmezliğin birçok sebebi vardır. En sık nedeni silendir nefropatisidir. Renal
biyopsi durumu iyi olan tüm olgularda yapılmalıdır.
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Kartal Eğitim ve Araştırma Hastansi, Nefroloji Bölümü
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Isotretinoin, orta ve ağır şiddetli akne tedavisinde kullanılan sentetik bir
retinoiddir.Isotretinoin tedavisi ile farklı yan etkiler bilinmekte olup, tedavi
ile ilişkili böbrek yan etkileri oldukça nadirdir.Bu vaka sunumunda isoretinoin tedavisi altında gelişen nefrotik sendrom vakası takdim edilmiştir.
Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 29 yaşındaki bayan hasta periorbital ve alt extremite ödemi ile nefroloji polikliniği'ne başvurmuştur.
Klinik ve laboratuvar bulguları sonucu nefrotik sendrom tanısı konulan
hastanın hikayesinde tek göze çarpan nokta, 6 ay önce akne tedavisi için
40 mgr/gün dozunda isotretinoin tedavisi başlanmış olmasıydı. Böbrek
biyopsisi yapılan hastanın biyopsi materyalinin histolojik değerlendirmesinde 13 glomerülün %30 unda mezangial genişleme dışında özellik saptanmadı, immünfloresan değerlendirmesinde özellik olmayan hastanın
elektron mikroskopik değerlendirme sonucu minimal değişiklik hastalığı
ile uyumlu saptandı. Isotretinoin tedavisi hemen kesilerek alfa-methylprednisolone 1 mgr/kg/gün başlatılan hastanın 3 hafta içinde nefrotik
sendrom klinik ve laboratuvar bulguları tamamen düzeldi.
Sonuç olarak, isotretinoin tedavisinde çok nadir olarak nefrotik sendrom
görülebilir ve bu tedavi sırasında ödem yakınması olan bütün hastalarda
şüphe uyandırmalıdır.
böbrek biyopsisi elektron mikroskopik görünümü

PB-015
Kalıcı katater ile hemodialize alınan candıda endokarditi
ve perikarditi gelişen olgu

Fatoş Dilan Köseoğlu1, Barış Akıncı2, Ömercan Topaloğlu1, Emin
Taşkıran1, Mehmet Tanrısev3, Harun Akar1

Tuba Demirci Yıldırım1, Deniz Yüce1, Yasemin Şefika Akdeniz1, Cenk
Ekmekçi2, Harun Akar1

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
3
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği; İzmir
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1

2

2

GİRİŞ: Kazanılmış parsiyel lipodistrofi (Barraquer-Simons sendromu)
simetrik olarak yüz, boyun, gövde ve üst ekstremitelerde subkutan yağ
kaybı ile karakterize nadir görülen bir durumdur. Yağ kaybı geç çocukluk
döneminde başlar ve adolesan dönemde belirginleşir. Alternatif kompleman yolu aktivasyonu bir çok hastada gösterilmiş olup hastalarda C3
düzeylerinde düşüklük görülebilir. Diyabet ile birlikteliği nadir, vaka sunumları şeklinde bildirilmiştir. Burada, kazanılmış parsiyel lipodistrofi
hastasında tip 1 diyabet ve sonrasında gelişen böbrek yetmezliği birlikteliği anlatılacaktır.

GİRİŞ: Son yıllarda vücuda implante olan gereçlerin (katater, eklem protezleri, yapay kalp kapakçıkları gibi.) kullanımı giderek artmaktadır.Katater ile ilişkili infeksiyöz patolojiler yüksek mortalite ve komplikasyon riski
taşır. Katater gibi tıbbi gereçler bakteriyel enfeksiyonlar yanında fungal
enfeksiyonlara da yol açmaktadırlar. Tıbbi gereçlerin fungal enfeksiyonları
çoğunlukla patojenik Candida türleri, özellikle Candida albicans,Candida
tropicalis ve Candida parapsilosis ile olmaktadır ve mortaliteleri çok yüksektir. Bu olguda pansitopeni ileri tetkik amacıyla interne edilen 6 yıldır
hemodialize giren fungal endokardit ve perikardit tanısı konan 7 aydır kalıcı katater kullanımı olan vakayı paylaşmayı amaçladık.

OLGU: 30 yaşında kadın hasta, kronik böbrek yetmezliği tetkik ve tedavisi amacıyla dış merkezden yönlendirildi. 12 yaşında tip 1 diyabet tanısı
alan hastanın sistemik muayenelerinde patolojik bulgu saptanmadı ancak
yüzde bilateral yanak bölgesinde, boyunda ve simetrik olarak bilateral üst
ekstremite proksimalinde yağ kaybı dikkat çekti(Resim1). Alınan öyküde
yağ kaybının adolesan dönemde ilk olarak bilateral yanaklarda başladığı
öğrenildi. Hikaye ve fizik muayene bulguları ile kazanılmış parsiyel lipodistrofi ile uyumlu olan hastanın kompleman C3 düzeyi düşük, C4 normal
geldi. Laboratuvar bulgularından üre ve kreatinin yüksekliği, kronik hastalık anemisi, hipokalsemi, hiperfosfatemi saptanan hastanın glomeruler
filtrasyon hızı 18 ml/dk olarak (MDRD) hesaplandı. Ultrasonografide böbrek boyutları bilateral artmış, ekojeniteleri grade 2-3 olarak yorumlandı.
Göz dibi muayenesinde proliferatif retinopati bulguları gözlenen hastada
ön planda diyabetik nefropati düşünüldü. C3 düzeyinin düşük olması nedeniyle membranoproliferatif glomerulonefrite sekonder bir renal yetersizliği ekarte edebilmek için böbrek biyopsisi yapıldı ve immün kompleks
birikimi gözlenmedi, diyabetik nefropati ile uyumlu bulgular saptandı. Acil
hemodiyaliz endikasyonu olmayan hastaya arteriovenöz fistül açıldı ve
yakın takibe alındı. Bir kaç ay sonra hemodiyaliz programına alınan hasta
halen merkezimizde hemodiyaliz programına devam etmektedir.
TARTIŞMA: Lipodistrofiler jeneralize veya parsiyel yağ kaybı ile giden,
nadir görülen bir hastalık grubudur. Kazanılmış parsiyel lipodistrofide yağ
kaybı klasik olarak yüz, gövde ve üst ekstremitelere sınırlıdır. Alternatif
kompleman yolu aktivasyonu bir çok hastada gösterilmiş olup hastalarda
C3 düzeylerinde düşüklük, C3 nefritik faktör pozitifliği ve bununla ilişkili membranoproliferatif glomerulonefrit görülebilir. Diyabet ve insülin
direnci jeneralize lipodistrofili hastalarda tipik bir bulgu iken kazanılmış
parsiyel lipodistrofi olgularinda %13 oranında bildirilmiştir. Sunulan kronik böbrek yetmezlikli olguda böbrek biyopsisi ve klinik bulgular diyabetik nefropati ile uyumlu gelmiş olup, tip 1 diyabetin kazanılmış parsiyel
lipodistrofi ile birlikteliği de oldukça nadir görülmektedir. Fizyopatolojisi
henüz aydınlanmamış olmakla birlikte alternatif kompleman yolu aktivasyonunun pankreas beta hücre deplesyonuna neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

POSTER BİLDİRİLER

PB-014
Kazanılmış Parsiyel Lipodistrofi Hastasında Tip 1 Diyabet
ve Böbrek Yetmezliği Birlikteliği

OLGU: 69Y, 25yıldır HT ve DM,6 yıldır SDBY tanısıyla hemodialize(HD)
alınan, uyku apne (OSAS)tanılı bayan hasta pansitopeni tetkik amacıyla
kliniğimize yatırıldı. FM: TA: 110 /65 mmhg NB: 65 atım /dk yaklaşık 7
aydır mevcut sağ juguler kalıcı HD katateri vardı,morbid obez,kalp sesleri
derinden işitilmekte,dışında pozitif bulgu yoktu.Açıklanamayan bilinç kaybı gelişmesi üzerine dahiliye yoğun bakım ünitesine alındı.AKG: CO2 retansiyonu olan, bilinci kapalı hasta entübe edilip MV desteği sağlandı.Lab.
sonuçları BK: 2.4 K/ul neu:%67.2,KK:7.96 gr/dl HTC: %25.3 trombosit
sayısı:79.2 K/ul, AKŞ: 126 mg /dl üre:76 mg /dl kre:4.7 mg /dl alb:2.5 g/dl
sedim:110 mm /sa CRP:3.97 mg /dl prokalsitonin 2.95 ng /ml olarak tespit edildi. PA AC: KTO %50 üzerinde katater yerleşimi olağan OSAS tanısı
mevcut daha önce CO2 retansiyon öyküsü yok AFR yüksek,açıklanamayan
nörolojik bulgularla olası enfeksiyöz patolojilerin tanısı için kan ve katater
kültürü alındı.EKO: tricüspit kapak septal leaftlet 8*8 mm hareketli, lateral
leaftlet üzerinde 4*6 mm hareketli vejetasyon, sol ventrikül posteriorda 9
mm, lateral duvar çevresinde 14 mm ulaşan perikardiyal efüzyon tespit
edildi. Hastada kardıyak tamponada gidiş düşünülerek 600 cc perikardiyal mayi eko eşliğinde boşaltılarak, kültür ve sitoloji gönderildi.Nörolojik
görüntülemelerine septik emboli yoktu. Katater kx: candida parapsilosis
saptandı. Antıbıyoterapisi eraxis sonrasında flukanazol400 mg ıntravenöz tedavisi olarak değiştirildi. Mevcut kalıcı katateri acil olarak çekilerek erken cerrahi açısından KVC tarafından değerlendirildi, hasta genel
durumunun açık kalp cerrahisine alınması uygun görülmemesi sebebiyle
erken cerrahi yapılamadı.Hastanın alınan perikardiyal mayi kx: candida
parapsilosis olarak saptandı.Ateş yüksekliği devam eden hastanın tedavisi Lıpozomal Amfoterisin B 5mg /kg / gün olarak değiştirildi.Hasta ileri
yaşam desteğine rağmen yatışının 21. gününde kaybedildi.
SONUÇ: Fungal endokardit ve perikardit nadir görülen mantar infeksiyonlarıdır fakat son 20 yılda cerrahi ve medikal girişimlerin ilerlemesi ile
sıklıkları artan patolojilerdir.Septik tabloların pansitopeni ile karşımıza çıkabileceği unutulmamalıdır,tedavi kataterin acilen çekilmesi,erken cerrahi
ve uygun antibiyoterapiyi içermektedir.

Resim 1

Hastanın bilateral yanak, boyun ve proksimal üst ekstremitelerdeki yağ kaybı görülmektedir.
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PB-016
Nadir Bir Acil Hemodiyaliz Endikasyonu; Kısa Barsak
Sendromu ve Furosemide Bağlı Ciddi Metabolik Alkaloz
Mustafa Yaprak1, Önder Karahallı2, Emel Yaprak3, Cumali Çelik3, Zeki
Kemeç4, Zeynep Akdağ3, Ramazan Dayanan4
Batman Bölge Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği, Batman
Batman Bölge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Batman
3
Batman Bölge Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, Batman
4
Batman Bölge Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Batman

1

2

GİRİŞ ve AMAÇ:Akut böbrek yetersizliğinde acil hemodiyaliz (HD) endikasyonları arasında hiperkalemi, hipervolemi, metabolik asidoz, üremik
sendrom sayılabilir. Diğer acil HD endikasyonları ise hiperkalsemi, hiperürisemi, hiperfosfatemi, metabolik alkaloz, hiponatremi ve zehirlenmeleri içerir.
Metabolik alkalozda plazma HCO3- düzeylerindeki yükselme genellikle
gastrointestinal sistemden hidrojen kaybına veya diüretik tedavisiyle idrarla hidrojen kaybına bağlıdır. Metabolik alkalozun tedavisinin temelini
altta yatan nedenin düzeltilmesi ile birlikte sıvı ve elektrolit dengesinin
sağlanması oluşturur. Konservatif tedaviye rağmen metabolik alkaloz
kontrol altına alınmazsa HD tedavisi uygulanabilir. Burada kısa barsak
sendromu ve furosemid kullanımına bağlı gelişen ve sıvı tedavisine yanıt
vermeyen ciddi metabolik alkalozun HD ile tedavi edildiği bir olgu sunulmuştur.
OLGU: 40 yaşında kadın halsizlik nedeniyle acil servise başvurdu. Hastanın öz geçmişinde 6 ay önce insizyonel herniye bağlı strangülasyon
nedeniyle ince barsak ve kolon rezeksiyonu mevcuttu. Kalp yetmezliği

nedeniyle furosemid kullanmaktaydı. Hastanın muayenesinde bilinç açık,
koopere idi. Kan basıncı 80/50 mmHg, KVS muayenesi olagan idi. Solunum sistemi muayenesinde solunum sayısı 10/dk iken, oskültasyonunda
patoloji saptanmadı. Batında ileostomi torbası mevcuttu. Ödemi yoktu.
Acildeki tetkiklerinde üre:115 mg/dL, kre:1,8 mg/dL Na:132 mEq/L, K:2,9
mEq/L ve kan gazında PH:7,59, PCO2:58, HCO3:52,3 mEq/L saptandı.
Metabolik durum kısa barsak sendromu ve furosemid kullanımına bağlı
metabolik alkaloz olarak değerlendirildi. Furosemid kesildi. Hastaya izotonik infüzyonu 120 cc/h'ten başlandı. Kalp yetmezliği hikayesi olduğundan
hastaya IV mayii tedavisi temkinli verildi. K düzeyleri, izotonik içinde KCl
infüzyonu ve spiranolakton 100 mg/gün verilerek düzeltilmeye çalışıldı.
Hastanın ileostomisinden günlük 500-1000 cc getireni vardı. Spot idrarda
Na:21 mEq/L, Cl:28 mEq/L saptandı. EKO'sunda EF % 25, sol kalp boşlukları dilate saptandı. Ertesi gün bilinç bozukluğu ortaya çıkması üzerine
tetkiklerinde üre 106 mg/dL, kre:1,6 mg/dL Na:132, Potasyum 3,1 ve kan
gazında PH:7,65, PCO2:50,3, HCO3:53,7mEq/L saptandı. Sıvı tedavisine
yeterli yanıt alınmaması nedeniyle asetozolamid tedavisiyle birlikte HD'e
alınmasına karar verildi. Hastanın HD reçetesi süre: 4 saat, pompa hızı
300 ml/dk, diyalizat K:4.0 mEq/L, HCO3:30 mEq/L olarak belirlendi. UF
yapılmadı. Asetozolamid dozu 1000 mg/güne kadar çıkıldı. Takipleri tabloda verildi. Tedavisi devam ederken hasta ameliyat olduğu merkeze başvurmak üzere kendi isteğiyle taburcu edildi.
Sonuç olarak; metabolik alkaloz diğer metabolik problemlere göre nadir
görülse de hayati önemi olabilen bir asit baz bozukluğudur. Metabolik alkaloz tedavisinin temelini esas altta yatan hastalığın tedavisi ile sıvı elektrolit dengesinin sağlanması oluşturur. Konservatif önlemler ile metabolik
alkaloz kontrol altına alınamazsa HD etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Hastanın Kan sonuçları ve Takibi
Günler

pH

PCO2

PO2

HCO3**

Üre*

Kre*

Na**

K**

Ca*

P*

ÜA*

1.

7,59

58,7

17,2

52,3

115

1,8

132

2,9

9,2

5

16,7

2. Gün

7,65

50,3

34,8

53,7

106

1,6

132

3,1

9,3

3,2

2. Gün (HD sonrası)

7,49

50,8

32,2

35,3

3. Gün

7,53

40,6

42,2

34,4

54

1,1

137

2,6

9,1

2,5

8,5

1,66

Hayır

4. Gün

7,49

46,4

62,8

33,5

40

1,2

134

2,6

9,2

2

9

1,47

Hayır

5. Gün

7,49

52,9

23

37,2

70

1,4

136

4,6

9,9

3,2

10,7

1,45

Hayır

68

1,2

133

2,8

9,3

2,6

10,6

1,39

Hayır

6. Gün

HD
Hayır
Evet
Hayır

7. Gün

7,47

62,3

12,2

40

78

1,4

131

3

9,7

2,7

11,9

1,38

Hayır

8. Gün

7,56

38,9

76

35,5

81

1,5

133

3

8,5

3,4

12,1

2,47

Hayır

* mg/dL ** mEq/L

88

Mg*

PB-018
Akut Böbrek Yetmezliği İle Gelen ve PRES ile Komplike Olan
Eklampsi Olgusu

Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Deniz Yüce, Mehmet Uzun, Harun
Akar

Seval Şekerler1, Esma Uğuztemur1, Fatoş Dilan Köseoğlu1, Mehmet
Uzun1, Emin Taşkıran1, Alp Sarıteke2, Feyzi Sürücüoğlu1, Harun Akar1

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

1

GİRİŞ: Sistemik lupus eritematozus (SLE) pek çok organ sistemi etkileyen, anlamlı morbidite ve mortaliteye yol açan yangısal otoimmun bir
bozukluktur. Yoğun bakım koşullarında hemorajik serebrovasküler hastalığı, böbrek hasar, ANA pozitifliği ve hipokomplementemisi olan saldırgan
immünosüpressif tedavi verilemeyen ancak plasmaferez ile düşük doz
kortikosteroid tedavisine yanıt aldığımız olgumuzu paylaşmak istedik.
OLGU: Bilinen hipertansiyon öyküsü olan 84 yaşında erkek hasta sol kolda ve bacakta güçsüzlük yakınmaları ile acil servise başvurmuş. Çekilen
kranial MR'da hematom, böbrek fonksiyon testlerinde yükseklik saptanması nedeniyle hemorajik serebrovasküler hastalık (SVH) ve akut böbrek
yetmezliği (ABY) tanıları ile dahiliye yoğun bakıma yatırıldı. Kan basıncı 180/100 mm Hg, nabız: 82/dakika saptandı. Bilinç kapalı olan hasta
ile kooperasyon kurulamadı. Kardiyovasküler, batın ve solunum sistem
muayeneleri olağan idi. Laboratuar; üre 179 mg/dl, kreatinin 5.3 mg/dl,
sodyum 138 mmol/l, potasyum 3.88 mmol/l olarak ölçüldü. Kan gazı analizinde asidoz olmamasına rağmen hasta anürik olduğu için hemodiyaliz
tedavisine başlandı. ABY etyolojisi nedeniyle bakılan ANA 1/640 değeri ile
pozitif, C3: 35.6 mg/dl, C4: 15.4 mg/dl değerleri ile düşük saptandı. Spot
idrarda 10 gr/gün proteinüri tespit edildi. Anti fosfolipid antikorlar ile anti
ds -DNA negatif saptandı. Yaş faktörü ile SVH tablosundan ötürü böbrek biyopsisi yapılamayan hastaya mevcut bulgularla lupus ağırlıklı bağ
dokusu hastalığına bağlı nefropati düşünüldü. Kranial hematoma yönelik
antiödem amaçlı 16 mg/gün deksametazon tedavisi başlandı. Agresif immunsupresif tedavi verilemeyen hastaya plazmaferez tedavisi başlandı.
İzleyen günlerde idrar çıkşında belirgin artış, proteinüride azalma, böbrek
fonksiyon testlerinde düzelme eğilimi görülmesi nedeniyle hemodiyaliz
(HD) tedavisine ara verildi. Yatışının 12. gününde kardiyak arrest geliştiği
için entübe edilen hasta mekanik ventilatöore bağlı izlenmektedir.
SONUÇ: ANA pozitifliği, hipokomplementemi, proteinüri saptanan ve
intrakranial hematoma bağlı bilinci kapalı olduğu için böbrek biyopsisi
yapılamayan lupus’a bağlı böbrek hasarı düşünülerek genel durumu kötü
olduğu için agresif immünsüpresif tedavi verilemeyen, deksametazon ve
plazmaferez tedavisine yanıt alınan olgumuzu sunmak istedik.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı,
İzmir
2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
AMAÇ: Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES), hipertansif
ensefalopatinin spesifik bir formudur. Renal hastalık, vaskülit, eklampsi
ve immunsupresif tedavi ile ilişki olabilir. Hastalığın erken saptanması ve
sıkı tansiyon kontrolü ile kalıcı hasar gelişimi önlenebilir.

POSTER BİLDİRİLER

PB-017
Yoğun Bakım Koşullarında Dekzametazon ve Plazmaferez
Tedavisine Yanıt Veren Lupus’a Bağlı Böbrek Hasarı

OLGU: 26 yaşında 32 haftalık gebe baş ağrısı ve karın ağrısı şikayetleriyle
obstetri polikliniğine başvurusunda tansiyonu 170/110 mm/Hg imiş. Bebeğin kalp atışları alınamaması üzerine sezaryenle fetüs tahliye edilmiş.
Postoperatif dönemde bilinç bulanıklığı sonrası sağ hemipleji ve konvülsiyon gelişmiş. Serum üre ve kreatinin değerleri yüksek, trombositopeni ve
anemi saptanması üzerine trombotik trombositopenik (TTP) purpura ön
tanısıyla hastanemize plazmaferez ihtiyacı nedeniyle gönderildi. Hastanın
direkt ve indirekt coombs testleri negatifti. Periferik yaymasında şistosit
ve atipik hücre yoktu. Karaciğer fonksiyonları, bilurubin ve koagülasyon
parametreleri normal olması ve LDH düzeyinde anlamlı yükseklik olmaması üzerine yaygın intravasküler koagülopati, HELLP sendromu ve TTP
dışlandı.
Hastanemize geldiğinde tansiyonu 120/70mm/Hg nabız 84/dk idi. Bilinç
bulanıklığı ve sol hemipleji tarifleyen hastanın nörolojik muayenesi normaldi ancak kranial manyetik rezonans görüntülemede (MRG) bilateral
serebral hemisferde parietal ve frontal korteks-beyaz cevher ile bilateral
oksipital kortekste difüzyonları kısıtlanmış akut-erken subakut evrede infarktlar saptandı. Hipertansiyona sekonder olarak yorumlanan infarktlara
bilinç bulanıklığı,konvulsiyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulma eşlik
etmesi sebebiyle nöroloji konsültasyonu sonucu hasta eklampsiye sekonder PRES olarak değerlendirildi. Tansiyon takibinde 200/110mmHg'ye
varan yükselişleri oldu. Günlük 10mg amlodipin ile kan basıncı kontrolü
sağlandı.
Anemi ve trombositopenisi gebeliğe sekonder düşünüldü. 8.8gr/dL olan
hemoglobini 2 ünite eritrosit süspansiyonu sonrası 10.6gr/dL'ye yükseldi
ve takibinde düşüş olmadı. Gelişinde 69300 K/uL olan trombositopenisinin müdahalesiz yükselişi de trombositopenisinin gebeliğe sekonder
geliştiğini destekledi. ANA, ANCA ve hepatit markerları negatif saptandı.
Takibinde böbrek fonksiyon testleri gerileyerek normale gelirken aldığı
çıkardığı sıvı takibinde eksi balansta seyretmesi gebelik ödeminin düzelmesine bağlandı. Klinik ve laboratuar olarak düzelme izlendi ve nörolojik
yakınması olmadı. 1 ay sonraki kontrolünde böbrek fonksiyonları, tam
kan sayımı ve kranial MRG tamamen normaldi. Antihipertansif tedavi gerektirecek kan basıncı yüksekliği izlenmedi.
SONUÇ: Ani kan basıncı değişikliklerinin yaşandığı eklampsi tablosunda
böbrek yetmezliği ve nörolojik bulgular varlığında, klinik ve radyolojik bir
tanı olan PRES sendromu akla getirilmelidir. Ciddi olabilecek klinik (baş
ağrısı, bilinç bulanıklığı görme azlığı, nöbet) ve nöroradyolojik bulgularla
karakterize bu hastalıkta sıkı kan basıncı kontrolü sayesinde olayın geri
dönüşümlü olması sağlanır.
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Postpartum 1. günde kranial manyetik rezonans görüntüsü

Ömercan Topaloğlu1, Fatoş Dilan Köseoğlu1, Bilgin Demir1,
Emin Taşkıran1, İbrahim Susam2, Mustafa Yıldırım1, Harun Akar1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,İzmir

1

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

2

GİRİŞ: Renovasküler hipertansiyon, sekonder hipertansiyonun düzeltilebilir sebeplerinden biridir. Akut, ciddi, refrakter hipertansiyon varlığında
ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Adölesan dönemde saptanan hipertansiyon
mutlaka sekonder hipertansiyon olarak araştırılmalı ve ayırıcı tanıda renovasküler hipertansiyon düşünülmelidir. Poster bildirimizde başağrısı ile
prezente olan sekonder hipertansiyon olgumuzu sunacağız.

Takibindeki laboratuar değerleri
Parametre
Parametre
Lökosit
(K/uL)
Hemogobin
(gr/dL)
Trombosit
(K/uL)
Üre
(mg/dL)
Kreatinin
(mg/dL)
Ürik asit
(mg/dL)
LDH
(U/L)
Total bilurubin
(mg/dL)
Direkt bilurubin
(mg/dL)
AST
(U/L)
ALT
(U/L)
Na
mmol/L)
K
(mmol/L)
Kalsiyum
(mmol/L)
Fosfor
(mmol/L)
INR
aPTT
PTR

Ameliyat
sonrası

başvuru

1.gün

2.gün

3.gün

12100

11100

10200

12000

10000

8,5

10,6

11,3

13,1

12,9

49000

69300

74700

96300

302000

61

65

64

74

54

4

2,73

2,0

2,0

1,1

6,2

6,1

4,2

374

440

448

479

359

0,86

0,9

0,76

0,9

1,2

0,15

0,2

0,2

0,2

0,1

45

35

38

36

23

23

17

36

21

16

139

141

140

141

141

5,18

5

4,57

4,2

4,71

8,4

8,1

7,8

8,9

9,3

5

4

3,9

4,2

3,8

0,96
39,18
10,25

0,87
19,6
10

0,88
36,6
10,1

0,84
19
9,7

0,86
21,2
10,2

LDH: laktat dehidrogenaz; AST: aspartat transaminaz; ALT: alanin aminotransferaz;
Na: sodyum; K: potasyum
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PB-019
Başağrısı İle Prezente Olan Renal Arter Stenozu Olgusu

OLGU: Baş ağrısı, dikkat eksikliği, polidipsi yakınmalarıyla başvuran 14
yaşında erkek hastanın bilinen kronik hastalık, ilaç veya madde kullanım
öyküsü mevcut değildi. Ölçülen kan basıncı sağ kolda 180/110 mmHg,
sol kolda 175/100 mmHg olarak saptandı. Ölçülen alt ekstremite kan
basıncı değerleri hemen hemen aynıydı. Fizik bakıda, sistem muayenelerinde patolojik bulgu saptanmadı. Hemogram, biyokimya tetkikleri ve
tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda olan hastada endokrin patolojilere bağlı hipertansiyon düşünülmedi. Akciğer grafisi, elektrokardiyografi
ve ekokardiyografide patolojik bulgu izlenmeyen hastanın suprasternal
ekokardiyografik bakısında arcus aorta normal saptandı. Sekonder hipertansiyon öntanısıyla tetkik edilen hastada mevcut bulgularla renovasküler hipertansiyon olabileceği düşünüldü. Renal arter doppler USG'de
sağ renal arterde şüpheli darlık saptandı. Tanıyı doğrulamak için çekilen
MR anjiyografide sağ renal arter mid bölgede dolma defekti görüldü. Sağ
renal artere dıştan bası olasılığını ekarte etmek amacıyla istenen batın
MRG'de bası bulgusu saptanmadı. Renal arter doppler USG tekrarlandı
ve bilateral renal ekojenite artışı, sağ ana renal arter mid bölgede anlamlı
darlık izlendi. Başvuruda metoprolol 50mg ile tedaviye başlanan hastanın
izleminde amlodipin 10mg eklendi. Kan basıncı evre 2 hipertansiyon sınırlarında seyreden hastanın tedavi amaçlı invaziv anjiyografiye uygun bir
aday olduğu düşünüldü. Renal anjiyografide sağ ana renal arter mid bölgede ileri derece stenoz izlendi. Endovasküler girişimle stenotik bölgeye
balon anjiyoplasti uygulandı. Stenotik bölgeden biyopsi alınamayan hastada ön planda fibromüsküler displazi (FMD) düşünüldü, ancak histopatolojik olarak doğrulanamadı. İşlem sonrasında hasta, klinikte düzenli kan
basıncı ölçümü ile izlendi ve önce metoprolol, izlemde amlodipin kesildi.
Takipte hastanın antihipertansif medikasyon ihtiyacı olmadı. Normotansif
seyreden hastanın başağrısı tamamen geriledi. Altı ay aralıklarla takibe
devam edildi ve kan basıncı değerleri normal sınırlarda seyretti, yılda bir
takibe karar verildi.
SONUÇ: Renovasküler hipertansiyon, önemli peripübertal hipertansiyon nedenlerden biridir. Renal arter stenozunun en sık nedeni FMD olup
tüm renovasküler hipertansiyon olgularının %60’ını teşkil eder. FMD arteryel stenoz, oklüzyon, anevrizma ve diseksiyona neden olabilen noninflamatuvar ve aterosklerotik olmayan bir damar hastalığıdır. Semptomlarından biri başağrısı olabileceği için, başağrısı ile başvuran hastalarda
kan basıncı ölçümü ve izlemi yapılmalıdır.
Renal anjiyografi: sağ renal arter mid bölgede stenoz

PB-021
Kronik böbrek Yetmezlikli Hastada Ertapenem Tedavisine
Bağlı Konvulziyon

Sena İlin1, Bahar Gürlek Demirci2, Cihat Burak Sayın2, Siren Sezer2

Mehmet Büyükbakkal

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

Sivas Numune Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Sivas

1

Amiloidoz, vücudun bir veya birden çok doku veya organında fibröz proteinin extrasellüler depolanması olarak tanımlanmakta ve heterojen bir
grup hastalıktan oluşmaktadır. Bu olgu sunumunda FMF ( ailevi akdeniz
ateşi)’ye sekonder kronik böbrek yetmezliği gelişen bayan hastanın vaka
olarak tartışılması planlandı.
Yirmiyedi yaşında bayan hasta 6 aydır devam eden bacaklarda şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Tekrarlayan abortus öyküsü olan hasta dış
merkeze yine bacaklarda şişlik şikayeti ile başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde böbrek fonksiyon testleri normal (serum kreatinin:0.8 mg/dl) ancak
24 saatlik idrar analizinde 3,5 gr/gün proteinüri saptanmış. Otoimmün
belirteçleri negatif saptanması üzerine böbrek biyopsisi yapılmış ancak 2
kez yetersiz materyal saptanması nedeni ile nefrotik sendrom ön tanısıyla
metilprednisolon 1 mg/kg/gün başlanmış. Hasta kendi isteğiyle ileri tetkik
ve tedavi amacıyla metiiprednizolon tedavisinin 1.ayında nefroloji kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde 3 pozitif pretibial ödem dışında herhangi bir patolojik bulgu saptanmayan hastanın tetkiklerinde serum BUN:
36 mg/dl, kreatinin: 4,4 mg/dl, fosfor: 12 mg/dl, hb:10 g/dl, sodyum: 139
mmol/L, potasyum: 6,5 mmol/l ve 24 saatlik idrar analizinde 6,7 mg /g
izlenmesi nedeniyle acil hemodiyalize alındı. Tüm abdomen ultrasonografisinde bilateral böbrek boyutları normal, parankim kalınlıkları 9 mm
ve kronik renal parankimal hastalığı destekleyen grade2 ekojenite artışı
izlendi. Ek olarak en büyüğü solda renal hilus düzeyinde 15x10 mm boyutlarında paraaortik, parakaval alanlarda multipl sayıda lenf nodları saptandı. Tekrar yapılan böbrek biyopsi AA- tip amiloidoz ve tubulointerstisyel nefrit ile uyumlu raporlanması nedeni ile bakılan soğuk aglütinin testi
pozitif saptandı. Kemik iliği biyopsisinde monoklonal ve poliklonal özellikler gösteren plazma hücreleri izlendi. Torako-abdominal bilgisayarlı tomografide USG’dekilere benzer boyutlarda multiple lenfadenopatiler saptanması üzerine lenf nodu biyopsisi açısından mediastinoskopi planlandı
fakat hasta kabul etmedi ve hastaya ampirik kolşisin ve kortikosteroid
tedavisi başlandı. Kombine tedavi almasına rağmen proteinüride artış (17
gr/gün) olması nedeniyle medikal nefrektomi (koil embolizasyon) uygulandı. Nefrektomiden 2 ay sonra masif hemoptizi ile acil servise başvuran
hastanın toraks tomografisi ile değerlendirilmesinde vaskülitik etiyolojiyi
düşündüren hemoraji odakları izlendi ve siklofosfamid tedavisi başlandı.
Hemoptizisi devam eden hastaya mediastinoskopi uygulanarak lenf nodu
biyopsisi alındı ve amiloidozise bağlı gelişen diffüz alveolar hemoraji olarak değerlendirildi. Hastaya pulse steroid (250 mg/gün) tedavisi başlandı.
Ancak tedavi altında masif hemoptizide gerileme izlenmeyen hastanın takiplerinde hemoglobin seviyelerinde belirgin derecede azalma saptandı.
Yoğun bakım ünitesinde kan ürünleri ile ileri yaşam desteği uygulanan
hasta tedaviye cevap vermedi ve başvurudan bir yıl sonra kaybedildi.

Tüm beta-laktam antibiotikler yüksek konsantrasyonda konvülziyon gelişimine neden olabilir. Karbapenem grubu da beta-laktam antibiyotikler
gibi nörotoksik potansiyele sahiptir.İmipenemin yüksek doz kullanımı ile
konvülziyon riski yüksekken meropenem kullanımında konvülziyon nadiren görülür. Bu olgu sunumunda kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 3
yıldır hemodiyalize giren ve öncesinde santral sinir sistemi hastalığı olmayan, ertapenem tedavisi esnasında epileptik nöbet gelişen 66 yaşında
kadın hastayı sunduk. Sonuç olarak, kronik böbrek yetmezliği hastalarında antibiyotik seçimi yapılırken konvülziyon gibi santral sinir sistemi yan
etkilerinin gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
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PB-020
AA Tipi Amiloidoza Sekonder Pulmonorenal Sendrom Nedeni
Olarak FMF: Vaka Sunumu

PB-022
Zolendronik Asit kullanımına bağlı Akut İnterstisyel
nefrit
Mustafa Yıldırım, Mehmet Uzun, Ömercan Topaloğlu, Burak Karakaş,
Utku Erdem Soyaltın, Mehmet Tanrısev, Emin Taşkıran, Harun Akar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
GİRİŞ: Akut interstisyel nefrit (AİN), böbreklerde tübülointerstisyel bölgenin inflamasyonu ile birlikte akut böbrek yetmezliği tablosunun ortaya
çıkması olarak tanımlanabilir. Temeldeki neden hipotansiyon(renal hipoperfüzyon) ve nefrotoksinlerdir.Tanı bir hipotansif dönemi veya ilaç alımını takiben azotemi gelişmesi ile konur.Prerenal azotemi ile nefrotoksik
azotemi ayırımı idrar ve kan kimyasalları analizi ile yapılır.
OLGU: Bilinen diabetus mellitus, romatoid artrit ve osteoporoz tanıları
bulunan 67 yaşında bayan hasta bulantı,kusma ve idrar miktarında azalma şikayetleri ile acil servis birimimize başvurdu.Hastanın yapılan fizik
muayenesinde tansiyon arteryel: 135/90mmhg, nabız:85/dk ateş:36,7C
olarak tespit edildi. Hastanın romatoid artrit tanısı ile uyumlu ekstremite
fizik muayene bulguları saptandı. Hastanın diğer sistem muayene bulguları olağan saptandı.Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde ve kullandığı
medikal tedaviler sorgulandığında çoklu,uzun süreli non-steroid antiinflamatuvar ilaç kullandığı ve yakın zamanda osteoporoz tedavisine yönelik
tek doz zolendronik asit kullandığı tespit edildi.Hastanın bakılan laboratuvar değerlerinde üre:179 mg/dL, kreatinin:7,2 gr/dL olarak görüldü.Arteryel kan gazında metabolik asidozu olan ve anürisi olan hasta bu koşullar
altında acil hemodiyalize alındı ve sonrasında akut böbrek yetmezliğinin
etyolojisinin araştırılması için servisimize yatırıldı.Hastanın yapılan batın
ultrasonografisinde böbrek gradeleri normal saptandı.Bakılan C3,C4,PANCA,C-ANCA,ANA markırlarında anlamlı patoloji saptanmadı.Göz dibi
bakısı olağandı.Hastanın daha önceden böbrek fonksiyon testlerinin normal olması, hızlı gelişen böbrek yetmezliği periyodunun bulunması ve
yaptığımız tetkiklerde altta yatan patolojiyi tespit edemediğimiz için böbrek biyopsisi yapılması planlandı.Hastaya yapılan böbrek biyopsisinin patolojisi akut intertisyel nefrit olarak raporlandı.Hastaya servisimizde yattığı süre boyunca destek tedavi uygulandı.Hastanın hemodiyaliz seansları
düzenlendi ve kontrollere gelmek üzere taburculuğu yapıldı.Yaklaşık üç
ay boyunca hemodiyaliz uyguladığımız hastanın ayaktan takiplerinde idrar
miktarının normale geldiğini ve böbrek fonksiyon testlerinin düzeldiğini
gözlemledik.Hastamız daha sonra hemodiyaliz programından çıkartıldı ve
düzenli poliklinik kontrollerine bağlandı.
SONUÇ: Biz bu vakamızda zolendronik asit kullanımına bağlı gelişmiş
akut böbrek yetmezliği tablosunu sunmak istedik.Litaratürde multipl nonsteroid kullanım öyküsü bulunan ve zolendronik asit kullanımına bağlı az
sayıda vaka bildirilmiştir.Non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanan hastaların zolendronik asit kullandığında,nefrotoksisite açısından yakın izlem
altında tutulmaları gerekliliğini vurgulamak için bu olgumuzu sizlerle paylaşmak istedik.
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PB-023
Biküspit Aort Kapağı Ve Aort Darlığı Zemininde İnfektif
Endokardite İkincil Gelişmiş Glomerülonefrit Olgusu

PB-024
Baklofen Kullanımı Sonrası Hipertansif Acil ve
Ensefalopati: Vaka sunumu

Önay Gerçik1, Derya Koyun1, Zeynep Kendi Çelebi2, Serhat Birengel3,
Eralp Tutar4, Şule Şengül2

Hızır Okuyan1, Ercan Aydın2

Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Ankara Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
4
Ankara Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
1

Biküspit aort kapağı erişkinlerde görülen ve infektif endokardit gelişme
riskini arttıran en sık gözlenen konjenital kardiyak anomalidir.
Bu sunumda biküspit aort kapağı olan bir hastada infektif endokarditin
nadir bir prezentasyonu şeklinde ortaya çıkan bir immunkompleks aracılı
glomerulonefrit olgusu sunulmaktadır.
OLGU: On yıl önce biküspit aort kapağı ve aort darlığı tanısı almış hasta
kliniğe nefes darlığı, bacaklarda şişlik, idrar miktarında azalma şikayetleri
ile yatırıldı. Fizik muayenesinde kalp yetmezliği bulguları saptanan hastanın tetkiklerinde BUN:83mg/dl, kreatinin: 2,97 mg/dl(bazal kreatinin: 1,3
mg/dl) ve CRP: 162 mg/dl saptandı. Spot idrar protein/kreatinin oranı
1,2 gelen hastanın yapılan immun tetkiklerinde kompleman düşüklüğü
ve coombs pozitif hemolitik anemi saptandı. Yapılan ekokardiyografide
biküspit aort kapağı, ciddi aort darlığı saptanan hastanın hipotermik olması nedeniyle alınan kan kültüründe S. Aureus üremesi olması üzerine
hastaya sefazolin ve vankomisin başlandı. Antibiyoterapi sonrası kreatinin
değerleri gerileyen hastaya kardiyovasküler cerrahi tarafından aort kapak
replasmanı yapıldı ve operasyon sırasında hastanın sternum ve mediasteninde pü izlendi. Postoperatif kreatinin değeri 0,65 mg/dl’ye gerileyen
hasta taburcu edildi.
SONUÇ: İnfektif endokardit vakalarında karşılaşabildiğimiz enfeksiyon
ilişkili glomerülonefrit tablosu hızlı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde
geç dönemde kalıcı hasar yaratabilir; bu vaka akut böbrek yetmezliği ile
başvuran bir hastada klinik şüphe doğrultusunda uygun tetkikler ile birlikte kompleman düzeyi bakılmasının erken tanıdaki önemini göstermiştir.
Laboratuar Değerleri
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Hastaneye
yatış

Tedavi sonrası

Postoperatif dönem-taburculuk öncesi değerleri

BUN

83

33

11

kreatinin

2.97 mg/dl

0.68

0.65

Na/K

129 / 4.4

131/3.5

138/4.5

albumin

3.5 mg/dl

2.6

2.5

AST/ALT

366 / 367

41/19

26/13

T/D bilirubin

5/ 2.5

2.9 /1.4

1.12 /0.53

ALP/GGT

240 / 106

233/ 151

134 / 163

LDH

769

344

258

lökosit

14.600

8600

7100

hemoglobin

15.3 g/dl

13.8 g/dl

nötrofil

11.100

6700

trombosit

162.000

275.000

CRP

162

29

1

Isparta Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Isparta
Vakfıkebir Devlet Hstanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon

2

GİRİŞ: Baclofen santral gama buturik asit agonisti olup spastisite tedavisinde kullanılmaktadır. Ciddi kronik böbrek hastalığı olan beyin ölümünü
taklit eden ensefalopati ve hipertansif acil kliniği ile başvuran hasta sunulmaktadır.
VAKA: 60 yaşında bayan hasta lumbalji nedeni ile yanlışlıkla üç adet
(toplam 30 mg) baclofen (lioresal) almış. Yaklaşık altı saat sonra bulantı kusma ve dilde peltekleşme, bakışlarda donukluk ve uykuya meyil
ile hastaneye getirildi. İlaç alımından altı saat geçmesi nedeni ile mide
lavajı yapılmadı. Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon, diyabetes mellitus, ve kronik böbrek yetersizliği mevcut idi. Fizik muayenesinde tansiyon:165/85, genel durumu kötü olup, uyku hali mevcut, oryantasyon
yok, ağrılı uyarana yanıt vardı. Ense sertliği yok, ışık reflekleri, solunum
ve kalp muayensi normal idi. Tansiyonu 200/195 mmHg olması üzerine
nitrogliserin infüzyonu başlandı. İlaç alımından yaklaşık 16 saat geçmesine rağmen genel durumu düzelmeyen sadece ağrılı uyaranlara göz açma
şeklinde çevap vermekte ve dört ektremiteyi eşit çekmekte ve anlamsız
sesler çıkarmaktaydı. Hastada lateralizasyon ve lokalizasyon veren patoloji saptanmadı. Difüzyon MR’da difüzyon kısıtlaması izlenmedi. 24. saatinde hastanın genel durumu kötü, bilinci kapalı ve tansiyonu 230/110
‘a yükseldi. Tansiyonları üçlü antihipertansife rağmen yüksek seyreden
hastaya nipruss infüzyonu verildi. Hastaya renal ve renal arter doppler
usg yapıldı. Heriki böbrek büyüklüğü, konturları, parankim kalınlığı normal olup ekojenitesi grade 1 saptandı. Toplayıcı sistem dilatasyonu ve
taş saptanmadı, renal arter normal idi. Hastanın halisinasyon ve ajitasyonu için nörodol 4x10 damla verildi. Hastada bu bulgu ve semtptomların
baclofen tarafından oluşabileceği düşünülerek hasta hemodiyalize alındı.
Hemodiyalizle birlikte 1000 cc ultrafiltrasyon yapıldı. Hemodiyaliz sonrası
kan basıncı 140/65 mmHg’ye geriledi. Diyalizden üç saat sonra hastanın
bilinci açılmaya başladı, genel durumu düzeldi. Hemodiyalizden 12 saat
sonra hasta bilinci açık, koopere-oryanteydi fakat son üç günü hatırlamıyordu.
TARTIŞMA: Baclofen böbrekten atılmakta olup, bozulmuş renal fonksiyonu olan hastalarda zehirlenmelere yol açabilmektedir. Normalde zehirlenme belirti ve bulguları en az 100 mg alımı sonrası görülmektedir. Bizim
hastamızda olduğu gibi bir defada 30 mg alınması sonrası da zehirlenme
bulguları izlenebilmektedir. Zehirlenme belirtileri olan hasta ensefalopati,
solunum depresyonu,müsküler hipotoni ve yaygın reflekslerde zayıflık
görülebilmektedir.
Sonuç olarak, bir hasta ensefalopati kliniği ve hipertansif acil belirtileri ile acil servise başvurduğunda baklofenin aşırı doz alımı ayırıcı tanıya
dahil edilmelidir. Böbrek hastalığı olan hastalarda baklofenin dozajının
azaltılması veya kullanılmasından kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca hemodiyalizin baclofen doz aşımı ya da zehirlenme için ve baclofenin neden
olduğu şiddetli ve dirençli hipertansiyon için bir tedavi seçeneği olduğu
bilinmelidir.

PB-026
Renal Transplantasyonlu Bir Hastada Sirolimus
Kullanımına Bağlı Gelişen Pnömonitis

Mustafa Yıldırım1, Bilgin Demir1, Utku Erdem Soyaltın1, Mehmet
Tanrısev2, Mehmet Uzun1, Semih Gülle1, Emin Taşkıran1, Harun Akar1

Emin Taşkıran, Bilgin Demir, Sibel Demiral Sezer, Ömercan Topaloğlu,
Mustafa Yıldırım, Mehmet Uzun, Harun Akar

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği,İzmir
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji,İzmir

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

2

GİRİŞ: Sjögren sendromu glandüler ve ekstraglandüler organların tutulumu ile karakterize kronik inflamatuar otoimmün hastalıktır. Yıllarca sessiz kalabileceği gibi cilt, göz, akciğer, böbrek tutulumları ile seyredebilir.
Sjögren sendromu diğer bağ dokusu hastalıkları ile birlikte görülebilmektedir.
OLGU: Bilinen hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği
(MDRDeGFR:30mL/min/ 1,73m2) tanısı olan 73 yaşında bayan hasta
1 haftadır olan bulantı, istahsızlık ve nefes darlığı yakınması ile dahiliye polikliniğine başvurdu.Hastanın fizik muayenesinde bilateral solunum seslerinde kabalaşma ve ral saptandı.Bilateral pretibial ödem +
saptandı.Hastanın laboratuvar incelemelerinde beyaz küre:9800mm3/L
hemoglobin:8,5g/dL üre:105mg/dL kreatinin:4,1mg/dL Ca:7,8mg/dL tam
idrar tetkikinde hematüri ve proteinüri saptandı. spot idrarda 4,3 gr/gün
proteinüri saptandı.Aktif idrar sedimenti mevcuttu.Sedimentasyon hızı
96mm/h olarak saptandı. Nefritik sendrom ön tanısıyla bakılan RF, C3,
C4, c-ANCA normal; p-ANCA:1/100, Antinükleer Antikor (ANA) pozitif
saptandı. ANA profilinde anti-Ro52 pozitif olarak geldi.Anlamlı göz kuruluğu şikayeti olan hastanın yapılan göz muayenesinde schirmer testi
pozitif saptandı.Tükürük bezi sintigrafisinde bilateral azalmış fonksiyon
saptandı. Hastada p-ANCA pozitifliği ile ilişkili sjögren sendromu zemininde gelişen akut böbrek yetmezliği düşünüldü ve böbrek biyopsisi yapıldı.Biyopsi patoloji raporunda inceleme yapılan glomerüllerin %50sinde
kresentrik morfoloji ve %30 global sklerotik morfoloji saptandı.Ayrıca
medüller bölgede sınırlı olarak amiloid A birikimi saptandı.Hastanın renopulmoner sendrom açısından çekilen Toraks bilgisayarlı tomografisinde
seniliteye bağlı değişiklikler saptandı.Sjögren sendromu zemininde gelişen p-ANCA (+)’liğine sekonder kresentrik glomerulonefrit düşünülen
olguya kortikosteroid ve siklofosfamid tedavisi başlandı.İzlemde üre ve
kreatinin yüksekliği progresyon gösteren hasta hemodiyaliz programına
alındı.Hastaya kısa dönem hemodiyaliz programı planlanlandı, kortikosterid ve siklofosfamid tedavisine devam edildi.
SONUÇ: Literatürde sjögren sendromu zemininde gelişen p-ANCA pozitifliğine bağlı kresentrik glomerülonefrit vakaları mevcuttur. Biz de hastamıza kresentrik renal tutulumu olması nedeniyle prednol ve siklofosfamid
tedavisi uyguladık. Hasta halen immunsupresif tedavi almakta ve tedavisinin 3. ayında hemodiyaliz programı devam etmektedir.

57 yaşında kadın hasta dahiliye polikliniğine 3 haftadır süren öksürük
nefes darlığı, ateş şikayetleri ile başvurdu. Hastaya pnömoni tanısıyla
moksifloksasin reçetelendi. Kontrol muayenesinde klinik iyileşme görülmediğinden dahiliye servisine yatırıldı.
Fizik Muayene: Ateş:36,5derece Nabız:80/dk TA:130/70mmHg Solunum
sayısı:20/dk Ağız çevresinde veziküler döküntüleri mevcut. Akciğer oskultasyonunda bilateral solunum sesleri azalmış, ekspiryum uzun. Diğer
sistem bakıları olağan.

POSTER BİLDİRİLER

PB-025
Sjögren Sendromu zemininde gelişen p-ANCA pozitifliğine
sekonder kresentik glomerülonefrit

Laboratuar:wbc:4910 hgb:10,2gr/dl plt:194,000 pz-aptz-inr:normal
kre:1,7mg/dl üre:50 mg/dl ast-alt-alp-ggt: normal sınırlarda.
Na:142mmol/L K:4,4mmol/L Cl:92mmol/L Ca:8,6mg/dl. Anti-HCV, AntiHIV ve HBsAg: negatif saptandı. CRP:6,9mg/dl Prokalsitonin:0,37ng/ml
saptandı. PAAC:Sağ akciğer alt zonda heterojen dansite artışı mevcut.
Hastaya enfeksiyon hastalıkları tarafından önerilen iv piperasilin-tazobaktam tedavisi başlandı. Hastaya toraks HRCT çektirildi: Her ikiakciğer
üst lob posterior segment ve alt lob posteriorda fokal hiperlüsen alanlar
saptandı. Küçük hava yolu hastalığı açısından şüpheli görünüm olduğu
söylendi. Hasta göğüs hastalıklarına konsulte edildi. Solunum fonksiyon
testi hafif restriktif patern olarak yorumlandı. Hastanın antibiyotik tedavisi altında ateş yükseklikleri oldu. Kan kültürleri alındı ancak üreme
saptanmadı. Nefrolojiye danışılan hastanın sirolimusu kesilip takrolimusa geçildi. Hastanın klinik takiplerinde dispnesi arttı. Hastaya pulmoner
emboliye yönelik toraks anjio bt ve akciğer V/Q sintigrafisi istendi. Her
2 tetkik normal olarak raporlandı. İmmünsüpresif ilaç kullanan hastadan
cmv dna, bk-jc virüs dna, ebv dna gönderildi. Heprsi negatif geldi. HSV1 IgG pozitif saptandı. Enfektif endokardit açısından ekokardiyografi ile
kardiyoloji tarafından değerlendirildi ve ekarte edildi. Hastadan balgamda
3 kez arb aranması için örnek gönderildi ve negatif sonuçlandı. Hastada
bahsedilen tüm bu olası patolojiler dışlandıktan sonra sirolimusa bağlı
pnömonitis düşünüldü. Hastanın ilacının değiştirilmesi ile klinik bulguları
geriledi. Kan kültüründe herhangibir etken üremedi. Viral patojen tespit
edilemedi. Hastanın kliniğinde nispeten düzelme olmasına rağmen Ege
Üniversitesi İnterstisyel Akciğer Hastalıkları birimine sevk edildi.
Sirolimusun renal transplantasyon sonrası immünsüpresif ilaç olarak kullanılmaya başlanması ile açıklanamayan interstisyel pnömonilerde bir artık görülmüştür. Daha önceki raporlarda, karaciğer böbrek kalp ve akciğer
nakilleri sonrasında gelişmiş olan 50 civarında sirolimus ilişkili pnömonitis bildirilmiştir. Pnömonitis, ilacın kesilmesi veya dozunun azaltılması
ile gerilemektedir. Hastamızda da olası diğer viral ve bakteriyel patojenler
ekarte edildikten sonra ve diğer akciğer hastalıkları dışlandıktan sonra sirolimusa bağlı gelişen interstisyel pnömonitis düşünülmüştür.
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PB-027
Nefrojenik Diyabetes İnsipitus İle Prezente Olan Medüller
Sünger Böbrek Vakası
Gökhan Karakaya, Kerem Yiğit Abacar, Seval Ay Altunbaş, Ömer Kan,
Merve Selimbabaoğulları, Ali Burkan Akyıldız, Ayşe Öztürk, Ali Özdemir
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Medüller sünger böbrek, kollektör kanallarda kistik dilatasyonun
görüldüğü konjenital bir hastalıktır. Medüller sünger böbrek, çoğu kez
selim bir seyir gösterir ve hastalar tüm yaşamları boyunca asemptomatik
kalabilir. Bu nedenle, gerçek insidansı tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli
nedenlerle intravenöz piyelografi çekilen hastaların yaklaşık %0.5'inde bu
hastalıkla karşılaşılır. Asemptomatik olguların dışında, nefrolitiazis, hematüri veya üriner infeksiyon ile komplike olan hastalar da vardır. Biz
burada hiperkalsiüriye bağlı nefrojenik diyabetes insipitus ile karşımıza
çıkan medüller sünger böbrek olgusu sunduk.
OLGU: 10 yaşından beri ürolithiyazis hikayesi bulunan 25 yaşında kadın
hasta uzun yıllardır olan çok su içme ve sık idrara çıkma şikayetleri ile
polikliniğimize başvurdu. Hasta günde 20 lt’ ye yakın su içiyordu. Diyabetes insipitus ön tanısı ile servise interne edildi. Öncelikle su kısıtlama
testi yapıldı. Su kısıtlama testi öncesi bakılan ADH düzeyi yüksek çıktığı
için primer polidipsi, vazopressin tedavisine cevapsızlık ile santral diyabetes insipidus dışlandı ve nefrojenik diyabetes insipitus tanısı kondu
(Tablo-1). Nefrolithiyazisi olan hastada 24 saatlik idrarda hiperkalsiüri
görüldü. PTH seviyesi normal geldi. Bakılan kan gazında normal anyon
GAP’li hiperkloremik metabolik asidoz saptandı. Hastada distal renal tübüler asidoz düşünüldü. Hiperkalsiüri ve distal renal tübüler asidozu olan
hastada medüller sünger böbrek olabileceği düşünüldü. Üriner USG ve
MR ürografi çekildi. MR ürografi görünümü (Resim-1) medüller sünger
böbrek ile uyumlu geldi. Hastada medüller sünger böbreğe bağlı hiperkalsiüri ve hiperkalsiüriye bağlı nefrojenik diyabetes insipitus geliştiği düşünüldü. Hastaya modüretic (amilorid) tablet başlandı. Modüretic tedavisi
sonrasında hastanın idrar miktarı ve içtiği su 3-4 litreye kadar düştü.
Hasta halen kliniğimizce takip edilmekte olup herhangi bir klinik problemi
bulunmamaktadır.
SONUÇ: Medüller sünger böbrek çoğunlukla asemptomatik seyretmekle
birlikte komplikasyonlar ve farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabileceğini göstermek açısından bu vakayı sunmak istedik. Nefrojenik diyabetes
insipitus nedenleri arasında hiperkalsiüri akılda tutulmalıdır. Ürolithiyazis ile takip edilen hastalarda etyoloji de medüller sünger böbrekte akla
gelmelidir.
Resim-1
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Tablo-1
Parametre

Sonuç

Referans aralığı

BUN (mg/dL)

10

4,6-23

Kreatinin (mg/dL)

0,64

0,4-1

Sodyum (mEq/L)

138

135-145

Klor (mEq/L)

108

101-111

Potasyum (mEq/L)

4,5

3,6-5

Kalsiyum (mg/dL)

9,3

8,4-10,2

Fosfor (mg/dL)

3,3

2,5-4,6

Magnezyum (mg/dL)

2,22

1,7-2,8

Serum albumin (g/dL)

4

3,4-5

TSH (mikron IU/mL)

2,8

0,34-5,6

Serbest T4 (ng/dL)

0,9

0,58-1,64

Parathormon (pg/mL)

53,2

22.2-108.9

ADH (pmol/L)

29,5

2,30-24,5

24 Saatlik idrar
Kalsiyum (mg/24 saat)
Fosfor (mg/24 saat)
Potasyum (mg/24 saat)
Sodyum (mg/24 saat)

575
0,4
48
55

100-300
<1
25-125
40-220

Kan gazı
pH
HCO3 (mmol/L)

7,27
17,8

7,35-7,45
22-24

İdrar tetkiki
Dansite
pH

1005
7

1010-1025

Ömercan Topaloğlu, Bilgin Demir, Sibel Demiral Sezer, Emin Taşkıran,
Mustafa Yıldırım, Burak Karakaş, Mehmet Uzun, Harun Akar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
GİRİŞ: ANCA ilişkili vaskülitler,genellikle küçük damarları tutan
ve ANCA pozitifliğinin sıklıkla eşlik ettiği vaskülit grubudur.Wegener hastalığı,mikroskopik polianjiitis,Churg-Strauss sendromu ve
"böbreğe sınırlı"(renal-limited) vaskülit bu grupta yer alır.Biz poster
bildirimizde,presenkop ile prezente olan bir vaskülit olgusunu sunacağız.
VAKA: 77 yaşında,parkinson hastalığı,benign prostat hiperplazisi tanılı ve
evde üriner sonda ile takipli hasta,baygınlık hissi ve başdönmesi gibi senkopal prodrom yakınmalarıyla başvurdu.Son 1 haftadır idrar çıkışında azalma tarifleyen hastanın bitkisel ajan,nefrotoksik ilaç ve radyokontrast madde maruziyeti öyküsü mevcut değildi.İshal ve kusma tariflemeyen hastanın
fizik bakısında bilateral akciğer bazallerinde krepitasyon saptandı,diğer
sistem muayeneleri olağandı.Nöroloji tarafından değerlendirildi ve serebrovasküler olay düşünülmedi.Biyokimyasal incelemede;kreatinin:3,1mg/
dL, üre:81mg/dL saptandı.Arteryel kan gazında metabolik asidoz mevcuttu (pH:7,33,HCO3:16mmol/L,pCO2:30mmHg).Tam idrar tahlilinde
hematüri saptandı.Hastanın 3 ay önceki böbrek fonksiyon testleri normaldi.Akut böbrek yetmezliği olarak değerlendirilen ve oligürik seyreden
hasta idrar çıkışı,böbrek işlev testleri ve arteryel kan gazı ile takibe alındı.
Renal ultrasonografide bilateral böbrek boyut,parenkim kalınlığı ve ekojenitesi normal izlenen hastanın gözdibi bakısı olağandı.Ekokardiyografide
hipervolemiye işaret eden bulgular mevcut değildi.Takipte hastanın kreatinin değeri 4,8mg/dL, üre 81mg/dL'ye yükseldi.Oligürik seyreden hasta
hemodiyalize alındı.Vaskülit ön tanısıyla istenen ANA:1/640granüler,pANCA:1/32,c-ANCA:negatif saptandı.Çekilen HRCT'de bilateral akciğer
bazallerinde buzlu cam görünümü izlendi.Hemodiyaliz seanslarına devam
edidli ve kesin tanı amacıyla böbrek biyopsisi yapıldı.Biyopsi materyalinin histolojik ve histokimyasal incelemesinde glomerüllerin %90'ında
global veya globale yakın skleroz;tübüler atrofi, interstisyel inflamasyon
ve fibrozis izlendi.Kronikleşme bulguları ön planda olan patolojik inceleme sonucu,klinik ve laboratuar bulguları ile değerlendirildiğinde hastada
"böbreğe sınırlı ANCA ilişkili vaskülit" düşünüldü.Hastanın yaşı ve genel
durumu sebebiyle, tedaviye öncelikle 0,5mg/kg/gün metilprednizolon ile
başlandı.Hastanın 3 aylık dönemde hemodiyalizle izlenmesine karar verildi.

PB-029
Arteriyovenöz Fistülü olan Hemodiyaliz Hastalarında
soluble E-selektin ve soluble EPCR’nin Arteriyovenöz
Fistül Stenozu ile ilişkisi
Mukadder Ayşe Bilgiç1, Hakkı Yılmaz1, Alper Bozkurt2, Hüseyin Tuğrul
Çelik3, Ismail Celal Bilgic4, Ozgul Malcok Gurel5, Nuket Bavbek1, Ali
Akçay1
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı, Ankara
3
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
4
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,
Ankara
5
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
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PB-028
Presenkop İle Prezente Olan 'Böbreğe Sınırlı' Vaskülit
Olgusu

AMAÇ: Hemodiyaliz(HD) hastalarında, vasküler access disfonksiyonunun en önemli komplikasyonlarında biri stenozdur. Geç arteriyovenöz
fistül(AVF) stenozunun mekanizması halen tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı plazma soluble Endotelyal protein C reseptörü
(sEPCR) ve serum soluble E-selektin(sE-selektin) düzeyinin geç AVF stenozu ile ilişkisi HD hastalarında incelenecektir.
MATERYAL-METOD: Plazma sEPCR serum sE-selektin düzeyleri 94 HD
hastasında ölçüldü. Doppler ultrasonografi ve fistülogram ile geç AVF
stenozunun varlığı ve derecesi belirlendi.
BULGULAR: Elli-bir (n=51) hastada geç AVF stenozu varken 43 hastada patent AVF vardı. AVF stenozu olan hastalarda patent AVF’si olanlara kıyasla
belirgin sE-selektin düzeyi yüksekti[463.2pg/ml(275.4-671.4) vs 162.5pg/
ml(96.7-285.3), p=0.001] fakat sEPCR açısından fark bulunamadı. Fistulogramla belirlenen AVF stenozunun derecesi ile sE-selektin(r=0.351,
p=0.01) ile korelasyonu varken sEPCR(r=0.075, p=0.702) ile korelasyonu yoktu. Multivariate modelde, sE-selektin(OR=6.356, p=0.015) ve
LDL’nin(OR=4.321, p=0.044) geç AVF stenozunun güçlü ve bağımsız
prediktörleri olarak bulundu.
SONUÇ: sE-selektin, endotel hasarını gösteren bir adezyon molekülü
olup, LDL ile birlikte geç AVF stenozunun prediktörleridir. Daha ötesinde,
sE-selektin geç AVF stenozunun derecesiyle bağlantılıdır. Tüm bu sonuçlara göre, atheroskleroz geç AVF stenozunun gelişimine katkı sağlayan bir
faktör olması muhtemeldir.

TARTIŞMA: 'Böbreğe sınırlı' vaskülit,böbrek tutulumuyla seyreden sıklıkla p-ANCA pozitifliğinin eşlik ettiği bir vaskülittir.Bazı yazarlar,mikroskopik
polianjiitisin bir alt grubu olarak tanımlamaktadır.Hemodiyaliz gerektirebilen akut böbrek yetmezliği ile prezente olan,eşlik eden vaskülitik organ
tutulumunun olmadığı ve p-ANCA pozitifliği mevcut hastalarda "böbreğe
sınırlı ANCA ilişkili vaskülit" göz önünde tutulmalıdır.Renal histopatolojik
incelemede,kronik patern saptanması,tanıyı mikroskopik polianjiitis ve
böbreğe sınırlı vaskülit yönünde destekler.Hastanın klinik durumuna göre
immünsüpresif tedavi düşünülmelidir.
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PB-030
Akut Böbrek Yetmezliğinde İskemik Modifiye Albumin Düzeyi
ile Klinik Arasındaki İlişki

PB-031
Kronik böbrek hastalığı sürecinde fibroblast büyüme
faktörü 23 ateroskleroz gelişiminde etkili mi?

Mehmet Uzun, Mehmet Tanrısev, Yusuf Kurtulmuş, Bilgin Demir,
Ömercan Topaloğlu, Emin Taşkıran, Mustafa Yıldırım, Harun Akar

Gülay Yılmaz1, Sedat Üstündağ1, Osman Temizöz2, Necdet Süt3, Muzaffer
Demir4, Veli Ermiş2, Can Sevinç1, Ayten Üstündağ5

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları Kliniği,İzmir

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Edirne
4
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne
5
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Akut böbrek yetmezliği (ABY) vücutta nitrojen artıkları (üre, kreatinin vb.)
retansiyonu ie sonuçlanan böbrek fonksiyonlarında ani azalma ile karşımıza çıkan ve sıklıkla iskemi ile birlikte olan bir sendromdur. İskemi
sırasında oluşan serbest oksijen radikalleri, albümin molekülünde bazı
kimyasal değişikliklere yol açarlar. N- terminalinde meydana gelen değişikliklerle albüminin kobalt bağlama kapasitesi düşer. Bu yeni albümin
molekülü “iskemi modifiye albümin – IMA” olarak adlandırılmaktadır.
Endotelial ya da extrasellüler hipoksi, asidoz ve serbest oksijen radikallerinin IMA düzeylerini arttırdığı gösterilmiştir. Kobalt bağlama yeteneğini
kaybetmiş bu yeni albumin molekülünün oluşumu, iskeminin en erken
belirteçlerindedir. Akut böbrek yetmezliği oksidan strese etki edebilir ve
bunu erken dönemde belirlemek için iskemi modifiye albümin düzeyleri
ölçülebilir.Serum örneklerinde IMA ölçümü Bar-Or ve arkadaşlarının tanımladığı yöntemle, indirgenmiş kobaltın, albumine bağlanmasının hızlı
bir kolorimetrik test ile ölçümüne dayanarak yapılır. Bu test albuminin
amino terminalinin iskemiye bağlı olarak bozulması ve nikel, kurşun,
kobalt gibi metalleri taşıma kapasitesinin azalmasını ölçer. 450 nm’ de
spektrofotometrede her bir numune için absorbanslar okunur. Sonuçlar
absorbans ünitesi olarak elde edilir. Bu yöntemde 0.40 absorbans ünitesinin üstündeki değerler iskemi için pozitif olarak kabul edilir (Düşük kobalt
bağlama kapasitesi).
Çalışmamız prospektif bir çalışmadır. Hastanemizde ve ABY tanısı almış olan, çalışmamızın dahil olma kriterlerini karşılayan hastalar çalışmamıza dahil edilecektir.Bu çalışmayla İMA düzeyi ile hastaların kliniği
ve prognozu arasındaki ilişki incelenecektir.Hedefimiz İMA düzeyleri ile
hastaların prognozları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var
mıdır? sorusuna cevap bulabilmektir.Litaratürde İMA düzeyi ile yapılmış
çalışmalar mevcuttur.Sinha ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada İMA
nın akut koroner sendrom tanılı hastalarda erken bir iskemi belirteci olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır.Yine Dahiya ve arkadaşlarının yaptığı
bir çalışmada diyabetin komplikasyonları henüz gelişmemiş hastalar ve
sağlıklı gönüllüllerden oluşan kontrol grubuna göre,diyabetik nefropatili
hastalarda İMA düzeyinin anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiş.
Şu ana kadar çalışmaya dahil ettiğimiz onbir hastanın İMA düzeyleri iskemi yönünden anlamlı derecede yüksek saptanmıştır.Tüm hastalarımızda İMA düzeyleri 0,40 absorbans ünitesinin üzerinde ölçülmüştür.Onbir
hastanın altısı bayan,beş tanesi ise erkek idi.Erkek hastaların yaş ortalaması 64,6,bayan hastaların yaş ortalaması 71,1 olarak hesaplanmıştır.
Tüm hastalarımızın İMA düzey ortalaması 0.52 absorbans ünitesi olarak
tespit edilmiştir.Dolayısıyla ortalama İMA düzeyide alt sınırın üzerindedir.
Bu bağlamda sonuç olarak iskemik modifiye albumin düzeylerinin akut
böbrek hasarının prognostik bir göstergesi olarak kullanılabilmesi için
prospektif çalışmalara gereksinim vardır.
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Kronik böbrek hastalığı (KBH) sürecinde gözlenen erken-hızlanmış ateroskleroz gelişiminin nedeni tam açıklanamamıştır. Fibroblast büyüme
faktörü-23 (FGF-23) düzeyleri ile endotel disfonksiyonu, sol ventrikül hipertrofisi ve miyokard infarktüsü gelişimi arasında ilişki olduğunun saptanması, KBH sürecindeki ateroskleroz gelişiminde FGF-23’ün rolü olabileceğini düşündürmüştür. Ancak, KBH sürecinde FGF-23 düzeyleri ile
ateroskeroz ilişkisini inceleyen çalışmalar oldukça az sayıda ve genellikle
son dönem böbrek hastalığı nedeni ile diyaliz tedavisi gören hastalarla
sınırlıdır.
Bu nedenle çalışmamıza, yaşları 19-65 yıl arasında değişen, bilinen akutkronik hiçbir hastalığı olmayan, GFH değerleri >=90 ml/dk/1.73m2 olan
26’sı kadın, 10’u erkek toplam 36 sağlıklı gönüllü ve Diyabetes Mellitus
dışı nedenlere bağlı KBH gelişmiş, bilinen kardio-serbro-vasküler hastalığı olmayan, yaşları 19-65 yıl, GFH değerleri 15-60 ml/dk/1.73m2 arasında
değişen 61’i kadın, 30’u erkek toplam 91 evre 3-4 KBH olgusu alınarak
ultrasonografik yöntemle karotis arter İMK ölçüldü. Sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak ateroskleroz gelişimi, ayrıca hasta grubunda
FGF-23’ün ateroskleroz gelişimindeki rolü incelendi.
Yaş, cins dağılımı, sigara içim oranı, vücut kitle indeksi, kan şekeri ve lipid
profili sağlıklı kontrol grubuna benzer olan hastalarımızda, karotis arter
İMK (p<0.00001) ve FGF-23 düzeyinin (p=0.00012) kontrol grubuna göre
anlamlı artmış olduğunu saptandı. Hastalarımızın yaklaşık %54’ünde karotis arter İMK’nin, subklinik ateroskleroz eşik değeri olan 0.750 mm’den
yüksek olduğunu gözlendi. Çok değişkenli regresyon analizinde, hasta
yaşı, hsCRP düzeyi ve serum FGF-23 düzeyinin İMK’nin bağımsız belirleyicileri olduğu saptandı (p<0.00001, R2=0.559). Hastalarımızda, FGF-23
düzeylerindeki her 1 μmol/L’lik artışın diğer tüm faktörlerin etkisi dışlandığında dahi karotis arter İMK’yı 0.444 mm artırdığı, hasta yaşındaki her
10 yıllık artışın karotis arter İMK’nı 0.06 mm, hsCRP düzeylerindeki her 1
mg/L artışın karotis arter İMK’yı 0.016 mm artırdığı belirlendi.
Bulgularımız, aterosklerozun bağımsız ve değiştirilebilir göstergesi olarak
ortaya çıkan serum fibroblast büyüme faktörü 23 düzeylerini azaltmaya
yönelik tedavilerin geliştirilerek, erken dönemde uygulanabilmesi durumunda, kronik böbrek hastalığı sürecinde gözlenen erken-hızlı ateroskleroz gelişiminin ve yüksek morbidite-mortalite oranının azaltılabileceğini
ortaya koymaktadır.

Çalışma Gruplarının serum FGF-23 (pg/ml) düzeyleri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
GİRİŞ: Nabız dalga hızı(NDH) arteryel sertliği incelemede kullanılan noninvaziv ve basit bir metottur. Hem periton diyalizi hem de hemodiyaliz
hastalarında kardiyovasküler hastalık riski artmıştır ve birçok çalışma arteryel sertlikteki artışın artmış kardiyovasküler hastalık riski ile beraber
olduğunu göstermiştir.
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PB-032
Diyaliz Hastalarında Yıllık Nabız Dalga Hızı Değişikliği ve Etkileyen
Faktörler
Zeynep Kendi Çelebi, Sim Kutlay, Şule Şengül, Gökhan Nergizoğlu,
Şehsuvar Ertürk, Kenan Ateş

Bu çalışmada, yıllık NDH’daki değişiklik ile biyokimyasal parametreler ile
demografik özelliklerin ilişkisini araştırmayı amaçladık.

KBH: Kronik böbrek hastalığı, SK: Sağlıklı kontrol, KBH: Kronik böbrek hastalığı. İstatistiki karşılaştırma sağlıklı kontrol grubuna göre yapılmıştır. *: Evre 3 ile evre 4 karşılaştırmasıdır.

Hasta Grubunda karotis arter intima-media kalınlığı ile diğer veriler
arasındaki çoklu ilişkilerin değerlendirilmesi
Veriler

r

P*

Hasta yaşı (yıl)

0.377

<0.001

hsCRP mg/L

0.326

0.002

FGF-23 pg/ml

0.306

0.003

Üriner sodyum atılımı mEq/gün

0.269

0.010

Açlık kan şekeri mg/dl

0.223

0.033

Üriner fosfat atılımı mg/gün

0.212

0.043

Serum fosfat düzeyi mg/dl

0.202

0.055

İnterlökin 6 pg/ml

0.194

0.065

hsCRP: Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, FGF-23: Fibroblast büyüme faktörü 23. *= Veriler arası
çoklu ilişki araştırılmasında parametrik verilerin her ikisi de normal dağılıma uygunsa Pearson,
nonparametrik veya normal dağılıma uygun olmayan parametrik veriler için Spearman korelasyon
testi kullanıldı. tabloda p <0.100 olan ilişkiler gösterilmiştir.

METOD: Çalışmaya 46’sı hemodiyaliz, 35’i periton diyalizi hastası olan 81
hasta alındı. Hastaların başlangıç ve 1. yıldaki santral kan basınçları, NDH
ölçümleri Sphygmocor sistemi(Atcor Medical, Avustralya) ile, hidrasyon
durumları ise Body Composition Monitor(BCM, Fresenius Medical Care,
Almanya) ile yapıldı. Biyokimyasal parametlerin yıllık ortalaması alınarak
başlangıç ve 1. yıl ölçümleri ile karşılaştırıldı. NDH’ndaki yıllık değişim
hesaplandı ve klinik ve biyokimyasal parametrelerle ilişkisi incelendi.
SONUÇ: Hastaların ortalama yaşı 53±13 idi ve %18’inde diabetes mellitus, %87’sinde hipertansiyon, %32’sinde kardiyovasküler hastalık öyküsü mevcuttu. Ortalama diyaliz süresi 67±65 aydı.
Takipte hemodiyaliz hastalarının %53’ünde(n=24), periton diyalizi hastalarının %44’ünde(n=15) NDH’ında artış saptandı. Tüm hasta grubunda hastaların %49’unda 1 yıllık takip sonunda NDH’da artış gözlendi ve bu artış
hipertansiyon(p = 0,048) ve kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı kullanımı(p
= 0,038) ile ilişkili saptandı. PTH artışı tüm diyaliz hastalarında NDH artışı
için bağımsız bir risk faktörü iken (p=0,01, OR=1,002, CI 95%=1,0011,004,) periton diyalizi hastalarında uzun diyaliz süresi (p=0,03 OR=1,029
CI 95%=1,003-1,056) ve yüksek LDL kolesterol(p=0,01 OR=1,053
CI 95%=1,012-1,094) NDH artışı için risk faktörü olarak saptandı. Hemodiyaliz hastalarında ise tek bağımsız risk faktörü PTH artışı olarak
saptandı(p=0,016, OR=1,004, CI 95%=1,001-1,008).
TARTIŞMA: Bu çalışmada NDH’nda beklenen artış gösterilemedi, ancak
bu durum çalışmadaki diyaliz hasta popülasyonun daha genç olması ile
açıklanabilir. Sonuç olarak; özellikle yüksek PTH seviyeleri olan ve kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı kullanan hastalar, artmış NDH nedeniyle
artmış kardiyovasküler hastalık riskine sahiptir ve bu hastaların takibi ve
tedavisi dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir.
Tablo 1
Parametre

Başlangıç

1.yıl

P

NDH(m/s)

9,59±3,56

9,54±3,25

0,798

Overhidration (L)

0,18±1,7

0,04±1,7

0,775

BUN(mg/dL)

55±14

58±14

0,009*

Albumin (g/dL)

3,8±0,38

3,8±0,34

0,651

CRP(mg/dL)

9,6±9

10±10

0,273

Kt/V

1,94±0,40

1,95±0,46

0,782

Hemoglobin (g/dL)

10,9±1,5

11,2±1,3

0,004*

Kalsiyum (mg/dL)

8,6±0,5

8,8±1,1

0,01*

Fosfor (mg/dL)

5,1±0,9

5,3±0,9

0,065

Parathormon(pg/ml)

429±293

491±437

0,035*

LDL (mg/dl)

113±41

104±38

0,016*

Başlangıç ve 1. yıl Nabız Dalga Hızı ile Biyokimyasal Parametreler
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PB-033
Hipertansif bireylerde renal rezistif indeks

PB-034
Hiperhomosisteinemi hipertansiyonun bir nedeni olabilir

Şakir Özgür Keşkek, Sinan Kırım, Mehmet Bankir, Ersin Bozan, Yavuz
Çınar, Tayyibe Saler

Şakir Özgür Keşkek, Sinan Kırım, Tayyibe Saler, Mehmet Bankir, Ersin
Bozan

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dali,
Adana

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Adana

AMAÇ: Renal rezistif indeksin (RRI) ve yüksek kan basıncının ateroskleroz ile ilişkisi önceden beri bilinmektedir. Doppler ultrasonografi ile ölçülebilen RRI’nın, aterosklerozun oluşturduğu böbrek damar direncinin iyi
bir belirteci olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada ateroskleroz açısından riskli olan hipertansif bireylerde RRI düzeyi araştırıldı.

AMAÇ: Hipertansiyon, ülkemizde ve dünyada, sebep olduğu kardiyovasküler, serebrovasküler ve böbrek komplikasyonları nedeniyle önemli
bir halk sağlığı problemidir. Yaygın olarak görülmesine rağmen büyük
oranda nedeni bilinmemektedir. Homosistein, metiyonin metabolizması
sırasında oluşan ve sülfür içeren bir aminoasittir. Yüksek homosistein
düzeyi damar endoteline toksik etki göstermekte, endotel disfonksiyonuna neden olmakta ve ateroskleroz gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Bu çalışmada yüksek homosistein düzeyi ile hipertansiyon arasında ilişki
olup olmadığı araştırıldı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Vaka-kontrol çalışması olarak planlanan bu çalışmaya 104 birey dahil edildi. Hipertansiyonu olan 51 kişi çalışma grubuna,
sağlıklı olan 53 kişi ise kontrol grubuna alındı. Tüm katılımcıların sistolik
ve diyastolik kan basınçları düzenli olarak kalibre edilen erişkin tip sfigmomanometre (Erka, Germany) ile ölçüldü. Renal rezistif indeks, deneyimli bir radyolog tarafından doppler ultrasonografi (GE, Logic 9, USA) ile
inter lober arterlerden ölçüldü. Verilerin analizinde MedCalc 13.0 istatistik
paket programı kullanıldı.
BULGULAR: Gruplar yaş ve cinsiyet dağılımı açısından benzer bulundu
(sırasıyla p=0.417, 0.869). Sistolik ve diyastolik kan basıncı çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (herbiri için
p<0.001). Hipertansif bireylerde RRI 0.631±0.071 iken sağlıklı bireylerde
0.590±0.066 olarak ölçüldü. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulundu (p=0.003, resim 1, tablo 1).
SONUÇLAR: Bu çalışmada renal rezistif indeks hipertansif bireylerde
daha yüksek bulundu. Hipertansif bireylerde artmış ateroskleroz ve bununla ilişkili kan akımına karşı artmış direnç renal rezistif indekste artışa
neden olabilir. Hipertansif hastalarda end-organ hasarı açısından önemli
olan RRI, böbreklerde tübülointerstisyel hasarın varlığını ve yaygınlığını
gösterebilir.
Resim 1

YÖNTEM-GEREÇLER: Vaka-kontrol çalışması olarak planlanan çalışmaya
87 birey alındı. Hipertansiyonu olan 45 hasta çalışma grubuna, sağlıklı
olan 42 birey ise kontrol grubuna dahil edildi. Tüm hastaların sistolik ve
diyastolik kan basınçları düzenli olarak kalibre edilen erişkin tip sfigmomanometre (Erka, Germany) ile ölçüldü. Biyokimyasal testlerden homosistein, vitamin B12, folat, kreatinin ve glukoz ölçümleri yapıldı. Testler aç
olarak alınan venöz kan örneğinden calışıldı. Homosistein düzeyi fluorescence polarization immunoassay (Siemens AG, Erlangen, Germany) ile
diğer testler ise Beckman Coulter Synchron LX 20 (Massachusetts, USA)
cihazı ile ticari kit kullanılarak ölçüldü. Homosistein referans aralığı 5-15
µmol/L olarak kabul edildi. Verilerin analizinde MedCalc 13.0 istatistik paket programı kullanıldı.
BULGULAR: Grupların klinik ve demografik özellkileri tablo 1’de özetlendi. Gruplar yaş, cinsiyet ve sigara kullanımı açısından birbiriyle benzer
bulundu (sırasıyla p=0.139, 0.953, 0.436). Hipertansiyonu olan grupta
homosistein düzeyi 17.7±5.1 iken sağlıklı grupta 12.4±2.5 olarak ölçüldü.
Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001, resim
1). Çalışma grubunda 30 (%66.6) hastada homosistein yüksekliği varken
sağlıklı bireylerden 5 (%11.9) kişide homosistein yüksekliği saptandı ve
fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Hipertansiyon ile homosistein yüksekliği arasında anlamlı bir ilişki bulundu (OR=14.1, %95 Cl 4.845.3, p<0.001).
SONUÇLAR: Homosistein damar endoteline olan etkisiyle vazokonstriksiyona sebep olmaktadır. Ek olarak sodyum reabsorpsiyonunda ve sempatik sinir sisemi aktivasyonunda artmaya neden olduğu düşünülmektedir.
Tüm bunlar hipertansiyona sebep olabilir. Çalışmamızda hipertansif bireylerde homosistein düzeyi daha yüksek bulundu. Ayrıca hiperhomosisteinemi sıklığı da daha yüksekti. Bu durum homosistein ile hipertansyon
arasında anlamlı bir ilişkiye işaret etmektedir.
Resim 1

Grupların renal rezistif indekse göre karşılaştırılması

Tablo 1
Çalışma grubu
N= 51

Kontrol grubu
N=53

Yaş

44.5±6.2

43.3±8.0

0.417

Kadın N(%)

30 (%58.8)

33 (%62.3)

0.869

Sistolik kan basıncı
(mmHg)

159.4±15.7

109.3±11.6

<0.001

Diastolik kan basıncı
(mmHg)

90.6±7.1

68.7±10.0

<0.001

Kreatinin (mg/dL)

0.61±0.09

0.63±0.10

0.409

Renal rezistif indeks

0.631±0.071

0.590±0.066

0.003

Grupların klinik ve demografik özellikleri
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p

Grupların homosistein düzeyine göre karşılaştırılması

Tablo 1
Çalışma grubu
N=45

Kontrol grubu
N=42

p

Yaş

45.4±5.1

43.4±7.5

0.139

Kadın N %)

28 (%62.2)

28 (%65.1)

0.953

2

Sigara N (%)

16 (%35.6)

11 (%25.6)

0.436

Vitamin B12(pg/mL)

329.4±139.9

343.2±152.0

0.470

Folat (ng/mL)

9.2±2.5

8.8±3.6

0.571

Sistolik kan basıncı
(mmHg)

158.5±16.8

108.1±14.3

<0.001

Diastolik kan basıncı
(mmHg)

92.3±7.4

67.0±11.5

<0.001

AMAÇ: Kronik inflamasyon ve malnütrisyon diyaliz hastalarda birlikte görülebilmektedir, buna bağlı olarak serum albümin düzeyi azalmakta ve
serum proinflamatuar sitokin düzeyleri artmaktadır. Diyaliz hastalarında
malnütrisyon ile mortalite arasında güçlü bir ilişki vardır. Vitamin D3’ün
iskelet sistemi dışında da çeşitli biyolojik etkileri mevcuttur. Malnütrisyon vitamin D eksikliğinin bilinen nedenleri arasındadır. Çalışmamızda
hemodiyaliz hastalarında Vitamin D3 düzeyi ile beslenme parametreleri
arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Kreatinin (mg/dL)

0.64±0.12

0.66±0.12

0.726

Glukoz (mg/dL)

90.0±11.4

89.2±9.6

0.721

Homosistein (mol/L)

17.7±5.1

12.4±2.5

<0.001

Hiperhomosisteinemi N
(%)

30 (%66.6)

5 (%11.9)

<0.001

Grupların demografik ve klinik özellikleri

Zeki Aydın1, Yalçın Tayşı2, Nadir Kazancı2, Ayhan Aktaş2
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji, Kocaeli
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, hemodiyaliz ünitesi Kocaeli
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PB-035
Hemodiyaliz hastalarında vitamin D3 düzeyi ile beslenme
ilişkisi

MATERYAL VE YÖNTEM: Çalışmaya hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde
takipli haftada 3 gün, 3 aydan daha uzun süre diyalize giren hastalar alındı.
Hastaların demografik verileri, beden kütle indeksleri (BKI), biyokimyasal
parametreleri ve 25-hidroksivitamin D düzeyleri saptandı. 25-hidroksi vitamin D düzeyine göre hastalar 2 gruba ayrıldı. 25-hidroksi vitamin D
düzeyi 0-15 ng/mL arası olanlar grup 1, 15-30 ng/mL arası olanlar grup 2
olarak adlandırıldı. Elde edilen veriler SPSS for Windows 13.0 isimli paket
program kullanılarak değerlendirildi. P<0.05 anlamlı kabul edildi.
SONUÇLAR: Çalışmamıza 64 hemodiyaliz hastası (34 kadın) alındı. Hastaların yaş ortalaması 50,4±14,5 idi. Ortalama diyaliz süresi 57,3±48,5 ay
idi. BKI ortalama 25±4,9 kg/m2 idi. Çalışmaya alınan hastaların ortalama
25-hidroksivitamin D düzeyleri 8,34±5,48 ng/mL idi. Grup 1’de albumin
düzeyi anlamlı olarak grup 2 e göre düşük saptandı (P<0.001). Vitamin D
düzeyi ile serum albümini, BKI, hemoglobin ve kolesterol düzeyi arasında
pozitif korelasyon saptandı. CRP arasında ise negatif bir korelasyon saptandı (r=-240, p=0.015). Serum albümini ile D vitamini (r=0,41, P=0,001),
kolesterol, trigliserit ve hemoglobin düzeyi arasında pozitif korelasyon
saptandı.
TARTIŞMA: Diyaliz hastalarında serum albümin düzeyi ile vitamin D düzeyleri arasında güçlü korelasyon vardır. BKI ve kolesterol ile de D vitamini düzeyi arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Beslenme durumu
iyi, albumin düzeyi yüksek olan hastalarda D vitamini düzeyi de yüksek
bulunmuştur. Kadın hastalarda vitamin D düzeyi daha düşüktür. Serum
albümini düşük olan özellikle kadın hemodiyaliz hastalarında D vitamini
eksikliğinin araştırılmasını ve D vitamini eksikliği varsa bu grup hastalarda replasman yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca beslenme desteği ile hastaların beslenme parametrelerin yanında vitamin D düzeylerine
olumlu yansıyacağı kanısındayız.
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PB-036
Tip-2 diabetes mellitus hastalarında renal Doppler ve
B-mod ultrasonografi bulgularının diabetik nefropati ile
ilişkisi

PB-037
Evre III ve Evre IV Kronik Böbrek Hastalarında Kognitif
Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test İle
Değerlendirilmesi

Hasan Vural1, Garip Şahin2, Nevbahar Akçar Değirmenci1, Levent Çelik1,
Furkan Urfalı1, Cengiz Bal3

Oktay Özkan1, Hediye Ezgin2, Egemen Cebeci1, Serhat Karadağ1, Ahmet
Behlül1, Emel Tatlı1, Meltem Gürsu1, Esra Ataoğlu2, Mustafa Yenigün2,
Savaş Öztürk1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD
3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

1

2

Bu çalışmada diabetik nefropatinin değişik dönemlerinde olan Tip-2 diabetik hastalarda renal Doppler ultrasonografi ile intrarenal arterlerin rezistivite indeksi (Rİ), pulsalite indeksi (Pİ) değerlerinin ve B-mod gri skala
ultrasonografi(US) ile böbrek boyutu, parankim kalınlığını ölçerek klinik
takipteki yerlerini göstermek amaçlanmıştır. 63 Tip-2 diabetes mellitus
hastası ve 29 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu çalışmaya dahil edilerek hasta ve kontrol grubunun Rİ ve Pİ değerleri arasındaki istatistiksel
fark incelendi. Diabetik hastalar Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) değerlerine göre 5 gruba ayrıldı. Hasta gruplarında Doppler indeksleri (Rİ, Pİ)
karşılaştırılarak istatistiksel fark incelendi. Ayrıca diabetik hastalar diabet
süresine göre 5 yıl altı, 5yıl ve 9 yıl arası, 10 yıl ve üzeri şeklinde subgruplara ayrılarak diabet süresinin Doppler indeksleri üzerine etkisi incelendi.
Doppler indeksleri ile serum kreatinin, kan üre nitrojeni (BUN) ve GFR
değerleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Diabetik hastalarda ortalama
Rİ 0,71±0,06 ve ortalama Pİ 1,51±0,37, kontrol grubunda ortalama Rİ
0,62±0,04 ve ortalama Pİ 1,18±0,11 olarak bulunmuş olup anlamlı istatistiksel fark saptanmıştır. Diabetik nefropatinin progresyonu ile birlikte
yükselmiş Rİ ve Pİ değerleri izlendi. Rİ ve Pİ değerleri ile serum kreatinini,
BUN arasında pozitif yönde, GFR ile negatif yönde istatistiksel anlamlı
korelasyon saptandı. Diabetik hasta ve kontrol grubu olgularında B-mod
ultrasonografi bulguları (böbrek uzunluğu, parankim kalınlığı) kıyaslandığında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Diabet süresinde artış ile
birlikte Rİ ve Pİ değerlerinde yükselme izlenmiştir. Sonuç olarak, Doppler
indeksleri, biyokimyasal veriler ile birlikte Tip-2 diabetik hastalarda diabetik nefropatinin progresyonunu belirlemede faydalı bilgiler vermektedir.
Ancak B-mod US bulguları, diabetik nefropatide intrarenal Doppler indeksleri kadar klinik öngörüsel değere sahip gözükmemektedir.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

1
2

GİRİŞ-AMAÇ: Kronik Böbrek Hastalığında (KBH), kognitif disfonksiyonun, böbrek hastalığının şiddetiyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar
bulunmaktadır. Klinik olarak, böbrek yetmezliğine ait herhangi bir belirti
ve bulgunun olmadığı zamanlarda bile, hastalığın evresiyle orantılı olarak
kognitif disfonksiyon tespit edilmiştir. Çalışmamızda, evre III ve IV kronik
böbrek hastaları, Standardize Mini Mental Test (SMMT) ile taranarak kognitif disfonksiyonun tespiti ve hastalığın şiddeti ile kognitif fonksiyonlar
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
METOD: Çalışma için oluşturulan üç gruptan, birincisi, GFR: 15-29ml/
dk/1.73m2 olan hastalardan (n=42); ikincisi, GFR: 30-59ml/dk/1.73m2
olan hastalardan (n=43) ve üçüncüsü kontrol grubu olarak, GFR normal
olup herhangi bir renal patolojisi bulunmayan erişkinlerden (n=34) meydana getirildi. Yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, primer hastalıkları,
komorbid faktörler, kullandıkları ilaçlar ve biyokimyasal parametreleri
kaydedildi. Tüm hastalara SMMT uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 20
versiyonuna kaydedilerek istatistiksel analizi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan üç grupta; hastaların cinsiyet, yaş, eğitim
durumu, eğitim yılı, sigara kullanım dağılımı anlamlı farklılık göstermemiştir. Hastaların, primer hastalıkları karşılaştırıldığında, her iki grupta
da KBY nedeni olarak DM ilk sırada yer almıştır. Birinci grupta, kronik
pyelonefrit ikinci sırada, HT ise üçüncü sırada yer alırken, ikinci grupta
HT, kronik pyelonefrit ve glomerulonefrit eşit oranda ikinci sırayı paylaşmaktadırlar. Gruplar arasında komorbid faktörler açısından anlamlı
bir fark bulunmamaktadır. Gruplar arasında, anemi varlığı, hemoglobin,
Hct, albümin değerleri anlamlı farklılık göstermemiştir. Üç grup arasında;
SMMT toplam skoru, yönelim, kayıt hafıza, dikkat-hesap, hatırlama, lisan
alt skorları anlamlı farklılık göstermemiştir.
SONUÇ: Gruplar arasında SMMT skoru açısından farklılık saptanmamasının nedenleri olarak, vakaların iyi takip edilen tedaviye uyumlu hastalar
olması, çalışmaya alınan olgu sayısının sınırlı ve yaşlarının nispeten genç
olması gösterilebilir. Ayrıca çeşitli evrelerdeki KBH’lıların, risk faktörleri
bakımından dengeli dağıtıldığı, çeşitli nöropsikiyatrik testlerin, görüntüleme yöntemlerinin ve elektrofizyolojik tekniklerin bir arada kullanıldığı;
geniş örnekleme dayanan, farklı yaş gruplarının çalışmaya dahil edilerek
incelendiği ileri çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir.
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Kronik böbrek hastalığında, geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri
yanısıra endotel disfonksiyonu, oksidatif stres ve insülin direnci gibi geleneksel olmayan risk faktörleri de mevcut olup bunlar hastalığın progresyonunda önemli role sahiptirler. Birçok inflamatuar sitokin, vasküler inflamasyona ve bunun sonucu olarak endotel disfonksiyonuna neden olur.
YKL-40, akut ve kronik inflamasyonda artan ve endotel disfonksiyonunda
rol alan glikoprotein yapıda bir moleküldür. Biz bu çalışmada, kronik böbrek hastalığı olan bireylerdeki kardiyovasküler olayların patogenezinde
önemli bir role sahip olan endotel disfonksiyonu ve yeni bir proinflamatuar belirteç olan YKL-40 düzeyi ile arasındaki ilişkiyi araştırdık.
Çalışmaya, 29 hemodiyaliz hastası, 101 kronik böbrek hastası ve 38 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, sigara kullanımı açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Kronik böbrek hastalığı (KBH) ve Hemodiyaliz (HD) hasta gruplarında eşlik eden hastalıklar
(DM, HT, KVH) açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). YKL-40
düzeyi kontrol grubunda (31,73±21,12 ng/ml), KBH (55,98±22,96 ng/
ml) ve HD (83,91±16,88ng/ml) grubuna göre anlamlı derecede düşük
saptandı (p<0,001). Endotel disfonksiyonu belirteci olarak bakılan akım
aracılı vasodilatasyon (FMD) yüzdeleri kontrol grubunda %13,24±6,34,
KBH grubunda %4,82±3,79, HD grubunda %2,97±2,73 olarak saptandı.
HD grubunda FMD ölçümü diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük
bulundu (p=0,015). Yapılan korelasyon analizinde, YKL-40’ın glomerüler
filtrasyon hızı ile istatiksel olarak anlamlı, negatif yönde, güçlü korelasyonunun olduğu gösterildi (r=-0,674, p<0,001). Aynı zamanda, YKL-40
düzeylerinin FMD, albumin, hemoglobin ve HDL kolesterol düzeyleri ile
arasında negatif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon olduğu
dikkati çekti. YKL-40 düzeyleri arttıkça FMD yüzdeleri anlamlı olarak azalmaktaydı (r=-0,471,p<0,001). YKL-40 düzeyleri CRP, ürik asit ve trigliserid değerleri ile anlamlı pozitif korelasyon gösterirken yaş ile zayıf pozitif
yönlü bir korelasyon içindeydi.
Sonuç olarak biz bu çalışmamızda; YKL-40’ın kronik böbrek hastalığının
evresi ile doğrusal bir ilişki içinde arttığını; endotel disfonksiyonunun göstergesi olarak yapılan FMD ölçümleri ile negatif; sık kullanılan inflamatuar
belirteçler olan CRP düzeyleri ile pozitif yönde; albumin ile negatif yönde
korele olduğunu saptadık. Bu durum YKL-40’ın, kronik böbrek hastalarında, kardiyovasküler hastalığın öncüsü sayılan endotel disfonksiyonunu
ve proinlamatuar süreci değerlendirmek için iyi bir belirteç olabileceğini
düşündürmüştür.

PB-039
Nötrofil-Lenfosit Oranının (NLO), Sepsise bağlı Akut
Böbrek Hasarının(ABH) gelişimini önceden belirlemede
rolü var mıdır?
Hakkı Yılmaz1, Hüseyin Tuğrul Çelik2, Mukadder Ayşe Bilgiç1, Nuket
Bavbek1, Ali Akçay1
1
Turgut Özal Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bölümü, Ankara
2
Turgut Özal Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Akut böbrek hasarı, sepsisi olan kritik bakım hastalarında sık bir
komplikasyondur. Sepsise bağlı ABH; azalmış renal kan akımına, azalmış perfüzyona sekonder olan renal vazokonstriksiyona, tübüler hücre
hipoksisine ve hücre ölümüne bağlı gelişir. İnflamatuar sitokinlerin septik
şok gelişiminde önemli katkısı bilinmektedir. Nötrofil lenfosit oranı (NLO),
basitçe hesaplanabilen oldukça ucuz bir gösterge olup bakteremiyi önceden belirlemede ve sepsiste mortaliteyi belirlediği gösterilmiştir. Bu
çalışmanın amacı, önceden böbrek hastalığı olmayan septik şoklu hastalarda kabul esnasında bakılan NLO’nun ABH’ını predikte edip edemediğini
belirlemektir.
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PB-038
Kronik böbrek hastalığında serum YKL-40 ve endotel
disfonksiyonu ilişkisi

MATERYAL-METOD: Temmuz 2012-Eylül 2013 döneminde yoğuna bakıma septik şok nedeniyle kabul edilen önceden bilinen böbrek hastalığı
olmayan 58 hasta retrospektif olarak incelendi. ABH, AKIN kriterlerine
göre tanımlandı. Hastaların demografik, klinik ve biyokimyasal verileri
kaydedildi. Kabulden sonraki bir haftalık verileri kaydedildi.
BULGULAR: İncelenen 58 hastanın, %72.4 (n=42) sinde bir hafta içinde akut böbrek hasarının geliştiği görüldü. ABH gelişen hastaların kabul esnasındaki NLO’su ABH’ı gelişmeyen gruba göre belirgin yüksekti
(13.56±4.39, 7.83±2.45; P<0.001). ROC analizi yapıldığında, NLO değeri
10.15 iken %90.2 sensitivite ve %92.9 spesifite ile sepsise bağlı ABH
gelişebileceğini göstermektedir (AUC=0.957).
SONUÇ: Septik şok nedeniyle kabul edilen hastalarda NLO belirgin yüksekse ABH gelişimi açısından yakın takip edilmesi yararlı olabilir.
PB-040
Prerenal Azotemi İle Takip Edilen Hastada Gelişen
Hipofosfatemi
Ömercan Topaloğlu, Bilgin Demir, Sibel Demiral Sezer, Emin Taşkıran,
Mustafa Yıldırım, Mehmet Uzun, Burak Karakaş, Semih Gülle, Harun
Akar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
GİRİŞ: Hipofosfatemi azalmış intestinal absorpsiyon, artmış renal atılım
veya redistribüsyon sonucunda gelişebilir. Fosfat metabolizmasında etkili
hormonlar, kan pH değeri, hematolojik maligniteler gibi faktörler redistribüsyon mekanizmasında rol oynar. Biz poster bildirimizde, prerenal azotemi kliniği ile başvuran ve hipofosfatemi gelişen olgumuzu sunacağız.
OLGU: Koroner arter hastalığı ve hipertansiyon öyküsü olan, metoprolol,
ramipril ve asetilsalisilik asit kullanan 67 yaşında kadın hasta, 5 gündür
devam eden diyare ve kusma şikayetiyle başvurdu. Fizik bakıda oral mukozada kuruluk saptanan hastanın diğer sistem muayeneleri olağandı. Biyokimya incelemesinde üre:124 mg/dL, kreatinin: 2 mg/dL, K:3,4 meq/L
ve arteryel kan gazında metabolik asidoz (ph:7,25, HCO3:11 mmol/L,
pCO2:25 mmHg)saptandı. Günlük idrar miktarı 1500cc civarında olan
hastaya hemodiyaliz planlanmadı. İntravenöz salin ile hidrasyon yapıldı,
idrar çıkışı, böbrek işlev testleri ve arteryel kan gazı takibi yapıldı. Renal
ultrasonografide her iki böbreğin boyut, parenkim kalınlığı ve ekojenitesi
normal izlendi. Gayta mikroskopisi normal saptanan hastanın semptomları akut viral gastroenterit olarak değerlendirildi. Hastanın semptomları
geriledi. Hastaya iv NaHCO3 infüzyonu verildi. Takipte kreatinin 1,4mg/
dL'ye geriledi, arteryel kan gazında asidozu devam etmesi nedeniyle intravenöz NaHCO3 infüzyonuna devam edildi. Takipte metabolik asidozu
gerileyen, kreatinin değeri normalize olan(0,8mg/dL) hastanın miyalji
yakınması nedeniyle bakılan P:0,9mg/dL saptandı. Rabdomiyoliz,hemol
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iz,kardiyorespiratuar disfonksiyon veya nörolojik semptom ve bulguları
olmayan hastanın ekokardiyografisi normal saptandı. İnsülin, vitamin D,
diüretik veya glukokortikoid kullanımı olmayan hastada alkolizm, diabetes mellitus, primer hiperparatiroidizm gibi hipofosfatemiye predispozan
faktörler mevcut değildi. Metabolik asidozun düzelme fazında görülen
redistribüsyona sekonder hipofosfatemi ve hipovolemiye cevaben gelişen hiperaldosteronizme sekonder hipofosfatemi olarak değerlendirildi.
Düzeltilmiş Ca değeri 9,18mg/dL olan hastaya intravenöz potasyum fosfat infüze edildi.Hastanın P değeri normal sınırlara geldi ve semptomları
geriledi.Hipokalsemi veya hiperkalemi gelişmedi.
TARTIŞMA: Redistribüsyona sekonder hipofosfateminin etiyolojisinde
birçok faktör rol oynar.Klinik pratikte karşımıza en sık diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonu olarak çıkmaktadır.Farklı etiyolojilere bağlı
metabolik asidozun düzelme döneminde de hipofosfatemi görülmektedir.
Metabolik asidoz takip edilen hastalarda 'P' düzeyleri de takip edilmelidir.
Bizim olgumuzda da görüldüğü gibi,hipovolemik duruma sekonder gelişen hiperaldosteronizm de hipofosfatemide muhtemel rol oynamaktadır.
Hipofosfatemi tedavisinde potasyum fosfat kullanılacaksa hastanın idrar
çıkışı ve K düzeyleri izlenmelidir.Hiperkalemik hastalarda Na gliserofosfat
kullanılabilir.Her iki durumda da kardiyak fonksiyonlar yakından izlenmeli
ve Ca düzeyleri takip edilmelidir.

PB-041
Makroskopik Hematüri İle Prezente Olan Olguda İzole
Gama-Glutamil Transferaz Yüksekliği
Ömercan Topaloğlu, Bilgin Demir, Sibel Demiral Sezer, Emin Taşkıran,
Mustafa Yıldırım, Mehmet Uzun, Burak Karakaş, Seval Şekerler, Harun
Akar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
GİRİŞ: IgA nefropatisi, en sık görülen glomerülonefritlerden biridir. En
sık epizodik makroskopik hematüri veya persistan asemptomatik mikroskopik hematüri ile seyreder. Çeşitli hastalıklarla birlikteliği gösterilmiştir.
Biz poster bildirimizde, epizodik makroskopik hematüri ile başvuran, izole
gama-glutamil transferaz(GGT) yüksekliği saptadığımız olgumuzu sunacağız.
OLGU: Tanılı kronik hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü olmayan 35 yaşındaki erkek hasta, 3 yıldır devam eden epizodik gross hematüri yakınmasıyla
başvurdu. Hemoptizi, döküntü, hipertansiyon, ödem öyküsü olmayan hastanın hematüri epizotları ile üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü arasında ilişki kurulamadı. Fizik bakıda anormal bir bulguya rastlanmadı. İdrar
miktarı normal sınırlarda olan hastanın kreatinin 1 mg/dL, Hb:12,8gr/dL,
MCV:84fL saptandı. Tam idrar tetkikinde 3+ hematüri saptanan hastanın
24 saatlik idrar tahlilinde 780 mg/gün proteinüri saptandı. Hastanın kan
biyokimyasında ALT:33(0-55 U/L) AST:28(0-55 U/L) GGT:67(0-55 U/L)
ALP:89(30-120 U/L) saptandı. Serum globulin seviyesi normal olan hastanın IgA:347mg/dL(85-453), IgG:1030mg/dL(751-1560), IgM:58mg/
dL(46-304) olarak sonuçlandı. Renal ultrasonografide bilateral böbrek
boyut,ekojenite ve parenkim kalınlığı normal saptandı. Hastaya IgA nefropatisi ön tanısıyla renal biyopsi yapıldı. Biyopsi materyalinin histolojik ve
histokimyasal incelemesinde glomerüllerde hafif mezengial genişleme ve
periglomerüler fibrozis ve tübüler atrofi odakları izlendi. Biyopsi materyalinin immünfloresan incelemesinde IgA, C3, kappa, lambda, fibrinojen
pozitif saptandı. Hasta klinik ve patolojik bulgular eşliğinde IgA nefropatisi kabul edildi. Hasta izole GGT yüksekliği açısından incelendi. Hastanın
yılda 1 veya 2 defa alkol aldığı öğrenildi. Otoimmün belirteçleri istendi,
ASMA:1/80 olarak sonuçlandı ve anlamlı kabul edildi. AMA,AMA-M2,
ANA, anti-LKM, LC-1,SLA/LP negatif saptandı. Hastada akut veya kronik
karaciğer hastalığını düşündürecek semptom ve klinik bulgulara rastlanmadı. Koagülasyon parametreleri, aminotransferaz düzeyleri normal olan
hastada ekstrahepatik otoimmün hastalık semptom ve bulgusuna rastlanmadı. Hasta asemptomatik kabul edildi ve otoimmün hepatit açısından
takibe alındı. Karaciğer biyopsisi endikasyonu düşünülmedi. Hastaya IgA
nefropatisi açısından ACE inhibitörü ve balık yağı preparatı başlandı ve
hasta takibe alındı, immünsüpresif tedavi ilk aşamada düşünülmedi.
TARTIŞMA: IgA nefropatisinin, alkolik siroz ve HBV ve HCV enfeksiyonuna sekonder kronik karaciğer hastalığı ile birlikteliği iyi tanımlanmıştır.
Singri ve arkadaşları, otoimmün hepatit tanılı bir hastada akut böbrek
yetmezliği ile prezente olan IgA nefropatisi gelişimini anlatan bir olgu
sunumu yayınlamışlardır. Chen ve arkadaşları Sjögren sendromu tanılı
bir hastada, otoimmün hepatit ve IgA nefropatisi birlikteliğini anlatan bir
olgu sunumu yayınlamışlardır. IgA nefropatili hastalarda nadir görülse de,
izole GGT yüksekliği varlığında otoimmün hepatit araştırılmalıdır.
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PB-043
İnterstisyel Pulmoner Fibrozis İle Prezente Olan
"Granulomatosis with Polyangiitis" Olgusu

Bilgin Demir, Ömercan Topaloğlu, Emin Taşkıran, Mustafa Yıldırım,
Sibel Demiral Sezer, Mehmet Uzun, Burak Karakaş, Semih Gülle, Harun
Akar

Ömercan Topaloğlu, Emin Taşkıran, Sibel Demiral Sezer, Mustafa
Yıldırım, Bilgin Demir, Mehmet Uzun, Semih Gülle, Burak Karakaş,
Harun Akar

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

GİRİŞ:Hiponatremi sık görülen bir elektrolit bozukluğudur.Koroner anjiyografi sonrasında semptomatik ciddi hiponatremi nadir görülen bir bulgudur.Biz poster bildirimizde, koroner anjiyografi sonrasında radyokontrast madde ilişkili hiponatremi gelişen olgumuzu sunacağız.

GİRİŞ: 'Granulomatosis with Polyangiitis' (GPA) olguları pulmoner ve
renal tutulumun birlikte görülebildiği olgulardır. Biz poster bildirimizde,
interstisyel pulmoner fibrozis(IPF) ile prezente olan vaskülit olgumuzu
sunacağız.

OLGU: Diabetes mellitus, serebrovasküler olay, koroner arter hastalığı
ve kalp yetmezliği tanılı 65 yaşındaki kadın hasta; 2 gündür devam eden
aralıklı, sıkıştırıcı vasıfta göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Vital bulguları normal sınırlarda olan hastanın fizik bakısında bilateral akciğer bazallerinde raller saptandı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. EKG'de akut
iskemik bulgu saptanamayan hastanın başvuruda TroponinI:3,84ng/mL,
CK-MB:6,38ng/mL, kreatinin:1,5mg/dL, üre:77mg/dL, Na:135mmol/L,
K:4,3mmol/L Hb:9,6gr/dL saptanan hasta ST elevasyonsuz myokard
enfarktüsüne sekonder dekompanze kalp yetmezliği olarak kabul edildi.
Hastaya antiagregan, antikoagülan, beta-blokör ve ACE-inhibitörü tedavisi başlandı. IV furosemide infüze edilen hasta günlük kardiyak belirteçler, böbrek işlev testleri ve sıvı dengesi açısından takip edildi. Pulmoner
semptom ve bulguları düzelen, idrar çıkışı normal seyreden hastaya koroner anjiografi yapıldı, RCA osteal ve mid bölgede %80 stenoz oluşturan lezyonlara PTCA uygulandı. Ekokardiyografide sol ventrikül EF:%38,
2.derece mitral yetmezlik ve sol ventrikül bölgesel duvar hareket kusuru
saptandı. İzlemde baygınlık hissi, oryantasyon bozukluğu ve bulantı gelişen hastanın bakılan Na:115mmol/L saptanması üzerine tekrar değerlendirildi ve fizik bakısında hipervolemiye işaret eden bulgular saptanmadı.
Övolemik hiponatremi düşünülerek hastaya IV %3NaCl infüze edildi ve
IV furosemide verildi. Hastanın hiponatremisi tedricen geriledi. Bakılan
kan kortizol düzeyi 18,56mcg/dL olması üzerine hipokortizolemi dışlandı. Tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda izlenen hasta radyokontrast
madde ilişkili hiponatremi olarak değerlendirildi. Kontrol Na:130mmol/L
saptanan hastanın hiponatremiye sekonder gelişen semptomları geriledi.
Ayaktan takip edilen hastanın 2 hafta sonra bakılan Na:138mmol/L olarak
saptandı.

OLGU: Kronik hastalık öyküsü olmayan 71 yaşında erkek hasta,1 aydır
devam eden efor dispnesi, halsizlik, iştahsızlık ve non-prodüktif öksürük
yakınmalarıyla başvurdu. Fizik bakıda bilateral akciğer bazallerinde raller
saptanan hastanın akciğer radyogramında bilateral bazallerde interstisyel işaretlerde belirginleşme saptandı. Toraks tomografisinde bilateral
apekslerde amfizem, bilateral bazallerde bal peteği görünümü izlenmesi
üzerine hasta KOAH ve IPF olarak değerlendirildi. Bronkodilatör ve mukolitik tedavi başlandı. İzlemde metabolik asidoz, akut böbrek yetmezliği (kreatinin:9,3mg/dL, üre:179mg/dL, Na:135mmol/L, K:5,3mmol/L,
pH:7,33, HCO3:13,2mmol/L, pCO2:25mmHg, laktat:0,6mmol/L), oligüri
gelişen hasta hemodiyalize alınmaya başlandı. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi,
arteryel kan gazı ve böbrek fonksiyon testleri ile takip edildi. Akut böbrek
yetmezliği etiyolojisine yönelik istenen idrar tetkikinde eritrosit:+++ protein:+++, serolojik tetkiklerinde HBV, HCV ve HIV belirteçleri menfi saptandı. Bakılan albümin:3gr/dL globülin:4,1gr/dL, protein elektroforezinde
poliklonal gammopati saptandı. Serum IgG:2510mg/dL; IgA, IgM, IgE,
C3, C4 normal sınırlarda saptandı. Serum ve idrar immünfiksasyon elektroforezleri ve kemik taraması (survey) normal saptanan hastanın vaskülit
ön tanısına yönelik tetkiklerinde p-ANCA:negatif c-ANCA:1/50 ANA:1/320
olarak saptandı. ANA profili ve anti-dsDNA negatif olması üzerine, GPA
düşünüldü, kesin tanı için böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopsi materyalinin
mikroskopik incelemesinde, glomerüllerin %20'sinde global skleroz,
%20'sinde segmental skleroz, %50'sinde kresent izlendi. Ek olarak,hafif
interstisyel inflamasyon ve fibrozis izlendi. İmmünfloresan incelemede
IgG, IgA, IgM, C3c, C1q, kappa, lambda, fibrinojen negatif saptandı. Patolojik incelemede 'pauci-immune' kresentik glomerülonefrit izlenen hastaya klinik,laboratuar ve görüntüleme bulgularının eşliğinde GPA tanısı
koyuldu. Hastaya 3 gün boyunca iv 1gram/gün, sonrasında iv 1mg/kg/
gün metilprednizolon başlandı. Biyopsi materyalinin immünfloresan incelemesinde CMV yönünden kuşkulu alanlar izlenmesi nedeniyle istenen
(ELIZA) CMV IgM ve CMV DNA negatif saptandı. Hastaya siklofosfamid
750 mg iv infüzyon ayda bir defa olacak şekilde başlandı. Konstitüsyonel
semptomları gerileyen hasta hemodiyaliz ile izlenmek üzere ayaktan takibe alındı.

TARTIŞMA:Akut hiponatremi olgularında iyatrojenik sebepler mutlaka
değerlendirilmelidir.Hiponatreminin gelişme hızına bağlı olarak hastanın
klinik bulguları ortaya çıkmaktadır. Olgumuzda kontrast madde maruziyetinden sonra gelişen akut hiponatremiye sekonder klinik tablo ortaya
çıkmıştır. Olgumuzda invaziv koroner girişimden 72saat sonra gelişmiş
olması ön planda radyokontrast madde ilişkili hiponatremiyi düşündürmüştür.Patogenezde ozmotik yük taşıyan kontrast maddenin intravasküler serbest su miktarını artırması ve ozmotik diürez rol oynar.Tedavi
hastanın klinik durumuna göre ayarlanır, övolemik hastalarda %3 NaCl
hipertonik solüsyonu uygulanabilir. Akut gelişen övolemik hiponatremi
olgularında öyküde radyokontrast ajan maruziyeti sorgulanmalıdır.
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PB-042
Radyokontrast Maruziyetine Sekonder Hiponatremi
Olgusu

TARTIŞMA: 'Granulomatosis with Polyangiitis' olgularında sıklıkla pulmoner tutulum gözlenmektedir. Pulmoner tutulum nodül, kavite, alveolar
hemoraji şeklinde prezente olabilmektedir. IPF ile prezente olan olgular
literatürde birkaç vaka sunumu ile sınırlıdır. IPF kliniği ile başvuran hastalarda renal fonksiyonlar takip edilmelidir, böbrek yetmezliği gelişirse
vaskülitler ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.
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PB-044
Pelvis Renaliste Saptanan Kitle İle İlişkili Paraneoplastik
Eozinofili

PB-045
Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan olguda ani
gelişen hidrotoraks

Ömercan Topaloğlu, Fatoş Dilan Köseoğlu, Emin Taşkıran, Bilgin Demir,
Mehmet Uzun, Mustafa Yıldırım, Harun Akar

Sedat Üstündağ1, Funda Üstün2, Gülay Yılmaz1, Erkan Narlı3

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
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GİRİŞ: Hipereozinofili, çeşitli allerjik,neoplastik ve enfeksiyöz hastalıklara sekonder görülebilmektedir.Metastatik maligniteler hipereozinofilinin
nadir görülen sebeplerindendir.Biz poster bildirimizde,muhtemel renal
pelvis malignitesine sekonder eozinofili saptanan olgumuzu sunacağız.
OLGU: Hipertansiyon,diabetes mellitus,serebrovasküler olay öyküsü olan
76 yaşında erkek hasta halsizlik ve peroral morarma şikayetleriyle başvurdu.Son 2 yıldır anemi tanısıyla takip edilen, 1 ay önce dış merkezde tetkik
edilen hastada etiyolojik faktör tanımlanamamış.Fizik bakıda konjonktivalar soluktu, organomegali saptanmadı.Diğer sistem bakıları ve vital değerleri stabil seyreden hastanın tetkiklerinde wbc:8640/mm3,plt:12100/
uL,Hb:7,94gr/dL, eozinofil:2340/uL, eozinofil oranı:%27,1, İndirek
Coombs:++ Direk Coombs:+++ TİT:+++ eritrosit, Na:134mmol/L,
K:5,2mmol/L,kreatinin:1,6mg/dL,üre:128mg/dL,albümin:3,6gr/dL,
globülin:4,5gr/dL saptandı. Periferik yaymada normokrom normositer
eritrositler, formül lökositte eozinofili,üçlü trombosit kümeleri saptandı.
Hastada hemolizin klinik belirti ve bulguları olmadığından Coombs testi
pozitifliği kan transfüzyon öyküsüne sekonder düşünüldü.Hastanın B12
ve folik asit düzeyi normal,ANA ve viral belirteçleri negatif saptandı.Yapılan kemik iliği aspirasyonu incelemesinde eritroid seri normal,myeloid
seride artış, eozinofilik seride artış(%20),megakaryositer seri ve blast
oranı olağan saptandı. Eski tetkikleri incelenen hastanın en az 11 aydır eozinofilisinin olduğu görüldü.Ön planda hipereozinofilik sendrom düşünüldü.Kronik myeloproliferatif hastalık ön tanısıyla istenen RT-PCR(bcr;abl)
transkripti negatif saptandı.Hipereozinofilik sendrom açısından istenen
FIP1L1/PDGFRA füzyon transkripti negatif saptandı.Takiplerde dirençli
trombositopenisi gelişen hastada immün trombositopeni düşünülerek
prednol IV 1mg/kg/gün başlandı.Hastanın eozinofilisi gerileme eğilimine
girdi.Akciğer radyogramında sağda plevral effüzyon saptanan hastanın
toraks BT'sinde sağ akciğerde fibrotik sekeller ve volüm kaybı,sağda
plevral effüzyon,mediastinal lenf nodları saptandı.Plevral mayi örneklemesinde benign sitoloji saptanan hastanın batın BT'sinde sağ renal pelvisi dolduran yumuşak doku dansitesinde kitle imajı saptandı.Malignite
taramak amacıyla çekilen PET-BT'de sağ böbrek pelvisinde,parenkimle
izodens, 3,9x3,2cm boyutlu,artmış FDG tutulumu(SUVmax:18,8)olan kitlesel lezyon saptandı.Ön planda transizyonel hücreli karsinom düşünülen
hasta kitleden biyopsi ve nefroüreterektomi girişimini kabul etmedi.Hastada bu bulgularla muhtemel pelvis renalis transizyonel hücreli karsinomuna sekonder paraneoplastik eozinofili düşünüldü.
TARTIŞMA: Maligniteye eşlik eden eozinofili varlığında eozinofilik organ
tutulumuna yönelik semptom ve bulgular sorgulanmalı ve ayırıcı tanı yapılmalıdır.Eozinofiliye etiyolojisinde daha sık görülen faktörler ekarte edilmelidir.Respiratuar ve nörolojik semptomlar geliştiğinde kortikosteroid
tedavisi uygulanmalıdır.

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne
3
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
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GİRİŞ: Son dönem böbrek hastalığı nedeni ile süregen-düzenli olarak
ayaktan periton diyalizi tedavi uygulanan olgularda hidrotoraks yaygınlığı yaklaşık % 2-6 olarak bildirilmektedir. Genellikle sağda ve transüda
vasfında olan plevral effüzyon, periton diyalizine başlanır başlanmaz veya
birkaç gün içerisinde gelişebilir. Hastalar asemptomatik olabileceği gibi
ultrafiltrasyon yetersizliği, göğüs ağrısı veya ani gelişen ağır dispne tablosu içinde de başvurabilirler.
OLGU: Kronik piyelonefrite bağlı son dönem kronik böbrek hastalığı nedeni ile yaklaşık 19 aydan buyana sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi
uygulanmakta olan 43 yaşındaki bayan hasta iki litre volümde %1.36 lık
periton diyalizi solüsyonları ile günde dört değişim periton diyalizi uygulamaktaymış. Bir hafta öncesine kadar önemli bir şikayeti olamayan hasta
bir hafta önce evini değiştirmiş. Taşınma sırasında eşya taşıma işlemine
aktif olarak katılan hastada nefes darlığı ortaya çıkmış, nefes darlığının
giderek artması ile acil servisimize başvuran hastada sağda yaygın plevral effüzyon saptanmış. Hastaneye yatırılan hastada, tanı amaçlı yapılan
torasentezde glukoz: 439 mg/dl, LDL:23 U/L, total protein: 286 mg/dl eş
zamanlı serum incelemesinde glukoz 105 mg/dl saptandı. Plöra-peritoneal kaçağa bağlı hidrotoraks geliştiği düşünülen hastada tanıyı doğrulamak için 6 mCi Teknesyum-99-m- makroagregat albumin (99mTc-MAA)
kullanılarak sintigrafik inceleme gerçekleştirildi. Dinamik ve statik SPECT
görüntülerin değerlendirilmesinden sağda belirgin her iki hemitoraksda
peritono-plöral kaçak varlığı saptandı. Plörodezi işlemini kabul etmeyen
hastaya kalıcı diyaliz katateri takılarak hemodiyalzi tedavisi uygulanmaya
başlandı. Sekiz hafta süre ile hemodiyaliz uygulanan ve periton diyalizi
tedavisine dönmek isteyen hastada sintigrafi tekrarlandı. Plöro-peritoneal
kaçak saptanamayan hastada aletli periton diyalizine başlandı. Başlangıçta haftada bir, sonra onbeş günde bir kontrole çağrılan hastada hidrotoraks gelişmediği gözlendi.
TARTIŞMA: Periton diyalizi tedavisinin çok önemli bir komplikasyonu
olan hidrotoraks, konjenital veya edinsel diyafragmatik defektlere bağlı gelişebilir, plöro-peritoneal basınç farkı artışı gelişimini kolaylaştırır.
Yanlış teşhis sonucu, bu tablonun kompanenti olarak ortaya çıkabilen
ultrafiltrasyon yetersizliğini tedavi amacıyla periton diyaliz solüsyonunun
yoğunluğunun artırılması, klinik tablonun ağırlaşması sonucunu doğurabilir. Torasentez sıvısındaki glukoz değerinin serum glukozundan yüksek
olması durumunda peritono-plöral kaçak varlığı akla gelmelidir. Periton
diyalizine devam etmek isteyen hastalarda interkostal göğüs dreni veya
video-destekli trokoskopik girişimle uygulanacak kimyasal plörodezi,
diafragma hasarının cerrahi tamiri veya periton diyalizine 4-8 hafta ara
vererek defektin kendiliğinden iyileşmesi sonrası düşük volümlü periton
diyalizi denenebilir.
Teknesyum-99-m makroagregat albumin (MAA) Sintigrafisi

Teknesyum-99-m MAA ile yapılan sintigrafik incelemede sağda belirgin plöro-peritoneal kaçak
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PB-047
Epistaksis İle Prezente Olan 'c-ANCA Pozitif
Tübülointerstisyel Nefrit' Olgusu

İlter Bozacı1, Garip Şahin1, Nuray Bali1, Mustafa Karagülle2

Ömercan Topaloğlu, Bilgin Demir, Emin Taşkıran, Mustafa Yıldırım,
Mehmet Uzun, Burak Karakaş, Sibel Demiral Sezer, Mehmet Tanrısev,
Harun Akar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Nefroloji
Bilim Dalı,Eskişehir
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,İç Hastalıkları Ana Bilim
Dalı,Hematoloji Bilim Dalı,Eskişehir

1

Hemolitik Üremik Sendrom(HÜS),mikroanjiopatik hemolitik anemi,
trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile karakterize bir klinik tablodur.Çocuklarda sık görülmekle birlikte her yaşta görülebilmektedir.
Trombotik mikroanjiopati sınıflamasında yer alan tipik HÜS en sık olarak
verositotoksin(shiga-like toksin) üreten bakteriyel enfeksiyonlara bağlı
ishalller sonrasında ve üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında gelişmektedir ve bu grup Diyare (+) (D+) Hüs olarak adlandırılmaktadır.Ancak
sepsis ve diğer olası etyolojik nedenler de gözardı edilmemelidir.Diğer
taraftan diyare ile ilişkili olmayan grup ise diyare (-)(D-) veya atipik Hüs
olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir klinik tablo olan TTP ile atipik HÜS
olgularının, benzer olgular olsalar da, özellikle tedavi yaklaşımlarındaki
farklılıklar nedeniyle ayırıcı tanılarının mutlak yapılması gerekmektedir.
Bu aşamada hastada tanısal olarak 9.kromozom uzun kolunda yer alan
(9q34),endotel hücrelerinde ve karaciğer stellat hücrelerinde sentezlenen, ADAMTS13 (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin type 1motif,member 13) isimli,vWf ü parçalayan enzim olarak
da bilinen enzimin bakılması gerekmektedir.TTP( ADAMTS13 enzim
eksikliği) nin idiopatik(edinsel) ve konjenital(Upshaw-Schulman sendomu ) formları mevcuttur.Edinsel TTP anti-ADAMTS13 antikorlarına veya
ADAMTS13 yetersizliğine bağlı iken tedavide eksik enzimi yerine koymak
ve ya antikorları uzaklaştırmak için plazmaferez yapılıp yanıt alınamazsa
immünsüpresifler ve splenektomi denenmekte iken konjenital form ise
ADAMTS13 mutasyonlarına bağlı ortaya çıkmakta ve tedavisinde sadece
TDP(taze donmuş plazma ) infüzyonu yeterli olmaktadır, immünsüpresif
tedavi ve /veya splenektominin yeri yoktur.Sporadik ve ailesel formları
olan atipik HÜS ise tipik HÜS ten enfeksiyon hikayesinin olmaması,daha
progresif ve mortal bir tablo olması ve de son dönem böbrek yetmezliği riskinin daha fazla olması ile ayrılmaktadır.Altta yatan neden kompleman düzenleyici proteinlerin (kompleman faktör H,faktör B,faktör
I,membran kofaktör proteini ve trombomodülin ) mutasyonlarına bağlı
anormal kompleman aktivasyonu zemininde gelişen endotel hasarıdır.
Son dönemde atipik HÜS vakalarında anormal kompleman aktivasyonunu engelleyen Eculizumab (anti c5 Ab) tedavisinden faydalanılmaktadır.
Başlangıçta plazmaferezden fayda görmek TTP –atipik Hüs ayrımını kesin
olarak yaptırmamakla birlikte TTP için tedavi başlangıcında ADAMTS13
bakılması,atipik HÜS düşünülen olgularda da kompleman değerlendirmesi yapmak gerekmektedir. Vakamızda,39 yaşında,geçirilmiş ishal sonrası
gelişen akut böbrek yetmezliği tablosunda başvuran,trombositopenisinin
yanısıra hemolitik anemisi de saptanarak ön planda tipik HÜS (D+) kabul
edilip erken plazmafereze aldığımız,pitozis ve nörojenik mesanenin de eşlik ettiği hastamızda başta erken plazmaferez olmak üzere yapılan diğer
destek tedavilerinin hayat kurtarıcı özelliğini vurgulamayı amaçladık.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
GİRİŞ: Anti-nötrofil sitoplazmik antikorların (ANCA) çeşitli hastalıklarla
birlikteliği gösterilmiştir. ANCA pozitifliği olan hastalarda tanıya gidilirken
klinikopatolojik korelasyon aranır. Renal hasar varlığında böbrek biyopsisi genellikle gerekir. Biz poster bildirimizde, epistaksisle prezente olan
ANCA pozitif tübülointerstisyel nefrit olgumuzu sunacağız.

POSTER BİLDİRİLER

PB-046
Pitozis ve nörojenik mesanenin eşlik ettiği e.coli sepsisine
bağlı gelişen hemolititk üremik sendrom,olgu sunumu

OLGU: KOAH ve HT tanılı, düzenli ilaç kullanım öyküsü olmayan 63 yaşında erkek hasta, 3 haftadır devam eden halsizlik ve aralıklı epistaksis yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın hemoptizi, hematüri, hematemez ve melena
yakınmaları mevcut değildi. Fizik bakıda vital bulgular stabil saptandı ve
sistem muayeneleri olağandı. Tetkiklerinde Hb:11,9 gr/dL, MCV:92fL,
kreatinin:2mg/dL, üre:136mg/dL, kan gazı analizinde kompanze metabolik asidoz saptandı. Karaciğer testleri ve elektrolitler olağan saptandı. Tam
idrar tetkikinde eritrosit ve lökosit saptanmadı. 24 saatlik idrarda protein
atılımı 249mg/gün olarak hesaplandı. C3,C4,viral hepatit belirteçleri ve
p-ANCA negatif; c-ANCA:1/32, ANA:1/320, ESR:79mm/saat saptandı.
ANA profilinde antiRo-52:+,anti-dsDNA:<10 IU/ml saptanan hastanın batın USG’de bilateral renal boyut, parenkim kalınlığı ve ekojenite olağan
izlendi. Otorinolaringolojik muayenede septumda solda Kisselbach alanına uygun bölgede muhtemel kanama odakları görüldü ve gümüş nitrat
ile koterize edildi. Vaskülitik böbrek tutulumu açısından böbrek biyopsisi
yapıldı. Biyopsi materyalinin ışık mikroskopik incelenmesinde, toplam 16
glomerülün 2 tanesinde global skleroz, bazı glomerüllerde hafif kollaps;
tübülointerstisyel mesafede hafif mononükleer infiltrasyon, ödem ve fokal tübüler atrofi saptandı, vasküler yapılar olağan görünümde izlendi.
İmmünfloresan incelemede IgG, IgA, IgM, C1q,C3 ve fibrinojen ile birikim
izlenmedi. Hasta‘c-ANCA pozitif tübülointerstisyel nefrit’ olarak değerlendirildi. Oftalmolojik değerlendirmede üveit izlenmedi ve fundus olağan
saptandı. Hastada immünsüpresif tedavi düşünülmedi, hasta klinik izleme
alındı. AntiRo-52 pozitifliği ve epistaksis yakınması olan hastaya tükrük
bezi biyopsisi önerildi, ancak hasta kabul etmedi.
TARTIŞMA: ANCA pozitif vaskülitlerin renal histopatolojik incelemesinde
tübülointerstisyel inflamasyon glomerülite eşlik edebilir. Literatürde vaskülit dışı p-ANCA pozitifliğiyle, glomerül tutulumu olmadan, saptanmış
tübülointerstisyel nefrit olguları mevcuttur. Bizim olgumuzda c-ANCA
pozitifliğinin eşlik ettiği tübülointerstisyel nefrit saptanmıştır. Shimayama
ve arkadaşları, PR3-ANCA pozitif interstisyel nefritle komplike olan Sjögren sendromu tanılı bir olgu rapor etmiştir. Olgumuzda ANA, antiRo-52
pozitifliği mevcut olup c-ANCA pozitif interstisyel nefritin olası Sjögren
sendromuna sekonder olabileceği düşünülmüştür. Ancak hasta tükrük
bezi biyopsi girişimini kabul etmedi. İnterstisyel nefritli hastalarda, tedaviyi serolojik bulguların yanında klinikopatolojik değerlendirmeye göre
yönlendirmek gereklidir.
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PB-048
Kocuria Variansa Bağlı Nadir Bir Peritonit Olgusu
Başak Boynueğri1, Gülizar Şahin1, Murat Gücün1, Murat Tuğcu1, Umut
Kasapoğlu1, Özgür Can1, Efe Boz2, Sabahat Aksaray2, Süheyla Apaydın1
Haydarpasa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
2
Haydarpaşa Numune EAH Mikrobiyoloji

1

GİRİŞ: Peritonit, son dönem böbrek yetmezliğinde CAPD ile tedavi edilen
hastalarda sık karşılaşılan ve çok ciddi hayati tehlike oluşturabilen komplikasyonlardan biridir. Sunduğumuz bu vaka, periton diyalizi uygulayan
hastalarda nadir rastlanan micrococciae ailesine mensup “Kocuria” adlı
zorunlu aerob, gram ve katalaz pozitif, koagülaz negatif bakterinin neden
olduğu bir peritonit vakasıdır.
OLGU: 50 yaşında kadın hasta, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acile başvurdu. Özgeçmişinde 10 yıldır D.Mellitus Tip 2 tanısı mevcut. 4 yıldır diabetik
nefropati nedeniyle takipli, 2 yıldır periton diyalizi uygulamakta.Hastanın
başvuru anındaki fizik muayenesinde, arteriyel kan basıncı 140/80mmHg,
nabız 86/dk, ateş 38.1ºC, Akciğer sesleri doğal, periferik ödem bulgusu
yoktu. Batın muayenesinde yaygın hassasiyet mevcuttu. Hastanın yanında getirdiği periton diyalizat sıvısı bulanıktı.Diyalizat sıvısından hücre
sayımı, kültür ve gram boyama yapıldı. Lökosit sayısı 430/μL, %70 PNL
hakimiyetinde. Periferik kanda, hemoglobin (Hb) 9.7g/dl, WBC:7970/μL,
C-Reaktif Protein (CRP) 2.08 mg/dl (0.0-0.8), sedimentasyon 119/h, kan
üre azotu (BUN) 64mg/dl ve kreatinin 4.7mg/dl ölçüldü.Diyalizat sıvısından yapılan Gram boyamada, gram (+) sferik mikroorganizmalar görüldü.
Hastanın reziduel renal fonksiyonu olduğundan tedaviye ampirik olarak
intraperitoneal vankomisin 1gr/72 saat ve seftazidim 1gr/gün olarak başlandı.Diyalizat sıvı kültüründe, Kocuria varians olarak adlandırılan çiftler
halinde sarı koloniler oluşturan Gram (+) koklar izole edildi.Tedavinin 5.
gününde diyalizat sıvısı tekrar bulanıklaştı. Kan kültüründe aynı bakteri
üredi. Hasta geriye dönük sorgulandığında, anamnezinde bu bakteriye
kaynak oluşturabilecek ev yapımı sucuk tüketimi olduğu anlaşıldı. Verilen
intraperitoneal antibiyotikler, vankomisin 1gr/4gün ve sefazolin 1gr/gün
olarak değiştirildi ve tedavi 15 güne tamamlandı. Tedavi sonunda diyalizat sıvısı berraklaştı, diyalizat sıvısındaki hücre sayısı geriledi ve hastanın
tedavi sonrası enfeksiyon kliniği tamamen düzeldi. Taburculuğundan 3
hafta sonra hasta aynı şikayetlerle tekrar hastaneye başvurdu. Diyalizat
sıvısından yapılan hücre sayımında lökosit sayısı 260/μL, %84 PNL hakimiyeti olduğu tespit edildi. İkinci peritonit atağı geçirdiği tespit edilen
hastaya ilave olarak imipenem başlandı.Antibiyotik tedavisine yanıtı olmayınca, relaps peritonit kabul edilerek, periton katateri çekildi ve hasta
düzenli hemodiyaliz programına alındı.
SONUÇ: Özellikle immünsüprese hastalarda, mikrobiyal çevrenin değiştiği ve sık rastlanılan mikroorganizmaların yerini az rastlanan ve tanınmayanların aldığı gerçeği ve tedavi başarısında etken izolasyonuna yönelik
spesifik antibiotik seçiminin önemi unutulmamalıdır.
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PB-049
Kronik Hemodiyaliz Hastasında Seans Bitimine Doğru
Gelişen Hipopotasemiye Bağlı Konvülziyon
Oktay Oymak, Tamer Arıkan, Onur Tunca, İsmail Koçyiğit, Aydın Ünal,
Murat Sipahioğlu, Bülent Tokgöz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kayseri
Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda % 10 civarında görülebilen
konvülziyonlar, hasta ve hemodiyaliz personeli için oldukça sıkıntılı bir
durum olup, hastanın ölümüne neden olabilmektedir. Burada hemodiyaliz
sonuna doğru konvülziyon geçiren bir kronik diyaliz olgusu sunulacaktır.
63 yaşında kronik böbrek yetmezliği olan hasta, 15 yıldır diyalize girmektedir. Hastanın 15 gündür diyaliz sonuna doğru kasılmaları oluyormuş.
Nöroloji Bölümünce değerlendirilen hastaya, fenitoin 2x100 mg başlanmış ve diyalize devam edilmiş. Ancak hastanın diyaliz sonuna doğru olan
konvülziyonları devam etmesi üzerine kliniğimize sevk edilmiş.
Yapılan FM’de; genel durum orta, kan basıncı 120/90 mmHg, nabız 98/
dk, ateş 37.5 °C, sol kolda arteriovenöz fistülü mevcut. Tetkikler; hemoglobin: 7.5 g/dL, lökosit: 4000/mm3, trombosit: 131000/mm3, glikoz: 91
mg/dl, kan üre azotu: 39 mg/dL, kreatinin: 3.4 mg/dL, potasyum: 4.2
mmol/L, sodyum: 134 mmol/L, klor: 96 mmol/L, kalsiyum:8.2 mg/dl,
magnezyum: 1.2 mg/dl, total protein: 6.2 g/dL, albumin: 2.1 g/dL. Yapılan
Nöroloji konsültasyonunda elektroensefalografi ( EEG) ve kranial magnetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi. Çekilen kranial MRG’de serebral
hemisferlerde iskemik glottik degişiklikler gözlendi. EEG’de, temporoparietal bölgede seyrek olarak zemin ritminde teta keskin dalgaları izlendi.
Hastaya Nöroloji bölümünce, fenitoin kesilip valproik asit 2x500 mg/gün
başlandı. Antikonvilzan tedavi alır iken, diyaliz sonuna doğru konvülziyonların tekrarladığı gözlendi. Hastada olası elektrolit dengesizliği olabileği
düşünülerek kan örneği alınıp diyaliz sonlandırıldı. Bakılan serum elektrolitlerde; sodyum: 133 mmol/L, potasyum: 2.6 mmol/L, kalsiyum: 7.8 mg/
dl, magnezyum: 1.1 mg/dl, klor: 101mmol/L, glikoz: 100 mg/dl idi.
Hastanın diyaliz sonuna doğru potasyum değerinin düştüğü görülmesi
üzerine, sonraki diyalizinde potasyumu 3 mmol/L olan diyalizat kullanıldı.
3 mmol/L potasyumlu diyalizat ile yapılan diyalizde hastada konvülziyon
görülmedi tedavisi tekrar düzenlenerek, diyalize girdiği merkez ile temasa geçilerek 3 mmol/L potasyumlu diyalizat kullanılması önerilip taburcu
edildi. Hastanın sonraki kontrolünde konvülziyonun tekrarlamadığı görüldü.
Olgumuzda, diyaliz sonuna doğru serum potasyumundaki görülen düşüşün, hücre membran potansiyelini artırarak konvülziyonları tetiklediğini
düşünmekteyiz.
Sonuç olarak; diyalizde konvülziyonları tekrarlayan hastalarda düşük potasyumlu diyalizatın, sorunu tetikleyen bir faktör olabileceği ve bu hastalarda 3 meq/L potasyumlu diyalizat kullanımının uygun olacağı akılda
bulundurulmalıdır.

PB-051
Vaskülitik Kolit gelişen nadir bir Wegener Granülamatoz
olgusu

Tamer Arıkan, Onur Tunca, İsmail Koçyiğit, Aydın Ünal, Murat
Sipahioğlu, Bülent Tokgöz, Oktay Oymak

Beytullah Altınkaynak1, Garip Şahin2

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Renal transplantasyon sonrası dönemde kullanılan immun supressiflere
bağlı bir takım yan etkiler haricinde, transplantasyon sonrası renal arter
veya renal vende stenoz veya tromboz gibi istenmeyen vasküler komplikasyonlar da görülebilmektedir.
Burada, ishali olan ve aynı zamanda yoğun diüretik kullanan ve sonrasında renal arter trombozu gelişen bir böbrek nakli olgusunu sunmayı
amaçladık.
69 yaşında bayan hasta 21 yıl önce canlı vericiden böbrek nakli olmuş.
Dört beş gündür karın ağrısı, ishal, bulantı ve son üç gündür idrar çıkışında aniden azalma nedeniyle kliniğimize sevk edilmiş.
Yapılan FM’de; genel durum orta, kan basıncı 90/60 mmHg, nabız 102/dk,
ateş 36.5 °C dil kuru, deri turgor tonusu azalmış, bağırsak sesleri hiperaktif, batın sağ alt kadranda nakil operasyonu izi ve nakil böbrek lojunda
palpasyonda ağrı mevcut idi. Tetkiklerinde; hemoglobin: 11.5 g/dL, lökosit: 14790/mm3, trombosit: 234000/mm3, BUN: 80 mg/dL, kreatinin: 4.2
mg/dL, potasyum: 5.7 mmol/L, sodyum:129 mmol/L, total protein: 5.7 g/
dL, albumin: 2.2 g/dL idi. Hastanın kullandığı ilaçlar; siklosporin 2x50mg/
gün, deltakortil 1x5 mg /gün, aldaktazid 1x50 mg/gün ve furosemid 1x40
mg/gün seklinde idi. Bir ay önceki kontroldeki BUN: 64 mg/dl, kreatinin:
1.0 mg/dl idi. Hastaya öncelikle sıvı elektrolit replasmanı yapıldı. Anurik
olması ve nakil böbrek lojunda ağrı olması nedeni ile renkli doppler ultrasonografi (USG) yapıldı, nakil böbrekte arteriyel kan akımının değerlendirilememesi üzerine doppler USG’den hemen sonra renal anjiografi
yapıldı ve nakil böbreğini besleyen arterin total tromboze olduğu görüldü.
Resim 1
Hastanın perfüzyon bozukluğunun uzun süreli olması nedeni ile böbrek
nonfonksiyone kabul edilip hemodiyaliz proğramına alındı.
Nakil böbrekte trombotik komplikasyonlar % 0,5 civarında görülmektedir.
Erken dönemde çoğunlukla teknik hatalarla ilişkilidir. Geç dönemde ise;
atrial fibrilasyon, renal arter travmaları, aorta veya renal arterin aterosklerotik hastalıkları, koagulasyona eğilimin arttığı durumlar ve insitu trombüsler nedeni ile oluşabilmektedir. Olgumuzda, 4-5 günlük ishal, kusma
ve bununla birlikte diüretik kullanılmasının oluşturduğu dehidratasyon ve
koagulasyon eğilimi artışının, renal arter trombozuna ve renal infarkt gelişmesine neden olduğunu düşünmekteyiz.
Renal transplantasyon yapılmış hastalarda, dehidratasyondan kaçınma
ve diüretik ilaçlarla tedavi konusunda hastanın eğitilmesi, organ kaybına
yol açan renal arter trombozu gibi komplikasyonların önlenmesinde ihmal
edilmemesi gereken bir konudur.
Nakil böbrek arterinde total tromboz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD/Nefroloji BD
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Wegener granülomatozisi, en sık üst solunum yolları, akciğerler, paranazal sinüsler ve böbrekleri tutan fakat herhangi bir organ sistemini de etkileyebilen, histolojik olarak nekrotizan granülomatöz vaskülit ile karakterize bir hastalıktır. Vaskülitik kolit wegenerli hastalarda üst solunum yolu
ve böbrek tutulumuyla birliktedir. c-ANCA pozitifliği tanıda yardımcıdır ve
duyarlılığı %91, özgüllüğü % 99’dur. İmmunsüpresif tedaviye iyi yanıt
verir. Post mortem çalışmalarda wegenerin gastrointestinal sistem tutulumu gösterilmesine rağmen klinikte nadir olarak görülür. Bizim olgumuz
böbrek, akciğer tutulumu ve c-ANCA pozitifliği ile wegener tanısı konulmuştur. Takibinde wegenere bağlı kolit ve hemoraji gelişen, immünsüpresif tedaviyle kanaması kontrol altına alınan 54 yaşında bir erkek hastayı,
wegener granülomatoz ve vaskülitik kolit birlikteliğinin literatürde nadir
görülmesi nedeni ile sunulmaya değer bulunmuştur
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PB-050
İshal Ve Diüretik Kullanımı İle İlişkili Nakil Böbrek
Arterinde Total Tromboz

PB-052
Nefrotik Sendrom Ve Pulmoner Emboli İle Prezente Olan
IgA Nefriti Vakası
Gökhan Karakaya1, Aydın Atakan1, Beyza Atakan2, Kerem Yiğit Abacar1,
Gülistan Gümrükçü3, Figen Vardar Aker3, Ali Özdemir1
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Üsküdar Devlet Hastanesi, İstanbul
3
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
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GİRİŞ: Günümüzde tüm dünyada en sık görülen primer glomerülonefrit
immünglobulin A (IgA) nefritidir. IgA nefriti mezengial alanda aşikar IgA
depolanması ile karakterize proliferatif bir glomerülonefrittir. Ig A nefropatili hastaların %40-50’ si sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben makroskopik hematüri atağı ile başvurur. Hastaların %30-40’ ında
mikroskobik hematüri ve hafif proteinüri bulunmaktadır. Hastaların %5
inden azında nefrotik sendrom kliniği gelişir.
Biz burada nefrotik sendrom ve buna bağlı hiperkoagülabilite sonucu
gelişen pulmoner emboli ile prezente olmuş 34 yaşında erkek bir hasta
sunduk.
OLGU: 34 yaşında erkek hasta plöritik tipte göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ve bacaklarda şişlik şikayetleri ile servisimize yatırıldı. Fizik muayenede
akciğer bazallerinde solunum sesleri alınmıyordu. Bilateral +++ pretibial
ödemi mevcuttu. Solunum sıkıntısı bulunan hastadan alınan kan gazında
hipokarbi ve hipoksi vardı. Pulmoner emboli düşünülen hastanın toraks
BT anjiografisinde sol ana pulmoner arterde emboli ile uyumlu dolma defekti ve solda plevral efüzyon saptandı. Rutin tetkiklerinde serum total
protein ve albumin değerleri düşük, lipidleri yüksekti (Tablo-1). 24 saatlik
idrarda 8 g/gün proteinüri saptandı. Nefrotik sendrom tanısı ile yapılan
böbrek biopsisinde mesengial hücre proliferasyonu ve immun floresans
boyamada mesengial yoğun IgA depolanması saptandı(Resim-1). Bu bulguların ışığında IgA nefritine bağlı gelişmiş nefrotik sendrom ve pulmoner
emboli tanısı konuldu.
Hastaya steroid 1mg/kg/ gün, lansaprazol, aminoasit preparatları, ACE
inhibitörleri ve statin tedavisi başlandı. Biopsi sonrası 3. gün pulmoner
emboliye yönelik düşük molekül ağırlıklı heparin ve sonrasında warfarin
tedavisi başlandı.
Takip eden 6 aylık süre de hastanın steroid dozu 8 mg/gün dozuna kadar
azaltıldı. Hastanın lipid profili normale geldi. Protinüri 1 gr/güne geriledi.
Albümin değeri 4,2 ye yükseldi. Pulmoner emboliye ait semptomlar ve
ödemler kayboldu. Tedavinin 6.ayında warfarin tedavisi kesildi. Hasta son
olarak 4mg/gün metil prednisolon, ACE inhibitörü, lansaprazol tedavisi ile
takip edilmektedir.
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TARTIŞMA: Ig A nefriti toplumda en sık görülen glomerülonefrit tipi olup,
en sık klinik prezentasyon asemptomatik hematüri şeklindedir.Hastaların
büyük çoğunluğunda proteinüri non-nefrotik sınırlarda olup hastaların
%5’inde nefrotik düzeyde proteinüri görülür. Bizim hastamız 8gr/gün
proteinürisi ve diğer klinik laboratuar bulguları ile tipik nefrotik sendrom
ile başvurmuştur. Nefrotik sendroma bağlı derin hipoalbüminemiye bağlı
artmış hiperkoagülobilite bilinmesine karşın Ig A nefritinin seyrinde pulmoner emboli ile prezentasyon oldukça nadirdir.
Resim-1

Yasemin Soyoral1, Senar Ebinç2, Zehra Kurdoğlu3, Habib Emre1, Enver
Yüksel1, Hüseyin Beğenik1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, VAN
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
VAN
3
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana
Bilim Dalı, VAN
1

Kronik böbrek yetmezliği ve diyaliz hastalarında gebelik nadir bir durumdur. Gebelik sürecinde pelvikaliksiyel sistem ve üreterlerde progesteronun da etkisi ile dilatasyon meydana gelmektedir.Literatürde KBY'li gebelerde GFR 20 ml/dk altına düşünce diyalize alınması ve BUN düzeyinin 50
mg/dl'nin altında tutulması önerilmektedir. Kliniğimize başvuran kronik
böbrek yetmezliği tanılı hastada gebeliğe bağlı hidronefroz tablosu mevcut idi. Hasta double J kateter takılarak ve sık hemodiyaliz desteği sağlanarak takip edildi. Hasta kendisine 2 ay önce hemodiyaliz önerildiği halde
girmemesine ve başvuru BUN değerinin çok yüksek(173 mg/dl) olmasına
rağmen 29.haftada başarılı doğum gerçekleşti. Nadir görülmesi nedeni ile
bu vakayı sunmak istedik.

Tablo-1
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Gebeliğe Bağlı Hidronefrozun Eşlik Ettiği KBY'Lİ Hastada
Gebeliğin Başarılı Yönetimi

Parametre

Sonuç

Referans aralığı

BUN (mg/dL)

10

4,6-23

Kreatinin (mg/dL)

0,72

0,4-1

Serum sodyum (mEq/L)

138

135-145

Serum potasyum (mEq/L)

4,3

3,6-5

Kalsiyum (mg/dL)

7,4

8,4-10,2

Fosfor (mg/dL)

3,8

2,5-4,6

Total protein (g/dL)

4,3

6,4-8,3

Serum albumin (g/dL)

2,3

3,4-5

TSH (mikron IU/mL)

1,98

0,34-5,6

Serbest T4 (ng/dL)

1

0,58-1,64

Parathormon (pg/mL)

53,2

22.2-108.9

C3c (g/dL)
C4 (g/dL)

149
37

79-152
16-38

Mikroprotein (g/24 saat)

8

0-0.15

Kan gazı
pH
pO2 (mmHg)
pCO2 (mmHg)
HCO3 (mmol/L)

7,38
63
30
23

7,35-7,45
83-108
32-48
22-24

OLGU SUNUMU: Halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma şikayeti ile başvuran
ve iki ay öncesine kadar böbrek hastalığına dair öyküsü olmayan 29 yaşında bayan hastaya dış merkezde 2 ay önce kronik böbrek yetmezliği tanısı
konarak hemodiyalize girmesi önerilmişti. Hemodiyalize girmeyi reddeden hastanın yapılan fizik muayenesinde tansiyon arterial:140/90mmhg,
nabız:72/dak, solunum sayısı:18/dakika, ateş:37,2C, deri turgor tonusu
hafif azalmış, oral mukozalar kuru idi. Diğer fizik muayene bulguları doğal idi. Hastanın yapılan tetkiklerinde Hg:9.7gr/dl (11-18gr/dl), MCV:82
fl (80-100 fl), WBC 10000/ml (4000-11000), Trombosit: 145000/
ml(150000-400000), BUN:173 mg/dl, kreatinin:7,7 mg/dl (0,4-1,2 mg/
dl), LDH:395 U/L(240-480 U/L), ALT:14 U/L(0-41U/L), Albümin:3,9g/dl
(3,5-5,2g/dl), Globulin:3,6g/dl, CRP:9,4 mg/dl (0-5 mg/dl), Demir:70 ug/
dl (37–145 ug/dl), Demir Bağlama Kapasitesi: 164ug/dl (112-346 ug/dl),
Ferritin: 80 ng/mL, pH: 7,55, HCO3: 25 pCO2:60 olup tam idrar tetkikinde:
lökosit 22 HPF, RBC: 36 HPF, proteinüri:100 mg/dl idi. Yapılan ultrasonografik görüntülemede; 25 haftayla uyumlu FKA(+) fetüs izlendi. Sağ
böbrek 86x34mm, sol böbrek 99x50mm boyutunda olup bilateral böbrek
parankim ekosu grade 3 artmıştı. Sağ böbrek grade1-2 HÜN, Sol böbrek
grade 2-3HN mevcuttu. Hidronefrozu olması nedeni ile ürolojiye danışılarak bilateral double J kateter takıldı.Hastaya sağ geçici juguler kateter
takılarak haftada 5 gün hemodiyalize alındı. Gebeliğinin 29. Haftada C/S
ile sağlıklı doğum gerçekleşti.
Sonuç olarak; kronik böbrek yetmezlikli gebelerde gebeliğe bağlı hidronefrozun böbrek yetmezliğine katkıda bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

RESİM-1
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PB-054
İlginç bir akut böbrek hasarı olgusu:Sistemik Lupus
Eritematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder
Katastrofik Antifosfolipid Sendromu
Okan Akyüz1, Alper Bayrak1, Mustafa Güneş1, Sercan Kiremitçi1, Aslı
Yörüsün3, Pınar Zehra Büyükyazıcı1, Derya Şenel Yıldız1, Öznur Sadioğlu
Çağdaş1, Nurullah İlhan1, Gülistan Gümrükçü2, Pembegül Güneş2,
Müşerref Funda Türkmen1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları
Kliniği,İstanbul
2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji
Kliniği,İstanbul
3
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Dermatoloji
Kliniği,İstanbul
1

GİRİŞ: Antifosfolipid sendromu(AFS),klinikte vasküler tromboz veya
gebelik komplikasyonları ile kendini gösteren;trombositopeni,antifosfo
lipid antikorlarının (AFL) sürekli pozitifliği ile karakterize otoimmün bir
sendromdur.Akut böbrek hasarıyla kliniğimize başvuran olgu SLE/Sjögren overlap sendromuna sekonder KAFS olarak değerlendirildi;literatürde
olgu sayısının azlığı, mortalite ve morbiditesinin yüksek olması sebebiyle
incelemeyi uygun gördük.
OLGU: 70 yaşında, 60 kg ağırlığında kadın hasta 3 gün önce başlayan sağ
kol ekstensör yüzde morarma şikayetleri ile acil servise başvurdu.Fizik
muayenede sağ kulak kartilaj üst kısmı 2*2cm, burun ucunda 1*0,5cm,
sağ yanakta 3*2cm, sağ önkol ekstensör yüzün tamamına yakınında ve
kol lateral kısmında 5*5cm,sağ el dorsal yüzde ve tırnak yatağında siyanoz ve nekrotik lezyonları vardı.Kan basıncı sağ koldan 120/80mmHg,sol
koldan 190/100 mmHg,göz ve göz dibi muayenesinde grade-2 hipertansif değişiklikler saptandı.Schirmer testi pozitif saptandı.p-ANCA/
MPO,c-ANCA/PR3,RF,Ant-Jo-1,anti-Scl70,Anti-Sm,Anti-Sm/RNP,Antihiston,AMA negatif. CD55-59, ADAMS-13 düzeyleri normal.Hepatit markerları negatif.Periferik yaymada nadir trombosit,şistositler görüldü.24
saatlik idrar miktarı 1800ml olup,550mg/gün proteinüri saptandı.Faktör-5 leiden,protombin gen,metilentetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonu saptanmadı.Arteryel kan gazında artmış anyon açıklı metabolik asidoz
vardı.
TARTIŞMA: AFS bilinen major risk faktörlerinin olmadığı tekrarlayan
arteryel-venöz trombozis, trombositopeni ve tekrarlayan düşüklerle seyreden otoimmün bir sendromdur.Olgumuzda anamnezde geçirilmiş miyokarda infarktüsü,iki kez geçirilmiş serebral infakt mevcut olup,son bir
haftada gelişmiş sağ el dorsumunda venöz tromboz mevcut olup bilinen
major risk faktörleri mevcut değildi.Cilt biyopsisinde trombotik mikroanjiopati saptandı.Dokuda bu şekilde küçük damar trombozunun histopatolojik olarak gösterilmesi KAFS‘ın major tanı kriterlerinden birisi olup;cilt
tutulumunu gösteriyordu.Ayrıca kan basıncı yüksek olup,kreatinin
yüksekliği,proteinüri varlığı böbrek tutulumunu gösteriyordu.Periferik
yaymada şiştosit görülmesi,retikülositoz,anemi varlığı,LDH yüksekliği
de mikroanjiopatik hemolitik anemiyi destekliyordu.Böbrek biyopsisinde ATN saptandı.Olguda lupusantikoagülanları 12 hafta arayla pozitif
olarak tespit edildi.Tüm bu bulgularla olgu olası KAFS olarak değerlendirdi.Malar raş,oral ülserler,göz ve ağız kuruluğu saptananhastada,trom
bositopeni,lökopeni,lenfopeni,hipokomplemantemi,ANA,anti-RO,tiroid
otoantikorları,hemolitik anemi olmadan direkt coombs pozitifliği saptanması nedeni ile KAFS’ın SLE/Sjögren overlap sendromuna sekonder
olduğuna karar verildi. Renal biyopsisi ATN olarak değerlendirildi.Sonuç
olarak tromboembolik olayla başvuran ve altta major risk faktörleri bulunmayan hastalarda özellikle birden fazla organ tutulumu olan hastalarda
antifosfolipid sendrom akla gelmeli ve vakamızda olduğu gibi sekonder
nedenler düşünülmelidir.

Olgunun sağ önkol ekstensör yüzün tamamına yakınında ve kol lateral kısmında
5*5cm, sağ el dorsal yüzde ve tırnak yatağında siyanoz ve nekrotik lezyonları

Olgunun başvuru ve taburculuğu sırasındaki hematolojik,biyokimyasal
ve immünolojik parametreleri
Tetkik Adı
BUN
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Hemoglobin
Düzeltilmiş Retikülosit(%0,5-2)
Haptoglobulin(30-200mg/Dl)
aPTT
Mikroalbüminüri(24 saat)
Proteinüri24 saat)
Kompleman C3c (79-152
mg/dL)
Kompleman C4(16-38 mg/
dL)
pH
Klor
PCO2
HCO3
ANA
Anti-dsDNA
Lupus antikogülanı
Kriyoglobulin
Anti-beta-2-glikoprotein- 1
IgM
Anti-SSA(Ro)(60Kd)
Anti-SSA(Ro)(52Kd)
Anti-SSB(La)
Direkt coombs IgG
Anti-kardiyolipin IgM
Anti-kardiyolipin IgG
Antifosfatidilserin IgG
Antiribozomal P proteini

Başvuru Sırasında
64mg/dL
2,59mg/dL
137mEq/L
4,5mEq/L
8,45g/dL

Taburculuk Sırasında
36mg/dL
1,16mg/dL
135 mEq/L
4,3 mEq/L
10,2g/dL

%3
40mg/dL
60 saniye
410mg/gün
550mg/gün

30mg/gün
100mg/gün

73,2 mg/dL

83,9 mg/dL

10,2mg/dL

16,3 mg/dL

7,38
102 mEq/L
31,9 mm/Hg
18,3 mmol/L
Elisa 1,74U/ml(pozitif)
IFA 2 pozitif granüler
boyanma paterni
8,34U/ml(negatif)
Pozitif
Negatif

7,43
107 mEq/L
37,1 mm/Hg
23,9 mmol/L

Pozitif

Negatif
3 pozitif
2 pozitif
Negatif
Pozitif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif

Negatif
Negatif
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PB-055
İnfektif endokardit zemininde gelişmiş immün kompleks
glomerülonefriti

PB-056
Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni
olabilir mi?İki olgu sunumu

Burak Karakaş, Mehmet Uzun, Utku Erdem Soyaltın, Ömercan
Toğaloğlu, Emin Taşkıran, Mustafa Yıldırım, Bilgin Demir, Harun Akar

Pınar Zehra Büyükyazıcı1, Alper Bayrak1, Okan Akyüz1, Sercan Kiremitçi1,
Süleyman Baş1, Melike Günay1, Nurullah İlhan1, Öznur Sadioğlu Çağdaş1,
Derya Şenel Yıldız1, Mustafa Güneş1, Gamze Kılıçoğlu2, Müşerref Funda
Türkmen1

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İzmir
GİRİŞ: İmmün kompleks aracılı glomerülonefrit, birçok enfektif vaka sonrasında bir komplikasyon olarak karşımıza çıkabilir. Bu enfektif proçeslerden bir tanesi de infektif endokardittir. İmmun komplekslerin glomerüllerde depolanması, inflamatuar hücrelerin aktive olmasında ana patojenik
faktördür. İnfektif endokarditte dolaşan immün komplekslerin seviyesi ve
hipokomplementemi derecesi özellikle glomerulonefrit olmak üzere immünolojik durumların varlığı ile koreledir.
OLGU: Bilinen serebrovasküler olay, epilepsi öyküsü olan ve mitral kapak
replasmanlı 58 yaşındaki erkek hasta iki gündür bilinç bulanıklığı, ishal,
ateş şikayeti ile acil servise getirilmiş. Hastanın valproik asit ve varfarin
dışında ilaç kullanım öyküsü yoktu. Ta: 110/80 mm/hg, Nabız: 88/dk,Ateş:
38,5 idi.Nörolojik muayenesinde bilinç açık, kooperasyon ve oryantasyon
kısıtlı idi.Diğer sistem muayenelerinde ense sertliği dışında ekstra patoloji saptanmadı. Hastanın laboratuar verileri şu şekilde idi:INR: 3,3,PTT:
34,4 sn, PTR: 39,2 sn,Hg: 11,3 gr/dl trombosit: 38 k/ul, lokosit: 7,5 k/
ul,üre: 187 mg/dl, kreatin: 6 mg/dl,ast: 80 u/l, alt: 51 u/l,total biluribin:
5,7 mg/dl, direkt biluribin: 3,6 mg/dl, sodyum: 130 mmol/l,potasyum:
3,9 mmol/l,laktik dehidrogenaz:580 U/L. Trombositopenisi olması üzerine hastaya periferik yayma yapıldı. Şistosit yoktu, sferositleri mevcuttu.
Laboratuar tetkiklerinde coombsları pozitif saptandı. Trombositopeni nedeniyle lomber ponksiyon yapılamayan ve fizik muayenede ense sertliği
olan hasta üremik ensefalopati, menenjit, evans sendromu ön tanıları
düşünüldü. Takibinde üremik ensefalopati ön tanısıyla diyalize alındı. Menenjite yönelik olarak meropenem başlandı. Trombositleri 12 bine düşen
hastaya evans sendromuna yönelik 1 mg/kg metil prednizolon başlandı.
Evans sendromu etyolojisine yönelik olarak bakılan tetkiklerinde; C3:53
mg/dl(79-152), C4:6,2 mg/dl(16-38),ANA, anti ds-DNA negatif saptandı.
Mitral kapak replasmanı öyküsü ve ateşi olması nedeniyle infektif endokardit ön tanısı ile ekokardiyografi(EKO) yapıldı. Vejetasyon görülmedi.
Hastanın hidrasyon, diyaliz, antibiyotik tedavisinden sonra klinik olarak
bilincinde düzelme izlendi. Ara ara ateşi olan hastaya enfektif endokardit? açısından kontrol EKO yapıldı ve vejetasyon görülmedi. Tekrarlayan
ateş nedeniyle tedavisine vankomisin eklendi. Ateş odağı açısından batın
ultrasonografi(USG) çekildi. Batın USG' de; dalak medial yüzde subkapsüler 43 ve 20 mm boyutunda hipodens alanlar (abse?) görüldü. Bunun
üzerine infektif endokardit açısından transözefagial eko yapıldı.Mitral protez kapak atriyal yüzünde 0,6x1,1 cm vegetasyon ile uyumlu görünüm
izlendi.
SONUÇ: Mevcut tedavi altında böbrek fonkisyon testleri, anemisi, trombositopenisi, kliniği düzelen hasta tedavisinin devamı için enfeksiyon hastalıklarına nakil verildi.İnfektif endokardit zemininde %20 vakada immün
kompleks glomerulonefrit, otoimmün hemolitik anemi ve immün trombositopeni görülebilir. Nadir görülen bu vakayı sizlerle paylaşmak istedik.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları
Kliniği,İstanbul
2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji
Kliniği,İstanbul
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GİRİŞ: NCS ile ilgili sınırlı sayıda klinik çalışma olmakla birlikte en sık
karşılaşılan semptom ve bulgular sol böbreğin venöz hipertansiyonuna
bağlı sol yan ağrısı, hematüri ve proteinüridir.Disparoni,dizüri,dismenor
e,skrotal ve alt ektremitede variköz ven oluşumu,karın ağrısı diğer nadir
görülen semptom ve bulgulardır.Daha nadir olarak Nutcracker(NCS)'ın
arteryel hipertansiyona da yol açabildiği bildirilmiştir.Arteryel hipertansiyonun sekonder nedeni araştırılan iki genç olgumuzda NCS saptadık ve
irdelemeyi uygun bulduk.
Olgu-1:26 yaşında kadın hasta.Mesleği hemşirelik olan hasta kan basıncı yüksekliğinin ilk defa 13 yaşında saptandığını,özellikle ayakta
uzun süre durunca, yorulunca kan basıncının 160/100mmHg' ye kadar
yükseldiğini,birlikte fenalık hissi, taşikardisi olduğunu ifade ediyor.Fizik
muayenede her iki koldan kan basıncı 135/85mmHg, nabız 80/dk.
Olgu-2:16 yaşında erkek hasta başağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Çocukluğundan beri yorulunca başağrısı olduğunu ifade ediyor.
Her iki üst ekstremiteden ölçülen kan basıncı 180/110mmHg,nabız 100/
dk.
Her iki olgunun soy ve öz geçmişinde başka bir özellik,fizik muayenede patolojik bulgu yok.Her iki olgunun rutin biyokimyasal ve hematolojik
tetkikleri,tiroid fonksiyon testleri,sedimantasyon,CRP,C3,C4,venöz kan
gazı normaldi.Göz dibi muayenesinde olgu-1’de grade-1 hipertansif değişiklikler saptandı,olgu-2’de ise normal olarak değerlendirildi.Ayaktan
24 saatlik kan basıncı takiplerinde olguların gündüz saatlerinde,uzun
süre ayakta kalmakla ortaya çıkan hipertansif atakları olduğu saptandı.
BT anjioda her iki olguda sol renal ven abdominal aorta ile SMA arasında
sıkışmış görünümde olup,sol renal ven dilate izlenmekteydi.
TARTIŞMA:NCS sol renal venin aorta ve SMA arasında sıkışması sonucu
çeşitli semptomlara yol açabilmektedir.NCS tanısı dikkatli bir fizik muayeneyi takiben renal arter doppler USG, BT veya MR anjio ile konulabilir.Her
iki olgumuzda da kesin tanı BT anjio ile konuldu.NCS ‘nin arteryel hipertansiyon ile birlikte bulunabileceğini gösteren az sayıda literatür çalışması vardır.Buna karşılık NCS’nin hipertansiyon nedeni olmadığını,NCS ile
hipertansiyonun ile birlikte görülmesinin tesadüfi olduğunu düşünenler
de vardır.Sekonder hipertansiyon yönünden değerlendirilen iki olgumuzda da hipertansiyonu izah edecek NCS dışında bir patoloji saptayamadık.
Ayaktan kan basıncı takiplerinde olguların özellikle gündüz saatlerinde
uzun süre ayakta kaldıkları zaman kan basıncı yükseklikleri olduğunu
saptadık.Bu nedenle özellikle hipertansif ataklar sırasında PAK(plazma
aldosteron onsantrasyonu) ve PRA(plazma renin aktivasyonu)’nın yükseliyor olabileceğini; arteryel hipertansiyonun NCS’ye bağlı olabileceğini
düşündük.
SONUÇ: Adölesan veya genç hastalarda sekonder hipertansiyon nedenleri arasında nadir olarak NCS de rol oynayabilir.Bu konuda daha geniş, kan
basıncı ve serum PAK, PRA düzeylerinin monitorize edildiği olgu çalışmalarına gereksinim vardır.
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Olgu-2 BT Anjiyo görüntüsü

Hakkı Yılmaz1, Osman İnan2, Hüseyin Tuğrul Çelik3, Mukadder Ayşe
Bilgiç1, Nuket Bavbek1, Ali Akçay1
Turgut Özal Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bölümü, Ankara.
2
Yenimahalle Devlet Hastanesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara.
3
Turgut Özal Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara.
1

AMAÇ: Fonksiyonel Demir eksikliği (FDE) hemodiyaliz hastalarında giderek artmaktadır. FDE gelişime yol açan mekanizmalar halen tam olarak
anlaşılmamıştır. GDF-15 kalp yetmezliği ve bazı kanser türleri olan hastalarda diagnostik ve prognostik bir biobelirteç olduğu gösterilmiştir. bunlara ilaveten, yüksek seviyedeki GDF-15, demir düzenleyici protein olan
hepcidini baskılamaktadır ve demir eksikliğinde GDF-15 sentezi artmaktadır. FDE, Hepcidin ve GDF-15 arasındaki bağlantı günümüze kadar bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, kronik hemodiyaliz(HD) hastalarında
FDE, hepcidin ve GDF-15 arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Olgu-1 ve Olgu-2’nin idrar analizi vePAK/PRA düzeyleri
Olgu-1
(ayakta)

Olgu-1
(yatarak)

Olgu-2
(ayakta)

Olgu-2
(yatarak)

Mikroalbuminüri/
kreatinin(spot idrarda)

10.58

-

5

-

Mikroalbümin mg/gün

0.27

-

5.33

-

Protein gr/gün

0.350

0.200

0.300

0.07

İdrar sedimenti

15-16
eritrosit

-

7-8
eritrosit

-

Plazma aldosteron
konsantrasyonu ng/dl

-

13

-

13

Plazma renin aktivitesi
ng/ml/saat

-

0.92

-

0.75

PAK/PRA

-

14

-

12
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PB-057
Hemodiyaliz hastalarında, Fonksiyonel Demir Eksikliği ile
GDF-15'in ilişkisi

MATERYAL-METOD: 105 HD hastasında ve 40 sağlıklı kontrolde serum
GDF-15 ve hepcidin düzeyi ölçüldü. Demir parametreleri, hemogram ve
biyokimyasal verileri kaydedildi. FDE tanımlaması güncel kılavuzlar esas
alınarak [Belirtilen tüm kriterleri tutan hastalar FDE kabul edildi: ferritin
>800 ng/mL, TSAT < 25%, Hb düzeyi <11 g/dL ve retikülosit hemoglobin
içeriği (reticulocyte haemoglobin content (CHr) <29 pg)] yapıldı. Aşikar
demir eksikliği olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: FDE olan HD hastaları grup1(n=53), hemoglobini=11-12 ve
yeterli demir deposu olan HD hastaları grup2(n=52) ve grup3(n=40) anemisi olmayan (Hb >13.0 g/dL erkeklerde ve >12.0 g/dL kadınlarda) ve
yeterli demir deposu olan [ferritin >100 ng/mL and (TSAT) levels > 25%]
hastalardan oluşmaktaydı. GDF-15 ve Hepcidin düzeyi grup1’de grup 2
v3 ‘e kıyasla belirgin yüksekti (Tablo 1). Tüm gruplarda GDF-15; ferritin,
hepcidin ve CRP ile koreleydi. Grup1’de GDF-15 sadece ferritin ve CRP
ile koreleydi. FDE’nin tespit edilmesinde GDF-15 hepcidin’den daha iyi bir
belirteçdir[AUC=0.982(0.013) vs AUC=0.921(0.027); P=0.0324]
SONUÇ: GDF-15, FDE’nin belirlenmesinde ümit vaat eden bir belirteç gibi
gözükmektedir. GDF-15’in FDE gelişimine katkısı hepcidin, kronik inflamasyon veya bilinmeyen yolaklar sayesinde olabilir.
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PB-058
Sitagliptinin Diabetik Nefropatili Hastalarda Ortalama
Trombosit Hacmi Üzerine Etkisi
Erkan Şengül1, Koray Çelebi2, Mustafa Baki Çekmen3, Ahmet Yılmaz4,
Galip Egemen Atar5, Emel Bozyel5, Esra Yeşilyurt5, Emre Dönmez5
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kocaeli
4
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli
5
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Kocaeli
1

2

AMAÇ: Ortalama trombosit hacmi (OTH), diabetik hastalarda platelet reaktivetisindeki artışı gösteren bir belirteçtir. Sitagliptin, dipeptidil peptidaz
4 inhibitörü olan yeni sınıf oral antidiyabetik bir ilaçtır.Bu çalışmada, sitagliptinin OTH üzerindeki etkisi incelenmiştir.
METOD: Bu çalışma, tip 2 diabetik nefropati hastalığı olan 74 hastada
(42 bayan ve 32 erkek) gerçekleştirildi. Tedavi öncesinde trombosit sayısı, OTH, açlık ve tokluk serum glukozu (AKŞ, TKŞ), hemoglobin A1c
(HbA1c), sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyini içeren klinik ve laboratuar verileri kaydedildi. Ardından 100 mg sitagliptin tedaviye eklendi.
Sitagliptin tedavisine başlandıktan 3 ay sonra tüm incelemeler yeniden
yapıldı. İstatistiksel analizler SPSS 15.0 versiyonu ile yapıldı.
SONUÇLAR: AKŞ, TKŞ ve HbA1c seviyeleri anlamlı olarak azaldı (p<
0.001, p<0.001). Sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyleri anlamlı olarak
düştü (p<0.001, p<0.001). Trombosit sayısında azalma olmakla birlikte
istatistiksel olarak anlamlı değildi. OTH’de istatistiksel olarak anlamlı düşme görüldü (p=0.020).
TARTIŞMA: Bu çalışmada OTH’nin anlamlı olarak düştüğü görüldü. Kan
şekerlerinde düşüşe ek olarak sistolik kan basıncı ve diastolik kan basıncındada düşüş olduğu saptandı. Sitagliptinin OTH üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

PB-059
Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Hastalarında
Serum Omentin-1 Düzeyi İle İnflamasyon ve Karotis
Aterosklerozu Arasındaki İlişki
Erkan Şengül1, Gökhan Duygulu2, Sevim Dindar3, Fatih Bünül3, Galip
Egemen Atar3, Didem Eroğlu3, Selen Şipal3, Zeynep Öztürk3
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli
3
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Kocaeli
1

2

AMAÇ: Omentin-1, ateroskleroz gelişimini negatif olarak etkilemektedir.
Kronik böbrek hastalarında omentin-1 ile ilgili veriler kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, diyalize girmeyen ve diyabetik olmayan kronik böbrek
hastalarında omentin-1 düzeyini inceleyip inflamasyon ve ateroskleroz ile
ilişkisini ortaya koymaktır.
METOD: Bu çalışmada 55 diyabetik olmayan kronik böbrek hastası ve 30
sağlıklı kontrol grubu kesitsel olarak incelendi. Tüm katılımcıların bazal
klinik ve laboratuar verileri toplandı. Serum omentin-1 ve interlökin 6 (IL6) seviyeleri üreticinin bilgilerine dayanılarak ölçüldü. Karotis ultrasonografisi ile karotid plak ve intima-media kalınlıkları ölçüldü. İnsülin direncini
belirlemek için the homeostasis model assessment of insulin resistance
index (HOMA-IR) skoru kullanıldı.
SONUÇLAR: Omentin-1 ve IL-6 seviyeleri hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı (p=0.01
ve p<0.04). Karotid intima-media kalınlığı hasta grubunda belirgin olarak
daha yüksek bulundu. Omentin-1 düzeyinin IL-6 ve karotid intima-media
kalınlığı ile korelasyon göstermediği tespit edildi (p=0.51 ve p=0.76). Alt
gruplara göre incelendiğinde omentin-1 seviyesinin karotid plağı olanlarda olmayanlara göre daha düşük olduğu görüldü (sırası ile 179.5±88.1
ng/ml 185.9±67.8 ng/ml). Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.
TARTIŞMA: Bu çalışma ile omentin-1 düzeyinin diyabetik olmayan kronik
böbrek hastalarında daha yüksek olduğu ve omentin-1 düzeyi ile IL-6 ve
karotid intima-media kalınlığı düzeyinin korelasyon göstermediği sonucuna ulaşıldı.
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S. B Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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2

GİRİŞ:Yaşam doyumu bir insanın beklentileriyle, elinde olanların karşılaştırılmasıyla elde edilen durum ya da sonuçtur. Kişinin beklentilerinin, gerçek durumla karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan sonucu gösterir. Organların
zarara uğraması sebebiyle ruhi, psikolojik veya fiziki fonksiyonel engellerin ortaya çıkması şeklinde tanımlanan yetiyitimi ise hastalarda hastalık
davranışının, psikolojik tepkilerin ve uyum güçlüklerinin anlaşılması ve
uygun baş etme yöntemlerinin geliştirilmesinde değerlendirilmesi gereken bir boyuttur.
AMAÇ: Bu araştırma hemodiyaliz hastalarında yaşam doyumu ve yetiyitimini değerlendirmek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı bir araştırmadır.
METHOD: Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Avrupa yakasındaki iki hemodiyaliz merkezinde sürekli tedavi gören ve araştırmaya katılmayı kabul
eden toplam 57 hasta oluşturmuştur. Araştırmada hastaların demografik
özelliklerini değerlendirmek için hazırlanmış anket formu, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kısa Yetiyitimi Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 53.19±1.47
olup, çoğunluğu evli(n:36, % 63.2), kadın (n:31, % 54.4),ilköğretim
mezunu (n:48, % 84.2) ve ekonomik durumları orta (n:34, % 59.6) dır.
Çoğunluğu (n:55, % 96.5), herhangi bir işte çalışmamakta ve (n:19,
%33.3)’ünün böbrek hastalığı dışında ek bir fiziksel hastalığı vardır.
Kendilik algısı ile soruya çoğunluğu (n:22,%38.6) “genelde mutluyum”
yanıtını vermişlerdir. Diyaliz uygulaması ile ilgili fiziksel ve psikososyal stres kaynakları değerlendirildiğinde; (n:13, % 22.8) i bitkinliğin,
(n:18, % 31.6)’sı sık diyaliz uygulamasının, tedavi uygulamasının uzun
sürmesinin(n:15, %26.3) ve uykusuzluğun(n:16, % 28.1) yaşamlarını
çok etkilediğini belirtmişlerdir.
Hastaların yaşam doyumu puan ortalaması 9.51±5.25 olup, yetiyitimi
ölçeği puan ortalaması 10.83±1.17’dir. Ölçek puanlarına göre hastaların
yaşam doyumları orta düzeyde olup ( n:13, % 22.8)’inde ağır düzeyde
yetiyitimi bulunmaktadır. Yaşam doyumu ile Yetiyitimi ölçeği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır( r:,020,p p>0.005). Demografik özelliklerle
ilişkisi incelendiğinde; yaş ile yaşam doyumu arasında( r:,260, p<0.05)
pozitif; hemodiyaliz yılı ile yaşam doyumu arasında negatif anlamlı ilişki
bulunmuştur.
Sonuç olarak; hemodiyaliz tedavisi alan bu örneklem grubunda hem yaşam doyumu hem de yetiyitimi orta düzeyde bulunmuştur.

PB-061
Kalp cerrahisi sonrası akut böbrek yetmezliğini
belirlemede preoperatif albumin/kreatinin oranının
prediktif bir etkisi var mıdır?
Aslıhan Küçüker1, Alpaslan Altunoğlu2, Ertekin Utku Ünal3, Hüseyin
Bayram1, Fethi Sağlam1, Abdülkadir Bilgiç1, Ünsal Erçelik1, Levent Çetin1,
Şeref Alp Küçüker1, Erol Şener1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
3
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Kliniği

1

2

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrası akut böbrek yetmezliği(ABY) artmış
mortalite ve morbidite riskiyle ilişkilidir. ABY gelişimini önceden tahmin
edebilmek amacıyla serum veya idrarda çeşitli biyomarkerlar çalışılmıştır.
Biz, açık kalp cerrahisi geçiren ve intraaortik balon pompası(IABP) takılmış olan özel bir hasta grubunda, preoperatif serum albumin/kreatinin
oranı ve postoperatif ABY gelişimi ve mortalite arasında bir ilişki olup
olmadığını araştırmayı amaçladık. Bilgimize göre bu çalışma, preoperatif
albumin/creatinin oranı ve ABY arasında ilişki olup olmadığını inceleyen
ilk çalışmadır.
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PB-060
Hemodiyaliz Hastalarında Yetiyitimi ve Yaşam Doyumu

MATERYAL-METOD: 2007 ve 2013 yılları arasında kliniğimizde açık kalp
ameliyatı yapılan ve IABP ihtiyacı olan 118 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalar içerisinde, preoperatif olarak anormal serum kreatinini
olan 13 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. 105 hastaya ait demografik değişkenler, preoperatif albumin ve kreatinin değerleri ve postoperatif birinci
gün kreatinin değerleri retrospektif olarak incelenmiştir. ABY, Acute Kidney Injury Network(AKIN) serum kretainin kriterlerine bağlı olarak (stage
1 ABY, bazal değere göre serum kreatinin değerinde 50% veya 0.3 mg/
dl yükselme olması; stage 2 veya daha ciddi ABY, serum kreatinin iki
katı olması veya dializ ihtiyacı) postoperatif 24. saat kreatinin değerlerinin
preoperatif değere göre >=0.3 mg/dl or >=50% 'den fazla artış göstermesi olarak tanımlanmıştır. Preoperatif albumin/kreatinin oranı ABY gelişen
ve gelişmeyen hastalarda karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Stage 1 ABY 32(%30,4) hastada tesbit edilmiştir. Cinsiyet,
DM, hipertansiyon, hiperlipidemi, KOAH ve ejeksiyon fraksiyonu gibi demografik veriler, kross klemp ve perfüzyon zamanı gibi operatif veriler
gruplar arasında istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır. Sadece yaş ve
albumin/kreatinin oranı ABY gelişmi için bağımsız bir faktör olarak tesbit
edilmiştir. Preoperatif albumin/kreatinin oranının mortaliteyle ilişkisi tesbit edilememiştir.
SONUÇ: Kalp cerrahisi sonrası ABY gelişimi açısından albumin/kreatinin
oranı biyokimyasal bir indikatör olarak kullanılabilir.
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PB-062
Diyabetik ve Diyabetik-olmayan kronik böbrek
hastalarında düşük fetuin-A ve 25(OH) D vitamini ile yüksek
pentraxin-3 ve IL-1SS düzeyleri artmış sol ventrikül kitle
indeksi ile ilişkilidir
Belda Dursun1, Yasin Şahan1, Halil Tanrıverdi2, Simin Rota3, Şükriye
Uslu2, Hande Şenol4
Pamukkale Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli
4
Pamukkale Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli
1

Sol ventrikül hipertrofisi kardiyovasküler mortalite ile ilişkilidir ve preklinik kardiyovasküler hastalık için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Kronik böbrek hastalığı (KBH) zemininde sol ventrikül hipertrofisi artmıştır ve kardiyovasküler olaylara katkıda bulunur; ancak patofizyolojisi netlik
kazanmamıştır. Fetuin-A mineral metabolizmasında görev alır ve endojen
kalsifikasyon inhibitörü olarak davranır. Pentraxin-3 (PTX) KBH’da inflamasyon belirtecidir. IL-1ß kemik metabolizmasında rol oynayan inflamatuvar bir sitokindir. Çalışmamızda diyabetik ve diyabetik-olmayan kronik
böbrek hastalarında fetuin-a, 25(OH) D vitamini, IL-1ß ve pentraksin-3’ün
sol ventrikül kitle indeksi (SVKİ) ile ilişkisi araştırılmıştır.
Evre 3-5 KBH'lı 40 diyabetik, 40 diyabetik-olmayan hastada ve 40 kontrol
grubunda M-mod transtorasik ekokardiyografi ve doku doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül kitle indeksi heasaplanmıştır. Fetuin-a (Eliza), IL-1
ß, Pentraxin-3, 25(OH) D Vitamini, ve diğer biyokimyasal parametreler
ölçülmüştür.
SVKİ diyabetik KBH (116.8±20.5) ve diyabetik-olmayan KBH (112.6±26.9)
hastalarında kontrollere göre (78.8±9.4) daha yüksek saptanmıştır
(p=0,0001). Fetuin-A düzeyleri (ng/ml) diyabetik KBH (17.4±10.4) ve diyabetik-olmayan KBH’da (18.1±10.5) kontrollere göre (42.3±16.8) daha
düşük saptanmıştır (p=0,0001). Pentraxin-3 düzeyleri (ng/ml) diyabetik
KBH (1.13±0.2) ve diyabetik-olmayan KBH’da (1.04 ±0.24) kontrollere
göre (0.33 ±0.39) daha yüksek saptanmıştır (p=0,0001); diyabetiklerde
diyabetik olmayanlara göre PTX daha yüksektir (p=0.022). IL-1 ß düzeyleri (pg/mL) diyabetik KBH (7.3±12.9) ve diyabetik-olmayan KBH’da
(7.9±12.9) kontrollere göre (1.82±9.11) daha yüksek saptanmıştır
(p=0,001); 25 (OH)D vitamin düzeyleri (pg/ml) diyabetik KBH (25.7±9.3)
ve diyabetik-olmayan KBH’da (26.1±10.9) kontrollere göre (42.4±9.8)
daha yüksek saptanmıştır, (p=0.001). Pentraxin-3 ve IL-1ß SVKİ ile pozitif korelasyon (sırasıyla, r=0.253, P=0.005 ve r=0.243, p= 0.007) göstermektedir. Fetuin-A ve 25(OH) D vitamini SVKİ ile negatif korelasyon göstermektedir (sırasıyla r=-0.229, P=0.012 ve r=0.276, p= 0.002). Fetuin-A
ile KBH süresi, kan şekeri, HBA1c, PTH, serum fosfor düzeyleri ile negatif;
25(OH)D vitamin düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.
Sonuçlarımız evre 3-5 diyabetik ve diyabetik olmayan KBH’da kemik mineral metabolizma bozukluğu ve artmış inflamasyonun sol ventrikül kitle
indeksi ile ilişkisine dikkat çekmektedir. Sonuçlarımıza dayanarak düşük
fetuin-A ve 25(OH) D vitamini ile yüksek pentraxin-3 ve IL-1ß düzeyleri
artmış sol ventrikül kitle indeksi ve kardiyovasküler risk açısından risk
faktörü olarak değerlendirilebilir ve prognostik olarak önem arz edebilir.

PB-063
Diyabetik Hastalarda Kronik Böbrek Hastalığı Sıklığı
Tezcan Kaya, Ayşenur Uçar, Hasan Ergenç, Aysel Toçoğlu, Sümeyye
Korkmaz, Ali Tamer
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya
GİRİŞ/AMAÇ: Diyalize giren yeni tanılı son dönem böbrek hastalarının
(SDBH) %25-45’inde SDBH nedeni diyabettir. Ayrıca ulusal böbrek kayıt sisteminin 2011 yılı verilerine göre ülkemizde kronik böbrek hastalığı
olanların %32’sinde diyabet olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada bölgemizdeki diyabet hastalarında kronik böbrek hastalığı (KBH) sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ/YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya hastanemiz diyabet polikliniğine 2010-2013 yılları arasında başvuran 3543 diyabetik erişkin hasta
alındı. Hastaların ilk başvuru anındaki laboratuvar ve demografik bilgileri
takip kayıtlarından alınarak değerlendirildi. Hastaların Cockcroft-Gault
formülü ile glomerüler filtrasyon hızları (GFR) hesaplandı. Hastalar GFR
düzeylerine göre GFR >= 90 ml/dk olanlar, hafif KBH (GFR= 60-89 ml/dk),
orta evre KBH (GFR = 30-59 ml/dk), ileri evre KBH (GFR = 15-29 ml/dk),
böbrek yetmezliği (GFR <= 15 ml/dk) olarak değerlendirildi. Çalışmada
hastaların idrar tahlili ve böbrek görüntüleme verileri değerlendirilmedi.
BULGULAR: 3543 hastanın yaş ortalaması 56,7 ± 10,7, 2126’sı kadın ve diyabet süre ortalaması 82,7 ay (aralık 0-560 ay) idi. Hastaların
%63,7’sinde GFR >= 90 ml/dk, %26,4’ünde GFR= 60-89 ml/dk (hafif
KBH), %8,7’sinde GFR = 30-59 ml/dk (orta evre KBH), %0,9’unda GFR
= 15-29 ml/dk (ileri evre KBH) ve %0,2’sinde GFR <= 15 ml/dk ( böbrek
yetmezliği) bulundu (Tablo 1). İleri evre ve böbrek yetmezliği olan hastaların hepsi yeni tanı alan diyabet hastaları idi. Hasta gruplarının hepsinde
vücut kitle indeksi 25 kg/m2’nin üzerinde bulundu.
SONUÇ: İleri evre KBH ve böbrek yetmezliği tanısı alan hastaların diyabet
varlığı yönünden değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca bölgemizdeki diyabet hastalarının çoğu obezdir.
Tablo 1. 3543 diyabet hastasının glomeruler filtrasyon hızına göre demografik, klinik ve biyokimyasal özellikleri.
GFR >=
90ml/dk
(n=2307)

Hafif KBH
GFR=6089ml/dk
(n= 957)

Orta evre
KBH
GFR=3059 ml/dk
(n=317)

İleri evre
KBH
GFR=1529ml/dk
(n= 33)

Böbrek
yetmezliği
GFR<=15ml/
dk
(n=9)

Cinsiyet
(K/E)

810/1497

764/193

216/101

21/12

6/9

Yaş (yıl)

57,9
±10,7

54,8±10,3

53±9,6

56±10,1

53,2±14,3

Diyabet
süresi (ay)

108± 94

47±25

0,8±1,3

0(yeni
tanı)

0(yeni tanı)

Kreatinin
(mg/dl)

0,7±0,1

0,9±0,1

1,2±0,3

2,2±0,7

6,2±2,1

HBA1c

9±2,3

9,2±2,4

9,5±2,3

8,9±2,2

8,6±2,5

LDL (mg/
dl)

126±37

125±42

120±40

113±34

132±39

VKİ (kg/
m2)

32,4±6,1

28,8±5,4

28,6±6,4

25,5±3,8

26,4±5,5

GFR:Glomerüler filtrasyon hızı, KBH: Kronik böbrek hastalığı, VKİ: Vücut kitle indeksi Çalışmada
hastaların idrar tahlili ve böbrek görüntüleme verileri değerlendirilmedi.
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PB-065
The Effect of Biocompatible Peritoneal Dialysis Solutions
on Neutrophil to Lymphocyte Ratio

Zafer Ercan1, Özlem Yayar2, Özgür Merhametsiz1, Ayhan Haspulat1,
Güner Karaveli Gürsoy1, Tolga Yıldırım1, Ebru Gök Oğuz1, Hadim
Akoğlu1, Seyit İbrahim Akdağ1, Mehmet Deniz Aylı1

Salih İnal1, Gülay Ulusal Okyay2, Memnune Sena Ulu3, Veysel Kıdır1,
Atila Altuntaş1, Ahmet Ahsen4, Selman Ünverdi2, Hadim Akoğlu2, Şeref
Yüksel3, Murat Duranay2, Mehmet Tuğrul Sezer1

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Süleyman Demirel University Medical School, Department of Internal
Medicine, Division of Nephrology, Isparta
2
Ankara Educational and Training Hospital, Department of Nephrology,
Ankara
3
Afyon KocatepeUniversity Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Afyonkarahisar
4
Afyon KocatepeUniversity Medical School, Department of Internal Medicine, Afyonkarahisar

1
2

METOT: Çalışmamıza 50 hemodiyaliz, 50 periton diyalizi hastası alındı.
Hastaların başvuru anındaki laboratuar değerleri tespit edildi. Antidepresan ve anksiyolitik tedavi alanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastalarla yüz
yüze görüşülerek Beck depresyon testi uygulandı. Hastaların gelir düzeyi,
yaşadıkları yer ve aile tipi gibi sosyoekonomik düzeyi belirleyen parametreler kaydedildi.
SONUÇ: Tüm grupta Beck depresyon testine göre depresyon riski %49
olarak tespit edildi. Gruplar arasında fark saptanmadı( PD =%48 HD=%52
p=0,548). Hb değeri <11,5 gr/dL nin altında olanlarda depresyon riski
daha yüksek olarak ( Hb<11,5 %68,3 vs Hb>=11,5 %20,7 p=0,00 ) saptandı. Sosyoekonomik düzeyi daha düşük (aile geliri <1000 TL/ay, gecekonduda yaşamak, geniş aile tipi) olanlarda depresyon riski belirgin
olarak (64,9% vs 27,9%; p=0,00) fazla saptandı.
TARTIŞMA: Hb düzeyi 11,5 gr/dL nin altında olanlarda, her iki grupta
depresyon riski belirgin olarak fazla saptandığından, hastaların hedef hb
değerlerine ulaşması, depresyon riskini azaltabilir.
Sosyoekonomik düzeyi düşük olan bireylerde depresyon riski fazla saptandığından, bu bireylerin tedavi uyumluluğu açısından, depresyon riskinin yakın takibi ve gereğinde psikiyatriye refere edilmesi uygun bir yaklaşım olabilir.

1
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PB-064
Hemodiyaliz Ve Periton Diyaliz Hastalarında Depresyon
Sıklığı Ve Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi

INTRODUCTION: Long term exposure to dialysis solutions is an important contributor to the ongoing inflammatory process in peritoneal
dialysis (PD) patients. Some studies have shown amelioration of this
adverse effect with biocompatible solutions. We aimed to compare the
neutrophil-to-lymphocyte (N/L) ratio in PD patients using biocompatible
and standard solutions and to find out the association between N/L ratio
and peritonitis indices.
MATERIALS-METHODS: This was a cross-sectional, multicenter study
involving 120 prevalent PD patients. 71 patients (59 %) were using biocompatible solutions and 49 patients (41 %) were using standard solutions. From blood samples, N/L ratio and platelet-to-lymphocyte ratio were
calculated and mean platelet volume, erythrocyte sedimentation rate and
hs-CRP values were detected. Data regarding the peritonitis rate and time
to first peritonitis episode were also recorded.
RESULTS: Biocompatible and standard groups were similar regarding
age and gender. N/L ratio and hs-CRP levels have been found significantly higher in patients using biocompatible solutions (3.75±1.50 vs
3.27±1.3, p=0.04 and 3.2±2.5 vs 1.8±2.0, p<0.01, respectively). Peritonitis rates and time to the first peritonitis episode were found similar in
patients using both types of solutions (0.23±0.35 vs 0.27±0.32, p=0.36
and 32.8±35.8 vs 21.5±26.9 months, p=0.16, respectively).
DISCUSSION: N/L ratio was significantly higher in biocompatible solution
users in parallel to hs-CRP levels, so biocompatible solutions seem to be
related with increased inflammation in PD patients. Although we cannot
make a certain explanation, we assume that there may be an association
between acidity of the peritoneal content and virulence of microorganisms.
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PB-066
Erişkin Nefrotik Sendromlu Hastalarda Düşük T3
Sendromu
Erhan Tatar1, Tolgay İsikyakar2, Özkan Güngör3, Pınar Kezban Yeniay1,
Funda Tasli4, Ebru Sevinc Ok1, Sait Şen5, Meltem Seziş Demirci6, Ali
Başçı6
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilimdalı, İzmir,
Türkiye
2
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bilimdalı,
İzmir, Türkiye
3
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kahramanmaraş,
Türkiye
4
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir, Türkiye
5
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
6
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
1

Nefrotik Sendromlu
Hastalar
(n:33)

Kontrol grubu
(n:20)

P Değeri

TSH (mIU/mL)
Ortalama±SD
(Range)

3.24±3.16
(0.01-12.45)

1.29±0.68
(0.41-2.90)

0.002

Serbest T3 (pg/mL)
Ortalama±SD
(Range)

2.50±0.61
(1.03-4.22)

3.44±0.63
(2.51-5.30)

<0.001

Serbest T4 (ng/dL)
Ortalama±SD
(Range)

0.95±0.30
(0.37-2.09)

1.06±0.15
(0.80-1.30)

0.159

Böbrekler, tiroit hormon metabolizmasında önemli rol oynamaktadırlar.
Böbrek fonksiyonlarında bozulma tiroit fonksiyon testlerinde önemli değişiklere yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı erişkin nefrotik sendromlu olgularda tiroit disfonksiyonu sıklığını değerlendirmek, düşük
triiodotironin (T3) sendromu ve nefrotik sendrom arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

PB-067
Hipertansif Hastalarda Aksesuar Renal Arter Sıklığı

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tiroit fonksiyon parametreleri olan, 33 erişkin
nefrotik sendromlu olgu ve 20 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Serum
tiroid sitimüle edici hormon (TSH), serbest tiroksin (fT4) ve serbest T3
(fT3) düzeyleri Kemilüminesans ile immünoassay yöntemi kullanılarak incelendi. Estime edilen glomerüler filtrasyon hızı (eGFH), Renal Hastalıkta
Diyet Modifikasyonu (MDRD) formülü kullanılarak hesaplandı. Proteinüri
24 saatlik idrarda ölçüldü.

AMAÇ: Bu çalışmada hipertansif hastalarda multiplet renal arter sıklığını
araştırmayı amaçladık.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları 49±17 yıldı. Ortalama serum albumine 22±5 (g/L), 24 saatlik idrarda protein 7.8±4.5 (g/gün) ve serum
kreatinin 1.32±0.66 (mg/dL)'di. Hastaların TSH ortalaması 3.2±3.1(mIU/
mL), fT3 ortalaması 2.5±0.6 (pg/mL) ve fT4 ortalaması 1.0±0.30 (ng/
dL)’dı. Nefrotik sendromlu hastalar kontrol grubuyla kıyaslandığında
ortalama TSH düzeyleri daha yüksek, fT3 düzeyleri ise daha düşüktü (p<0.01). Nefrotik sendromlu hastalarda fT3 düzeyi, serum albumin
(r:0.56, p:0.01), ve fT4 (r:0.51,p:0.03) ile pozitif, total kolesterol (r: -0.39,
p:0.03) düzeyi ile negatif korelasyon göstermekteydi. Hastaların 7 (%21)
tanesinde hipotroidi, 3 (%9) hipertroidi ve 11 ‘sinde (%33) ise düşük T3
sendromu vardı. Hastalar ortanca fT3 düzeyine göre iki gruba ayrıldığında
düşük fT3 olan grupta serum albumin anlamlı olarak düşük ve total kolesterol, LDL kolesterol ve proteinürüsi yüksekti.

Çift renal arterlerin varyasyon ve lezyon oranlarını karşılaştırmak amacıyla
ki-kare testi kullanılmıştır

ÇIKARSAMA: Erişkin nefrotik sendromlu olgularda düşük T3 sendromu
başta olmak üzere tiroit disfonksiyonu oldukça fazla görülmektedir. Serbest T3 düzeyi, nefrotik sendromunun ciddiyeti arasında anlamlı korelasyon göstermektedir. Düşük T3'ün klinik önemine yönelik ileri incelemeye
ihtiyaç vardır.
Serbest T3 Düzeyi ile Serum Albumin (A) and Total Kolesterol (B) Düzeyleri Arasındaki İlişki
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Tablo. Nefrotik Sendromlu Olgularla, Kontrol Grubunun Tiroit Fonksiyon
Parametrelerinin Kıyaslanması

Özlem Seçen1, Mehmet Akbulut2, Murat Harman2
Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi

1
2

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya iskemik kalp hastalığı nedeniyle koroner
anjiyografi ve aynı zamanda hipertansiyon nedeniyle de renal anjiyografisi
yapılmış toplam 1174 (yaş ortalamaları 61±1; 733 kadın ve yaş ortalamaları 60±1; 441 erkek) hasta alındı. Retrospektif olarak tüm hastalarda
renal arter sayısı ve renal arterlerdeki lezyon varlığı araştırıldı.

BULGULAR VE SONUÇ: 1174 vakanın % 92,0 (1081)’sinde sağ ve sol
böbreği kanlandıran birer renal arter bulunurken; %7.9 (93) vakada multiple renal arter tespit edildi ve bu aksesuar damarların %45,2 (42)’si
sağdayken, %46,2 (43)’si solda, %8,6 (8 ) vakada bilateral multiple renal
arter vardı. 2 vakada sol tarafta 3 adet renal arter bulunmaktaydı.Çift renal
arter olgularının 64 de (% 68,8) her iki böbrek damarında lezyon yoktu.
Vakaların 3 (%3,2) de çift damarlı böbrekte tıkalı lezyon olduğu için üst
dala renal pta, 1 olguda (1,1) alt dala pta yapıldı.8 (8.6) olguda ise diğer
böbrekte lezyon olduğu için pta uygulandı.

Şekil. Kaplan-Meier Analizinde NLO ‘ya Göre Hasta Sağkalımlarının
Kıyaslanması

Erhan Tatar1, Cem Mirili2, Pınar Kezban Yeniay1, Gülay Aşçı3
İzmir Bozyaka Eğitim ve Arastırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir,
Türkiye
2
İzmir Bozyaka Eğitim ve Arastırma Hastanesi, İç hastalığı Kliniği, İzmir,
Türkiye
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

1

Bu çalışmanın amacı en az 1 yıllık takibi olan geriatrik evre 3-5 kronik
böbrek yetmezlilikli (KBY) hastalarda, Nötrofil Lenfosit Oranı’nın(NLO)
hasta sonlanımları üzerine etkisini incelemektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Ocak 2008- Aralık 2010 tarihleri arasında Izmir Bozyaka Eğitim ve Arastırma Hastanesi polikliniğinde takip edilen, 65
yaş ve üzeri, en az 1 yıllık takibi olan (bir yıllık takibinde sağkalımı olan
ve diyaliz ihtiyacı olmayan) evre 3-5 KBY’li 165 hasta çalışmaya alındı.
Çalışmanın primer sonlanımı takip süresince ölüm ve diyaliz ihtiyacının
olmasıydı. Hastaların demografik ve laboratuar verileri dosyalarından elde
edildi. Hastaların çalışma başlangıcı, çalışma başlangıcına kadar 1 yıllık
takip süresince ortalama değerleri ve çalışma sonu laboratuar değerleri değerlendirmeye alındı. Delta, NLO ve diğer parametreler için çalışma
sonu ve başlangıcı arasındaki fark alınarak hesaplandı. Hastalar takip süresince NLO değerleri artanlar (Grup 1) ve dengeli ve/veya azalanlar (Grup
2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Glomerüler filtrasyon hızı (GFH), MDRD
formülü kullanılarak hesaplandı.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 73.8±6.1ve ortala takip süreleri 30±14 ay’dı.
Hastaların başvuru anındaki ortalama GFH düzeyi 29.6±11.6 (9-59)’di.
Hastaların 44.8% evre 3, 46.6% evre 4 ve 8.6% evre 5 KBY’di. İzlem
süresince 31(%18.7) hasta öldü. 22 (%13.4) hastanın diyaliz ihtiyacı ve
%32.8’de de bir ileri evreye ilerlemesi oldu. Ölenler yaşayanlarla kıyaslandığında ilk bir yıllık ortalama CaxP çarpımı(p:0.03) ve ilk bir yıllık ortalama
NLO anlamlı yüksek(p:0.05), ilk bir yıllık ortalama Total Lökosit, GFH’da
anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ölenlerde Delta serum Ure, Total Lökosit, NLO daha yüksek, Delta serum albumin düzeyi ise istatiski olarak
anlamlı daha düşüktü (Tablo 1’de verilmiştir). Hemodiyaliz ihtiyacı olanların başlangıç ve ilk bir yıllık ortalama NLO’da anlamlı farklılık yokken,
başlangıç GFH’ları anlamlı düşük (p<0.001), son kontrol NLO (p<0.05),
ve delta NLO anlamlı yüksekti. Takip süresince %52 hastanın NLO arttı.
Artış gösteren hastalarda (grup 1), grup 2 ile kıyaslandığında ölüm oranı,
diyaliz gerekliği daha fazla, inflamasyon markerlarındaki ve böbrek fonksiyon parametrelerinde kötüleşme daha belirgindi (p<0.05). Kaplan-Meier
sağkalım analizinde grup 1, grup 2 ile kıyaslandığında sağkalımları daha
iyiydi. (%50.5, % 85.6; p:0.01) Hemodiyaliz gerekliliği grup 1 hastalarda
daha fazlaydı (p:0.04). Bu bulgular Şekil 1’de verilmiştir. Cox Regresyon
çoklu analizinde ilk bir yıllık ortalama NLO ölümün bağımsız öngörücüsüyken (HR: 1.29 (%95 CI 1.04-1.59), p=0.01) hemodiyaliz gereksinimi
için ise ilk bir yıllık ortalama GFH düzeyi bağımsız öngörücüsüydü (HR:
0.90 (%95 CI 0.85-0.95), p<0.001)
ÇIKARSAMA: Nötrofil Lenfosit Oranı geriatrik KBY’li hastalarda ölümü
öngörmede önemli bir parametredir. Nefroloji pratiğinde, geriatrik KBY’li
hastaların takibinde NLO izlemi önemli ek bilgiler sağlayabilir.

POSTER BİLDİRİLER

PB-068
Geriatrik Evre 3-5 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda
Nötrofil Lenfosit Oranı ve Hasta Sonlanımları Arasındaki
ilişki

Tablo 1. İzlem Süresince Ölen ve Yaşayan Hastaların Kıyaslanması
Ölüm
(n:31,%18.7)
Ortalama+SD

Yaşayan
(n:134,%80.3)
Ortalama+SD

P
değeri

Yaş (yıl)

73±6.0

74±6.2

0.54

Cinsiyet (erkek, %)

55

65

0.29

Kardiyovasküler Hastalık (%)

48

32

0.11

Diabetes Mellitus (%)

48

40

0.38

GFH (başlangıç) (ml/dk)

27±8.5

30±12.1

0.16

GFH (son kontrol) (ml/dk)

26±17

27±13

0.60

Ure (başlangıç) (mg/dl)

90±33

79±32

0.09

Ure (son kontrol) (mg/dl)

130±79

93±52

0.01

Serum Albumin (başlangıç)
(mg/dl)

4.1±0.4

4.1±0.4

0.72

Serum Albumin (son kontrol)
(mg/dL)

3.7±0.6

4.2±0.4

<0.001

Delta Albumin (mg/dL)

-0.22±0.73

0.23±0.85

0.006

T.Lökosit (başlangıç) (mm3)

7862±1855

7637±1917

0.55

T.Lökosit (son kontrol) (mm3)

10255±4423

7853±2372

0.006

Delta T.Lökosit (mm3)

2393±4843

216±2410

0.02

NLO (başlangıç) (%)

3.47±1.69

3.07±1.78

0.26

1 yıllık Ortalama NLO (%)

3.50±1.81

2.95±1.28

0.05

NLO (son kontrol) (%)

7.93±7.48

3.47±3.24

0.003

Delta NLO (%)

4.46±7.13

0.39±3.28

0.004

CaXP çarpımı(mg2/dl2)
(başlangıç)

37±7

33±6

0.01

1 yıllık Ortalama CaXP
çarpımı(mg2/dl2)

37±7.2

34±6.6

0.03
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PB-069
Akut Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Sekonder
Amiloidoz Vakası

Parametre

Sonuç

Referans aralığı

Hemoglobin (g/dL)

9,1

12-18

BUN (mg/dL)

39

4,6-23

Kreatinin (mg/dL)

4,35

0,4-1

Serum sodyum (mEq/L)

137

135-145

Serum potasyum (mEq/L)

3,5

3,6-5

Kalsiyum (mg/dL)

7,1

8,4-10,2

GİRİŞ: Amiloidoz, amiloid olarak adlandırılan özel bir proteinin vücuttaki
değişik dokularda anormal biçimde depolanması sonucunda ortaya çıkan
bir grup hastalıktır. Amiloid protein lokalize bir alanda depolanabilir (lokalize amiloidoz) veya vücuttaki dokuların tamamında depolanabilir (sistemik amiloidoz). Sistemik amiloidoz tipleri halen primer (AL tipi), sekonder
(AA tipi) ve kalıtsal (ATTR) olarak sınıflandırılmaktadır. AL tipi, genellikle
multipl miyelom ve monoklonal gammopati gibi plazma hücre hastalıklarıyla beraberdir. AA tipi ise kronik inflamatuar hastalıklar, FMF hastalığı,
kronik enfeksiyonlar ve tümörlerden sonra gelişir. Amiloidoz sıklıkla proteinüri ve nefrotik sendromla ortaya çıkmaktadır. İlerleyen dönemlerde
böbrek hasarına neden olabilmekedir. Sekonder amiloidozun akut böbrek
yetmezliği ile prezente olması ise nadir görülen bir durumdur.

Fosfor (mg/dL)

2,6

2,5-4,6

Total protein (g/dL)

4,5

6,4-8,3

Serum albumin (g/dL)

1,2

3,4-5

LDL (mg/dL)
Trigliserid (mg/dL)
Kolesterol

147
105
214

60-129
0-150
0-200

TSH (mikron IU/mL)

8,67

0,34-5,6

Serbest T4 (ng/dL)

0.65

0,58-1,64

Parathormon (pg/mL)

64

22.2-68.9

Biz burada kolesistektomi sonrası akut böbrek yetmezliği ile prezente olan
sekonder amiloidozlu 54 yaşında bir erkek hasta sunduk.

C3c (g/dL)
C4 (g/dL)
ANA

107
41
Negatif

79-152
16-38

24 Saatlik idrar
Mikroprotein (g/24 saat)

20,2

0-0.15

7,24
13,6
31,6

7,35-7,45
22-24
32-48

Gökhan Karakaya1, Kerem Yiğit Abacar1, Aydın Atakan2, Seval Ay
Altunbaş1, Ömer Kan1, Damla Özalp3, Önder Silahtar1, Ali Özdemir1
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul
2
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul
3
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği,
İstanbul

1

OLGU: Bilinen kronik bir hastalığı bulunmayan 54 yaşında erkek hasta 1
ay önce kolesistektomi operasyonu geçirmiş. Kolesistektomiden sonra
başlayan halsizlik, bacaklarda şişlik ve idrarda azalma şikayetleri ile acile
başvurdu. 1 ay önce preop ve postop bakılan kreatinin değerleri normal
olan hastanın acilde bakılan tetkiklerinde kreatinin yüksekliği (Tablo-1)
saptanması üzerine akut böbrek yetmezliği tanısı ile servise yatırıldı.
Hastanın tetkiklerinde albümin, protein düşüklüğüi saptandı. 24 saatlik
idrarında 20 g proteinüri görüldü. Proteinürisi olan ancak lipid yüksekliği olmayan hastada nefrotik sendrom etyolojisinde ön planda amiloidoz
olabileceği düşünüldü. Amiloidoz açısından rektal biyopsi yapıldı. Rektum
biyopsisi sonucu AA tipi sekonder amiloidoz olarak geldi. FMF açısından
semptomları ve aile anemnezi negatifti, gen mutasyonu gönderilmedi.
Otoimmün markerları negatifdi, kompleman düzeyleri normal düzeylerde
geldi. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı, hepatit markerları negatifti, balgamda ARB görülmedi. Tm markerları, toraks ve abdomen BT
sonuçları normal olarak geldi.
Hastanın takiplerinde kreatinin değerleri gerilememesi üzerine hasta diyaliz programına alındı. Proteinürisi açısından hastaya ACE inhibitörü
başlandı.
Hasta halen kliniğimizce takip edilmekte olup kronik diyaliz programındadır.
TARTIŞMA: Sekonder amiloidozis sıklıklıkla nefrotik sendromla prezente
olmaktadır. Ancak amiloidozise bağlı nefrotik sendromda sıklıkla hiperlipidemi olmamaktadır. Hiperlipidemi olmadan nefrotik sendrom ile gelen
hastalarda amiloidoz ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir. Ayrıca sekonder amiloidozun akut böbrek yetmezliği ile prezentasyonu nadir görüldüğü için bu vakayı sunmak istedik.
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Tablo-1

Kan gazı
pH
HCO3 (mmol/L)
PCO2

İsmail Atasoy1, Mehmet Tanrısev2, Bahri Öztaş3, Mustafa Yıldırım1,
Yasemin Şefika Akdeniz1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları Kliniği,İzmir
2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nefroloji kliniği,İzmir
3
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Aile Hekimliği Kliniği,İzmir

1

GİRİŞ: Tübülointerstisiyel nefrit birincil olarak böbrek tubuluslarının ve
interstisyumun tutulduğu böbrek fonksiyonlarında azalmayla sonuçlanan
bir hastalıktır. Kronik tübülo-interstisyel nefrit (KTİN) genetik, metabolik, obstrüktif üropati ve kronik çevresel toksinler ( kurşun, bakır, krom,
kadmiyum, uranyum gibi), çeşitli hastalıklar(özellikle hiperkalsemi, potasyum kaybı ve hiperoksalürinin de görüldüğü metabolik hastalıklar gibi)
veya ilaçlar( analjezikler, siklosporin, sisplatin ve lityum gibi) ve bitkilerin kullanımı ile ilgilidir. Ağır metaller içinde en sık karşılaşılan ve klinik
önemi olan kurşun dur. Mesleksel kurşun maruziyeti batarya fabrikaları,
döküm işletmeleri, hurda tersaneleri, silah fabrikaları gibi kurşun içeren
metallerin veya boyaların yüksek derecelere kadar ısıtıldığı yerlerde görülmektedir.
OLGU: 29 yaşında erkek hasta çok su içme, çok idrara çıkma, idarar renginde koyulaşma ve karın ağrısı şikayetleri ile dış merkeze başvurmuş.
Şikayetlerinin yaklaşık 1.5 yıldır devam ettiğini belirtti. Öz geçmişinde
bilinen kronik bir hastalık öyküsü olmayan hasta 4 senedir bir kurşun
madeninde makine operatörü olarak çalışıyormuş. Fizik muayenesinde
vucut ısısı 36.4 °C, kan basıncı 130/70 mmHg, nabız 76/dk ve solunum
sayısı 14/dk bulundu. Oskültasyon ile solunum sesleri olağan. Kardiyak
muayenede kalp sesleri ritmik, ek ses ve üfürüm yoktu. Diğer sistem muayeneleri olağandı.
Laboratuvar incelemesinde; hemoglobin 15.4gr/dl, Hct %45.1, MCV 87
fl, WBC 3900 K/UL, PLT 106 000 K/UL, üre 26 mg/dl, kreatin 1.5 mg/dl,
AST 34U/L, ALT 39 U/L, sodyum 140 mmol/L, potasyum 3.7 mmol/L,
kalsiyum 8.9 mg/dl,fosfor 2.9mg/dl saptandı. Tam idrar incelemesinde
ph:6.5, dansite 1025,protein(+),eritrosit (++) idi. Mevcut sonuçlar ile hasta kronik interstisyel nefrit ön tanısı ile dahiliye servisine yatırıldı.
Renal USG de her iki böbrek eko, parankim kalınlıkları normal olup, taş ve
ektazi izlenmedi. Serviste yapılan ek laboratuvar incelemesinde kreatinin
1.7mg/dl, AST 27U/L, ALT 40 U/L, TG 373mg/dl, LDL 131mg/dl, CRP
0.19mg/dl, sedimentasyon hızı 15mm/h, C3 82.1mg/dl, C4 14mg/dl, ANA
negatif, c-ANCA 1/10, p-ANCA negatif idi.24 saatlik idrarda protein 0.8g/
gün idi. Hastaya tanı amaçlı böbrek biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu kronik interstisyel nefrit ile uyumlu geldi.
TARTIŞMA: Kronik TİN kronik böbrek hastalıkların % 22-33 nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Kurşun zehirlenmesi kronik tübülointersitisyel
böbrek hastalığına neden olur.Kurşun böbrek tübül hücrelerinde yavaş
birikerek proximal tübülde hasar oluşturur, bu da idrarda şeker, protein
kaçağı ve KTİN'e neden olur.Hastalar böbrek yetmezliği gelişinceye kadar
asemptomatik olabildiği gibi, hastalığın spesifik semptomları olan poliüri, polidipsi yakınmalarıyla da karşımıza gelebilir. Tanı; hastanın hikâyesi,
idrar ve kan tetkikleri ile düşünülür ve biyopsi ile doğrulanır.Bu makalede
kurşun maruziyetine bağlı gelişen bir kronik tübülointerstisyel nefrit vakası sunuldu.

PB-071
Hipertansiyon ve Derin Hipokalemi ile Prezente Olan
Akciğer Karsinomu
Tezcan Kaya, Cengiz Karacaer, Seyyid Bilal Açıkgöz, Ali Tamer
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya
GİRİŞ: Ektopik ACTH salınımı Cushing Sendromu olgularının yaklaşık
%10 oranıyla nadir bir nedenidir. Karsinoid tümor, küçük hücreli akciğer
kanseri, tiroid medüller karsinomu gibi malignitelere sekonder olabilir.
Hastanın prognozunu genel olarak tümorün tipi belirler. Bu bildiride nadir
görülmesi nedeniyle ciddi hipokalemi ve hipertansiyon nedeniyle yatırılıp
küçük hücreli akciğer karsinomuna bağlı ektopik ACTH sendromu tanısı
konulan bir olgu sunulmuştur.

POSTER BİLDİRİLER

PB-070
Kurşun Nefropatisi Olgu Sunumu

OLGU: 70 yaşında erkek hasta halsizlik, iştahsızlık, kol ve bacaklarda
güçsüzlük nedeniyle başvurduğu hastanemiz acil polikliniğinden ciddi hipokalemi, ikter nedeniyle servise yatırıldı. Hastanın hikayesinden
şikayetlerinin yaklaşık 15 gündür olduğu ve giderek artarak yürüyemez
hale geldiği öğrenildi. Kusma ve ishali yoktu. Hipertansiyon nedeniyle
yaklaşık 10 yıldır ACE inhibitörü ve tiyazid kullanmaktaydı. Fizik muayenesinde genel durumu orta, şuur açık, oryante, koopere idi. Tansiyon
arteryel: 180/95mmHg, nabız: 88/dk, ateş: 36,4 C, ikterik görünümd, tüm
ektremitelerde 3/5 kas güçsüzlüğü mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde
üre:101mg/dL, kreatinin:1.1mg/dl, ürik asit:13.4mg/dL, kalsiyum:8.7mg/
dL, fosfor:2.7mg/dL, ast:160U/L, alt:133U/L, LDH:1284U/L, amilaz:84U/L,
T.bilirubin:5.8 mg/dL, D.bilirubin:5.2mg/dL, protein:5.4gr/dL, albümın:3
g/dL, Na:145, potasyum:1.7mmol/L, klor:74mmol/L, mg:2.2mg/dL,
pt:10,4, INR:0,97, HbsAg: negatif, AntiHCV: negatif, AKG: pH 7.52, HCO3:
38 mmol/L, pCO2: 54,8 mm Hg, K: 1.8 mmol/L idi. Parenteral potasyum
replasmanı başlandı. Tansiyon takiplerinin yüksek olması nedeniyle tedavisine kalsiyum kanal blokeri eklendi. Batın USG’de karaciğerde yaygın
metastazla uyumlu lezyonlar görüldü. Beyin BT’si normal olan hastanın
toraks BT’sinde mediastinal büyüğü 21 mm çapa ulaşan lenf nodları dışında özellik yoktu. Batın BT’de karaciğerde büyüğü 58 mm çapında multiple kitlesel lezyonlar görüldü (Resim 1). Yapılan GİS endoskopilerinde
kolonda divertiküller dışında özellik görülmedi. Hipokalemi ve hipertansiyon nedeniyle bakılan ACTH:112 pg/ml (N <50); aldosteron 115 pg/mL
( 30-162); kortizol 51,9 μg/dL (3.7-19.4) bulundu. 8 mg dekzametazon
supresyon testinde kortizol düzeyinde baskılanma olmadı. Mevcut bulgularla maligniteye bağlı ektopik ACTH salınımı tanısı konuldu. Tedavisine
ketokonazol eklendi. Malignite odağı açısından yapılan bronkoskopide sol
akciğerde kitle görül ve biyobsi sonucu küçük hücreli akciğer karsinomu geldi. Takiplerinde akut batın tablosu gelişen hastanın çekilen batın
BT’sinde batın içerisinde yaygın serbest hava değerleri ve serbest sıvı
izlenen hasta genel cerrahi tarafından operasyona alındı. Rektosigmoid
bileşkede divertükülite bağlı olduğu düşünülen perforasyon tespit edildi
ve onarıldı. Postoperatif yoğun bakıma alınarak mekanik ventilatörde takip edilen hasta 1 gün sonra kardiyak arest sonrası kaybedildi.
SONUÇ: Ciddi hipokalemi ve hipertansiyonu olan hastaların ayırıcı tanısında maligniteye bağlı ektopik ACTH sendromu da düşünülmelidir.
Resim 1. Hastanın karaciğerde metastaz ile uyumlu lezyonların izlendiği
tomografi kesiti.
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PB-072
Aluminyum Fosfid İntoksikasyon Vakasında Sürekli Renal
Replasman Tedavisi

PB-073
Alveolar Hemoraji ile Başvuran bir Pulmorenal Sendrom
Olgusu

Kani Masaroğulları1, Düriye Deren Oygar2, Ramazan Karaköse2, Faika
Deniz3, Soner Duman1

İsmail Atasoy1, Hülya Çolak2, Yasemin Şefika Akdeniz1, Alper Aygen1,
Mehmet Can Uğur1
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3
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2
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GİRİŞ: Aluminyum fosfid (AIP), böcek ilacı olarak kullanılan çok toksik
bir maddedir. Tahıllardaki nemle temas ettiğinde kimyasal bir reaksiyonla
aktif şekli olan fosfin gazına dönüşür. Fosfin gazı mitokondrideki sitokrom
oksidaz enzimini ve hücresel oksijen kullanımını inhibe ederek etki eder.
İntihar amaçlı sıkça kullanılan ve multipl organ yetmezliği sonucu ölüme
neden olan bir zehirdir. İntoksikasyonunda etkin bir antidotu veya tedavi
şekli yoktur. Fakat bazı deneysel sonuçlar magnezyum sülfat (MgSO4),
N-asetil sistein (NAC), glutatyon, vitamin C ve E kullanımının fosfin gazının yarattığı oksidatif stresi azaltabileceğini göstermektedir. Burada intihar amaçlı AIP alan ve akut böbrek hasarı nedeniyle sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) uygulanan bir olgu tartışılmıştır.
OLGU: 21 yaşında bayan intihar amaçlı 500 mg AIP aldıktan 3 saat sonra
bulantı kusma karın ağrısı ve baygınlık şikayetleriyle acil servise başvurdu. Hastaya mide lavajı sonrası aktif kömür uygulandı. Hipotansiyonu olan
hastaya İV salin infüzyonu, MgSO4 ve NAC infüzyonu başlandı. Gelişinde
hemogram ve biyokimya değerleri normal olan hastada, AIP alımından
18 saat sonra şiddetli metabolik asidoz, akut böbrek hasarı (ABH), toksik
hepatit, EKG’de sağ dal bloğu, rabdomiyoliz ve dissemine intravasküler
koagülosyon gelişti. Dopamin, adrenalin ve noradrenalin infüyonuna rağmen kan basıncı (80/50 mmHg) düşük seyretti. Bikarbonat infüzyonuna
rağmen derin asidozu (PH:7.21 HCO3: 6 mEq/L) devam eden hastaya
SRRT başlandı. Takibinde ARDS gelişen ve solunumu yüzeyelleşen hasta
entübe edildi. Yapılan tetkiklerde transaminazlar >2000 U/L, LDH:7781
U/L, CK:33521 U/L saptandı. AIP alımından 72 saat sonra hasta multipl
organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi.
SONUÇ: Oral alımı takiben AIP suyla karıştığında fosfin gazına dönüşür ve
gastrointestinal yoldan basit difüzyonla emilir. Siyanür gibi mitokondrideki sitokrom oksidaz enzimini ve hücresel oksijen kullanımı inhibe ederek
etki eder. AIP’nin fatal dozu 150-500 mg arasındadır. Vakaların %95’i ilk
24 saat içinde kaybedilir ve en sık ölüm nedeni disritmidir. AIP zehirlenmelerinde esas tedavi yaklaşımı destekleyici tedavidir. Hipomagnezemi
fosfin gazı zehirlenmelerinde sık görülmektedir ve Mg hücre içi glutatyon
ve diğer antioksidanların sentez ve aktivitesinde ko-faktördür. Yapılan çalışmalarda MgSO4 infüzyonu yapılan vakalarda mortalitede %20 azalma
sağlanmıştır. AIP’nin diyalizabl olduğuna dair veri bulunmamaktadır. Septik hastalarda SRRT’nin oksidatif stresi ve sağkalımı artırdığı bilinmektedir. Bu vakada anüri, ABH, şiddetli metabolik asidoz ve hipotansiyon
geliştiği için intoksikasyonun 18. saatinde SRRT uygulanmaya başlandı.
ÇIKARSAMA: Fosfin intoksikasyonunda mortalite çok yüksektir. Etkin tedavisi ve antidotu olmadığı için komplikasyonlar başlamadan önce, erken
SRRT uygulanması sağkalımı artırabilir. Ayrıca AIP’nin kolay erişilebilir
olmaktan çıkarılması veya kullanımdan kaldırılması için gereken tedbirler
alınmalıdır.
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GİRİŞ: Goodpasture sendromu hızlı seyirli progresif glomerulonefrit,
alveol ve glomerul bazal membranlarına karşı gelişmiş otoantikorlar ile
seyreden otoimmün bir hastalıktır. Anti-glomeruler bazal membran antikor pozitifliği, glomerul bazal membranında lineer IgG ve C3 birikimi ile
karekterizedir. Yıllık insidansı milyonda 0.5-0.9 olan nadir bir hastalıktır.
Görülme sıklığı yaşamın 3. ve 5. dekatlarında tepe yapan ve erkeklerde
daha çok görülme eğilimi olan bir hastalıktır.
OLGU: 17 yaşında erkek hasta 4 aydır süren nefes darlığı, halsizlik, kanlı balgam çıkarma şikayetleri olması üzerine pokliniğimize başvurdu. Öz
geçmişinde kronik bir hastalık öyküsü olmayan hastaya yakın zamanda özefajit tanısı konulmuş. Hastanın yapılan fizik muayenesinde genel
durum iyi, tansiyon 100/70 mmHg, nabız 94/dk, solunum sayısı 17/dk,
akciğer sesleri dinlemek ile azalmış, bazalde rall mevcuttu. Kardiyak muayenesinde ek ses ve üfürüm saptanmadı. Batın ve diğer sistem muayenesi
olağandı.
Rutin laboratuvar testlerinde; AKŞ 101mg/dl, üre 246mg/dl, kreatinin 3.2
mg/dl, total protein 6.1 g/dl, albümin 3.1 g/dl, globulin 3.0 g/dl, WBC:
16.3 K/ul, hemoglobin 8.3gr/dL, htc:24.8%, MCV:79.5 fl, trombosit 449
000 K/ul, sedimentasyon 22 mm/saat, CRP: 0.36mg/dl saptandı. Tam
idrar tetkikinde ph<5, dansite 1012, proteinüri +3 ve hematüri +2 saptandı. PAAC bazal ve orta zonlarda homojen dansite artışı mevcuttu. Renal
USG’nunda böbrek parankim ekojenitesinde Grade I-II artış saptandı. 24
saatlik idrarda 9gr/gün proteinürisi saptandı. Dış merkezde yapılan BAL
sıvısı hemorajik görünümde, %98 alveolar makrofaj, %2 nötrofil mevcuttu. Transbronşiyal biyopsi normal akciğer dokusu olarak raporlandı.
İmmünolojik değerlendirmede; RF negatif, ANA negatif, p-ANCA (Perinükleer-Anti Nötrofil Stoplazmik Antikor) 1/100, c-ANCA ve Anti-GBM
(Anti glomerular bazal membran antikoru) ise pozitif saptandı. Renal biyopside RPGN+Goodpasture saptandı.Alveolar hemoraji ve Goodpasture
sendromu tanıları ile 1 gr/gün metilprednizolon, 1 gr/gün siklofosfamid
ve plazmaferez tedavisi başlandı. Tedavi sonrası şikayetleri gerileyen hasta poklinik takibine alınarak taburcu edildi.
TARTIŞMA: Goodpasture sendromu hızlı ilerleyen glomerülonefrit ve
alveolar hemoraji ile seyreden bir hastalıktır. Diffüz alveolar hemoraji,
genellikle 40 yaş altında görülür. Hemoptizi, akciğer grafisinde diffüz
infiltratlar ve anemi klasik bulgulardır. Ancak klasik triadı oluşturan bulguların nonspesifik olduğu unutulmamalıdır. Diffüz alveolar hemorajide,
hemoptizi çoğunlukla az miktarda olup balgamda çizgilenme tarzındadır.
Alveolar hemorajisi olup renal fonksiyon testlerinde veya idrar analizinde
patoloji saptanan olgularda renal biyopsi önerilmektedir. Olgumuzda literatüre göre daha genç yaşta saptanan ve hemoptizi şikayeti ile prezente
olan bir Goodpasture(pulmorenal sendrom) olgusunu paylaşmak istedik.

Alper Bayrak, Nurullah İlhan, Okan Akyüz, Sercan Kiremitçi, Öznur
Sadioğlu Çağdaş, Pınar Zehra Büyükyazıcı, Süleyman Baş, Ahmet
Kurnaz, Melike Günay, Derya Şenel Yıldız, Müşerref Funda Türkmen
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları
Kliniği,İstanbul
GİRİŞ-AMAÇ: Bir çeşit sentetik kannabinnnoid olan jamaica gold içimi
sonrası akut böbrek hasarı ile acil servise başvuran bir olgu burada tartışıldı.
OLGU: Bilinen hastalık öyküsü olmayan 21 yaşında,68 kg ağırlığında,erkek
hasta 5 gün önce başlayıp,gittikçe artan iştahsızlık,bulantı,kusma şikayetleri ile acil servise başvurdu.BUN,kreatinin yüksekliği saptanarak akut
böbrek hasarı tanısı konulan hasta başlangıçta saklamaya çalışmakla birlikte daha sonra son iki yıldır günde bir kez jamaica gold kullandığını,son
kullanımından 2 saat sonra bulantı,kusmanın başladığını itiraf etti.Batın
US ‘de böbreklerde bilateral parankim ekojenitelerinde artış saptandı.İdrar
tetkikinde dansite 1010, sedimentinde 1 eritrosit, ₊1 proteinüri mevcut.
Arteryel kan gazı tetkikinde kompanse artmış anyon açıklı metabolik asidoz saptandı.İzlemde 1000ml izotinik sodyum klorür takılan olguda idrar
200ml/6 saat saptandı. Sağ juguler kateter takılarak hemodiyaliz tedavisine başlandı.Yatışının 4.gününden itibaren diürez katlanarak artmaya başladı.İdrar miktarı12 litreye çıkan hastanın mecburi poliüri dönemi 15 gün
sürdü.İdrarda 1.7gr/gün proteinürinin devam etmesi nedeni ile yatışının
20.gününde renal biyopsi yapıldı.Glomerüllerden bazıları hafif hipertrofiye ve konjesyoneydi. Hücre ve matriks artışı,kapiller bazal membran kalınlaşması izlenmedi. Bazı proskimal tubuluslarda fokal epitelde nükleus
kayıpları, lümen içinde dökülmüş epitel hücreleri, yer yer fırçamsı kenar
kaybı ve lümen yüzeyinde apikal blepler dikkati çekmekte. İntersitisyumda
birkaç alanda fokal fibrozis ve tubular atrofi alanları mevcuttu. Vasküler
yapılarda patoloji saptanmadı.
TARTIŞMA: Sentetik kabnabinoidlerin meydana getirdiği akut hasarın
mekanizması bilinmekle beraber yayınlarda kronik renal yetmezliğine neden olduğuna dair herhangi bir veri henüz yoktur.Fakat kokain kullanımıyla ilgili yapılmış çalışmalarda kronik renal hasar meydana getirdiği yapılan
çalışmalar ve hayvan deneyleriyle kanıtlanmış olup etkili olduğu reseptörlerin ve periferik etkilerinin benzer olması nedeniyle renal hasardaki
etki mekanizmasının kokain kullanımına benzer olduğunu düşünmekteyiz.
ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri tarafından 2012 yılında sentetik kannabinoid alımı sonrası 16 ABH olgusu bildirilmiştir.Yine ABD
‘de ABH tanılı 4 olgu bildirilmiş,renal biopsi yapılan 3 olguda akut tübüler nekroz(ATN) gösterilmiştir.Bu olguların hiç birinde diyaliz ihtiyacı
olmamıştır.Ayrıca iki yıldır düzenli jamaica gold kullandığını ifade eden
21 yaşındaki olgunun renal biopside İntersitisyumda birkaç alanda fokal
fibrozis ve tubular atrofi alanlarının saptanması ilginçtir. Sentetik kannobinoid kullanımı ABH dışında kronik renal hastalığı da yol açıyor olabilir.
SONUÇ: Son yıllarda Ülkemizde de yasa dışı olarak kullanılmaya başlanan
sentetik kannabinoidler, ABH nedeni olabilir ve kronik renal yetmezliğe
sebep olabilir.Nedeni bilinmeyen ABH yada kronik renal hasarı olan hastalar bu yönden de sorgulanmalıdır.
Renal Biyopsi Görünümü

PB-075
Rhabdomyolizin Nadir Bir Sebebi; Gitelman Sendromu
Yaşar Yıldırım1, Zülfükar Yılmaz1, Erdal Bodakçi2, Mehtap Karaaslan2,
Emre Aydın2, Ali Kemal Kadiroğlu1, Mehmet Emin Yılmaz1
1
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Kol ve bacaklarında güçsüzlük, çabuk yorulma ve sık idrara çıkma şikayeti
ile polikliniğimize başvuran 37 yaşındaki bayan hastanın serum potasyum düzeyinin 1.4 mEq/L olması üzerine kliniğimize yatışı yapıldı. Hasta
anemnezinde şikayetlerinin uzun zamandır olduğunu ancak son 2 yılda
arttığını ifade ediyordu. Bulantı, kusma, ishal şikayeti yoktu, laksatif, diüretik kullanmamıştı. Alışkanlığı ve uzun süreli ilaç kullanım anemnezi
yoktu.
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PB-074
Sokakların Yeni Kötü Oyuncusu Sentetik Kannabinoid
Alımına Bağlı Akut Böbrek Hasarı

FM’de genel durumu orta/iyi, şuur açık, koopere, boyu 180 cm,vücut
ağırlığı 93 kg, kan basıncı:100/60 mmHg, nabız:80/dakika, vücut sıcaklığı:36.9 o C. Sistem muyenesinde 1 cm hepatomegalisi vardı. PA AC
ve ECHO Kardiografisi normaldi. Elektrokardiyogramda(EKG) sinüs
ritminde,QT mesafesi normal,U dalgası vardı. Batın ultrasonogafide karaciğer boyutu artmış(180 m) grade 2 hepatosteatoz lehine artmıştı. Tam
İdrar tetkikinde ph:7.0, dansite 1006, protein ve glikoz negatifti. 530 mg/
gün proteinürisi vardı. HgA1c: 6.1 idi.
Hipopotasemi nedeniyle tetkik edilen hastanın yaygın kas ağrıları ve
yüksek kas enzim düzeyleri vardı. Yatışı esnasında hasta Normotansifti,
poliürisi vardı, 5000-9000 cc/gün idrar çıkışı olmaktaydı. Vakada hipopotasemiye bağlı Rhabdomyoliz düşünüldü. Öncelikle hastaya K replasmanı
yapılması düşünüldü. CVP kateter açılarak santral yolla günlük yaklaşık
15 ampul K replasmanı yapıldı. K replasmanı ile birlikte hastanın kas enzimlerinde ve şikayetlerinde azalma oldu. Takiben hipopotasemi sebebleri araştırıldı.Hastada GIS yoluyla potasyum kaybını açıklayacak anamnez yoktu. Renal sebepli kayıp için idrar potasyumuna bakıldı (30, 35
mmol/L) yüksekti. Transtübüler potasyum gradienti 8.0 idi. Kaybın renal
yolla olduğu kabul düşünüldü. İleri tetkiklerinde, hastanın yatışı boyunca
metabolik alkalozunun ( ph:7,59, HCO3: 29,1 mmol/L, p O2: 86 mmHg,
p CO2: 36 mmol/L) olduğunu gördük. 24 saatlik idrarda kalsiyum 34 mg/
gün, idrar kloru 88 mmol/L bulundu. İdrar kloru yüksek idi, hipokalsüri
vardı. Serum Mg düzeyi: 1.28, 1.13 mg/dl idi, hipomagnezemisi vardı. Yatarak plazma renin aktivitesi 195.76 ng/mL/saat, yatarak aldosteron düzeyi 132.55 pg/mL idi. Yüksek plasma renin aktivitesi bulunuyordu. Hasta
da Gitelman sendromu düşünüldü. Hastaya potasyum sitrat 2*1 gram,
spironolakton 25 mg tb 1*1, magnezyum sitrat 1830 mg 2*1 başlandı.
Magnezyum ve potasyum replasmanı sonrasında kreatin kinaz enzimi
normalleşti, hastanın fonksiyonel kapasitesi arttı, günlük işlerini yapmaya
başladı. Serum magnezyumu 2.0 mg/L, Potasyumu 2.8 mmol/L’ye kadar
yükselen hasta taburcu edildi.
Rhabdomyoliz etyolojisinde hipopotasemi nadir görülen önemli bir sebeptir. Renal yolla potasyum kaybına sebep olan ve nadir görülen Gitelman Sendromlu hastada gördüğümüz rhabdomyolizi vaka olarak sunmayı uygun gördük.
Vakanın Laboratuar Sonuçları
Tarih

Üre

Kreatin

K

CK

LDH

İdrar volümü

08-01-14

64

1,58

1,8

4267

896

4900 cc

10-01-14

47

1,50

2,1

1683

839

8900 cc

13-01-14

45

1,47

2,5

575

515

7800 cc

15-01-14

45

1,34

2,8

297

394

7000 cc

19-01-14

42

1,34

3

247

246

7800 cc

Klinik yatışı esnasında lab takip sonuçları
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PB-076
Metabolik asidoz ve etilen glikol intoksikasyonu; Olgu ve
bilgilerin gözden geçirilmesi

PB-077
Uzun Süreli Lityum Kullanımına Bağlı Nefrojenik Diyabetes
İnsipitus ve Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu

Ertuğrul Erken1, Süheyla Kaya2, Ahmet Demirtaş2, Tuğba Arslan2

Veysel Kıdır1, Mürüvvet Aybek2, Atila Altuntaş1, Salih İnal1, Mehmet
Tuğrul Sezer1

1
2
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GİRİŞ: Etilen glikol ve metanol intoksikasyonları metbolik asidoz ve merkezi sinir sistemi (MSS) toksisitesi ile morbidite ve mortaliteye yol açabilmektedir. Olguların erken tespiti ve acil hemodiyaliz uygulaması hayat
kurtarıcı olmaktadır. Etilen glikol intoksiksyonu nedeniyle tedavi ettiğimiz
bir olgu üzerinden konuyu tekrar gözden geçirmek istedik.
OLGU: 43 yaşında erkek hasta şuur bulanıklığı ve soluk darlığı nedeniyle acile başvurdu. Alkol kullanımı öyküsü olan hasta şiddetli metabolik
asidoz ve akut renal yetersizlik ile yoğun bakıma alındı. İlaç anamnezi
yoktu. Özgeçmişde kronik alkolizm vardı. Soygeçmişde özellik yoktu. FM;
Şuuru uykuya meyilli, göz dibi doğaldı. TA: 110/65 mmHg, Nbz: 108/dk,
solunum sayısı 44/dk idi. KVS taşikardik, üfürüm yok. Asidotik solunumu
olup, akciğerlerde ral, ronkus yok, diğer sistemler doğaldı. Lab; BUN 28,
kreatinin 2.2 mg/dl, Na 127, K 5.3 mEq/l, pH 7.0, PCO2 15 mmHg, HCO3
5.5 mEq/L, anyon açığı 37, CRP 13.2 mg/l, Glukoz 94, Ca 7.5 mg/dl,
albumin 2.7 gr/dl, INR 1.5, ALT 28, GGT 645 U/l, hemoglobin 10.4 gr/
dl, WBC 9760, plt 160000/mm3 ve EKG sinüs taşikardisi. İdrarda protein
0.05 gr/gün, mikroskopide 90 RBC mevcuttu. Kristalüri izlenmedi. Viral
seroloji negatif, serum etanol düzeyi 0 mg/dl ölçüldü. Plazma ozmolalitesi 283, hesaplanan osmolalite 261 mosm/kg idi. USG’de her iki böbrek
doğal olup, hepatosplenomegali vardı. Alkole sekonder kronik karaciğer
hastalığı düşünüldü. Bilinç bulanıklığı, anyon açıklı metabolik asidoz,
normal etanol düzeyi, artmış osmolar açık ile metanol veya etilen glikol
intoksikasyonu düşünüldü. Kullandığı toksik maddeye ulaşılamadı. Böbrek yetersizliği, hematüri olması ve göz dibi doğal olması nedeniyle etilen glikol intoksikasyonu olarak değerlendirildi. Serum metanol ve etilen
glikol düzeyleri çalışılamadı. İv. bikarbonat, tiyamin, piridoksin ve folinik
asit verildi. Acil hemodiyalize alındı. Diyalizle bilinç bozukluğu ve asidotik solunumu ortadan kalktı. Nazogastrik etanol tedavisiyle serum etanol
düzeyi 100 mg/dl’nin üzerine çıkarıldı. Diyaliz sonrası klinik ve laboratuar
bozukluğu olmayan olgu 12 saatlik etanol tedavisi ile taburcu edildi.
SONUÇ: Metanol ve etilen glikolün toksik metabolitleri format ve glikolat anyon açıklı metabolik asidozla birlikte fatal MSS bozukluklarına yol
açabilmektedir. Eşlik eden görme bozukluğu metanol intoksikasyonu
düşündürürken, hematüri, oligüri, renal yetersizlik ve yan ağrısı etilen
glikol lehinedir. En doğru tanı yöntemi serumda metanol ve etilen glikol
düzeylerinin çalışılması olsa da bu ölçümler ancak referans laboratuarlarda yapılabilmektedir. Ilımlı asidozu olan ve böbrek yetersizliği olmayan etilen glikol olguları yalnız fomepizol ya da etanol ile düzelebilirken,
şiddetli metabolik asidozda, artmış osmolar açık varlığında ve metanol
intoksikasyonunda hemodiyaliz tedavisi asla geciktirilmemelidir. Bu nedenle intoksikasyon şüphesi taşıyan olgularda acil hekimlerinin nefroloji
konsültasyonu istemesi çok önemlidir.
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GİRİŞ: Uzun süreli lityum kullanımı hastaların % 40’ında nefrojenik diyabetes insipitus (NDİ)’a ve daha az sıklıkla kronik tübülointerstisyel nefrite
neden olabilmektedir. Burada, bipolar bozukluk nedeniyle lityum tedavisi
ile takipteyken, NDİ ve böbrek yetmezliği gelişen ve indometazinle tedavi
edilen bir olgu sunulmuştur.
OLGU: 15 yıldır bipolar bozukluk nedeniyle lityum kullanan, 2 yıldır kreatinin düzeyi 1.2-1.4 mg/dL civarında seyreden 65 yaşında erkek hasta, 2
haftadır giderek artan halsizlik, susama hissi, hareketlerde yavaşlama ve
yürüme güçlüğü şikayetleri nedeni ile psikiyatri polikliniğine başvurmuş.
Hastanın serum lityum düzeyi 1.31 mEq/L (Normal 0.8-1.2) ve kreatinin
2.45 mg/dL saptanması üzerine lityum tedavisi kesilerek nefroloji polikliniğine yönlendirilmiş. Özgeçmişinde; 26 yıldır bipolar bozukluk ve 16
yıldır koroner arter hastalığı vardı. Kullandığı ilaçlar lityum, karbamazepin, ketiapin, aripiprazol, venlafaksin, asetilsalisilik asid ve karvedilol idi.
Sistem sorgulamasında poliüri, polidipsi, disüri ve noktüri olan hastanın fizik muayenesinde bilinç açık, kooperasyon ve oryantasyonu kısıtlı,
TA:120/80 mmHg, mukozalar kuru idi. Laboratuvar incelemesinde; BUN
124 mg/dL, kreatinin 2.47 mg/dL, Na 143 mEq/L, K 3.66 mEq/L, Ca 8.1
mg/dL, P 3 mg/dL, albümin 2.8 g/dL, CRP 203 mg/L, WBC 27400/µL
idi. İdrar tetkikinde pH 5, dansite 1004, protein negatif, LE +2, lökosit
24/HPF idi. Üriner USG’da bilateral böbrek konturları lobüle, böbrek boyutları normal, parankim kalınlığı ve ekojenite doğal idi. Oryantasyon ve
kooperasyon bozukluğu nedeniyle yapılan beyin BT, difüzyon MR ve EEG
de akut patoloji saptanmadı. İzlemi sırasında hastanın 9600-17100 mL
arasında değişen günlük idrar çıkışları oldu. Hastada İYE, NDİ ve KBY
zemininde prerenal ABY düşünüldü. Hastanın lityumu kesildi, günlük çıkardığı sıvıya göre İV ve oral hidrasyon verildi ve indapamid başlandı.
İdrar kültüründe E.coli üredi. 10 gün seftriakson tedavisi aldı. İndapamid
ile poliürisi gerilemeyen hastanın tedavisine 3 gün ara ile desmopressin
ve spironolakton eklendi. Ancak yanıt alınamadı. Bunun üzerine hastanın
tedavisine indometazin 50 mg/gün eklendi. İndometazin tedavisinin 4.
gününde idrar çıkışı 5000 mL/gün’e gerileyen, serum kreatinini 1.5 mg/
dL’den 1.8 mg/dL’e yükselen ve hipokalemi gelişen hastanın indapamidi
kesildi, potasyum replasmanı yapıldı ve indometazin dozu 25 mg/gün’e
düşüldü. Takipte oryantasyon, kooperasyon ve yürüme güçlüğü düzelen,
idrar çıkışı 5000 mL/gün’e, kreatinin düzeyi 1.7 mg/dL’e gerileyen hasta
indometazin, spironolakton ve desmopresssin tedavisi ile poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.
SONUÇ: Kronik lityum kullanımına bağlı gelişen NDİ ve böbrek yetmezliği ciddi komplikasyonlardandır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda NDİ
tedavisinde, amilorid ve hidroklorotiazidin kullanılamadığı durumlarda
kontrollü olarak indometazin verilebilir.
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GİRİŞ: Serebral amiloid anjiopati(SAA) kortikal ve leptomeningeal arter
ve arteriollerin media ve adventisya tabakalarında amiloid depolanması ile
karakterize klinik tablodur. Amiloid birikimi sonucu damar duvarlarında
fibrinoid nekroz, küçük anevrizmatik oluşumlar meydana gelmekte, buda
serebral infarkt ve intraserebral kanamalara neden olabilmektedir. SAA
genellikle ileri yaşlı hastalarda ve demansı olanlarda görülmektedir.
OLGU: 46 yaşında erkek hasta 14 ay önce bacaklarda şişlik şikayeti ile nefroloji kliniğine yatırılarak tetkik edilmiş. Hastanın; üre:33 mg/dl, krea:0,75
mg/dl, 4(+) proteinüri, albümin:1,14gr/dl ve LDL-K:417 mg/dl olarak görülmüş. İdrar sedimentinde:5-6 dismorfik eritrosit,3-4 lökosit görülmüş.
GFR:130 ml/dk, proteinüri:11ve17,3 gr/gün olarak hesaplanmış. Nefrotik
sendrom düşünülen hastaya böbrek biyopsi yapılmış. Biyopsi sonucu AA
amiloidoz ile uyumlu gelmiş.
Amiloidoz etyolojisini tespite yönelik çalışmalarda hastanın CRP:0,23 (N),
RF<10 ve Anti CCP düzeyi: 3 (N), HLA B 27 negatif idi. Protein elektroforezinde albümin:%22,5, Alfa2:%33,8(H), Beta2:%22,7, Gamma:%5,3
geldi İdrar elektroforezinde Alfa1: %8,4(H), Alfa2: %11.4(H), Beta1:%8,7,
Albumin:%70,1 idi. Kemik iliği aspirasyon ve imprint örneği incelemesinde normo sellüler kemik iliği ile kemik iliği biyopsisi ise amiloidoz ile
uyumlu idi.
Nisan 2013’te tedavisine endol eklenen, volüm yükü nedeniyle sık sık HD
ile ultrafiltrasyon yapılan hasta şuur kaybı nedeniyle Aralık 2013 tarihinde
Dahiliye Yoğun Bakım Ünitemize yatırıldı. FM’de genel durumu kötü şuuru kapalı non oryante non koopereydi. TA: 80/50 mmHg, taşikardik ve
taşipneikti. GKS:4, Sofa skoru:8, idi.
Labaratuar; WBC: 20,9 K/Ul, Neu: 19, HGB:9 g/dl, HCT: 26,2 %, Glukoz:
73 mg/dl, Üre:178 mg/dl, Kreatin:5,6 mg/dl, ALP: 649 U/l, LDH:377 U/l,
Total Protein: 6 gr/dl, Albumin:2,02 gr/dl, Globulin: 3,98 gr/dl, CRP: 16,9
mg/dL. Batın USG’de Hepatomegali ve,splenomegali vardı. Her iki böbrek
parenkim ekosu grade 2 artmıştı. Hastanın nörolojik muayenesinde tüm
extremitelerde ağrılı uyaranlara azalmış yanıt mevcuttu. Nöroloji kanaati
alınan hastanın kranial BT’sinde sol PCA beslediği alanda hipodens görünüm vardı.Takiben istenen KranialMR’da sol frontalde 1 cm çapında
hemorajik amiloidoma ile uyumlu görüntü saptandı.
Hastamızda İntrakranial kanama için risk faktörü olan İKH ve HT yoktu.
Böbrek ve kemik iliği biyopsisinde amiloidoz tespit edilmiş olduğundan
hastamızda serebral amiloid anjiopatinin intrakraniyal hemorajinin nedeni
olabileceğini düşündük. Beyin cerrahisi 1 cm çapındaki hemorajik alana
girişimsel bir müdahale düşünmedi. Yoğun bakımdaki takibinin 6. gününde oksijen satürasyonun %60’ın altına düşmesi nedeniyle entübe edilip
mekanik ventilatöre bağlandı. Genel durumu kötü olan hasta yogun bakım
ünitemizde yatışının 14.gününde ex oldu.

PB-079
Komplike bir tip 5 Lupus Nefriti Olgusu
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Şefika Akdeniz1, Hülya Çolak2
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GİRİŞ: Lupus nefriti, sistemik lupus eritematozusun(SLE) yaygın ve ciddi
bir komplikasyonudur. Hastaların %30 ile %50'sinde tanı anında renal
hastalığın klinik manifestasyonları bulunmaktadır.Sistemik lupus eritematozusun patogenezi tam bilinmemektedir.Lupus nefriti kompleman
kaskadını aktive ederek, komleman aracılıklı hasar, lökosit infiltrasyonu,
prokoagülan faktörlerin aktivasyonu ve çeşitli stokinlerin salınımına yol
açan dolaşımdaki immün komplekslerinin birikiminden kaynaklanmaktadır.Renal hastalığın en yaygın klinik bulgusu proteinüridir, ancak hematüri, hipertansiyon, değişen derecelerde renal yetmezlik, eritrosit silendirleri
ve aktif idrar sedimenti bulgularının tümü bir arada bulunabilir.
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PB-078
Serebral Amiloid Anjiopati: İntraparankimal Hemoraji ile
Prezente Olan Bir Olgu Sunumu

OLGU: 38 yaşında kadın hasta saç dökülmesi, bacakta şişlik, nefes darlığı
şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Öz geçmişinde 4 yıl önce DVT atağı
geçirmiş. 2 yıl önce ilacı kesilmiş. Yaklaşık 4 ay önce masif PTE nedeniyle
trombolitik tedavi görmüş ve DMAH+warfarin başlanmış. Fizik muayenesinde kan basıncı 140/80 mm/Hg, ateş: 37.1°C, nabız:92/dk, sol:17/
dk. Saçlı deride dökülme,yüzde ödem ve kızarıklık mevcuttu. Kardiyak
muayene olağandı. Akciğer dinlemek ile olağandı. Batın rahattı. Pretibial
ödem +/+ ve diğer sistem muayesi olağandı. Laboratuar incelemesinde;
Hb:9.1 g/dL, Hct:27.9 %, WBC: 7000 /µl, MCV: 90fL, Plt:501000 k/µl,
AKŞ: 94mg/dL, üre 21mg/dl, Cr:0.8 mg/dL, AST:83 U/L, ALT:45 U/L,
K:4.1 mmol/L, Ca:8.4mg/dl, P:3.4mg/dL, T. protein:6.9 gr/dL, alb:2.2
gr/dL, glob.: 4.7mg/dl, T. kol:211 mg/dL, TG:280 mg/dL, LDL:119 mg/
dL, HDL:29 mg/dL, CRP:0,6ng/dl, ESH:80mm/saat D-dimer 403ng/ml
idi. TİT'de ph:6, dansite 1016, prot.(+2), erit.(+) idi.24 saatlik idrarda 2
gr/gün proteinüri saptandı. USG olağandı.PAAC olağandı. Alt extremite
doppler olağan geldi. AKG olağandı.Ventilasyon/Perfüzyon sintigrafisinde subsegmental PTE saptandı. Hastaya DMAH tedavisi başlandı. EKO
da EF%60, hafif PHT, perikardiyal efüzyon saptandı ve SLE' ye sekonder düşünüldü.ANA 1/2560, anti-RNP(+3), anti-SS A(+3), anti-SS B(+3),
anti-Ds DNA >800 ıu/ml, C3 30.6 düşük, C4 7.5 düşük, protein C-S,AT3
normal, homosistein normal düzeyde, F5 mutasyonu, anti-fosfolipid ve
anti-kardiyolipin antikorları normal idi. Hastaya renal biyopsi yapıldı ve
tip 5 Lupus nefriti saptandı.Yaygın cilt lezyonları olan hastaya 400mg/gün
+IVIG 5 gün verildi.Kliniği gerileyen hasta idame tedavi için romatoloji
kliniğine nakil verildi.
TARTIŞMA: SLE nefriti class V memranöz bir patern oluşturan subepitelyal immün depozitler ile tanımlanmaktadır. Lupus nefriti sınıf V hastalarda
renal ven trombozu ve diğer trombolitik komplikasyonlara eğilim göstermektedir. Class V nefriti heterojen bir hastalık olup literatürde klinik ve
rognozu için çelişkili yorumlar mevcuttur.Tedavide DMAH,ASA,steroid ve
immün süpresif tedavi önerilmektedir.Olgumuz trombotik atak ve ciddi
SLE komplikasyonları geçiren bir hastadır. SLE ve membranöz nefritte
trombotik komplikasyonların görülebileceğini unutmamalıyız.

Olgu, Amiloidoz tanısı olup şuur kapalılığı ile gelen hipotansif bir hastada
ayırıcı tanıda serebral amiloidozu düşünmek için sunuldu.
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PB-080
Cefuroxime Axetil ile İlişkili Dress Sendromu
Yaşar Yıldırım1, Zülfükar Yılmaz1, Reşit Yıldırım2, Özlem Adıyaman2,
Emre Aydın2, Hatice İla2, Berrin Balık2, Ali Veysel Kara3, Ali Kemal
Kadiroğlu1, Mehmet Emin Yılmaz1
DÜTF Nefroloji BD, Diyarbakır
DÜTF Dahiliye ABD, Diyarbakır
3
Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi

Bülent Bilir1, Murat Şakacı2, Betül Ekiz Bilir3, Mahmut Altındal2, Mustafa
Oran1, Orhan Eroğlu4, Sonat Pınar Kara1, Samet Sedef1
Namık Kemal Üniversitesi,İç Hastalıkları Bilim Dalı,Tekirdağ
Tekirdağ Devlet Hastanesi,Nefroloji Kliniği,Tekirdağ
3
Kars Devlet Hastanesi Endokrinoloji Kliniği,Kars
4
Tekirdağ Devlet Hastanesi,Acil Kliniği,Tekirdağ
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GİRİŞ: Dress sendromu ilaç kullanımı takiben meydana gelen ciltte döküntü, en az iki bölgede lenf nodu ve bir iç organda tutulum, 38ºC’nin
üzerinde ateş kliniği ile karekterizedir. Laboratuvar bulguları zengindir,
eozi¬nofili, lenfositoz, trombositopeni, atipik lenfositler görülebilir. Böbrek tututulumu daha çok akut böbrek yetmezliği kliniği ile seyreder.
OLGU: Hasta, kliniğimize yüksek ateş, ciltte döküntü, hepatosplenomegali
ve hematüri şikayetleri ile yatırıldı, makulopapüler döküntüleri vardı. Sepsis, vaskülit ve akut tubulointertisyel nefrit ön tanıları olan hastanın ileri
tetkikleri yapıldığında hastada periferik LAP olmamakla beraber batında
yaygın LAP ve eusinofili varlığı tespit edildi. Batın USG’de hepatomegalisi
vardı (155mm). Hastanın kan kültür sonuçları negatifti, istenen İntaniye
kliniği konsültasyonun da antibiyotik verilmeden ateş takibi önerilmişti.
Vaskülite ait spesifik bulgular (mononöritis multiplex, livido retikülaris)
bulunmuyordu, çalışılan p-ANCA ve c-ANCA sonuçları negatifti, serum
kompleman düzeyi normaldi.Ancak idrar sedimentinde eritrosit pozitifti. Anemnezinde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle iki hafta önce
Sefuroksine aksetil kullandığı tespit edildi. Fasial ödem ve yaygın makülopapüler döküntüleri olan hastaya cilt biyopsisi yapıldı. Alınan biyopsi
örneklerinde yaygın eusinofilik ve lenfositik infiltrasyon görüldü. Hastada
mevcut klinik ve labaratuar bulguları,literatürde Sefuroksine aksetil’e bağlı geliştiğine dair veri olmamasına rağmen Dress Sendromu ile açıklandı.
Sefuroksim aksetil 1 hafta önce kesilmesine rağmen klinik semptomları
olan hastaya 1 mg/kg/gün oral prednisolon başlandı. Ateş steroid tedavisine çok iyi yanıt verdi. Bununla beraber deri döküntüleri steroid tedavisi
sonrasında azalıp sönmekle beraber devam etmekteydi. Klinik takibi esnasında yükselen transaminaz değerleri ve hematüri varlığı karaciğer ve
böbreğin tutulumu ile ilişkilendirildi, steroid dozunun azaltılarak devam
ettiği 1.ayda karaciğer enzimleri normal sınırlardaydı, hematüri bulunmamaktaydı.
Dress sendromunun tedavisi sebep olan ilacın kesilmesi ve destek tedavisidir. Şüpheli ila¬cın kesilmesi ile hastalar düzelebilirler. Ancak özellikle iç organ tutulumu oldugunda steroid kullanılabilir. Steroid tedavisine
yanıtsız vakalarda ıvıg bir başka alternatiftir. Hastamız kliniğimize başvurduğunda sefuroksim tedavisine devam etmiyordu. Başlanan steroid
tedavisine çok iyi yanıt alındı, tedavi yaklaşık 1 ay doz azaltılalarak devam
etmektedir.
SONUÇ: Literatürde dress sendromunun daha çok aromatik antikonvülzan ve sülfonamid kullanımını ile ilişkili olduğuna dair yayınlar vardır.
Daha geniş kullanım alanına sahip Sefuroksim Aksetil’e bağlı Dress sendromu gelişebileceği ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Sepsis, vaskülit, akut tubulointertisyel nefrit, kliniğine benzer bir klinik
tabloya sahip olan Dress Sendromu ilaç kullanma anemnezi olan hastalarda akla gelmelidir.
Cefuroxime Axetile bağlı Dress Sendromunda Deri Döküntüleri
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PB-081
Perindopril /amlodipin aşırı doz kullanımına bağlı akut
böbrek yetmezliği vakası

GİRİŞ: ACE inhibitörü aşırı doz kullanımı ağır hipotansiyona ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir.Literatürde bu ilaçların yüksek dozda kullanımına bağlı akut böbrek yetmezliği gelişen vakalar bildirilmiştir.Ancak
sabit doz perindopril/ amlodipin kullanımına bağlı akut böbrek yetmezliği
vakası bulunamamıştır.
OLGU: 51 yaşında erkek hasta (kilo:75, boy:171cm VKİ:25.9) kullandığı
perindopril 5 mg/amlodipin 10 mg kombinasyon tedavisinden 26 adet
intihar amacı ile aldıktan 6 saat sonra, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti
ile acil servise başvurdu.9 yıllık hipertansiyon öyküsü olan hastanın daha
önce yapılan tahlillerinde böbrek fonksiyonlarının normal olduğu görülmüş.Başvuruda hastanın genel durumu iyi, bilinci açık, oryante-koopere idi. Muayenesinde kan basıncı 90/60mmHg, nabız 90/dk, ritmik, ateş
36,8˚C, solunum sayısı dakikada 14, KVS ve solunum muayenesi doğal,
batını serbest idi.Yüklenme bulguları saptanmadı.Hastaya nazogastrik
sonda takılarak mide lavajı yapılıp aktif kömür verildi.Zehir danışma ile
görüşülüp takip amaçlı dahiliye yoğun bakım ünitesine alındı.İlk laboratuvar verilerinde üre 31 mg/dl, kreatinin 1.41 mg/dl, Na 140 mEq/l, K
3.72 mEq/l, AST 17 U/l, ALT 27 U/l, arter kan gazında pH 7.43, HCO3
23.1, EKG’si normal sinüs ritminde, spot idrar Na ve potasyumu normal
saptandı.Klinik takibinde idrar çıkışı 10 ml/saat idi.Hastanın hipotansiyonu için saatte 200ml serum fizyolojik infüzyonu yapıldı.Asidozu olmayan
ve K değerleri normal seyreden hastanın yoğun bakımda yakın takibine
devam edildi.2. gün hastanın üre ve kreatinin değeri(65 mg/dl ve 2,22
mg/dl) yükselmekle birlikte üremik bulgularının olmayışı ve laboratuvar
verilerinin normal olması nedeni ile sıvı replasmanına devam edildi.3.
gün hastanın kreatinin düzeyi (2,41 mg/dl) pik yapmasına rağmen idrar
debisinin artması, laboratuvar değerlerinin stabil seyretmesi, klinik değerleri ve tansiyon değerlerinin regüle olması nedeniyle takibe devam
edildi.Yapılan renal arter doppler USG’de renal arter stenozu saptanmadı.
Takiplerinde kreatinin düzeyi düşen hastanın tansiyon değerleri yüksek
seyretmeye başladı.Hasta 4. günde servise alındı.
TARTIŞMA: ACE inhibitörü aşırı kullanımına bağlı akut böbrek yetmezliği iki yolla oluşmaktadır: 1- Sistemik hipotansiyon 2-Efferent arteriyol
dilatasyonuna bağlı glomeruler filtrasyonun azalması. Tedavisinde sıvı
replasmanı ve refrakter hipotansiyonda ise vazoaktif ajan kullanımı tercih edilmektedir.Literatürdeki hastalardan farklı olarak bizim vakamızda
K değerlerinde yükselme gözlenmedi ve sıvı desteği ile hastanın kliniği
ve renal fonksiyonları stabilize oldu. Kombinasyon tedavisinde bulunan
kalsiyum kanal blokeri proksimal arteriyol dilatasyonu yaparak perindoprilin efferent glomeruldeki etkinliğini dengelemiş, glomerüler filtrasyonun
daha da bozulmasını engellemiş olabilir. Bu durum bizim vakamızın literatürdeki benzer vakalara göre daha iyi seyretmiş olmasını açıklayabilir.

Tülay Öztürk , Belda Dursun , Mehmet Mert , Emine Çiğdem Şen , Ferda
Bir1
1

1

2

2

Pamukkale Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı Denizli

1

MesPGN hematüri, proteinüri ile seyreden zaman zaman hipertansiyon
ve renal yetmezliğin eşlik etiği, sistemik hastalıklarla da birlikte görülebilen klinikopatolojik hastalıktır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan
hastalarda tekrarlayan respiratuvar enfeksiyonlar, kompleman aktivasyonu ve glomerul mesangiumunda immünkompleks birikimiyle amiloidoz,
membranöz glomerulonefrit ve nadiren MesPGN gelişimine neden olur.
OLGU: 9 yıl önce tüm vucutta şişlik başvuruda yapılan tetkiklerinde ANA,
ds DNA, pANCA, cANCA negatif, TSH 2.5 uIU/L, tam idrar protein 2+,
10-15 eritrosit, 24 saatlik idrarda protein 2.1 gr/gün ve yapılan renal biyopsi MesPGN olarak raporlanmıştır. 2005-2010 yılları arasında düzensiz
steroid tedavisi almış.
Son 4 yıldır takipsiz olan hasta artan ödem nedeniyle interne edildi. Öyküsünde ağır sigara içicisiydi. Kreatinin 1.28 mg/dl, BUN 49, Albümin
1.41 g/dl, LDH 308 IU/L, kolesterol 533 mg/dl, LDL kolesterol 417 mg/
dl, trigliserid 384 mg/dl, immünglobülin (Ig) A 162 mg/dl (70-400), IgG
51 mg/dl (700-1600), IgM 161 mg/dl (40-230), ANA, dsDNA, pANCA,
cANCA, antifosfolipid, antikardiyolipin antikorları, antiglomerüler bazal
membran antikor, ENA profili negatif, c3-c4 normal, tümör belirteçleri,
serum, idrar immünfiksasyon elektroforezi normal, 18.3 g/gün proteinüri
saptandı. 3 gün pulse steroid ve arkasından oral metil prednisolon tedavisi verildi. Steroid tedavisi ile proteinüri 373 mg/güne kadar geriledi. 8
ay steroid tedavisi aldı. Steroid dozu azaltıldıkça proteinüride artış oldu
(5.2 g/gün proteinüri). Geçmişte ağır sigara içisi olan hastanın balgam
kültürlerinde pseudomonas aeroginosa üredi. Tüberküloz kültürleri, asido
rezistan bakteri, PPD negatifti. Toraks BT’ de sol akciğer alt lobda traksiyon bronşektazileri tespit edildi. Sol alt lobektomi yapıldı. Patolojik tanı
bronşiektazi, kronik plevrit olarak raporlandı.
Lobektomi sonrası verilen 8 mg steroid azaltılarak kesildi. Steroidsiz 6.
ayda kreatinin 0.7 mg/dl, albümin 4.1 gr/dl, kreatinin klerens 168 ml/dk,
proteinüri 138 mg /güne geriledi.
SONUÇ: MesPGN genellikle enfeksiyon zemininde oluşan, NS ile karakterize bir tablodur. Gizli enfeksiyon odakları ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır. Uygun şekilde tedavi edilmesi hastayı gereksiz immünsüpresif tedavi
uygulamasından koruyacaktır.

PB-083
Çoklu Organ Tutulumuyla Ağır Seyreden Bir Zoonozun
Başarıyla Tedavisi
Burak Can1, Mehmet Tuncay2, Uğur Kanlı1, Erkan Dervişoğlu2, Betül
Kalender Gönüllü2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli
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AMAÇ: Leptospiroz tüm dünyada görülen önemli bir zoonozdur. Kontamine sular en önemli bulaş kaynağıdır. Leptospiroz sessiz enfeksiyondan
ölümcül seyreden hastalığa kadar değişen geniş klinik seyirlere sahiptir. Hastalığı tanımak, oluşabilecek morbidite ve mortaliteyi engellemek
açısından önemlidir. Kliniğimizde tanı koyup tedavi ettiğimiz bir şiddetli
leptospiroz (Weil Hastalığı) vakasını sunduk.
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PB-082
Olgu sunumu: Bronşiektazi zemininde gelişen
Mesangioproliferatif GN (MesPGN) ve lobektomi sonrası
tam remisyon

OLGU: Daha önce bilinen kronik hastalığı olmayan 38 yaşında erkek hasta. 2-3 hafta önce göle giren hastanın sol ayak ön kısmında çarpma sonucu yara gelişmiş. Yarada akıntı olması üzerine olaydan bir hafta sonra
başvurduğu sağlık kuruluşundan antibiyotik tedavisi verilmiş. Bu süreçte
vücutta yaygın kaşıntılı, kabarık lezyonlar gelişmiş. Şikayetlerine yüksek
ateş, vücutta yaygın şişlik, kas ağrısı, distal alt ekstremitede kuvvet kaybı,
idrar çıkarmama eklenmesi üzerine hastaneye başvurmuş. Tetkiklerinde
üre-kreatinin yüksekliği, direkt bilirubin hakimiyetinde hiperbilirubinemi
saptanmış. Tanı konulamaması üzerine hasta Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nefroloji Bölümü’ne sevk edildi. Hastanın fizik muayenesinde
ateş 38,8ºC, sol kruris ön yüzde 0,5x0,5 cm boyutlarında kurutlanmış
ülser, vücutta yaygın peteşi, skleralar ikterik, bilateral akciğerlerde yaygın
ral ve ronkus mevcuttu. Hepatosplanomegali saptanmadı. Hasta anürikti. Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde bilateral plevral effüzyon ve
bilateral akciğerlerde yaygın infiltratif görünüm mevcuttu. Laboratuvar
tetkiklerinde; Sedimentasyon: 93 mm/sa, CRP:23.62, Lökosit:5.770/uL,
hemoglobin:9.73 g/dL, trombosit: 33.400/uL, üre: 254 mg/dL, kreatinin:
8.56 mg/dL, total bilirubin: 19.7 mg/dL, direkt bilirubin: 16.2 mg/dL, AST:
74 U/L, ALT: 54 U/L, kreatin fosfokinaz:605 U/L saptandı. Hasta hemodiyalize alındı.
Tatlı suda yaralanmayı takiben 2 hafta sonra ateş, akut böbrek hasarı,
ikter, kas ağrısı ve kas kuvvet kaybı, cilt lezyonları göz önüne alındığında leptospirozdan şüphelenildi. Kan örneği Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi’ne gönderildi. Leptospira IgM (ELISA) pozitif saptandı ve Weil
Hastalığı tanısı ile doksisiklin tedavisine başlandı. Günler içinde hastanın klinik ve laboratuvar bulguları düzeldi. İdrar çıkışı normale döndü ve
hemodiyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. Hasta kür sağlanarak hastaneden çıkartıldı.
SONUÇ: Çoklu sistem bulguları ile karşımıza çıkan vakalarda enfeksiyöz
ajanlar nedenler arasında akla gelmeli ve anamnez derinleştirilmelidir.
Leptospiroz vakaları klinikte karşılaşabileceğimiz, genellikle hafif seyirli
olan ancak, fulminan seyir gösterebilen önemli bir hastalıktır. Çok farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabildiği için ayırıcı tanıda ekarte edilmesi
gereken birçok hastalık var. İkterik form olan Weil Hastalığı leptospirozis
vakalarının %10-15’idir ve mortalitasi %5-40 arasındadır. Erken tanı oluşabilecek morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır.
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PB-084
Olgu sunumu: aHÜS olgusunda renal transplantasyon
sonrası dirençli hipertansiyon ve renal arter stenozu
Tülay Öztürk1, Belda Dursun1, Mehmet Mert1, Ali Koçyiğit2
Pamukkale Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Denizli
Pamukkale Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Denizli
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OLGU: aHÜS olgusunda renal transplantasyon sonrası dirençli hipertansiyon ve renal arter stenozu.
Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS) böbrek yetmezliği, mikroanjıopatik hemolitik anemi (MHA), trombositopeni ile karakterize multisistemik bir hastalıktır. Kompleman yolunun aktivasyonuyla gelişen klinik
multiorgan yetmezliğinden, nörolojik olaylar, kardiyak iskemik olaylar,
pulmoner hemoraji, pankreatit, hepatik yetmezlik, intestinal kanamaya
kadar değişir. Hastaların büyük kısmında gelişen son dönem böbrek
yetmezliği (SDBY), HD tedavisi ve renal transplantasyon seçenekleriyle
hastaları karşı karşıya bırakır. Renal transplantasyon sonrası kompleman
yolunun aktivasyonu yüksek rekürrens, tromboz ve greft yetmezliği ile
ilişkilidir. Eculizumab kompleman aktivasyonu inhibisyonuyla hastaların
tedavisinde çığır açmıştır.
OLGU: Bu yazıda üç kez preeklampsi, iki kez abortus, en son 2004 yılında
bir canlı doğumu olan, bir yıl önce hipertansif ensefalopati, böbrek yetmezliği, MHA tablosu ile başvuruda aHÜS tanısı alan, PF tedavisi ile MHA’
si düzelen ancak SDBY gelişmesi nedeniyle kronik HD’ e devam eden, bir
yıl sonra canlıdan (anne) renal transplantasyon yapılan 36 yaşında aHÜS
vakası sunuldu. Transplantasyon öncesi c3 64 mg/dl (90-180), trombosit
134 K/uL, direk coombs, indirek coombs negatif, LDH 256 U/L, hemoglobin (HB) 8.5 gr/dl, ADAMTS 13 aktivitesi normaldi, periferik yaymada
(PY) şistosit yoktu. IL2RA ile indüksiyon tedavisi verildi. PF yapılmadı.
Transplantasyondan bir hafta önce ve sonra 4 doz 900 mg eculizumab
verildi. Devamında 1200 mg 2 haftada bir verilmeye başlandı.. Takrolimus, mikofenolik asit, prednisolonu içeren immünsupressif tedavi verildi.
Nakil sonrası kreatinin 1.15 mg/dl, tansiyon arteriyel (TA) 130/80 mm/Hg
idi. Post transplant 113. günde ani gelişen TA yüksekliği (180/120 mm/
Hg) ve kreatinin yüksekliği (1.7 mg/dl) ile başvurdu. Renin 22 ng/ml, aldosteron 5 ng/dl, potasyum 2.29 mmol/dl, c3 89 mg/dl, indirekt bilirubin
0.32 mg/dl, LDH 322 U/L, HB 10.9 gr/dl, trombosit 298 K/ul idi, PY’da
şistosit yoktu. Doppler USG’ de transplante renal arter orjini Vmax=800
cm/sn, ilyak arter Vmax=182 cm/sn, renal arterde darlıkla uyumlu idi.
Renal anjiografide anastomoz yerinde % 90 darlık görüldü ve stent yerleştirildi. İzleminde beta bloker, kalsiyum kanal blokeri, alfa blokeri, ARB
ile kreatinin 1.2 mg/dl, TA 130/80 mm/Hg’ ye geriledi
Hipertansiyon post transplant hastaların büyük bir kısmında görülürken,
aHÜS’ lü hastaların hemen tamamında MHA’ ye eşlik eder ve komplikasyonların gelişimine katkıda bulunur. Eculizumab MHA tablosunun gelişmesini önlemekle birlikte post transplant gelişen tedaviye dirençli hipertansiyon aHUS rekürrensi ve TRAS gelişmesiyle ilişkili olabilir.
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PB-085
Pnömoni Tanısıyla İzlenen Olguda Santral Katater İlişkili
Endokardit Ve Pulmoner, Periferik Arteryel Septik Emboli:
Olgu Sunumu
Serkan Aktürk1, Merve Koyunoğlu2, Şule Şengül1, Kenan Keven1,
Şehsuvar Ertürk1
Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
Ankara Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı
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Günümüzde infektif endokardit halen gerek morbidite, gerek mortalite
yönünden yüksek riske sahiptir. Etkin tedavi için erken tanı, uygun antibiyotik seçimi ve komplikasyonlarının tanınması gerekirken halen hastalığın
erken tanınması konusunda güçlük yaşanmaktadır. Triküspit kapak endokarditi özellikle kalıcı santral katater ile diyalize giren hastalarda akla gelmelidir. Bu yazıda infektif endokarditin embolik komplikasyonu sonucu
ilk tanısı sağlık bakımı ilişkili pnömoni tanısı olan ve katater ilişkili infektif
endokardit sebebiyle erken dönemde etkin tedavi alamayan olgu sunulmuştur. 74 yaşında kadın hasta ateş, halsizlik, nefes darlığı ve sağ ayak
baş parmağında morarma yakınmalarıyla yatırıldı. Muayenesinde her iki
akciğerde yaygın krepitan raller ve triküspit odakta 3/6 sistolik üfürüm ve
sağ ayak baş parmağında nekrotik yara saptandı. Pnömoni ön tanısıyla
çekilen akciğer grafisinde her iki akciğerde yaygın nodüler infiltratif alanlar izlendi. Hastaya ampirik olarak parenteral piperasilin/tazobaktam ve
klaritromisin başlandı. Akciğer tomografisinde yaygın nodüler infiltratlar,
milimetrik kavernöz mikroapse ile uyumlu oluşumlar ve bilateral plevral
efüzyon saptandı. Mevcut bulgularla infektif endokardit ön tanısıyla yapılan transtorasik ekokardiyografide sağ kalp boşlukları genişlemiş, ciddi
triküspit yetersizliği ve triküspit kapak üzerinde sağ ventriküle girip çıkan
vejetasyon ile uyumlu kitle saptandı. İnfektif endokardit olarak değerlendirilen hastanın kataterden ve periferik alınan kan kültürlerinde metisilin
dirençli stafilokokus aureus üremesi olması üzerine tedavisi antibiyograma göre yeniden düzenlendi. İnfektif endokardit tedavisinin üçüncü
günü ani gelişen solunum yetmezliği ve hipotansiyon kliniği olan hasta
muhtemel major pulmoner septik bir emboli sebebiyle kaybedildi. Sonuç
olarak ülkemizde kalıcı katater ile diyalize giren hasta sıklığı göz önünde
bulundurularak bu hastalarda olan solunum yetmezliği, ateş ve periferik
emboli kliniği olduğunda katater ilişkili triküspit kapak endokarditi olasılığı da düşünülmelidir.

Gürkan Yurteri1, Şennur Köse Budak2, Nurgül Güven1

PB-087
Hiponatremik Hastalarda Tolvaptan Tedavisi: Nefroloji
Klinik Deneyimi

Rentek Diyaliz Merkezi, İstanbul
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Emel Işıktaş Sayılar, Yavuz Ayar, Mahmut Yavuz, Alparslan Ersoy
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Farklı tasarımdaki diyalizörlerin kan hücre fragilitesi üzerine etkisini karşılaştırmak.

GİRİŞ: Hiponatremi (serum Na konsantrasyonu <135), en sık karşılaşılan elektrolit bozukluğudur. Hiponatremik hastalar hipovolemi, övolemi
ve hipervolemi kliniği ile karşımıza çıkmaktadır. Etyolojide başta kalp
yetmezliği, uygunsuz ADH sendromu ve siroz yer almaktadır. Özellikle
kalp yetmezliğine bağlı hipervolemik hastalarda hiponatremi, mortalite ve
morbiditeyi arttırmaktadır.

1

MATERYAL ve YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya, Rentek Diyaliz merkezinde düzenli olarak haftada 12 saat hemodiyaliz tedavisi gören 142
hasta dahil edildi. Hastalara tasarımı (kan giriş açısı, oda uzunlugu, delik
sayısı) birbirinden farklı ancak membran yapısı/geçirgenliği aynı olan Leoceed (AsahiKASEI, Japonya) diyalizörü ve Rexeed (AsahiKASEI, Japonya) diyalizörü ile Eylül 2013-Ekim 2013 tarihleri arasında farklı seanslarda
hemodiyaliz uygulanmıştı. İncelenen parametreler hasta yaşı, cinsiyeti,
hemodiyalizden hemen önce ve hemen sonraki total serum LDH seviyeleri idi.
BULGULAR: 142 hastanın 89’u kadın (%62.7) ve 53’ü erkek (% 37.3) idi.
Yaş ortalaması 58.9±13.7 (25-89) idi. Hemodiyaliz sonrası LDH artışı Leoceed grubunda 49.1±60 U/l (-104-204), Rexeed grubunda 29.8±84.45
U/l (-219 264) idi ve 2 grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi
(p=.008)
SONUÇ: Leoceed diyalizöründe serum LDH artışının daha fazla olması,
diyalizör tasarımının hücre hasarında rolü olduğunu düşündürmektedir.
Diyalizör tasarımının hücre hasarı üzerindeki etkilerinin daha geniş serilerde değerlendirilmesi ve tasarıma yönelik iyileştirici çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.
Figür 1. Rexeed ve Leoceed Diyalizör
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PB-086
Diyalizör Tasarımının Hemoliz Üzerine Etkisi

Tolvaptan, vazopressin V2 reseptör antagonistidir, arginin vazopressinin
distal nefronda reseptörüne bağlanmasını engelleyerek elektrolit dengesini bozmadan diürezi arttırır. Son yıllarda hiponatremide tolvaptan tedavisi
ile başarılı sonuçlar alınan çalışma ve deneyimlerin sayısı artmıştır. Biz
de kliniğimizde hiponatremi nedeniyle takip edilen 5 hastada tolvaptan
tedavisi uyguladık.
METHOD: Hiponatremi nedeniyle yatırılan 5 hastanın 3’ü kalp yetmezliğine bağlı hipervolemik hiponatremi, 2 hasta ise uygunsuz ADH sendromuna bağlı hiponatremik idi. Tüm hastaların serum Na değeri 135 mg/dL
altındaydı. Kalp yetmezlikli 3 hastaya başlangıçta furosemid ve sodyum
replasmanı yapıldı. Yanıt alınamaması üzerine tolvaptan tedavisine başlandı. Tüm hastalara 15mg/gün tolvaptan verildi. Tolvaptan ile eş zamanlı
diüretik ve/veya Na replasmanı kullanılmadı ve hastalara günlük 2000 cc
sıvı kısıtlaması uygulandı. Hastaların tolvaptan tedavisinin ilk günü 3 kez,
sonrasında günlük serum Na düzeyleri kontrol edildi. 24 saatlik yakın diürez takibi yapıldı. Serum Na değeri >133 mg/dL olması halinde tedavi
sonlandırıldı.
SONUÇLAR: Tüm hastalarda tolvaptan tedavisi ile serum Na değerlerinde
ve eş zamanlı diürez miktarlarında artış izlendi (Tablo 1). Tedavi sırasında
ve sonrasında bilinç bulanıklığı, kas krampları, hipotansiyon ve hiperglisemi, karaciğer enzim yüksekliği gibi metabolik yan etkiler gözlenmedi.
Serum kreatinin değerlerinde anlamlı değişiklik olmadı. Tedavi süresince
susama hissi dışında yan etki görülmedi.
TARTIŞMA: Övolemik veya hipervolemik hiponatremide tolvaptan tedavisi oldukça etkilidir. Hastaların hastane yatış süresi kısalmakta, diyaliz gerekliliği, tekrarlayan yatış sayısı ve hiponatremiye bağlı mortalite ve morbidite oranı azalmaktadır. Özellikle kalp yetmezlikli hastalarda, diüretik
tedavisi ile kardiyorenal sendrom kötüleşmekteyken tolvaptan tedavisinde çoğu kez renal fonksiyonlar korunmaktadır. Hastaların uzun dönemde
prognoz ve renal parametreleri üzerine etkisini değerlendirmek ve optimal
tedavi protokolünün oluşturulması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tablo 1

HASTA 1

HASTA 2

HASTA 3

HASTA
4

HASTA
5

Yaş

54

70

57

84

58

Cinsiyet

kadın

Kadın

Erkek

Kadın

Kadın

Etyoloji

Kalp
yetmezliği

Kalp
Yetmezliği

Kalp
Yetmezliği

SIADH

SIADH

NA
mg/
dL

Diürez ml/
gün

Kreatinin
mg/dL

NA
mg/
dL

Diürez ml/
gün

Kreatinin
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NA
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gün

Kreatinin
mg/dL

NA
mg/
dL

Diürez

Kreatinin
mg/dL

NA
mg/
dL

Diürez

Kreatinin
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Başlangıç

118

2800

4,8

123

1700

2,2

124

2200

4,1

112

3200

0,6

124

5100

0,75

24.saat

124

3450

4,4

131

2900

0,9

125

3000

4

123

3900

0,7

134

5900

0,75

48.saat

127

3800

4,8

136

3600

1,8

131

3600

3,9

129

4400

0,7

3.gün

128

4150

5,3

138

4100

2

132

4050

4,1

134

4800

0,8

4.gün

133

4500

5,3

133

4100

3,8

4250

6100

Hastaların genel özellikleri, tedavi altında Na değerleri ve diürez miktarı
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PB-088
Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Yaşlı Hipertansif
Hastaların İrdelenmesi

PB-089
Yeni tanı almış tip 2 diabetes mellitus hastalarında
proteinüri sıklığı

Pınar Tosun Taşar1, Tunzala Guliyeva2, Sevnaz Şahin1, Soner Duman2,
Fehmi Akçiçek1

Tezcan Kaya, Ayşenur Uçar, Attila Önmez, Hasan Ergenç, Sümeyye
Korkmaz, Aysel Toçoğlu, Ali Tamer
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dahiliye Kliniği, Sakarya

1

GİRİŞ: Dünyada yaşlı bireylerin genel toplum içerisindeki yüzdesi belirgin
olarak artmaktadır. Hipertansiyon (HT) kardiyovaskuler hastalıklar için bir
risk faktörüdür. Yaşlanan toplumla birlikte prevelansı da artmaktadır. Yine
ülkemizde yapılan Patent (Prevalance, awareness, treatment and control
of hypertension in Turkey- the PatenT Study) çalışmasına göre geriatrik
yaş grubunda ise bu oran % 75. 1 lere kadar yükselmektedir. Ülkemizde
yaşlı popülasyonda tercih edilen antihipertansif ilaçların dağılımını gösteren bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmanın amacı, iç hastalıkları polikliniğimize gelen 60 yaş ve yukarısındaki hipertansif hastaların demografik verilerinin ve kullandıkları
ilaçların incelenmesi, hedef organ (böbrek, göz) hasarı prevelanslarının
saptanmasıdır.
HASTALAR VE METOD: 1 Ocak – 31 Şubat 2014 tarihleri arasında Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iç hastalıkları polikliniğine herhangi bir sebeple başvurup, daha önceden HT tanısı almış, 60 yaş ve üzeri
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, HT’ a eşlik
eden hastalıkları, tuzsuz diyete uyumları, antihipertansif olarak kullandıkları ilaçlar incelendi. Hedef organ hasarı olup olmadığına serum kreatinin
düzeyi, kreatinin klirensi, mikroalbuminüri düzeyleri ile ve göz hekimi
tarafından yapılan göz dibi muayenesi ile karar verildi. Veriler SPSS’ e
kaydedildi, p < 0.05 olması durumunda istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi.
BULGULAR: Toplam 87 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı
67. 0 ± 5. 9 yıl (minimum 60, maksimum 88 ), % 69’ u (n= 60) kadın,
ortalama tanı süreleri 11. 1 ± 6. 5 yıl idi. Çalışmaya katılanların % 55. 2
‘sinde (n=48) hipertansiyon açısından aile öyküsü mevcuttu. HT retinopati 10 hastada (% 11. 5), nefropati ise 8 hastada (% 9. 2) vardı. Antihipertansif tedavi alanların % 9. 2 ‘ sinin (n=8) düzenli spor yaptığı, %
47. 1’ inin (n=41) tuzsuz diyete uyduğu ve % 35. 5’ inin sigara kullandığı
(n= 30) görüldü. Hastaların % 93. 1’ inde (n=81) HT dışında ek kronik
bir hastalık mevcuttu. En sık eşlik eden hastalıklar ise sırasıyla diyabetes
mellitus (% 51. 7), hiperlipidemi (% 37. 9) ve koroner arter hastalığı (%
24.1) idi. Hastaların en sık kullandıkları ilaçlar ise sırasıyladiüretik ve RAS
bloker kombinasyonu (% 41.4) RAS blokerleri (%33.3), kalsiyum kanal
blokerleriydi (% 33).
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmaya alınan hastaların büyük çoğunluğunun
antihipertansif olarak diüretik-RAS blokeri kombinasyonu kullandığı görüldü. Çalışmaya alınan hastaların büyük çoğunluğunun, antihipertansif
tedavi almalarına rağmen tuzsuz diyete uymadığı, düzenli egzersiz yapmadığı; buna rağmen hipertansiyon end- organ hasarı olan hipertansif
retinopati ve nefropati sıklığının az olduğu görüldü. Hipertansiyon endorgan hasarı olan hipertansif retinopati ve nefropati sıklığının az olması
da uygun farmakolojik tedavinin seçimi ile ilgili olabilir.

AMAÇ: Diabetin mikrovasküler komplikasyonlarından olan nefropati son
dönem böbrek yetmezliğinin birçok merkezde en sık nedeni olduğu için
önemli bir sağlık sorunudur. Diabetik nefropatinin en erken tanısı idrarda
mikroalbuminüri saptanması ile konulur. Mikroalbuminüri prevalansı yaş,
diabet süresi, hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara içimi, glisemi düzeyi ve
böbrek hastalığı olması ile ilişkili artar. Bu çalışmanın amacı bölgemizde
yeni tanı konulan tip 2 diabetes mellitus hastalarında proteinüri sıklığının
araştırılmasıdır.
METOD: Bu retrospektif çalışmaya hastanemiz diabet polikliniğine 20102013 yılları arasında başvuran ve başvuru tarihine göre son 3 ay içinde
tip 2 diabetes mellitus tanısı konulmuş olan 705 erişkin hasta alındı. Tip
2 diabetes mellitus tanısı Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavi Kılavuzu kriterlerine göre konuldu. Poliklinik kayıtlarından hastaların ilk başvuru sırasındaki klinik ve laboratuvar
verileri kaydedildi. Tetkiklerinde mikroalbuminüri veya aşikar proteinürisi
olanlar protenürisi var olarak kabul edildi. Proteinürisi olan ve olmayan
hastaların klinik ve laboratuar verileri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 705 hastanın 349’kadın (%49,5) ve yaş
ortalaması 53,1±10,4 yıl idi. Hastaların %14,3’ünde (101 hasta) proteinüri bulundu. Proteinüri kadın cinsiyette daha fazla idi (p<0,001). Proteinürisi olan hastalarda kreatinin ve HbA1c değerleri anlamlı olarak daha
yüksek bulunurken glomerüler filtrasyon hızı daha düşük bulundu (sırasıyla p=<0,001; p=0,004; p=<0,001). Ayrıca proteinürisi olan hastalarda
hipertansiyon ve koroner arter hastalığı anlamlı olarak daha fazla oranda
bulundu (sırasıyla p=0,002; p=0,011). Proteinürisi olan ve olmayan hastaların klinik ve biyokimyasal özellikleri tablo 1’de gösterildi.
SONUÇ: Bölgemizdeki yeni tanı konulan tip 2 diabetes mellitus hastalarında proteinüri kadın cinsiyette daha fazladır. Ayrıca proteinürisi olan yeni
tanı almış tip 2 diabet hastaları hipertansiyon ve koroner arter hastalığı
yönünden proteinürisi olmayanlara göre daha fazla risk altındadırlar.
Tablo 1. Proteinürüsi olan ve olmayan yeni tanı tip 2 diabetes mellitus
hastalarının klinik ve biyokimyasal özellikleri.
Tüm hastalar
(n:705)

Proteinüri var Proteinüri
(n:101)
yok (n:604)

P değeri

Yaş (yıl)

53,1±10,4

53,1±9,8

53,1±10,5

0,969

Kadın cinsiyet
(%)

49,5

76,2

45

<0,001

AKŞ (mg/dl)

202±85

206±89

201±84

0,613

TKŞ (mg/dl)

295±103

314±104

292±103

0,052

HbA1c (%)

9,2±2,4

9,9±2,4

9,1±2,3

0,004

Kreatinin (mg/
dl)

1,08±0,80

1,54±1,10

1,01±0,71

<0,001

GFR (ml/dk)

104,5±68,8

70,7±57,5

110,2±68,9

<0,001

LDL (mg/dl)

122±38

119±43

123±38

0,344

Kilo (kg)

79,5±16,8

77,3±18,7

79,8±16,5

0,169

VKİ (kg/m2)

30,6±6,6

30,8±8,3

30,5±6,3

0,661

HT var ( %)

57,9

71,3

55,6

0,002

KAH var (%)

18,6

27,7

17,7

0,011

BDH var (%)

2

3

1.8

0,324

AKŞ: Açlık kan glukozu, TKŞ: Tokluk kan glukozu, GFR: Glomerüler filtrasyon hızı, LDL: Düşük
dansiteli lipoprotein kolesterol, VKİ: Vücut kitle indeksi, HT:Hipertansiyon, KAH: Koroner arter
hastalığı, BDH: Beyin damar hastalığı.
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PB-091
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Ventriküler
Aritmogenezisin Yeni Bir Göstergesi: Tp-e Süresi ve Tp-e/QTc
oranı
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AMAÇ: 27.03.2013 ile 27.03.2104 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi (TEAH) İç Hastalıkları Kliniğinde yatan multiple
myelom (MM) tanılı olguların verilerini tanıya götüren ipuçları konusunda
retrospektif olarak irdeledik.

2

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
Ege Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 27.03.2013 ile 27.03.2014 tarihleri arasında İzmir TEAH İç Hastalıkları Kliniğinde MM tanısı ile yatan hastaları bilgisayar
erişim sisteminden ICD10 numaralarına göre tarayıp verilerini inceledik.
Verileri hesaplarken SPSS 18.0 yöntemini kullandık.
SONUÇ: 27.03.2013 ile 27.03.2104 tarihleri arasında servisimizde 10’u
(%55) erkek 18 MM’lu hasta izlenmiş olup, yaş ortalamaları 65 (41-85
aralığında) idi. Bunların 14’ü (%77) yeni tanı almışlardı. Yeni tanı alanların
en sık yakınmaları sırasıyla bel ağrısı (%50) ve halsizlik (%28) idi.
18 hastanın 17’sinde anemi mevcuttu ve ortalama hemoglobin değerleri 9,3 gr/dL idi. 10 hastada (%55) eritrosit sedimantasyon hızı (ESH)
100mm/h üzerinde ve ortalama ESH 93 mm/h idi (14-140mm/h aralığında). Yeni tanı alan 3 hastada GFR 15ml/dk’nın altında olup, renal
replasman tedavisi gereksinimleri oldu. MDRD’ye göre 18 hastanın ortalama GFR değerleri 54ml/dk idi. Ortalama kreatinin değerleri 1,7gr/dL
(0,6-6,9 gr/dL aralığında) idi. Ortalama serum albumin değeri 3,4 gr/dL
(2,3-4,2 gr/dL aralığında) globulin değeri ise 4,3 gr/dL (1,9-9,4 gr/dL)
idi. 11 hastada (%73) albumin/globulin oranları ters dönmüştü. Yeni tanı
alan hastaların 3’ünde (%20) hiperkalsemi (serum kalsiyum>10.1gr/dL)
iken 3’ünde (%20) de hipokalsemi (serum kalsiyum<8.8 gr/dL) mevcuttu.
Tanı aldıktan sonraki bir yıl içinde 54 yaşındaki bir erkek hasta kaybedildi.
TARTIŞMA: MM pek çok yüzü olan bir hastalık olduğundan, hastalar atipik klinik belirti ve bulgular ile başvurabilirler. Bel ağrısı ve halsizlik gibi
yakınmaları olan hastalarda anemi, sedim yüksekliği, böbrek yetmezliği,
kalsiyum seviyesinde anormallikler ya da albumin/globulin oranının ters
dönmesi gibi bulgular varlığında öncelikle bu tanı akla getirilmeli ve hastalığa kesin tanı koyduracak yöntemlere başvurulmalıdır.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Bursa
Çekirge Devlet Hastanesi, Nefroloji, Bursa
3
Çorum Devlet Hastanesi, Nefroloji, Bursa
AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği ventriküler aritmilerin önemli nedenlerinden biridir. Miyokardiyal repolarizasyon anormallikleri ventriküler aritmiler ile ilişkilidir. Son yıllarda bildirilen bazı çalışmalarda T dalgasının
tepe noktası ile sonlanım noktası arasındaki süre (Tp-e) total repolarizasyonun belirteci olarak kullanılabileceği hatta ventriküler aritmileri ön görmede önemli bir belirteç olduğu gösterilmiş. Hemodiyalizin aritmik etkisi
çalışmalarda detaylı biçimde gösterilmiştir. Bu çalışmamızda Tp-e aralığı,
Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc (düzeltilmiş QT) oranını kullanarak hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda ventriküler repolarizasyonun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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PB-090
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
bir yıllık multiple myelom verileri

METOD: Kronik böbrek yetmezlikli hemodiyaliz alan 32 hasta ile yaş ve
cinsiyet uyumlu 30 kişilik sağlıklı kontrol grubun elektrokardiografileri
retrospektif olarak tarandı. Tp-e süresi, QT ve düzeltilmiş QT süreleri ölçüldü. Koroner arter hastalığı, orta ve ileri kalp kapak hastalığı, sol ve/
veya sağ kalp yetmezliği, sol ve/veya sağ ventriküler hipertrofisi, atriyal
fibrilasyon, orta ve ciddi elektrolit bozukluğu, sol ve/veya sağ dal bloğu
veya kalıcı kalp pili olan hastalar çalışmadan dışlandı.
BULGULAR: Tp-e (90.4±23,6 vs 77,0±9,5, p=0,005), Tp-e/Qtc
(0.19±0.00.17±0.0, p=0.015) ve Qt (393.7±55.8 vs 364±34.4, p=0.014)
oranları kronik böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastalarında kontrol
grubuna göre istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır.
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımıza göre, hemodiyalize giren kronik böbrek
yetmezliği olan hastalarda Tp-e ve Tp-e/Qtc oranları artmış olarak bulundu. Tp-e süresi ve Tp-e/QTc oranı kronik böbrek yetmezliği olan hastaların ventriküler aritmilere yatkınlıklarını göstermede ilerleyen dönemlerde
bir belirteç olarak kullanılabilir.
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PB-092
Hipertansif Hastalarda Ambulatuar Kan Basıncı
Değişkenliği İle İdrar Anjiotensinojen Düzeyi Arasındaki
İlişki
Nihal Özkayar , Fatih Dede , Fatma Akyel , Tolga Yıldırım , İhsan Ateş ,
Turan Turhan1, Bülent Altun2
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

1

Amaç: Böbrek lokal renin anjiyotensin sisteminin (RAS) aktivasyonu primer hipertansiyon (HT) gelişiminde rol oynayan sebeplerden biridir. İdrar
anjiotensinojen (İAGT) düzeyi hipertansif hastalarda böbrek lokal RAS
aktivitesini göstermektedir. Kan basıncı değişkenliği (KBD) 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümlerinden (AKBÖ) elde edilir. Çalışmalarda İAGT
düzeyi ile kan basıncı düzeyleri arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu
çalışmada ise 24 saatlik ambulatuar KBD ile idrar angiotensinojen düzeyi
(İAGT) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya primer HT tanısı ile takip edilen 73 hasta dahil
edildi. Diabetes mellitusu bulunan, glomerüler filtrasyon hızı (GFH)< 70
ml/dk /1.73 m2 olan, akut-kronik böbrek hastalığı, bulunan, anjiyotensin
dönüştürücü enzim inhibitörü veya anjiyotensin reseptör blokörü kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara 24 saatlik AKBÖ yapıldı.
KBD, 24 saatlik AKBÖ değerlerinden average real variability (ARV) indeksi
kullanılarak, matematiksel olarak hesaplandı. İAGT düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. İstatistiksel analizlerde idrar anjiyotensinojen/kreatinin
(İAGT/İkre) oranı kullanıldı.
Bulgular: Hastaların 48’i kadın, 25’i erkekti. Tüm hastaların yaş ortalaması 52,54±12,9 yıldı. Hastaların HT sürelerinin ortancası 3 (1-15) yıldı.
Hastaların 24 saatlik AKBÖ sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların
ortalama GFH 96,30±11,7 ml/dk/1.73 m2, kreatinin düzeyi 0,80±0,14 mg/
dl, İAGT/İkre ortancası 0,009 (0,002-0,091) μg/g idi. Kullanılan antihipertansif ilaçlar açısından bakıldığında beta blokör veya kalsiyum kanal
blokörü kulalnan hastalar arasında 24 saatlik sistolik /diastolik ARV ve
gece sistolik/ diastolik ARV açısından fark yoktu. 24 saatlik sistolik kan
basıncı (SKB) düzeyi ortalamaları, 24 saatlik sistolik ARV ve gece sistolik ARV değerlerinde cinsiyet ve yaş açısından farklık yoktu. 24 saatlik
diastolik kan basıncı (DKB) düzeyinin ortalaması ve 24 saatlik diastolik
ARV ise erkeklerde daha düşük saptandı (p= 0,012 ve p=0,043).Açlık kan
şekeri ile 24 saatlik diastolik ARV ve gece diasolik ARV arasında pozitif
korelasyon saptandı (p= 0,021, p= 0,010). 24 saatlik sistolik ARV, 24
saatlik diastolik ARV ve İAGT/İkre düzeyleri arasında pozitif yönde bir korelasyon saptandı (sırasıyla r = 0,325, p = 0,005 ve r = 0,366, p = 0,001).
Gece sistolik ARV, gece diastolik ARV ve İAGT/İkre arasında pozitif yönde
bir korelasyon saptandı (sırasıyla r = 0,314, p = 0,007 ve r = 0,203, p =
0,045). Multivariable robust regresyon analizinde ise KBD ile ilişkili olan
parametrenin İAGT/İkre olduğu görüldü.
Tartışma: KBD ile İAGT düzeyleri arasında saptanan korelasyon böbrek
lokal RAS'nin hipertansiyon gelişiminin yanı sıra ambulatuar KBD’ ne de
katkıda bulunuyor olabileceğini düşündürmektedir.
24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçüm sonuçları
Parametre

Ortalama Değer

24 saatlik Sistolik ARV

12,07±3,25

24 saatlik Diastolik ARV

9,77±2,7

Gece Sistolik ARV

10,61±3,5

Gece Diastolik ARV

8,60±2,2

24 saatlik SKB (mmHg)

122,84±11,7

24 saatlik DKB (mmHg)

77,30±7,8

Kısaltmalar: ARV; average real variability, SKB; Sistolik kan basıncı, DKB; Diastolik kan basıncı
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Hipertansif Hastalarda Günlük Tuz Tüketimi Ve
Ambulatuar Kan Basıncı Değişkenliği Arasındaki İlişki
Nihal Özkayar1, Fatih Dede1, İhsan Ateş1, Fatma Akyel1, Tolga Yıldırım2,
Bülent Altun2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
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Amaç: Hipertansiyon (HT) patogenezinin tuz alımı ile ilişkisi olduğu ve
tuz alımı arttıkça kan basıncı düzeylerinde artış olduğu bilinmektedir. Kan
basıncı değişkenliği (KBD) ambulatuar kan basıncı ölçümü ile elde edilir.
Ambulatuar KBD ‘nin hipertansif hastalarda morbidite ve mortalite ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Çalışmada amacımız hipertansif hastalarda günlük
tuz alım miktarı ile KBD arasında ilişki olup olmadığını incelemektir.
Gereç-yöntem: Çalışmaya primer HT tanısı olan 136 hasta (92 kadın, 44
erkek) dahil edildi. Diabete smellitus, akut/kronik böbrek hastalığı mevcudiyeti glomerüler filtrasyon hızı (GFH)< 70 ml/dk /1.73 m2 olan ve diüretik kullanımı bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 24 saatlik
ambulatuar kan basıncı ölçümleri yapıldı (AKBÖ). KBD, 24 saatlik AKBÖ
değerlerinden average real variability (ARV) indeksi kullanılarak, matematiksel olarak hesaplandı. Hastaların 24 saatlik idrarları toplatılarak idrarda
sodyum ölçümü yapıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50,78±11,1 yıldı. Hastaların HT sürelerinin ortancası 3 (1-20) yıldı. Hastaların 66’sı (%48,5) ACE-ARB, 24’ü
(%17,6) beta blokör ve 72’si (%52,9) kalsiyum kanal blokörü kullanmaktaydı. Hastaların ortalama GFH 97,57±10,2 ml/dk/1,73 m2, ortalama kretainin düzeyi 0,79±0,1 mg/dl, ortalama serum sodyum düzeyi 141,11±2,1,
24 saatlik idrarda sodyum atılımı ortalaması ise 152 (21-387) mmol/gün
idi. Hastaların 24 saatlik AKBÖ sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 24 saatlik sistolik ARV ortalaması erkek hastalarda daha yüksekti. 24 saatlik
sistolik ARV ile serum kreatinin ve idrar sodyum düzeyleri arasında pozitif
yönde korelasyon vardı (sırasıyla r=0,297 p=0,001; r=0,291 p=0,001).
Gece sistolik ARV ile serum kreatinin ve idrar sodyum düzeyleri arasında
pozitif yönde korelasyon mevcuttu (sırasıyla r=0,232 p=0,006; r=0,189
p=0,028). 24 saatlik diastolik ARV ile vücut kitle indeksi, serum kreatinin
ve idrar sodyumu düzeyleri arasında da pozitif yönde korelasyon mevcuttu (sırasıyla r=0,222 p=0,009; r=0,238 p=0,005; r=0,281, p=0,001).
Gece diastolik ARV ile serum kreatinin ve idrarda sodyum atılımı ile pozitif
korelasyon mevcuttu (sırasıyla r=0,225 p=0,009; r=0,200 p=0,020). Çoklu değişkenli analizlerde KBD ile idrar sodyum düzeyi arasındaki ilişkinin
devam ettiği görüldü.
Tartışma: Hipertansif hastalarda ambulatuar KBD’nin yüksek olmasının
hedef organ hasarında artış ile ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Hipertansif hastalarda günlük tuz tüketiminde artış olması, kan
basıncı düzeyinde artışa yol açmanın yanı sıra KBD’ni artırmak yolu ile de
morbiditeye katkıda bulunabilir.
24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçüm sonuçları
Parametreler

Tüm hastalar

24 saatlik Sistol ARV

12,33±3,4

24 saatlik Diastol ARV

9,77±2,6

Gece Sistol ARV

11,16±3,9

Gece Diastol ARV

8,78±2,9

24 saatlik SKB (mmHg)

122,48±13,2

24 saatlik DKB (mmHg)

76,29±8,50

Kısaltmalar:ARV;Average real variability, SKB;Sistolik kan basıncı, DKB;Diastolik kan basıncı

Tezcan Kaya, Savaş Sipahi, Cengiz Karacaer, Ceyhun Varım, Ahmet
Nalbant, Ali Tamer
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya
GİRİŞ: Geriatrik nütrisyonel risk indeksi’nin (GNRİ) sadece geriatrik hastalarda değil kronik hemodiyaliz hastalarının da nütrisyonel durumlarının
değerlendirilmesinde kullanılabilen geçerli bir yöntem olduğu gösterilmiştir. Ayrıca hemodiyaliz hastalarında GNRİ’nin mortalite ile ilişkili olduğu da gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda paratiroid hormon (PTH) seviyelerinin nütrisyonel durumu etkileyebileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada
bölgemizdeki kronik hemodiyaliz hastalarında GNRI ile serum PTH düzeyi
arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu kesitsel çalışmaya en az 3 ay süredir haftada 3 kez hemodiyaliz uygulanan, çalışmaya alınma kriterlerini sağlayan 203 erişkin
hasta alındı. Malignitesi, infeksiyonu, kronik alkol kullanımı, immobil,
paratiroidektomi operasyonu, PTH’yı etkileyecek primer endokrinolojik
hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı. Ayrıca nefrotik sendrom, karciğer
sirozu, aktif enfeksiyonu, son 3 ay içinde hastneye yatışı, gebelik, dekompanse kalp yetmezliği olanlar da dışlandı. Hastaların diyaliz sonrası
boy ve kilosu ölçülerek vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Biyokimyasal
parametreler için diyaliz öncesi kan örneği alınarak PTH, kalsiyum, fosfor, kreatinin, albumin, total kolesterol, trigliserid ve hemoglobin ölçüldü. Tüm hastaların GNRİ’si hesaplandı. GNRI hastaların serum albumin
ve vücut ağırlığının formülde yerine koyulmasıyla yapılan bir hesaplama
yöntemidir: GNRİ = [1,489 + albumin (g/dL)] + [41.7 x (hastanın kilosu/
ideal kilo)]. Bu çalışmada Yamada ve arkadaşlarının önerdiği gibi hastanın
ideal kilosu ölçülen boyu ve VKİ’i 22 kabul edilerek hesaplandı. Hastanın
kilosu ve ideal kilo eşit olduğu zaman oran 1 olarak kabul edildi. GNRI
değeri 92’nin altında olanlar için nütrisyonel destek gerektiği bildirilmiştir.
Bu nedenle hastalar GNRI’sı 92’nin altında ve üstünde olanlar şeklinde 2
gruba ayrılarak değerlendirildi.

Tablo 1. Diyaliz hastalarında geriatrik nütrisyonel risk indeksi ile farklı
parametrelerin ilişkisi.
Tüm hastalar
(n:203 )

GNRİ < 92
(n:25)

GNRİ >= 92
(n:178)

P değeri

Cinsiyet (K/E)

98 / 105

17 / 8

81 / 97

0,029*

Yaş (yıl)

63 ± 13,6

68,6 ± 12

62,2 ± 13,7

0,029*

Diyaliz süresi
(ay)

58,3 ± 54,7

73,6 ± 62,7

56,2 ± 53,3

0,137

Hemoglobin
(gr/dl)

10,7 ± 1,1

10,4 ± 0,9

10,8 ± 1,2

0,088

Albumin (gr/dL)

3,9 ± 0,4

3,3 ± 0,3

3,9 ± 0,4

<0,001*

Kreatinin (mg/
dL)

7,4 ± 1,8

6,9 ± 1,8

7,4 ± 1,8

0,146

Kt/V

1,5 ± 0,2

1,5 ± 0,2

1,5 ± 0,2

0,910

CRP (mg/L)

16,3 ± 21,9

20 ± 21,1

15,8 ± 22

0,367

T.Kolesterol
(mg/dL)

174 ± 50

169 ± 48

175 ± 50

0,542

PTH (pg/mL)

411 ± 326

397 ± 388

413 ± 317

0,814

Kalsiyum (mg/
dL)

8,6 ± 0,8

8,7 ± 0,7

8,6 ± 0,8

0,789

Fosfor (mg/dL)

5 ± 1,3

4,4 ± 1,3

5 ± 1,3

0,039*

VKİ (kg/m2)

24,6 ± 4,6

19,5 ± 2,1

25,4 ± 4,4

<0,001*

Kilo (kg)

67 ± 14

53,3 ± 10

68,9 ± 13,4

<0,001*
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PB-094
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Geriatrik Nütrisyonel
Risk İndeksi ile Serum Paratiroid Hormon İlişkisi

GNRİ: Geriatrik nütrisyonel risk indeksi, K: Kadın, E: Erkek, CRP: C reaktif protein, PTH: Paratiroid
hormon, T: Total, VKİ: Vücut kitle indeksi. Veriler ortalama ± SD şeklinde verilmiştir. *: p<0,05
olan istatistiksel anlamlı değerler.

BULGULAR: GNRİ < 92 olan grupta GNRİ >= 92 olan gruba göre albumin,
VKİ ve kilo anlamlı olarak daha düşük bulunurken yaş anlamlı olarak daha
yüksek bulundu (sırasıyla p < 0,001; p < 0,001; p < 0,001 ve p = 0,029).
Gruplar arasında cinsiyet yönünden de anlamlı fark bulundu (p=0,029).
Gruplar arasında PTH, kalsiyum yönünden fark bulunmazken fosfor GNRİ
< 92 olan grupta anlamlı olarak daha düşük bulundu (sırasıyla p = 0,814;
p = 0,039). İki grubun karşılaştırma sonuçları tablo 1’de gösterildi. Ayrıca
yapılan Pearson’ın korelasyon testinde GNRİ ile PTH arasında anlamlı korelasyon bulunmazken GNRİ ile fosfor arasında anlamlı pozitif korelasyon
bulundu (sırasıyla r = 0,087; p = 0,217 ve r = 0,152; p = 0,031).
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımıza göre bölgemizdeki kronik hemodiyaliz
hastalarında GNRİ ile PTH arasında anlamlı korelasyon bulunmaz iken,
GNRİ ile fosfor arasında anlamlı pozitif korelasyon vardır. Ayrıca kronik
hemodiyaliz hastalarında kadın cinsiyet, ileri yaş, hipoalbuminemi, düşük
VKİ varlığında malnütrisyon yönünden değerlendirme faydalı olabilir.
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PB-095
Hipertansif Hastalarda İskemi Modifiye Albumin Ve Hedef
Organ Hasarı Arasındaki İlişki

PB-096
Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli
Hastalarda İnflamasyon, Depresyon ve Sosyal Destek
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Amaç: Hipertansiyon (HT) kardiyovasküler, renal ve serebral hastalıklar
için önemli bir risk faktörüdür. HT‘a bağlı hedef organ hasarı vaskülopati yoluyla meydana gelir ve oksidatif stres buna eşik eder. Çalışmalarda
iskemi modifiye albüminin (İMA) oksidatif stresi gösterebilecek biyolojik
bir belirteç olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada amacımız hedef organ
hasarı olan ve olmayan hipertansiyon hastalarında serum iskemi modifiye
albüminin düzeyini saptamak ve karotis intima media kalınlığı (KİMK),
proteinüri, retinopati ve sol ventrikül kitle indeksi (LVMI) ile ilişkisini incelemektir.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya primer HT tanısı ile takip edilen ve subklinik
hedef organ hasarı olan 53 (40 kadın, 13 erkek) ve hedef organ hasarı olmayan 53 (35 kadın, 18 erkek) toplam 106 hasta alındı. Diabetes
mellitus, nefrotik düzeyde proteinüri, glomerüler filtrasyon hızı< 70 ml/
dk/1,73 m2, kardiyovasküler hastalık ve serebrovasküler olay varlığı olan
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara 24 saatlik ambulatuar kan
basıncı ölçümü (AKBÖ) yapıldı. Göz dibi incelemesinde grade 3-4 retinopati varlığı, ekokardiyografide sol ventrikül kitle indeksinin kadınlarda >95
g/m², erkeklerde >115 g/m2 olması, ultrasonografik ölçümde KİMK >0,9
mm olması, 24 saatlik idrarda 30-300 mg albümin varlığı subklinik hedef
organ hasarı varlığı olarak kabul edildi. İMA düzeyleri spektrofotometrik
yöntemle albumin kobalt bağlama testi kullanılarak değerlendirildi
Bulgular: Tüm hastaların yaş ortalaması 51,8±11,9 yıldı. Hedef organ
hasarı olan hastaların yaş ortalaması olmayan hastaların yaş ortalamasından daha yüksekti (54,45±11,6 vs 49,32±11,7, p=0,026). Her iki grup
arasında cinsiyet, vücut kitle indeksi ve sigara içme oranları arasında fark
yoktu. (p>0,05). HT süresi hedef organ hasarı olan hastalarda daha yüksek ortancaya sahip olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi.
ACE-İ-ARB, kalsiyum kanal blokör kullanımı ve diüretik kullanımı oranları
her iki grupta benzer olmakla beta blokör kullanımı hedef organ hasarı
olan hastalarda daha yüksekti (%30,6 vs %9,8, p=0,009). Tüm gün sistolik kan basıncı ortalaması hedef organ hasarı olan hastalarda daha yüksek
bir düzeydeydi (128,19±15,9 vs 118,55±10,5, p=0,001). Diyastolik kan
basıncı ortalaması ise her iki grupta benzerlik gösteriyordu (p>0,05). IMA
düzeyi hedef organ hasarı olan hastalarda daha yüksek bir ortalamaya
sahipti (0,63±0,09vs 0,53±0,1 p=0,013) Hedef organ hasarı ile ilişkili bulunan risk faktörlerinden; yaş, sistolik kan basıncı ve İMA düzeyinin hedef
organ hasarını öngören bağımsız birer risk faktörü olduğu tespit edildi.
Tartışma: İMA’nın hedef organ hasarı olan hastalarda yüksek bulunmuş
olması hipertansif hastalarda iskeminin hedef organ hasarı oluşumundaki
rolünü desteklemekte ve İMA’nın hedef organ hasarı varlığını öngörmede
kullanılabilecek bir belirteç olabileceğini de düşündürmektedir.
Tablo 1: Hedef organ hasarını öngören risk faktörleri
Univariable
OR ( 95 % CI)
Yaş

Univariable Multivariable
p
OR ( 95 % CI)

1.039 (1,010-1,075) 0,029

1.048 (1,008-1,089) 0,017

Sistolik kan basıncı 1.062 (1,024-1,101) 0,001

1.065(1.025-1,107) 0,001

İMA

1.225 (1,080-3,552) 0,001

1.50 (1,271-3,581)

0,04

Kısaltmalar: İMA;İskemi modifiye albümin
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Son dönem böbrek yetmezliği ( SDBY) olan, diyaliz uygulanan hastalarda
depresyon ve inflamasyona sık rastlanmakta olup; pek çok konuda yakınlarının desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Biz çalışmamızda depresyon,
inflamasyon ve sosyal destek arasındaki bağlantıyı araştırmayı amaçladık.
Çalışmaya SDBY tanısıyla izlenen, hemodiyaliz uygulanan 137 hasta (59
kadın, yaş: 53.3±13.2 yıl, diyaliz süresi: 56.1±5.4 ay) dahil edildi. Hastaların rutin tahilleri kayıt edildi. Hastaların tamamına Beck Depresyon
Envanteri (BDI), Kavranmış Sosyal Desteğin Çok Boyutlu Ölçeği (MSPSS)
anketleri uygulandı ve Malnutrisyon Inflamasyon Skoru (MIS) belirlendi.
Tüm hastalar dikkate alındığında BDI, MSPSS ve MIS sonuçları sırası ile
( 15.9±9.5, 60.5±15.1, 7.8±2.9) idi. Olgular BDI skorlarına göre depresif
duygu durumu olanlar (BDI skoru >= 17, n= 55) ve depresif duygu durumu olmayanlar (BDI skoru < 17, n= 82) olarak iki gruba ayrıldı. Depresif olmayan grupta, depresyon olan gruba göre BUN ve serum albumin
seviyesi daha yüksekti(p<0.05), diğer kan tahlileri arasında anlamlı fark
bulunmamaktaydı. Depresif olanların %97’si yalnız yaşıyordu ve %58’i
kadın idi. Kira ödeyenlerin depresyon skoru, ödemeyenlere göre daha
yüksekti (p<0.01). Depresif olan grupta (10.5±1.8) depresif olmayanlara (6±2.2) göre MIS daha yüksek (p<0.001) iken; depresif olan grupta
(57.3±17.9), depresif olmayan gruba (62.7±12.5) göre MSPSS daha düşük idi (p<0.05). BDI ile MIS arasında pozitif korelasyon mevcut (r=0.62,
p<0.001) iken; BDI ile MSPSS arasında negatif korelasyon mevcuttu (r=0.41, p<0.001).
Depresyon için; cinsiyet, kira ödeme, serum albumin seviyesi, MIS ve
MSPSS ele alınarak yapılan lojistik regresyon analizinde; MIS (OR: 2.6,
%95CI= [1.9-3.6]) ve cinsiyet (OR: 3.5, %95CI [1.1-11.2]) BDI’i etkileyen bağımsız bir risk faktörü olduğu tesbit edildi. Yapılan lineer regresyon analizde; MIS (β= 0.60, t=9.9 p<0.001) ve MSPSS (β= -0.37, t=-6.2
p<0.001), DBI’i etkileyen en önemli faktörler olarak tesbit edildi.
Sonuç olarak; Hemodiyalize giren hastalarda depresif duygu durumu,
kadın cinsiyet, inflamasyon skoru yüksekliği ve düşük sosyal destek ile
anlamlı şekilde bağlantılı idi. Bu konuya ışık tutacak daha ileri raştırmalara
ihtiyaç olmakla birlikte; MIS diyaliz hastalarında inflamatuar marker ve
depresyona eşlik eden komponent olarak değerlendirilebilir.
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GİRİŞ: Daha önce Japonya’da yapılan bir çalışmada kronik hemodiyaliz hastalarında serum paratiroid hormon (PTH) ile vücut yağ kitlesi ve
yağsız vücut kitlesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Bilgilerimize göre bu konu ile ilgili ülkemize ait veri bulunmamaktadır.
Vücut komponetleri gibi antropometrik ölçümlerde toplumlar arasında
farklılıklar bulunabilmektedir. Bu çalışmanın amacı bölgemizdeki kronik
hemodiyaliz hastalarında serum PTH ile vücut yağ kitlesi ve yağsız vücut
kitlesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Bu kesitsel çalışmaya en az 3 ay süredir haftada üç kez
düzenli hemodiyaliz programında olan 209 erişkin hasta alındı. Malignite,
aktif enfeksiyon, alt ekstremite amputasyonu, hemipleji, immobil ve paratiroidektomi olanlar çalışmaya alınmadı. Tüm klinik ve laboratuvar bilgileri anamnezle ve hasta kayıtlarından alındı. Hastalardan diyaliz öncesi
alınan kan ile serum albumin, kalsiyum, fosfat, PTH ve kreatinin ölçüldü.
Diyaliz sonrası boy ve kilo ölçülerek vücut kitle indeksi hesaplandı. Vücut
kompozisyon ölçümü Tanita SC 330S adlı cihaz ile diyaliz bittikten 30
dakika sonra hastaların cihazın metal yüzeyinde çıplak ayak üzerinde durmaları yapıldı. Vücut yağ kitlesi (kg), yağsız vücut kitlesi (kg), vücut yağ
yüzdesi ve toplam vücut suyu (kg) sonuçları cihazdan çıktı olarak alındı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların 81’kadın, yaş ortalaması 60,6
± 13,1 yıl ve diyaliz median süresi 38,5 (5-410) ay idi. Erkek hastalarda
kreatinin, kilo, yağsız vücut kitlesi ve topam vücut suyu kadın hastalardan anlamlı olarak daha yüksek bulunurken (sırasıyla p=0,042; p<0,001;
p<0,001; p<0,001) vücut yağ kitlesi kadın hastalarda daha yüksek bulundu (p<0,001). PTH ile vücut yağ kitlesi ve yağsız vücut kitlesi arasında
yapılan korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (sırasıyla p=0,748; r=0,038; p=0,815; r=0,028). Hastaların klinik
bulguları tablo 1’de gösterildi.
SONUÇ: Bölgemizdeki kronik hemodiyaliz hastalarında serum PTH düzeyleri ile yağsız vücut kitlesi ve vücut yağ kitlesi arasında bir korelasyon
yoktur. Hemodiyaliz hastalarında yağsız vücut kitlesi erkeklerde fazla iken
vücut yağ kitlesi kadınlarda daha fazladır.
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GİRİŞ: Her ne kadar atrial fibrilasyonda tromboembolik olayların önlenmesinde varfarin en sık kullanılan ilaç olsa da son yıllarda bir oral trombin
inhibitörü olan dabigatranın bu amaçla kullanımı popülarite kazanmıştır.
Dabigatranın klirensinin %80'i böbrekler yolu ile olduğundan Avrupa
Kardiyoloji Derneği kreatinin klirensi 30 ml/dk'nın altında olan hastalarda
kullanımını önermemektedir. Varfarine göre dabigatran kullanımı ile kanama riski daha az olmasına rağmen özellikle kronik böbrek yetmezlikli
hastalarda kanama açısından dikkatli olmak gerekir. Biz de nonvalvüler
atrial fibrilasyon nedeniyle dabigatran kullanan periton diyalizi hastasında
ortaya çıkan periton içi kanamayı sunduk.
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PB-097
Kronik hemodiyaliz hastalarında serum paratiroid
hormon ile yağsız vücut kitlesi, vücut yağ kitlesi ilişkisi

OLGU: 54 yaşında erkek hasta, diyabetik nefropatiye bağlı son dönem
böbrek yetmezliği nedeniyle 2005 yılından beri periton diyalizi tedavisi almakta iken 2012 Kasım'da iskemik serebrovasküler olay nedeniyle yattığı
nöroloji servisinde yapılan ekokardiyografisinde diyastolik disfonksiyon,
dilate sol atrium (46 mm) ve ejeksiyon fraksiyonu %50 saptanıp hastaya
paroksismal atriyal fibrilasyon olduğu düşünülerek varfarin başlanmasına
karar verilmiş.Takiplerinde hasta uyumu ve hedef INR düzeyi ayarlanamadığından kardiyoloji polikliniğinden Eylül 2013'te hastaya varfarin kesilip
dabigatran 150 mg 2x1 dozunda başlanmış. Tedavinin birinci ayında 3
gündür devam eden periton diyalizi sıvısında makroskobik kanama olması üzerine merkezimize başvurmuş.Yapılan periton mayii mikroskopisinde eritrosit 800/mm3, lökosit 0/mm3 saptandı. aPTT:116 sn, PT:27 sn,
trombosit sayısı 367.000/mm3 saptandı. Hemoglobin 10,9 gr/dl'den 9,4
gr/dl'ye geriledi. Hastanın kullanmakta olduğu antiagregan ve antikoagülan tedavileri kesildi. Taze donmuş plazma infüzyonu yapıldı ve intraperitoneal kanama iki gün içerisinde düzeldi. Hastaya antikoagülan olarak
tekrar varfarin başlandı.
SONUÇ: Atrial fibrilasyonu olan hastalarda dabigatranının günümüzde giderek artan sıklıkta kullanımına ve kanama riskinin daha az olmasına rağmen oral antikoagülan endikasyonu konulduktan sonra olgunun önemli
kapak hastalığı veya mekanik kapağı varsa ya da glomerüler filtrasyon hızı
30 ml/dk'nın altında ise tek seçenek hala varfarindir.

Tablo 1. Hastaların klinik özellikleri.
Tüm hastalar (n:209 )

Kadın (n:81)

Erkek (n:128)

p değeri

Yaş (yıl)

60,6 ± 13,1

61,9 ± 12,1

59,7 ± 13,7

0,263

Diyaliz süresi (ay)

38,5 (5-410)

43 (5-246)

37 (5-410)

0,443

Albumin (gr/dL)

3,9 ± 0,4

3,9 ± 0,3

3,9 ± 0,4

0,272

Kreatinin (mg/dL)

7,4 ± 1,8

6,9 ± 1,8

7,4 ± 1,8

0,042

PTH (pg/mL)

274 (11-794)

272 (19-738)

275 (11-794)

0,359

Kalsiyum (mg/dL)

8,6 ± 0,8

8,6 ± 0,7

8,6 ± 0,8

0,847

Fosfor (mg/dL)

5 ± 1,4

5,1 ± 1,6

5 ± 1,3

0,986

VKİ (kg/m2)

24,8 ± 4,8

25,4 ± 5,7

24,4 ± 4,1

0,281

Kilo (kg)

67,4 ± 14,5

63,3 ± 15,5

70,1 ± 14,5

<0,001

Vücut yağ kitlesi(kg)

18,7 ± 9,8

22,8 ± 11,2

16,2 ± 7,8

<0,001

Yağsız vücut kitlesi(kg)

48,9 ± 9,8

40,9 ± 6,8

53,9 ± 7,8

<0,001

Toplam vücut suyu (kg)

35,9 ± 6,9

30,2 ± 4,4

39,4 ± 5,7

<0,001

PTH: Paratiroid hormon, VKİ: Vücut kitle indeksi. Değerler ortalama ± SD ve median (aralık) olarak
gösterildi.
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Atipik hemolitik sendrom (aHUS) nadir görülen trombotik mikroangiopati
olup hemolitik anemi, trombositopeni ve böbrek yetmezliği ile karakterizedir. Eculizimab, monoklonal C5 antikoru olup, terminal kompleman
kaskad aktivasyonunu inhibe ederek aHUS için bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır.
OLGU: 24 yaşında kadın hasta olgohidramnios nedeniyle acil sezaryen
operasyonu geçirmiştir. 1 ay sonra halsizlik ve genel durum bozukluğu
nedeniyle başvurduğunda FM’de TA 220/110 mmHg, bilateral solunum
seslerinde azalma tespit edildi. Laboratuar incelemelerinde: Hb: 10 gr/
dL, BK: 13.600/mm3, trombosit 103.000/ mm3, serum kreatinin 8.34
mg/dL, LDH 1240 U/L, retikülosit sayısı %5 ölçüldü. Periferik yaymada
şistositler görüldü. C3 düzeyi 64 (90-180) mg/dl olup düşük, C4 normal
sınırlardaydı. Coombs testi, karaciğer fonksiyon testleri, brusella serolojisi, hepatit markerları, ANA, ENA profili, ANCA normal veya negatif,
ADAMST13 aktivitesi ise %101 bulundu. Kültürlerinde patolojik üreme
saptanmadı. Batın USG’de böbrek boyutları normal olan hastaya yapılan
böbrek biyopsisi kronik interstisiyel nefrit ve tübülit ile uyumlu saptandı.
Hastaya günaşırı plazmaferez ve hemodiyaliz tedavisi yanısıra intravenöz
pulse tedaviyi takiben oral prednizolon ve antihipertansif tedavi başlandı.
PY’da şistositler, LDH yüksekliği ve trombositopenisi kayboldu. İzleminde oligürik seyreden ve diyaliz ihtiyacı devam eden hasta sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ile izlendi. 1 ay sonra tonik klonik kasılmalar ve bilinç kaybı ve akut respiratuvar distress tablosu gelişen hastada
TA 240/120 mmHg, trombositopeni, LDH yüksekliği ve PY’da yeniden
şistositler tespit edildi, kranial BT posterior reversibl ensefalopati lehine
değerlendirilen hipodens bölgeler bulundu. Yoğun bakımda takip edilen
hastaya plazmeferez tedavisi yeniden başlatıldı. Aşılamayı takiben hastaya
eculizimab indüksiyon dozu 900 mg, 1-2-3-4 hafta ve sonrasında 2 haftada bir 1200 mg başlandı. Eculizimab tedavisi sonrası genel durumunda,
hematolojik parametrelerde ve böbrek fonksiyonlarında belirgin iyileşme
görüldü. Tedavi sonrası 6. ayda SAPD tedavisi sonlandırıldı, halen serum kreatinin 1.2 mg/dl düzeyindedir. ACEİ, beta bloker, kalsiyum kanal
blokeri, diüretik ve santral etkili antihipertansif tedavi altında kan basıncı
regüle seyretmektedir.
Atipik hemolitik üremik sendromlu hastaların önemli bir kısmı son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilmektedir, ayrıca akut fazda mortalite
yüksek olup %25’lere yaklaşmaktadır. Olgumuzda gebelik aHUS için tetikleyici bir faktör olmuştur. aHÜS olgumuzda olduğu gibi yaşamı tehdit
eden komplikasyonlarla seyredebilir, eculizimab tedavisi hayat kurtarıcı
olabilir.
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GİRİŞ: Multiple myelom tek klondan köken alan plazma hücrelerinin malign proliferasyonudur.Multiple myeloma olgularında böbrek hasarı sık
karşılaşılan bir klinik özelliktir. Böbrek yetmezliğinin en sık sebebi yüksek
konsantrasyonda dolaşıma geçen monoklonal immünglobulin serbest
hafif zincirlerinin sebep olduğu tübülointerstisiyel patolojidir. Bu immünglobulinler proksimal tübül hasarına, tübülointerstisiyel nefrit ve cast
nefropatisine daha nadiren de immünglobulin hafif zincir amiloidozisine
ve hafif zincir depo hastalığına neden olurlar.
OLGU: 58 yaşında erkek hasta halsizlik, yorgunluk, idrar miktarında azalma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Öz geçmişinde kronik hastalık
öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde soluk görünümde, orta yaşlı, troid
palpable nodüller mevcut, vucut ısısı 37.4 °C, kan basıncı 150/70 mmHg,
nabız 104/dk ve solunum sayısı 17/dk bulundu. Oskültasyon ile solunum
sesleri azalmıştı. Kardiyak muayenesi olağandı. Diğer sistem muayenesi
olağandı.
Laboratuvar incelemesinde; hemoglobin 5.2gr/dl, Hct %15, MCV 91.1 fl,
WBC 4400 K/UL, RBC 1.65 m/UL, PLT 26 000 K/UL, sedimentasyon hızı
58mm/h, üre 81 mg/dl, kreatin 5.2 mg/dl, AST 11U/L, ALT 17 U/L, Na:141
mmol/L, K: 4.4 mmol/L, Ca: 9.6 mg/dl saptandı. TİT de ph:5.5, dansite
1019,protein(-),eritrosit (+) idi. Hasta bisitopeni tetkik amacıyla dahiliye
servisine yatırıldı. Eritrosit replasmanı yapıldı. İleri incelemesinde T.prot
6 g/dl, alb:3.6g/dl, glob: 2.4g/dl, TG 95mg/dl, LDL 104mg/dl idi. Hasta
oligürik olup hemodiyalize alındı. Viral markerlar, hepatit markerları, antiHIV ve TFT, tm markerlar olağandı. A.paneli kronik hastalık anemisi ile
uyumluydu.
İmmünolojik incelemesinde ANA ve Anti-Ds DNA normal, C3 100mg/dl,
C4 16mg/dl, IgG 663mg/dl, IgA 29Mg/dl, IgM 15.3mg/dl, RF normal,CRP
3.63mg/dl idi. Protein elektroforezinde gama bandı % 15.2 idi.Batın USG
olağandı. Troid USG de MNG saptandı. TİAB bening sitoloji geldi.D.grafide
litik lezyon saptanmadı.Batın BT, toraks BT ve PET-CT'de yaygın litik kemik lezyonları saptandı.PY'de eritrositler hipokrom, trombositler iri ve
azalmış, şistozit görülmedi. Hastaya kemik iliği aspirasyon ve biopsisi
yapıldı.Serum ve idrardan immünfiksasyon elektroforezi istendi. Kemik
iliği biyopsisinde Lamda pozitif multiple myelom saptandı. Hastaya VAD
KT başlandı.
TARTIŞMA: Multiple myelom hastalarının %25'inde böbrek yetmezliği
gelişir ve bu da sağkalımı kısaltır. Hafif zincir atılımına bağlı ‘cast nefropati’ si(myeloma böbreği) akut böbrek yetmezliği ile kendini gösterir. Otopsi
çalışmalarında distal renal tübüllerin hafif zincirlerden(Bence-Jones preteinin), albümin, Tamm-Horsfall proteininden ve diğerlerinden oluşan
laminer castlar tarafından tıkandığı gösterilmiştir. Lamda hafif zincirler
böbrek hasarına daha fazla neden olur. Tanı kemik iliğinde plazma hücre
artışı, litik kemik lezyonları ve M-protein varlığı ile konulur. Sadece böbrek
fonksiyon bozukluğu ile prezente olan ve nadir görülen bir myelom böbreği olgusu paylaşmak istedik.
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GİRİŞ: Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), nöbet aktivitesi, bilinç bozukluğu, baş ağrısı, görme bozuklukları, bulantı/kusma ve
fokal nörolojik bulgularla bazen de koma veya status epileptikus gibi bir
tablo ile ortaya çıkabilen yoğun bakım ünitesinde takibi gerekebilen ayrıca
kalıcı nörolojik bozukluk ve ölüm hastalarda görülebilen, klinik ve radyolojik klinik bir tablodur.

GİRİŞ: Multipl myeloma(MM), kemik iliğini en sık tutan ve yaşlı popülasyonda sık görülen lenfoproliferatif hastalıktır. Atipik plazma hücrelerinden
oluşan hematolojik malign bir tümördür. Soliter olarak tespit edilmiş extrameduller plazmositomların %32–70 oranında daha sonra MM a ilerleyebileceği bildirilmiştir. Multiple myelomada, böbrek hastalığı %22-43
sıklıkta gelişen ve prognostik önemi olan bir komplikasyondur. Hastalığın
seyri esnasında, herhangi bir safhada böbrek yetmezliği gelişebilir. Bu
olgu sunumunda soliter plazmositom tanısı ile takipli multiple myeloma
tanısı konan daha sonra ilerleyen böbrek fonksiyon bozukluğu ile hemodializ programına alınan bir vakayı paylaşmayı amaçladık.

VAKA: İmmunosupressif tedaviye refrakter akut rejeksiyon nedeniyle henüz diyalize başlanan 23 yaşında erkek hasta ani gelişen görmede azalma
ve baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta muayenesi devam ederken 3
dakika süreli tonik–klonik jeneralize konvülziyon geçirdi. Kranyal manyetik rezonans görüntülemesinde ise bilateral frontal ve paryeto-oksipital
alanda kortikal ve subkortikal yerleşimli T2’de ve FLAIR imajlarda hiperintens, diffüzyon ağırlıklı görüntülemede vazojenik ödem ile uyumlu hipointens lezyonlar saptandı. Ciddi refrakter hipertansiyonu (201-140/92-67
mmHg) için kombine intravenöz antihipertansifler kullanıldı; tonik-klonik
nöbet nedeniyle intravenöz ve oral antikonvülzan tedavi uygulandı. Genel
durum, halsizlik ve görme bozukluğu yakınması, tedaviden 2 gün sonra
düzelen hastanın 1 hafta sonraki kontrol kranyal bilgisayarlı tomografisinde nöroradyolojik bulgularda düzelme görüldü.
SONUÇ: PRES için renal transplantasyon, üremi, immunosupressif tedavi ve hızla gelişen hipertansiyon bir risk faktörüdür. Bu risk faktörleri
özellikle immunosupressif tedaviye dirençli akut rejeksiyonlu hastalarda
bir arada olduğu için bu hasta grubunun PRES gelişimi açısından yakın
takibi ve herhangi bir nörolojik semptom gelişen hastalarda ayırıcı tanıda
akla gelmelidir. PRES'in tedavisinde kan basıncının normal değerlere getirilmesi temel ilkedir.
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PB-101
Böbrek nakilli hastada gelişen posterior reversibl
ensefalopati sendromu (PRES)

OLGU: 58 yaşında bilinen etyolojisi bilinmeyen kronik böbrek yetmezliği
tanısı ile takipli erkek hasta, dış merkezde sternumda soliter plazmositom
tespit edilerek opere edilmiş. Hasta seyri sırasında ileri tetkik planı ile dahiliye servisimize interne edildi. Vital bulguları olağan, fizik muayenesinde
göğüs duvarı üzerinde skatrisyel lezyon dışında patolojik bulgu yoktu.
Geliş laboratuar bulguları glukoz:120 mg/dl üre:87 mg/dl kreatinin:2.8
mg/dl Ca:9.7mg/dl K:4.5 mmol/L beyaz küre:12.6 K/uL hemoglobin:
10.3 gr/dl Plt:264 K/uL alb:4 g/dl glb:2.4 g/dl sedim:51mm/h saptandı.
Hastanın gelişinde idrar çıkışı olağan, kan gazında kompanse metabolik
asidozu mevcuttu. Gönderilen Ig A, Ig M,Ig G düzeyleri normalden düşük
saptandı. Takibinde progresif kreatinin artışı saptandı. Hastaya destek tedavisi yapıldı. Protein elektroforezi,kemik survey ve renal ultrasonografi
olağan saptandı. Kemik iliği( Kİ) aspirasyonun incelemesinde %30 üzerinde plazma hücre infiltrasyonu gözlendi. Kİ biyopsi sonucunda ise %48
plazma hücre infiltrasyonu tespit edilen hastaya multiple myeloma tanısı
ile hematoloji tarafından böbrek yetmezliğide eşlik ettiğinden dexametazon tabanlı kemoterapi başlandı. Takibinde tedaviye rağmen glomeruler
filtrasyon hızı düşen, üremik bulguları olan hasta kronik zeminde MM' a
bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği düşünülerek hemodializ programına
alındı. Nefroloji ve hematoloji ortak takibi planı ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Hastamızın plazmositom olarak başlayan multiple myeloma
ile devam eden tanı sürecinin agresif böbrek yetmezliği komplikasyonu ile
devam etmesinin yıkıcı bir süreç olduğu kanaatindeyiz.Multiple myeloma
seyri sırasında böbrek yetersizliği akut veya kronik şekilde kendini göstermektedir. Akut böbrek yetersizliğinde deksametazon tabanlı-myelom
tedavisi, sıvı replasmanı, plazmaferez ve diyaliz uygulanırken, kronik böbrek yetersizliğinde myelom tedavisi ve diyaliz önceliklidir. İki büyük myeloma çalışmasının verilerine göre diyaliz gereksinimi olanlarda ortalama
sağkalımın 4 ay, 5 yıllık yaşam oranının ise %18-27 olduğu tespit edilmiştir. KBY multiple myelomada en sık 2. ölüm nedeni olarak belirtilmektedir.
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PB-103
Diyabettes Mellituslu Hastada Non-Diyabetik Membranöz
Glomerülonefritin Mikofenolat Mofetil ile Başarılı
Tedavisi
Habib Emre1, Senar Ebinç2, Saliha Yıldız3, Yasemin Soyoral1, Hüseyin
Beğenik1, Reha Erkoç4
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, VAN
2
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Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL
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Giriş: Tip 2 DM hastalarında renal biyopsi tartışmalı bir konudur. Aktif
idrar sedimenti, proteinüriye eşlik etmeyen böbrek fonksiyon bozukluğu,
DM süresinin kısa olması ve retinopatinin eşlik etmemesi proteinürinin
diyabet dışı bir renal hastalığa bağlı olabileceğini düşündürür.
Olgu sunumu: 46 Yaşında bayan hastanın vücutta şişlik yakınması ile
kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde yaklaşık 2 yıldır diyabettes mellitus (Tip 2) ve hipertansiyon tanısı mevcut idi. Ramipril 5 mg/
gün ve metformin 2x1000mg/gün kullanmakta idi. Fizik muayenesinde
TA:140/80mmhg, bilateral pretibial ++ ödem tespit edildi. Bakılan tetkiklerinde Hb:12,5g/dl, WBC: 12.000/ml, PLT: 230000/ml, MCV: 86 fl,
CRP:20,5mg/dl, glukoz: 123 mg/dl, üre: 30mg/dl, kreatinin: 0,6mg/dl,
albümin 3,6 g/dL, globülin 2.68 g/dL, HBA1C %6,9, 24 saatlik idrarda
protein: 6 gram/gün, idrar sedimenti normal, C3: 1,6 g/L(0,9-1,8), C4:
0,27 g/L(0,1-0,4), ANA:1/320,ENA paneli negatif olarak izlendi. Diğer
tetkikleri normaldi. Göz dibi muayenesinde diyabetik retinopati izlenmedi. Üriner USG’sinde böbrek boyutları ve parankim kalınlıkları normaldi.
Hastanın kreatinin değerlerinin yükselmemiş olması, diyabetik retinopatinin olmaması ve hastanın diyabet tanısının yakın tarihte konulması ayrıca
kontrolsüz diyabet kliniğinin olmaması üzerine altta başka bir patolojinin
olabileceği düşünüldü. Hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopside PAS
boyamada bazal membranda belirgin kalınlaşma ve tubuluslarda tubulus
epiteli hücrelerinde hafif hidropik dejenerasyon izlendi. İmmünfloresan
değerlendirmede glomerül kapiller bazal membranlarda diffüz global ve
garanüler tarzda olmak üzere; C3 birikimi (++), IgG birikimi ise (+++) olarak izlenmesi üzerine membranöz glomerülonefrit tanısı kondu. Hastaya
ramiprile ek olarak ARB ve mikofenolat mofetil 2x1000 mg/gün tedavi
başlandı. Diyabet olması nedeni ile steroid verilmedi. Hastanın takiplerinde proteinüri tedrici olarak azalarak. 100mg/L’ye kadar düştü (Figür-1)
SONUÇ: Nefrotik sendrom ile başvuran diyabetik hastalarda non-diyabetik
nefrotik sendromu düşündüren bulguların olması durumunda böbrek biyopsisi yapılmalı ve tedavi seçeneği olarak mikofenolat mofetil verilmesi
göz önünde bulundurulmalıdır.
Figür-1

Tedavi Başladıktan Sonra İzlenen Proteinüri Düzeyleri

PB-104
136

Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendrom Seyrinde
Hiponatremi: 5 Olgu Bildirimi
Zeynep Ece Kaya1, Başak Boynueğri1, Gülizar Şahin1, Kadir Kayataş2,
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Kliniği
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GİRİŞ-AMAÇ: Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS) olan hastalarda hiponatremi sık görülen bir elektrolit bozukluğu olup, özellikle hastaneye yatışlar sırasına %40-50 oranında görülmektedir. Çeşitli nedenlere
bağlı olarak gelişebilen hiponatremi bu sendromda mortaliteye katkıda
bulunmaktadır. Bu çalışmamızda hastanemizden 5 olgu bildirmekteyiz.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 2012-2013 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip edilen ve hastaneye yatışları sırasında hiponatremi gelişen 5 AIDS hastası geriye dönük
incelendi.
BULGULAR: Hastaneye yatış nedenleri arasında çeşitli enfeksiyonlar
(pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları, kandidiyazis, ensefalit, psoas
absesi) ve akut böbrek yetmezliği mevcuttu. Tüm vakalar içinde görülen
en düşük sodyum (Na) değeri 119 mEq/lt idi. Kullandıkları antiretroviral
tedaviler arasında efeviranz, emtrisitabin+tenofovir, lopinovir+ritonavir,
saquinavir+ritonavir, raltegravir mevcuttu. 5 hastadan birinde takiplerinde mortalite gözlendi.
SONUÇ: AIDS tanılı hastaların uzun süreli hastane yatışları seyrinde ortaya çıkan hiponatremi, fırsatçı enfeksiyonlar zemininde gelişen uygunsuz
ADH sendromu başta olmak üzere gastrointestinal kayıplar, antiretroviral
tedavi ve/veya buna bağlı gelişen hepatotoksisite ve nefrotoksisite gibi
birçok nedene bağlı olabilir. Bildirimiz sık gözlenen ve tüm nedenlere bağlı mortaliteye katkısı olan bu elektrolit bozukluğu açısından AIDS hastalarının yakın olarak izlenmesi gerektiğinin önemini göstermiştir.

PB-106
Nöropati, Hipokalemi ve Hipertansiyon: Olgu Sunumu
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Nergizoğlu2, Kenan Ateş2, Oktay Karatan2
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Primer veya sekonder amiloidozlu hastalarda karaciğer sıklıkla tutulan
bir organ olsa da hepatik amiloidoz nadiren semptomatik olmakta; masif
hepatomegali, ciddi kolestatik hepatit veya karaciğer yetmezliğine sebep
olabilmektedir. Atipik intrahepatik kolestaz ve nefrotik sendromla seyreden 2 primer lambda amiloidoz vakası klinik özellikler, laboratuar ve böbrek, karaciğer ve kemik iliği biyopsi bulguları ile tartışılacaktır.
Olgu 1: Pretibial ödem şikayeti ile kliniğimize başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın tetkiklerinde derin hipoalbuminemi, nefrotik proteinüri ve
hiperlipidemi tespit edilmesi üzerine nefrotik sendrom tanısı koyuldu.
Subkostal 6 cm hepatomegalisi olan hastanın ALT, AST ve bilirubini normalken GGT 1733 U/L, ALP 1351 U/L saptandı. Laboratuar testlerinde
glomerulonefrit, viral, metabolik, otoimmün hepatit bulgusu yoktu. Yapılan böbrek ve karaciğer biyopsilerinde lambda amiloidoz tespit edildi.
Serum protein elektroforezinde gama bandında düzensizlik ve alfa-2 bandında yükseklik mevcuttu. Serbest serum kappa/lambda 26/384 mg/L,
serbest idrar kappa/lambda 311/634 mg/L, IgG/IgA/IgM 5,4/2,6/1 g/L,
beta-2-mikroglobulin 3 mg/L bulundu. Hepatobiliyer USG’de karaciğer
parankimi, safra yolları ve damar yapılar normaldi. Üriner USG normal
sınırlardaydı. Ekokardiyografide myokardda granüler ekojeniteler, mitral
kapakta kalınlaşma ve perikardiyal efüzyon mevcuttu. Yapılan kemik iliği
biyopsisinde %10 lambda monotipik plazma hücre infiltrasyonu tespit
edildi. Melfalan prednizon tedavisi sonrası akut böbrek hasarı gelişen
hastada akut iskemik serebrovasküler olay gelişti, mortal seyretti.
Olgu 2: Hepatomegali, hipoalbuminemi ve asit nedeni ile Gastroenteroloji
kliniğinde karaciğer yetmezliği öntanısı ile takip edilen 56 yaşındaki kadın
hastanın tetkiklerinde nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. ALT, AST ve
bilirubini normalken GGT 543 U/L, ALP 513 U/L bulundu. Hepatobiliyer
USG’de karaciğer parankimi, safra yolları ve damar yapılar normal olarak
değerlendirildi. Üriner USG’de patolojik bulgu yoktu. Ekokardiyografide
minimal perikardiyal efüzyon mevcuttu. Serum protein elektroforezi 1. vakanınkine benzerdi. Serbest serum kappa/lambda 12/124 mg/L, serbest
idrar kappa/lambda 61/76 mg/L, IgG/IgA/IgM 2,1/1,6/1,1 g/L, beta-2mikroglobulin 3,1 mg/L bulundu. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde
kemik iliğinde tamamı atipik %6 lambda monotipik interstisyel plazma
hücre infiltrasyonu ve amiloidoz gösterildi.

Tezcan Kaya, Tayfun Garipoğlu, Ali Tamer

AMAÇ: Hipokalemiye bağlı halsizlik, kas güçsüzlüğü, kramp ve parestezi
gibi nöromüsküler belirtiler görülebilir. Nöropatik ağrı sinir sisteminin her
hangi bir bölümünün hasarı, ya da hasar olmaksızın disfonksiyonundan
kaynaklanan; hastalarda parestezi, hipoestezi, dizestezi, hiperaljezi gibi
semptomlara neden olabilen bir sendromdur. Bu bildiride nöropatik ağrı
tanısıyla gabapentin tedavisi verilen fakat ağır derecede potasyum eksikliği saptanan hipertansif bir olgunun sunulması amaçlandı.
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PB-105
Atipik intrahepatik kolestazla seyreden nefrotik
sendromlu 2 primer amiloidoz olgusu

OLGU: 63 yaşında erkek hasta acil servise halsizlik, yorgunluk, kol ve
bacaklarda güçsüzlük, ellerde uyuşma ve tansiyon yüksekliği nedenleriyle
başvurdu. Hikayesinde şikayetlerinin uzun süredir olduğu öğrenilen hasta yaklaşık 13 yıldır hipertansiyon nedeniyle lisinopril+hidroklotiyazid ve
karvedilol kullanmakta idi. Ayrıca yakın zaman önce gittiği nöroloji uzmanı tarafından nöropatik ağrı tanısıyla gabapentin 1200mg/gün başlandığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde şuur açık, oryante, koopere,
TA: 190/110 mmHg, nabız:86/dk, sistem muayenelerinde belirgin özellik
yoktu. Laboratuar tetkiklerinde anormal olarak potasyum: 2,3 mmol/L
(3,5-5,1), ürik asit: 7,8 mg/dl (3,5-7,2) bulundu. Hasta hipokalemi ve
hipertansiyon nedeniyle yatırıldı. Kol ve bacaklarda güçsüzlük, ellerde
uyuşma, halsizlik şikayetlerinin hipokalemiye bağlı olduğu düşünülen
hastanın kullanmakta olduğu gabapentin kesildi. Hastaya oral ve parenteral potasyum tedavisi verildi. Kardiyoloji ile konsülte edilen hastanın
ejeksiyon fraksiyonu %35 saptandı. Tansiyon değerleri yüksek seyreden
hastanın tedavisine amlodipin ve spironolakton eklendi. Hastanın kan gazında pH’sı ve renal arter dopler ultrasonografisi normal bulundu. Hastanın antihipertansif tedavisi kesilemediği için plazma aldosteron düzeyi
ve plazma renin aktivitesi bakılamadı. Çekilen dinamik sürrenal bez BT
incelemesinde bilateral sürrenal hiperplazi ile uyumlu olabilecek görünüm
izlendi. Mevcut bulgularla bilateral adrenal hiperplaziye bağlı primer aldesteronizm düşünüldü. Potasyum değerleri normale gelen hastanın kol
ve bacaklarda güçsüzlük, ellerde uyuşma şikayetleri düzeldi, tansiyon değerleri normal sınırlarda izlendi. Bilateral adrenal hiperplaziye bağlı aldesteronizmde cerrahi sonrası hipertansiyonda kür oranı % 19 bildirilmiş ve
bu nedenle cerrahi önerilmemektedir. Medikal tedavisi düzenlenen hasta
poliklinik takibine alındı.
SONUÇ: Nöropati belirtileri ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde
tansiyon ölçülmesi, laboratuar tetkiklerinin, özellikle potasyum düzeyinin
istenmesi tanı ve tedavide önemlidir.

Sonuç: Plazma hücre diskrazisi olan hastalarda kolestaz, hafif veya nadiren ağır zincir depo hastalığına, amiloidoza veya karaciğerin plazma hücre
infiltrasyonuna bağlı gelişebilmektedir. 18-FDG PET ve serum amiloid P
sintigrafisi gibi metabolik görüntümle teknikleri bunlar arasındaki ayrımı
yapabilse de kesin tanı karaciğer biyopsisi ile koyulabilmektedir. İlginç
olarak amilodoza bağlı intrahepatik kolestaz olgularında bilirubin yükselmeden ALP ve GGT 10-50 kat artabilmektedir.
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PB-107
Kronik Hepatit C İnfeksiyonu ve Multipl Myelom
Birlikteliği: Olgu sunumu

PB-108
Mikroskopik Polianjitis Ve Prostat Adenokarsinomu
Birlikteliği: Bir Vaka Nedeniyle
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GİRİŞ: Multipl myelom plazma hücrelerinin klonal proliferasyonu sonucunda sıklıkla anemi, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği ve kemik lezyonları
ile karakterize olan bir hastalıktır. Burada kronik hepatit C tedavisiyle takip
edilen ve multipl myelom tanısı konan bir vakayı sunduk.
OLGU: Kronik pyelonefrite bağlı renal atrofi sonrası sol nefrektomi yapılan
5 yıldır HT, 4 aydır kronik hepatit C tanısıyla pegile interferon ve ribavirin
tedavisi alan 55 yaşındaki kadın hasta rutin kontrolünde azotemi saptanması üzerine nefroloji polikliniğine başvuruyor. 2 haftadır sağ yan ağrısı,
çok su içme ve sık idrara çıkma yakınması vardı. Hastanın tansiyon arteryal 130/80 mmHg, nabız 80 atım/dk, ateş 36.8 C’di. Fizik muayenesinde
yüz görünümü ve konjunktiva soluk ve sol arkus kostarumun lateralinde
nefrektomi skarı mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde kreatinin 2.9 mg/dL,
BUN 40 mg/dL, hemoglobin 10.3 g/dl, lökosit sayısı 2900 mm3, trombosit 141000, eritrosit sedimentasyon hızı 65 mm/saat, albümin 3.7 g/dL,
total protein 8,1 g/dL, sodyum 128 mEq/L, kalsiyum 9.8 mg/dL, tam idrar
tahlilinde dansite 1005 ve protein (-) olarak saptandı. Renal USG’de sol
böbrek opere, sağ böbrek 140x54 cm, parankim kalınlığı 17 mm’idi. Anemisi ve lökopenisi hepatit C tedavisi seyrinde geliştiği için ilaçlara bağlı
olabileceği düşünülerek doz ayarlaması yapıldı. Hiponatremisi ve polidipsisi olması nedeniyle sıvı kısıtlaması yapılan hastanın takibinde kalsiyum
düzeyi 11.9 mg/dL olarak saptandı. Anemi, hiperkalsemi ve akut böbrek
yetmezliği olan hastada multipl myelom ön tanısı ile tetkiklerde 24 saatlik
idrarda 4.27 g/gün proteinüri, Bence Jones proteini (-), kafa, vertebra,
pelvis grafilerinde litik lezyon (-). IgA 50.4 mg/dL, IgG 2880 mg/dL, IgM
16.1 mg/dL, β2 mikroglobülin 13957 ng/mL bulundu ve takibinde hemoglobin 6.7 g/dL geriledi. Hastaya kemik iliği aspirasyonu yapıldı ve
plazma hücre infiltrasyonu görüldü. Bulgular multipl myelom ile uyumlu
görülerek hematoloji servisine hasta devredildi.
TARTIŞMA: Kronik hepatit C tedavisi seyrinde kullanılan ilaçların birçok
yan etkisi vardır. Tedavide kullanılan ilaçların anemi ve nadiren azotemiye neden olduğu literatürde bildirilmiştir. Bu hastada tedavi seyrinde
gelişen aneminin ilaçlara mı bağlı yoksa raslantısal olarak ortaya çıkan
multipl myeloma mı bağlı olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu hasta
popülasyonunda sebebini açıklayamadığımız anemi ve beraberinde gelişen böbrek yetmezliğinde plazma hücre diskrazisi ayırıcı tanıda akılda
tutulmalıdır.
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Mikroskopik polianjitis (MPA), kapilleri, venülleri ve arteriolleri tutan,
tuttuğu damar yatağında pauci-immun deposit birikimine sebep olan ve
antinötrofil sitoplazmik antikor ile ilişkili otoimmün bir hastalıktır.Yapılan
araştırmalarda malignensi ilişkili vaskülitler de çok nadiren bildirilmektedir.
68 yaşındaki erkek hasta, son 3 ayda olan 15 kg kayıp, halsizlik,son 1
haftadır idrar renginde koyulaşma ve idrar miktarında azalma şikayetleri
ile başvurmuştur. Yapılan incelemelerinde akut böbrek hasarı bulguları
olması nedeniyle kliniğimize yatışı yapılmıştır.Hastada anemi ve sedimentasyon yüksekliği olması nedeniyle öncelikli olarak multiple myelom
şüphesi ile,serum ve 24 saatlik idrarda immunfiksasyon analizi gönderilmiştir. Monoklonal gammopatisi saptanmayan hastada yapılan Kemik
iliği aspirasyon incelemesi normosellüer olarak bulunmuştur. 24 saatlik
idrar tetkikinde 2,4 gr/gün proteinürisi olan hastanın abdomen ultrasonogrofisinde, her iki böbrek normal lokalizasyon ve boyutlarda, parankim
kalınlıkları ve ekojeniteleri normal olarak bulunmuştur.Myeloperoxidaza
spesifik anti nötrofil sitoplazmik antikoru (MPO-ANCA) +1 pozitif gelen
hastanın tam idrar analizinde hematüri ve piyüri saptanmamış olup idrar
sedimentinde de aktif bulguya rastlanmamıştır. Yapılan böbrex biyopsisi
sonucu, nekrotizan kresentrik glomerülonefritle uyumlu olarak rapor edilmiştir. Bunun üzerine hastaya, serum kreatinin değerinin de çok yüksek
olması sebebiyle üç gün boyunca IV pulse stereoid tedavisi (1 gr/gün)
ve sonrasında idame oral steroid tedavisi (1 mg/kg/gün) başlanmıştır.
Steroid tedavisi sonrası,hastanın serum kreatin değeri hızla gerilemiştir.
Diğer yandan hastanın ailesinde prostat kanseri öyküsü olması, hastanın yaşının ileri olması ve kilo kaybı tariflemesi nedeniyle değerlendirilen
serbest prostat spesifik antijeni(sPSA) 1,1ng/ml ve total prostat spesifik
antijeni(tPSA) 17,8 ng/ml gelmiştir.Hastaya olası prostatit için verilen antibiyoterapi sonrası,tPSA değerinde gerileme olmaması üzerine yapılan
prostat biyopsisi adenokarsinomla uyumlu gelmiştir. Malignensiye yönelik evreleme ve tedavi planı açısından yapılan,PA akciğer grafisi, kemik
sintigrafisi ve abdomen bilgisayarlı tomogrofi görüntülemelerinde metastaz lehine bulgu saptanmamıştır. Malignensi ile birliktelik gösteren, MPOANCA pozitif vaskülit tanısı alan hasta, öncelikle adenokanser tedavisini
alması ve sonrasında p-ANCA pozitif vaskülit tedavisi açısından tekrar
değerlendirilmesi planlanarak üroloji kliniğine yönlendirilmiştir.
Malignensiyle beraber tanı alan vaskülitlerin bu durumu rastlantısal ve
birbiriyle ilişkisiz olabileceği gibi, malignensi ilişki olabileceği de göz
önünde bulundurulmalıdır. Vaskülit tanısı alan her hastada,özellikle yaş,
semptomlar ve ailede kanser öyküsü irdelenmeli ve risk yüksek ise malignensi açısından uygun taramalar yapılmalıdır.Burada sunulan p ANCA
pozitif vaskülitli vakada bu nedenle tesadüfen tanı almış bir prostat adenokarsinom vakasıdır.

PB-110
Essitolopram Tedavisine Bağlı Gelişen Bir Uygunsuz ADH
Sendromu Olgusu

Burçak Cavnar, Ülver Boztepe Derici, Şükrü Sindel, Murat Küçük,
Abdurrahman Çokay, Yasemin Erten, Kadriye Altok, Musa Bali, Galip
Güz, Turgay Arınsoy

Muhammed Süleymenoğlu1, Cahide Erzurum2, Gülistan Alpagat2,
Ramazan Danış3, Melih Anıl3, Sıla Burcu Nakışçı Gökhan4

Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
Retroperitonal fibrozis (diğer adı ile Ormond hastalığı) retroperitonal
bölgenin kronik, nonspesifik inflamasyonu ve/veya fibrozu ile karakterize
nadir görülen bir hastalıktır. Retroperitonal fibrozis sıklıkla idyopatik olmakla birikte; ilaçlar, maligniteler, enfeksiyonlar,travmalar ve bazı cerrahi
girişimlere sekonder olarak da gelişebilir. İdyopatik retroperitonal fibrozisin; aortun aterosklerotik plak antijenlerine karşı gelişen artmış inflamatuar yanıta bağlı olabileceği veya otoimmun bir sürece(IgG4 artışı ile) bağlı
olabileceği düşünülmektedir.
Bilinen bir hastalığı olmayan 49 yaşında erkek hasta,hastenemize ilerleyici sol yan ağrısı, bulantı, idrar çıkışında azalma şikayetleri ile başvurdu.
Yaklaşık 3 ay önce benzer şikayetlerle ilk kez başka bir merkeze başvuran
hastanın yapılan biyokimyasında kreatinin:1.18 mg/dL BUN 32 mg/dL
bulunmuş. Abdomen ultrasonografisinde sol böbrekte hidronefroz tespit
edilmiş olup hastaya IVP, opaklı abdomen tomografisi ve MRI incelemesi
de yapılmıştı. intravenöz pyelografi incelemesinde sol böbrek pelvikaliksiyel yapıları künt ve dilate; sol üreter proksimal kalibrasyonu artmış
olarak saptanmıştı. Magnetik rezonans incelemesinde ise abdominal aort
ve vena cavayı saran; sınırları çevre dokulardan net ayırt edilemeyen; aynı
zamanda hidronefroza neden olan yumuşak doku kitlesi saptanmıştı. Bu
arada hastanın serum kreatinin düzeyi 2.16 mg/dL düzeyine yükselmiş
ve hasta kesin tanısının konulamadığını düşünerek kendi isteğiyle bizim
merkezimize başvurmuştur. Merkezimizdeki ilk laboratuar tetkiklerinde
BUN:88mg/dL kreatinin:3.1 mg/dL idi. Hasta servisimize opak nefrotoksisitesi?, retroperitoneal fibrozis? öntanılarıyla yatırılarak takip edilmeye
başlanmıştır. Hastanın klinik takibinde öncelikle hidrasyonu ayarlanmış,
hemen akabinde bilateralüreteral kateter yerleştirilmiştir. Sonrasında da
üreterolizis ameliyatı yapılmıştır. Ureterolizis esnasında alınan retroperitoneal biyopsi incelemesi retroperitoneal fibrozis ile uyumlu gelmiş ve
oral 40 mg/gün dozunda prednizolon tedavisi başlanarak hasta taburcu
edilmiştir.Hastanın takip eden iki aylık izlem süreci sonunda hidronefrozu
gerilemiştir. Son biyokimyasal inceleme sonuçlarına göre BUN 9.2 mg/dL
kreatinin 1 mg/dL dir.
Geçmeyen yan ağrısı ve obstruktif üropati bulgular ile başvuran akut böbrek hasarı vakalarında retroperitonal fibrozis ayırıcı tanıda düşünülmesi
gereken bir durumdur. Ureterolizis operasyonu tabloyu düzeltici bir işlem
olarak uygulanabilir. Cerrahi sonrası retroperitoneal fibrotik sürecin progresyonunu yavaşlatmak için kortikosteroid, azathiopurin, tamoksifen…
gibi medikal tedaviler de uygulanabilecek yaklaşımlardandır.
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GİRİŞ: Günümüzde yaşlı deprese hastalarda düşük yan etki profilinden
dolayı SSRI kullanımı yaygınlık kazanmaktadır. Bununla beraber özellikle
yaşlı populasyonda SSRI kullanımına bağlı gelişen birçok SIADH olgusu
yayınlanmıştır. Bu olguların % 75’inden fazlası fluoksetine bağlı görülürken daha azı diğer antidepresanlara bağlı gelişmiştir. Yayınlanan vakaların
çoğu 65 yaş ve üzeri hastalardan oluşmaktadır. Uygunsuz ADH sendromu normovolemik hiponatremi ile seyreden, vasopressinin fazla salınımı
veya renal tübüllerdeki etkisinin artması ile karakterize klinik bir tablodur.
Hastalar kliniğe serum sodyum konsantrasyonundaki düşme hızı ile ilişkili olarak letarji, başağrısı, uykusuzluk, sinirlilik, apati, ajitasyon, konfüzyon, konvülziyon ve koma ile başvurabilir. Hiponatremi ile beraber yüksek
idrar osmolalitesi ve artmış idrar sodyumunun saptanması bu hastalarda
SIADH’nu akla getirmelidir. Olgumuzda essitalopram kullanımına bağlı
gelişen SIADH vakasını sunmayı amaçladık.

POSTER BİLDİRİLER

PB-109
Akut böbrek hasarı bulguları ile tanı alan
retroperitoneal fibrozis

OLGU: 73 yaşında bayan hasta bulantı, kusma, uykuya meyil ve mental
durum bozukluğu şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. 7 yıldır evre 2
kronik böbrek hastalığı ve hipertansiyon tanılarıyla takip edilmiş. Bilinen
başka bir rahatsızlığı olmayan hasta 2 aydır antidepresan olarak esitalopram 10 mg/gün kullanmaktaydı. Essitalopram tedavisinden bir ay sona ölçülen sodyum değeri normaldi. Antihipertansif ilaç olarak losartan 50 mg/
gün kullanan hastanın kan biyokimyasında sodyum değeri 120 mmol/L
(136-145 mmol/L) olarak ölçüldü. Serum osmolalitesi 255 mosm/L (285295 mosm/L), idrarda sodyum konsantrasyonu 54 mmol/L, idrar osmolalitesi 215 mosm/L ölçüldü. Hipotonik normovolemik hiponatremisi olan
hastada hiponatreminin etiyolojisini açıklayabilecek sebepler dışlandıktan
sonra; kan osmolaritesi, idrarda sodyum atılımı ve idrar osmolalitesinin
de tanıyı desteklemesi üzerine nonosmotik SIADH tanıda düşünüldü.
Hastaya sıvı kısıtlaması uygulanıp esitalopram tedavisi sonlandırıldı.Hastanın Na değeri 133 mosm/L e yükseldi.
Essitalopram tedavisi sonrasında gelişen hiponatreminin daha çok birinci
ve dördüncü haftalar arasında geliştiği bildirilmiş. Olgu hiponatreminin
geç ortaya çıkması sebebiyle farklılık göstermektedir.
TARTIŞMA: Hiponatremi SSRI ların bilinen bir yan etkisidir. Hiponatremi
gelişme riski, SSRI kullanan hastalarda diğer antidepresan kullananlara
göre üç kat daha fazladır.
SSRI ilişki hiponatreminin ADH’nın nonosmotik salınımının tetiklediği
SIADH sonucu geliştiği düşünülmektedir. İleri yaş ve kadın cinsiyetin
hiponatremi gelişimi için potansiyel risk faktörleri olduğu bildirilmiştir.
SSRI bağımlı SIADH veya hiponatremi gelişen hastalarda diğer SSRI’ların
kullanılmasından da sakınılmalıdır. Özellikle yaşlı, kadın, ek komorbiditesi
olan ve hiponatremi gelişimine yatkınlık yaratan ilaç kullanım öyküsü olan
hastalarda SSRI tedavisi başlandıktan sonra serum sodyum takibi dikkatli yapılmalıdır. Bu şekilde hiponatremi insidansı ve hiponatreminin ciddi
etkileri azaltılabilir.
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PB-111
Siklosporine Bağlı Posterior Reversible Encephalopathy
Özgür Merhametsiz1, Zafer Ercan1, Ayhan Haspulat1, Özden Yener
Çakmak2, Güner Karaveli Gürsoy1, Cengiz Bulut1, Hadim Akoğlu1, Tolga
Yıldırım1, Ebru Gök Oğuz1, Başol Canbakan1, Seyit İbrahim Akdağ1,
Mehmet Deniz Aylı1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi

Ömercan Topaloğlu1, Bilgin Demir1, Sibel Demiral Sezer1, Emin
Taşkıran1, Mustafa Yıldırım1, Seval Şekerler1, Fatoş Dilan Köseoğlu1,
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PRES’ in (posterior reversible encephalopathy syndrome) vakaları
1980’lerin sonlarından itibaren literatürde yer almaya başlamıştır. Hinchey ve arkadaşları tarafından, ilk olarak posterior reversible leukoencephalopathy syndome tanımı kullanılmıştır. Bu sendromun tanımlandığı 15
vakanın yedisi siklosporin birisi tacrolimus kullanmaktaydı. Vakaların çoğunluğunda kan basıncının normal sınırların üzerinde olduğu ve böbrek
fonksiyonlarında kötüleşme olduğu saptanmış. Vakaların çoğu, bulantı,
kusma, baş ağrısı, şuur durumunda değişiklik, bulanık görme, nöbet
geçirme gibi semptomlar göstermiş. Yapılan görüntüleme incelemelerinde, vakaların hemen hepsinde serebral hemisferin posterior bölgesinde
multifokal anormallikler izlenmiş. Bu multifokal anormallikler, genelinde,
posterior parietal lob, posterior temporal lob, occipital lob ve bir kısmında
cerebellumda ve simetrik olarak izlenmiştir.İmmünsupressif tedavisinin
doz azaltımı veya kesilmesi ve antihipertansif tedaviyle tüm vakalarda nörolojik anormalliklerin düzeldiği gözlenmiş.
Benzer klinik bulgulara ve nörolojik görüntülemelere sahip vakalar siklosporin ve diğer immünsupressif tedavi alan hastalarda da tanımlanmıştır.
Dirençli FSGS nedeniyle steroide ek olarak siklosporin tedavisi alan hastanın, tedavisinin ikinci ayında, acil servisine, bulanık görme, dengesini
koruyamama ve şuur değişikliği nedeniyle başvurması üzerine hospitalize
edildi. Fizik muayanesinde serebellar ataksisi, serebellar testleri pozitif,
kan basıncı 150/90 mmHg artmış olarak saptandı. Böbrek fonksiyon testleri bozulmuş olarak, cr 2.8 mg/dl olarak saptandı. Çekilen kranial MRI
nda (24.12.2013), T2 ağırlıklı MRI incelemesinde aksiyal planda alınan
kesitlerde bilateral parietotemporooksipital bölgede ve her iki serebellumda beyaz cevherde hiperintens görüntüler saptanmıştır. Hastanın siklosporin tedavisinin kesilmesinden sonra 04.01.2014 tarihli Kranial MRI
tetkikinde, bir önceki MRI da saptanan lezyonların kaybolmuş olduğu
gözlendi. İki antihipertansif ilaç kullanan hastanın takibinde kan basınçları
normal sınırlara gerilemiş olarak izlendi. Cr değeri bazal değeri olan 1,5
mg/dl ye geriledi. Hastada siklosporin tedavisiyle ilişkili PRES düşünüldü.
İmmünsupressif tedavi, özellikle siklosporin tedavisi alan hastaların takibinde ani gelişen nörolojik tablolarda PRES akla gelmelidir. PRES düşünülen hastalarda ilk yapılması gereken akılcı yaklaşım, immünsupressif
tedavinin azaltılması ve antihipertansif tedaviyle kan basıncının kontrol
altında tutulmasıdır.
MRI
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PB-112
Asemptomatik Mikroskopik Hematüri İle Prezente Olan
Kresentik IgA Nefropatisi Olgusu

GİRİŞ: "IgA nefropatisi" (IgAN) en sık, vakaların %40-50'sinde, epizodik
makroskopik hematüri ve vakaların %30-40'ında asemptomatik mikroskopik hematüri ve/veya non-nefrotik proteinüri ile tanı alır. Akut böbrek
hasarı olgularında kresent oluşumu bazen IgAN için ilk bulgu olabilir. Biz
posterimizde asemptomatik mikroskopik hematüri ile prezente olan IgAN
olgumuzu sunacağız.
OLGU: Bilinen kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan 23 yaşında erkek hasta, başka bir şikayetle başvurduğu dış merkezde mikroskopik hematüri saptanması nedeniyle düzenli olarak takip edilmekteymiş.
Hastanemize kontrol amaçlı başvuran hastanın spot idrar tetkikinde
3+eritrosit ve 3+protein, 24 saatlik idrar tahlilinde 1290mg/gün proteinüri saptandı. Dış merkezde 2 ay önce 590mg/gün proteinüri saptandığı
öğrenilen hastanın bakılan kreatinin:1,2mg/dL, üre:37mg/dL saptandı.
Günlük idrar miktarı 1500 cc civarında seyreden hastanın Cockroft-Gault
formülüne göre GFR:98mL/dk/1.73m2 hesaplandı. Bakılan ANA, c-ANCA,
p-ANCA negatif; C3-C4 normal saptandı. Viral hepatit ve HIV belirteçleri
menfi saptandı. Proteinüride artış nedeniyle hastaya renal biyopsi yapıldı. Biyopsi materyalinin IF incelemesinde, mezengial ve granüler birikim
paterninde, IgA(+++), IgG(+-), IgM(+), C3(++), kappa(+-), lambda(++),
C1q(-), fibrinojen(+-) izlendi. Biyopsi materyalinin histolojik ve histokimyasal incelemesinde 25 glomerül izlenmiş olup 1 glomerül global sklerotik, 2 glomerül segmental sklerotik saptandı; 3 glomerülde fibroselüler
kresent, artmış mezengial hücresellik ve mezengial matriks artışı izlendi.
Ayrıca tübüler atrofi odakları, interstisyumda inflamasyon (%5) ve arteriolar hyalinozis izlendi. Hasta kresentik IgAN olarak değerlendirildi. Hastanın izole mikroskopik hematüri ile prezente olması, >1gr/gün proteinüri,
kreatinin:1,2mg/dL saptanması; böbrek biyopsi materyalinin patolojik
incelemesinde mezengial hiperselülarite, glomerüloskleroz ve kresent
odakları, tübüler atrofi saptanması hastada kötü prognostik faktörler olarak değerlendirildi. Hastaya "balık yağı" ve ramipril tedavisi başlandı. Kresentik IgAN olarak değerlendirilen hastaya prednizolon ve siklofosfamid
başlanması düşünüldü, ancak hasta başka bir merkezde takip ve tedaviye
devam etmek istediğini belirtti.
TARTIŞMA: IgA nefropatisinde kresent oluşumu, eritrositler tarafından
tübüler oklüzyon veya kronik IgAN varlığında çeşitli faktörler akut böbrek hasarı oluşumuna yol açabilir. Destek tedaviye rağmen gerilemeyen
akut böbrek hasarı varlığında kresent oluşumunu diğer mekanizmalardan
ayırt etmek için böbrek biyopsisi gereklidir. Hastamızda progrese olan
proteinüri ve kreatinin değerinin normalin üst sınırına ulaşması renal biyopsiyi gerekli kılmıştır. Tüm IgAN olgularının <%5'inde görülen kresent
formasyonu, hastamızda olduğu gibi asemptomatik mikroskopik hematüri ile seyreden vakalarda ortaya çıkabilmektedir.Bu hastalarda prednizolon
ve siklofosfamid ile indüksiyon sonrası steroid ve azathioprine ile idame
tedavi önerilmektedir.

PB-114
Nadir Bir Nefritik Sendrom Olgusu: Fabry Hastalığı
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Yavuz1, Vildan Özkocaman3
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GİRİŞ: Akut böbrek yetmezliği nedenleri arasında toksik ilaç kullanımı son
yıllarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Dimetil sülfoksit (DMSO), antiinflamatuvar ve antioksidan özelliği nedeniyle intertisyel sistitte kullanımı
onaylanmış, akut böbrek yetmezliği ve hemolize neden olabilen bir ilaçtır.
Bu olgu sunumunda mezotelyoma nedeniyle oral DMSO kullanmış, buna
bağlı akut böbrek yetmezliği ve otoimmün hemolitik anemi gelişmiş bir
vaka sunduk.
OLGU: 67 yaşında erkek hasta, mezotelyoma tanısı almış ve kendi isteği
ile oral DMSO kullanmış. İlacı aldıktan 1 gün sonra bulantı ve idrarda
azalma şikayetleri ile hastanemize başvurmuş. Hastanın fizik muayenesinde; kan basıncı 90/60mmHg, bilinci açık, soluk görünümdeydi. Sistem muayeneleri doğal, organomegalisi yoktu, vücudunda ekimoz gözlenmedi. Laboratuvar tetkiklerinde Üre:255 mg/dL, kreatinin:11 mg/dL,
Na:135 mmol/L, K:5.9 mmol/L, LDH:1644 mg/dL, AST: 69 IU/L, ALT:68
IU/L ve Hemoglobin: 7,6 g/dL, Lökosit:31200 K/µL, Trombosit:106.000
K/µL tespit edildi. Periferik yaymada; lökosit formülünde %70 nötrofil,
%5 çomak, %22 lenfosit, %2 bazofil ve %1 eozinofil saptandı. Eritrositer seride birkaç adet sferosit ve polikromazik hücre saptandı. Tam idrar
tetkikinde; pH:7,5 dansite:1025, protein:++, glukoz:+, keton: negatif, lökosit:++, eritrosit:++ tespit edildi. Renal doppler ultrasonografide; böbrek
boyutları normal, parankim ekojeniteleri grade 2 armış, renal arter ve ven
açık, hidroüreteronefroz yoktu. Hemoliz nedeniyle yapılan Direkt Coombs
testi:c3d+++ ve IgG +++, immünolojik testler negatif raporlandı. Hematoloji Bilim Dalı’na konsülte edilen hastaya yapılan kemik iliği aspirasyonu
ve biyopsisinde eritroid serinin normoblastik aktivasyonu dışında özellik
saptanmadı. Tüm tetkikler sonucunda ilaca bağlı akut böbrek yetmezliği
ve otoimmün hemolitik anemi tanısı konuldu. Öncelikle hastaya hemodiyaliz tedavisi ve 1 mg/kg/ gün dozunda metilprednisolon tedavisi başlandı. Günlük değerlendirilerek diyaliz desteğine devam edildi. Takibinde
genel durumu düzelen, kreatinin:1,3 mg/dL, Hemoglobin:11,6 gr/dL ve
diürezi 4000 cc/gün olan hasta taburcu edildi.
TARTIŞMA: Akut böbrek yetmezliğinde hastalarda saatler ve günler içerisinde ağır renal yetmezlik gelişebilmektedir. Hızlı ve doğru tedavi büyük
önem taşımaktadır. Vakamız yanlış ilaç kullanımına bağlı akut böbrek
yetmezliği tanısı almıştır. İlaçla ilişkili diğer bir tablo da; otoimmün hemolizdir ve tedavisinde kortikosteroid ilk seçenektir. Bilimsel çalışmalar
DMSO'nun insanlarda kanser tedavisi için kullanımını önermemektedir
fakat solid organ tümörlerinde kullanıldığını bildiren yayınlar mevcuttur.
Yan etkileri arasında akut böbrek yetmezliği ve intravasküler hemoliz yer
almaktadır. İlacın oral kullanımı ve mezotelyoma tedavisinde endikasyonu
ile ilgili literatürde yeterli bilgi bulunmamaktadır.Sonuç olarak; toksik ilaç
kullanımına bağlı akut böbrek yetmezliği ve otoimmün hemolitik anemi
gelişmiş bir vakayı, hızlı ve doğru tedavi ile sağlığına kavuşturduk.

Emel Işıktaş Sayılar, Yavuz Ayar, Mahmut Yavuz, Alparslan Ersoy
GİRİŞ: Fabry hastalığı, X’e bağlı geçiş gösteren nadir bir lizozomal depo
hastalığıdır. α-galaktosidaz A (α-Gal A) enzim aktivitesindeki azalma sonucu hastalığın klinik belirtilerine yol açan globotriaçilseramid (Gb3) birikimi meydana gelir. Hastalığın prevalansı yaklaşık 1/40000 - 1/117000’dir.
Hastalık erkeklerde çoğu zaman klasik seyir gösterirken, kadın hastalarda
genellikle hafif seyretmektedir.
Etyolojisi bilinmeyen böbrek fonksiyon bozuklukları, sol ventrikül hipertrofisi, serebral inme, nöropatik ağrı ve anjiyokeratom gibi renal tutulum
dışı bulguları da olan hastalarda Fabry Hastalığı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Renal bulgular, etkilenen bireylerin yaklaşık yarısında genç erişkin
dönemde ortaya çıkar ve ilerleyen dönemde renal yetmezlik gelişir.
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PB-113
DMSO Kullanımına Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği ve
Otoimmün Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu

OLGU: 19 yaşında erkek hasta, 1 yıl önce bacaklarda şişlik şikayeti ile
dış merkeze başvurmuş. Fizik muayenede; kan basıncı: 135/90 mmHg,
sistem muayeneleri doğal, laboratuvar testlerinde; kreatinin (krt): 1,4 mg/
dL, tam idrar tetkikinde hematüri ve proteinüri, 24 saatlik idrarda ESBACH: 2,9 gr/gün protein tespit edilmiş. İmmunglobulin ve kompleman
düzeyleri normal, ANA ve ANCA negatif, serum protein elektroforezi: normal ve üriner sistem ultrasonografisinde; her iki böbrek boyutu normal,
parankim ekojenitelerinde grade 2 artış izlenmiş. Hasta kabul etmediği
için renal biyopsi yapılamamış. Olgu Nefritik Sendrom kabul edilerek ACE
inhibitörü, siklosporin ve prednizolon kombinasyon tedavisi başlanmış 8
aylık tedavi sonunda krt:1,3 mg/dL ve ESBACH:3,9 gr/gün olması üzerine
almakta olduğu immunsüpresif tedaviye yanıtsız kabul edilmiş ve bölümümüze refere edilmiş.
Hastanın aile öyküsü sorgulandığında, bir kız kardeşinin renal yetmezlik
nedeniyle böbrek nakli olduğu, diğer bir kız kardeşin de kronik renal yetmezlik nedeniyle takipli olduğu ve dayısını böbrek yetmezliği nedeniyle
kaybettiğini öğrendik. Tüm bulguları bir arada değerlendirdiğimizde Fabry
Hastalığı ön tanısı ile hastanın, kardeşlerinin ve annelerinin α-Gal A enzim
aktivite düzeylerini çalıştırdık (Tablo 1). Hastamızın Fabry hastası olduğuna karar vererek agalsidaze-β enzim replasman tedavisi başladık, 1 mg/
kg agalsidaze-β iki haftada bir infüzyon şeklinde vermekteyiz. Tedavi sırasında ciddi bir yan etki gelişmedi. Tedavinin 2. ayında krt:1.08 mg/dL
ESBASCH: 3 gr/gün ölçüldü.
TARTIŞMA: Bozulmuş böbrek fonksiyonu, proteinüri veya hematüri ile
başvuran genç bir erkek hastada Fabry hastalığından şüphelenilmelidir,
Tipik klinik özellikler varlığında dikkatli bir öykü ve fizik muayene ile tanı
konulabilmektedir. Hastamızın öyküsünden iki kız kardeşinde de renal
yetmezlik geliştiği öğrenildi. Enzim replasmanı renal fonksiyonları stabilize eder ve yaşam kalitesinde iyleşme sağlar. Hastamıza agalsidaze- β
enzim replasman tedavisi başlandı. Tedavinin ikinci ayında yakın takip
etmekteyiz.
Tablo:1 Hasta ve yakınlarının enzim aktivite düzeyi
a-Galaktosidaz A düzeyi

Referans Aralık pmol/spot*20 h

HASTA

130,19

200-2000

KIZ KARDEŞ
1

291,4

450-2000

KIZ KARDEŞ
2

241,9

450-2000

ANNE

158,14

450-2000
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PB-115
Sıçanlarda klorhexidin ile oluşturulan sklerozan
enkapsüle peritonit modelinde takrolimus ve mikofenolat
mofetilin peritoneal inflamasyon ve fibrozis etkisi
Bülent Huddam1, Simge Şaşmaz2, Alper Azak3, Nihan Haberal4, Gülay
Meral Koçak Kadıoğlu5, Murat Duranay6
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü
2
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü
3
Balıkesir Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü
4
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü
5
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümü
6
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü
1

GİRİŞ: Uzun süre SAPD tedavisi uygulayanlarda, periton zarında meydana gelen geri dönüşümsüz fibrozis sonucu sklerozan enkapsüle peritonit
(SEP) gelişir. SEP;periton diyalizinin nadir ancak ölümcül bir komplikasyonudur. Takrolimus(FK-506);Etkisini, kalsinörin inhibisyonu yaparak,
antijen spesifik T hücre aktivasyonunu ve başta IL-2 olmak üzere IL-4,
IL-5 gibi inflamatuar sitokinlerin salınımını inhibe ederek yaptığı düşünülmektedir. Mikofenolat mofetil (MMF);T ve B hücrelerinin büyümesi için
gerekli olan metabolik yolu inhibe ederek immünosüpresif etkinlik gösterir. İnozin monofosfat dehidrogenaz(IMPDH) enzimi üzerinden nükleik
asit sentezini inhibe ettiği gösterilmiştir.
AMAÇ: Bu çalışmada, sıçanlarda oluşturulmuş SEP modelinde, takrolimus ve MMF'in, periton fibrozisi ve peritoneal inflamasyon üzerine olan
etkilerini göstermeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Her grupta altı sıçan olacak şekilde altı grup alındı. Grup I kontrol grubu 42 gün boyunca intraperitoneal(İP) serum
fizyolojik(SF) verildi. Grup II’ye 21 gün boyunca 10 mg/kg/gün dozunda
İP klorheksidin(KH) verildikten sonra 3 hafta boyunca SF verildi. Grup
III’de altı sıçana 21 gün boyunca KH intraperitoneal verildi. Grup IV’e 21
gün boyunca intraperitoneal KH verildikten sonra 21 gün boyunca 0,2
mg/kg/gün (2 ml sabah-2 ml akşam) dozunda takrolimus verildi. Grup
V’de 21 gün boyunca intraperitoneal KH verilirken, KH ile eş zamanlı olarak ilk günden itibaren 42 gün boyunca takrolimus verildi. Grup VI’ da ise
21 gün intraperitoneal KH verildikten sonra 21 gün boyunca takrolimus
ve 25 mg/gün (2 ml sabah-2 ml akşam) dozunda MMF birlikte verildi.
BULGULAR: Çalışmanın sonucunda KH ile deneysel SEP modeli oluşturduğumuz tüm sıçanlarda istatistiksel anlamlılıkta periton duvar kalınlığında artış tespit edildi (p<0.05).Fibrozis oluşturduğumuz sıçanların karşılaştırılmasında (grup II, grup III, grup IV, grup V ve grup VI) histopatolojik
olarak en iyi sonuçlara KH+Takrolimus+MMF (grup VI) grubunda ulaşıldı.
KH+Takrolimus (grup IV) ve KH+Takrolimus eş zamanlı (grup V) grupları
arasında histopatolojik olarak birbirine yakın sonuçlara ulaşıldı. Periton
kalınlığı dışında bakılan inflamasyon skoru, subserozal büyük kollajen
lifler, subserozal fibroblast proliferasyonu, subserozal fibrotik matriks
ve fibrozis skoru açısından yapılan değerlendirmede tüm grupların kendi
içinde istatistiksel anlamlı sonuçlara ulaşıldı (p<0.05). MMP-2 antikoru
ile pozitif reaksiyon veren fibroblast ve makrofajların değerlendirilmesi
sonucunda tüm gruplar içinde istatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı
(p<0.05). Gruplar arasında MMP-2 ile en fazla boyanma grup VI’da görülürken; grup IV ve grup V’te grup VI’ya göre daha az MMP-2 ile boyanma
saptandı.
SONUÇ: Bu çalışma özellikle uzun süre periton diyalizi yapmış hastalarda
ortaya çıkan, oldukça mortal bir komplikasyon olan SEP’in tedavisinde
hem tek başına takrolimusun hem de takrolimus ve MMF’in birlikte kullanılması ile olumlu sonuçlar alınabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

PB-116
Kronik böbrek hastalığı olan protein-enerji tükenme
sendromlu hastalardaki agouti-related peptit
düzeylerinin antropometrik ölçümler ve inflamatuvar
belirteçlerle olan ilişkisi
Refika Karaer1, Salih Çetiner2, İbrahim Karayaylalı1, Neslihan Seyrek1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı /
Adana
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Biyokimya Bilim Dalı /
Adana

1

GİRİŞ-AMAÇ: Protein enerji tükenme sendromu (PETS) kronik böbrek
hastalarındaki hızlanmış mortaliteye katkıda bulunan beslenme bozukluğunun ileri bir formudur. İştahı düzenleyen hormonlar arasındaki dengenin bozulması, inflamasyon ve diyaliz işlemi gibi nedenlerle istirahat
halindeki enerji harcanmasının artması, anabolizmanın yavaşlaması gibi
nedenler PETS'nun gelişimine etki etmektedir. Çalışmamızda iştah arttırıcı özelliği olan agouti related peptit (AGRP) düzeyinin PETS olan kronik
böbrek hastalarındaki antropometrik ölçümler ve inflamatuvar belirteçler
üzerine olan etkisi araştırılmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: The International Society of Renal Nutrition and Metabolsim tarafından belirlenen PETS kriterlerinin 3 veya daha fazlasına
sahip olan 38 hasta PETS grubunu, 2 kritere sahip olan 27 hasta malnutrisyon grubunu oluşturmak üzere kronik böbrek hastalığı olan toplam
65 hasta çalışmaya alındı. Ayrıca kontrol grubunu oluşturmak üzere 11
sağlıklı birey de dahil edildi. Hastalarımızın vücut komposizyonu yani yağsız doku kitle indeksi ve yağ doku kitle indeksi biyoelektriksel impedans
analizi ile değerlendirildi. Ayrıca vücut kitle indeksi ve orta kol kas çevresi
alanı hesaplandı. Genel biyokimya testleri, tam kan sayımı, IL-1, 6, TNF-α,
AGRP tahlilleri çalışıldı
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların %51’inde PETS mevcuttu. AGRP
düzeyi PETS grubunda kontrol grubuna göre daha düşük, TNF-α ve CRP
ise daha yüksek bulundu (Tablo 1). PETS grubundaki hastaların %97’sinde yağsız doku kitlesi azalmıştı. Ayrıca yine kas kitlesini yansıtan orta kol
kas çevresi alanı (OKKÇA) düşük bulundu. OKKÇA ile CRP, albümin ile
TNF-α arasında negatif yönlü korelasyon tespit edildi (sırasıyla r:-0,39,
p:0,014 ve r:-0,37, p:0,027).
TARTIŞMA: Kronik böbrek hastalığında azalmış AGRP düzeyi ve artmış
inflamasyon PETS gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu durum ise antropometrik ölçümlerden de anlaşılacağı üzere ciddi kas kaybına neden
olmaktadır. Kas kaybının kronik böbrek hastalığı dahil birçok hastalıkta
mortalite artışına katkıda bulunduğu gösterilmiştir. PETS’nu önlemeye
yönelik iştah arttırıcı özelliği olan AGRP düzeyini arttırmak tedavi yaklaşımlarından biri olabilir. Ancak daha fazla kinik çalışmaya ihtiyaç vardır.
Tablo 1: Gruplar arası parametrelerin karşılaştırılması
Parametreler

PETS grubu

Malnutrisyon
grubu

Kontrol grubu

p

AGRP

87,1±89,27

96,2±90,7

124,2±112,7

0,044(1-2)

TNF-α

7,3±7

4,2±3,4

0,7±1,9

0,000(1-2)
(1-3)

CRP

2±2,3

1,1±1,4

0,2±0,1

0,000(1-2)
(1-3)

Albumin

3±0,5

3,4±0,3

4,2±0,1

0,000(1-2)
(1-3) (2-3)

OKKÇA

23,2±7,7

29,4±9,8

24,4±6,3

0,01(1-2)

VKİ

21,7±4,6

25,9±5,2

24,6±2

0,001(1-2)
(2-3)

AGRP:Agouti-related peptit VKİ: Vücut kitle indeksi OKKÇA: Orta kol kas çevresi alanı
1-2:Kontrol-malnutrisyon grubu 1-3:Kontrol-PETS grubu 2-3:Malnutrisyon-PETS grubu
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PB-118
Daibetik olmayan Hipertansif Hastalarda Subklinik
Hedef Organ Hasarı İle Serum sTWEAK Ve Il-17 A Düzeyleri
Arasındaki İlişki
İhsan Ateş1, Nihal Özkayar1, Fatma Akyel1, Canan Topçuoğlu2, Serdar
Akyel3, A. Nurdan Barça4, Fatih Dede1
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1

2
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GİRİŞ: Yeni ve daha kuvvetli immünsupresif ilaçların keşfi kısa dönem
greft fonksiyonlarında düzelme sağlamasına rağmen bu durum uzun
dönem greft fonksiyonlarına yansımamıştır. Verici böbrek kitlesi ile alıcı vücut ölçüleri arasındaki uyumsuzluk uzun dönem greft sağ kalımını
olumsuz etkileyen faktörlerden birisi olabilir. Bu çalışmanın amacı verici
böbrek hacminin nakil sonrası greft fonksiyonları üzerine etkisi incelemektir.
METOD: 2003-2007 yılları arasında canlı vericiden böbrek nakli yapılan,
beş yıllık izlem süresince herhangi bir nedene bağlı greft kaybı yaşamayan ve düzenli takiplere gelen 62 alıcı (41 erkek, 21 kadın; ortalama yaş
30,6±10,2 yıl) ve verici (22 erkek, 40 kadın; ortalama yaş 41,9±9,9 yıl)
çiftinin verileri incelendi. Nakledilen böbreğin hacmi preoperatif dönemde
üç boyutlu helikal bilgisayarlı tomografi yöntemiyle ölçüldü. Tüm alıcıların birinci, üçüncü ve beşinci yıl glomerüler filtrasyon hızı (GFH) hesaplandı. Her bir alıcı-verici çifti için verici böbrek hacminin (H) alıcı vücut
ağırlığına (Ava) oranı (H/Ava) (cm3/kg) hesaplandı. Alıcılar H/Ava medyan değerine göre H/Ava <2,35 cm3/kg ve H/Ava >2,35 cm3/kg olarak iki
gruba ayrıldı.
BULGULAR: H/Ava>2,35 cm3/kg olan grupta H/Ava<2,35 cm3/kg olan
gruba göre GFH birinci ve üçüncü yılda anlamlı olarak daha yüksekken beşinci yılda GFH’nın her iki grupta benzer olduğu saptandı (Tablo 1). H/Ava
ile birinci ve üçüncü yıl GFH arasında pozitif korelasyon saptanmasına
karşın (sırasıyla r=0,409, p<0.001 ve r=0,429, p<0,001) H/Ava ile beşinci
yıl GFH arasında korelasyon saptanmadı (r=0,133, p=0,303).

SONUÇ: H/Ava oranı erken dönem böbrek fonksiyonları üzerinde etkili bir parametre iken bu etkinin uzun
dönemde ortadan kalktığı görülmektedir.
Tablo 1. Verici Böbrek Hacmi/Alıcı Ağırlığına Göre Greft Fonksiyonları
H/Ava<2,35 cm3/kg
(n=31)

H/Ava>2,35
cm3/kg (n=31)

p

Birinci yıl GFH (mL/dak)

61,6±19,3

73,7±17,6

0,01

Üçüncü yıl GFH (mL/dak)

60,0±17,3

72,3±20,7

0,01

Beşinci yıl GFH (mL/dak)

56,6±21,7

64,5±16,9

0,11

GFH: Glomerüler filtrasyon hızı, H/Ava: Verici böbrek hacminin (H) alıcı vücut ağırlığına (Ava) oranı

Amaç: Hipertansiyon (HT) sol ventrikül hipetrofisi, renal fonksiyonlarda
bozulma, arterial anevrizma ve retinopati gibi organ hasarlarına yol açarak
morbidite ve mortaliteye neden olur. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen
etyopatogenezi hakkında hala büyük belirsizlikler vardır. Geçmişte tuz alımı, obezite, insülin direnci, renin-anjiotensin sistemi ve sempatik sinir
sisteminin etyopatogenezdeki rolleri üzerinde durulurken, son zamanlarda endotel disfonksiyonu ve immün mekanizmalar yoğun bir şekilde incelenmektedir. Bu çalışmada amacımız hedef organ hasarı olan ve olmayan
HT hastalarında serum TWEAK ve IL-17 düzeyini saptamak ve karotis
intima media kalınlığı (KİMK), proteinüri, retinopati ve sol ventrikül kitle
indeksi (LVMI) ile ilişkisini incelemektir.
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PB-117
Canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinde verici böbrek
hacminin greft fonksiyonlarına etkisi: 5 yıllık izlem

Gereç ve yöntem: Çalışmaya primer HT tanısi ile takip edilen ve subklinik
hedef organ hasarı olan 80 (52 kadın, 28 erkek) ve hedef organ hasarı
olmayan 79 (61 kadın, 18 erkek) toplam 159 hasta alındı. Göz dibi incelemesinde grade 3-4 retinopati varlığı, ekokardiyografide LVMI kadınlarda
>95 g/m², erkeklerde >115 g/m2 olması, ultrasonografik ölçümde KİMK
>0,9 mm olması, 24 saatlik idrarda 30-300 mg albümin varlığı subklinik
hedef organ hasarı varlığı olarak kabul edildi. sTWEAK ve IL 17 düzeyleri
serumda Eliza kiti ile ölçüldü.
Bulgular: Hedef organ hasarı olan hastaların yaş ortalaması olmayan hastaların yaş ortalamasından daha yüksekti. Her iki grup arasında cinsiyet,
sigara içme oranı, HT süreleri ve GFH ortalamaları açısından fark yoktu
(p>0,05).
sTWEAK düzeyi ile diğer parametreler incelendiğinde; sTWEAK ile mikroalbumin düzeyi (r=-0,188, p=0,024), proteinüri düzeyi (r=-0,165,
p=0,048), LVMI (r=-0,264, p=0,001) ve sistolik kan basıncı (r=-0,186,
p=0,019) arasında pozitif yönde korelasyon saptandı. Fakat KİMK düzeyi,
retinopati evresi, ortalama diastolik kan basıncı düzeyi ile Tweak düzeyi
arasında ilişki bulunamadı (p>0,05).
IL-17 düzeyi ile diğer parametreler incelendiğinde; IL17 ile mikroalbumin
düzeyi (r=0,253, p=0,002), proteinüri düzeyi (r=0,193, p=0,023), KİMK
(r=0,229, p=0,036), LVMI (r=0,327, p=0,001) ve sistolik kan basıncı ortalamaları (r=0,300, p=0,001) arasında negatif bir korelasyon vardı. Fakat
retinopati evresi ve diastolik kan basıncı düzeyi ile IL17 düzeyi arasında
ilişki saptanmadı (p>0.05).Ayrıca sTWEAK düzeyi ile IL-17 düzeyi arasında negatif bir korealsyon mevcuttu (r=-0,354, p=0,001). Çok değişkenli
analiz yapıldığında ise hedef organ hasarı ile ilişkili bulunan risk faktörlerinden; yaş (OR=1,042, p=0,012), sTWEAK düzeyi (OR=0,990, p=0,002)
ve sistolik kan basıncı (OR=1,061, p=0,001) hedef organ hasarını öngören bağımsız birer risk faktörleri olduğu görüldü.
Tartışma: Hedef organ hasarı olan hastalarda sTWEAK düzeyinin azaldığı,
IL 17A’nın arttığı gözlendi. sTWEAK ve IL 17 A’nın hedef organ hasarının
patofizyolojisinde yer alıp almadığı henüz bilinmemekle birlikte, sTWEAK
düzeyinde azalmanın hipertansif hastalarda hedef organ hasarını öngörmede kullanılması önerilebilir.
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PB-119
Hemodiyaliz hastalarında serum B12 ve folat düzeyleri
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PB-120
Geriatrik Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında
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Amaç: Hemodiyaliz hastalarında vitamin B12 ve folat eksikliği sık görülmeyen, fakat potansiyel olarak tedavi edilebilir bir anemi nedenidir. Diyaliz yönetmeliğinde vitamin B12 ve folat düzeyinin rutin ölçümü talep
edilmemektedir. Hemodiyaliz hastalarında bu vitaminlerin eksikliğinin
prevalansı ile ilgili yeterli veri yoktur, bu nedenle diyaliz ünitemizdeki hastalarda serum vitamin B12 (sB12) ve folat (sFA) düzeyleri araştırıldı.

GİRİŞ: Depresyon,diyaliz hastalarının çok karşılaştığı psikiyatrik bozukluktur ölüm nedenlerinden biri olarak kabul edilir.Kronik hastalıklarda
ağrı, yorgunluk her zamanki etkinliklerini yapamama bireyin aile, iş ve
sosyal yaşamındaki rollerini yerine getirmesini engelleyerek depresyona
neden olabilir. Depresyon, yaşlılık çağında sık görülmekte ve kişilerin yaşamında önemli olumsuzluklara neden olabilmektedir. Biyolojik, psikolojik sosyal etkenler, merkezi sinir sisteminin düzen ve dengesini olumsuz
etkileyerek depresyonu başlatabilmektedir. Çalışmamızda merkezimizde
hemodiyaliz(HD) ve periton diyalizi (PD)tedavisi gören 60 yaş üstü ve
60 yaş altı hastaları depresyon düzeyleri açısından karşılaştırdık,ayrıca
depresyonun diyaliz tedavi seçeneği ile ilgisini araştırdık

Materyal ve Metod: Hastanemiz hemodiyaliz ünitesindeki sB12 ve sFA
düzeyi sonucu olan hastaların verileri kaydedildi. Son 3 ayda diyalize başlanan, gebelik ve interferona bağlı pansitopeni bulunan hastalar dışlanmıştır. Veriler SPSS 16 programı ile analiz edildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 51.9± 17.8 yıl olan toplam 80 hasta değerlendirildi. Hemoglobin (Hb), ortalama eritrosit hacmi (OEH), sB12 ve sFA
düzeyleri sırasıyla 10.94± 1.34 g/dl, 89.9± 5.7 fl, 461.2± 213.8 pg/ml,
6.2± 3.0 ng/ml olarak bulundu. sB12 ve sFA düzeyleri ile yaş, vücut ağırlığı, CRP, albumin, Hb, OEH, ferritin ve PTH düzeyleri karşılaştırılmıştır.
sFA ile yaş pozitif (r=0.231, p<0.05), sFA ile OEH arasında negatif (r=0.334, p=0.003) bir korelasyon gözlenmiştir. sB12 ve OEH arasında bir
korelasyon bulunamamıştır. Yaş, cinsiyet ve eritropetin kullanma oranları
ile sB12 ve sFA düzeyleri arasında bir ilişki yoktu. sB12 6 hastada (%7.5)
<260 pg/ml idi. sFA 1 hastada 3 ng/ml altındaydı.
Tartışma: Hemodiyaliz hastalarında sık görülmemekle beraber sB12 ve
sFA düzeylerini ölçmek, potansiyel olarak kolay tedavi edilebilir anemi
nedenlerini belirlemek açısından faydalı olacaktır. OEH değerleri sB12
eksikliğini belirlemede yardımcı değildir.

MATERYEL VE METOD: RTS Onur HD ve PD merkezinde tedavi gören
60 yaş üstü 54(36 HD,18 PD), 60 yaş altında 36 hastaya(24 HD,12 PD)
onayları alınarak Beck Depresyon ölçeği (BDÖ) uygulandı. 21 maddeden
oluşan, 0-3 arası puan ile değerlendirilen bu ölçekte alınan puanlara göre
depresyon düzeyleri;0-13 puan depresyon yok, 14-19 puan düşük, 20-28
puan orta, 29-63 puan yüksek derecede depresyon şeklinde sınıflandırılmıştır.
BULGULAR: 60 yaş üstü hastaların 30’u erkek,24’Ü kadın
olup,29’unda(%53.7) BDÖ normal olarak tesbit edildi.18 hastada (%33.3)
hafif derecede,7 hastada ise(%12.9) orta derecede depresyon bulundu.60
yaş altı hastalarda ise 18K,18 E hasta vardı bu hastaların 15’inde(%41.6)
BDÖ normalken 9 hastada(%25) hafif,9 hastada(%25)orta ve 3 hastada (%8.3) şiddetli depresyon tesbit edildi.HD ve PD hastaları karşılaştırıldığında PD hastalarının hiç birinde şiddetli depresyon bulunmadı.60
yaş üstü HD hastalarının 18’inde(%50) BDÖ normalken,PD hastalarının
10’unda (%55.5) BDÖ normal bulundu,60 yaş altında ise HD hastalarının sadece 4’ünde(%16.5),PD hastalarının ise 7’sinde (%58.3)’inde BDÖ
normal olarak tesbit edildi.
SONUÇ: Depresyonun diyaliz hastalarında yaşlı ya da genç bir sorun olduğu ancak beklenenin aksine geriatrik hastalarda üretim yaşındaki özellikle erkek hastalara göre daha az depresyon görüldüğü tesbit
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Amaç: Kardiyovasküler hastalıkların (KVH) patogenezinde ve ilerlemesinde inflamasyonun önemli bir rolü vardır. Platelet-lenfosit oranı (PLO),
platelet sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile elde edilen, inflamasyon
belirteci olarak kullanılabileceği gösterilmiş güncel bir parametredir.
Non-dipper hipertansif hastalar dipper hipertansif hastalara kıyasla KVH
açısından daha risklidir. Bu çalışmada, bir inflamasyon belirteci olarak
PLO düzeyi ile dipper ve non-dipper hipertansiyon ilişkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Çalışmaya primer HT tanısı olan 199 hasta (139 kadın,
60 erkek) dahil edildi. Diabetes mellitus, akut-kronik böbrek hastalığı,
akut-kronik enfeksiyon, malignansi, hematolojik hastalık, trombositopeni
(platelet<150 x10³/μL), trombositoz, (platelet>450 x10³/μL) aspirin ve
antikoagülan ilaç kullanımı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların
24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümleri yapıldı. Gece ölçümlerinde
sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamalarında %10 ve daha fazla düşüş
gözlenen hastalar dipper, bu grubun dışında kalan hastalar non-dipper
olarak gruplandı. Tam kan sayımı cihazından elde edilen hemogramdaki
platelet sayısı lenfosit sayısına oranlanarak PLO elde edildi.
Sonuçlar: Tüm hastaların yaş ortalaması 50,93±10,9 ve HT sürelerinin
ortancası 3 (1-20) yıldı. Hastaların ortalama kreatinin düzeyi 0,8±0,14
mg/dl, ortalama lökosit düzeyi; 7044,72±1362,58 x10³/μL, lenfosit ortancası 2,18 (0,95-3,98) x10³/μL, ortalama platelet düzeyi 279,7±57,4 x10³/
μL, PLO ortancası ise 124 (53,5-400) idi. Dipper grubunda 96 hasta, nondipper grubunda 103 hasta yer aldı. Gruplar arasında demografik özellikler ve antihipertansif tedaviler açısından farklılık saptanmadı (Tablo).

Non-dipper(n=103)

Dipper(n=96))

P

Yaş (yıl)

52,37±10,7

48,40±11,1

0,056

Cinsiyet (erkek/kadın-n)

74/29

65/31

0,525

Vücut kitle indeksi(kg/m²)

29,6±5,1

29,2±4,2

0,620

Sigara (n)

11

12

0,354

Ortalama sistolik kan
basıncı (mmHg)

124±15

120±11

0,032*

Ortalama diyastolik kan
basıncı (mmHg)

77±10

76±8

0,228

Hct (%)

41,8±3,3

42,5±3,5

0,145

Lökosit (x10³/μL)

6,86±1,43

7,24±1,26

0,046*

Lenfosit (x10³/μL)

2,09 (0,95-3,92)

2,24 (0,973,98)

0,001*

Platelet (x10³/μL)

282±60,6

277,2±54

0,559

PLO

132,15 (69,64400)

117,0 (53,52192,26)

0,001*

Açlık kan şekeri (mg/dL)

90,1±5,54

89,1±7,1

0,414

Kreatinin (mg/dL)

0,8±0,1

0,8±0,1

0,350

Albumin (g/L)

46,2±2,4

46,6±2,7

0,314

Trigliserid (mg/dL)

144 (57-735)

125 (64-360)

0,123

LDL(mg/dL)

121,11±36,8

127,75±35,5

0,203

HDL(mg/dL)

49,1±13,5

50,5±12,9

0,470

Proteinüri (mg/gün)

95,4 (13,9-1949)

90,7 (61619,5)

0,466

POSTER BİLDİRİLER

PB-121
Non-dipper Hipertansif Hastalarda Bir İnflamasyon
Belirteci Olarak Platelet-Lenfosit Oranı

PLO=Platelet-lenfosit oranı -p<0.5 tüm testler için istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Non-dipper grubunda dipper grubuna göre ortalama sistolik kan basıncı (sırasıyla 124 ± 15,1 mmHg, 120±11,2 mmHg; p=0,032), PLO düzeyi
(sırasıyla 132,15 (69,64-400), 117,0 (53,52-192,26); p=0,001), lökosit
sayısı (sırasıyla 6,86±1,43 x10³/μL, 7,24±1,26 x10³/μL; p=0,046) anlamlı
olarak daha yüksek saptanırken; lenfosit sayısı (sırasıyla 2,09 (0,95-3,92)
x10³/μL,2,24 (0,97-3,98) x10³/μL; p=0,001 ) anlamlı olarak daha düşük
saptandı (Tablo).
Tartışma: Bu çalışmada PLO, non-dipper hipertansif bireylerde dipper hipertansif bireylere kıyasla daha yüksek bulunmuştur. PLO’nın yüksek bulunmasının, artmış platelet aktivitesini ve dolayısı ile artmış inflamasyonu
işaret ettiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Non-dipper hipertansif bireylerde ortalama kan basıncı değerlerinden bağımsız olarak aterosklerotik
hastalık sıklığının arttığı bilinmektedir. Non-dipper hipertansif hastalarda
inflamasyonun ve buna paralel olarak aterosklerotik sürecin değerlendirilmesinde, hemogram parametreleriyle kolayca hesaplanabilen, maliyeti
düşük bir indeks olan PLO’nun günlük pratikte kullanımı önerilebilir.
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Kronik hemodiyaliz hastalarında artmış serum nitrik
oksit düzeyi düşük koroner arter akım rezervi ile
ilişkilidir
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GİRİŞ: Kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında oksidatif stres artışı serum
nitrik oksit (NO) düzeylerini arttırmaktadır. Güçlü vazoaktif etkileri olan
NO’nun fazla salınımının endotel disfonksiyonu gelişmesinde etkili olduğu düşünülmektedir (1). Bu çalışmanın amacı, kronik HD hastalarında
serum NO düzeyleri ile koroner arter akım rezervi (KAR) arasındaki ilişkiyi
incelemektir.
YÖNTEM-GEREÇ: Çalışmaya 71 kronik HD hastası ve yaş ve cinsiyeti eşleştirilmiş 65 sağlıklı kontrol alındı. Serum NO düzeyleri spektrofotometri
yöntemi ile ölçüldü. Sol ventrikül parametreleri ve KAR transtorasik doppler ekokardiyografi ile ölçüldü.
BULGULAR: Hasta ve kontrol gruplarının başlangıç demografik (yaş,
cinsiyet, vücut kitle indeksi) ve laboratuvar (kan basıncı, serum glukoz,
lipid profili) değerleri benzerdi. HD hastalarında serum NO düzeyi kontrol
grubuna göre yüksek saptandı (45.01 ± 3.34 vs 30.94 ± 1.36, p<0.001).
HD hastalarında KAR değeri kontrol grubuna göre düşük saptandı (1.73 ±
0.11 vs 2.32 ± 0.28, p<0.001). HD hasta grubunda KAR değeri ile serum
NO düzeyi arasında negatif korelasyon (r=-0.336, p=0.003); sol ventrikül hipertrofisi ile serum NO düzeyi arasında pozitif korelasyon (r=0.724,
p=0.02) saptandı.
SONUÇ: Kronik HD hastalarında serum NO düzeyleri sol ventrikül hipertrofisi ile pozitif; koroner arter akım rezervi ile negatif ilişkilidir. Kronik HD
hastalarında oksidatif ve nitrozatif stresin hızlanmış ateroskleroz üzerindeki etkileri prospektif çalışmalarla değerlendirilmelidir.
1. Meenakshi SR, Agarwal R: Nitric oxide levels in patients with chronic
renal disease. J Clin and Diagn Res 2013; 7(7):1288-1290.
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Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin Tedavisi ile İlişkili Akut
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Amaç: Kolistin, polimiksin grubunda yer alan ve aerobik gram negatif
basillere karşı etkili olan bir antibiyotiktir. Kolistin bu alanda 1980’li yıllardan bu yana kullanılmakla birlikte, nefrotoksisite potansiyeli nedeniyle tedavide geri planda kalmıştır. Pseudomonas aeroginosa ve Acinetobacter
baumannii gibi çoklu ilaç direncine sahip gram negatif bakterilerin etken
olduğu enfeksiyonların tedavisi ciddi bir sorundur. Son yıllarda, alternatif antimikrobiyal ajanların tedavide yetersiz kalması nedeniyle kolistin
kullanımı yeniden yaygınlaşmıştır. Biz bu çalışmada hastanemiz yoğun
bakım ünitesinde (YBÜ) yatan ve kolistin tedavisi uygulanan hastalarda
akut böbrek hasarı (ABH) gelişme sıklığı ve ABH gelişimine eşlik eden risk
faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya 102 (46 kadın, 56 erkek) hasta dahil edildi.
Hastaların dosya bilgileri taranarak kronik böbrek hastalığı (KBH) varlığı,
kolistin tedavisi öncesi GFH<60 ml/dk/1.73m2 ve kolistin ile tedavi süresi
48 saatten az olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara iv. kolistin 5
mg/kg dozunda başlandığı ve ABH gelişen hastalarda tedaviye GFH’na
göre doz ayarlaması yapılarak devam edildiği belirlendi. Kolistin tedavisine başlarken bakılmış olan kreatinin bazal serum kreatinin olarak kabul
edildi. Tedavi altında serum kreatinin değerinde bazal değerin %150’sinden fazla artış görülmesi ABH olarak tanımlandı.
Bulgular: Tüm hastaların yaş ortalaması 61,45±19,9 yıl ve ortalama bazal serum kreatinin düzeyi 0,69±0,18 mg/dL idi. Kolistin tedavisi altında
ABH sıklığı % 59,8; ABH’nın geliştiği gün ortancası 4 gün olarak saptandı.
Cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, YBÜ’ne yatış endikasyonu, yatış süresi,
kolistin tedavisi endikasyonu ve kolistinle eş zamanlı kullanılan diğer antibiyotik sınıfları açısından ABH görülen ve görülmeyen gruplar arasında
anlamlı fark saptanmadı. ABH gelişen grupta gelişmeyen gruba göre;
entübe izlenen hasta (sırasıyla; %86,9, %56,1; p=0.001); vazopressor
tedavi alan hasta (sırasıyla; %45,9, %22; p=0.02) ve diüretik alan hasta (sırasıyla % 65,6, %39; p=0.014) oranları anlamlı olarak daha yüksek
saptandı. Yine ABH gelişen hasta grubunda yaş ortalaması anlamlı olarak
diğer gruba kıyasla daha yüksekti (p=0,001) (Tablo)
Tartışma: Kolistin nefrotoksisitesinin doz bağımlı olduğu ve ilacın kesilmesinden sonra geri döndüğü kabul edilir. Nefrotoksisite geliştirme
sıklığı yaklaşık %10-55 olduğu bilinmekle birlikte alternatif ajanların yeterli etkinlikte olmaması nedeniyle kaçınılmaz olarak yaygın kullanılan bir
ajandır. Bu nedenle kolistin ilişkili nefrotoksisite riskinin yüksek olduğu
durumların belirlenmesi, hem izlem, hem de koruyucu yöntemlerin geliştirilebilmesi açısından önemlidir.
Genel özellikler ve klinik bulgular

Yaş (yıl)
Cinsiyet (erkek)
Yatış süresi (gün)
Entübe hasta (n)
Entübasyon süresi (gün)
Vazopressor uygulanan (n)
Diüretik uygulanan (n)
Bazal Kreatinin (mg/dL)

Tüm hastalar
(n=102)

ABH gelişen
(n=61, %59,8)

61,45±19,9
56
40 (6-143)
76 (74,5)
28 (1-143)
37
56
0,69±0,18

67,13±16,9
31
40 (6-143
53 (86,9)
29 (1-143)
28
40
0,71±0,18

ABH
gelişmeyen
(n=41,%40,2)
53,0±21,1
25
41 (7-116)
23 (56,1)
20 (1-64)
9
16
0,66±0,18

P
0,001*
0,312
0,819
0,001*
0,402
0,020*
0,014*
0,146

*p < 0,05 HT= Hipertansiyon, KY= Kalp yetmezliği, KAH= Koroner arter hastalığı, DM= Diabetes
mellitus, KOAH=Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, SVO= Serebrovasküler olay
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GİRİŞ-AMAÇ: Son dönem böbrek hastalığı (SDBY) olan kadın hastalarda kadın sexüel disfonksiyonu (FSD) gelişmektedir. Benign bir bozukluk
olmasına karşın, FSD fiziksel ve psikososyal sağlığı ilgilendirmektedir ve
yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı renal replasman tedavisi (RRT) alan kadın hastalarda ve
sağlıklı kadınlarda KCD nin karşılaştırılmasıdır.
METHODLAR: Diabetik olmayan 121 kadın hasta ve 36 sağlıklı kadın
kontrol grubu bu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın 3 hasta grubunu,
47 renal transplantasyonlu (RT), 46 hemodiyaliz (HD), 28 sürekli ambulatuar periton diyalizi (SAPD) hastası oluşturmaktadır. Tüm gruplar, aşağıdaki testler ile değerlendirildi; Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi (FSFI),
Short-form (SF)-36 testi, Beck Depresyon Envanteri (BDI). Tüm gruplar
arasında FSFI karşılaştırılmıştır. Demografik veriler, laboratuar değerler
ve seks hormon profilleri çalışılmıştır. Kadınlardaki FSFI skorlaması 26.55
altında olanlar FSD olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yukarıda belirtilen gruplarda ortalama yaş benzerdi (p>
0.05). Hastaların %56.7 si 6 yıl ve daha uzun süreli SDBY de olup, %68.1'i
6 yıldan uzun süredir diyaliz tedavisi altındaydı, hiç preempitif RT hastası
yoktu. Tüm kadın gruplarındaki total FSFI skorları sırasıyla, RT, HD, SAPD
ve kontrol; 22 (2-35), 22.4 (4-34), 18.35 (2-34) ve 29.6 (2-35) saptandı.
Ortalama FSFI skoru farklı RRT alan hastalar arasında farklı değildi (p>
0.05), ancak kontrol grubuyla karşılaştırıldıklarında anlamlı olarak kötü
saptandı (p<0,001). Regresyon analizlerinde yaş ve FSD ile anlamlı ilişkiliydi (β=-0.14 p=0.001). Ayrıca, SF-36 fizyolojik sağlık alt grubu kontrol
grubunda anlamlı derecede iyi saptandı (p<0.001). Hasta gruplarında BDI
skorlarında anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05). Hasta gruplarında FSFI,
skoru BDI ile negatif korele iken (r= -0.371, p<0.001); SF-36 mental-fiziksel alt grubuyla pozitif koreleydi (r=-0.423, p<0.001 and 0.494, p<0.001,
sırasıyla).
Seks hormon profilleri hasta gruplarında değerlendirildiğinde, Dihidroepiandesteron sülfat düzeylerinde RT, HD, SAPD de anlamlı farklılık vardı (p<0.001), Prolaktin düzeyinde ise RT ve HD arasında (p<0.001), ve
serbest testesteron düzeyinde RT ve SAPD arasında yine anlamlı farklılık
saptandı p<0.001). Çalışmada yüksek C-reaktif protein düzeyleri tüm hasta gruplarında anlamlı saptandı (p> 0.05).
SONUÇLAR: Kadın cinsel işlev bozukluğu yaygın olarak tüm RRT gruplarında yaygın bir sorundur.

PB-125
Magnesium Levels in Peritoneal Dialysis Patients
Süleyman Köz1, İdris Şahin2, Zafer Terzi3, Sema Tulay Köz4, Merve
Özdemir5, Ramazan Dertli2, Engin Ataman2
Malatya Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Malatya
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya
3
Adıyaman Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Adıyaman
4
Malatya Devlet Hastanesi Laboratuar Bölümü, Malatya
5
İnönü Üniversitesi, PAL, Malatya
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Introduction: The caveats in phosphate binders, present in the market,
have increased interest in magnesium (Mg) as a phosphate binder. Although it has been reported that higher Mg levels are associated with
decrease in vascular calcification and cardiovascular mortality and decreased parathormon (PTH) levels, possibility of fatal complications of
hypermagnesemia continue to be serious concern to patients and physicians. Based on these ideas, we assessed situation in our patients.
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PB-124
Farklı renal replasman tedavisi alan kadın hastalarda
inflamasyon, cinsel hormon profili ve cinsel işlev
bozukluğu arasındaki ilişki

Methods: Mg and Ca assays were done by Variane 725 ES device using
ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy)
method. None of the patients were using Mg containing medication.
Control group consisted of volunteers admitted to outpatient clinics of
the hospital and having glomerular filtration rate of (GFR) > 90 ml/min.
Solutions with Mg level of 0.25 mmol/L and 0.5 mmol/L were used for
dialysis.
Results: According to reference range proposed previously,
[0.65–1.05mmol/L (15,6-25,2 mg/L) M de Francisco AL, Rodríguez
M. Magnesium - its role in CKD. Nefrologia. 2013;33(3):389-99.
doi:10.3265.], Mg level of 57,2% of patients were within normal range.
It was low in 37,5% and high in 5,3% of the patients. But, Mg level in
96,6% of the control group was also below the reference range. Mg level
in patient using dialysate with 0,5 mmol/L Mg was higher than those
using solutions with 0,25 mmol/L Mg, but the difference was not statistically significant (17,1±4 mg/L vs. 15,7±5 mg/L, Mann Whitney U Test,
p>0,05). Correlation between PTH and Mg was non-significant (Pearson
test, r=0,079, p>0,05).
Conclusion: Mg does not reach toxic level in PD patients not using Mg
containing medications. In contrast, low Mg levels may be problem in
many patients.
Table 1. Demographic and laboratory characteristics of the patients
PD
(n=56)

Control
(n=29)

pa

Age (Mean±SD)

44,1±14,6

46,9±13,3

p>0,05

Male/Female

30/28

(19/10)

D M (Present/Absent)

8/50

-

Mg (mg/L)

15,8±5,3

11,2±2,6

p<0.0001

Ca (mg/L)

72,4±16,4

70,6±6,5

p>0,05

PTH (pg/mL)

399±276

-

aIndependent-Samples T Test, DM-Diabetes Mellitus, PD-Peritoneal Dialysis
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PB-126
Kronik Böbrek Yetmezliği hastalarında yaşam kalitesinin
değerlendirilmesi

PB-127
Renal Transplantasyon Sonrası Miyelodisplastik
Sendrom: Olgu Sunumu

İsmail Atasoy, Hülya Çolak, Harun Akar

Emel Işıktaş Sayılar1, Yavuz Ayar1, Hilmi Erdem Gözden2, Alparslan
Ersoy1, Vildan Özkocaman2

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,İzmir
GİRİŞ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda yaşam kalitesi ile
morbidite ve mortalite arasında çok yakın bir ilişki saptanmıştır. Bundan
dolayı hastaların yaşam kalitesini artıracak tedavi yaklaşımları üzerinde
yoğunlaşılmasının mortalite ve morbidite de azalmaya katkısı olabilir.
MATERYAL-METOD: Bu çalışma 5 Ekim 2012 ve 30 Mayıs 2013 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kronik böbrek
yetmezliği (KBY) nedeniyle tedavi uygulanan veya ayaktan rutin kontrole
gelen, çalışma kriterlerine uyan KBY hastaları (58 kronik hemodiyalize
giren ve 42 hemodiyalize girmeyen evre 3-4 kronik böbrek yetmezliği olup
rutin kontrollere gelen ve çalışma kriterlerine uyan hastalar) ve böbrek
yetmezliği dışı nedenler ile iç hastalıkları polikliniğe (30 kontrol grubu)
baş vuran hastalardan rastgele seçilerek alınmıştır.
Çalışmada hastaların sosyo-dermografik özellikleri, hastalık ve tedaviye
ilişkin özellikleri içeren bir form ile yaşam kalitesi ölçeği SF-36 (The MOS
Item Short Form Health Survey, SF-36) kullanılmıştır. Sorgulama formu,
yaşam kalitesi ölçeği araştırıcı tarafından hastalara sorularak doldurulmuş ve laboratuvar bulguları araştırıcı tarafından hasta dosyalarından
elde edilmiştir.
BULGULAR: Olguların yaşları 18 ile 86 yaş arası değişmekte olup ortalama yaş 60.42±14.38 dir. Katılımcıların 80’i (%61.5) erkek. 50’si (%38.5)
kadındır.
Çalışmamıza katılan grupların yaş ortalaması,cinsiyet, medeni durumları
açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Yaşam kalitesi ile yaş arasında negatif yönde ve ileri düzeyde anlamlı
ilişki saptandı. Bekar olguların yaşam kalitesi puanları daha yüksek olup
anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sigara-alkol tüketimi ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir fark bulunmadı. KBH olması ve HD girme ile yaşam kalitesi arasında negatif yönde ve ileri düzeyde anlamlı bir farklılık saptandı.
KBY grubunda hemodiyalize girme durumu ile hastaların yaşam kalitesi
arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Tüm gruplarda yandaş hastalık
oranlarının yüksek olduğu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini bulundu. Yaşam kalitesi ile hastaların Cr, K, P değerleri arasında negatif yönde
ve anlamlı bir fark gözlenirken; Hg, Alb, Ca değerleri arasında pozitif yönde anlamlı bir fark saptandı.
SONUÇ: KBY hastalarında yaşam kalitesini etkileyen bir çok faktörün rol
oynadığı ve kontrol grubuna göre yaşam kalitelerinin daha kötü olduğu
düşünülmektedir. Bu faktörleri saptamak için hastaların daha sıkı takip
edilmesi ve daha geniş çaplı ölçekler geliştirilmesi gerekir.
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GİRİŞ: Böbrek nakli sonrasında kullanılan immunsupresif tedaviler de
novo kanser gelişme sıklığını arttırmıştır. Nakil hastalarında en sık posttransplant lenfoproliferatif hastalık ve cilt kanserleri gözlenirken Miyelodisplastik sendrom (MDS) oldukça nadirdir. MDS, kolonal kök hücrelerden köken alan heterojen bir grup hastalıktır. İzole anemi ile prezente
olabileceği gibi, ciddi pansitopeni ile de karşımıza çıkabilir. Biz bu olgu
sunumunda, renal transplantasyon sonrası sitopeni ile başvuran ve MDS
tanısı alan bir vaka sunduk.
OLGU: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 1995 yılında canlıdan renal
transplantasyon yapılmış olan 68 yaşındaki erkek hasta, 3 aydır olan
halsizlik ve vücudunda ekimoz nedeniyle bölümümüze başvurdu. Fizik
muayenesinde genel durumu iyi, kan basıncı: 130/70 mmHg, konjuktivalar soluk, sistem muayeneleri doğal, transplante böbrek sağ alt kadranda, organomegali ve lenfadenopati saptanmadı. Her 2 kol ve bacakta fazla sayıda ekimotik alanlar mevcuttu. İmmunsupresif tedavi olarak
siklosporin-A, mikofenolat mofetil ve prednizolon kullanmaktaydı. Hastanın tetkiklerinde; WBC:1240 K/µL, Nötrofil:610 K/µL, Hemoglobin:4.71
g/dL, HCT: %14.2, MCV:98.1 fL, MCH:32.5 pg, RDW:%16.9, Trombosit:22900 K/µL, INR:1,2 ve periferik yaymada 17 adet lenfosit, 42 adet
parçalı sayıldı. Eritrositler hipokromik, anizositoz, poikilositoz mevcuttu.
Her alanda 2 adet trombosit sayıldı. Üre:123 mg/dL, kreatinin: 2.5 mg/dL,
elektrolitler, karaciğer fonksiyon testleri ve B12 vitamin, folik asit, transferin saturasyonu normal aralıktaydı. Tam idrar tetkikinde özellik yoktu.
Abdominal ultrasonografide; organomegali izlenmedi. Pansitopeni etyolojisine yönelik yapılan viral testlerde; Herpes simplex virüs, Hepatit B ve
C, HIV, Toxoplazma, EBV, CMV ve Parvovirüs negatif raporlandı. Ayrıca
ANA, anti-dsDNA negatif sonuçlandı. Hastaya kemik iliği aspirasyonu ve
biyopsi yapıldı; displazik zeminde belirgin blast artışı gösteren yüksek
riskli MDS tespit edildi. Hematoloji bilim dalı ile konsülte edilen hastanın
mevcut tanı ve ileri yaşı nedeniyle tedavisiz takibine karar verildi. Almakta
olduğu immunsupresif ajanlardan mikofenolat mofetil ve siklosporin-A
kesilerek, sirolimus başlandı.
TARTIŞMA: Böbrek nakilli hastalarda; kronik immunsupresif tedavi, bozulmuş immun sistem, allogreftten sürekli olarak antijenik stimülasyon
ve virüslerin onkojenik etkileri kanser gelişimine neden olmaktadır. MDS
de novo oluşabileceği gibi immunsupresif tedaviye sekonder olarak da
gelişebilir. Posttransplant dönemde nadir görülen maligniteler içerisindedir fakat, hastaların hematolojik tetkiklerinde bisitopeni veya pansitopeni
ile karşılaşıldığında akla gelmelidir. Malignite tanısı konulduktan sonra
tipi ve evresine göre en uygun tedavi uygulanmalı, immunsupresif tedavi
gözden geçirilmelidir.

Memorial Okmeydanı Hastanesi, İstanbul.
2
Rentek Diyaliz Merkezi, İstanbul.
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GİRİŞ: Fibromusküler displazi aterosklerotik ve inflamatuar olmayan,
genellikle renal ve internal karotis arteri tutan bir hastalıktır. 50 yaş altı
bayanlarda sık görülen renal arter hastalıklarından biri olup renovasküler
hipertansiyonun en sık ikinci nedeni olarak bilinmektedir. Ancak renal infarktüs ile klinik prezentasyonu çok nadirdir.
VAKA: Yıllık kontrollerini düzenli yaptıran ve daha önce bilinen herhangi
bir hastalığı olmayan 49 yaşında, normotansif bayan hasta; karın ağrısı, bulantı, kusma nedeni ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde
ateş:38˚C, kan basıncı 110/70 mmHg, ağrı şiddeti 8(vns), sağ hipokondriumda defans, sağ kostolomber bölgede perküsyonla hassasiyet tespit edildi. Laboratuar tetkiklerinde; hematüri, lökositoz, LDH yüksekliği
saptandı. Yapılan renal ultrasonu normal bulundu. Bunun üzerine çekilen
kontraslı bilgisayarlı tomografide(BT), böbreğin sağ alt polünde infark
alanı tespit edildi. Antikoagülan tedavi başlandı. Renal anjiyografide; sağ
inferior segmenter arterde fibromusküler displazi izlendi (Şekil 1). Hastaya perkutan transluminal angioplasti uygulandı.
SONUÇLAR: Karın ağrısı ile birlikte hematüri şikayeti olan hastalarda renal infarktüs olasılığı da düşünülmelidir. Genç ve orta yaş kadın hastalarda renal ultrason normal olsa bile, kontrastlı BT yapılması renal infarktüs
ile seyredebilen fibromusküler displazi tanısı ve tedavisi için önemlidir.
şekil.1

PB-129
Omega-6 yağ asiti kullanımına bağlı oluşan akut böbrek
yetersizliği: nadir bir vaka
Kenan Turgutalp, Zeynep Ebru Eser, Simge Bardak, Serap Demir, Ahmet
Kıykım
mersin üniversitesi tıp fakültesi nefoloji
Akut böbrek zedelenmesinin patofizyolojisinde inrarenal vazokonstriksiyon, hipoksik tubül epitel hücre zedelenmesi, polimorfonükleer lökosit
aracılı sitotoksisite yer almaktadır. İskemik böbrek hasarı, tubül hücre
fonksiyon bozukluğuna ve glomerüler filtrasyon oranında azalmaya neden olur. Omega-6 poliansature yağ asitleri (susam yağı) gibi eikasanodler renal fizyolojide bozulmaya neden olurlar. Buna ek olarak böbreklerdeki stress mekanizmalarını da tetikleyerek akut böbrek hasarına yol açarlar.
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PB-128
Renal infarktüs ile seyreden fibromusküler displazi
Gürkan Yurteri1, Güliz Erdem2, Nilgün Güldoğan3, Şennur Köse Budak4,
Koray Güven5

13 yıldır kronik böbrek hastalığı ve hipertansiyon nedeniyle poliklinik takibinde olan 69 yaşındaki erkek hasta, son 1 haftadır ortaya çıkan yorgunluk halsizlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Alınan öyküde 15 gün
önce 1 hafta boyunca, günde 2 tatlı kaşığı susam yağı kullanımı dışında
nefrotoksik ajan kullanım yoktu. Fizik muayene: TA:180/90 mmHg, nabız:90/dakika. Sistem muayeneleri: doğal, laboratuar: 1 ay önceki bazal
kreatinin değerleri: 2.2 mg/dL olan hasta, poliklinik kontrolünde kreatinin:4,64 mg/dL olarak tespit edildi. kullandığı İlaçlar: amlodipin 10 mg tb
1x1, kalsitriol.5 mcg/gün
Bu vakada diyette susam yağı (omega-6) alınmasıyla ortaya çıkan böbrek
fonksiyon bozukluğu tespit edildi. Bu nedenle susam yağı kesildi. Kontrollerde hastanın kreatinin değerleri 4 mg/dL’ye düşse de bazal değerlere
gerilemedi.
Diyette omega-6 alınması, renal inflamasyon, bozulmuş böbrek fonksiyonu ve yüksek mortalite ile ilişkilidir. Bizim hastamızda da omega-6
kullanımı dışında böbrek fonksiyonlarını bozacak başka bir etken tespit
edemedik. Böbrek fonksiyonu bozuk yada risk altındaki hastalara diyet
önerileri yapılırken omega-6 içeren yiyecekleri kullanmamaları konusunda da eğitilmeliler.
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GİRİŞ: İnfektif endokardit (İE) en sık akut olarak ortaya çıkar.Tanı pozitif kan kültürleri ve EKO'da vejetasyon saptanması ile konur.İE ve üremi birlikteliği nadir değildir.Akut böbrek yetmezliği(ABY) ile başvuran
hastada,asemptomatik apikal pansistolik üfürüm ile IE tanısı konuldu.
Enfeksiyonun kontrol altına alınması ile böbrek fonksiyonları hızla normale veya normale yakın bir değere dönmektedir.Uygun tedavi gecikirse
geri dönüşümsüz böbrek yetmezliği oluşabilir.Bu nedenle İE’li hastalarda
sorumlu enfeksiyonun derhal ortadan kaldırılması gerekir.Hasta mitral
kapak replasmanı ve antibiyoterapi ile diyaliz ihtiyacı olmadan başarılı bir
şekilde tedavi edildi.Bu yazıda İE ve renal lezyonlar tartışıldı.
OLGU: 56 yaşındaki erkek hasta ABY nedeni ile nefroloji kliniğine başvurdu.Fizik muayenede,apikal pansistolik üfürüm vardı.EKG ve batın
USG normaldi.İdrar sedimentinde;bol lökositler,eritrositler,granüler
silendir,epitel ve nadir dismorfik eritrositler görüldü. Günlük proteinüri
7344 mg,C3 76,4mg/dl,C4 39,8mg/dl idi.Serolojik ve immünolojik testler negatifti.Hastaya tanı amacı ile renal biyopsi planlandı.Hasta işlemi
kabul etmedi.EKO’da;ciddi MY,mitral ön yaprakta (10x7mm) vejetasyon
saptandı(Resm 1).Kan kültürü negatifti.Hastaya daptomisin ve imipenem
tedavisi başlandı.Hastanın serum BUN ve Cr düzeyleri,6.gününde sırasıyla 82 mg/dl ve 4 mg/dl idi.Bir ay sonraki EKO’da mitral kapakta perforasyon vardı.Hastaya daptomisin ve gentamisin içeren tedavi verildi. Serum
Cr düzeyi yüksek olan hastanın gentamisin tedavisi stoplandı,tedaviye
siprofloksasin eklendi.Kontrol TEE’de perforasyon vardı.Hastaya 42.gün,
mitral kapak replasmanı yapıldı.Patoloji sonucunda iltihabi granülasyon
dokusu vardı.Peroperatif alınan kültürde üreme yoktu.Hastanın postoperatif 56.günü serum BUN,Cr ve proteinüri 19mg/dl,1.5mg/dl,2354 mg/
gün idi.Hastaya irbesartan eklendikten sonraki,serum Cr ve proteinürisi
sırasıyla 1.38 mg/dL,1.6 g/gün idi.
TARTIŞMA: IE;genelde bakteriyel kökenli olan,kalbin endokardiyal yüzlerinin enfeksiyonudur.Mitral valv prolapsusu,IE ‘e eğilim yaratan en sık
durumdur. Kapak kalınlaşması ve yetmezliği olan vakalar artmış riskle beraberdir.Hastadaki TTE bulguları,bu bilgileri destekliyordu.Ateş hastaların
yaklaşık % 50'sinde vardır. Böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği olan,ileri
yaştaki hastalarda ateş cevabı daha az oranda görülür.Olgumuzda da
ateş yoktu.Kalpte üfürümler %85 hastada vardır. ABY sık görülen bir
komplikasyondur.Vakaların % 5'ten azında kan kültürleri negatiftir.Bazı
hastalarda tedavi amaçlı ya da mortal komplikasyonları önlemek için cerrahi tedavi gerekir.Hasta uygun antibiyotik ile tedavi edildi,hastaya mitral kapak replasmanı yapıldı.Özetle,asemptomatik kardiyak üfürüm gibi
herhangi bir fiziksel bulgu ABY predispozan faktörü olabilir.İyi prognoz
için antibiyotik tedavisi ve/veya operasyon erken dönemde yapılmalıdır.
Renal hasardan korumak için verilen ACEI/ARB gibi konservatif tedaviler
ile sekonder proteinüride gerileme olabilir.
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PB-130
Asemptomatik Kardiyak Üfürümlü Olguda Akut Böbrek
Yetmezliği Gelişmesi

Tablo 1
Değişkenler

Referans Aralığı

Hastaneye Başvuru
Anındaki Değerleri

Lökosit (µL)

4.5-10.3

4.7

Hemoglobin (g/dl)

13.6-17.2

11

Blood Urea Nitrogen (BUN)(mg/dl)

5-20

54

Creatinine (Cr)(mg/dl)

0.8-1.2

3.59

Total protein (g/dl)

6.6-8.7

5.7

Albumin (g/dl)

3.4-4.8

2.1

CRP (mg/dl)

0-0.8

7.41

ESR (mm/h)

0-15

35

Proteinüri(mg/gün)

28-141

7344

Nihal Özkayar1, Irmak Baran2, Nergiz Bayrakcı1, Neriman Aksu2, Fatih
Dede1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
Kliniği, Ankara
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Amaç: Peritonit sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD)’nin en sık görülen
komplikasyonudur. Peritonitinin etiyolojisinde sıklıkla Gram-pozitif mikroorganizmalar rol oynamaktadır. Peritonit etkeni olarak Kytococus Sedentarius şimdiye kadar yalnızca bir vakada bildirilmiştir. Biz de bu vakayı
nadir görülmesi sebebi ile sunmayı amaçladık.
Vaka: Yirmi yedi yaşında erkek hasta 3 gün önce başlayan karın ağrısı,
periton sıvısında bulanıklık ve bulantı şikayetleri ile kliniğimize müracaat
etti. Öyküsünden, hastanın 1,5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği nedeniyle SAPD yaptığı ve daha önce 1 kez peritonit atağı geçirdiği öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde; kan basıncı 140/80 mmHg, vücut ısısı 37.8°C,
nabız 78/dakika idi. Batında palpasyonla hassasiyet ve muskuler defans
mevcudiyeti dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Periton diyalizi kateteri çevresinde hiperemi ve akıntı yoktu. Laboratuvar bulgularında, üre:
110 mg/dl, kreatinin 10.8 mg/dl, Na;137 mmol/l, K: 4.2 mmol/l, beyaz
küre 10.200/mm3 (%85 parçalı, %10 lenfosit, %5 monosit), C- reaktif
protein 8,4 mg/l, eritrosit sedimentasyon hızı 76 mm/saat idi; Periton sıvısı incelemesinde; sıvıda hücre sayısı 2400/mm3olarak saptandı. Kültür
ve mikrobiyolojik değerlendirme için periton sıvısından örnek alındıktan
sonra hastaya peritonit nedeni ile empirik intraperitoneal (İP) vankomisin
ve seftazidim başlanıldı.Tedavinin 3. günde periton sıvısı hücre sayımında
beyaz küre 20/mm3 olarak sayıldı. Tedavinin 4. gününde periton sıvısı
kültüründe Kytococcus Sedentarius üremesi saptanması üzerine seftazidim kesilerek tedaviye İP vankomisin ile devam edildi. Kontrol kültüründe
üremesi saptanmayan hasta 2 haftalık tedavi sonrası taburcu edildi.

PB-132
Kronik Hepatit B’ye Bağlı Karaciğer Sirozu Nedeni İle
Karaciğer Nakli Yapılan Hastada Gelişen Nefrotik
Sendromun Nadir Bir Nedeni: Sekonder Amiloidoz
İdris Şahin1, Süleyman Köz1, Sevcan Dinçer2, Arzu Uzun2, Adnan
Özkahraman2, Neşe Karadağ3, Nusret Akpolat3
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD Nefroloji BD, Malatya
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Malatya
3
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Malatya
1

2

GİRİŞ: Hepatit B Türkiye’de ve Dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu
olmaya devam etmektedir. Hepatit B dört farklı mekanizma ile glomerulonefrite yol açabilmekte iken hepatit B’ye bağlı amiloidoz çok nadir bildirilmiştir. Sunmuş olduğumuz olgu hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu
nedeni ile karaciğer nakli yapılan hasta nefrotik sendrom saptanması ile
yapılan böbrek biyopsisi AA tipte amiloidoz saptanan Ülkemizden bildirilen ilk olgu sunulmuştur.

POSTER BİLDİRİLER

PB-131
Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir
Peritonit Nedeni; Kytococcus Sedentarıus

OLGU: 48 yaşında erkek hastaya 6 yıl önce canlıdan karaciğer nakli yapılmış. Hasta halsizlik, göz kapaklarında, yüzünde ve ayaklarında şişlik
yakınması ile başvurduğu merkezde yapılan nefrotik proteinüri ve böbrek fonksiyon testlerinde bozulma saptanması üzerine merkezimize sevk
edilmiş. Hastanın yapılan tetkiklerinde BUN:41, kreatinin: 4.8 mg/dl, total
protein: 6.5, albümin:1.5 gr/dl, idrar protein/kreatinin oranı:8.5 gr saptandı. Ünitemizde hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Böbrek biyopsi sonucu tubuluslarda yaygın atrofi, interstisyumda yaygın fibrozun yanında
glomerüllerde ve damarlarda eozinofilik madde birikimi saptandı. Biriken
madde AA amiloidozla uyumlu bulundu.
SONUÇ: Hepatit B’ye bağlı karaciğer nakli alıcılarında böbrek tutulumunda diğer glomerulonefritlere ilave olarak AA amiloidozun da nedenler arasında olabileceği unutulmamalıdır. Olgumuz, Ülkemizde hepatit B’ye bağlı
karaciğer nakli sonrası AA amiloidoza bağlı nefrotik sendrom geliştiği
saptanan ilk olgudur.

Tartışma: Daha önceden Micrococcus Sedentarius olarak bilinen Kytococus Sedentarius aerobik, katalaz pozitif, oksidaz negatif, siferik ve gram
pozitif bir bakteridir. Sıklıkla metisilin ve penisiline dirençli vankomisine
ise duyarlıdır. Sıklıkla deride bulunan bir mikroorganizmadır. SAPD yapan
hastalarda periton diyaliz sırasında hijen kurallarına dikkat edilmediğinde
peritonit etkeni olabileceği düşünülmektedir.
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PB-133
Üç Farklı Klinik Prezantasyon ile başvuran Atipik
Hemolitik Üremik Sendrom

Hastalık Formu

Kompleman Anormalikleri

Ailevi

Kompleman faktör H mutasyonu:%40-45, Kompleman faktör I:%5-10, C3 mutasyonu: %8-10,
Membran kofaktör protein mutasyonu:%7-15, Trombomodulin gen mutasyonu:%9, Kompleman Faktör B
mutasyonu:%1-2

Mehmet Tuncay , Fatma Tuğba Çatan , Yağmur Çakmak , Betül Kalender
Gönüllü1, Itır Yeğenağa1, Erkan Dervişoğlu1
1

2

2

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnaBilimdalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Kocaeli
1

Atipik hemolitik üremik sendrom, tüm yaş gruplarını etkileyebilen genetik,
kronik ve inflamatuvar bir hastalıktır. Bu sendrom, kompleman sistemindeki genetik ve/veya kazanılmış bir defekt sonucunda kompleman sisteminin kronik ve kontrolsüz aktivasyonuna sebep olarak trombosit, lökosit
ve endotelyal hücre proliferasyonunu tetiklemekte ve bunun sonucunda
mikrovasküler tromboanjiopati oluşarak özellikle santral sinir sistemi,
böbrek, kalp ve gastrointestinal sistem üzerinde end organ hasarı meydana gelmektedir. Tedavide uygulanan plazma değişimi ve/veya plazma
infüzyonu, geçici olarak trombositopeni ve laktat dehidrogenaz yüksekliğini kontrol altına alabilmekte fakat hastalığın altında yatan kompleman
disregülasyonunu ve mikroanjiopati üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. İnsan C5 kompleman proteinine yüksek afinite ile bağlanarak
proinflamatuvar C5a ve C5b-9 oluşumunu bloke eden monoklonal antikor
Eculizimab trombotik mikroanjiopati oluşumunu, plazma değişimine veya
infüzyonuna cevap vermeyen akut böbrek yetmezliği olgularında kullanılmaya başlanmış ve etkin bir klinik iyileşme gözlenmiştir.
Nefroloji Kliniğimize birbirinden farklı klinik prezentasyon ile başvuran
olgularda 28 yaşındaki hastamızda nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi mevcuttu.
Dış merkezde minimal change hastalığı olarak değerlendirilen ve steroid
tedavisi başlanan ve herhangi bir klnik iyileşme gözlenmeyerek tarafımıza refere edilen hasta semptomlarının başlangıcında yaklaşık 9 ay sonra
tarafımıza başvurmuştu.
detaylı anamnez aldığımızda hastanın gebelik sırasında trombositopenisinin geliştiği, gebelik sonrasında proteinürisinin belirginleştiğinin v tüm
vücudunda ödem oluştuğu fakat takipleri sırasında herhangi bir böbrek
fonksiyon bozukluğu saptanmadığı öğrenildi. Hastanın kliniğimizde yapılan biyopsisi trombotik mikroanjiopatiye sekonder fokal segmental glomeruloskleroz olarak geldi.
İkinci olgumuz 55 yaşında kanlı ishal ve akut böbrek yetmezliği ile acile başvuran bir hastaydı.Hastanı ilk başvuruşunda yapılan tetkiklerinde
ciddi trombositopeni, LDH yüksekliği mevcuttu. STX negatif saptanan
hastanın renal biyopsisi trombotik mikroanjiopati ile uyumlu saptandı.
Son olgumuz ise hematuri, oligoanüri ve akut böbrek yetmezliği ve bilinç
bozukluğu kliniği ile başvurdu. Akut dönemde yapılan böbrek biyopsisi
akut tubuluintertisyel nefrit ile uyumlu gelmesine rağmen trombositopeni, nörolojik semptomlar varlığı, LDH yüksekliği, ADAMTS 13 aktivitesinin normal saptanması, direkt coomb negatif hemolitik anemi ve periferik
yaymada bol şistosit saptanması nedeniyle atipik hemolitik üremik sendrom tanısı konularak plazmaferez tedavisine alındı.
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Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Klasifikasyonu

Sporadik

İdiopatik

CFH mutasyonu:%15-20,MCP mutasyonu:%6-10,
THBD:%2
CFI mutasyonu:%3-6, C3mutasyonu:%4-6

Gebelik İlişkili

CFH mutasyonu:%20, CFI mutasyonu:%15

HELLP

CFH mutasyonu:%10, CFI mutasyonu:%20, MCP
mutasyonu:%10

İlaçlar

CFH mutasyonu

Organ Transplantasyonu

CFH mutasyonu %15, CFI mutasyonu %16

Kanser

Bilinmiyor

CFH: Kompleman faktör H CFI:Kompleman faktör I MCP:Memebran kofatör Protein
THBD:Trombomodulin gen mutasyonu

PB-135
Multisistemik Tutulum Gösteren Katastrofik Leptospiroz
Olgusu

Nergiz Bayrakcı1, Nihal Özkayar1, Özge Çağla2, Fatih Dede1

Eda Altun1, Onur Taktakoğlu2, Yurdaer Bulut2, Saime Paydaş1

1

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara

1

Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları AD Nefroloji Bilim Dalı, Adana
Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları AD, Adana

2

2

AMAÇ: Tümör lizis sendromu (TLS) kanser tedavisi esnasında görülen
nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. Tümör yükünün fazla olduğu hematolojik malignitelerde kemoterapiyi takiben gelişir. Solid tümörlerde
TLS riski çok daha düşüktür. Solid tümörlerde radyoterapi (RT) ile ilişkili
TLS ise oldukça nadir görülür. Primeri bilinmeyen adenokarsinom tanısı
alan ve vertebrada kitleye uygulanan RT sonrasında TLS gelişen bir vakayı
sunmayı amaçladık

GİRİŞ: Leptospiroz dünya genelinde görülebilen bir zoonozdur.Ülkemizde
kontamine sıvılara maruziyet sıklıkla bulaş yoludur. Konjonktivit, renal ve
hepatik yetmezlik, kanama diyatezi olgularda görülebilir.Klinik tablo genellikle hafif seyretmekle beraber, nadiren multiorgan yetmezliği görülebilir.Antibiyoterapi ve destek tedavisi ile olumlu sonuçlar alınmaktadır.
Klinik şüphe olmadıkça tanı konması oldukça zor olup;mutlaka akla getirilmesi gereklidir.Takip ettiğimiz olguda multiorgan yetmezliği ile gelen
hastada Leptospiroz tanısı konduğu için vakayı sunduk.

VAKA: Hipertansiyon dışında kronik hastalığı olmayan 78 yaşında kadın
hastanın Kasım 2013’te kolestatik enzim yüksekliği nedeniyle yapılan
görüntülemelerinde karaciğerde kitle, intraabdominal lenf nodları ve C6
vertebrada kitle saptanıyor. Karaciğer biyopsisi ile primeri bilinmeyen
adenokarsinom tanısı alan hasta vertebradaki kitleye yönelik RT almak
üzere yatırılıyor. Fizik muayenesinde patolojik bulgusu olmayan hastanın
kabulünde; Hb:13,8 g/dL, lökosit: 9,2 x10³/μL, Plt: 210x10³/μL, serum
üre: 35 mg/dL, kreatinin: 0,6 mg/dL, Na: 145mmol/L, K:4,2 mmol/L, ürik
asit: 5,1 mg/dL, Ca:9,1 mg/dL, P: 3,9 mg/dL, LDH: 1520 U/L, albümin: 36
g/L, ALT: 51 U/L, AST: 45 U/L, ALP: 158 U/L, GGT: 286 U/L saptanıyor.
RT öncesinde deksametazon başlanan ve sitotoksik ajan almayan hastaya 300 cGy/seans dozunda RT başlanıyor. Yatışının 5. gününde serum
üre: 407 mg/dL, kreatinin:5,6 mg/dL, Na: 134 mmol/L, K: 7,6 mmol/L,
ürik asit: 13,2 mg/dL, Ca: 9,3 mg/dL, P: 10,8 mg/dL, albümin: 37 g/L,
LDH:620 U/L ve HCO₃: 16mmol/L saptanıyor. Mevcut bulgularla TLS düşünülerek RT’ye ara verilen, 2 saat süreyle hemodiyalize alınan hastada
diyaliz sonrasında; serum üre: 197 mg/dL, kreatinin: 2,39 mg/dL, K: 5,1
mmol/L, HCO₃: 16mmol/L saptandı. İzlemde diyaliz ihtiyacı kalmayan
hastada iv %0,9 NaCl hidrasyonu ile laboratuar parametreleri bazal değerlerine ulaştı.
TARTIŞMA: TLS; genellikle sitotoksik tedaviyi takiben, hızlı hücre yıkımı
sonucu hiperkalemi, hiperfosfatemi, hiperürisemi, hipokalsemi, ksantinüri ile karakterize bir tablodur. Ürik asit nefropatisi ve nefrokalsinozis
nedeniyle gelişen akut böbrek hasarı (ABH) tabloyu ağırlaştırır. Yüksek
tümör yükü, serum LDH yüksekliği, tümör kemosensitivitesi, ciddi lökositoz varlığında artmış TLS riskinden bahsedilir. Söz konusu risk faktörleri
ile paralel olarak TLS hematolojik malignitelerde çok daha sık gözlenmektedir. TLS sıklığı açısından bakıldığında solid tümörler %1 civarında yer
tutar. Riskin göreceli olarak yüksek olduğu solid tümörler; nöroblastoma,
germ hücreli tümörler ve küçük hücreli akciğer kanseridir ve büyük kısmında TLS kemoterapi ile ilişkilidir. Bu bilgiler ışığında solid tümörlerde
RT ilişkili TLS oldukça nadir görülmektedir. Tümör sınıfı ve uygulanan
tedavi yöntemi dikkate alındığında TLS açısından düşük risk grubunda
yer alan bu olguda diyaliz gerektiren ABH'nın eşlik ettiği TLS gelişmiştir.
Bu nedenle, düşük riskli hasta grubunda da TLS açısından yakın izlem
yapılması ve başta yeterli hidrasyon olmak üzere gereken önlemlerin zamanında alınması gerektiği akılda tutulmalıdır.
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PB-134
Primeri Bilinmeyen Adenokarsinom Tanılı Hastada
Radyoterapi İlişkili Tümör Lizis Sendromu

OLGU: 65 yaşında erkek hasta,ateş titreme,bulantı, kusma, karın ağrısı, idrarda yanma,gözlerde kızarıklık,öksürük ve sarı renkli balgam ile
başvurdu.Fizik muayenede, ateş:39,1 C,konjonktivalar kızarık,akciğerde
yaygın raller,pretibial ödem pozitifti.Tarla işçisi olan hastada, çıplak
ayakla yere basma öyküsü mevcuttu.BUN:61 mg/dl (8-25),Kr:4,51
mg/dl(0,9-1,3), AST:3404 U/L(0-40) ALT:1240 U/L(0-41),LDH:2989
U/L(100-190),CK:4086 U/L(26-140),Tbil:4,0 mg/dl(0-1),Dbil:2,60 (00,2) Aptt:46.7 sn(22-34) Ptz 27 sn(11-15) INR:2.4 WBC:9660 Hb:16
Htc:50 Plt:65bin idi.Batın usg ve renal renkli dopplerde postrenal hadise yoktu.Dalak 14 mm’ydi.Periferik yaymada blister hücreler,nadir sferosit, trombositler sık tekliydi..Multiorgan yetmezliği ile yoğun bakıma
alındı.Seftriakson ve metranizadol başlandı.İdrar çıkışı azalan hastanın,
takiplerinde şuur bulanıklığı olması üzerine hemodiyalize alındı.Direkt
coombs 2+idi.PA AC filminde yaygın infiltrasyonu mevcuttu.CPAP ile
takip edilip,metilprednisolon 1mg/kg başlandı.Takibinde orşit saptandı.
Bun,Kr,ast,alt değerlerinde progresif düşüş saptandı.Ateşi devam eden
hastaya imipenem ve tetrasiklin başlandı.Kontrol akciğer filminde belirgin
regresyon saptandı.Leptospira IGM pozitif geldi.BUN:38 Kr:2.11 AST:58
U/L ALT:34 U/L TBil:11,5 DBil:6,20‘ ye geriledi(tablo 1) ve taburcu edildi.
TARTIŞMA: Leptospirozun yüksek ateş, baş ağrısı, myalji ve gözlerde
kızarıklık, aseptik menenjit, renal hasar (hematuri, proteinuri, azotemi), pulmoner hasar (nefes darlığı,öksürük,göğüs ağrısı,ards,pulmoner
hemoraji),hepatik hasar, pankreatit, myokardit, hepatosplenomegali görülebilir.Bizim vakamızda da hsm,otoimmun hemolitik anemi,pnomoni,
hepatik ve renal yetmezlik mevcuttu.Transaminazlar 200 U/L’yi nadiren
geçmekle beraber bilirubin seviyeleri ağır olgularda 80mg /dl’yi aşabilir.
Renal yetmezlik,kardiopulmoner yetmezlik ve yaygın hemoraji nedeni ile
Weil Sendromunda mortalite %5-%10 arasında değişmektedir.Tedavide
kliniğe göre doksisiklin, amoksisiklin,ampisilin,penisilin G, sefotaksim ve
seftriakson etkindir. Ağır vakalarda steroid önerilmektedir. Leptospiroz
multisistemik tutulumla gidebilen fakat genellikle hafif seyreden bir klinik
tablodur.Vakamızda olduğu gibi steroid, antibiyoterapi ve hemodiyalizin
önemli olduğunu düşündük.Leptospiroz olgularında nadiren katastrofik
gidişat görülmektedir.Klinik şüphe olmadıkça tanı konması oldukça zor
olup;mutlaka akla getirilmelidir.
Başvuru ve Taburculuk Pa AC Filmleri
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Laboratuar Değerleri

PB-136
Oral İsotretinoin Tedavisine Bağlı Gelişen Akut Böbrek
Hasarı: Olgu Sunumu

AST/ALT
(U/L)

Tbil/dbil
(Mg/dl)

LDH
(U/L)

Htc/Plt
(%/µL)

Kr
(mg/dl)

25.10.2013

3404/1240

4/2.6

2969

50,2/65

4,51

27.10.2103

4511/3141

7,5/5,1

2989

41/91

8,41

Özgür Merhametsiz, Zafer Ercan, Ayhan Haspulat, Ebru Gök Oğuz,
Cengiz Bulut, Güner Karaveli Gürsoy, Hadim Akoğlu, Tolga Yıldırım,
Başol Canbakan, Seyit İbrahim Akdağ, Mehmet Deniz Aylı

30.10.2013

775/213

9,6/6,6

361

37,8/31

9,4

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1.11.2013

203/91

17/10,2

323

35,9/61,5

12,5

4.11.2013

137/100

28,4/18,1

333

36,8/144

6,71

12.11.2013

69/39

11,5/6,2

212

30,1/323

1,94

21.11.2013

58/34

6,7/,3,2

166

36,7/538

1,6

GİRİŞ: Oral isotretinoin tedavisi ciddi, özellikle nodülokistik aknenin en
etkin tedavisidir. İsotretinoinin başlıca yan etkileri cheilit, ekzema, duygu durum değişikliği, kas ağrısı, göz problemleri, enfeksiyonlar, anormal
serum lipid düzeyi, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme olup böbrek
üzerine olan yan etkileri nadirdir. Burada sunduğumuz vakada isotretinoine bağlı akut böbrek hasarı (ABH) gelişmiştir.
VAKA TAKDİMİ: Yirmiiki yaşındaki erkek hastanın, bir haftadır yan ağrısı şikayeti olması nedeniyle yapılan tetkiklerinde kreatinin 3.34 mg/dl
saptanması üzerine ABH tanısı ile hospitalize edildi. Özgeçmişinde, HT,
ailesel böbrek hastalığı, DM gibi kronik hastalıkları olmayan hastanın
isotretinoin dışında ilaç kullanım öyküsü ve kontrast maruziyeti yoktu.
Hastada isotretinoine bağlı sık görülen yan etkiler yoktu. Sistem sorgusunda yan ağrısı ve koyu idrar yapma dışında özelliğe rastlanmadı. İshal,
kusma gibi şikayeti yoktu. Fizik muayenesinde kan basıncı 130/80 mmHg
ölçüldü ve sistem muayenesinde anormal bir bulguya rastlanmadı. Yapılan ilk tetkiklerinde; üre 61 mg/dl, cr 3.34 mg/dl, ürik asit 11.3 mg/dl, CK
42 mg/dl, TProt 7.3 mg/dl, Alb 3.7 mg/dl, Na 141 mmol/l, K 3.76 mmol/l,
Ca 8.81 mg/dl, ESR 40 mm/saat ve CRP 3.67 mg/dl olarak saptandı. Tam
kan sayımıda eozinofilisi yoktu. Serum lipid profili normal sınırlar içerisindeydi. ANA ve dSDNA negatif, C3-C4 ve Ig ler normal saptandı. İdrar
dansitesi 1004, pH 5.0, L.esteraz ve nitrit negatif, protein 50 mg/dl, idrar
mikroskobisinde bir eritrosit, bir lökosit izlendi. İdrar proteini 810 mg/
gün saptandı. Yapılan renal doppler ultrasonografisinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Oral isotretinoin tedavisi kesildi. İdrar miktarı 3-4 lt/
gün olan hastanın birinci haftanın sonunda cr 1.01 mg/dl’ ye düşmesi
nedeniyle böbrek biyopsisi planlanmadı. Kontrol idrar protein düzeyi 130
mg/gün saptandı.
SONUÇ VE TARTIŞMA: Literatürde retinoid deriveleriyle böbrek üzerine
tanımlanmış yan etkiler; hiperkalsemi ve hafif düzeyde proteinüri, ABH ve
nefrotik sendrom (minimal change hastalığı) dur.
Vakamızda gelişen ABH, ilacın kesilmesinden sonraki 10 gün içerisinde
düzelmiş olması ilaca bağlı böbrek fonksiyon bozukluğunu desteklemektedir. Oral isotretinoin tedavisi verilen hastalarda her ne kadar karaciğer
fonksiyon testlerinin takibi önerilse de, böbrek fonksiyon testlerinde de
gelişebilecek anormallikler açısından dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz.
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Seval Şekerler1, Ömercan Topaloğlu1, Başak Göl Serin2, Mehmet
Tanrısev3, Emin Taşkıran1, Tamer Şahin4, Harun Akar1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Ana Bilim
Dalı, İzmir
2
İzmir Tepecik Eğitim ve araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
3
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
4
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı,
İzmir
1

AMAÇ: Nedeni bilinmeyen böbrek yetmezliği ile başvuran olgularda altta
yatan etyolojik nedenin saptanabilmesi için böbrek biyopsisi önemli bir
araçtır. Böbrek yetmezliği tablosu ile gelen ve altta yatan neden olarak C3
glomerulopatisi (C3GN) düşündüğümüz bir olgumuzu paylaşmak istedik.
OLGU: Hipertansiyon tanısı ile izlenen 42 yaşında erkek hasta nefes darlığı nedeniyle acil servise başvurusu sonrasında pnömoni düşünülerek dahiliye servisine yatırılmış ve böbrek fonksiyonlarında bozukluk saptanmış.
Pnömoni tedavisi tamamlandıktan sonra rutin hemodiyaliz programına
alınan hasta böbrek yetmezliği etyolojisinin araştırması nedeniyle hastanemize yönlendirilmiş. Fizik bakıda kan Basıncının 140/90mmgHg olması
dışında bir özellik yoktu. Anamnezinde 10mg/gün amlodipin kullanmakta
olduğu, nefrotoksik ajan maruziyetinin ve ailesinde böbrek yetmezliği öyküsünün olmadığı öğrenildi. Laboratuvar tetkiklerinde; serum üre 77mg/
dL (17-43), kreatinin 6,3gr/dL (0,8-1,3, ürik asit 8,1 mg/dL (3,5-7,2)
kalsiyum 8,1 mg/dL (8,8-10,6), fosfor 8,5 mg/dL (2,5-,5), hemoglobin
10,3 gr/dL, 24 saatlik idrarda proteinüri 6,2 gr/gün, serolojik tetkiklerinde c-ANCA, p-ANCA negatif ve ANA 1/80 granüler pozitif saptandı. C3
seviyesi 64,9 mg/dL (79-152) düşük ve C4 normal saptandı. Hepatit B,
C ve HIV negatif saptandı. Fundoskopide grade2 hipertansif retinopati
bulguları izlendi. Batın ultrasonunda her iki böbrek boyut ve parankim kalınlıkları normal olup ekojeniteleri grade 2 -3 artmış saptandıması üzerine
yapılan böbrek biyopsisi membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN)
ile uyumlu olup, iki glomerülde kresent oluşumu, kronikleşme bulguları,
immünofloresan incelemede IgA, IgG, IgM, C1q, kappa ve lambda negatif
iken, C3 ile (++) boyanma izlendi. Materyelin histolojik (H&E) ve histokimyasal (PAS, MT, MS, Kongo-Red) incelemesinde izlenen 30 glomerülden 21'inde global skleroz, 2'sinde sellüler kresent mevcuttu. Tubuler
atrofi odakları ve interstisyel fibrozis buluna alanlarda (%40) interstisyel
mononükleer yangısal hücre infiltrasyonu izlendi. Arteriolar hyalinozis ve
intimal arteriyel fibrozis görüldü. Biyopside kronikleşme bulguları belirginleşen hasta rutin hemodiyaliz programında takibe alındı.
SONUÇ: C3GN, ışık mikroskopi de MPGN paterninde, immünofloresan
mikroskopide ise C3 ile baskın şekilde boyanan ve patogenezde alternatif
kompleman yolunun aşırı aktivasyonu ile karakterize proliferatif tipte bir
glomerulonefritdir. Yaşlı bir erişkinde bu tablo altta yatan bir monoklonal gammopati araştırılmasını tetiklemelidir. Patogenezden yola çıkılarak
plazma değişimi, C5’e yüksek afinite ile bağlanan bir monoklonal antikor
olan eculizimab ve rituximab bu konuda bir fikir birliği olmamasına rağmen terapotik seçenekleri olarak ileri sürülmüşlerdir. Ancak kronik sürecin belirginleştiği olgularda renal replasman tedavisi esastır.
Böbrek biyopsi kesiti

PB-138
Kronik hemodiyaliz tedavisinin maskelediği bir
hastalık:Adrenal yetmezlikli iki olgu
Melike Günay, Sercan Kiremitçi, Süleyman Baş, Nurullah İlhan, Okan
Akyüz, Pınar Zehra Büyükyazıcı, Mustafa Güneş, Derya Şenel Yıldız,
Öznur Sadioğlu Çağdaş, Ahmet Kurnaz, Müşerref Funda Türkmen
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları
Kliniği,İstanbul
GİRİŞ:Adrenal yetmezlik fatal seyredebilen bir hastalık olup,genel popülasyonda primer ve sekonder adrenal yetmezlik prevalansı milyonda
93-140 ve 150-280 olarak bildirilmiştir. Adrenal yetmezliğin belirti ve
bulgularının, üremi kliniği ve hemodiyaliz tedavisinin komplikasyonları ile
örtüşmesi nedeni ile kronik hemodiyaliz hastalarında adrenal yetmezlik
tanısı atlanabilir. İştahsızlık, bulantı,diare şikayetleri ile kliniğimize başvuran hipervolemi,hipertansiyon saptanan iki kronik hemodiyaliz hastasında
santral adrenal yetmezlik saptadık.

POSTER BİLDİRİLER

PB-137
Böbrek yetmezliğinde nadir bir olgu: C3 glomerulopatisi

OLGU-1:Altmış dokuz yaşında kadın hasta,20 yıldır romatoid artrit tanısı mevcut. Bir aydır haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisine başlanmış.
On beş gün önce solunum yetmezliği tanısı ile entübe edilerek bir yoğun bakım ünitesinde bir hafta süre ile tedavi edilmiş.Spontan solunumu
düzelen hasta kliniğimize nakledildi.Fizik muayenede 44kg, kan basıncı
160/85mmHg,vücut ısısı 37.2°C,nabız 80/dk,ritmik.İdrar miktarı 440ml/
gün.
OLGU-2:Yetmiş yaşında kadın hasta, 15 yıldır romatoid artrit ve hipertansiyon tanılı.Bacaklarında şişlik,iştahsızlık şikayeti ile başvurdu.Şuur
açık,koopere,42 kg,kan basıncı 140/80mmHg,nabız 85/dk,ritmk,vücut
ısısı 36°C.İdrar miktarı 200ml/gün.
Her iki hasta kaşektik görünümlü olup şuur açık,apatik,ortopineik.Olguların akciğer grafilerinde bilateral masif plevral effüzyon saptandı. OLGU-I
ve II ‘nin yatış sırasındaki ve taburculuk sırasındaki hemodiyaliz tedavisi öncesi alınan kan ve serum değerleri Tablo-I’de izlenmektedir. Serum
kortizol ve ACTH(Kemiluminesans mikropartikül immunassay-CMIAyöntemi ile bakıldı) sonuçları Tablo-1’de izlenen olgulara santral adrenal
yetmezlik tanısı konuldu;hidrokortizon temin edilemediğinden 20mgx4 /
gün intravenöz metilprednisolon başlandı.Genel durumu düzelen ve intradiyaletik hipotansif atakları ortadan kalkan olguların kortikosteroid dozu
giderek azaltıldı; 5 +2.5 mg/gün prednisolon ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: İştahsızlık,hipertansiyon, bulantı,karın ağrısı,diare şikayetleri
ile kliniğimize başvuran hipervolemi,hipertansiyon saptanan iki olguda
özellikle ultrafiltrasyon sırasında intradiyaletik hipotansif ataklar gelişmesi dikkat çekici idi.Ancak ilerleyen takiplerde ardışık hemodiyaliz tedavilerine rağmen üremiye bağlı olduğunu düşündüğümüz semptomların
devam etmesi nedeni ile adrenal yetersizlik olabileceğini düşündük ve
kortizol,ACTH testleri sonucu santral adrenal yetmezlik tanısı koyduk.İlk
kortizon dozunu takiben olguların dikkat çekici şöyle bir benzer ifadeleri
oldu:Bana ne verdiniz?Kendimi çok iyi hissediyorum!Kortizon replasman
tedavisi sonrası olguların klinik takibinde aşikar düzelme saptandı.
SONUÇ: Adrenal yetmezliğin belirti ve bulgularının, üremi kliniği ve hemodiyaliz tedavisinin komplikasyonları ile örtüşmesi nedeni ile hemodiyaliz hastalarında adrenal yetmezlik tanısı atlanabilir.İnterdiyalitik hipotansiyonları olan,diyaliz tedavisi ile genel durumu düzelmeyen hastalarda
ayırıcı tanıda adrenal yetmezlik de düşünülmelidir.

Glomerülde lobülasyon, nötrofilleri de
içeren hücresellik artışı, bazal membranlarda kalınlaşma ve kresent yapısı
izlenmekte. Altta ve solda iki adet
global sklerotik glomerül, arteriollerde hyalen materyel birikimi, sol altta
inflamasyon görülmekte.
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PB-139
Steroid Tedavisine Dramatik Cevap Veren Sefpodoksim
Proksetil İlişkili Akut İnterstisyel Nefrit

POSTER BİLDİRİLER

Olgu-1 ve Olgu-2'ye ait Akciğer Grafileri

Eda Altun, Bülent Kaya, Saime Paydaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Adana
GİRİŞ: Akut interstisyel nefrit (AİN), böbreklerde tübülointerstisyel bölgenin inflamasyonu ile birlikte akut böbrek yetmezliği tablosunun gelişmesidir. Etyolojide; ilaçlar, sistemik enfeksiyonlar ve maligniteler en önemli
nedenlerdir. Burada sefpodoksim kullanımı sonrasında ABY gelişen ve
yapılan böbrek biyopsisinde AIN saptanan vakayı sunduk.

OLGU-I ve II ‘nin yatış sırasındaki ve taburculuk sırasındaki hemodiyaliz
tedavisi öncesi alınan kan ve serum değerleri

OLGU: 56 yaş bayan hasta bulantı, kusma nedeni le acile başvurdu. Öyküsünden sistemik hastalığının olmadığı, ÜSYE nedeni ile sefpodoksim
proksetil kullandığı öğrenildi. FM de vital bulguları stabil, patolojik özellik
yoktu. Laboratuvar sonuçlarında BUN/ Cr düzeyi yüksek saptanan hasta
ABY tanısı ile servise yatırıldı.Laboratuvar değerleri tablo 1 de özetlenmiştir. Kullanmakta olduğu antibiyotik kesildi. Batın US da bilateral böbrek
boyut ve parankim normal, RDUS da ise renal arter, ven normal olarak izlendi. TİT de +1 protein saptanan hastanın gönderilen 24 saatlik idrarında
ise 980 mg gün proteinüri mevcuttu. Hasta bulantı kusma nedenile 1 defa
yatışının 2. gününde hemodiyalize alındı. Hastaya ABY netyoloji ? nedeni
le böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu ilaç ilişkili akut interstisyel
nefrit olarak raporlanan hastaya 64 mg/kg/gün metil prednisolon tedavisi
başlandı. Steroid tedavisinin 3. gününden itibaren BUN/Cr değerlerinde
gerileme saptandı.

Olgu-I
(yatış)

Olgu-1
(taburculuk)

Olgu-II
(yatış)

Olgu-II
(taburculuk)

Açlık kan şekeri (mg/dl)

47

83

46

75

Tokluk kan şekeri (mg/
dl)

77

84

85

103

BUN (mg/dl)

23

39

77

78

Kreatinin (mg/dl)

3.56

4

4.99

4

Sodyum (mEq/L)

123

140

133

131

Klor (mEq/L)

92

102

107

102

Kalsiyum (mg/dl)

6.3

7.8

7.5

8

Fosfor (g/dl)

0.7

4.2

6.6

3.5

Albumin (gr/dl)

1.11

2.59

1.64

-

Hb (gr/dl)

8.23

9.8

6.72

9.94

Hct (%)

24.5

29.7

21.4

30.5

pH (arter)

7.47

7.39

7.37

7.38

Bikarbonat (mmol/L)

30.7

26.6

15.7

19.1

Kortizol (µg/dl)

0.6

-

11 ve 9.4

-

TARTIŞMA: AIN böbrek biyopsilerinin %1-3ünde, akut böbrek yetmezliğine bağlı biyopsilerin ise %8-14 ünde görülmektedir. Olguların %40-60
kadarı ilaçlara bağlı olarak gelişmektedir (1,2). Hastalar genellikle ABY
tablosu ile başvururlar. AİN seyri çok hafif asemptomatik olabileceği gibi,
oligürik ve diyaliz tedavisini gerektirecek kadar şiddetli de olabilir. Bizim
vakamızda da hastanın hemodiyaliz ihtiyacı olmuştu. Kanda eozinofili ve
idrarda eozinofilüri görülebilir. Bizim vakamızda da eozinofili mevcuttu
ancak idrar eozinofilüri gözlenmemişti. Böbrek interstisyumunda yoğun
mononükleer hücre infiltrasyonu en tipik bulgudur. Ayrıca interstisyel
ödem ve değişen derecelerde tübül epiteli harabiyeti ve interstisyel fibrozis görülebilir. Vakamızda da interstisyel ödem, yoğun mononükleer hücre infiltrasyonu izlendi. Özellikle ilaçlara bağlı AIN genellikle kendiliğinden
düzelir; çoğu vakada kortikosteroid tedavisine gerek yoktur. Oligürik ve
uzamış vakalarda kortikosteroidler, kısa dönem kullanıldığında (1-2 mg/
kg prednizolon) böbrek fonksiyonlarınnda düzelmeyi hızlandırabilir. Vakamıza yaklaşık 1 mg/kg/gün olarak steroid tedavisi başlandı. Takiplerde
hemodiyaliz ihtiyacı olmadı ve serum Cr değeri 1,06 mg/dl ye kadar geriledi. Bu vaka nedeni ile ilaçların masum olmadığı önemli bir sağlık sorunu
olan böbrek yetmezliğine yol açabileceğine dikkat çekmek istedik.

ACTH (pg/ml)

5

-

5

-

Laboratuvar sonuçları

Kortizol(ACTH 1 saat)

-

-

18 ve 17.1

BUN
(mg/
dl)

Kreatinin
(mg/dl)

Serum
Sodyum
(mmol/l)

Serum
Potasyum
(mEq/l)

Beyaz
Küre
(4,3-10,3
mikro/
litre)

Eozinofil
(%0,94)

Mikroalbumin (mg/gün)

3693

-

2060

-

Protein (gr/gün)

2.5

-

3

-

İdrar sodyum(spot)
(mmol/L)

47

-

60

-

1.gün

118

9,9

138

6,7

13000

4,1

i-PTH (pg/ml)

125

-

53

-

2.gün

148

11,3

136

6,5

12800

4,2

25-hidroksi kolekalsiferol (ng/ml)

10

-

11

-

5.gün

98

8,9

138

4,9

11400

3,7

10.gün

58

5,4

141

5,1

12100

1

Ferritin (ng/ml)

1120.47

-

1399

-

1.ay

31

3,4

140

3,8

1090

1,2

4.ay

18

1,2

139

1,2

7500

1,1

2.gün: Hasta hemodiyalize alındı 5.gün: steroid tedavisinin 1.günü
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PB-141
Sadece akut böbrek hasarı ile klinikte prezente olan
skleroderma

Refika Karaer1, Saime Paydaş1, Gülfiliz Gönlüşen2, Goncagül Torun2,
Mustafa Balal1

Refika Karaer1, Bülent Kaya1, Gülfiliz Gönlüşen2, İbrahim Karayaylalı1,
Mahmut Büyükşimşek3, Hüseyin Derya Dinçyürek3, Perihan Alsancak2,
Neslihan Seyrek1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı /
Adana
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Patoloji Bilim Dalı /Adana

1

GİRİŞ: Erişkinlerde nefrotik sendroma en sık neden olan nefropatilerden
biri membranöz glomerulonefrittir (MGN). Asbeste maruz kalanlarda intersitisyel akciğer hastalığı yanı sıra granulomatöz angiitisin de gelişebileceği bildirilmektedir. Burda asbestosize bağlı akciğer tutulumu olan, proteinüri nedeniyle yapılan biyopside MGN saptanan bir hasta sunulacaktır.
OLGU: 52 yaşında kadın hasta nefroloji polikliniğine bacaklarda şişlik
şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde 3 yıl önce asbestosiz tanısı konulduğu ve hipertansiyon nedeniyle ramipril kullandığı öğrenildi. Kan basıncı:150/80 nabız:84 solunum:20 ateş:36,6 C idi. Pretibial ödem ve asit
dışında tüm sistem muayeneleri doğaldı. Tam kan sayımı ve albümin
düzeyi hariç biyokimya tahlilleri normaldi. Serum albümin ve 24 saatlik
idrarda proteinüri düzeyi tablo 1’de gösterilmiştir. Ultrasonografide organomegali yoktu. Böbrekler normaldi. Toraks CT’de bilateral periferal ve
diyafragmatik plevrada tabaka şeklinde kalsifiye kalınlaşmalar mevcuttu
ve yer kaplayan lezyon saptanmadı. Hastada perkutan biyopside MGN
tespit edildi.
TARTIŞMA: Asbestosizi olan ve bir yıl önce de proteinürisi bulunan hastanın tüm serolojik testleri negatifti. MGN tespiti sonrası ilk ay ACE inhibitörü alan hastanın takiplerinde proteinüri >5gr/gün ve serum albümin:1,2
g/dl idi. Bu nedenle prednol 32 mgr/gün başlandı. Prednol sonrası 3.
ayda proteinürisi 500 mgr/güne geriledi. Serum albumin düzeyi 3,6gr/
dl’ye yükseldi. Hastanın prednolu azaltılarak ACE inhibitörü ile devam
edildi. Asbestosizi olan bir hastada MGN tanısı literatürde saptanmadı.
Anti-fosfolipaz A2 ölçemediğimiz için primer veya sekonder MGN olduğu
bilinmiyor. Ancak iki hastalığın birlikteliği ilginç olduğu için burda değerlendirilmesi yapılmıştır.
Tablo 1: Olgunun laboratuvar verileri
Başlangıç albümin:2,4gr/dl
1. ay takip (ACE inhibitör alımı sırasında) albümin:1,2gr/dl
3. ay takip (ACE inhibitör ve prednol alımı sırasında) albümin:3,6gr/dl
Başlangıç proteinüri: >4 gr/gün
1. ay takip (ACE inhibitör alımı sırasında) proteinüri: >5gr/gün
3. ay takip (ACE inhibitör ve prednol alımı sırasında) proteinüri:500 mg/gün
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2
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Dahiliye Bilim Dalı /Adana
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GİRİŞ: Akut böbrek hasarı (ABH) saatler, günler içinde böbrek fonksiyonlarında bozulma, üremik toksinlerin kanda birikmesiyle ortaya çıkan klinik
bir tablodur. Renal perfüzyonun bozulması en sık karşılaşılan nedendir.
Ancak bazen ABH’nın nedeni bulunamamaktadır. Bu olguda, özgeçmişinde bir özellik bulunmayan hastada sklerodermaya bağlı renal kriz ve buna
bağlı gelişen ABH’nın değerlendirilmesi yatmaktadır.

POSTER BİLDİRİLER

PB-140
Asbestosizli hastada membranöz glomerulonefrite bağlı
nefrotik sendrom

OLGU: 58 yaşında erkek hasta bulantı ve karın ağrısı nedeniyle gastroenteroloji polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbrek fonksiyon
testlerinde bozulma tespit edilince nefroloji polikliniğine yönlendirilerek
yatışı gerçekleştirildi. Yatmadan 15 gün önce hastada hipertansiyon ve
demir eksikliği anemisi tespit edilmiş. O zamana kadar hastanın bilinen
bir hastalığı yokmuş. İştahsızlık, bulantı, eklemlerde ağrı ve bacaklarda
şişlik dışında sistem sorgulamada özellik yoktu. Kan basıncı:140/80 nabız:88, ateş 36,2 C solunum: 19 idi. Fizik muayenede pretibial 2 + ödem
ve parmak uçlarında deri kıvrımlarında düzleşme dışında bir özellik yoktu.
Yatış anındaki laboratuvar verileri tablo 1’de gösterilmiştir. Hastanın abdomen ultrasonografisinde (USG) böbrekler normal boyutta, hidronefroz
yoktu. Renal arter renkli doppler USG’de ise bilateral arterlerde okluzyon tespit edildi. Yatışının 3. günüde hastaya anjıografi yapıldı. ‘’Renal
arterlerde darlık veya okluzyon lehine bulgu izlenmemiştir. Segmenter
dallar ve parankimal dallar açık olup trombus tespit edilmemiştir. Ancak
her iki arterde akım ileri derecede yavaş olup kapiller düzeyde yüksek
direnç mevcuttur. Distal direncin vazospastik bir hastalık ya da vaskulit
ile uyumlu olabileceği düşünülmektedir. ’’ şeklinde rapor edildi. Hastadan
tüm otoantikorlar yollandı. ANA 3+ ve Scl-70:590u/ml (N:0-25u/ml) olarak tespit edildi. Hastaya skleroderma tanısı konuldu. İlk başta renal arterlerde oklüzyon olup 3 gün sonrasında bu okluzyonun tespit edilmemesi
sklerodema krizi olarak yorumlandı. Hasta ihtiyaç halinde diyalize alındı.
Üç hafta sonunda böbrek fonksiyonlarında düzelme olmayınca hastaya
böbrek biyopsisi yapıldı. Fokal kortikal nekroz tespit edildi. Hasta hemodiyaliz programına alınarak taburcu edildi. Hemodiyalizin devamlılığı açısından aylık nefroloji poliklinik kontrolü önerildi.
TARTIŞMA: ABH prerenal, renal ve postrenal olmak üzere birçok nedenden ortaya çıkmaktadır. Renal patolojiler %25 oranında gözükmekte olup
tromboz, diseksiyon, vaskülit gibi renal arterleri tutan hastalıklardan,
glomerulonefrit, küçük damar vasküliti, malign hipertansiyon gibi mikrovasküler ve glomerüler yumağı tutan hastalıklardan ve tubulointerstisyel
sistem patolojilerinden kaynaklanabilir. Skleroderma renal krize neden
olarak mikrovasküler yatağı etkileyerek ABH yapmaktadır. Fizik muayene
bulgularında bir özellik olmasa da ABH’nın nedenini bulamadığımız durumlarda skleroderma hastalığını düşünmekte fayda vardır.
Tablo 1: Olgunun laboratuvar verileri
Glukoz:98

Albumin:3,5 WBC:7400

TİT d:1010

Hbs-Ag: (-)

BUN:112

Na:132

Hgb:9,7

TİT pH:6

Anti-Hbs: (-)

Kreatinin:13,5

K:5,7

Hct:28,8

KG pH:7,31 Anti-HCV: (-)

Ürik asit:9,7

Ca:9,1

PLT:137000

KG
HCO3:17

T.protein:6,4

P:10,9

2,5 gr/gün
proteinüri

KG CO2:30

Anti-HIV: (-)

KG: Kan gazı
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PB-142
Hemodiyaliz Kateterinin Nadir Bir Komplikasyonu;
Bilateral Meme Ağrısı
Nihal Özkayar1, İsmail Kırbaşı2, Alper Bozkurt2, Hasan Ozan3, Fatih Dede1,
Müjdat Yenicesu4
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Ankara
4
Özel Hekim. Nefroloji, Ankara

1

2

Giriş: Hemodiyaliz tedavisi gereken son dönem böbrek hastalarında en
uygun damar yolu arterio-venöz fistül (AVF) olmakla birlikte, tünelli kateterlerde AVF’ye alternatif olarak ikinci sırada kullanılmaktadırlar. Tünelli
kateterler akut ve kronik birtakım komplikasyonlara neden olabilir. Bunlardan en sık görülenleri kanama, enfeksiyon, tromboz ve stenoz gelişimidir. Burada tünelli kateter komplikasyonu olarak gelişen ve bilateral meme
ağrısı ile başvuran bir olgu sunulmaktadır.
Olgu: Altı yıldır programlı hemodiyaliz tedavisi altında olan, 49 yaşında
bayan hasta kliniğimize her iki memede ağrı, şişlik ve morarama şikayeti
ile başvurdu. Hastanın hikayesinde 10 yıldır hipertansiyonu olduğu ve 8
yıl önce hipertansif nefropatiye ikincil kronik böbrek hastalığı geliştiği öğrenildi. Hastanın antihipertansif olarak kalsiyum kanal blökörü dışında ilaç
kullanımı yoktu. Damar yolu problemi yaşayan hastaya 2,5 yıl önce sağ
juguler tünelli kateter takıldığı, 2 yıl çalıştıktan sonra tıkanma nedeni ile
kateterin çekilip, tünelli femoral kateter takıldığı öğrenildi. Hasta kliniğimize başvurusundan yaklaşık 10 gün önce her iki memesinde ağrının başladığı, bundan birkaç gün sonra ise yine her iki memede yaygın şişlik ve
morarmanın geliştiğini, bu nedenle dış merkezde doktora başvurduğunu
belirtti. Hastanın dış merkez dosyası incelendiğinde; hastaya meme ultarsonografisi ve mamografi yapılarak, bilateral inflamatuar meme kanseri
ön tanısı ile meme biyopsisi yapıldığı ve biyopsi sonucunun ise normal
meme dokusu olarak raporlandığı görüldü. Hastanın fizik muayenesinde; kan basıncı140/90 mmHg, nabız 78/dakika, vücut ısısı 37.6 C0, her
iki juguler ven dolgun boyun ve bilateral meme ödemli görünümdeydi.
Labaratuar değerlendirmesinde, beyaz küre 8,7 x10³/μL, Hb:10,4 g/dL,
trombosit210x10³/μL, üre 120 mg/dL mg/dl ve kreatinin 6,4 mg/dL idi.
Hastaya klinik bulgular eşlinde vena kava superior (VKS) sendromu tanı
konularak girişimsel radyoloji ile konsülte edildi. Hastaya yapılan anjiografi sonrası VKS’da stenoz saptandı. Aynı seansta mevcut stenoza yönelik
stent yerleştirildi. Stent konulması sonrasında hastanın boyun ve göğüs
bölgesindeki şişlik geriledi, hasta önerilerle taburcu edildi.
Tartışma: Vena kava superior sendromu sıklıkla lenfoma ve akciğer kanseri gibi malign hastalıklar neticesinde görülen bir komplikasyon olmakla
birlikte, hemodiyaliz hastalarında olduğu gibi girişimsel işlemlere maruz
kalan hastalarda tünelli kateterin geç dönem komplikasyonu olarak da görülebileceği akılda tutulmalıdır.
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SB-33, SB-34

KARAER Refika

SB-01, SB-36, PB-116, PB140, PB-141

DEMİRTAŞ Ahmet

PB-076

DEMİRTAŞ Mustafa

PB-130

DEMİRTUNÇ Refik

SB-30

DENİZ Faika

PB-072

DERTLİ Ramazan

PB-125

DERVİŞOĞLU Erkan

PB-083, PB-133

DEVELİ Andaç

PB-079, PB-102

DİNÇER Sevcan

PB-132

DİNÇYÜREK Hüseyin Derya

PB-141

DİNDAR Sevim

PB-059

DOĞAN Cengiz

PB-119

DOĞAN Ender

PB-005

DOĞAN İbrahim

PB-091

GULİYEVA Tunzala

PB-088

KARAGÜLLE Mustafa

PB-046

DÖNER Barış

PB-098

GÜLLE Semih

KARAHALLI Önder

PB-016

DÖNMEZ Emre

PB-058

PB-025, PB-040, PB-042,
PB-043

KARAKAŞ Burak

DUMAN Elif

SB-41

DUMAN Neval

SB-32

GÜMRÜKÇÜOĞLU Hasan Ali SB-24

PB-022, PB-028, PB-040,
PB-041, PB-042, PB-043,
PB-047, PB-055

DUMAN Soner

SB-40, SB-41, PB-072, PB088

GÜNAL Mehmet Yalçın

SB-38, SB-39

KARAKAŞ Latife Atasoy

PB-124

GÜNAY Melike

SB-31, PB-056, PB-074,
PB-138

KARAKAYA Gökhan

PB-027, PB-052, PB-069

KARAKOÇ Mehmet

PB-003

PB-062, PB-082, PB-084,
PB-099

GÜNEŞ Mustafa

PB-054, PB-056, PB-138

KARAKÖSE Ramazan

PB-072

GÜNEŞ Pembegül

PB-054

KARATAN Oktay

SB-32, PB-105

PB-059

GÜNGÖR Özkan

PB-066

KARATAŞ Hanife

PB-120

GUREL Ozgul Malcok

PB-029

KARAVELİ GÜRSOY Güner

PB-064, PB-111, PB-136

GÜRLEK DEMİRCİ Bahar

SB-02, SB-07, SB-10, SB-11,
SB-12, SB-13, SB-21, SB-22,
SB-23, SB-25, PB-020

KARAYAYLALI İbrahim

SB-36, PB-116, PB-141

KASAPOĞLU Umut

PB-048

KASPAR Çiğdem

PB-122

KAYA Bülent

SB-01, PB-139, PB-141

DURANAY Murat
DURSUN Belda
DUYGULU Gökhan

E
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GÜRSU Meltem

SB-14, PB-065, PB-115

EBİNÇ Senar

PB-053, PB-103

EKİMCİ Nur

SB-38

EKİNCİ Ferhat

PB-017

EKİZ BİLİR Betül

PB-081

GÜMRÜKÇÜ Gülistan

GÜRSES Şükran

SB-31, PB-052, PB-054

PB-010

PB-076

KAYA Tezcan

SB-04, PB-063, PB-071,
PB-089, PB-094, PB-097,
PB-106

N

KAYA Yüksel

PB-122

KAYA Zeynep Ece

SB-27, SB-30, PB-104

KAYATAŞ Kadir

SB-27, SB-30, PB-104

KAYNAR Kübra

PB-011

KAZANCI Nadir

PB-035

KAZANCIOĞLU Rümeyza

SB-15, PB-098

KEMEÇ Zeki

SB-05, PB-016

KENDİ ÇELEBİ Zeynep

SB-09, SB-32, PB-023, PB032, PB-105

ŞAHİN İdris

SB-20, PB-125, PB-132

NAKIŞÇI GÖKHAN Sıla Burcu PB-110

ŞAHİN Sevnaz

PB-088

NALBANT Ahmet

PB-094, PB-097

ŞAHİN Tamer

PB-137

NAMUSLU Mehmet

PB-095

SAKACI Elif

SB-35

NARLI Erkan

PB-045

ŞAKACI Murat

PB-081

NERGİZOĞLU Gökhan

SB-32, PB-032, PB-105

SALER Tayyibe

PB-033, PB-034

SAR Fuat

SB-35

O-Ö

ODABAŞ Ali Rıza

PB-001, PB-002, PB-004

SARI Soner

PB-008

OKUYAN Hızır

PB-024

SARITEKE Alp

PB-018

OKYAY Gülay Ulusal

PB-065

ŞAŞMAZ Simge

PB-115

OLUKMAN Murat

SB-40, SB-41

SAVAŞ Yıldıray

PB-101

ÖNMEZ Attila

PB-089

SAYIN Cihat Burak

ORAN Mustafa

PB-081

OREM Asım

SB-37

SB-03, SB-10, SB-21, SB-23,
SB-25, SB-33, SB-34, PB020

ORTABOZKOYUN Levent

SB-14

SEÇEN Özlem

PB-067

OYGAR Düriye Deren

PB-072

SEDEF Samet

PB-081

OYMAK Oktay

PB-005, PB-049, PB-050

ŞEKERLER Seval

PB-018, PB-041, PB-090,
PB-112, PB-137

KEŞKEK Şakir Özgür

PB-033, PB-034

KESKİN Ali

PB-099

KESKİN Çağlar

PB-038

KESKİN Sıddık

SB-24

KEVEN Kenan

SB-09, SB-32, PB-085

KIDIR Veysel

PB-065

ÖZALP Damla

PB-069

OZAN Hasan

PB-142

KILIÇ Ertuğrul

SB-38, SB-39

ÖZDEMİR Ali

PB-027, PB-052, PB-069

KILIÇOĞLU Gamze

PB-056

ÖZDEMİR Merve

PB-125

KIRBAŞI İsmail

PB-142

ÖZDEMİR Zehra Narlı

SB-40, SB-41

KİREMİTÇİ Sercan

SB-31, PB-054, PB-056,
PB-074, PB-138

ÖZDEMİR Zeynep

SB-20

KIRIM Sinan

PB-033, PB-034

KIYKIM Ahmet

PB-129

KOÇ Eyüp

PB-001, PB-002, PB-010

KOCABAŞ Muhammet

PB-123

PB-077, PB-107

KOÇAK KADIOĞLU Gülay Meral

SB-14, PB-115

KOÇYİĞİT Ali

PB-084

KOÇYİĞİT İsmail

PB-005, PB-049, PB-050

KOLDAŞ Macit

SB-35, PB-008

KORKMAZ Sümeyye

SB-04, PB-063, PB-089

KÖSEOĞLU Fatoş Dilan

SB-29, PB-014, PB-018,
PB-019, PB-044, PB-112

KOYUN Derya

PB-023

KOYUNOĞLU Merve

PB-085

KÖZ Süleyman

SB-20, PB-125, PB-132

KÜÇÜK Leyla

PB-060

KÜÇÜK Mehmet

PB-060

KÜÇÜK Murat

PB-108, PB-109

KÜÇÜKER Aslıhan

PB-061

KÜÇÜKER Şeref Alp

PB-061

KURDOĞLU Zehra

PB-053

KURNAZ Ahmet

SB-31, PB-074, PB-138

KURT Yunus Emre

PB-008

KURTULMUŞ Yusuf

PB-030

KUTLAY Sim

SB-32, PB-032, PB-105

PB-082

ŞEN Sait

SB-40, PB-066

ŞENEL YILDIZ Derya

SB-31, PB-054, PB-056,
PB-074, PB-138

ŞENER Erol

PB-061

ŞENGÜL Erkan

PB-058, PB-059

ŞENGÜL Şule

SB-32, PB-023, PB-032,
PB-085

ŞENOL Hande

PB-062

SEVİM Dilara

PB-012

SEVİNÇ Can

PB-031

SEVİNC OK Ebru

PB-066

SEYREK Neslihan

SB-36, PB-116, PB-141

SEZER Mehmet Tuğrul

PB-065, PB-077, PB-107

SEZER Siren

SB-02, SB-03, SB-06, SB-07,
SB-10, SB-11, SB-12, SB-13,
SB-17, SB-21, SB-22, SB-23,
SB-25, SB-33, SB-34, PB020, PB-124

SEZİŞ DEMİRCİ Meltem

PB-066

SİLAHTAR Önder

PB-069

SİNDEL Şükrü

PB-038, PB-108, PB-109

SİPAHİ Savaş

PB-094, PB-097

SİPAHİOĞLU Murat

PB-005, PB-049, PB-050

SB-15, SB-16, SB-18, SB-19,
SB-35, PB-008, PB-008,
PB-037, PB-098, PB-101

ŞİPAL Selen

PB-059

SOYALTIN Utku Erdem

PB-017, PB-022, PB-025,
PB-055, PB-090

ÖZTÜRK Tülay

PB-082, PB-084

SOYORAL Yasemin

PB-053, PB-103

ÖZTÜRK Zeynep

PB-059

SÖZMEN Eser Yıldırım

SB-40, SB-41

ÖZVEREN Ahmet

SB-29

SÜLEYMENOĞLU Muhammed PB-110

ÖZIŞIK Melih

SB-40, SB-41

ÖZKAHRAMAN Adnan

PB-132

ÖZKAN Fatma

PB-102

ÖZKAN Gülsüm

SB-37, PB-011

ÖZKAN Oktay

SB-15, SB-16, PB-037, PB098, PB-101

ÖZKAYAR Nihal

PB-001, PB-002, PB-003,
PB-004, PB-010, PB-092,
PB-093, PB-095, PB-118,
PB-121, PB-123, PB-131,
PB-134, PB-142

ÖZKOCAMAN Vildan

PB-113, PB-127

ÖZMEN Çağlar

PB-130

ÖZTAŞ Bahri

PB-070

ÖZTÜRK Ayşe

PB-027

ÖZTÜRK Ramazan

PB-001, PB-002, PB-003,
PB-004, PB-010

ÖZTÜRK Savaş

P

KUTLU Yasemin

PB-060

PAŞAOĞLU Özge

KUYUMCU Müslüm

SB-05

PAYDAŞ Saime

KUZU Işınsu

PB-105

M

MACUNLUOĞLU Beyza

PB-013, PB-122

MASAROĞULLARI Kani

PB-072

MAZHAROĞULLARI Kani

SB-40

MELEKOĞLU Zeynep

SB-06

MERHAMETSİZ Özgür

SB-28, PB-064, PB-111,
PB-136

MERT Mehmet

PB-082, PB-084

MİRİLİ Cem

PB-068

MUNGAN Sevdegül

SB-37

MUTLU Nevzat Mehmet

PB-123

SELİMBABAOĞULLARI Merve PB-027
ŞEN Emine Çiğdem

ÖZDEMİR ACAR Fatma Nurhan
SB-03, SB-07,
SB-11, SB-12, SB-13, SB-21,
SB-23, SB-34, PB-124

PİŞKİNPAŞA Serhan Vahit

R

ROTA Simin

S-Ş

ŞUMNU Abdullah

SB-15, SB-16, SB-35

PB-038

SÜRÜCÜOĞLU Feyzi

PB-018

SB-01, PB-130, PB-135,
PB-139, PB-140

SUSAM İbrahim

PB-019

SÜT Necdet

PB-031

PB-001, PB-002, PB-003,
PB-004
PB-062

İNDEKS

KAYA Süheyla

T

TAHMAZ Meryem

PB-012

TAKTAKOĞLU Onur

PB-135

TAMER Ali

SB-04, PB-063, PB-071,
PB-089, PB-094, PB-097,
PB-106

SADİOĞLU ÇAĞDAŞ Öznur

SB-31, PB-054, PB-056,
PB-074, PB-138

TANRIKULU Sema

SB-26

SAĞLAM Fethi

PB-061

TANRISEV Mehmet

ŞAHAN Yasin

PB-062

ŞAHİN Garip

PB-036, PB-046, PB-051

PB-014, PB-022, PB-025,
PB-030, PB-047, PB-070,
PB-112, PB-137

ŞAHİN Gülizar

SB-27, SB-30, PB-048, PB104

TANRIVERDİ Halil

PB-062
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İNDEKS

TAŞKIRAN Emin

PB-014, PB-018, PB-019,
PB-022, PB-025, PB-026,
PB-028, PB-030, PB-040,
PB-041, PB-042, PB-043,
PB-044, PB-047, PB-055,
PB-112, PB-137

UZUN Mehmet

TASLİ Funda

PB-066

UZUN Sami

TATAR Erhan

PB-066, PB-068

TATLI Emel

SB-15, SB-16, PB-037, PB098, PB-101

V

VARIM Ceyhun

PB-094, PB-097

TAYMAN Cüneyt

PB-095

VATANSEVER Fahriye

PB-091

TAYŞI Yalçın

PB-035

VURAL Hasan

PB-036

TEMİZÖZ Osman

PB-031

TENEKECİOĞLU Erhan

PB-091

YALÇIN Bektaş Murat

PB-096

TEPE Mehmet

SB-27, SB-30, PB-104

YAMAK Mehmet

SB-35

TERZİ Zafer

PB-125

YAMAN Gökhan

PB-007

TİMUR Özge

SB-41

YAPRAK Emel

SB-05, PB-016

TOÇOĞLU Aysel

SB-04, PB-063, PB-089

YAPRAK Mustafa

SB-05, PB-016

TOĞALOĞLU Ömercan

PB-055

YAVUZ Ahmet

SB-24

TOKGÖZ Bülent

PB-005, PB-049, PB-050

YAVUZ Demet

PB-096

TOPALOĞLU Ömercan

SB-29, PB-014, PB-019,
PB-022, PB-026, PB-028,
PB-030, PB-040, PB-041,
PB-042, PB-043, PB-044,
PB-047, PB-112, PB-137

YAVUZ Demet Dolu

PB-124

YAVUZ Mahmut

PB-087, PB-113, PB-114

YAVUZ Rahman

PB-096, PB-124

YAYAR Özlem

PB-006, PB-064

TOPÇUOĞLU Canan

PB-118

YAYLA Çağrı

PB-038

TORUN Goncagül

PB-140

YAZICI Halil

SB-08

TOSUN TAŞAR Pınar

PB-088

YEĞENAĞA Itır

PB-133

TUĞCU Murat

PB-048, PB-104

YENER ÇAKMAK Özden

PB-111

TULAY KÖZ Sema

PB-125

YENİAY Pınar Kezban

PB-066

TUNCA Onur

PB-049, PB-050

PB-068

TUNCAY Mehmet

PB-083, PB-133

YENİCESU Müjdat

PB-142

TURAN Mehmet Nuri

SB-05

YENİGÜN Ezgi Çoşkun

TURGAN Çetin

PB-117

PB-001, PB-002, PB-003,
PB-004, PB-010

TURGUT Didem

PB-001, PB-002, PB-003,
PB-004, PB-010

YENİGÜN Mustafa

PB-037

YEŞİLYURT Esra

PB-058

TURGUTALP Kenan

PB-129

YİĞİT Nalasultan

PB-006

TURHAN Turan

PB-092

YILDIRAN Gulsema

PB-038

TÜRKMEN Aydın

PB-008

YILDIRIM Mustafa

TÜRKMEN Müşerref Funda

SB-31, PB-054, PB-056,
PB-074, PB-138

TUTAL Emre

SB-02, SB-06, SB-07, SB-11,
SB-12, SB-13, SB-17, SB-21,
SB-22

SB-05, PB-019, PB-022,
PB-025, PB-026, PB-028,
PB-030, PB-040, PB-041,
PB-042, PB-043, PB-044,
PB-047, PB-055, PB-070,
PB-079, PB-090, PB-112

TUTAR Eralp

PB-023

YILDIRIM Reşit

PB-080

TÜTÜNCÜ Ahmet

PB-091

YILDIRIM Saliha

SB-25

UÇAR Ayşenur

SB-04, PB-063, PB-089

YILDIRIM Tolga

UĞUR Mehmet Can

PB-073

SB-28, PB-064, PB-092,
PB-093, PB-111, PB-117,
PB-136

UĞUZTEMUR Esma

SB-29, PB-018

YILDIRIM Yaşar

SB-26, PB-075, PB-078,
PB-080

ULU Memnune Sena

PB-065

YILDIZ Abdülmecit

PB-091

ULU Sena

PB-007

YILDIZ Alaattin

SB-08

ULUSOY Şükrü

SB-37, PB-011

YILDIZ Saliha

PB-103

ÜNAL Aydın

PB-005, PB-049, PB-050

YILMAZ Ahmet

PB-058

ÜNAL Ertekin Utku

PB-061

YILMAZ Fatma

PB-078

ÜNVERDİ Selman

PB-065

YILMAZ Gülay

PB-031, PB-045

URFALI Furkan

PB-036

YILMAZ Hakkı

PB-029, PB-039, PB-057

USLU Şükriye

PB-062

YILMAZ Mehmet Emin

ÜSTÜN Funda

PB-045

SB-26, PB-075, PB-078,
PB-080

ÜSTÜNDAĞ Ayten

PB-031

YILMAZ Mustafa

PB-091

ÜSTÜNDAĞ Sedat

PB-031, PB-045

YILMAZ Rahmi

PB-117

UZUN Arzu

PB-132

YILMAZ Zülfükar

SB-26, PB-075, PB-078,
PB-080

YONTAR Osman Can

PB-091

YORULMAZ Hülya

PB-038

YÖRÜSÜN Aslı

PB-054

U-Ü
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PB-017, PB-018, PB-022,
PB-025, PB-026, PB-028,
PB-030, PB-040, PB-041,
PB-042, PB-043, PB-044,
PB-047, PB-055, PB-100,
PB-112

YÜCE Deniz

PB-015, PB-017

YÜKSEL Bağdagül

SB-32

YÜKSEL Enver

PB-053

YÜKSEL Şeref

PB-007, PB-065

SB-15, SB-16, SB-35, PB098, PB-101

YULUĞ Esin

SB-37

YURTERİ Gürkan

PB-086, PB-128

YÜRÜMEZ Büşra

PB-108

