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KONGRE BİLİMSEL KURULU
Dr. Harun Akar
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Dr. Kamil Dilek
Dr. Ayhan Doğukan
Dr. Neval Duman
Dr. Murat Duranay
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Dr. Tevfik Ecder
Dr.Yakup Ekmekçi
Dr. Bülent Erbay
Dr. Yunus Erdem
Dr. İhsan Ergün
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 Horoz
Dr. Ali Kemal Kadiroğlu
Dr. Serdar Kahvecioğlu
Dr. Betül Kalender
Dr.Gülçin Kantarcı
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Tuncer Karpuzoğlu
Dr. Mansur Kayataş
Dr. Kübra Kaynar
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Kenan Keven
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
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Dr. Oktay Oymak
Dr. Ayşe Öner
Dr. Nurhan Özdemir
Dr. Çetin Özener
Dr. Gülsüm Özkan
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. 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. Aydın Türkmen
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Celalettin Usalan
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. Alaattin Yıldız
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Şeref Rahmi Yılmaz
Dr. Zeki Yılmaz
Dr. Mustafa Yurtkuran
Dr. Şeref Yüksel
Dr. Ayşegül Zümrütdal
*İsimler soyisme göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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KONUŞMACILAR
Dr. Ahmet Alper Kıykım
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Ali İhsan Günal
Dr. Aykut Sifil
Dr. Betül Kalender
Dr. Deren Oygar
Dr. Ender Hür
Dr. Fatih Kırçelli
Dr. Gülay Ulusal Okyay
Dr. Gülçin Kantarcı
Dr. Gülsüm Özkan
Dr. Hülya Taşkapan
Dr. İhsan Ergün
Dr. Kenan Ateş
Dr. Kenan Turgutalp
Dr. Melda Dilek
Dr. Meltem Seziş Demirci

Dr. Mustafa Özmen
Dr. Müjdat Yenicesu
Dr. Nihal Özkayar
Dr. Nurhan Seyahi
Dr. S. Müge Değer
Dr. Salih Ulus Akarca
Dr. Savaş Sipahi
Dr. Sedat Üstündağ
Dr. Serap Demir
Dr. Şevki Çetinkalp
Dr. Tanju Besler
Dr. Tekin Akpolat
Dr. Tevfik Ecder
Dr. Tolga Yıldırım
Dr. Yaşar Çalışkan
Dr. Yunus Erdem
Dr. Zübeyde Serhan Tuğlular

OTURUM BAŞKANLARI
Dr. Ali Başçı
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Asım Örem
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Beril Akman
Dr. Bülent Altun
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Caner Çavdar
Dr. Çetin Özener
Dr. Deniz Aylı
Dr. Dilek Torun
Dr. Elif Arı Bakır
Dr. Ercan Ok
Dr. Fatma Ayerden Ebinç
Dr. Funda Sağlam
Dr. Funda Sarı
Dr. Garip Şahin
Dr. Gülizar Şahin
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Kenan Keven
Dr. Kübra Kaynar

Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Mansur Kayataş
Dr. Mehmet Özkahya
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Müveddet Rezzan Ataman
Dr. Neval Duman
Dr. Oktay Oymak
Dr. Rahmi Yılmaz
Dr. Rüya Mutluay
Dr. Saime Paydaş
Dr. Semra Bozfakioğlu
Dr. Seyhun Kürşat
Dr. Siren Sezer
Dr. Soner Duman
Dr. Şali Çağlar
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Ülkem Çakır
Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
Dr. Yılmaz Selçuk
Dr. Yusuf Oğuz
Dr. Zeki Tonbul
*İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.
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KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR
Abbott Laboratuvarları İth. İhr. ve Ltd. Şti.

İbrahim Etem - Menarini

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş

Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş
Alexion İlaç Tic. Ltd. Şti.
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş
Lilly İlaç Tic. Ltd. Şti.
Meda Pharma İlaç San ve Tic Ltd. Şti.

Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.

Merck Sharp Dohme İlaç Ltd. Şti.

Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş

Mustafa Nevzat İlaç

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş
Boehringer Ingelheim İlaç Tic A.Ş
Daiichi-Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti.
Dem İlaç San. ve Tic. A.Ş
Derince Diyaliz Merkezi
Deva Holding A.Ş
DİADER
Dimedika A.Ş
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş

Neutec İlaç
Nextpharma İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş
Niprodmed Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş
Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Recordati İlaç San. Tic. A.Ş
Renal İlaç Ltd. Şti.
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş
Sanofi İlaçları Ltd. Şti.

Farmasol A.Ş

Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş

Farmatek İlaç San. Ve Tic. A.Ş

Santa Farma İlaç San. A.Ş

Fresenius Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fresenius Medikal Hizmetler A.Ş
Gaziosmanpaşa Hastanesi
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş

Sasan Sağlık Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş
Vem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
*Alfabetik olarak sıralanmıştır.
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BİLİMSEL PROGRAM

10 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA
16:00-17:00

SALON A
AÇILIŞ
Türkiye’de Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarının Bugünü ve Geleceği
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Şükrü Ulusoy
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem

11 MAYIS 2017 PERŞEMBE
09:00 - 09:45

SALON A
KONFERANS
Hipertansiyon Çalışmaları ve Hipertansiyon Kılavuzları-2017
Oturum Başkanları: Dr. Turgay Arınsoy, Dr. Bülent Altun
09:00-09:30 Dr. Tevfik Ecder
09:30-09:45 Tartışma

09:45 - 10:15
10:15 - 11:00

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanları: Dr. Beril Akman, Dr. F. Ayerden Ebinç, Dr. Funda Sağlam (PS 001 - PS 055)
SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Böbrek Hastalarında RAS Blokeri Tedavisi
Oturum Başkanları: Dr. Rezzan Ataman, Dr. Saime Paydaş

SEMPOZYUM
Böbrek Fonksiyonlarını Değerlendirmek için:
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Asım Örem

10:15-10:30 Ne zaman verelim ?
Dr. Kenan Ateş
10:30-10:45 Ne zaman vermeyelim ?
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
10:45-11:00 Tartışma

10:15-10:30 Hangi GFR formülü iyidir?
Dr. Nurhan Seyahi
10:30-10:45 Unutulan tetkik: İdrar Analizi
Dr. Müjdat Yenicesu
10:45-11:00 Tartışma

11:00 - 11:15
11:15 - 12:00

ARA
&
UYDU SEMPOZYUMU
Hedefe Ulaşmak İçin Tecrübe ve Uzmanlık Buluşuyor: Olmesartan + Amlodipin
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Arıcı
Konuşmacı: Dr. Vedat Sansoy, Dr. Giray Kabakçı, Dr. Tevfik Ecder



12:00 - 13:30
13:30 - 14:00

14:00 - 14:15
14:15 - 15:00
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ÖĞLE YEMEĞİ



SALON A

SALON B

KONFERANS
Birinci Basamakta Hipertansiyon ve Böbrek Hasarı: Ne Yapalım? Nasıl
Yapalım?
Oturum Başkanı: Dr. Gültekin Süleymanlar
Konuşmacı: Dr. Ahmet Alper Kıykım

KONFERANS
Kronik Böbrek ve Diyaliz Hastalarında HCV ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Dr. Ali Riza Odabaş
Konuşmacı: Dr. Salih Ulus Akarca

ARA
UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Altın Standart
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem, Dr. Mustafa Arıcı
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ARA
SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Hipertansiyonda Direnci Ne Zaman Kıracağız?
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Bülent Tokgöz
15:30-15:45 İlaç uyumu nasıl artırılabilir ?
Dr. İhsan Ergün
15:45-16:00 İlaç dışı tedaviler nelerdir ?
Dr. Hülya Taşkapan
16:00-16:15 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Kübra Kaynar, Dr. Serap Demir
SS-01 Diyalize Girmeyen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda
Volüm Kontrolünün Progresyona Etkisi
SS-02 Kolekalsiferol’ün (Vitamin D3) renin anjiotensin sistem
inhibitörü kullanan diyabetik nefropatili hastalarda albüminüri
ve kardiyak morfoloji üzerine etkisi
SS-03 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında IL-33 ve ST2
Düzeylerinin İnflamasyon, Vasküler Disfonksiyon ve
Kardiyovasküler Olaylar ile İlişkisi
SS-04 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastaliğinin
İlerlemesinde Toll-Benzeri Reseptörlerin Etkisi
SS-05 Erken Evre Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında
Obezite Ve Sol Ventrikül Kütlesi Arasındaki İlişki
SS-06 Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiyografi
Sonrası Uzun Dönem Kalıcı Böbrek Hasarı Sıklığı ve Sağkalım
ile İlişkisi
SS-07 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel
Sertlik ile Fibulin Düzeyleri Arasında İlişki

16:15-16:30
16:30 - 17:15

ARA
SALON A
SEMPOZYUM
Hemodiyalizde Akut Komplikasyonlar ve Tedavisi
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Özkahya
Konuşmacı: Dr. Deren Oygar



19:00 - 21:00
21:00

AKŞAM YEMEĞİ



SALON A
Sosyal Program
Aşk üzerine bir sohbet: Aşk Delilik midir?
Konuşmacı: Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
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12 MAYIS 2017 CUMA
09:00 – 09:45

09:45 - 10:15
10:15 - 11:00

SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Tuzla ve Tuzlukla Mücadele
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başçı, Dr. Mahmut Yavuz

SEMPOZYUM
Nadir Hastalıklar ve Böbrek
Oturum Başkanları: Dr. Çetin Özener, Dr. Yusuf Oğuz

09:00-09:15 Tuz kan basıncını düşürüyor ama mortaliteyi
düşürmüyor mu?
Dr. Serhan Tuğlular
09:15-09:30 Bütün tuzlar aynı mıdır? Diyette tuzu nasıl azaltalım?
Dr. Tanju Besler
09:30-09:45 Tartışma

09:00-09:15 Hala tanıyamadığımız hastalık: aHUS
Dr. Yaşar Çalışkan
09:15-09:30 FMF Direnç gelişince nasıl tedavi edeceğiz?
Dr. Tolga Yıldırım
09:30-09:45 Tartışma

ARA
POSTER BİLDİRİLER Oturum Başkanları: Dr. Rüya Mutluay, Dr. Elif Arı Bakır, Dr. Garip Şahin, Dr. Funda Sarı (PS 056 - PS 110)
SALON A

SALON B

KONFERANS
Kan Basıncını Ne Kadar ve Nasıl Ölçüyoruz?
Oturum Başkanı: Dr. Semra Bozfakioğlu
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan
11:00 - 11:15

KONFERANS
Yeterli Diyaliz: Yeni Kılavuzun Yeni Önerileri
Oturum Başkanı: Dr. Yılmaz Selçuk
Konuşmacı: Dr. Meltem Seziş Demirci
ARA

11:15 - 12:00
UYDU SEMPOZYUMU
Linagliptin ile Zorlu Yollarda Kolay Çözümler
Konuşmacılar: Dr. Zeynep Oşar Siva, Dr. Tevfik Ecder



12:00 - 13:30
13:30 - 14:00



SALON A

SALON B

KONFERANS
Açlık ve Orucun Hipertansiyona Etkisi Var mı?
Oturum Başkanı: Dr. Zeki Tonbul
Konuşmacı: Dr. Tekin Akpolat
14:00 - 14:15

ÖĞLE YEMEĞİ

KONFERANS
Acil Servisde Hipertansiyon
Oturum Başkanı: Dr. Meltem Pekpak
Konuşmacı: Dr. Nihal Özkayar
ARA

14:15 - 15:00
UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Kanıtlar Alışkanlıklara Karşı
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem, Dr. Oktay Ergene

15:00 - 15:15
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SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Zararlı Maddeler ve Böbrek
Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. Soner Duman
15:30-15:45 Sigara, alkol ve böbrek
Dr. Müge Değer
15:45-16:00 Bitkisel ürünler ve böbrek
Dr. Betül Kalender
16:00-16:15 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Ülkem Çakır
SS-08 Hemodiyaliz hastalarında, Serum Selenyum Düzeyi ile Vasküler
Kalsifikasyon arasındaki İlişki
SS-09 Periton Diyaliz Hastalarında Serum Hepsidin-25 Düzeyi
Aterosklerozun Belirteçi Olabilir mi?
SS-10 Kronik Hemodiyaliz Hastalarinda Sıvı Volüm Durumunun
Değerlendirilmesinde Biyoelektriksel İmpedans Analizinin Yeri
SS-11 Renal Transplant Alıcılarında Mikofenolat Mofetil İlişkili
Diyarede Azatiyopürinin Etkinliği ve Kısa Dönem Takipte
Güvenliliği
SS-12 Son Dönem Böbrek Hastalarında Renal Transplantasyon
Öncesi ve Sonrası Pulmoner Arter Basınçlarının
Değerlendirilmesi
SS-13 Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Nutrisyonel Durum İle
Vasküler Kalsifikasyon, FGF-23 ve Fetuin-A Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi
SS-14 Böbrek Vericilerinde Nefrektominin İdrar Angiotensinojen
Düzeyine Etkisi: Bir Yıllık İzlem Çalışması

16:15-16:30

ARA

16:30 - 17:15

UYDU SEMPOZYUMU
Tip 2 Diyabet Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım
Konuşmacılar: Dr. Şevki Çetinkalp, Dr. Ahmet Temizhan, Dr. Mustafa Arıcı

19:00 - 21:00
21:00



AKŞAM YEMEĞİ



GALA GECESİ
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13 MAYIS 2017 CUMARTESİ
09:00 – 09:45

SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Şeytan Üçlüsü: Diyabet-Hipertansiyon-Böbrek
Oturum Başkanı: Dr. Caner Çavdar

SEMPOZYUM
Elektrolit Bozuklukları ve Tedavileri
Oturum Başkanları: Dr. Itır Yenerağa, Dr. Siren Sezer

09:00-09:15 Diyabet tedavisinde Yeniler
Dr. Şevki Çetinkalp
09:15-09:30 Üç olgu ile diyabetik böbrek hastalığında tedavi
Dr. Sedat Üstündağ
09:30-09:45 Tartışma

09:00-09:15 Sodyum
Dr. Ender Hür
09:15-09:30 Potasyum
Dr. Kenan Turgutalp
09:30-09:45 Tartışma

09:45 - 10:15
10:15 - 11:00

ARA
SALON A

SALON B

KONFERNAS
Böbrek, Kalp ve Eklem Arasındaki Kristal: Ürik Asit
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Oymak
10:15-10:30 Ürik asit, böbrek ve kalp
Dr. Aykut Sifil
10:30-10:45 Gut hastalığı ve tedavisi
Dr. Mustafa Özmen
10:45-11:00 Tartışma
11:00 - 11:15

KONFERNAS
KBH ve Kemik Mineral Bozuklukları: Yeni Kılavuzun Yeni Önerileri
Oturum Başkanı: Dr. Ercan Ok
Konuşmacı: Dr. Melda Dilek

ARA

11:15 - 12:00
UYDU SEMPOZYUMU
Nasıl Bağlayalım bu Fosforu? Lantanyum Karbonatın Hikayesi
Konuşmacı: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Kenan Ateş



12:00 - 13:30
13:30 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ



SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
KBH ve Anemi Tedavisi:
Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Çeliker, Dr. Deniz Aylı
13:30-13:45 Eski dostlar
Dr. Savaş Sipahi
13:45-14:00 Yeni umutlar
Dr. Gülay Ulusal Okyay

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Mansur Kayataş, Dr. Rahmi Yılmaz
SS-15 Kronik Sitomegalovirus enfeksiyonu periton diyalizi hastalarında
arteriyel sertliği arttırır mı?
SS-16 Unilateral nefrektomili hastalarda uzun dönem kardiyovasküler
riskin değerlendirilmesi
SS-17 Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Negatif Sıvı Dengesinin
Endotel ve Kardiyak Fonksiyonlara Etkisi
SS-18 Beyaz önlük hipertansiyonu olan hastalarda prediabet varlığı
abartılı sabah kan basıncı dalgalanması ile ilişkilidir

14:00 - 14:15

ARA

14:15 - 15:00
UYDU SEMPOZYUMU
Nitrik Oksit, Erektil Disfonksiyon ve Antihipertansif Tedavi
Konuşmacılar: Dr. Sadi Güleç, Dr. Cenk Yücel Bilen

15:00 - 15:30
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15:30 - 16:00
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BİLİMSEL PROGRAM

SALON A

SALON B

KONFERNAS
Hipertansiyon ve KBH’da Egzersiz: Ne yapılsın Ne yapılmasın?
Oturum Başkanları: Dr. Aydın Türkmen, Dr. Yavuz Yeniçerioğlu

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Dilek Torun, Dr. Gülizar M. Şahin

15:30-15:45 Hipertansiyon egzersiz
Dr. Gülçin Kantarcı
15:45-16:00 KBH ve diyalizde egzersiz
Dr. Ali İhsan Günal

SS-20 Sleeve gastrektominin ambulatuvar kan basıncı ve proteinüri
üzerine etkileri

SS-19 Normotansif hasta grubunda revers dipper ve klinik önemi

SS-21 Böbrek Nakli Alıcılarında Farklı Kan Basıncı Ölçüm
Yöntemlerinin Prognostik Önemi

16:00 - 16:15
16:15 - 17:15

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

ARA
SALON A
Ödül Töreni, Gelecek Kongre Dilek ve Temenniler ve Kapanış



19:00 - 21:00

AKŞAM YEMEĞİ



14 MAYIS 2017 PAZAR
09:00 - 10:00

SALON A
AKILCI İLAÇ OTURUMU
Diyalizde Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Dr. Kenan Keven
Konuşmacı: Dr. Fatih Kırcelli
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SS-01
Diyalize Girmeyen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Volüm
Kontrolünün Progresyona Etkisi
Kübra Esmeray1, Oğuzhan Sıtkı Dizdar1, Ali İhsan Günal2,
Selahattin Erdem1
1
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Kayseri
2
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Kayseri
GİRİŞ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) nin progresyonunu yavaşlatmaya
yönelik hipertansiyon (HT) ve proteinüri üzerine birçok çalışma yapılmış
olmasına rağmen, hipervoleminin progresyona etkisiyle ilgili yeterli çalışma
yoktur. Bu çalışmada, volüm kontrolünün KBY progresyonuna ve mortaliteye etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Polikliniği’ne
başvuran, daha önce diyaliz tedavisi uygulanmayan evre 3-5 KBY’li toplam
100 hasta çalışmaya alındı. Hastalar fizik muayene bulguları ve biyoimpedans cihaz ölçümlerindeki overhidrasyon (OH) değerlerine göre iki gruba
ayrıldı. OH değeri <0 lt olan 52 hasta (11 erkek, 41 kadın, yaş: 64,7 ± 8,5
yıl) normovolemik ve OH değeri ≥0 lt olan 48 hasta (31 erkek, 17 kadın, yaş:
64,4 ± 10,4 yıl) hipervolemik kabul edildi. Normovolemik 3 hasta (%5,9),
hipervolemik 9 hasta(%23,1) diyalize başlandığı için çalışmadan çıkarıldı.
Toplam 10 hasta ex oldu. 1 yıl takip edilen, volüm durumlarına göre diüretik/ vazodilatatör tedavi verilen 78 hastanın, volüm durumları ile MDRD ve
Cockcroft-Gault yöntemleriyle hesaplanan glomerüler filtrasyon hızlarındaki (GFR) değişim karşılaştırıldı.
BULGULAR: İki grubun başlangıç MDRD ve GFR değerleri arasında anlamlı
fark yoktu. 1 yıllık takip sonunda, 2 grubun grup içi OH değerlerindeki değişim anlamlı değildi (p>0,05). Normovolemik gruptaki hastaların 1 yıllık
takip sonunda GFR ve MDRD değerlerinde anlamlı şekilde artış saptandı
(p<0,05). Hipervolemik gruptaki hastaların ise GFR ve MDRD değerlerinde
anlamlı şekilde azalma oldu(p<0,01). Normovolemik grupta ACEİ kullanmayan (n=25) ve kullanan (n=23) hastaların GFR ve MDRD değerleri karşılaştırıldığında, başlangıç ve 1.yıl sonundaki değerler arasında anlamlı fark saptanmadı. Hipervolemik grupta ACEİ kullanmayan (n=16) ve kullanan(n=14)
hastaların GFR ve MDRD değerleri karşılaştırıldı. ACEİ kullanmayan grubun başlangıç ve 1.yıl değerleri arasında anlamlı derecede azalma vardı
(p<0,01). Hipervolemik olup ACEİ kullanan hastalarda 1.yıl sonunda GFR
anlamlı derecede azalmıştı (p<0,05). MDRD değerlerindeki değişim ise
anlamlı değildi (p>0,05). Mortalite oranları, normovolemik grupta %1,9
(n=1), hipervolemik grupta %18,8 (n=9) olarak saptandı. Normovolemik
grupta ortalama sağkalım 11,98 ± 0,02 (11,94-12,01) ay iken, hipervolemik
grupta 10,95 ± 0,36 (10,24-11,67) ay idi.
SONUÇ: Hipervolemik hastalarda ACEİ kullanımı bile progresyona olumlu
katkı sağlamadı. Hipervoleminin KBY progresyonu ve mortaliteye olumsuz
etkileri olduğunu gösterdik. KBY hastalarında volüm konusunun üzerinde
daha çok durulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hipervolemi, progresyon,
mortalite
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Hastaların Klinik Parametrelerinin 1 Yıllık Takip Sonunda Grup İçindeki
Değişimleri
Gruplar
Değerler
Overhidrasyon değeri
(L)
OH/ESS
(rölatif sıvı
yükü-% ESS)
GFR
(mL/dk)
MDRD
(mL/
dk/1.73m²)
Kreatinin
(mg/dL)
Spot idrar
protein (gr/
gr)

Normovolemik
(n=48)
Başlangıç

Normovolemik
(n=48)
1.yıl

Hipervolep
mik
değeri
(n=30)
p
Başlangıç

Hipervolep
mik
değeri
(n=30)
1.yıl
p

-0.78±0.62 -0.74±0.75 0.749

1.17±1.13 1.49±1.46 0.112

-5.05±3.92 -4.97±5.14 0.921

6.05±6.17 7.9±7.4

0.091

44.4±13.6

48±16.1

0.024

43.4±15.4 38.8±16

<0.001

34.5±11.7

38.4±15

0.011

36.6±13.1 32.9±14.6 0.002

1.93±0.84

1.87±1.03

0.529

2.07±0.88 2.5±1.24

0.001

0.95±2.34

0.65±0.81

0.544

1.33±1.88 1.6±2.38

0.821

GFR: Cockcroft-Gault yöntemiyle hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı. MDRD:
MDRD yöntemiyle hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı.
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GİRİŞ: D vitamininin olası pleotropik etkileri dokulardaki Nükleer VDR aracılığı ile meydana gelir. Diyabetik nefropatiye bağlı proteinüride VDR sisteminin önemli fizyolojik etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Bu etkilerini
Renin-anjiotensin sistemini (RAS) suprese ederek, renin’i azaltarak ve NFKb‘yi baskılayarak proinflamatuar yolakların uyarılmasını engelleyerek gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bizim çalışmamızda vitamin D’ nin RAS blokajı
yapan ilaç kullanan diyabetik nefropatili (evre 1-4 KBY) hastalarda albuminüri düzeyi ve kardiyak morfoloji üzerine etkisi değerlendirilmiştir.
METOD: 25(OH) D3 düzeyi düşük (<20 ng/mL) olup, 3 ay boyunca haftalık
50.000 ünite D vitamini replasmanı yapılmış, sonrasında 25 (OH) D3 düzeyi
20 ng/ml’ nin üzerinde olan 51 diyabetik nefropatili hasta, ACE inhibitörü/
ARB kullananlar ve kullanmayan olarak iki gruba ayrıldı. ACE inhibitörü/
ARB kullanan grupta 28 hasta (%54.9), kullanmayan grupta ise 23 hasta
(%45.1) bulunmaktaydı. Vitamin D replasmanı sonrası grupların tedavi öncesi ve tedavi sonrası verileri kendi içlerinde karşılaştırıldı.
SONUÇLAR: 25 (OH) D3 düzeyi düşük olan 51 hastanın replasman öncesi
ve replasman sonrası verileri kendi içinde karşılaştırıldığında albuminüri
düzeyinde azalma (p<0,001), EF’ de artış (p=0,005), FS’ de artış (p=0,005),
sol ventrikül kitlesinde azalma (p=0,012) ve sol ventrikül kitle indeksinde
azalma (p=0,005) saptandı. ACE inhibitörü/ARB kullanan grupta vitamin
D replasmanı ile albuminüri düzeyinde azalma (p=0,021), FS’ de artış
(p=0,028), EF’ de artış (p=0,004), sol ventrikül kitlesinde (p=0,046), sol
ventrikül kitle indeksinde azalma (p=0,024) görüldü. ACE inhibitörü veya
ARB kullanmayan grupta vitamin D replasmanı ile albuminüri düzeyinde
azalma (p=0,004), FS’ de artış (p=0,014) görülürken diğer parametrelerde
ACE inhibitörü/ARB kullananlar ile aynı yönde değişiklik olmasına rağmen
istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0,05)
TARTIŞMA: Sonuç olarak RAS bloke edilmiş 25 (OH) D3 vitamini düşük
diyabetik nefropatili hastalarda, D vitamini replasmanı ile albuminüri düzeyinde ve sol ventrikül kitle indeksinde azalma olduğu gösterildi. Vitamin D
replasmanı RAS suprese ederek ve proinflamatuar yolakların uyarılmasını
engelleyerek albuminüri düzeyini azaltabilir. Bu etki ile de kardiyovasküler
olaylarda azalmaya neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: 25(OH)D3(Kolekalsiferol), Diyabetik nefropati, Albuminüri, Sol ventrikül kitle indeksi, Renin Anjiotensin Sistemi

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

SS-03
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında IL-33 ve ST2 Düzeylerinin
İnflamasyon, Vasküler Disfonksiyon ve Kardiyovasküler Olaylar ile
İlişkisi
Özkan Güngör1, Hilmi Umut Ünal2, Fatma Betül Güzel1, Aydın Güçlü3,
Mustafa Gezer2, Tayfun Eyileten2, Orçun Altunören1, Ertuğrul Erken2,
Yusuf Oğuz2, İsmail Koçyiğit4, Mahmut İlker Yılmaz2
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Nefroloji BD
2
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji BD
3
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji BD
4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji BD

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-02
Kolekalsiferol’ün (Vitamin D3) renin anjiotensin sistem inhibitörü
kullanan diyabetik nefropatili hastalarda albüminüri ve kardiyak
morfoloji üzerine etkisi
Garip Şahin1, Beytullah Altınkaynak2, Cengiz Bal3
1
Eskişehir Osmnagazi Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Eskişehir
2
Eskişehir Osmnagazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Eskişehir
3
Eskişehir Osmnagazi Üniversitesi, Bioistatistik Ana Bilim Dalı, Eskişehir

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

GİRİŞ: Kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) evresi ilerledikçe inflamasyonun
da arttığı bilinmektedir. Yine inflamasyon hem kronik böbrek yetmezliğinin
hemde kronik böbrek yetmezliğine bağlı gelişebilecek diğer komplikasyonların ilerlemesinde rol oynayabilen önemli bir faktördür. İnterlökin 33
(IL-33) ve reseptörü ST2’nin böbrek hastalarındaki artmış inflamasyonun
önemli bir belirteci olduğu gösterilmiştir. Biz bu çalışmada literatürde ilk
olarak IL-33/ST2 nin farklı kronik böbrek hastalığı evrelerindeki durumunu, vasküler hasarlanma ve kardiyovasküler (KV) olay üzerine olan etkisini
araştırmayı amaçladık.
Hastalar ve METOD: Çalışmaya farklı evrelerden toplam 248 hasta (48 evre
1, 53 evre 2, 49 evre 3, 49 evre 4 ve 49 evre 5) ve 49 sağlıklı kontrol grubu
alındı. Hastalardan çalışma başlangıcında biyokimyasal parametreler ve IL33, ST2 düzeyleri ölçümü için serum örneği alındı ve -80 C° de saklandı.
IL-33 ve ST2 düzeyleri ELISA metoduyla çalışıldı. Endotel fonksiyonları
ultrasonografik olarak akımla uyarılmış vazodilatasyon (FMD) metoduyla
değerlendirildi. Başlangıç IL-33, ST2 düzeylerinin KBY evreleri arasındaki
farklılığı, endotel fonksiyonlar üzerindeki etkileri ve ortalama 24 aylık izlemdeki kardiyovasküler olay ve ölümler üzerindeki etkisi incelendi.
SONUÇLAR: Hastaların ve kontrol gruplarının demografik, laboratuvar bulguları ve endotel fonksiyon ölçümleri Tablo 1 de gösterilmiştir. KBY evresi
arttıkça ürik asit, fosfor, PTH’ nın arttığı, albumin ve hemoglobin düzeyinin
azaldığı, inflamasyon parametereleri açısından ise evre arttıkça Hs-CRP,
IL-33 ve ST2 düzeylerinin yükseldiği görüldü. Yine evre arttıkça HOMA-IR
indeksin de arttığı gösterildi. IL 33 ve ST2 düzeylerinin FMD, Glomerüler
filtrasyon hızı (GFH), hemoglobin, Hs-CRP, HOMA-IR, ürik asid, Ca, p ve
PTH ile korele olduğu görüldü. KBY evresi arttıkça endotel fonksiyonlarının kötüleştiği görüldü. FMD; GFH ile pozitif (p:0000), sistolik kan basıncı
(p:0.01), HOMA (p: 0.000), PTH (p: 0.000), Hs-CRP (p:000), IL-33 (p:000),
ve ST2 (p:000) ile negatif korelasyon gösterdi. Lineer regresyon analizinde
ise sistolik kan basıncı, CRP, ST2 ve PTH’nın belirleyici olduğu saptandı.
Ortalama 24 aylık izlemde 68 KV olay (56 nonfatal KV olay görülürken 12
hastada KV nedenli ölüm )gerçekleşti. Çok değişkenli Cox analizinde; diyabet, sigara öyküsü, hemoglobin, proteinüri, Hs-CRP, IL-33 ve ST2 düzeylerinin KV olayların belirleyicisi olduğu görüldü. Kaplan–Meier analizinde
IL33 ve ST2 düzeyleri median değerlerinin üzerinde olan hastaların daha
fazla öldüğü gözlendi (Resim 1).
Tartışma ve SONUÇ: Biz bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği hastalarında evre arttıkça IL 33 ve ST2’ nin de arttığını, litertürde ilk olarak IL 33 ve
ST2’nin vasküler disfonksiyonla ilişkili olduğunu ve IL 33 ve ST2 nin aynı
zamanda fatal ve nonfatal kardiyovasküler olayların belirleyicisi olduğunu
saptadık.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, IL-33, ST2, kardiyovasküler
olay
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Resim 1

Tablo 1

16

Evre 1
(>90 ml/dk) n:47

Parametre

Kontrol

Yaş (yıl)
eGFH(ml/min/1.73 m2)
DM öyküsü
HT öyküsü
Sigara içiciliği
SKB(mm Hg)
DKB(mm Hg)
Albumin(g/dl)
Ürik asit (mg/dl)
Kalsiyum (mg/dl)
Fosfor(mg/dl)
PTH (pg/ml)
Trigliserid(mg/dl)
Total kolesterol (mg/dl)
LDL kolesterol (mg/dl)
HDL kolesterol (mg/dl)
Hemoglobin (g/l)
Hs-CRP (mg/l)
IL33
ST2
FMD (%)

49(26-66)
48(26-69)
120(115-129) 95(91-107)
8
5
20
130(119-139) 133(113-157)
82(76-86)
82(71-93)
4,2(3,5-5,10) 4(3,5-4,6)
4,1(3,2-5,8) 4,3(2,7-6,2)
9,2(8,5-10)
8,9(8,3-10)
3,9(2,7-4,4) 4,3(3,1-5,4)
47(21-65)
51(19-89)
137(115-167) 137(103-179)
192(159-265) 194(160-254)
119(97-140) 126(85-161)
44(27-53)
46(31-66)
15(12-17)
13,4(7,4-17)
2(1-4)
7,6(3,2-16)
39(26-168)
72,82(28-168)
245(115-469) 341(170,580)
9(7,5-11,2)
8,2(7,2-9,7)

Evre 3
Evre 2
(30-59 ml/dk)
(60-89 ml/dk) n:50
n:50
53(28-67)
49(27-69)
68(61-82)
44(30-89)
13
11
10
11
22
23
134(120-163)
135(110-155)
83(77-92)
85(80-95)
3,8(3,5-4,6)
4,3(3,5-4,8)
4,7(2,7-6,8)
6,9(4,3-8,4)
7,8(7,9-9,8)
8,3(7,5-9,2)
4,3(3-6,7)
4,6(3,2-5,9)
59(21-121)
147(77-273)
139(106-159)
137(107-168)
193(170-235)
193(171-235)
128(96-163)
121(96-152)
44(26-54)
42(26-50)
12.0(8-16.9)
12,3(7,4-16)
10(5-24)
16(5-35)
109,71(27,7-199) 281,2(57,2-528)
355,25(187-590)
389,5(247-780)
7,2(6,2-8,3)
6,8(5,8-8,2)

Evre 4
(15-29 ml/dk)
n:47
49(29-69)
21(15-29)
13
6
18
132(113-175)
85(71-93)
4(3,4-4,6)
7,5(4,2-9,7)
8(7-8,9)
5,4(4-8,9)
142(52-218)
138(124-202)
194(159-253)
128(98-161)
43(28-63)
11,5(8,8-16,8)
23(4,7-46)
400(31,3-1226)
540(324,4-1130)
6,2(4,1-8,2)

Evre 5
(0-14 ml/dk) n:44

p

49(26-69)
5,5(7-14)
15
22
21
135(110-155)
84(70-95)
3(3,7-4,5)
7,8(4-9,6)
8,1(7-8,6)
6,6(4,5-9,4)
231(55-447)
134(93-168)
192(149-235)
122(81-171)
43(26-59)
10,7(7-16,6)
27.5 (4-64)
526,19(44,71230)
718,3(220,1320)
5,35(4-7,2)

0,075
0,001
0,41
0,001
0,91
0,03
0,02
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,03
0,065
0,02
0,10
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
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AMAÇ: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPKBH), kronik
böbrek hastalığının en yaygın kalıtsal nedenidir. Hastalığın ilerlemesini
yavaşlatmak için inflamasyonun rolü, tedavi yaklaşımı için potansiyel bir
hedef haline gelmştir. Toll benzeri reseptör (TLR) sinyalleri ve bunların reseptörleri aktive olduğu zaman, inflamasyon sitokinlerinin ve kemokinlerin
üretimini indükleyen bir hücre içi sinyal kaskatını başlatır. Bu çalışmada,
ODPKBH’nın ilerlemesiyle TLR arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: 90 polikistik böbrek hastası ve 90 uyumlu kontrol
hastası bu prospektif çalışmaya alındı ve üç yıl boyunca takip edildi. TLR-2
ve TLR-4 gen polimorfizmi ve ekspresyonları ölçüldü. Hipertansiyon teşhisi
24 saatlik ambulatuar kan basıncı izlemi ile konuldu. Hastalıkta hızlı ilerleme; hesaplanan glomerüler filtrasyon hızının (GFH) 5 ml/dak/1.73 m2 /
yıl’dan daha fazla düşüşü olarak tanımlandı.
BULGULAR: TLR-4Asp299Gly polimorfizmleri hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık gösterdi (p <0.05). Ayrıca, TLR-2 ve TLR-4 gen ekspresyonları da polikistik böbrek hastaları ve kontrol grubu arasında anlamlı
farklılık gösterdi (p <0.05). Hastalığın hızlı ilerlediği grup ile yavaş ilerlediği
grup karşılaştırıldığında TLR2 ve TLR4’ün gen ekspresyon seviyelerinin,
hızlı ilerleyen grupta daha yüksek olduğu tespit edildi (p <0.05)(Resim 1).
TLR2 gen ekspresyonu, hipertansiyon ve ürik asit seviyesinin ODPKBH’ nın
hızlı ilerlemesinde bağımsız risk faktörleri olduğu bulundu.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

SS-05
Erken Evre Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Obezite
Ve Sol Ventrikül Kütlesi Arasındaki İlişki
Ayşegül Oruç1, Saim Sağ2, Abdülmecit Yıldız1, Suat Akgür1, Bülent Gül3,
Alparslan Ersoy1
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD
2
Özel Bursa Doruk Hastanesi, Kardiyoloji Birimi
3
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
AMAÇ: Normotansif, böbrek fonksiyonları normal otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) olanlarda sol ventrikül hipertrofisi (SVH)
sağlıklı popülasyona göre daha sık görülmektedir. Etiyolojide artmış renin
anjiotensin aldosteron sistemi (RAS) aktivasyonu, maskeli hipertansiyon
(HT), non-dipper tansiyon paterni suçlanmakla birlikte etyoloji tam olarak
aydınlatılamamıştır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda vücut kütle indeksinin (VKİ) etkisi araştırılmamıştır. Çalışmamızda, böbrek fonksiyonları bozulmamış normotansif ODPBH hastalarında, VKİ’nin SVH ve ateroskleroz
göstergesi olan karotid intima media kalınlığı (KİMK) üzerine olan etkisini
araştırmayı amaçladık.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-04
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastaliğinin İlerlemesinde TollBenzeri Reseptörlerin Etkisi
İsmail Koçyiğit1, Elif Funda Sener2, Serpil Taheri2, Eray Eroğlu1,
Fahir Öztürk3, Aydın Ünal1, Gökmen Zararsız4, İlknur Uzun3, Hakan
İmamoglu5, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1,
Tevfik Ecder6
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kayseri
5
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
6
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

METOD: Çalışmaya, böbrek fonksiyonları bozulmamış ve pozitif aile öyküsü
olan 42 (17 kadın, 25 erkek) normotansif ODPBH hastası alındı. Demografik verileri kayıt edilen hastaların boy ve kilo ölçümleri yapıldıktan sonra 8
saat açlığı takiben rutin biyokimya analizleri çalışıldı. SVH derecesi, ekokardiyografi ile sol ventrikül kütle indeksi (SVKİ) tespit edilerek, KİMK doppler
US ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaş 40 ± 2 yıl, eGFR CKD-EPI 101 (62-132) ml / dk,
VKİ 26 ± 0.6 (18-37) kg / m2, KİMK 6.8 ± 0.3 mm, SVKİ107 ± 4 gr / m2
idi. VKİ ile SVKİ ve KİMK arasında anlamlı korelasyon vardı (r = 0.493, p
= 0.001; r = 0.600, p <0.001). Çoklu doğrusal regresyon analizi ile SVH
üzerine etki eden temel bağımsız değişkenin yaş ve VKİ olduğu saptandı(R2
= 0.672).
SONUÇ: Erken evre ODPKH’da kardiyovasküler (KV) hastalıklar önemli
morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda erken evrede saptanan SVH
ile VKİ arasındaki güçlü ilişki varlığı, kilo kontrolü ile KV mortalite ve morbidite de anlamlı azalma sağlanabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, vücut
kütle indeksi, karotid intima media kalınlığı, obesite

SONUÇLAR: TLR2 ve TLR4 gen ekspresyonları ODPKBH’ nın hızlı ilerlemesi ile ilişkilidir. TLR’ ler ODPKBH’ nın ilerlemesinde rol oynayabilir.
Anahtar Kelimeler: Toll-Like Reseptörler, Polikistik Böbrek Hastalığı,
İnflamasyon.
Resim 1

Hızlı ve yavaş ilerleme grupları arasında TLR2 ve TLR4 ekspresyon değerlerinin
değişimi.
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SS-06
Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiyografi Sonrası Uzun
Dönem Kalıcı Böbrek Hasarı Sıklığı ve Sağkalım ile İlişkisi
Hamza Sunman1, Mustafa Arıcı2, Hikmet Yorgun3, Uğur Canpolat3,
Metin Okşul3, Cem Çöteli3, Yusuf Şener3, Serkan Asil3, Ulvi Yalçın3,
Tuncay Hazırolan4, Deniz Akata4, Kudret Aytemir3
1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
Kliniği, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4
Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

SS-07
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertlik
ile Fibulin Düzeyleri Arasında İlişki
Ayça İnci1, Üstün Yılmaz1, Yasin Şahintürk1, Hamit Yaşar Ellidağ2, Olgun
Akın1, Melahat Çoban1, Funda Sarı3, Metin Sarıkaya1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bilim Dalı
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi,Biyokimya Bilim Dalı
3
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülresi, İç Hastalıkları Kliniği, Nefroloji Bilim
Dalı

GİRİŞ: Kontrast madde nefropatisi (KMN) akut böbrek yetersizliğinin
önemli nedenlerinden birisidir. Çok kesitli bilgisayarlı tomografik (ÇKBT)
koroner anjiyografi sonrası KMN genellikle geçici olmakla birlikte uzun dönem böbrek fonksiyonları üzerine etkisini araştıran çalışmalar kısıtlıdır. Bu
çalışmada, koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için yapılan ÇKBT
koroner anjiyografi sonrası uzun dönem böbrek fonksiyon bozukluğunun
sıklığını ve bunun sağkalım üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık.

AMAÇ: Otozomal Dominant Polkistik Böbrek Hastalığı (ODPBH); toplumda görülme sıklığı 400- 1000 canlı doğumda bir olan ve her iki böbrekte
kistik değişikliklerin görüldüğü sistemik, kalıtsal bir hastalıktır. Son dönem
böbrek yetersizliği (SDBY) olgularının %7-10’undan ODPBH sorumludur.
ODPBH’da erken evrelerden itibaren vasküler disfonksiyonun geliştiği gösterilmiştir ve kardiyovasküler hastalıklar en sık morbidite,mortalite nedenidir. Arteriyel sertlik, aterosklerozun ve kardiyovasküler olayların önemli
bir göstergesidir. Artan arteriyel sertlik, sistolik hipertansiyon, sol ventrikül
hipertrofisi ve koroner perfüzyonda bozulmaya yol açarak kardiyovasküler
riskte artışa neden olmaktadır. Nabız Dalga Hızı (NDH) KBH’ da arteriyel
sertlik göstergesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Fibulin 1, ekstrasellüler
matriks proteinidir ve kardiyovasküler hastalıklarda yeni bir faktör olarak
ortaya çıkmaktadır. Diyabetik hastalarda ve kronik böbrek hastalarında Fibulin ile nabız dalga hızı arasında ilişkinin incelendiği çalışmalar mevcuttur.
Bu kesitsel çalışmada; Otozomal Dominant Polikistik Böbrek hastalarında
Fibulin düzeyleri ile arteriyel sertlik arasındaki ilişki incelenmiştir.

METOD: ÇKBT koroner anjiyografi tetkiki yapılmış 5822 hasta geriye dönük
olarak değerlendirildi. İşlem öncesi ve işlemden en az altı ay sonra kreatinin
değerleri bulunan 3500 hastadan ilk bir hafta içinde kontrol kreatinin değeri olan 2054’ü çalışmaya dâhil edildi. Başlangıç değerlerine göre tetkikten
sonraki yedi gün içinde serum kreatinin değerinin %25 ya da 0.5 mg/dl’nin
üzerinde artması KMN olarak tanımlandı. En az altı aylık takip süresi sonunda kreatinin değerlerinde benzer yüksekliğin bulunması ise kalıcı böbrek hasarı olarak tanımladı. Hastaların demografik bilgileri, laboratuvar değerleri
ve sağkalım durumları hastane kayıtlarından tespit edildi.
BULGULAR: Çalışma sonunda KMN sıklığı 2054 hastada %1.0 olarak bulundu. Ortalama 2.5 yıllık takip sonunda 40 (%1.9) hastada kalıcı böbrek
hasarı bulunduğu tespit edildi. Detaylı inceleme sonunda başka sebeplerin
bulunduğu 23 hasta çıkarıldığında muhtemel kontrasta bağlı kalıcı böbrek
hasarı sıklığı %0.8 (17 hasta) olarak bulunmuştur. Takip süresi boyunca
40 hastanın (%2.0) öldüğü ve 4 (%0.2) hastanın kalıcı diyalize girdiği görüldü. Yaş, diyabet, ciddi koroner darlık, işlem öncesi glomerüler filtrasyon
hızı (GFR), KMN hikâyesi ve ürik asit seviyesi kalıcı böbrek hasarı ile ilişkili
bulundu. Çok değişkenli regresyon analizinde ise yaş, diyabet, GFR ve KMN
hikâyesi uzun dönem böbrek hasarının bağımsız öngördürücüleri olarak
bulundu. (Yaş için Odds Oranı [OR]: 1.050, Güven Aralığı [GA]: 1.006–
1.096, p=0.027; Diyabet için OR: 2.769, GA: 1.388–5.524, p=0.004; GFR
için OR: 0.967, GA: 0.945–0.989, p=0.003; KMN hikâyesi için OR: 7.760,
GA: 2.121–28.396, p=0.002). Ayrıca KMN’nin ve kalıcı böbrek hasarının
uzun dönem sağkalım ile ilişkili olduğu bulundu (p=0.001) (Şekil).
SONUÇ: Koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için yapılan ÇKBT koroner anjiyografi sonrası, kontrast dışı nedenler dışlandığında, kalıcı böbrek
hasarı sıklığı %0.8 olarak bulunmuştur. Nedenden bağımsız olarak kalıcı
böbrek hasarı gelişmesi, uzun dönem sağkalım ile ilişkili bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çok kesitli bilgisayarlı tomografik koroner anjiyografi,
kalıcı böbrek hasarı, sağkalım
Figure
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Materyal ve Methot: ODPBH tanısı olan 74 hasta (ortalama yaş: 50, 92±15,
70 yıl) ve 32 sağlıklı kontol (ortalama yaş:49,53±7,32 yıl) çalışmaya alınmıştır. Kan örnekleri serum kreatinin, Fibulin ölçümleri için toplanmıştır.
Hastaların glomerüler filtrasyon hızı (GFR), CKD-EPI “Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration” formülüne göre hesaplandı. KBH Evre 1
(≥90 mL/dak/1.73 m2), KBH Evre 2 (60-89 mL/dak/1.73 m2), KBH Evre 3
(30-59 mL/dak/1.73 m2) ve KBH Evre 4 (15-29 mL/dak/1.73 m2). Brakial
arter nabız dalga hızı ve kan basıncı aynı monitör kullanılarak ölçülmüştür.
BULGULAR: Hasta ve kontrol gurubunda yaş ve cinsiyetler açısından fark
yoktur. Serum kreatinin, GFR, Fibulin 1 düzeyi, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek saptanmıştır (p<0,001). Aynı zamanda hasta grubunda brakial arter nabız dalga
hızı anlamlı yüksek saptanmıştır(p=0,022). Fibulin 1 ile kreatinin değerleri
arasında anlamlı pozitif yönde korrelasyon saptanmıştır. Fibulin 1 ve brakial
arter nabız dalga hızı arasında anlamlı korrelasyon saptanmamıştır.
SONUÇ: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek hastalarında arteriyel sertlik
artar ve ancak Fibulin ile brakial arter nabız dalga hızı arasında anlamlı ilişki
saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Fibulin 1, Arteriyel Sertlik, Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
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AMAÇ: Selenyum önemli bir eser element olup güçlü bir antioksidan’dır.
Selenyum’un vasküler kalsifikasyonun oluşumunu baskıladığı gösterilmiştir. Bizde bu çalışmada hemodiyalize giren hastalarda serum selenyum düzeyleri ile vasküler kalsifikasyon ihbitibörleri (Fetuin-A ve osteoprotegerin)
arasında ilişki olup olmadığı ortaya koymayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Ocak 2015- Nisan 2016 aralığında kliniğimize başvuran hemodiyaliz hastalarından 30-60 yaş aralığındaki kriterleri tutan 92
hasta çalışmaya dahil edildi. En az 3 aydır hemodiyalize devam eden, malignite, enfeksiyon ve kalp yetmezliği olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi.
Serum Selenyum düzeyi atomik absorpsiyon spektroskopisi yöntemiyle çalışıldı. Serum selenyumu <80 µg/L olanlarda selenyum düzeyi düşük kabul
edilirken selenyum düzeyi 80-120 µg/L olanlar normal kabul edildi. Fetuin-A
(Elabscience Biotechnology Co. Bethesda, USA) ve osteoprotegerin (OPG)
(Abcam, Cambridge, UK) kitleri ile çalışıldı.
BULGULAR: Bu çalışmadaki 58 hastada selenyum düzeyi düşük tespit
edildi. 34 hastada ise selenyum düzeyi normal olarak bulundu. Selenyum
düzeyi düşük olan hasta grubunda Fetuin-A ve Osteoprotegerin (OPG) düzeyi selenyum düzeyi normal olan gruba göre belirgin düşüktü [(Fetuin-a
için 78.3 ±32.1 ng/mL vs 162.7 ± 45.8 ng/mL p<0.001), ( OPG için 102.7
± 56.7 pg/ml vs 211.9 ± 71.5 pg/ml p= 0.034)]. Selenyum düzeyi hem
fetuin-A(r=0.675 p<0.01) hemde osteoprotegerin(r=0.547 p=0.02) düzeyi
ile pozitif korelasyonu olduğu bulundu. Yapılan lojistik regresyon analizinde
Fetuin-a düzeyini yaş(β =-1.68, p= 0.04), diyaliz süresi(β =-1.85, p= 0.002)
ve serum selenyum düzeyinin(β =2.35, p < 0.001) belirlediği tespit edildi.
Osteoprotegerin (OPG) düzeyinin ise diyaliz süresi(β =-0.79, p= 0.045) ve
serum selenyum düzeyinin(β =1.26, p = 0.001) belirlediği tespit edildi.
SONUÇ: Serum selenyum düzeyi düşük hemodiyaliz hastalarında kalsifikasyon inhibitörlerinin düzeyi azalmıştır. Serum selenyum düzeyi vasküler
kalsifikasyon inhibitörlerinin düzeyini belirlemede bağımsız bir prediktördür. Dolayısıyla serum selenyum düzeyi düşük hemodiyaliz hastalarında
vasküler kalsifikasyon riskinin artacağı öngürülebilir.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

SS-09
Periton Diyaliz Hastalarında Serum Hepsidin-25 Düzeyi
Aterosklerozun Belirteçi Olabilir mi?
Bülent Erdoğan, Barış Eser, Özlem Yayar, Mehmet Deniz Aylı
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim
Dalı, Ankara
GİRİŞ: Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar diyaliz hastalarında mortalitenin en önemli nedenidir. Arteryal duvarlarda bulunan makrofajlarda demir birikimi aterosklerotik lezyonlarda artmaktadır. Hepsidin demir dengesinin düzenlenmesinde anahtar rol oynayan hepatik hormondur. Hepsidin
bağlandığında eritrositlerin demir absorbsiyonunu ve makrofajların demir
salımını engeller, ayrıca hücelere demir taşıyan ferropontinin inaktvasyonuna neden olur. Bu çalışmanın amacı periton diyaliz (PD) hastalarında
serum hepsidin-25 (SH-25) düzeyi ile inflamasyon, demir prametreleri ve
ateroskleroz göstergesi karotis intima medya kalınlığı (KIMT)’nın ilişkisini
araştırmaktır.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-08
Hemodiyaliz hastalarında, Serum Selenyum Düzeyi ile Vasküler
Kalsifikasyon arasındaki İlişki
Hakkı Yılmaz1, Tahir Darcin2, Canan Demir3, Aynur Aktaş4, Ziyaaddin
Hamurcu5
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Memorial Ankara Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
5
Özel Ortadoğu Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

HASTA ve YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya elli sekiz PD hastası (30 erkek %51,3, ortalama yaş 46,8 ±13,6 yıl, ortalama diyaliz süresi 69,2±39,1
ay) dahil edilmiştir. Klinik veriler ve son 6 ayın rutin laboratuvar verilerinin
yanında KIMT ve SH-25 değerleri de kayıt edilmiştir. KIMT ultrasonografik B mod görüntülenmesinde yüksek çözünürlüklü gerçek zamanlı ultrasonografi cihazı kullanılmıştır (Mindray DC7). SH-25 ortanca değerlerine
göre çalışma popülasyonu iki gruba ayrılmıştır (SH-25 yüksek ve düşük
grup). SH-25 ile KIMT ve diğer parametrelerin korelasyon analizi yapılmış
ve ayrıca SH-25 ile ilişki gösterilmiş parametreler lineer reğresyon analizi
ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yüksek SH-25 grubunda yaş (P = 0.003), vücut kitle indexi
(P=0.027), glikoz (P=0.001), C- reaktif protein (CRP) (P=0,001) ve KIMT
(P=0,018) istatistiksel olarak daha yüksek tespit edilmiştir (Table1). Korelasyon analizinde SH-25, yaş (P < 0,001, r=0,431), diyaliz süresi (r=0,269,
P=0,041), glikoz (P<0,049, r =0.26), CRP (P<0,001, r=0,570), ve KIMT
(P<0,013, r=0,326) (figure 1) ile pozitif korele bulunmuştur. Liner reğresyon analizinde de SH-25 ile glikoz (P=0.049) ve CRP (P 0.001) arasındaki
pozitif ilişki istatistiksel olarak devam etmiştir.
SONUÇLAR ve TARTIŞMA: PD tedavisi alan hastalarda SH-25 ile glikoz ve
CRP ilişkilidir. Çalışmanın sonuçları PD hastalarında glikoz metabolizması,
inflamasyon ve ateroskleroz patofizyolojisinde hepsidinin de etkili olabileceğini düşündürmektedir. Artmış SH-25’in son dönem böbrek yetmezliği
hastalarında aterosklerozun belirteci olabileceği ya da potansiyel mekanizmasında etkili olup olmadığı gelecek çalışmalarla ortaya konmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Karotis intima mediya kalınlığı, İnflamasyon, Periton
diyalizi, Serum hepsidin-25
Hepsidin-25 ve KIMT arasındaki pozitif korelasyon

Anahtar Kelimeler: Selenyum, Fetuin-A, Osteoprotegerin, Hemodiyaliz,
Vasküler Kalsifikasyon.

Figür 1– Hepsidin-25 ve KIMT arasındaki ilişkinin dağılım grafiği
(r = 0,326, P = 0,013)
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Tablo 1- Hepsidin-25 gruplarına göre laboratuvar değerlerinin
karşılaştırılması
Parametreler

Hepsidin≤44.61(ng/
ml)n=29

Hepsidin>44.61(ng/
ml) n=29

P

Yaş(yıl)

45,66 ±12,9

48±14,4

0,003

Diyaliz süresi(ay)

98,5 ±48,28

110.24±69,1

0,065

SKB(mmHg)

123,5±22,6

134,1±15,1

0,065

DKB(mmHg)

80,0±13,6

81,7±9,6

0,829

OAB(mmHg)

95,5 ±15,4

100,9±21,3

0,483

VKİ(kg/m2)

25,2±4,1

25,5±3,7

0,027

RRV(ml)

274,1±506,3

424,1±830,5

0,724

Kt/V

2,04 ± 0,38

2,19±0,53

0,301

BUN(mg/dl)

114,8 ±26,5

116,5±30,3

0,096

Kreatinin(mg/dl)

9,8 ±1,9

9,3±2,7

0,355

Glikoz(mg/dl)

97,2±14,8

109,9±26,5

0,001

Albumin(mg/dl)

1,15±1,3

1,7±2,42

0,703

C-reaktif
protein(mg/dl)

1,15±1,3

1,7±2,42

0,001

Hemoglobin(g/dl)

11,5 ±22

11,4±1,9

0,822

TSAT (%)

23,19±15,45

20,82±13,72

0,371

Ferritin(ng/ml)

289,2 ±391,4

325,0±379,5

0,069

Kalsiyum(ca)(mg/
dl)

9,2 ±0,6

9,2 ±0,7

0,464

Fosfor(P)(mg/dl)

5,1 ±1,3

4.9±1,3

0,493

CaxP(mg2/dl2)

47,6±11

44,6±14,9

0,586

Parathormon(pg/
ml)

518,3±279,4

406,5±333,4

0,211

Trigliserid(mg/dl)

152,8±102,9

194±93,6

0,096

LDL-kol(mg/dl)

102,8±34,6

124±34,7

0,057

HDL-kol(mg/dl)

41,6±13,4

37,4±11,5

0,388

KIMT(cm)

0,077±0,0145

0,075±0,0177

0,018

BUN; kan üre nitrojeni, KIMT; karatis intima mediya kalınlığı, DBP; diyastolik kan
basıncı,OAP; ortalama arteryal basınç RRV; renal residual volume, SBP; sistolik
kan basıncı, TSAT; transferin satürasyonu, VKI; vüvut kitle indeksi,
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SS-10
Kronik Hemodiyaliz Hastalarinda Sıvı Volüm Durumunun
Değerlendirilmesinde Biyoelektriksel İmpedans Analizinin Yeri
Hande Selvi Öztorun1, Zeynep Kendi Çelebi2, Senem Koçak2, Sim Kutlay2,
Gökhan Nergizoğlu2, Neval Duman2, Şehsuvar Ertürk2
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Kronik HD tedavisi altındaki hastalarda morbidite ve mortalitenin
en önemli sebebi olan kardiyovasküler hastalık ve komplikasyonlarından
kaçınmak için, optimal sıvı durumunun elde edilmesi kritik bir önem taşır. Bu hastaların kuru ağırlıklarının doğru biçimde belirlenmesindeki bir
başarısızlık, tüm kardiyovasküler mortaliteye katkıda bulunur. Bu yüzden
hastaları, optimal bir sıvı durumuna getirmek için uygulanan diyaliz ile ilgili
değerlendirmeler önem taşır. Biz çalışmamızda kronik hemodiyaliz hastalarında BİA’nın sıvı volüm durumunun değerlendirilmesinde klinik ve ekokardiyografik incelemelere ek bir katkısı olup olmadığını saptamayı amaçladık.
Bunun için hastaların kuru ağırlıklarında çalışma başlangıcında yapılan BİA
verilerine göre değişiklikler yapıp, 3. ay sonunda klinik, ekokardiyografik
ve BİA değerlendirmelerini tekrarlayarak bu yöntemleri birbirleriyle karşılaştırdık.
Gereç, YÖNTEM-BULGULAR: Ocak 2013 - Haziran 2013 arasında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Ünitesi’nde en az
3 aydır kronik HD tedavisi uygulanmakta olan 96 hastadan, kriterleri karşılayan ve kontrol ölçümleri yapılabilen 46 hasta ile çalışma tamamlandı. Katılımcıların 0 ve 3. aylarda klinik ve biyokimyasal incelemelerine ek olarak,
BİA, NDH, Ekokardiyografik VKİ çapı, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı
takibi yapıldı. Başlangıç BİA verilerine göre kuru ağırlık hedefleri belirlendi
ve HD programları hedef kiloya göre değiştirildi. Klinik olarak sorunu olmayan hastalarda hedef kiloya ulaşılabildi, 3. ay sonunda kontrol tetkikleri
yapıldı. Hastaların ortalama BİA 0. ay ve 3. ayda yapılan değerler sırasıyla 0,65±3,30 ve -0,30±1,49 litre olarak tespit edildi. İki ölçüm arasındaki karşılaştırma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p= 0,141). Ekokardiyografik
vena kava inferior çapları 0. ve 3. ayda sırası ile 13,3±3,02 ve 15,9±3,32
mm olarak bulundu. İki ölçüm karşılaştırıldığında 3. aydaki vena kava inferior çapının başlangıçtakinden anlamlı olarak geniş olduğu görüldü. (p<
0,05). Başlangıç ve 3. aydaki Kt/Vüre, hematolojik ve biyokimyasal parametreler, ambulatuvar kan basıncı izlemi verileri ve NDH ölçümleri arasında
da istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız kronik HD hastalarında sıvı volüm durumunun değerlendirilmesinde HD seansı sonrasında yapılan BİA verilerinin
klinik bulgulara bir üstünlüğü olmadığını göstermiştir. Bu hasta grubunda
sıvı volüm durumunu belirleyecek ideal yöntemin bulunması için daha ileri
çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel sertlik, Biyoimpedans analizi, Volüm kontrolü
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GİRİŞ: Kortikosteroid, antiproliferatif ajan ve kalsinörin inhibitörü kombinasyonu renal transplant alıcılarında güncel standart tedavi rejimidir. Bir
çok transplantasyon merkezinde antiproliferatif ajan olarak mikofenolat
mofetil (MMF), azatioprine tercih edilmektedir. Gastrointestinal intolerans,
MMF’in sık yan etkilerinden biridir. Gastrointestinal yan etki bakımından
MMF ile enterik kaplı mikofenolik asidin (MFA) karşılaştırıldığı çalışmalarda çelişkili sonuçlar mevcuttur. Gastrointestinal yan etki varlığında MMF/
MFA’nın doz azaltımı önerilmekle birlikte, doz azaltımı rejeksiyon riskinde
artışa yol açabilir. Gastrointestinal yan etkilerinin yönetiminde MMF/MFA’in
kesilerek azatioprine geçilmesi alternatif bir stratejidir. Bu çalışmanın amacı
MMF/MFA ilişkili diyare varlığında azatioprin tedavisine geçmenin etkinlik
ve kısa dönem güvenliğinin değerlendirilmesidir.
METOD: Böbrek nakil ünitemizde MMF/MFA tedavisi altında iken ilaç ilişkili
diyare nedeniyle MMF/MFA kesilerek azatioprine geçilen ve ilaç değişikliği
sonrası en az bir yıl takip edilen 50 böbrek nakil hastası çalışmaya alındı.
Hastaların ilaç değişikliği öncesi diyarelerinin enfeksiyöz nedenleri serum
CMV virüs yükü, gayta yayma ve kültürü, difficile toksin tetkikleri ile ekarte
edilmişti. Tedavi değişikliğinin diyarenin düzelmesi üzerine etkisi, bazal ve
bir yıllık takip sonrası kreatinin değerleri, tedavi değişikliği sonrası biyopsi
ile kanıtlanmış rejeksiyon epizodları ve greft kayıpları değerlendirildi.
SONUÇLAR: Çalışmaya ortalama yaşı 35,6±12,1 yıl olan 50 renal transplant
alıcısı (29 erkek, 21 kadın) alındı. Azatioprine geçildikten sonra 45 hastada
diyarenin düzeldiği tespit edildi. Persistan diyaresi olan vakaların 4’ünde renal yetmezlik etyolojisinin amiloidoz, 1 hastada ise diyabet olduğu saptandı. 3 hastada biyopsi ile kanıtlanmış akut rejeksiyon epizodunun geliştiği,
farklı 3 hastada da 1 yıllık takip sürecinde greft kaybı olduğu görüldü. Bu 6
hastanın hepsinin azatioprine geçmeden önceki 1 yıl içerisinde rejeksiyon
epizodu geçirdiği tespit edildi. 2 hastanın meyelosüpresyon nedeni ile azatioprine devam edemediği saptandı. Azatioprine devam edebilen ve renal
epizod yaşamayan 42 hastanın bazal ve 1 yıl takip sonundaki ortalama kreatinin değerlerinde farklılık görülmedi (1.52±0.62 vs. 1.58±0.82, p>0.05).
TARTIŞMA: Bu çalışma MMF/MFA ilişkili diayere varlığında azatioprine
geçmenin diyarenin düzelmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Ancak
amiloidoz vakalarında MMF/MFA ilişkili diyare düşünmeden önce amiloidozun gastrointestinal tutulumunun ekarte edilmesi gerekmektedir. Azatioprine geçtikten sonra gelişen tüm rejeksiyon ve greft kayıplarının, kısa süre
önce rejeksiyon öyküsü olan hastalarda ortaya çıkması, diğer hastalarda
bazal ve 1 yıl takip süresi sonundaki kreatinin değerlerinde anlamlı farklılık olmaması; azatioprinin yakın zaman içinde rejeksiyon gelişmemiş renal
transplant alıcılarında MMF/MFA ilişkili diyarede güvenle kullanılabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Azatioprin, böbrek nakli, diyare, mikofenolat mofetil
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SS-12
Son Dönem Böbrek Hastalarında Renal Transplantasyon Öncesi ve
Sonrası Pulmoner Arter Basınçlarının Değerlendirilmesi
Ekin Kırcalı1, Cansın Tulunay Kaya2, Kenan Ateş3, Kenan Keven3, Neval
Duman3
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji BD
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD
GİRİŞ: Pulmoner hipertansiyon (HT), kronik böbrek hastalığında (KBH) oldukça sık görülmektedir. Güncel çalışmalarda, özellikle hemodiyaliz (HD)
hastalarında % 59 kadar yüksek prevalansta olduğu belirtilmektedir. Bu
hastalarda pulmoner HT, mortalite ve morbiditenin bağımsız bir faktörü
olarak görülmektedir. Bu çalışmada, KBH hastalarında böbrek nakli ile pulmoner arter basınçları arasındaki ve bunların greft böbrek fonksiyonuyla
olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-11
Renal Transplant Alıcılarında Mikofenolat Mofetil İlişkili Diyarede
Azatiyopürinin Etkinliği ve Kısa Dönem Takipte Güvenliliği
Tolga Yıldırım, Yusuf Ziya Şener, Rahmi Yılmaz, Mustafa Arıcı, Bülent
Altun, Yunus Erdem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

YÖNTEM: Bu prospektif çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’ nda böbrek naklinden önce ve sonra takip edilen 87 hasta alındı. Hastaların preoperatif, postoperatif erken (3. ay) ve geç (12. ay)
dönemdeki demografik verileri, rutin takip edilen serum testleri, ekokardiyografi bulguları kaydedildi. Pulmoner hipertansiyona neden olabilecek
kardiyak, pulmoner başka bir hastalığı olan hastalar ile aydınlatılmış onam
vermeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: 40 erkek ve 47 kadından oluşan hasta grubumuzun nakil yaş
ortalaması 42,6 ± 11,7’ ydi. Hastaların pretransplant sistolik pulmoner arter
basınç (sPAB) ortalaması 36,6 ± 7,97 mmHg, posttransplant erken dönemde 31,7 ± 5,5 mmHg geç dönemde de 30,1 ± 6,2 mmHg olup anlamlı düşüş
saptandı (p< 0,05). Pretransplant pulmoner HT oranı % 72,4 iken postransplant 3.ayda %36,7 12.ayda % 22,9’ a geriledi. Hastaların pretransplant
sPAB değerlerinin trigliserit (TG) ve parathormon (PTH) ile pozitif korele
olduğu saptandı. Pretransplant ort. Hb ve albümin değerlerininse sPAB
ile ters orantılı olduğu belirlendi (p< 0,05). Canlı vericiden transplant olan
hastaların posttransplant üçüncü aydaki ort. GFH değeri 78,3 mL/ dk/ 1,73
m2 iken kadavradan nakil olan hastalarda bu değer 66,6 mL/ dk/ 1,73 m2
bulunup istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p< 0,05). Nakil öncesi KBH
süresinin uzunluğuyla pretransplant sPAB değerleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı korelasyon gözlendi (p< 0,05). Kadavradan böbrek alan ve
preoperatif dönemde sPAB≥ 40 mmHg olan hastalarda erken dönem greft
böbrek fonksiyonu anlamlı düşük saptandı (p< 0,05).
SONUÇ: KBH süresi uzadıkça, hastalarda pulmoner HT gelişme ihtimali artmaktadır. Böbrek nakliyle sPAB, posttransplant erken ve geç dönemlerde
pulmoner HT sınırının altına düşmektedir. SDBH hastalarında pulmoner HT
oldukça sık görülmekte olup KBH süresi, anemi, hipoalbuminemi, hipertrigliseridemi, hiperparatiroidi, kalsiyum düzeyiyle ilgili olabilir. Pulmoner HT
ile ya da diyaliz süresiyle erken ya da geç dönem greft böbrek fonksiyonu
arasında ilişki saptanmamıştır. SDBH hastalarında pretransplant pulmoner
HT taranmalı, pulmoner HT tespit edilirse posttransplant erken ve geç dönemde takip edilmeli ve gerekirse tedavi uygulanmalıdır. Pulmoner HT’ nin
böbrek naklinde greft böbrek fonksiyonunu negatif etkileyip etkilemediğine
dair daha geniş çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, son
dönem böbrek hastalığı, hemodiyaliz, periton diyalizi
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SS-13
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Nutrisyonel Durum İle
Vasküler Kalsifikasyon, FGF-23 ve Fetuin-A Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi
Yelda Öztürk1, Neval Duman2
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Kronik HD hastalarında kardiyovasküler olaylara bağlı yıllık mortalite
oranı, normal popülasyona göre 10-20 kat artmıştır. Önemli bir kardiyovasküler olay risk belirteci olan vasküler kalsifikasyon sıklığı da son dönem
böbrek hastalığında (SDBH) artmıştır ve bu hastalarda akselere ateroskleroz gelişiminde önemli rol oynar. SDBH’ da malnutrisyon, inflamasyon
ve ateroskleroz arasındaki ilişki de MIA sendromu olarak tanımlanmıştır.
Biz de bu çalışmamızda, kronik HD hastalarının basit ve pratik bir indeks
olan Geriatrik Nutrisyonel Risk İndeksi (GNRI) ile belirlediğimiz nutsiyonel
durumlarının; vasküler kalsifikasyon varlığı ve vasküler kalsifikasyon belirteçleri olan FGF-23 ve Fetuin A ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
METOD: Bu çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Hemodiyaliz Ünitesi’ nde en az 3 aydan beri kronik HD tedavisi uygulanan
79 hasta alındı. Nutrisyonel durumları GNRI yanında vücut kitle indeksi
(VKİ) ve s.albumin (serum albumin) değeri ile de değerlendirildi. Vasküler
kalsifikasyon varlığı; lateral abdominal radyografilerin değerlendirilmesinde
hesaplanan abdominal aortik kalsifikasyon skorlama (AAK) değerine göre
saptandı. Tüm hastalarda serum FGF-23 ve Fetuin-A düzeyleri çalışıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 55,25±15,14 (37 K
/42E) idi. GNRI ile nutrisyonel durumlarını değerlendirdiğimiz 79 hastanın
ort. GNRI 100,56±5,85 olup; sadece 3 hastada (%3,8) GNRI <92 bulundu
ve malnutrisyon olduğu kabul edildi. GNRI’ nin CRP ile negatif (p:0,018
r:−0,266), albumin ile pozitif ilişkisi (p:0,000 r: 0,724) olduğu görüldü. Ayrıca çok değişkenli analizde CRP’nin, GNRI’ nin bağımsız değişkeni olduğu
saptandı ( β katsayısı:−0,123 p:0.001).
Lateral abdominal radyografileri değerlendirilen 74 hastanın; 39’
unda(%52,7) vasküler kalsifikasyon var iken, 35’ inde (%47,3) vasküler
kalsfikasyon yoktu ve her iki gurubun GNRI değerleri arasında anlamlı fark
bulunmadı (p:0,67). Çok değişkenli analizde; hasta yaşı, DM varlığı, hipertansiyon / antihipertansif ilaç sayısı ve CRP’ nin kalsifikasyonun bağımsız
değişkenleri olduğu görüldü. Vasküler kalsifikasyonu olan ve olmayan
hastalarımızın ort. VKİ değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p:0,021)
ancak her iki gurubun s.albumin değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı
(p:0,51).
Hastalarımızda nutrisyonel durum ve vasküler kalsifikasyon varlığı ile FGF23 ve Fetuin A düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05).
SONUÇ: Nutrisyonel durumları normal olan kronik HD hastalarında; ileri
yaş, DM varlığı, hipertansiyon/ antihipertansif ilaç sayısı ve CRP düzeyi
vasküler kalsifikasyon gelişiminde önemli risk faktörleridir. Nutrisyonel
durumu iyi/ normal olan kronik HD hastalarında CRP değeri, GNRI’ nin
bağımsız değişkeni olarak gösterildiğinden artmış CRP düzeyleri vasküler
kalsifikasyon gelişiminde önemli rol oynayabilir. Bu nedenle özellikle kronik HD hastalarında CRP düzeylerinin ve CRP düzeyinde sinsi artışın yakın
izlemi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Fetuin-A, FGF-23, geriatrik nutrisyonel risk indeksi, son
dönem böbrek hastalığı, vasküler kalsifikasyon
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SS-14
Böbrek Vericilerinde Nefrektominin İdrar Angiotensinojen Düzeyine
Etkisi: Bir Yıllık İzlem Çalışması
Zeynep Kendi Celebi1, Ahmet Peker2, Sim Kutlay1, Senem Koçak1, Acar
Tüzüner3, Şehsuvar Ertürk1, Kenan Keven1, Şule Şengül1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Radyodiyagnostik Anabilim Dalı
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı
AMAÇ: İdrar angiotensinojeninin (iAGT), kronik böbrek yetmezliğinde, hipertansiflerde, glomerülonefritlerde ve böbrek alıcılarında arttığı ve böbrek
hasarı gelişimi açısından risk faktörü olabileceği bildirilmektedir.Bu çalışmada amacımız, canlı böbrek vericilerinde nefrektomi sonrası ilk yıl içinde
iAGT seviyelerini izleyerek, kan basıncı, glomerüler filtrasyon hızı(GFH),
proteinüri ve kalan böbrekteki kompanzatuar değişikliklerle ilişkisini araştırmaktı.
METOD: Mayıs-2013 ve Mart-2014 tarihleri arasında 20 canlı böbrek vericisi çalışmaya alındı. Preoperatif, postoperatif 6. ay ve 1. yılda VKİ, ofis kan
basıncı ölçümleri, proteinüri, tahmini GFH(CKD-EPI),ürik asit, elektrolitler,
vericide kalacak böbreğin volumü kaydedildi. Preoperatif ve postoperatif
15.gün, 1.,6. ve 12. Aylarda ELİSA yöntemi ile iAGT bakıldı.
BULGULAR: Bir verici izlemdeki veri eksikliği nedeniyle ve 3 verici ACEi/
ARB kullanımı nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Böbrek vericilerinin 13’ü kadın, 3’ü erkekti ve ortalama yaş 48 ± 9, ortalama vücut kitle indeksi 29 ± 3
kg/m², ortalama tGFH 98 ± 15 ml/dk/1,73 m² olarak saptandı.
Nefrektomi sonrası bazal değerlere göre tüm zaman dilimlerinde serum
kreatinin, iAGT/Krea ve iAGT/pro değerlerinin yüksek seyrettiği ve tGFH
değerlerinin 1 yıl boyunca bazale göre düşük kaldığı saptandı. İdrarda pro/
krea oranının başlangıçta artmakla birlikte 6.aydan sonra bazal değerlere
döndüğü, vericide kalan böbreğin renal volümünde de 6.ayda 29 cm3/m²,
1.yılda ise 47 cm3/m² artış gözlendiği saptandı. İlk 1 yıl içinde, iAGT/krea ve
iAGT/pro oranları, SKB, DKB, tGFH ve renal volüm değişiklikleriyle korelasyon göstermiyordu. Altıncı aydaki iAGT/krea oranı 1.yıldaki pro/krea oranı
ile pozitif yönde korelasyon gösteriyordu (r=0,639, p=0,008).
SONUÇ: Vericilerde nefrektomi sonrası idrar AGT’deki artış; hiperfiltrasyon
ve kompansatuar hipertrofinin bir sonucu ya da azalan GFH ile birlikte erken
renal hasarın bir göstergesi olabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, idrar anjiotensinojeni, kompanzatuar
hipertrofi, unilateral nefrektomi
Tablo1: Nefrektomi öncesi değerlerle karşılaştırılmalı olarak çalışma parametrelerindeki ilk 1 yıl içindeki değişiklikler
Parametre
Kreatinin (mg/
dl) (ort ± SS)
tGFH
(mldk/1.73
m²) (ort ± SS)
Ürik asit (mg/
dl) (ort ± SS)
Spot idrar
Protein/krea
(g/d)
(ort ± SS)
Ofis SKB
(mmHg)
(ort ± SS)
Ofis DKB
(mmHg)
(ort ± SS)
İdrar AGT/krea
(ort ± SH)
İdrar AGT/pro
(ort ± SH)
Renal Volüm/
VYA (cm3/
m²)

Preoperatif

Postoperatif
15. Gün

Postoperatif
1. ay

Postoperatif
6. Ay

Postoperatif
1. yıl

p

0,73±0,14

1,09±0,25***

1,09±0,26***

1,01±0,2***

1,06±0,2***

***p<0,001

98±15

68±18***

67±20***

72±17***

68±16***

***p<0,001

4,5±1,1

4,2±1,2**

5,0±1,3***

4,9±1,2***

5±1,3***

**p<0,01
***p<0,001

0,06±0,01

0,09±0,04**

0,08±0,04*

0,09±0,08#

0,06±0,02#

*p<0,05
**p<0,01
#p>0,05

112±13

119±11#

113±7#

114±17#

110±9#

#p>0,05

73±8

77±9#

78±6#

76±9#

72±6#

#p>0,05

4,75±0,70

17,4±4,9**

28,8±6,58**

36,1±8,3**

23,9±7,7*

77±13

187±38**

312±47***

450±65***

300±62**

151±31***

169±29***

122±22

tGFH: tahmini glomerüler filtrasyon hızı, krea: kreatinin, pro: protein,
AGT:angiotensinojen, VYA: vücut yüzey alanı
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*p<0,05
**p<0,01
**p<0,01
***P<0,001
***P<0,001
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GİRİŞ: KBH’da morbidite ve mortalitenin en sık nedeni kardiyovasküler hastalıklardır (KVH). Arteriyel sertlik (AS); sistolik HT ve sol ventrikül hipertrofisine neden olarak KVH risk artışına neden olmaktadır. AS belirlenmesinde,
nabız dalga hızının (NDH) ölçülmesi altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir. NDH ölçümü yanında güçlendirme (augmentasyon, Aİx) indeksi ölçümü de AS varlığının saptanmasında kullanılmaktadır. Herpes virüs
ailesi üyesi olan Sitomegalovirus (CMV), insanlarda sık görülen bir kronik
enfeksiyon etkenidir. CMV kronik enfeksiyonunun, kronik enflamasyona
neden olarak KVH’lar ile ilişkisi araştırılmış, çelişkili sonuçlar bildirilmiştir.
Bu çalışmada periton diyalizi (PD) hastalarında CMV kronik enfeksiyonu ile
AS arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

Figür

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-15
Kronik Sitomegalovirus enfeksiyonu periton diyalizi hastalarında
arteriyel sertliği arttırır mı?
Necmi Eren1, Fatma Tuğba Çatan2, Ceyla Eraldemir3, Sibel Gökçay Bek4,
Serkan Bakırdöğen5, Betül Kalender Gönüllü1
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kocaeli
4
Çanakkale Onsekiz Mart Ünivesitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Çanakkale
5
Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
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Nabız dalga hızı ve güçlendirme indeksi ile CMV IgG arasındaki ilişki

Tablo: Arteriyel sertlik ile ilişkili faktörler
Yaş (yıl)

VKİ (kg/m²)

Albümin (g/dl)

CMV IgG

NDH (m/
sn)

r=0.912,
p<0.001*

r=0.466,
p=0.001*

r=-0.411,
p=0.003*

r=0.290,
p=0.043*

Aİx (%)

r=0.447,
p=0.001*

r=0.255,
p=0.074

r=-0.278,
p=0.051

r=0.317,
p=0.027*

*P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma kesitsel-gözlemsel olarak planlandı. Çalışmaya 18-75 yaş arasında KBH olan ve PD tedavisi gören hastalar alındı. Çalışmaya dahil olma kriterleri: en az 3 ay süre ile PD tedavisi almış olmak olarak
belirlendi. Atriyal fibrilasyonu, kalp kapak yetersizliği, kalp duvar hareket
bozukluğu, serebrovasküler ve periferik arter hastalık öyküsü olan, son 3
ay içerisinde peritonit atağı geçirmiş, malignitesi olan hastalar ise çalışma
dışı bırakıldı. Hastaların oturur pozisyonda sağ koldan Mobil-O-Graph PWA
model nabız dalga analizi cihazı ile NDH ve Aİx ölçümleri yapıldı. Hastalardan alınan kanlardan rutin biyokimyasal tetkikler yanında, CMV IgG kemiluminesans mikropartikül immunassay (CMIA) yöntemiyle Abbott Architecht
İ2000SR cihazında analiz edildi.
BULGULAR: PD uygulayan 112 hastadan, çalışmaya alınma kriterlerine
uyan 50 hasta (kadın n=26) alındı. Ortalama yaş 51±12 olarak saptandı. Hastaların ortalama NDH 7.96±1.83 m/sn, Aİx ortanca değeri % 26,5
(18,75-35,5) olarak ölçüldü. Hastaların CMV IgG titresi ile NDH ve Aİx
arasında aynı yönde anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla r=0.290, p=0.043;
r=0.317, p=0.027). Yaş, VKİ ve NDH ile aynı yönde (sırasıyla r=0.912,
p<0.001; r=0.466, p=0.001), albümin ve NDH ile ters yönde (r=-0.411,
p=0.003) anlamlı ilişki saptandı (tablo). Buna karşın yaş, VKİ ve albümin ile
CMV IgG titresi arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA: CMV seropozitivite oranı yaş ile birlikte artmaktadır. CMV kronik enfeksiyonunun KVH’lar ile ilişkisi özellikle immünosupresif ilaçlar kullanan organ nakli olmuş hastalarda gösterilmiştir. Yakın zamanda yapılan
bir çalışmada evre II-IV KBH’da (n=215) kronik CMV enfeksiyonu ile AS
arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda yaş, VKİ, albümin gibi
inflamasyon belirteçleri ile AS arasında anlamlı ilişki saptanırken, CMV IgG
titresi ile bu belirteçler arasında ilişki olmadığı gözlendi. Bunun yanında
CMV IgG titre artışının AS ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu göz önüne alındığında, CMV kronik enfeksiyonuna bağlı enflamasyonun AS gelişiminde
bağımsız bir risk faktörü olabileceği düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel sertlik, kronik sitomegalovirüs enfeksiyonu,
periton diyalizi
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SS-16
Unilateral nefrektomili hastalarda uzun dönem kardiyovasküler riskin
değerlendirilmesi
Sultan Özkurt1, Yusuf Karavelioğlu2, Macit Kalçık3, Ahmet Musmul4,
Ahmet Uğur Yalçın1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Eskişehir
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Çorum
3
Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Araştırma Hastananesi, Kardiyoloji
Bölümü, Çorum
4
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD,
Eskişehir
GİRİŞ: Unilateral nefrektominin kısa dönem cerrahi riskleri nisbi olarak
düşüktür ve kalan böbrekteki glomerüler filtrasyon hızında(GFR) hızlı
kompensatuar artış gerçekleşir.Bununla birlikte hipertansiyon, proteinüri,
kardiovasküler risk gibi uzun dönem sonuçları hakkında çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Egzersiz esnasında oluşan hemodinamik değişiklikler kardiyovasküler hastalıkların belirleyicisi olabilir ve hastanın mevcut kardiyovasküler durumu hakkında bilgi verebilir. Egzersize yanıt olarak aşırı kan basıncı
yükselmesi ‘’egzersize hipertansif yanıt’’ olarak değerlendirilir ve istirahatte
normal kan basıncına sahip olan kişilerde unborn HT’un habercisi olabilir, endotelyal disfonksiyon göstergesidir ve kardiyovasküler hastalıkların
patafizyolojisinde önemli rol oynayabilir.Unilateral nefrektomili hastalarda
GFR’deki düşüşün mutlak kan basıncı düzeyini etkilenmeksizin sirkadiyen
kan basıncı ritmindeki bozuklukla ilgili olduğuna dair endişeler bulunmaktadır ve kan basıncındaki sirkadiyen ritmin kısmen böbrekler tarafından belirlendiği düşünülmektedir. Bu çalışmada donor dışı herhangibir nedenle
unileteral nefrektomi yapılan hastalarda sadece renal kitle kaybına bağlı oluşabilecek kan basıncındaki gündüz-gece değişimini ve egzersize hipertansif yanıtı değerlendirmeyi amaçladık ve bu amaçla çalışmaya normotansif,
nondiyabetik ve böbrek fonksiyonları bozuk olmayan hastaları dahil ettik.
YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 43,41±9,99 yıl, 15’i erkek (%46.9) 32
unilateral nefrektomi yapılan hasta ve yaş ortalaması 47,00±6,13 yıl, 17’i
erkek (%42.5) sağlıklı kotrol grubu alındı. Her iki grupta da ofis kan basıncı
ölçümü, ambulatuar kan basıncı ölçümü, treadmill egzersiz testi ve rutin
labaratuvar analizleri çalışıldı.
BULGULAR: Nefrektomi süresi ortalama 12 (9-22) yıl idi. eGFR (CKD-EPİ)
değeri hastalarda 87,83±14,73ml/dk, kontrol grubunda 92,95±14,28 ml/dk
olup anlamlı istatistiksel fark yoktu (p=0.140). Spot idrarda protein/Cr oranı hastalarda 0.137(0.068-0.254), kontrol grubunda 0.087 (0.05-0.116),
(p=0.011) olup, nefrektomili hastalarda anlamlı yüksekti ancak 150 mg’ın
altındaydı.Ofis kan basıncı ölçümleri ve kalp hızları gruplar arasında benzerdi. Hasta ve kontrol grubunda ambulatuar kan basıncı ölçümüne göre gündüz, gece ve 24 saatlik kan basıncı ölçümleri, gece/gündüz ortalama kan
basıncı oranı benzer bulundu.Treadmill egzersiz testi sonuçları ve egzersize
hipertansif cevap da gruplar arasında benzerdi.
SONUÇ: Çalışmamızda unilateral nefrektomiden 12 yıl (mean 9-22) sonra
DM, HT gibi geleneksel kardiyovaskuler risk faktörleri olmayan hastalarda
sadece renal kitle kaybına bağlı olarak sirkadiyen kan basıncı ritminde değişiklik olmadığını, egzersize hipertansif yanıtın bozulmadığını gördük.Renal
açıdan ise böbrek fonksiyonlarının korunduğunu, kontrol grubuna kıyasla
unilaterall nefrektomili hastaların anlamlı fakat klinik açıdan önemli olmayan
miktarda proteinürilerinin geliştiğini tesbit ettik.
Anahtar Kelimeler: ambulatuar kan basıncı,kardiyovasküler risk,treadmill
egzersiz testi,unilateral nefrektomi
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Demografik, klinik özellikler ve kardiyovasküler parametreler
Hasta grubu
n=32

Kontrol grubu
n=40

P değeri

Nefrektomi etyolojisi

Nefrolityasis
20(%62,5)
Enfeksiyon 7
(%21,9)
Travma 5(%15.63)

Yaş (yıl)

45.50 (38.25-49.00)

48.00 (40.2552.00)

0.143 **

Cins (erkek/kadın)

15/17

17/23

0.895
** *

Nefrektomi süresi (yıl)

12.00 (9.00-22.00)

Vücut kitle indeksi (VKi) (kg/m²)

27.90 (24.41-31.24)

27.32 (25.8030.93)

0.725 **

Kalp hızı (vuru/dk)

69.50 (60.50-76.75)

65.00 (61.2569.00)

0.133 **

Ofis sistolik kan basıncı (mm/Hg)

118.63±8.85

114.80±9.01

0.076 *

Ofis diastolik kan basıncı (mm/
Hg)

75.34±7.89

74.43±7.02

0.608 *

Hemoglobin (g/dl)

13.95±1.57

13.92±1.58

0.937 *

Açlık glukozu (mg/dl)

96.13±11.41

94.90±7.05

0.597 *

Üre (mg/dl)

31.88±7.99

31.50 (25.2537.50)

0.284 *

Kreatinin (mg/dl)

0.88 (0.80-1.03)

0.80 (0.65-1.00)

0.011 **

Spot idrar protein/Cr

0.137(0.068-0.254)

0.087(0.050.116)

0.011**

Trigliserid (mg/dl)

135 (97.25-172)

111.5(85.5176.3)

0.579**

Total kolesterol (mg/dl)

185.63±43.8

205.275±48.66

0.08*

HDL kolesterol (mg/dl)

45(41.25-52.75)

48.5(42-58)

0.136**

LDL kolesterol (mg/dl)

97.5(86.25-137.25)

121(98-152)

0.61**

eGFR (CKD-EPI)

87.83±14.73

92.95±14.28

0.140 *

Albumin (g/dl)

4.70 (4.60-4.98)

4.70 (4.40-4.88)

0.370 **

Sodyum (mEq/l)

139.50 (139.00142.00)

140.00(139141.8)

0.809 **

Gece/gündüz ortalama kan basıncı
oranı

0.91± 0.69

0.90± 0.50

0.343*

Egzersize hipertansif yanıt n(%)

6 (%18.8)

2 (%5)

0.127***
*

*T Test. Mean±Std. Deviation, **Mann-Whitney Rank Sum Test. Median (25%75%), *** Chi-Square Tests, **** Fisher’s Excact Test
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Hipertansiyon dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan ve yarattığı komplikasyonlar nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden oldukça önemli bir hastalıktır. Yaygınlığının aksine; hipertansif hastaların, durumlarının farkında
olma, tedaviye uyum ve kan basıncı (KB) kontrol oranları bir hayli düşük
kalmaktadır. Bu çalışmada amacımız, hipervoleminin hipertansiyon etiyolojisinde en önemli faktör olduğunu göstermek ve volüm regülasyonu yoluyla tansiyon regülasyonu sağlamanın kardiovasküler risk faktörleri üzerine
etkilerinin gösterilmesidir. Diüretik kullanımının volüm düzeylerini kontrol
ederek kardiyovasküler hedef organ hasarı üzerine iyileştirici etkisi olduğunu tespit etmeye çalıştık.
Çalışmamız, antihipertansif tedavi olarak diüretikli antihipertansif ilaç kullanan ve diüretiksiz antihipertansif ilaç kullanan hastalar arasında, kardiyovasküler risk faktörlerini belirlemek amacıyla yapılan ambulatuar kan basıncı takipleri, ekokardiyografik bulgular, karotis intima-media kalınlıkları,
endotel fonksiyonları ve biyoimpedans cihazi ile ölçülen volüm durumlarını
karşılaştıran prospektif bir çalışmadır.
Araştırmamıza, 27’si diüretikli antihipertansif kullanan ve 23’ü diüretiksiz
antihipertansif ilaç kullanan olmak üzere 50 hasta dahil edilmiştir. Hastalar
12 ay boyunca takip edildi.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

Diüretik kullanımına göre sıvı yükü ve rölatif sıvı yükü düzeylerinin
izleme göre değişimi

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-17
Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Negatif Sıvı Dengesinin Endotel
ve Kardiyak Fonksiyonlara Etkisi
Ali Yeşiltepe1, Oğuzhan Sıtkı Dizdar1, Hasan Görkem1, Engin
Dondurmacı2, Eyüp Özkan2, Ali Koç3, Ahmet Oğuz Baktır2, Ali İhsan
Günal1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç
Hastalıkları Kliniği
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Radyoloji Kliniği

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Diüretik kullanımına göre kardiyovasküler bulgular
Diüretik
kullanan

Diüretik
kullanan

Diüretik Diüretik kul- Diüretik kul- Diüretik kulkullanan lanmayan
lanmayan
lanmayan

Değişkenler Bazal

12. Ay

p

FMD

13,0±3,9

15,7±4,7

KİMK

0,83±0,1

0,78±0,1

SV kitle
indeksi

Bazal

12. Ay

p

Δp

<0,001* 9,8±3,1

9,3±3,4

0,231

<0,001*

<0,001* 0,85±0,1

0,84±0,1

0,685

<0,001*

108,9±27,0 94,3±22,8 <0,001* 95,5±25,6

110,4±27,4

<0,001*

<0,001*

SKB mean

125,6±15,1 120,9±12,1 0,055

130,8±19

131,8±16,7

0,695

0,103

DKB mean

78,9±9,9

74,8±6,5

0,008*

82,8±12,8

83,6±10,9

0,661

0,035*

Dipper%

10,8[0,621,4]

15,1[3,926,3]

0,003*

5,9[1,922,8]

6,8[(-3)15,4]

0,217

0,002*

Nondipper

13(48,1)

7(25,9)

0,031*

15(65,2)

15(65,2)

0,999

<0,001*

Hastaların 12. ay izleminde diüretik kullanan grupta Akım Bağımlı Dilatasyon (FMD) düzeyi ve dipper yüzdesi diüretiksiz antihipertansif ilaç alan gruba kıyasla daha yüksek saptanırken; Karotis İntima Media Kalınlığı (KİMK)
ve Sol Ventrikül Kitle İndeksi (SVKİ) düzeyi ise daha düşük bulundu. Sıvı
yükü negatif izlenen hastalarda pozitif izlenenlere göre, 12. ayda, FMD ve
dipper yüzdesinde artma, KİMK ve SVKİ düzeylerinde ise azalma tespit edilmiştir.
Çalışmanın başından itibaren hedef organ hasarı olan 7 hastada çalışma
süresince iyileşme sağlanmış olup, bu hastaların 12. ay takiplerinde KİMK
ve SVKİ düzeylerinde düşme, FMD ve dipper düzeylerinde yükselme saptanmıştır. Ayrıca bu 7 hastada kan basıncı düzeyleri anlamlı olarak düşüş
göstermiştir.
Volüm düzeylerindeki azalma ile ambulatuar kan basıncı düzeylerindeki
azalma arasında pozitif korelasyon saptanmıştır.
Hipertansiyon takibinde ve kardiyovasküler mortalite ile ilişkili parametrelerde daha iyi sonuç alabilmenin kilit noktasının daha iyi volüm regulasyonu
sağlanması olduğu görülmüştür. Hedef organ hasarında volüm düzeylerinin de SVKİ ve KİMK kadar önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Volüm, FMD, SVKİ, KİMK, Hedef organ
hasarı
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SS-18
Beyaz önlük hipertansiyonu olan hastalarda prediabet varlığı abartılı
sabah kan basıncı dalgalanması ile ilişkilidir
Hasan Kadı, Eyüp Avcı
Balıkesir Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
GİRİŞ-AMAÇ: Ofis kan basıncı ölçümlerinin yüksek olmasına karşılık ofis
dışı kan basıncının normal olması beyaz önlük hipertansiyonu (BÖH) olarak
tanımlanır. BÖH olan hastalarda kardiyovasküler olayların sıklığının arttığı
bilinmektedir.Gece en düşük sistolik kan basıncı ile sabah uyandıktan sonra
2 saat içindeki sistolik kan basıncı ortalaması arasındaki fark sabah kan
basıncı dalgalanması (SKBD) olarak adlandırılmaktadır. Abartılı SKBD olan
hastalarda kardiyovasküler olayların daha fazla olduğu bildirilmiştir. Prediyabet makro ve mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkilidir ve tüm dünyada giderek endemik hale gelmektedir.
Çalışmanın amacı; BÖH olan hastalarda pre-diabet ile SKBD arasında ilişki
olup olmadığını araştırmaktır.
MATERYAL-METOD: Ambulatuvar kan basıncı izlemi (AKBİ) yapılmış olan
hastalar incelenerek BÖH tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı. Hipertansiyon veya antihipertansif ilaç kullanımı, bilinen kardiyovasküler hastalık,
diyabet, hamilelik, atriyal fibrilasyon, uyku bozukluğu, psikiyatrik hastalık,
psikiyatrik ilaç kullanımı ve kronik böbrek hastalığı olanlar çalışmadan dışlandı.
Ofis kan basıncı ölçümü: On dakika dinlendikten sonra 5 dakika aralıklarla
yapılan iki ölçümün ortalaması alındı.
Ambulatuvar kan basıncı izlemi: Yirmi dört saatlik kan basıncı monitörizasyonu (AKBİ) için otomatik AKBİ cihazı kullanıldı. Manşon nondominant
kola takılarak 24 saat boyunca 30 dakikalık aralıklarla ölçüm yapacak şekilde ayarlandı. Hastaların yatma ve sabah uyanma saatlerini kaydetmeleri
istendi. Tüm hesaplamalar hastaların belirttikleri yatma ve kalkma saatlerine göre yapıldı. Beş dakika aralıklarla ölçülen 2 ofis kan basıncı değeri
ortalamasının ≥140/90 ve AKBİ’de 24 saatlik ortalama kan basıncı <130/80
mmHg olması BÖH olarak tanımlandı. Açlık kan şekerinin 100 - 125 mg/
dl aralığında olması pre-diabet olarak tanımlandı. Sabah uyandıktan sonra
ilk iki saat içindeki sistolik kan basıncı ortalamasından gece ölçülen en düşük sistolik kan basıncı ile bu ölçümün öncesi ve sonrasındaki ölçümlerin
ortalamasının çıkarılması ile SKBD hesaplandı. Açlık kan şekeri 100 mg\
dl’den daha az olanlar “pre-diyabet (-) grup”, 100-125 mg\dl olanlar ise
“pre-diyabet (+) grup” olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: Çalışma kriterlerine uyan 129 hastanın 51’i pre-diyabet (-)
grupta, 78’i pre-diabet (+) grupta idi. Pre-diyabet (+) grupta sabah uyandıktan sonraki 2 saatlik kan basıncı ortalaması ve SKBD pre-diyabetik olmayan
gruba göre daha fazla idi. Bunun yanında trigliserid ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol düzeyleri de pre-diyabet (+) grupta daha fazla bulundu.
Her iki gruptaki hastaların demografik ve AKBİ bulguları Tablo 1’de gösterilmiştir.
SONUÇ: Beyaz önlük hipertansiyonu olan pre-diyabetik hastalarda prediyabetik olmayanlarla karşılaştırıldığında, SKBD daha fazla idi. Bu hasta
grubunda abartılı SKBD kardiyovasküler istenmeyen olayların artmasına
katkıda bulunabileceğinden bu hastaların yakından takip edilmesinin gerektiği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Beyaz önlük hipertansiyonu, sabah kan basıncı dalgalanması, pre-diyabet
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Her iki gruptaki hastaların bazal karakteristik özellikleri ve 24 saatlik
ambulatuvar kan basıncı ölçüm sonuçları
Grup/Değişken

Pre-Diyabet
(-)
n=78

Pre-diyabet
(+)
n=51

p

Yaş, yıl, ort±SS

43.4±7.7

45.4± 5.4

0.089

Cinsiyet, kadın, n (%)

42 (54)

35 (69)

0.096

BKİ, kg/m2, ort±SS

26.14±1.9

27.84±2.3

0.458

Kreatinin, mg/dl, ortanca (minimum-maksimum)

0.8 (0.6-1)

0.8 (0.6-1.2)

0.241

Kolesterol, mg/dl, ort±SS

194±28

207±29

0.008

Trigliserit, mg/dl, ort±SS

144±48

177±62

0.002

HDL, mg/dl, ort±SS

47±10

43±8

0.047

LDL, mg/dl, ort±SS

117±26

119±34

0.490

Ofis SKB/ DKB, mmHg, ort±SS

152±7/87±10 154±8/87±9

0.130/0.823

24 saat SKB/DKB, mmHg, ort±SS

119±8/68±5

118±7/67±5

0.790/0.344

Gündüz SKB/DKB, mmHg, ort±SS

121±9/78±9

122±7/75±9

0.488/0.247

Gece SKB/DKB, mmHg, ort±SS

114±10/69±8 112±9/68±7

0.356/0.471

Gece en düşük SKB, mmHg, ort±SS

97±6

96±5

0.450

Sabah uyandıktan sonra 2 saatlik SKB,
mmHg, ort±SS

120±3

124±7

<0.0001

Sabah kan basıncı dalgalanması, mmHg,
ort±SS

23±7

28±9

0.002

BKİ: Beden kitle indeksi, DKB: Diyastolik kan basıncı, HDL: Yüksek dansiteli
lipoprotein-kolesterol, LDL: Düşük dansiteli lipoprotein kolesterol, SKB: Sistolik
kan basıncı, ort±SS: Ortalama±standart sapma
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GİRİŞ: Hipertansiyon prevelansı tüm dünyada önemli derecede artış göstermektedir. Bununla birlikte gerek sağlık kuruluşlarının gerekse medya
kurumlarının katkıları ile insanların hipertansiyon farkındalıklarında büyük
artış gözlenmektedir. Ailesinde hipertansiyon tanısı olan ya da baş ağrısı,
burun kanaması, baş dönmesi veya ani görme problemleri yaşayan hastalar olası hipertansif olmaları nedeni ile hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaktadırlar. Ve bu hastaların çoğunda hipertansiyon olmadığı, normotansif
oldukları gözleniyor. Biz semptomatik olan normotansif hasta grubundaki
bu hastaların bazısında revers dipper hipertansiyon olabileceğini ve bunun
semptomlara hem de subklinik ateroskleroza neden olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu çalışmamızda normotansif hasta grubunda revers
dipper düzeyini ve subklinik ateroskleroz ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmaya, ayaktan kan basıncı ölçümü sonuçlarına göre normotansif oldukları saptanmış 542 hasta dahil edildi. Hastalar yapılan tansiyon
holter sonuçlarına göre; revers dipper, non-dipper, dipper ve extreme dipper diye dört gruba ayrıştırıldı. Subklinik ateroskleroz bulguları olarak 24
saatlik idrar protein atılımı, lipit paneli, yüksek duyarlılıklı C reaktif protein
(CRP) ve hemogram düzeyleri incelendi.
BULGULAR: Araştırma popülasyonun %10,1’i (n:55) revers dipper,
%42,3’ü (n:229) nondipper, %40,6’sı dipper (n:220), ve %7’si (n:38)
extreme diper hastalardan oluştu. Revers dipper grubunda diğer gruplara kıyasla ortalama diyastolik kan basıncı (DKB) düzeyi, ortanca CRP, ortanca idrar protein atılımı ve ortalama LDL düzeyi diğer gruplara kıyasla
daha yüksek saptandı(p<0,05), ortalama HDL düzeyi ise düşük saptandı.
Revers dipper grubunda idrar protein atılımı düzeyi ile sistolik kan basıncı
(r=0,476,; p<0,001), DKB (r=0,523; p<0,001), monosit düzeyi (r=0,427;
p=0,001), LDL kolesterol (r=0,399; p=0,003), trigliserid (r=0,328; p=0,014)
ve CRP düzeyi (r=0,627; p<0,001) arasında pozitif korelasyon saptandı.
Çok değişkenli doğrusal regresyon modelinde revers dipper grupta; Log
(idrar protein atılımı) düzeyini öngören bağımsız prediktörler; DKB (B±SE=
0,116±0,055; p=0,025), log (WBC) (B±SE= 0,626±0,122; p<0,001) ve log
(CRP) (B±SE= 0,218±0,018; p<0,001) olarak saptandı (Tablo).
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SS-20
Sleeve gastrektominin ambulatuvar kan basıncı ve proteinüri üzerine
etkileri
Yasemin Coskun Yavuz1, Can Sevinç1, Emrah Cengiz2, Serkan Yavuz3,
Orcun Altunoren4, Ertan Bülbüloğlu2
1
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Genel Cerrahi ABD
3
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
4
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nefroloji BD
Obezite, tüm dünyada prevelansı artan önemli morbidite ve mortaliteye yol
açan ciddi bir sağlık problemidir. Bu morbiditelerden biri hipertansiyondur.
Bu çalışmada amacımız, laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) yapılan
obez hastalarda ambulatuvar kan basıncı (ABPM), dipper-nonsdipper patern, spot idrar protein/kreatinin oranı ve diğer laboratuvr parametreleri
üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Çalışmaya obezite nedeniyle (LSG)
planlanan 44 hasta dahil edildi. Hastalara LSG öncesi ve 3 ay sonra 24 saatlik ABPM yapıldı. Bazal ve cerrahi sonrası demografik ve laboratuar verileri
kaydedildi. LSG sonrası, 3. ayın sonunda, gündüz diastolik, gece sistolik
ve diastolik kan basıncında anlamlı azalma gözlendi. Kilo kaybı ile diastolik
kan basıncı arasında negatif korelasyon bulundu. Cerrahi sonrası hastaların
kullandıkları antihipertansif sayısında anlamlı azalma ve tetkiklerinde spot
idrar protein /kreatinin oranında, beyaz küre, nötrofil, platelet ve açlık kan
şekerinde anlamlı azalma bulundu. Sonuç olarak LSG yapılan obez hastalarda cerrahiden sonra 3 ay gibi kısa bir sürede, kan basıncı ve proteinüride
anlamlı azalma tespit edildi.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-19
Normotansif hasta grubunda revers dipper ve klinik önemi
İhsan Ateş1, Gökhan Yırgın1, Bilal Katipoğlu1, Burak Furkan Demir1, Fatih
Dede2
1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara, Türkiye
2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Ankara, Türkiye

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Anahtar Kelimeler: ABPM, laparaskopik sleeve gastrektomi, obezite,
proteinüri

TARTIŞMA: Semptomatik normotansif hasta grubunda yaklaşık % 10 hasta da revers dipper paterninde kan basıncı saptandı. Bu hasta grubunda
subklinik ateroskleroz bulguları ve hedef organ hasarı düzeyi diğer gruplara
kıyasla daha yüksek saptandı. Bu sonuçlar nomotansif olupta revers dipper
paterninde kan basıncı yüksekliği olan hastaların tedavi yaklaşımı açısından
gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: primer hipertansiyon, revers dipper, subklinik ateroskleroz
Tablo
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SS-21
Böbrek Nakli Alıcılarında Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemlerinin
Prognostik Önemi
Zeynep Kendi Celebi1, Sibel Turhan2, Sim Kutlay1, Şehsuvar Ertürk1,
Kenan Keven1, Şule Şengül1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
GİRİŞ: Böbrek nakli alıcılarında kardiyovasküler(KV) mortalite diyaliz hastalarına göre azalmakla beraber yine de hasta kaybının en önemli sebeplerindendir. Geleneksel KV risk faktörlerine ek olarak immunsupresif ilaç kullanımı ve kan basıncı(KB) yüksekliği bu hastalarda kardiyak mortaliteyi normal
popülasyona göre arttırmaktadır. Bu hastalarda KV riski ve greft fonksiyonunu ön gördürmede ev, ofis veya ambulatuar kan basıncı izleminin(AKBİ)
rolü bilinmemektedir. Bu çalışmada farklı kan basıncı ölçüm yöntemlerinin
3 yıllık prognostik önemini araştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transplantasyon Ünitesi’nde izlemde olan, böbrek nakli üzerinden en az 6 ay geçmiş, idame dozda immunsupresif ilaç kullanan hastalar alındı. Hastaların
ofis, ev ve AKBİ yapıldı. Eş zamanlı nabız dalga hızı (NDH) ve ekokardiyografi ölçümleri yapıldı. Yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı ve biyokimyasal parametreleri kayıt edildi. Tüm hastalar 3 yıl süreyle KV olay, greft sağkalımı ve greft
fonksiyonu açısından izlendi.
SONUÇLAR: Çalışmaya 48 hasta alındı. Beş hastada DM, 30 hastada HT, 7
hastada hiperlipidemi, 6 hastada ASKH öyküsü vardı.
Üç yıllık izlem sonunda 2 hasta kaybı, 5 greft kaybı ve 8 KV olay gerçekleşti. 3 hastada NSTEMI, 1 hastada koroner arter bypass operasyonu, 2
hastada atrial fibrilasyon, 1 hastada ani kardiyak ölüm, 1 hastada torasik
aort anevrizması, 1 hastada posttransplant lenfoproliferatif hastalık ve buna
bağlı ölüm, 3 hastada ise greft kaybı gerçekleşti.
Ev, ofis ve AKBİ arasında anlamlı uyumluluk gözlendi (ICCsistolik=0,809,
ICCdiyastolik=0,795). Farklı KB ölçüm yöntemleriyle elde edilen sistolik ve
diyastolik KB ve hasta özellikleri Tablo 1’de, KV olay gelişimi ve greft kaybı için risk faktörü olan parametreler Tablo 2’de verilmiştir. Sol ventrikül
kütle indeksi (SVKİ) ile ev-ofis sistolik KB ve AKBİ sistolik ve diyastolik KB
pozitif korelasyon gösterdi. NDH ise ev-ofis-AKBİ sistolik KB ile pozitif korelasyon gösterdi. NDH ve SVKİ arasında da pozitif ilişki saptandı (p=0,006,
r=0,435).
TARTIŞMA: Bu çalışmada, böbrek alıcılarında ofis, ev ve ambulatuar kan
basıncı ölçümlerinin birbirleriyle korele olduğu ve SVKİ ve NDA ile ilişkili
oldukları bulunmakla birlikte, KV olay gelişimi üzerine AKBİ’de gece diyastolik kan basıncı düşüklüğü, greft kaybı gelişimi üzerine de yine AKBİ tüm
gün DKB yüksekliğinin bağımsız risk faktörleri olduğu bulunmuştur. Daha
uzun izlem süreli, daha fazla olgu ile yapılacak izlem çalışmaları, yüksek
riskli bu hasta grubunda AKBİ’nin rolünün daha iyi ortaya konulmasını sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, ambulatuar kan basıncı izlemi, ev kan
basıncı, ofis kan basıncı, sol ventrikül kütle indeksi,
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Tablo 1.Genel Hasta Özellikleri, Kan Basıncı Ölçümleri, Kardiyovasküler olay gelişimi için çok değişkenli cox regresyon analizi sonuçları
Parametre
Cinsiyet (Kadın/Erkek)
Yaş (ort ± SD)
Nakil tipi (Canlı/Kadavra)
Diabetes Mellitus
(n, +/-)
Hipertansiyon (n, +/-)
Hiperlipidemi (n, +/-)
Nakil sonrası izlem (ay) (ort
± SD)
Nabız Dalga Hızı (m/s) (ort
± SD)
eGFH (ml/dk/1,73m2 ) (ort ±
SD, CKD-EPI)
Ofis SKB (mmHg)
(ort ± SD)
Ofis DKB (mmHg)
(ort ± SD)
Ev tüm gün SKB mmHg (ort
± SD)
Ev gündüz SKB mmHg (ort
± SD)
Ev gece SKB (ort ± SD)
Ev tüm gün DKB
(ort ± SD)
Ev gündüz DKB
(ort ± SD)
Ev gece DKB
(ort ± SD)
AKBİ tüm gün SKB
(ort ± SD)
AKBİ gündüz SKB
(ort ± SD)
AKBİ gece SKB
(ort ± SD)
AKBİ tüm gün DKB (ort ± SD)
AKBİ gündüz DKB
(ort ± SD)
AKBİ gece DKB
(ort ± SD)
SVKİ (ort ± SD)

KV olay
(+)
n=8
3/5
50 ± 11
6/2

KV olay
(-)
n=40
21/19
44 ± 11
27/13

p

Greft kaybı Greft kaybı
p
(+) n=5
(-) n=43

0,701
0,177
0,676

3/2
46 ± 8
5/0

21/22
45± 11
28/5

>0,05
0,936
0,167

4/4

1/39

0,002

2/3

3/40

0,077

7/1
4/4

23/17
3/37

0,110
0,002

3/2
1/4

27/16
6/37

>0,05
0,562

52 ± 68 54 ± 55 0,347

50 ± 51

54 ± 57

0,974

9,4 ±
1,8

8,9 ± 1,4

8,1 ± 1,8

0,776

71 ± 18 78 ± 24 0,456

52 ± 17

79 ± 22

0,013

126 ±
25

122 ±
17

123 ± 15

121 ± 11

0,415

78 ± 4

81 ± 11 0,453

82 ± 7

81 ± 10

0,764

0,943

122 ± 7

121 ± 13

0,890

0,773

124 ± 9

120 ± 13

0,560

0,899

119 ± 6

122 ± 13

0,743

7,9 ±
1,6

125
±17

118 ±
12
121 ±
119 ± 4
13
121 ± 121 ±
15
12

0,164

0,571

75 ± 7

81 ± 7

0,06

85 ± 6

80 ± 8

0,167

76 ± 9

82 ±9

0,145

88 ± 9

80 ± 8

0,167

0,033

82 ± 5

79 ± 8

0,502

0,796

123 ± 15

121 ± 11

0,726

0,765

124 ± 20

123 ± 11

0,784

0,748

123 ± 11

119 ± 12

0,602

74 ± 8

81 ± 7

120 ±
12
122 ±
11
118 ±
14
76 ± 3

122 ±
11
123 ±
12
120 ±
12
82 ± 8

0,044

87 ± 8

80 ± 5

0,129

78 ± 4

84 ± 9

0,085

87 ± 5

83 ± 9

0,142

73 ± 5

80 ± 9

0,045

85 ± 10

78 ± 8

0,148

118 ±
21

105 ±
25

0,261

106 ± 19

107 ± 25

0,898

%95 CI

KARDİYOVASKÜLER OLAY

B

p

Hazard
ratio

AKBİ gece DKB

-0,337

0,002

0,714

SVKİ

0,073

0,004

1,075

0,133

0,048

1,142

0,5790,880
1,0241,129

GREFT KAYBI
AKBİ tüm gün DKB

1,0011,303

eGFH; tahmini glomerüler filtrasyon hızı, SKB; sistolik kan basıncı, DKB; diyastolik kan basıncı, SVKİ; sol ventrikül kütle indeksi, CI; confidence interval
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PS-001
Hipomagnezemi’si olan hastalarda Diyabet ve Prediyabet sıklığının
belirlenmesi. Artan insülin direnci hipomagnezemi’ye yol açabilir
mi?
Hakkı Yılmaz1, Tahir Darcin2, Canan Demir3, Aynur Aktaş4,
Ziyaaddin Hamurcu5
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Memorial Ankara Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
5
Özel Ortadoğu Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Hipomagnezemi’nin hipokalemi, hipokalsemi ve metabolik alkaloz
gibi etkilerinin yanı sıra kardiyovasküler etkilerinin de olduğu bilinmektedir.
Yeni tanı koyulan diyabetik hastalarda da sıklıkla rastlanan elektrolit bozukluklarından biridir. Yapılan çalışmalarda hipomagnezemi’nin (serum Mg2+
<0.7 mmol/L) Tip 2 Diabetes mellitus ile kuvvetli ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Biz de bu çalışmada hipomagnezemi(serum Mg2+ <1.8 mg/dl) tespit
edilen hastalardaki diabet, prediyabet durumu ve insülin direncini tespit
etmeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Ocak 2014- Aralık 2015 dönemleri arasında kliniğimize başvuran bilinen bir hastalığı olmayan (kardiyovasküler hastalıklar, diyabetes mellitus, kanser, kronik enfeksiyon ve bağdokusu hastalığı) ve ilaç
kullanım öyküsü bulunmayan 40-60 yaş aralığındaki 784 hastayı inceledik.
Bu hastaların 92’sinde hipomagnezemi(serum Mg2+ <1.8 mg/dl) bulundu.
Yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi uyumlu 92 ardışık hipomagnezemi(serum
Mg2+ <1.8 mg/dl) tespit edilmeyen hasta da kontrol grubu olarak alındı. Tüm hastalara (n=188) 75 gr oral glukoz tolerans testi(OGTT) yapıldı.
Diyabet tanısı: APG (açlık plazma glukoz) (en az 8 saatlik açlığı takiben)
≥126 mg/dl, OGTT’de 2. saat PG≥200 mg/dl, bozulmuş glukoz toleransı:
OGTT’de 2. saat PG 140-199 mg/dl, bozulmuş açlık glukozu (en az 8 saatlik açlığı takiben) 100- 125 mg/dl. Bozulmuş açlık glukozu veya bozulmuş
açlık glukozu olan hastalar prediyabet olarak kabul edildi. İnsülin direnci
HOMA-IR formülü ile hesaplandı: HOMA-IR=[Açlık Glikoz(mg/dl) x Açlık
İnsülin(mU/l)] /405. HOMA-IR skoru ≥2.5 olan hastalar insülin direnci pozitif (HOMA-IR[+] ) olarak kabul edildi.
BULGULAR: Hipomagnezemisi olan grupta 61 hastada diabetes mellitus;
28 hastada prediyabet tespit edildi. Hipomagnezemisi olmayan grupta Tip
2 diyabets mellitus sadece 2 hastada bulunurken 9 hastada prediyabet bulundu. Hem diyabet sıklığı (p<0.01) hemde prediyabet sıklığı (p<0.01) hipomagnezemisi olan grupta olmayan gruba göre anlamlı yüksekti. HOMA-IR
skorunun serum magnezyum düzeyi ile güçlü negatif bir korelasyonu olduğu gösterildi(r = -0.843, p<0.001).
SONUÇ: Hipomagnezemi tespit edilen hastaların diyabet ve prediyabet açısından incelenmesi yararlı olacaktır. Yüksek insülin direnci hipomagnezemi
gelişmesine yol açan bir faktör olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hipomagnezemi, Diyabetes Mellitus, Prediyabet,
İnsülin direnci.

30

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-002
Hepatit B Aşısı Yapılmış Diyaliz Hastalarında Occult Hepatit B
Prevelansı
Can Hüzmeli1, Ferhan Candan1, Ayşe Şeker1, Gökhan Bağcı2, Lale
Akkaya1, Mustafa Zahir Bkıcı3, Mansur Kayataş1
1
Cumhuriyet Üniversitesi, Nefroloji Bilim dalı, Sivas
2
Cumhuriyet üniveritesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Sivas
3
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıbbı Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı, Sivas
Giriş: Hemodiyaliz hastaları arasında hepatit B virüs (HBV) infeksiyon prevelansı halen yüksek seyretmektedir. Bulaş sıklığı da yüksek olmasından
dolayı HBV aşısı rutin olarak önerilmektedir. Fakat aşılamaya rağmen HBV
aşısına yanıt oranları topluma göre düşük bulunmaktadır. Occult hepatit B
infeksiyonu (OBI), pencere dönemi dışında HBsAg negatif iken kan veya
dokularda HBV deoksiribonükleik asidinin (DNA) varlığı olarak tanımlanır.
Çalışmanın amacı hepatit B aşısı yapılmış diyaliz hastalarında OBI prevelansını saptamak.
MATERYAL-METOD: Çalışma cumhuriyet üniveristesi tıp fakültesi Nefroloji
bölümünde 1 Ocak-31 Aralık 2014 yılında yapıldı. Çalışmaya diyaliz tedavisi gören, HBV enfeksiyonuna karşı aşılanmış ve çalışmaya katılmayı kabul
eden toplam 200 hasta alındı. Hastalarda HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, antiHCV ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) HBV DNA bakıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 200 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması
59,57±14,89 (18-91), 179 hemodiyaliz ve 21 periton diyaliz hastasıydı.
Anti-HBs pozitifliği 135 (%67,5), anti-HBs negatifliği 65 (% 32,5), anti-HBc
negatifliği 142 (%71), anti-HBc pozitifliği 58 (29), anti-HCV 7 (%3,5) olarak bulundu. Hastaların serokonversiyon oranı %32, seroprotektion %35,5
olarak bulundu. OBI prevelansı % 1,5 (3) tespit edildi. Hasstaların klinik ve
demografik verileri tablo 1’de verildi.Hepatit B aşısına yanıt ile serum kreatinin, serum albumin, potasyum ve hemodiyaliz süresi arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulundu. 25 (OH) D vitamini ile seroprotection arasında
istatistiksel olarak anlamlı olmayan pozitif bir ilişki saptandı.
Sonuç: Occult hepatit B diyaliz hastalarında HBV bulaşı için potansiyel bir
risk oluşturmaktadır. OBI tanısı için serolojik testler yetersiz kalacağından
PCR ile araştırılmalıdır. Bizim çalışmamızda OBI prevelansı %1,5 olarak
tespit ettik. Diyalize başlanacak hastaların hepsine rutin olarak bakılması
ve önlemlerin alınması ile HBV enfeksiyonu daha da azaltılacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Hepatit B Aşısı, Occult hepatit B, Diyaliz
Tablo 1; Hastaların klinik ve laboratuar verileri
Cinsiyet
Yaş ortalaması
Diyaliz tipi
Diyaliz süresi (ay)
Antı-HBs pozitifliği
Anti-HBs negatifliği
Anti-HBc pozitif
Anti-HBc negatif
Anti-HBeAg pozitifliği
Anti-HBe negatifliği
Anti-HCV pozitifliği
Occult Hepatit B prevelansı
Alanin aminotransferaz
Aspartat aminotransferaz
Serum kreatinin
Kan üre azotu
Potasyum
Kalsiyum
Fosfor
25 (OH) D vitamini
Albumin
C-reaktif protein
Hemoglobin
Hemotokrit
URR
Kt/v

Kadın 114
Erkek 86
59,57±14,89(18-91)
Hemodiyaliz 179
Periton diyalizi 21
65,09± 52,89 (8-288)
135 (%67,5)
65 (%32,5)
58 (%29)
142 (%71)
19 (%9,5)
181 (%90,5)
7 (%3,5)
3 (%1,5)
13,31±10,30 (3-71)
16,44±9,94 (3-78)
7,4±2,65(1,9-17)
62,36±17,98(22-137)
4,98±0,85(2,9-6,6)
8,64±0,81(5,2-10,6)
4,48±1,39(0,70-10,0)
11,13±5,63(0,7-45)
3,80±0,51(2,2-5,2)
24,4±37,1 (0,1-263)
11,06±1,64 (7-15)
34,42±5,27 (21,6-46)
68,39±8,53 (26-89)
1,54±0,54(0,4-5,6)
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Giriş: Kronik Böbrek hastalarında böbrek hasarının süresi ve derecesi arttıkça cilt bozuklukları (kserozis, hiperpigmentasyon, kaşıntı vs) görülme
riski de artmaktadır. Bu çalışmada, farklı tedavi şekillerinde ve farklı evrelerde olan kronik böbrek hastalarında dermatolojik bulguların ciddi derecede
pruritus nedeni olarak bilinen T hücre sitokini olan interlökin 31 (IL-31) ve
epidermisin nemlenmesinde önemli bir rol oynayan seramidi metabolize
eden UDP glukoz seramid glikozil transferaz (UGCG) enzimi düzeyleri ile
ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Yaş ortalaması 46 ±17 yıl olan 145 hasta bu çalışmaya
alındı. Çalışma grupları:
Grup 1: Ortalama 49 ± 44 aydır kronik hemodiyaliz programında olan 30
hastayı içeren hemodiyaliz grubu
Grup 2: Ortalama 43± 37 aydır kronik periton diyaliz programında olan 26
hastayı içeren periton diyaliz grubu
Grup 3: Ortalama allogreft ömrü 34 ± 50 ay ve ortalama serum kreatinin
değeri 1.48 ± 0.99 mg/dL olan 30 renal transplant hastasını içeren böbrek
nakli grubu
Grup 4: Ortalama serum kreatinin değeri 4.56 ± 2.56 mg/dL olan evre 1 ile
evre 5 arasında kronik böbrek hastalığı olan 29 hastayı içeren kronik böbrek
hastası grubu
Grup 5: Ortalama serum kreatinin değerleri 0.67 ± 0.25 mg/dL olan 30 sağlıklı kişiyi içeren kontrol grubu
Tüm gruplardaki hastaların serum IL-31 ve UGCG düzeyleri ELİSA yöntemi
ile ölçülüp hastaların dermatolojik bulguları dermatoloji uzmanları tarafından değerlendirildi.
Sonuçlar: Tüm data değerlendirildiğinde, kaşıntının glomerüler filtrasyon
hızı, serum hemoglobin ve albumin düzeyleri ile anlamlı derecede ters orantı gösterdiği saptanmıştır (p<0.05). Gruplar analiz edildiğinde, kaşıntı varlığı
grup 2’de kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek saptanırken,
grup 3’te kaşıntı varlığı ise grup 1, 2 ve 4’e oranla daha düşük bulundu
(p<0.05). Gruplar arasında kserozis, hiperpigmentasyon ve alopesi görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenirken, serum
IL-31 ve UGCG düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı (tablo 1).
Ancak grup 4’te tırnak bulgularından dikey sırtlanma olanların IL-31 düzeyleri bu bulgu olmayanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Ek olarak
grup 2’de kaşıntı semptomu olanların serum UGCG düzeyleri olmayanlara göre anlamlı derecede düşük saptandı (p<0.05). Son olarak grup 4’te
kserozis bulgusu olanların serum UGCG düzeyleri bu bulgusu olmayanlara
kıyasla anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05).
Tartışma: Çalışmamızın sonuçları, kronik böbrek hastalarında, UGCG’nin
kaşıntı ve kserozis gelişiminde koruyucu olabileceğini, IL-31’in ise tırnakta
dikey sırtlanma gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: IL-31, kronik böbrek hastalığı, tırnak ve cilt bozuklukları, UDP glukoz seramid glukosil transferaz.
Kronik Böbrek Hastalarında Dermatolojik Bulgular
Tanı
Kserozis
Pigmentasyon
Alopesi

Grup 1
% 83.3
%43.3
%53.3

Grup 2
%46.2
%50
%42.3

Grup 3
%30
%43.3
%23.3

Grup 4
%44.8
%37.9
%17.2

Grup 5
%3.3
%3.3
%13.3
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PS-004
Renal Transplantasyon Olmuş Hastalarda Renal ve Hasta
Sağkalımına Etki Eden Faktörler
Nazım Onur Şahin1, Kübra Kaynar2, Şükrü Ulusoy2, Serdar Türkyılmaz3,
Ömer Kutlu4, Gamze Çan5, Muammer Cansız2, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü5,
Aykut İçel1, Ebru Yılmaz6, Ahmet Yıldızlar6
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
5
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
6
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Organ Nakil
Koordinatörlüğü

POSTER BİLDİRİLER

PS-003
Kronik Böbrek Hastası Olanlarda Serum Il-31 Ve UDP Glukoz Seramid
Glikozil Transferaz Düzeylerinin Dermatolojik Bulgular İle İlişkisi
Beyhan Güvercin1, Kübra Kaynar2, Deniz Aksu Arıca3, Birgül Kural4,
Şükrü Ulusoy2, Muammer Cansız2, Leyla Baykal3, Ayşe Şentürk4, Gamze
Çan5, Ceyda Kolaylı5
1
Karadeniz teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
5
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
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Giriş: Bu çalışmanın amacı, merkezimizde böbrek nakli yapılmış hastaların
greft ve hasta sağkalımlarını ve bu sağkalımlara etki eden faktörleri araştırmaktır.
Metod: 2009-2016 yılları arasında merkezimizde renal transplantasyon
yapılmış 48 erişkin hastanın bilgileri bilgisayar kayıtlarından retrospektif
olarak araştırıldı. Hastaların nakil öncesi diyaliz süreleri, listeye yazıldıktan
sonra bekleme süreleri, nakil sonrası takip süreleri ve takip boyunca serum
kreatinin ve glomerül filtrasyon hızı düzeylerinin seyri, mortalite bilgileri,
greft kaybı tarihleri, komorbiditeleri, donor özellikleri, cerrahi ve medikal
komplikasyonlar retrospektif olarak değerlendirildi. SPSS 23 versiyonu ile
Kaplan Meier ve Log Rank testleri ile analizler yapıldı.
Sonuçlar: Ortalama yaşı 39.6 ± 13.3 yıl olan, 27’si erkek, 21’i kadın olan
48 adet merkezimizde böbrek nakli yapılmış erişkin (>18 yaş) hasta bu çalışmaya alındı. Vakaların %68.8’i (n:33) kadavra vericiden, %31.3’ü (n: 15)
ise canlı vericiden böbrek nakli yapılmış olup, hastaların özellikleri tablo
1’de sunulmuştur. Canlı vericilerin nakil sonrası birinci yıl ortalama serum
kreatinin düzeyleri 1.15 ± 0.25 mg/dL olarak saptandı.
Tartışma: Merkezimizde böbrek nakillerinin %68.8’i kadavra donorden yapılmış olup, Avrupa nakil oranlarına (kadavra donorden yapılmış böbrek
nakil oranı %68) benzerdir. Merkezimizde birinci yıl ölüm sansürlü greft
sağkalımı, kadavra ve canlı vericiden yapılan böbrek nakillerinde sırasıyla
%93.8 ve %100 olup bu değerler Avrupa verilerine (kadavra ve canlı vericiden yapılan renal transplantasyon hastalarında 1. yıl greft sağkalımı sırasıyla % 92.7 ve % 96.3) benzer olarak görülmüştür. Gecikmiş greft fonksiyonu
gelişmesinin ve nakil sonrası eritrosit transfüzyonu ihtiyacı olmasının greft
sağkalımına anlamlı derecede negatif etkisi saptanırken, koroner arter hastalığı öyküsü varlığının, ileri donor ve alıcı yaşı olmasının ise hasta sağkalımına anlamlı derecede negatif etkisi olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Graft sağkalımı, Hasta sağkalımı.
Tablo 1 Böbrek Nakli olmuş hastaların özellikleri
Özellikler
Nakil öncesi diyalizde geçen süre (ay)
Listeye yazıldıktan sonra nakil olana
kadar geçen (bekleme) süre (ay)
Yaş (yıl)
Kadın/erkek
Nakil öncesi hemodiyalize girme
öyküsü
Nakil öncesi periton diyalizi öyküsü
Nakil öncesi hem hemodiyaliz hem de
periton diyalizi öyküsü
Preemptif nakil
Nakil öncesi alıcıda hipertansiyon
öyküsü
Soğuk iskemi süresi (dakika)
1. yıl Greft sağkalımı
5. yıl Greft sağkalımı
1. yıl Hasta sağkalımı
5. yıl hasta sağkalımı

Kadavra vericiden böbrek Canlı vericiden böbrek
nakli olmuş hastalar
nakli olmuş hastalar
100.8 ± 45
28.4 ±35.4

p Değeri
0.0001

33.2 ± 22.5

13.1 ±21.6

0.001

43.6 ± 13.1
16/17

30.7 ± 8.8
5/10

0.0002

% 66.7

% 66.7

% 24.2

% 6.7

% 9.1

% 6.7

-

% 20

% 72.7

% 66.7

966 ±269
% 93.8
% 81.5
% 87.1
% 87.1

106 ±56
% 100
% 100
% 92.9
% 92.9

0.00001
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PS-005
Trombositopenisi Ve Akut Renal Hasarı Olan Hastaların Klinik Seyri
Aykut İçel1, Serdar Karakullukçu2, Muhammed Ali Fural1, Abdülkadir
Çelik3, Merih Reis Aras1, Şükrü Ulusoy3, Mehmet Sönmez4, Kübra
Kaynar3
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Trabzon.
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
Trabzon.
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Trabzon.
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı,
Trabzon.
GİRİŞ: Trombotik mikroanjiyopatik hastalıklar [hemolitik üremik sendrom
(HUS) ve trombotik trombositopenik purpura (TTP)] mikroanjiyopatik
hemolitik anemi (MAHA), trombositopeni ve pekçok organın (böbrekler
ve santral sinir sistemi gibi) tromboz ilişkili iskemik hasarı ile karakterize
edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; trombositopenisi ve akut renal hasarı
olan hastalarda HUS ve TTP oranlarını ve bu hastaların klinik seyirlerini
araştırmaktır.
METOD: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya, 2014-2016 yılları arasında, kliniğimize akut renal hasar ile beraber trombositopeni veya MAHA
bulguları ile başvuran 17 hasta alındı. Dosya taramalarından, hastaların
hastaneye başvuru, taburculuk ve son poliklinik takip sırasındaki serum
kreatinin, hemoglobin, laktat dehidrogenaz (LDH), ADAMTS13 düzeyleri,
trombosit sayısı, inr ve üriner protein atılım değerleri öğrenildi. Ki kare,
Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri ile analizler yapıldı.
BULGULAR: Hastaların %64.7’si kadın olup ve ortalama yaş 40±10 olarak
bulundu. MAHA bulgusu hastaların %46.7’sinde saptandı. İshal ile başvuru
hastaların %52.9’unda bulundu. Düşük ADAMTS13 aktivitesi (<%5) hastaların %23.5’inde saptandı. Plasmaferez ve hemodiyaliz sırasıyla hastaların
%47.04 ve %58.73’üne uygulandı. Hastaların %47.02’sine steroid tedavisi
verildi. Hastaların %11.76 sına sadece destek tedavisi uygulandı. TTP tanısı
hastaların %29.4’ünde bulunurken, %17.6’sında HUS, %11.8’i Hanta virus
enfeksiyonu, %5.9’u HELLP ve %35.3’ünde diğer nedenler (kolajen doku
hastalığı, malignite, infeksiyon ilişkili renal yetmezlik) saptandı. Hastaneye
başvuru, taburculuk ve son poliklinik kontrolü (ortalama takip süresi 147 ±
150 gün) sırasındaki bulgular tablo 1’de sunulmuştur.
SONUÇ: Anemi, yüksek LDH seviyesi, trombositopeni, akut renal hasar ve
proteinürisi olan hastaların, trombotik mikroanjiyopatik hastalıklar (TMA)
açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu çalışmada bu özellikler ile
başvuran hastaların %47’sinde TMA bulunmuştur. Plasmaferez, steroid
tedavisi, destek tedavisi ile bu hastaların yönetiminde başarı sağlandığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi, Trombositopeni
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Tablo 1-Hastaların hastaneye kabul, taburculuk ve son poliklinik kontrollerindeki bulguları
Değişkenler

Başvuru
sırasındaki
değerler (a)

Taburculuk
sırasındaki
değerler (b)

son takip
sırasındaki
değerler (c)

p değeri

Serum
kreatinin
(mg/dL)

3.96 ±3.17

0.99 ± 0.39

0.81 ± 0.24

0.001 (a ile b karşılaştırıldığında)

Trombosit
sayısı (/
mm3)

63705 ±
60996

241533 ±
156657

282153 ±
132301

0.001 (a ile b karşılaştırıldığında)

Proteinüri
miktarı (g/
gün)

1.72 ± 1.92

0.26 ±0.51

-

0.013

LDH (U/L)

1214 ±
1253

303 ± 359

194.1
±46.08

0.001 (a ile b karşılaştırıldığında)

Hemoglobin (g/dL)

11 ± 3.38

9.87 ± 1.87

12.18 ±
1.68

0.001 (b ile c karşılaştırıldığında)
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PS-007
Kemirgen İlişkili Akut Böbrek Hasarı olan Hastaların Klinik Seyri
İdris Yıldız1, Nurcan İnce1, Volkan Karabacak2, Abdülkadir Çelik3, Şükrü
Ulusoy3, Gamze Çan2, Kübra Kaynar3
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Trabzon.
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
Trabzon.
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon.

AMAÇ: Dünya üzerinde tip 2 diyabet sıklığı giderek artmaktadır. Diyabetes
mellitus tedavisi için günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunsa da glisemik kontroldeki başarı oranları halen yetersizdir. Sodium Glucose Cotransporter (SGLT)2 inhibitörleri insülin etkisinden bağımsız etki gösteren
yeni bir sınıf antihiperglisemik ajanlardır. SGLT2 inhibitörleri idrarla glukoz
atılımını arttırarak plazma glukoz düzeylerini düşürürler. Bu gruptan Dapaglifozin, SGLT2’nin kompetetif, reversible ve oldukça selektif inhibitörüdür.

Giriş: Kemirgenler, pekçok zoonotik kaynaklı viral ve spiroket infeksiyonları
için önemli ara konak olmaktadır. Bunlar arasında, Leptospiroz ve Hanta
virüs ilişkili akut böbrek hasarı (ABH) bulunmaktadır. Hanta virüsler, insanlara infekte kemirgenlerin tükrük, idrar ve fekal sekresyonları ya da infekte
kemirgen ile direk temas ile bulaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, zoonotik
infeksiyonlar ile ilişkili ABH olan hastaların laboratuvar ve klinik özelliklerini
ve klinik seyirlerini araştırmaktır.

YÖNTEM: HbA1c düzeyi 7-8 arasında olan tek ajan olarak metformin kullanan ve potasyum düzeyini etkileyecek bir ilaç (Beta-blokerler, diüretikler,
NSAİD’ ler, ACE inhibitörleri, ARB) kullanmayan, hipokalemi ve hiperkalemi
ve renal yetmezliği olmayan 32 hastaya dapagliflozin 10 mg başlandı. Bu
hastalar 12 hafta sonra tekrar değerlendirildi. Plazma ve idrar potasyum
ve ozmolarite’nin yanısıra açlık kan glukozu, postprandial glukoz, HbA1c
ve VKİ(Vücut kitle indeksi) başlangıç anında ve 12 haftada ölçüldü. Trans
tübüler K + gradienti (TTKG)= (İdrar K+ x Plazma Osm/Plazma K+ x idrar
Osm) olarak hesaplandı.

Metod: Türk Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programı Laboratuvarı tarafından İFA ve blot analiz yöntemleri ile 2012-2016 yılları arasında
hanta virüs (11 hasta) ve leptospiroz (2 hasta) tanısı konulmuş hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaneye yatış ve taburculuk sırasındaki
serum kreatinin, trombosit, hemoglobin, laktat dehidrogenaz, miyoglobin,
albumin, idrar proteinüri miktarları dosya taramalarından öğrenildi.Mann
Whitney U ve Wilcoxon testleri analiz için kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya 32(20 kadın/12 erkek) hasta ile başlandı. 30 hasta
ile çalışma tamamlandı. Hastaların başlangıçtaki Plazma ortalama potasyumu 4.34 mEq/L iken çalışma sonunda 3.84 mEq/L oldu ve istatistiksel
anlamlı poasyum düzeyinde düşme meydana geldi (p =0.001). hastaların
başlangıçtaki TTKG düzeyleri ise 12. hafta sonunda belirgin olarak artmıştı(
Başlangıç TTKG=7.28 iken 12. hafta TTKG= 9.38; P = 0.038). 12. Haftada
hastaların %20’sinde(n=6) hipokalemi (K<3,5 mEq/L) tespit edildi. Ancak
hiçbir hastada (ağır hipokalemi serum potasyum değeri < 2.5 mEq/L) tespit
edilmedi.
SONUÇ: Dapagliflozin hiperkalemi ve ağır hipokalemiye yol açmaz. Ancak
dapagliflozin hafif hipokalemi gelişmesine yol açar. Potasyum düşmesi, renal potasyum eksresyonunun artması ile ilişkili olabilir. Dapagliflozin kullanan hastalarda potasyum düzeyinin takip edilmesi yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Dapagliflozin, Potasyum, Hipokalemi
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PS-006
Tip 2 Diyabet hastalarında, SGLT2 İnhibitörü Dapagliflozin’in
potasyum üzerine etkisi
Hakkı Yılmaz1, Canan Demir2, Aynur Aktaş3, İbrahim Yıldırım1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Memorial Ankara Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara

Sonuçlar: Ortalama yaşları 51 ±17 (23-82) yıl olan ve kadın/erkek oranı 3/10
olan hastaların hepsinde trombositopeni bulundu. Hastaların %61.5’inde
ishal olup, oligürik ABH %61.5’inde saptandı. Ortalama hastanede yatış
zamanı 20 ± 11 gün olup, proteinüri miktarı 2,3 ± 1,7 g/gün idi. Hastaların %76.9’unda hemodiyaliz indikasyonu gelişirken, mortalite 1 hastada
izlendi. Hastaların %84.6’sı kemirgen teması öyküsü bulunmadı. Tablo 1’de
hastaneye yatış ve çıkış sırasındaki bulgular sunulmuştur.
Tartışma: Kemirgen ilişkili infeksiyonlar, akut böbrek hasarı ile hastaneye
başvuran hastalarda etken olabilmektedir. Hastaların önemli bir kısmı temas öyküsü vermemekte olup, halk sağlığı önlemlerinin bu hastalıklardan
korunmada alınması gerekmektedir. Özellikle ishal, trombositopeni, nefrotik düzeyde olmayan proteinürik ABH olan hastalarda klinisyenin aklına
hanta virüs ya da leptospiroz gelmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Hanta Virüs, Leptospiroz
Hastaneye Yatış ve Taburculuk Sırasındaki Laboratuvar Bulguları
Değişkenler

Yatış Sırasında

Taburculuk Sırasında

p
Değeri

Serum Kreatinin değeri (mg/
dL)

4.94 ± 2.4

0.99 ± 0.26

0.002

Serum Albumin Düzeyi (g/dL)

2.82 ± 0.4

3.7 ± 0.4

0.002

Trombosit Değeri ( /mm3)

60153 ± 36
571

313833 ± 130399

0.002

Hemoglobin Değeri (g/dL)

13.8 ± 2.6

11.2 ± 1.3

0.012

CRP (mg/dL)

10.1 ± 8.1

1.13 ± 1.8

0.004
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PS-008
Tanıda Asid Baz Bozukluğunun Önemi; Postbulbar Stenoz Olgusu
Ömer Faruk Akgül1, Can Hüzmeli2, Kadir Gişi3, Ömer Kalaylı1
1
Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş
2
Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kahramanmaraş
3
Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kahramanmaraş
GİRİŞ: Postbulbar stenoz nadir görülen bir durumdur. Bulantı ve kusma
şikayetleri ile seyreder. Tanısında gastroskopi ve mide-duedenom grafisi
ile tanı konmaktadır. Duedenal ülserler nadir olarak postbulbar stenoza yol
açmaktadır. Metabolik alkaloz sıklıkla kusma veya diüretik uygulamaları sırasında ortaya çıkar.
OLGU: Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvuran 73 yaşında
erkek hastanın serum kreatinin değerleri yüksek olması üzerine hasta polikliniğimize gönderildi. Özgeçmişinde 6 ay önce apendektomi olmuş. Hikayesinde hastaya 2 kez gastroskopi yapılmış normal olduğu söylenmiş. Fizik
muayene kan basıncı 110/70 mmhg, nabız 80/dk, batında hassasiyeti mevcuttu. Laboratuar sonuçlarında kan ure azotu 45 mg/dl, serum kreatinin 2,1
mg/dl, ALT 11 IU/L, AST 25 IU/L, amilaz 105 IU/L, sodyum 139mmol/L,
potasyum 4mmol/L, klor 98mmol/l saptandı. Kan gazında metabolik alkaloz
saptandı (pH 7,50, HCO3 32mEq/L ve PCO2 45mmHg). Tam idrar tahlili
normaldi ve proteinüri saptanmadı. Renal ultrasonografide bilateral böbreklerde kistler mevcuttu. Hastanın kan gazında metabolik alkaloz olması
üzerine pilor stenozu ön tanısı ile tekrar gastroskopi yapıldı. Gastroskopi
sonucu duedenal ülser, postbulber darlık ve grade 1A özofajit tespit edildi.
Abdominal BT’de duodenom 2. ve 3. Ksımda divertikül ve bu düzeyde mide
ileri derecede distandü görünüm izlendi. Tedavide hidrasyon tedavisiyle
kreatinin seviyeleri normale dönen (kan ure azotu 20mg/dl, serum kreatinin
0,8mg/dl) hasta genel cerrahi tarafından gastroenterostomi ameliyatı yapıldı. Patoloji sonucu hiperplastik polip olarak değerlendirildi. İki ay sonraki
kontrol abdominal BT’de pankreas başı yaklaşık 5x3cm kitle tespit edildi
hastaya whipple ameliyatı (patoloji sonucu ampuller adenokarsinom) yapıldı. Cerrahi operasyon sonrası karın ağrısı ve kusma şikayetleri düzeldi.
Kontrol biyokimya değerleri normal sınırlardaydı.
SONUÇ: Kusma veya nazogastrik aspirasyon mideden hidrojen iyonlarını
uzaklaştırmakta ve metabolik alkaloz gelişmektedir. Hernekadar daha önce
değerlendirilmiş olsada, bizim hastamızda olduğu gibi akut böbrek hasarı
ve metabolik alkaloz tespit edilen hastalarda gastrointestinal sistem ile ilgili
patolojileri akla getirmekte fayda olacaktır.
Anahtar Kelimeler: postbulber stenoz,metabolik alkaloz,akut böbrek
yetmezliği
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PS-009
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertlik
ile s-Klotho ve FGF23 düzeyleri arasındaki ilişki
Ayça İnci1, Üstün Yılmaz1, Yasin Şahintürk1, Refik Olmaz1,
Hamit Yaşar Ellidağ2, Mehmet Acun1, Mehmet Biricik1, Metin Sarıkaya1,
Funda Sarı3
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bilim Dalı
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi,Biyokimya Bilim Dalı
3
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülresi, İç Hastalıkları Kliniği, Nefroloji Bilim
Dalı
AMAÇ: Bu kesitsel çalışmada; Otozomal Dominant Polikistik Böbrek hastalarında soluble Klotho, FGF23 düzeyleri ile arteriyel sertlik arasındaki ilişki
incelenmiştir.
Materyal ve Methot: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
(ODPBH) tanısı olan 74 hasta (ortalama yaş:50,92±15,70 yıl) ve 32 sağlıklı kontol (ortalama yaş:49,53±7,32 yıl) çalışmaya alınmıştır. Kan örnekleri
soluble Klotho, FGF23, serum kreatinin, Kalsiyum, Fosfor ve Parathormon
ölçümleri için toplanmıştır. Brakial arter nabız dalga hızı ve kan basıncı aynı
monitör kullanılarak ölçülmüştür.
BULGULAR: Soluble Klotho, FGF23 ve Parathormon düzeyleri hastalarda
kontrol grubuna göre anlamlı yüksek saptanmıştır (p<0,001). Aynı zamanda hasta grubunda sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı (p<0,001) ve
brakial arter nabız dalga hızı anlamlı yüksek saptanmıştır (p=0,022). Soluble Klotho ve brakial arter nabız dalga hızı (r = 0,210,p=0,036) düzeyleri,
FGF23 ve brakial arter nabız dalga hızı (r=0,245,p=0,014) düzeyleri arasında
pozitif korrelasyon saptanmıştır.
SONUÇ: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek hastalarında arteriyel sertlik
artar ve soluble Klotho, FGF23 düzeyleri ile ilişkili.bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: soluble Klotho,FGF23,arteriyel sertlik, polikistik böbrek
hastalığı
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AMAÇ: Farklı diyaliz modalitelerinin erken ve geç dönem morbiditesi ile
birlikte inflamasyon, katater ilişkili komplikasyon ve kalan böbrek işi gibi
komplikasyonlar açısından farkları hakkında az miktarda bilgi mevcuttur.
Bu yüzden, bir yıllık prospektif takip süresi olan bu çalışmada farklı diyaliz
modalitelerinin inflamasyon ve diğer komplikasyonlar açısından farklarını
incelemeyi hedefledik.
HASTALAR ve METOD: Hastalar diyaliz gerekliliklerine göre üç gruba ayrılmış ve inflamasyon ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılmıştır.Grup 1:
akut diyaliz endikasyonu olan ve ivedi PD başlanan hastalar (n=23), Grup 2:
akut diyaliz endikasyonu olan ve ivedi HD başlanan hastalar (n=21), Grup
3: akut diyaliz endikasyonu olmayan ve planlanmış PD başlanan hastalar
(n=20).
BULGULAR: HD hastaları 12. ayın sonunda diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı ölçüde düşük idar volumü ve yüksek hemoglobin seviyesine
sahipti. Katater ilişkili enfeksiyon komplikasyonu açısından 3 grupta benzerdi, buna rağmen katater ilişkili kaçak sadece ivedi PD grubunda saptandı. İnflamatuar markırlar açısından her üç grup arasında fark yoktu.
SONUÇ: İvedi PD’nin akut diyaliz endikasyonu olan hastalarda alternatif bir
tedavi olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Acil Diyaliz, Katater, Komplikasyon
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PS-011
Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodializ yapılan hastalarda
düşük doz tadalafil uygulamasının etkinliği
Mustafa Suat Bolat1, İsmail Özer1, Ekrem Akdeniz1, Önder Çinar1,
Ramazan Aşcı2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Üroloji Kliniği, Samsun
2
19 Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Samsun
Erektil disfonksiyon (ED), hemodiyalize (HD) giren kronik böbrek hastalarında sık görülen bir bozukluktur. Kanıta dayalı tıp temelinde, düşük doz
tadalafilin hemodiyalize giren hastalarda cinsel fonksiyon üzerine etkisini
araştırmayı amaçladık.

POSTER BİLDİRİLER

PS-010
Acil Diyaliz Gereksinimi Olan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli
Hastalarda Farklı Diyaliz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
İsmail Koçyiğit1, İmran Doğan2, Cevat Yazıcı3, Eray Eroğlu1, Aydın Ünal1,
Muhammed Doğan4, Murat Hayri Sipahioğlu1, Oktay Oymak1,
Bülent Tokgöz1
1
Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji BD, Kayseri
2
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Kayseri
3
Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi,Biyokimya ABD, Kayseri
4
Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi,Genetik ABD,Kayseri

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

YÖNTEMLER: Yaşları 29-65 arası değişen ve son dönem böbrek hastalığı
nedeniyle hemodiyaliz programında olan haftalık iki kez 5 mg tadalafil uygulanan 30 erkek hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Ereksiyon ve ejakülasyon fonksiyonlarındaki değişiklikler, Uluslararası
Erektil Fonksiyon Endeksi anketi (IIEF), Ereksiyon Sertlik Değerlendirme
ölçeği (ESD) ve Erkek Cinsel Sağlık Anketi (MSHQ) kullanılarak değerlendirildi. Hastaların depresif semptomları Beck Depresyon skalası ile, anksiyete
değişiklikleri ise Hamilton anksiyete skalası kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaş 47.6 ± 10.1 yıl, ortalama vücut kitle indeksi 24.3
± 4.2 kg / m2, ortalama hemoglobin 11.9 ± 0.9 g / dL ve ortalama kreatinin klirensi 5.8 ± 1.1 mL / dk idi. Hastalara 12 hafta süreyle haftada bir 5
mg tadalafil verilerek tedavinin birinci ve üçüncü ayının sonunda hastaların
% 36.6’sında ED’nin tamamen düzeldiği, olguların %40’ında hafif ED, %
10’unda hafif-orta ED ve % 13.4’ünde orta düzeyde ED saptandı. Ortalama
MSHQ skorları (p <0.05) ve EHS puan ortalamaları (p = 0.001) önemli derecede düzeldi. Beck skorları arasında anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05), ancak
Hamilton anksiyete skorları anlamlı olarak düzeldi (p = 0.001).
SONUÇ: Tadalafil tedavisi, kronik böbrek yetmezlği olan, HD hastalarında
kabul edilebilir yan etki profiliyle ejakülasyon işlevinde etkili bir terapotik
seçenektir. Endotel disfonksiyonunu provake eden hipertansiyon, hiperlipidemi gibi düzeltilebilir koşullar başarı oranını düşürebilir. Bu nedenle ED
tedavisinde sistematik yaklaşım başarı oranlarını artırır.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hemodializ, cinsel fonksiyon, anksiyete, tadalafil
Hastaların Demografik Özellikleri
Hasta sayısı

30

Yaş (ortalama+/-standart sapma)

47.6+/-10.1

VKI (Kg/m2, +/-standart sapma))

24.3+/-4.2

Hemoglobin (g/dL, +/-standart sapma))

11.9+/-0.9

Total kolestrol (mg/dL, +/-standart sapma))

202.6+/-6

Trigliserit (mg/dL, +/-standart sapma))

190.3+/-36.3

Total testosteron (mmol/L, +/-standart sapma))

7.2+/-1.0

Ortalama Hemodializ süresi (ay, +/-standart sapma)

78.4+/-27

Haftada dializ sayısı

3

Kreatinin klirensi (mL/dk, +/-standart sapma)

5.8+/-1.1

Komorbidite (sayı,%)
Diabetes mellitus
Hipertansiyon
Polikistik böbrek
İdiyopatik

19 (63.3)
6 (20)
1 (3.4)
4 (13.3)

VKİ: Vücut kitle indeksi
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PS-012
Metanol Zehirlenmesi: Mersin Üniversitesi Deneyimi
Mürşide Esra Dölarslan1, Simge Bardak1, Kenan Turgutalp1, Mustafa
Harı2, Cüneyt Ayrık3, Serap Demir1, Ahmet Alper Kıykım1
1
Mersin Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Mersin
2
Mersin Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin
3
Mersin Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Mersin
GİRİŞ: Metanol ve metabolitleri olan organik asidler ciddi sitotoksik özelliktedir belirli dozlarda ölüme neden olur. Spesifik belirti, bulgu ve tanısal
yöntemlerinin olmayışı tanıyı geciktirmektedir. En etkin tedavi yaklaşımı
metabolitlerine parçalanmasının engellenmesi ve hemodiyaliz tedavisi ile
ortamdan hızlıca uzaklaştırılmasıdır. Tedavi erken başlatılırsa mortalite ve
morbidite ciddi oranda azalır.
MATERYAL-METOD: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde, 01
Mart 2016- 01 Mart-2017 tarihleri arasında metanol intoksikasyonu tanısı
alan olguların; demografik özellikleri, intoksikasyon özellikleri, başvuru şekilleri, komplikasyonları, hemodiyaliz tedavisi ve klinik sonuçları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 39 olgu saptandı. Ortalama yaş 54,7±11,7 ve yaş aralığı 19-85 idi. Kadın/Erkek oranı 2/37 idi. Tüm hastaların ilk başvuru yeri
Acil servis idi. Başvuru yakınması; 19 olgu (%48,7)’da sadece görme kaybı,
5 (%12,8) olguda farklı düzeylerde ensefalopati, 1 (%2,6) olguda hipertansiyon idi. En çok tüketilen alkol tipleri; rakı (32 hasta, %82.1), votka
(1 kişi, %2.6), viski (1 kişi, %2.6), antifiriz+rakı (1 kişi, %2.6), ispirto (1
kişi, %2.6), kolonya (1kişi, %2.6) idi. Olguların 2 tanesinde (%5,1)’sinin
aldığı alkol türü bilinmiyordu. Maruziyet yolu, 1 olguda transdermal, diğerlerinde enteral yol idi. Hastaların tükettiği alkol miktarı açısından net bilgi
elde edilemedi. Olguların 21’i (%53,8) son 1 gün içinde, 4’ü (%10,3) son
2 gün içinde, 7’si (%17,9) son 3 gün içinde şüpheli alkol tüketmiş idi. 30
(%76,9) olgunun eGFR’si normal iken, 7 (%17,9) olgunun 30-60 ml/dak, 2
(%5,1) olgunun <30 ml/dak idi. Hastaların 5’inde (%12,8) pH normal iken,
9 (%23,1) olguda >7.2, 12 (%30,8) olguda 7.0-7.2, 13 (%33.3) olguda
<7,0 idi. 34 (%87,2) olgunun sodyum düzeyi normaldi. 11 (%28,2) olgu
hiperkalemik, 1 (%2,6) olgu hipokalemikti. 33 (%84,6) olgu hemodiyalize alındı. 2 (%5,1) kişi SSS bulgularına, 2 (%5,1) kişi metabolik asidoza,
2 (%5,1) kişi görme kaybına ve 28 (%71,8) kişi kombine nedenlere bağlı
hemodiyalize alındı. 19 (%48,7) kişiye 1 kez, 13 (%33,3) kişiye 2-4 seans,
1 (%2,6) kişiye >5 seans hemodiyaliz uygulandı. Antidot olarak 20 (%51,3)
kişiye sadece etil alkol, 3 (%7,7) kişiye hem fomepizol, hem etil alkol verilir
iken, 2 (%5,1) kişiye folik asit ve pridoksim ile destek tedavisi sağlandı.
Takiplerde 5 (%12,8) kişide tam iyileşme görülür iken, 9 (%23,1) kişide kalıcı görme kaybı gelişti, 9 (%23,1) kişi ölümle sonuçlandı. 12 (%30,8) kişi
acil servisten başka merkezlere yönlendirildi. Yoğun bakımda izlemine takip
edilen 2 (%5,1) hastada ventrikül içi kanama, 2 (%5,1) kişide diyabetes
insipidis tablosu, 2 (%5,1) kişide gastrointestinal kanama gözlendi.
SONUÇ: Metanol intoksikasyonu nedeniyle acil servise başvuran hasta sayısı dikkat çekici düzeyde idi. Hastaların büyük kısmı önemli yakınmalar geliştiğinde ve geç kalarak acile başvurduğu gözlendi. Bu nedenle önlenebilir
morbidite ve mortalite oranı önemli ölçüde yüksek saptandı.
Anahtar Kelimeler: Metanol, Zehirlenme, Mersin
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PS-013
İç Hastalıkları Kliniğinde Yatan Kronik Böbrek Yetmezliği Tanılı
Hastalarda Nütrisyon Riski Taraması
Süleyman Baş1, Funda Müşerref Türkmen1, Kader Mirioğlu2, Bünyamin
Güney1, Abdullah Gümüş1, Berna Yücel Aybal1, Mehmet Fehim Doğru1,
Ali İhsan Oluk1, Ahmet Eren Kurban1, Derya Şenel Yıldız1, Pınar Zehra
Davarcı1, Melike Günay Okçu1, Öznur Sadioğlu Çağdaş3
1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul
2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, İstanbul
3
Kars Harakani Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kars
GİRİŞ – AMAÇ: Malnütrisyon, yatan hastalarda yüksek oranda görülen
önemli bir sorundur. Malnütrisyon hastaların morbidite, mortalite oranları ile hastanede kalış sürelerini uzatır. Bu nedenle günümüzde nütrisyonel
destek, tedavinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda kliniğimize yatan kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalarda malnütrisyon risk taraması(NRT-2002) yaparak malnütrisyon sıklığını, NRT skoru
ile hastaların morbidite, mortalite, hastanede kalış süresi, yoğun bakım
ihtiyacı, enfeksiyon, sepsis arasındaki ilişkiyi araştırdık.
YÖNTEM – GEREÇ: Çalışma 1 Eylül – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında prospektif olarak yapıldı. Yatan ve ilk 24 saat içinde NRT skorlaması yapılan
hastalar çalışmaya alındı. Hastaların yatış nedeni, komorbid faktörleri, BMİ,
kırık öyküsü, enfeksiyon, sepsis varlığı, son bir ay içinde yeni kardiyovasküler olay geçirme öyküsü ve /veya yeni kardiyovasküler olay varlığı, son
bir ay içinde yoğun bakım ihtiyacı olması ve/veya servisde yatarken yoğun
bakım gereksinimi olması durumu kayıt altına alındı. Hastaların 25-(OH)
vitamin D, albümin, prealbümin, serbest T3 düzeylerine bakıldı. NRT skoru
≥ 3 olan hastalar nütrisyonel destek programına alındı.
BULGULAR: Çalışmaya kliniğimize yatan hastaların %24,6 (70/285)’sı alındı. Olguların demografik özellikleri Tablo-1’dedir. Olgularımızın 33’ünde diyabetes mellitus (%47,1), 22’sinde koroner arter hastalığı(%31,4), 18’inde
kalp yetmezliği(%25,7), 14’ünde malignite(%20), 9’unda santral nörolojik
hastalık(%12,9), 5’inde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%7,1), 2’inde
siroz(%2,9), saptandı. Olguların 65(%92,9)’inde NRT skorlaması yapılması
gerekli bulundu. Bu olguların ise 34(%52,3)’ünde NRT skoru ≥3 saptandı.
TARTIŞMA: Kliniğimize yatıp, çalışmaya alınan 70 kronik böbrek yetmezliği tanılı hastanın 65(%92,9)’inde NRT skorlaması yapılması gerekli olup,
bunlarında 34(%52,9)’inde NRT skoru ≥3 bulundu. NRT skoru ≥3 olan
olgular daha yaşlı olup, enfeksiyon oranı yüksekti(p<0.05). Prealbümin düzeyi ise daha düşük saptandı(p=0,009)(Tablo-2). NRT skoru ile laboratuar
parametleri değerlendirildiğinde; NRT skoru ile albümin, ve prealbümin düzeyleri arasında istatistiksel olarak ters yönde anlamlı korelasyon saptandı.
SONUÇ: Çalışmamızda iç hastalıkları kliniğinde yatan kronik böbrek yetmezliği tanılı hastaların %92’sinda malnütrisyon mevcut olup, bunlarında
yarısında ciddi malnütrisyon saptandı. İç hastalıkları kliniklerinde yatan kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalarda malnütrisyon yaygın bir sorun olup
hastaların bu yönden değerlendirilip, destek tedavisi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: iç hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, nütrisyon,
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Background: Cardiovascular disease (CVD) is an important cause of mortality and morbidity in haemodialysis (HD) patients. Iron accumulation in
arterial wall is increased in atherosclerotic lesions. Hepcidin is a key hormone in iron balance. Studies showed an association between hepcidin and
atherosclerotic disease. The aim of this study is to investigate the relation
of serum hepcidin-25 (SH-25) and atherosclerosis measured by carotid
intima-media thickness (CIMT) and mortality in HD patients.

Tablo-2: Olguların nütrisyonel risk değerlendirilmesi
NRT Skoru ˂3

NRT Skoru ≥3

Hasta sayısı

31

34

Yaş (yıl)

56,387 ± 14,598

71,515 ± 11,065

p<0,001*

BMİ (kg/m2)

27,079 ± 5,911

25,927 ± 4,643

p=0,408

Yatış süresi (gün)

12,226 ± 7,079

12,706 ± 10,169

p=0,827

Yoğun bakım ihtiyacı

3

7

p=0,192

Mortalite

1

4

p=0,208

Enfeksiyon

10

22

p=0,009*

Sepsis

2

3

p=0,545

Albümin (gr/dl)

2,838 ± 0,666

2,521 ± 0,711

p=0,069

Prealbümin (mg/dl)

19,667 ± 7,308

13,238 ± 7,306

p=0,009*

25-OH Vit D (ng/ml)

12,718 ± 8,113

10,250 ± 6,218

p=0,302

sT3 (ng/dl)

1,703 ± 0,465

1,486 ± 0,315

p=0,177

NRT Skoru

1,742 ± 0,514

3,206 ± 0,478

p<0,001*

p
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PS-014
Serum Hepsidin Düzeyi Hemodiyaliz Hastalarında Kardiovasküler
Mortaliteyi mi Gösteriyor?
Özlem Yayar, Baris Eser, Ebru Gök Oğuz, Güner Karaveli Gürsoy, Özgür
Merhametsiz, Başol Canbakan, Mehmet Deniz Aylı
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Nefroloji Kliniği

Tablo-1: Olguların demografik özellikleri

Methods: Eighty-two HD patients enrolled in this study. DRG Hepcidin
ELISA-GERMANY kit was used for the measurement of SH-25. CIMT was
measured by high resolution real-time ultrasonography. After four years of
first assessment relation of all cause and cardiovascular mortality with SH25 and CIMT was investigated. Statistical analysis was performed by using
statistical package SPSS version 20.0 (SPSS Inc., IL, USA).
Results: Two of the 82 patients were excluded because of renal transplantation. The patients living were younger(53.7±15.1 vs 65,2±15,5, P=0,001,
CIMT was lower(0,83±0,2 vs 0,95±0,2, P=0,003.) but HS-25 was not
different between groups(29,1±13 vs 32,4±22,4, P=0,767). The patients
died of CVD were statistically significantly older (63.7±16.1 vs 53.7±15.1,
P=0,008), had statistically significant higher CIMT (0,94±0,2 vs.83±0,2,
P=0,028.). SH-25 was statistically significantly higher in patients died of
CVD (40,3±.25 vs, 29,1±.13 P=0,005). In the correlation analysis CIMT was
positively correlated with age and SH-25 (R=0.505, P=0,021 and R=0.606
P=0,004; respectively). By linear regression analysis the correlation of
CIMT with SH-25 persisted.
Conclusıon: Our results implicate that hepcidin may be involved in pathophysiology of atherosclerosis and CV mortality in HD patients.
Anahtar Kelimeler: Hepcidin, Hemodialysis, Cardiovascular mortality,
Carotid intima-media thickness.
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PS-015
Böbrek Nakli Hastalarında Ultrasonografik Elastografi Skorları ve
Prolidaz Aktivite İlişkisi
Fatma Betül Güzel, Ahmet Fazıl Görgel, Hasan Dağlı, Seda İkikardeş,
Mehmet Akif Sarıca, Ahmet Çelik, Ertuğrul Erken, Orçun Altunören,
Özkan Güngör
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi

PS-016
Glomerülonefritli Hastalarda Ultrasonografik Elastografi
Değerlendirmesi
Özkan Güngör, Berivan Ganidağlı, Fatma Betül Güzel, Cansu Cabioğlu,
Mehmet Akif Sarıca, Gülsüm Akkuş, Gülay Güngör, Nursel Yurttutan,
Ertuğrul Erken, Orçun Altunören
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi

GİRİŞ: Renal elastografi ultrasonografik bir metod olup son yıllarda renal
transplant hastalarında biyopsi ile kanıtlanmış fibrozisi gösterebilmesi ve
pratik olması nedeniyle kullanım alanı bulmuş bir yöntemdir. Ancak nakil
hastalarında elastografi skorları ile renal fonksiyonlar arasındaki ilişki bütün çalışmalarda doğrulanamamıştır. Prolidaz enzimi kollojen yıkımında rol
almakta ve yapılan çalışmalarda karaciğer fibrozisini predikte edebileceği
gösterilmiştir. Biz bu çalışmada literatürde ilk olarak, böbrek nakli hastalarında serum prolidaz aktivitesi ile renal fibrozisi gösteren elastografi skorları
arasındaki ilişkiyi inceledik.

GİRİŞ: Ultrasonografik elastografi son yıllarda kronik böbrek hastaları ve
transplant hastalarında renal fonksiyonları ve biyopsi ile kanıtlanmış fibrozisi gösterebilmesi ve pratik olması nedeniyle kullanım alanı bulmuş bir yöntemdir. Glomerülonefritli hastalardaki önemi henüz bilinmemektedir. Biz
bu çalışmada kronik glomerülonefritli hastalarda elastografi skoru ile renal
fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi literatürde ilk olarak incelemeyi amaçladık.

MATERYAL-METOD: 66 böbrek nakli hastası çalışmaya alındı. Elastografi
ölçümleri, Toshiba Aplio 400 (Toshiba Medical Systems Corporation, Otawara, Japan) cihazıyla, 3.5 MHz konveks prob kullanılarak, deneyimli tek
radyolog tarafından inceleme yapıldı. Statik elastogram görüntüleri üzerinde ROI yardımıyla transplant böbreğin sinüsünden referans ölçüm yapıldı.
Böbrek parankiminden referans değer ile aynı düzlemden üç ayrı ölçüm
yapılarak strain indeksleri bulundu ve üç değerin ortalaması alındı. Prolidaz
aktivitesi alınan serum örneklerinde spektrofotometrik yöntemle ölçüldü.
SONUÇLAR: Merkezimizde takip edilen 66 böbrek nakli hastası (42 erkek,
24 kadın) çalışmaya alındı. 12 hasta ( %18) diyabetik olup, hastaların yaş
ortalaması 42±12 (21-71) ve transplant sonrası ortalama izlem süreleri
52±31 (6-172) ay idi. Ortalama serum kreatinin değerleri 1.2±0.52, tahmini
glomerüler filtrasyon hız ortalamaları (GFH) 72±22 ml/dk olarak hesaplandı. İdrar protein/kreatinin ortalamaları 0.59±0.84 gr/gün idi. Hastaların
büyük çoğunluğu takrolimus, mikofenolat mofetil-sodyum, prednizolon
kombinasyonu kullanıyordu. Ultrasonografik elastografi skor ortalamaları 1.10±0.38 ve prolidaz aktivite ortalamaları ise 1612± 1383 mmol/L dk
idi. Korelasyon analizlerinde; elastografi skorları ile serum kreatinin düzeyi
ve GFH arasında ilişki yokken, proteinüri miktarı ile anlamlı ilişki bulundu
(p:0.01). Serum prolidaz aktivitesi ile elastografi skoru arasında anlamlı
ilişki bulunamadı.
SONUÇ: Böbrek nakli hastalarında daha önce yapılan bazı çalışmalarda olduğu gibi bizim çalışmamızda da elastografi skorları ile GFH arasında ilişki bulunmadı. Ancak bizim çalışmamızda proteinüri miktarı ile elastografi
skorları arasında anlamlı ilişki vardı. Çalışmamızda prolidaz aktivitesi ile
elastografi skoru arasında ilişki bulunamamış olup, prolidaz aktivitesi- biyopsi ile kanıtlanmış fibrozis ilişkisini inceleyen çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, elastografi, prolidaz
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MATERYAL-METOD: 45 diyabetik olmayan kronik glomerülonefrit hastası
çalışmaya alındı. Elastografi ölçümleri, Toshiba Aplio 400 (Toshiba Medical
Systems Corporation, Otawara, Japan) cihazıyla, 3.5 MHz konveks prob
kullanılarak, deneyimli tek radyolog tarafından yapıldı. Statik elastogram
görüntüleri üzerinde ROI yardımıyla her iki böbreğin sinüsünden referans
ölçüm yapıldı. Böbrek parankiminden referans değer ile aynı düzlemden
üç ayrı ölçüm yapılarak strain indeksleri bulundu ve üç değerin ortalaması
alındı, daha sonra sağ ve sol böbreğin ortalamaları alındı. Hastaların demografik verileri değerlendirildi.
SONUÇLAR: Hastaların 26’ sı (% 57) erkek, 19’u kadın olup yaş ortalamaları 37 ± 13 idi. Glomerülonefrit tanı süresi ortalama 56±41 ay olup, 4 hasta
IgA nefropatisi, 13 hasta fokal segmental glomerüloskleroz, 8 hasta membranöz nefropati, 12 hasta membranoproliferatif glomerülonefrit, 8 hasta ise
diğer glomerülonefritler (lupus, mezangioproliferatif glomerülonefrit gibi)
tanılarını almıştı. Hastaların % 76’sı renin-anjiyotensin-aldosteron sistem
blokajı, % 43 hasta ise halen immünsupresif tedavi almaktaydı. Serum kreatinin ortlaması 1.2± 0.75, glomerüler filtrasyon hızı ortalaması 74± 36 ml/
dk ve proteinüri ortalamaları 1.91 ± 2.08 gram/gün idi. Hastaların ortalama
elastografi skorları 0.91± 0.41 olup, elastografi skorlarının serum üre ve
kreatinin değerleriyle pozitif ilişkili olduğu görüldü. Ancak elastografi skoru
ile proteinüri ve albumin düzeyleri arasında ilişki saptanmadı.
Tartışma ve SONUÇ: Litaretürde glomerülonefritli hastalarda elastografi ile
renal fonksiyonlar ve biyopsi ile kanıtlanmış renal fibrozis arasındaki ilişkiyi
gösteren çalışma bulunmamakatadır. Bizim çalışmamızda da sadece renal
fonksiyonlar incelenmiş ve kreatinin değeri ile elastografi arasında anlamlı
ilişki bulunmuştur. Bu konuda biyopsi ile değerlendirilen çalışmalar yapılması belki de ileride glomerülonefritli hastalarda elastografiyi günlük pratikte daha değerli kılabilir.
Anahtar Kelimeler: glomerülonefrit, elastografi, renal fonksiyonlar
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Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda üreminin yarattığı immünsupresyon
nedeniyle sağlıklı popülasyona göre artmış malignite oranları bildirilmektedir.Bu olgu sunusunda uzun yıllardır hemodiyaliz tedavisi altında takip edilmekte olan bir kadın hastanın herhangibir yakınması olmaksızın tamamen
kontrol tetkikler esnasında yakalanmış tümöründen bahsedilecektir.
61 yaşında kadın hasta; 1996 yılından bu yana hemodiyaliz tedavisi alıyor.
Primer renal yetmezlik nedeni bilinmiyor. Diyabeti yok, sekiz yıl önceye kadar hipertansiyonu mevcutmuş ancak uzun süredir antihipertansif ihtiyaç
almıyor. 2003 yılından bu yana anti HCV pozitifliği biliniyor. Hepatit C için
uzun yıllar önce kısa bir süre tedavi almış ancak yan etkiler nedeniyle bırakmış. Geçirilmiş operasyon yok. Ailede bilinen bir özellik yok. Hasta haftada
3 gün rutin hemodiyaliz programlı hastası olup; esansiyel aminoasit tablet,
fosfor bağlayıcı tablet ve cinacalcet tedavisi alıyor.Hastanın hiçbir yakınması olmamasına rağmen senelik yapılan kontrol abdominal ultrasonografi
tetkikinde (27-9-2016) sağ böbrek üst polde yaklaşık 66x40 mm boyutunda solid lezyon saptanması üzerine hastaya kontrastlı abdominal tomografi
tetkiki yapılarak tomografide; sağ böbrek üst pol orta kesim medialde yaklaşık 70x60x60 mm boyutlarında, üst kesimde karaciğer sağ lob posterior
segmenti ile medial inferiorda psoas kası ile yakın komşuluğu bulunan toplayıcı sisteme doğru uzanan ve toplayıcı sistemi dolduran düzensiz sınırlı
patolojik kontrastlanması olan heterojen hipodens yer kaplayan oluşum izlenmiştir. Ayrıca sağ böbrek üst pol lateral kesimde yaklaşık 28x26 mm boyutlarında benzer özelliklerde ayrı bir yer kaplayan oluşum daha mevcuttur
(multifokal RCC?). Bu tanımlanan lezyonun da karaciğer sağ lob posterior
segmenti ile yakın komşuluğu bulunmaktadır. Bu bulgular üzerine hasta
medikal onkoloji bölümü ile görüşülerek değerlendirildi ve yapılan incelemelerde organ yayılımı olmadığının görülmesi üzerine hastaya sağ radikal
nefrektomi operasyonu yapıldı. Operasyon sonrası genel durumu iyi olan
hastanın patolojisi; çapı 2,5 cm olan tümör için Clear cell-renal hücreli karsinom, çapı 7,3 cm olan tümör için de onkositik hücreli tümör olarak rapor
edildi. Cerrahi sonrası medikal onkoloji bölümünce takibe alınan hastanın
son kontrollerinde tümör lehine bulgu edilmemiştir.
Hastanın geçmiş tetkikleri incelendiğinde tanı aldığı ay ve önceki aylar arasında dikkat çeken bir farklılık olmadığı görülmekte ve bir yıl önce yapılmış
olan abdominal ultrasonografisinde sadece her iki böbrekte çok sayıda kist
tanımlanmıştır
Son dönem renal yetmezlikli hastalarda renal cell karsinoma riski 3,6-24,1
kat artmış olup bu hastaların takibinde mutlak tarama testlerine başvurulmalıdır. Hali hazırda olan diyaliz yönetmeliğinde böyle bir tarama testi yapılma zorunluluğu olmamakla birlikte hastalarda semptom olmaksızın da bu
tip malignitelerle karşılabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-018
İdiopatik Hipereozinofili ile İlişkili Kresentik Glomerulonefrit
Nihan Tekkarışmaz1, Dilek Torun1, Rüya Özelsancak1, Hasan
Micozkadıoğlu1, Tuba Canpolat2
1
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana
2
Başkent Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana
En az bir ay ara ile iki kez bakılan kan eozinofil sayısının >1.500*106/L olması ve/veya dokuda hipereozinofilin gösterilmesine Hipereozinofili (HE)
denir. En sık kalp tutulumu görülür iken, böbrek tutulumu ise oldukça nadirdir. Zamanında teşhis edilip, erken tedavi edildiğinde böbrek fonksiyonları düzelebilmektedir.
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PS-017
Diyaliz hastasında asemptomatik böbrek kitlesi
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Saral5, Burcu Çakar6
1
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On yıldır kronik obstruktif akciğer hastalığı ve aterosklerotik kalp hastalığı
bilinen, 65 yaşında erkek hasta, bir aydır devam eden ateş, halsizlik, bulantı,
bacaklarda şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde, Ateş 37.8 C, her
iki alt ekstremitede iki pozitif pretibial ödem ve ciltte döküntü mevcuttu.
Hastanın ilk başvurduğu merkezde (bir ay önce) ve hastanemizde bakılan tetkiklerinde sırayla; akut böbrek yetmezliği ve hipereozinofili saptandı (Tablo 1).. Periferik kan yaymasında; belirgin eozinofil artışı saptandı.
Sekonder hipereozinofilinin dışlanabilmesi için yapılan tetkiklerde (gaytada
parazit taraması, HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV, Toksoplazma IgM, Salmonella, Brucella aglütinasyonu ve Leishmania PCR ) patolojik bir bulguya
rastlanmadı. IgA, Ig G, Ig M, C3, C4 normal seviyedeydi. JAK2 Mutasyonu
ve BCR-ABL geni negatif bulundu. ANA, pANCA, anti-GBM negatifdi. Serum Ig E seviyesi yüksek titredeydi ve c-ANCA (1/32) pozitif saptandı. Akciğer grafisi ve yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisi; kronik obstruktif
akciğer hastalığı ile uyumlu idi. Abdomen ultrasonografik incelemede; sol
böbrek alt polde 2.5 mm boyutta taş ve mesane sağ lateral duvarında 18
mm boyutta divertikül mevcuttu. Paranazal sinüs tomografisinde saptanan
nazal kaviteyi dolduran yumuşak dokudan hasta onay vermediği için biyopsi yapılamadı. Hastaya yapılan kemik iliği biyopsisinde eozinofillerde ve
megakaryositlerde artış saptandı.
Ateş ve lökositozu olan hastaya ampirik olarak meropenem ve daptomisin tedavisi verildi. Alınan kan ve idrar kültürlerinde üreme saptanmadı. Alt
ekstremitedeki cilt lezyonları ödem tedavisi ile geriledi. Sekonder hipereozinofilinin yapan nedenler dışlandıktan ve enfeksiyon tablosu kontrol altına
alındıktan sonra (yatışının 7. Günü) yapılan böbrek biyopsisinde; skleroze
giden kresentik glomerulonefrit saptandı.
Hastaya pulse steroid, siklofosfamid ve plazmaferez tedavileri uygulandı.
Metilprednizolon (1 mg/kg/gün ) idame tedaviye geçildi. Metilprednizolon
tedavisinin üçüncü gününde eozinofil sayısında dramatik olarak düzelme
görülmesine rağmen, üre ve kreatin değerlerinde düzelme saptanmayan
hasta geçici juguler kateter ile haftada iki gün olmak üzere hemodiyaliz
programına alındı.
Literatürde az sayıda İdiopatik HE bağlı böbrek tutulumu bildirilmiştir. Bu
vaka, böbrek ve HE arasındaki henüz aydınlatılamamış olan patolojinin netlik kazanması için bir ışık olabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Tutulumu, Hipereozinofili, İdiopatik Hipereozinofili, Kresentik Glomerulonefrit

Anahtar Kelimeler: diyaliz hastası, malignite, renal cell karsinoma
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PS-019
Kusmaya Bağlı Akut Böbrek Hasarı Gelişen Hastada Metformine Bağlı
Laktik Asidoz
Faruk Recep Özalp1, Banu Yılmaz Avcıoğlu2, Sibel Ersan2, Alper Alp2
1
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir

POSTER BİLDİRİLER

Resim 1

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

GİRİŞ: Metformin, Tip 2 Diyabetes Mellitus(DM) tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.En ciddi yan etkisi olan laktik asidoz 3-9/100.000 olguda görülmektedir. Metformin ilişkili laktik asidoz eşlik eden böbrek yetmezliği,
karaciğer hastalığı, hemodinamik labilite, ilacın yüksek düzeylerde kümülatif alımı veya akut intoksikasyon durumlarında gelişebilir. Mortalite oranı
% 50 gibi yüksek seviyelerdedir ve serum laktat düzeyi ile koreledir.Burada
kusmaya rağmen metformin alımına devam eden ve laktik asidoz gelişen
hastanın sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon (CVVHDF) tedavisi ile kür
olmasını sunduk.

İnterstisyal periglomerüler yoğun eozinofil infitrasyonu H.EX400

Tablo 1
başvurudan
bir ay öncesi

İlk başvuru

Tedavinin
3. günü

Tedavinin
3. ayı

Hemoglobin g/dL

9,1

8,5

9,7

9,5

Lökosit x10^3/µL

47

33,7

17

14,6

Eozinofil /µL, (%)

14,100 (%30)

12,498
(%37)

238
(%1,4)

29 (%0,2)

Trombosit x10^3/
µL

541

505

546

255

Kreatinin mg/dL

3,9

4,4

4,9

4,6

Albumin g/dL

2,0

2,6

2,8

3,4

Sedimantasyon 1
Saat mm/saat

-

43

-

32

CRP mg/L

-

76

-

<3

Proteinüri gr/gün

-

1,6

-

2,3

İdrar mikroskopisi

Çok eritrosit,
2-3 lökosit

çok eritrosit,
4-6 lökosit

-

çok erit,
nadir lök

Tedavi Öncesi ve Sonrası Laboratuvar Değerleri

OLGU: 64 yaşında kadın hasta,5 gün önce başlayan bulantı ve kusma şikayeti ve yeni başlayan sırtta lokalize,yırtıcı vasıfta, hareket ile değişmeyen ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu.Medikal tedavisinde; esansiyel
hipertansiyon nedeniyle olmesartan+hidroklorotiazid 20/12.5 mg, Tip 2 DM
nedeniyle 2x1000 mg metformin,1x60 mg gliklazid, 1x15 mg pioglitazon
mevcuttu. Hastanın 5 gündür günde ortalama 6 kere olan kusma şikayetine rağmen oral antidiyabetik ilaçlarına devam ettiği öğrenildi. Fizik bakısında; tansiyonu noradrenalin desteği altında 124/67 mmHg, nabız:78/dk,
somnolans halindeydi. Derin palpasyonda umblikus çevresinde hassasiyet
mevcut olup rebound, defans yoktu. Diğer sistem muayenesinde patoloji
saptanmadı.
Biyokimyasal tetkiklerinde üre:210 mg/dL, kreatinin: 7,7 mg/dL (6 ay önceki kreatinin:1 mg/dL),Na: 133 mmol/L, K: 5,5 mmol/L, Ca: 8,8 mg/dl,
AST: 35U/L, ALT: 33U/L, Hb:11.1 gr/dL, Htc:%33.3, lökosit:21.100/uL,
nötrofil:17.700/uL, Platelet(Plt):411.000 /uL, APTT:25,8 sn, PT:19 sn,
INR:1.33 idi. Kan gazında Ph:6,7 HCO3:4 meq/L Lac:11,5 PCO2:22 mmHg
saptandı. Başvuruda serum glukoz düzeyi 66mg/dL olması üzerine dekstroz infüzyonu başlandı. Antihipertansif ve antidiyabetik ilaçları kesildi. Sırt
ağrısı açısından ayırıcı tanıya gidildi ve gastrointestinal/kardiyovasküler patolojiler ekarte edildi. Asidoz nedeniyle IV hidrasyon ve HCO3 infüzyonu
başlandı. Ultrasonografide böbrek boyutları ve parankim olağan olan hasta
IV hidrasyon ve pozitif inotrop sonrası hipotansif ve anürik seyretti. Hemodinamik bozukluk ve somnolans hali mevcut olan hastaya yoğun bakımda
geçici hemodiyaliz kateteri takılarak NaHCO3 infüzyon desteğiyle CVVHDF
tedavisi başlandı. Tedavisinin 4.gününde kan gazında Ph:7,32, HCO3:21
meq/L,Lac:1,5 biyokimya tetkiklerinde üre:38 mg/dL kreatinin:1,2 mg/dL
olan hastada servis izlemine alındı.
SONUÇ: Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz ve serum laktat düzeyinde
belirgin artış ile başvuran diyabetik hastalarda metformine bağlı laktik asidozdan şüphelenilmelidir. Metformin kullanan hastalarda dehidratasyona
neden olabilecek durumlarda ilacın kesilmesi istenmelidir.5 gündür kusması olan ama metformin kullanımına devam eden olguda laktik asidoz kliniğinin ivedilikle tespiti, diğer patolojilerin hızla ekartasyonu ve sonrasında
sürekli CVVHDF tedavisinin erken uygulanması ile başarılı bir sonuç elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, metformin, laktik asidoz, hemodiyafiltrasyon
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Hemoglobin (Hb) değerinin düşük, normal ve yüksek değerler arasında
değişmesi olarak tanımlanan hemoglobin değişkenliği hemodiyaliz (HD)
hastalarında sık görülen bir durumdur. Yakın zamanda tarafımızca yapılan
bir çalışmada Hb değişkenliğinin sol ventrikül kitle indeksinde artışa yol
açtığı gösterilmiş olup benzer şekilde vasküler media hipertrofisine yol açması muhtemeldir. Bu çalışmada 135 kronik hemodiyaliz hastasının geriye
dönük 12 aylık Hb değerleri gözden geçirildi. KDOQI klavuzunda belirtilen
11-12 gr/dl aralığı normal kabul edilerek Hb<11gr/dl: Düşük, 11-12 gr/dl
aralığı Normal, Hb>12 Yüksek kabul edildi. 12 aylık süre boyunca Hb değeri
düşük ve normal arasında seyredenler (DN), Normal ve Yüksek arasında
seyredenler (NY), düşük-normal ve yüksek değerler arasında seyredenler
(DY) olmak üzere 3 grup oluşturuldu. Karotis arter intima-media kalınlığı ölçümleri, her hasta için aynı ultrasonografi cihazı (Logic–P5, B–mode
cihaz) ile aynı operatör tarafından her iki arteria karotis kommunis, internal karotid arter ve karotis bulbusu incelenerek her iki ana karotid arterde
aterom plağı olmayan 3 ayrı noktadan yapıldı. Her 3 grupta demografik
(Diyabet,Hipertansiyon, Koroner arter hastalığı, yaş, Cinsiyet), laboratuvar
verileri (Ca,P,CaxP,Trigliserid,LDL, Kt/V) ile Karotis İntima-Media (KİM)
Kalınlıkları karşılaştırıldı. DY, DN ve NY grupları yaş, cinsiyet, DM, HT, SVH,
KAH sıklığı ve hemodiyaliz süreleri açısından benzerdi. Hemodiyaliz yeterlilikleri 3 grupta da benzerdi. KİM kalınlığı DN grupta 0,601± 0,107 mm, DY
grupta 0,744±0,139 mm ve DN grupta 0,604±0,134 mm idi. DY grubun (en
fazla dalgalanma gösteren) KİMK değeri diğer iki gruptan anlamlı olarak
yüksekti (p<0,001). DN ve NY grupların KİM kalınlığı değerleri birbirinden
anlamlı derecede farklı değildi. En fazla KİM kalınlığının hemoglobin dalgalanması en fazla olan grupta olduğu görüldü. Her 3 grubun LDL, trigliserid, Ca, P ve CaxP değerleri birbirinden anlamlı derecede farklı değildi
Bu çalışmada vasküler kalsifikasyon ve ateroskleroz risk faktörleri benzer
3 gruptan Hb değişkenliği en fazla olan grupta KİM kalınlığının daha fazla
olduğu gösterilmiş olup daha öncekine benzer şekilde Hb değişkenliğinin
kardiyak yapısal değişiklikler yanında vasküler değişikliklere de yol açtığına
dair bulgular elde edilmiştir.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-021
Diyabetik Nefropatili Hastalarda Serum Prolidaz Aktivite Durumu ve
Elastografi Skoru ile İlişkisi
Fatma Betül Güzel, Suna Akdağ, Hasan Dağlı, Akif Sarıca, Betül Kızıldağ,
Nursel Yurttutan, Tuğba Yılmaz, Ahmet Çelik, Can Hüzmeli, Orçun
Altunören, Özkan Güngör
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Giriş: Elastografi günümüzde renal hasta popülasyonunda renal fibrozisi
gösterebilme açısından yararlı olabileceği düşünülen ultrasonografik bir
metotdur. Diyabetik hastalarda da kullanılabilirliği çalışmalarda gösterilmiştir. Prolidaz enzimi kollajen yıkımında rol almaktadır. Diyabetik nefropati
patogenezinde rolü olabileceği düşünülmektedir. Biz bu çalışmada literatürde ilk olarak diyabetik nefropatili hastalarda prolidaz aktivitesinin durumunu
ve elastografi skorları ile olan ilişkisini incelemeyi amaçladık.

POSTER BİLDİRİLER

PS-020
Hemodiyaliz Hastalarında Hemoglobin Değişkenliği İle Karotis
İntima-Media Kalınlığı İlişkisi
Safa Ganidağlı1, Berivan Ganidağlı1, Gülsüm Akkuş1, Betül Güzel1,
Ertuğrul Erken2, Özkan Güngör2, Orçun Altunören2
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
A.D. Kahramanmaraş
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.
Kahramanmaraş

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Materyal Metod: Çalışmaya diyabetik nefropatisi olduğu bilinen 68 hasta
(hepsinin diyabetik retinopatisi mevcut ve 44 sağlıklı kişi) alındı. Elastografi ölçümleri, Toshiba Aplio 400 (Toshiba Medical Systems Corporation,
Otawara, Japan) cihazıyla, 3.5 MHz konveks prob kullanılarak, deneyimli
tek radyolog tarafından yapıldı. Statik elastogram görüntüleri üzerinde ROI
yardımıyla her iki böbreğin sinüsünden referans ölçüm yapıldı. Böbrek
parankiminden referans değer ile aynı düzlemden üç ayrı ölçüm yapılarak
strain indeksleri bulundu ve üç değerin ortalaması alındı, daha sonra sağ
ve sol böbreğin ortalamaları alındı. Prolidaz aktivitesi serum örneklerinde
spektrofotometrik yöntemle ölçüldü.
Sonuçlar: 68 diyabetik nefropatili hasta vardı. 44 sağlıklı kişi kontrol grubu
olarak alındı. Hasta grubun 25’i erkek 43’ü kadındı. Hasta grubun yaş ortalaması 60 ±11(25-87) idi. Hastaların glukoz ortalamaları 173±79 mg/dl,
HbA1c ortalamaları % 7,9 ±1,6, kreatinin ortalamaları 2,2±1,3 mg/dl,MDRD
yöntemiyle hesaplanan GFH ortalamaları 35±23 idi. Sağlıklı grubun serum
prolidaz aktivitesi 799 ±261 mmol/lt dk iken diyabetik nefropatili hastaların
ise 1502 ±788 mmol/lt dk idi. (p değeri 0,000) Diyabetik hastaların elastografi skor ortalamaları 0,95 ±0,29 idi. Korelasyon analizinde elastografi
skorları ile prolidaz aktivitesi arasında ilişki saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç: Diyabetik nefropatili hastalarda serum prolidaz aktivitesi sağlıklı kişilere oranla anlamlı derecede artmış olup bu enzim diyabetik
nefropati patogenezinde rol oynayabilir.İleri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: diyabet, prolidaz, elastografi

Anahtar Kelimeler: Hemoglobin değişkenliği, Hemodiyaliz, Karotis İntima-Media Kalınlığı
Hamoglobin değişkenlik gruplarının laboratuvar, demografik verileri ve
KİM kalınlığı değerlerinin karşılaştırılması
Düşük-Normal Grup Düşük-Yüksek Grup Normal-Yüksek Grup

p

Yaş (yıl)

50±15

57±14

52±15

0,108

Cinsiyet (E/K)

27/16

33/23

26/10

0,428

DM(%)

34,9

46,4

36,1

0,426

HT(%)

74,4

69,6

72,2

0,870

KAH(%)

34,9

32,1

19,4

0,282

HD Süresi (ay)

55,4±35

69±35

69,6±24

0,074

Alb (g/dl)

3,8±0,3

3,9±0,3

4,1±0,3

0,004

Hb (g/dl)

10,3±1,20

11,3±1,28

12,5±1,34

0,000

Ferritin (ng/ml) 751±661

557±284

546±294

0,057

TG (mg/dl)

169,7±120

184±10

186,4±97,7

0,751

LDL (mg/dl)

72,6±24,7

80,7±28,3

73,7±28,9

0,282

Ca (mg/dl)

8,7±0,73

8,8±0,69

9,1±0,73

0,057

P (mg/dl)

4,9±1,1

4,4±1,01

4,6±1,24

0,113

CaxP (mg/dl)

43,1±10,7

39,3±8,8

42,5±12

0,149

KİMK (mm)

0,601±0,107

0,744±0,139

0,604±0,134

0,000

KT/V

1,56±0,26

1,57±0,46

1,62±0,37

0,781
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PS-022
Evre 3-5 KBY Hastalarında Serum Magnezyum Düzeyi ile Tp-e
İntervali,QTc mesafesi ve Tp-e/QTc İlişkisi
Fatma Betül Güzel1, Suna Kalkan1, Yusuf Selçuk Yıldız2, Sena Ulu3,
Gülsüm Akkuş1, Didem Tütüncü1, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1,
Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD
2
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD
Giriş: Kronik böbrek yetmezliği(KBY) hastalarında aritmiler sık rastlanan
kardiyak sorunlardandır. Bu hastalarda hipokalemi,hipokalsemi gibi bazı
elektrolit anomalileri aritmileri tetikleyebilir. KBY hastalarında hipermagnezemi gelişebilecek komplikasyonlar arasındadır. Ancak ne yazıkki Mg düzeyi renal hastalarda bile genellikle rutin olarak bakılmamaktadır. Hipomagnezemide olduğu gibi hipermagnezemi de ventriküler aritmileri tetikleyebilir.
Tp-e intervali ve düzeltilmiş QT mesafeleri (QTc) non renal popülasyonda
ventriküler aritmilerle ilişkili bulunmuştur. Biz bu çalışmada KBY (Evre 3-5)
hastalarda serum magnezyum düzeyi ile Tp-e ve QTc mesafesi arasındaki
ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Hastalar-Metod: Çalışmaya aritmi ve antiaritmik ilaç kullanım öyküsü olmayan, diyaliz tedavisi görmeyen farklı evrelerden 107 KBY hastası alındı.
Hastalardan sabah aç karnına biyokimyasal tetkikler ve magnezyum düzeyi
ölçümü için kan örneği alındı. Eş zamanlı olarak 50 mm/s hızında 12 derivasyonlu ve ritm elektrokardiyografi(EKG) çekildi. Glomeruler filtrasyon
hızları (GFH) MDRD yöntemiyle hesaplandı.EKG tetkikleri aynı kardiyolog
tarafından değerlendirilerek Tp-e intervali,QTc ve Tp-e /QTc mesafeleri hesaplandı ve korelasyon analizi yapıldı.
Sonuçlar: 107 KBY hastası (Evre 3:34 hasta Evre 4:49 hasta Evre 5:24
hasta ) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 55’ i erkek 52’ si kadın olup yaş
ortalamaları 56±14 ve 65 (%60)’i diyabetikti Serum kreatinin ortalamaları
2,7±1,4 mg/dl,GFH ortalamaları 24±11,kalsiyum 8,9±0,7 mg/dl, potasyum
4,6±0,7mEq/lt olarak ölçüldü. Hastaların magnezyum düzeyi ile GFH ları
arasında anlamlı negatif ilişki bulundu.(r:-0231,p:0,01). Tp-e interval ortalamaları 72.2 ±11.8 msn, QTc mesafesi 409±30 ms Tp-e/QTc ise 0.17
±0.03 ms olarak ölçüldü.Tp-e intervali ile serum potasyum düzeyi arasında
ilişki varken, QTc mesafesi magnezyum düzeyi ile anlamlı ilişkili idi (r:0228
p:0,01). Diğer parametreler açısından anlamlı ilişki bulunamadı.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda serum magnezyum düzeyi ile QTc mesafesi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur, diyalize girmeyen KBY hastalarında magnezyum yüksekliği ventriküler aritmileri tetikleyebileceği için bu
hastalar Mg düzeyi açısından da düzenli takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: KBY, magnezyum, QTc mesafesi
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PS-023
Böbrek Yetmezliği Hastalarında Allopürinol Kullanımına Bağlı Yaygın
Cilt Döküntüsü: Olgu Sunumu
Fatma Betül Güzel1, Gülsüm Akkuş1, Muhammed Çiftçioğlu1, Egemen
Şenel1, Songül Işıktaş1, Didem Tütüncü1, Perihan Öztürk2, Ertuğrul
Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Nefroloji BD
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Dermatoloji BD
GİRİŞ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında hiperürisemi sık görülür. Ürik asit yüksekliği bu hastalarda renal fonksiyonların kötüleşmesine
ve hipertansiyon gelişimine yol açabilir. Ancak ürik asit hangi düzeyde iken
tedavi başlanması gerektiği konusu net değildir. Allopürinol en sık kullanılan ürik asit düşürücü ilaçtır ancak cilt döküntüsü, vaskülit, Steven-Johnson
sendromu gibi ciddi yan etkileri olabilir. Biz burada Allopürinol kullanımına
bağlı tüm vücutta yaygın kaşıntı ve cilt döküntüsü olan hastayı konuya dikkat çekmek amacıyla sunduk.
OLGU: 23 yaşında kadın hasta, kronik glomerülonefrite ikincil evre 4 kronik
böbrek yetmezliği (GFH:17 ml/dk) nedeniyle 2 yıldır kliniğimizde takip edilmekte idi. Kalsiyum asetat 3x1, lerkanidipin 1x10 mg, karvedilol 2x25 mg,
sodyum hidrojen karbonat 2x1 kullanıyordu. Hasta 1 hafta önce başlayan
ve giderek artan tüm vücutta yaygın kızarıklık ve kaşıntı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Muayenesinde kan basıncı 140/80 mmHg, vücut ısısı:36.5
C° idi. Ekstremitelerinde ve gövdesinde yaygın, kaşıntılı makülopapüler lezyonları olduğu görüldü ve hastaneye yatırıldı (Resim 1). Sorgulamasında
bizim daha önce kullanması için verdiğimiz ilaçlara 3 hafta önce başka bir
merkezde ürik asit düzeyinin 7.8 mg/dl(N:2.7-6.1) olması üzerine 150 mg/
gün Allopürinol da eklendiği ve bunun dışında başka bir ilaç kullanmadığı
anlaşıldı. Laboratuvar tetkiklerinde ürik asit düzeyi 4.2 mg/dl olarak geldi.
Hastanın mevcut semptomlarının Allopürinole bağlı olabileceği düşünülerek kesildi, 5 gün süre ile 40 mg/gün prednizolon ve antihistaminik tedavisi
verildi. 4. günden sonra kaşıntısı azalmaya başladı. 3. Hafta sonunda lezyonların tamamen kaybolduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Allopürinol masum bir ilaç değildir. KBY hastalarında her ürik asit yüksekliğinde rutin olarak başlanmamalıdır. Bu ilaçların ciddi cilt reaksiyonlarına yol açabileceği akılda tutulmalı, ürik asit yüksekliğine
yol açacak diğer faktörler kontrol altına alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: böbrek yetmezliği,allopürinol, döküntü
Resim 1
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PS-025
Tedaviye Dirençli Atipik Hemolitik Üremik Sendrom, Olgu Sunumu
Aysun Toraman1, Berna Gürsel Eren1, Necmettin Güvence2, Seyhun
Kürşat1
1
Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Genel Cerrahi Ana
Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ: Yeni çıkan direkt etkili antiviral ilaçların kullanıma girmesi ile nakil
sonrası HCV tedavisinde büyük aşama elde edilmiştir. Genotip-1 HCV tedavisinde sık kullanılan bir antiviral rejim ise 3D olarak adlandırılan, ritonavir ile güçlendirilmiş omitasvir, paritaprevir, dasabuvir kombinasyonudur.
Böbrek nakli sonrası dönemde gösterilen HCV enfeksiyonunun tedavisi ise
oldukça özenli bir yaklaşım gerektirir. Dolayısıyla viral genotipe uygun ilaç
seçimi yanında, bu ilaçların olası yan etkileri ve ilaç etkileşimleri de iyi bilinmelidir. Bu noktadan hareketle, HCV tedavisi başlangıcında ritonavir ile
majör ilaç etkileşimi ve kalsinorin inhibitör toksisitesi gelişen böbrek nakilli
bir olguyu takdim etmeyi ve beraberinde böbrek nakli sonrası HCV tedavisindeki bilgileri gözden geçirmeyi amaçladık.

OLGU: 23 yaşında bayan hasta, yaklaşık iki haftadır ara ara az miktarda
burun kanaması ve üç gündür bacaklarda kendiliğinden oluşan morluk
şikayetiyle dış merkeze başvurmuş. İç Hastalıkları Kliniğine yatışı yapılan
hastanın, laboratuvar sonuçları; lökosit; 5350/mm3, hemoglobin; 5.9 g/dL,
trombosit; 63000/mm3, kreatinin; 10.68 mg/dL, aspartat aminotransferaz
(AST); 15 IU/L, alanin aminotransferaz (ALT); 22 IU/L, laktat dehidrogenaz (LDH); 757 IU/L idi. Hastaya hemodiyaliz tedavisi başlanmış ve taze
donmuş plazma verilmiş. Sonrasında hasta HÜS öntanısıyla tarafımıza
yönlendirildi. Genel durumu orta, şuuru açık, koopere ve oryante idi. Vücut
ısısı 36.5 °C, tansiyon arteryel 200/120 mmHg, bilateral akciğer bazallerde
solunum sesleri azalmış ve (++) pretibial ödemi vardı. Hastaneye kabulünde saptanan laboratuvar bulguları tablo 1’de verilmiştir. Hastanın periferik
yaymasında her sahada 4-5 şistosit, trombositler 80-90000 ile uyumlu,
nötrofili ve hipersegmentasyon gözlendi. Tam idrar tetkikinde 2(+) protein
ve hemoglobin saptandı. Mevcut klinik tablo HÜS olarak değerlendirilerek
günaşırı plazmaferez tedavisi başlandı. Hipervolemik olan hastadan diyaliz
ile ultrafiltrasyon yapıldı. Hipertansif retinopatiye bağlı bulanık görmesi olan
hastanın normovoleminin sağlanması ile birlikte görmesi düzeldi. Olgumuzun, bakılan otoantikorları (ANA, ANCA vd) negatifti. Renal ultrasonografide böbrekler ve toplayıcı sistem doğaldı. Plazmafereze rağmen düzelme
olmayan ve ADAMTS 13 aktivitesi > %5 gelen hastaya eculizumab tedavisi
başlandı. İkinci haftadan sonra plazmaferez haftada iki gün olarak iki ay
daha devam etti. Sonrasında trombosit ve LDH değerleri normal aralıkta ve
hemoglobini stabil olması (8-9 g/dL arasında) nedeniyle plazmaferez kesilmesine rağmen dört aydır hemodiyaliz tedavisi almaya devam etmektedir.
Dört aydır hemodiyalize giren hastanın 500ml/gün idrar çıkışı olması prediyaliz kreatinin değerlerinde bir değişiklik olmaması üzerine böbrek biyopsisi
yapıldı. Glomerül sayısı yetersiz olmakla birlikte 3 glomerülde global skleroz, tubulointerstisyel alanda belirgin lenfositik kronik yangı, tubuler atrofi,
tiroidizasyon ve orta çaplı arterlerde intimal kalınlaşma saptandı. Hasta haftada üç gün hemodiyalize girmekte ve 2 haftada bir eculizumab tedavisine
devam etmektedir.

OLGU: Kırk-sekiz yaşında böbrek nakilli erkek olgu genotip-1b nüks HCV
enfeksiyonu için tedavi başlanması sonrasında akut, şiddetli takrolimus
toksisitesi nedeniyle yatırıldı. Bulantı, kusma, baş ağrısı, kol ve bacaklarda
uyuşma ve kuvvetsizlik yakınmaları ile başvuran olguda nöropati dışında
akut böbrek hasarı, hipertansiyon, hiperpotasemi, hiperglisemi ve hipomagnezemi de mevcuttu. Antiviral tedavi ve takrolimus kullanımı durduruldu. Hidrasyon ve insülin ile destek tedavisi uygulandı. Klinik düzelme
olduktan sonra hasta çok düşük doz siklosporin-A eşliğinde antiviral tedavi
alabildi ve sürdürülebilir viral yanıt elde edildi. Olgunun klinik takipte düzelen laboratuvar değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
TARTIŞMA: Ritonavir çok güçlü sitokrom enzim inhibisyonu yaparak kalsinorin inhibitörleri ve mToR inhibitörlerinin serum düzeylerinde ciddi yükselmelere yol açabilir. Takip ettiğimiz olguda antiviral tedavi öncesi ampirik
takrolimus doz azaltımı yapılış olmasına rağmen takrolimus toksisitesinin
hemen tüm yan etkleri ortaya çıkmıştı. Benzer olguların transplant nefroloğu ve hepatolog tarafından yakın takip edilmesi ve olası ilaç etkileşimleri en
ılımlı olabilecek antiviral kombinasyonlar ile tedavi edilmesi uygun olacaktır. Özellikle genotip-1 HCV enfeksiyonu sofosbuvir temelli kombinasyonlar
ilaç etkileşimi açısından çok daha güvenlidir. Antiviral tedavi bitiminde azaltılmış olan immünosupressif dozlarının tekrar artırılması mutlaka hatırlanmalıdır.

GİRİŞ: Hemolitik üremik sendrom (HÜS); mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek hasarı tiradından oluşan hayatı tehdit
eden, kontrolsüz kompleman aktivasyonu ile seyreden, ilerleyici bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Hepatit C virüs, ilaç etkileşimleri, takrolimus, ritonavir

TARTIŞMA: Atipik HÜS; her yaşta görülebilen erken tanı konması ve tedaviye başlanması gereken mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır.
Tedaviye rağmen kalıcı organ hasarına neden olabilmektedir.

tablo 1

Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği,eculizumab, hemolitik üremik sendrom

Test - (Birim)
Kreatinin - (mg/dL)
Na - (meq/L)
K - (meq/L)
Ph - (-logαH+)
HCO3 - (meq/L)
Glukoz - (mg/dL)
ALT - (U/L)
Mg - (mg/dL)
Takrolimus - (ng/mL)

Başlangıç
Değer
2.7
122
7.5
7.23
17
547
133
1.3
72.3

14. gün
Değer
1.4
143
4.9
7.39
24
94
23
2.3
5.2

Olgunun başlangıca kıyasla klinik takipte düzelen laboratuvar değerleri
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PS-024
Böbrek Nakli Sonrası Hepatit C Virüs Enfeksiyonu Tedavisi ve İlaç
etkileşimleri; Olgu ve Literatür Gözden Geçirilmesi
Ertugrul Erken1, Orçun Altunören1, Didem Tütüncü2, Muhammed
Çiftçioğlu2, Songül Işıktaş2, Selma Güler3, Güsüm Akkuş2, Fatma Betül
Güzel2, Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Ana Bilim Dalı
3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon
Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Hastanın başvurusunda bakılan laboratuvar değerleri
Beyaz küre(/mm3)
Hemoglobin (gr/dL)
Hemotocrit (%)
Platelet(/mm3)
MCV
Retikülosit %
Glukoz (mg/dL)
BUN (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Ürik asit (mg/dL)
Sodyum (mmol/L)
Potasyum (mmol/L)
Kalsiyum (mg/dL)
Klorür (mmol/L)
Fosfor (mg/dL)
Albumin (g/dL)
Total protein (g/dL)

8100(4500-10300)
7.5 (13.6-17.2)
%21.9 (39.5-50.3)
87 (142-424)
86.7 (80-100)
2.2
97 (80-105)
41 (6-20)
5.75 (0.6-1.3)
3.6 (2.6-6)
139 (136-145)
3.4 (3.5-5.1)
8.6 (8.4-10.2)
96 (98-107)
3.8 (2.3-4.7)
3.0 (3.2-4.8)
5.4 (6.4-8.7)

Kreatinkinaz (IU/L)
Laktatdehidrogenaz (IU/L)
Aspartataminotransferaz (IU/L)
Alaninaminotransferaz(IU/L)
ALP(IU/L)
Total bilirubin(mg/dL)
CK-MB (U/L)
Direkt bilirubin (mg/dL)
MDRD eGFR

222 (0-145)
521 (125-243)
21 (0-40)
29 (7-49)
75 (45-129)
0.6 (0.2-1.2)
14.75 (0-25)
0.3 (0.01-0.2)
9.6

pH (arter kangazı)
HCO₃ (arter kangazı)
PCO₂ (arter kangazı)
Dansite (idrar)
pH (idrar)
Protein (idrar)
Hemoglobin (idrar)

7.30 (7.35-7.45)
18 (23-29)
29.7 (35-45)
1010 (1005-1030)
6
200 (++)
0.5 (++)
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PS-026
Mikroskopik Polianjitisli Bir Hemodiyaliz Hastasında İmmunsupresif
Tedaviye Bağlı Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
Mehmet Biricik1, Üstün Yılmaz2, Mehmet Acun1, Ayça İnci2, Yasin
Şahintürk2, Abdi Metin Sarıkaya2
1
Sağlk Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Kliniği
2
Sağlk Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Kliniği
Kaposi sarkomu latent HHV-8 mevcudiyeti olan, immünsüpresif ve kortikosteroid tedavi alanlarda gelişme ihtimali olan ve çok nadir görülen malign
vasküler bir tümördür. Bu olguda Kaposi sarkomu ve mikroskopik polianjitis birlikteliği olup immünsupresif tedavi alan bir hasta sunuldu. Sunulan
hastamızda iki doz siklofosfamit ve kortikosteroid tedavisi sonrası tibia ön
yüz ve ayak tabanında Kaposi sarkomu gelişimi gözlendi. Bu olgu iki hastalığın birlikte görüldüğü literatürdeki nadir vakalardan olması nedeniyle sunulmuştur. Bu nedenle bu ve bunun gibi derlemelerin klinisyenlere mikroskopik polianjitis ile takip edilen ve immünsüpresif tedavi verilen hastalarda
Kaposi sarkomu gelişmesi açısından dikkatli olmaları yönünde uyarı niteliği
olması düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: kaposi sarkomu, mikroskopik polianjitis, vaskülit
kaposi

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-027
Adipsik Hipernatremik Vaka Sunumu
Suat Akgür, Abdülmecit Yıldız, Ayşegül Oruç, Mustafa Güllülü, Alparslan
Ersoy
Uludağ Üniversitesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Bursa
Hipernatremi hastanede yatan hastalarda nispeten sık rastlanan bir elektrolit bozukluğudur. İnsidansı %0.65 ile %2.23 arasında değişmektedir.
Normalde sodyum (Na) düzeyi yükseldiğinde susama merkezi uyarılır ve
antidiüretik hormon (ADH) sekrete edilir. Hipernatremi susama merkezi intakt olan ve suya erişimi olan bireylerde görülmez. Ciddi hipernatreminin
mortalitesi %60’dan fazladır. Burada, şuur bulanıklığı nedeniyle acil servisimize getirilen ağır hipernatremili ve akut böbrek hasarı tanısı alan bir hasta
sunulmuştur.
Olgu: Serebral anterior komünikan arter anevrizması nedeniyle elektif operasyon öyküsü olan 43 yaşında erkek hasta, post-operatif 15. günde acil
servisimize bilinç kaybı ve koma bulguları ile getirildi. Beş yıldır hipertansiyon ve sol nefrektomi öyküsü olan hastanın pre-operatif böbrek fonksiyon
testleri ve elektrolitleri normalmiş. Hastada şuuru sumnolans halindeydi ve
dehidratasyon bulguları mevcuttu. Yapılan tetkiklerinde; üre 240 mg/dL,
kreatinin 9.3 mg/dL, Na 190 meq/L ve idrar dansitesi 1037 saptandı. Hasta
üremik ensefalopati ve ciddi hipernatremi tanısıyla 2 kez acil hemodiyalize
alındı. Sonra bilinci açıldı. İzleminde idrar çıkışı olan ve böbrek fonksiyon
parametrelerinde düzelme olan hasta diyalizsiz izleme alındı. İntravenöz sıvı
replasmanı ile sodyum değerleri gerileyen hastada ön planda serebral anterior comminican arter anevrizması operasyonuna bağlı susama merkezi
hasarına bağlı adipsik hipernatremi düşünüldü. Hasta intravenöz sıvı tedavisi ile taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç: Hipodipsik, adipsik hipernatremi susama hissinin azalması ve yokluğu ile ilişkili hipertonik dehidratasyon bulgularıyla karakterize
nadir görülen bir durumdur. Susuzluğu düzenleyen hipotalamik osmoreseptörlerin disfonksiyonundan kaynaklanır. Hipodipsik hipernatremi, ön
hipotalamusu etkileyen konjenital malformasyonlar veya edinilmiş hastalıkları (örneğin tümörler, travma, granülomlar ve inflamasyon) olan hastalarda ortaya çıkabilir. Anterior komünikan arter anevrizmaları osmoreseptör
defekti için muhtemel nedenlerden biridir. Bu hastalarda susama merkezi
hasarına bağlı komaya kadar değişkenlik gösteren tablolar gelişebilir.
Anahtar Kelimeler: adipsik,anterior komminikan arter, hipernatremi
Sodyum düzeyi grafiği
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AMAÇ: Magnezyumun endotel üzerinde vazodilatör etkisi yanında trombosit agregasyonunu azaltıcı etkisi de mevcuttur. Magnezyumun anti-agregan
etkisi, prostasiklin üretim artışını uyarması nedeniyledir. Kronik böbrek yetmezliğinde glomerul filtrasyon hızının azalması, serum magnezyum seviyesinin yükselmesine katkıda bulunur. Çalışmamızın amacı, periton diyalizi
uygulayan son dönem böbrek yetmezliği hastalarından alınan ve magnezyum sülfat ilavesi ile magnezyum seviyesi 3-3,5 mg/dl seviyesine yükseltilen kanın, trombosit agregasyonu üzerindeki in vitro etkisini saptamaktı.
GEREÇ-YÖNTEM: Standart bir sürekli ayaktan periton diyalizi programında
olan 31 hasta (15 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji kliniğinde
takip ve tedavi edilen, yaşları 18-80 arasında değişen, en az 3 aydır periton
diyalizi uygulamakta olan, son iki hafta içinde aspirin ve nonsteroid antienflamatuvar bir ilaç kullanmamış ve diyabetik olmayan bireylerden rastgele
seçilmiştir. Tam kandan trombosit agregasyonu ölçümü yapabilen Multiplate cihazı ile her bir hastanın trombosit agregasyonu ölçülmüş ve ölçüm
işlemleri sırasında agonist olarak adenozin difosfat ADP, 10 µmole/L kullanılmıştır. Cihazın 1.küvetinde C1 yalnız ADP kullanılmıştır; 2.küvetinde C2,
in vitro magnezyum sülfat ilave edilerek magnezyum seviyesi 3-3,5 mg/dl
seviyesine yükseltilen tam kana agonist olarak ADP eklenmiştir. Trombosit
agregasyonu ölçümü için üç ölçüt kullanılmıştır: Agregasyon, eğri altında
kalan alan AUC ve velosite.
İstatistik analizde, bağımlı ikili gruplar arası karşılaştırmalarda normal dağılım göstermeyen değişkenler için Wilcoxon iki eş arasındaki farkın önemlilik
testi kullanıldı. Sürekli değişkenlerin analizinde Spearmen’s korelasyon testi
kullanıldı. P-değerinin 0,05’in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Periton diyaliz hastalarının yaş ortalaması 49,2±10,7 ve ortalama serum magnezyum seviyesi 2,18±0,62 mg/dl bulundu. Hastaların ortalama serum magnezyum seviyesinin, C1 agregasyon ölçütleri ile karşılaştırmasında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (r=0.418; p=0.021); C1 AUC ve
velosite ile karşılaştırmasında ise istatistiksel anlamlılık bulunmadı (sırasıyla
r=0.344, p=0.062; r=0.271, p=0.147). Periton diyalizi hastalarından alınan
kana in vitro eklenen magnezyumun, trombosit agregasyonunu inhibe ettiği
gözlendi ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (tablo-1).
SONUÇ: Bu çalışmada, kanda in vitro oluşturulan hipermagnezeminin,
trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızın verilerine göre; hipermagnezemi oluşturulması, periton diyaliz hastalarında
tromboembolik komplikasyonların gelişmesini önleyebilir. Bu konuda, daha
fazla hasta içeren prospektif, randomize ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç
vardır.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-029
Posttransplant Nüks C3 Glomerulopatide Eculizumab ile Tedavi
Sonuçlarımız
Hatice Şahin1, Gökhan Atılgan1, Güner Karaveli Gürsoy1, Cengiz Bulut1,
Özlem Yayar2, Ebru Gök Oğuz1, Gülay Ulusal Okyay1, Hadim Akoğlu1,
Başol Canbakan1, M. Deniz Aylı1
1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
2
Çanakkale Devlet Hastanesi, ÇANAKKKALE
GİRİŞ: C3 glomerulopati (C3G) glomerulde C3 depolanmasına minimal
immunoglobulin depolanmasının eşlik ettiği alternatif kompleman yolu düzensizliği nedeni ile oluşur. Transplantasyon sonrası C3G’lerinin üçte ikisi
tekrarlayıp yaygın greft kaybına sebep olmaktadır (1). Hastalarda standart
tedavi protokolü yoktur. Plazmaferez sınırlı vakalarda başarılı olmuştur
(2). Eculizumab, monoklonal C5 antikoru olup C3G tedavisinde alternatif
tedavidir (3). Sınırlı sayıda nüks C3G pediatrik vakada eculizumab başarısı
gösterilmiştir (4).
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PS-028
Periton diyaliz hastalarının kanında in vitro magnezyum ilavesiyle
oluşturulan hipermagnezeminin trombosit agregasyonu üzerindeki
etkisi
Serkan Bakırdöğen1, Mustafa Baki Çekmen2, Ümit Bilgili3, Necmi Eren4,
Sibel Gökçay Bek5
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çanakkale
2
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyokimya Kliniği, İstanbul
4
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Kocaeli
5
Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kocaeli

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

OLGU: Sistemik hastalık öyküsü olmayan 53 yaşında erkek hasta, 2013 yılında proteinüri nedeni ile yapılan renal biyopside membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) tanısı aldı. ACE inhibitörü, mikofenolat mofetil (MMF)
ve steroid ile medikal tedavisi düzenlenen hastada yan etkileri nedeni ile
MMF kesildi. Takipte siklofosfamid 3 kür olarak verildi. Kontrollerine gelmeyen hastaya 2015 yılında kreatinin ve proteinüri değerlerinin yükselmesi
nedeni ile yapılan rebiyopside C3G tanısı konularak tekrar MMF tedavisi
başlandı. Takiplerinde kreatinin değerleri progresif yükselişe geçen hastaya hemodiyaliz tedavisi başlandı. Temmuz 2016’da eşinden böbrek nakli
yapıldı. Nakil sonrası takipte proteinüri, hematüri ve kreatinin yüksekliği
saptanan hastaya greft renal biyopsi ile nüks C3G tanısı konuldu. 3 gün 250
mg pulse metilprednisolon verilen, 5 seans plazmaferez sonrası kreatinin
yüksekliği ve proteinüri devam eden hastaya eculizumab tedavisi planlandı.
Tedavi öncesi meningokok, pnömokok, hemofilus influenza aşıları yapıldı
ve profilaktik benzatin penisilin başlandı. Hastamıza indüksiyon tedavisi
olarak 900 mg/hafta ve ardından idame 1200 mg/15 gün eculizumab tedavisi verildi. İdame tedavisi devam eden hastanın üç aylık dönemde klinik ve
laboratuar değerlerinde belirgin iyileşme gözlendi (Tablo 1).
SONUÇ: Eculizumab, kompleman aracılı hastalıkların tedavisinde kullanılırken C3G tedavisinde sınırlı tecrübe mevcuttur. Eculizumab kullanımında
en önemli sınırlayıcı faktör artan enfeksiyon ve maliyettir. Etkin tedavi dozu
ve süresi tam bilinmemekle başarılı vakalarda en az 6 ay önerilmektedir.
Eculizumab’ın C3G tedavisinde etkinliğini ve güvenilirliğini içeren kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Kaynaklar:
1.Zand L, Lorenz EC, Cosio FG, Fervenza FC, Nasr SH, Gandhi MJ, Smith
RJ, Sethi S. Clinical findings, pathology, and outcomes of C3GN after kidney transplantation. J Am Soc Nephrol 2014; 25: 1110-1117.
2.Nester CM, Smith RJ. Treatment options for C3 glomerulopathy. Curr
Opin Nephrol Hypertens 2013; 22: 231–237
3. Bomback AS, Smith RJ, Barile GR et al. Eculizumab for densedeposit disease and C3 glomerulonephritis. Clin J Am SocNephrol 2012; 7: 748–756
4. Sánchez-Moreno A1, De la Cerda F, Cabrera R, Fijo J, López-Trascasa
M, Bedoya R, Rodríguez de Córdoba S, Ybot-González P. Eculizumab in
dense-deposit disease after renal transplantation. Pediatr Nephrol. 2014
Oct;29(10):2055-9.
Anahtar Kelimeler: Eculizumab, C3 glomerulopati, böbrek nakli
tablo1

Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği, hipermagnezemi, trombosit agregasyonu
Periton diyaliz hastalarında trombosit agregasyon değerleri
Trombosit agregasyon ölçütleri
Agregasyon (AU)
AUC (AU*dakika)
Velosite (AU/dakika)

C1
153,1±36,0
828,3±164,2
17,9±4,6

C2
112,3±25,9
653,1±168,0
15,7±5,8

P
<0,001
<0,001
0,008
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PS-030
Böbrek Nakilli Hastada Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
Ezgi Payas1, Mürşide Esra Dölarslan2, Simge Bardak3, Kenan Turgutalp2,
Serap Demir2, Ahmet Alper Kıykım2
1
Mersin Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Mersin
3
Batman Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Batman
GİRİŞ: Kaposi sarkomu human herpes virus 8 (HHV-8) infeksiyonu sonucu
ortaya çıkan anjioproliferatif bir bozukluktur. İmmunsupresyon durumlarında veya AIDS ile birlikte sık görülür. En sık görünümü cilt tutulumu şeklindedir ve lezyonlar en çok distal ekstremitelerde görülür.
Remisyon sonrası nüks uzun dönem sonra görülürken (3-4 yıl) bildiğimiz
kadarıyla literatürlerde erken nüks bildirilmemiştir. Biz burada renal transplantlı, HIV negatif Kaposi Sarkomu olan ve everolimus sonrası remisyona
giren, fakat 6 ayda tekrar nüks olan hastayı sunduk.
OLGU: 64 yaşında 7 yıl hemodiyaliz sonrasında 2013 yılında canlıdan (eşinden) böbrek nakilli hasta naklin on altıncı ayında yüzde ve boyunda viyolase
nodüler lezyonlar, preauriküler ülsere lezyonlar oluşması üzerine başvurdu.
Hasta mikofenolat mofetil, takrolimus ve prednizolon kullanmaktaydı. Preaurikuler bölge biyopsisi kaposi sarkomu olarak raporlandı. HIV testi negatifti. Kaposi sarkomu yapabilecek tüm nedenler ekarte edildi ve bu durum
immunsupresiflere bağlanması nedeniyle Mikofenolat mofetil ve takrolimus
kesildi. Çekilen PET’te bilateral inguinal bölgede, sağ akciğer üst lobda, sol
preaurikuler bölgede metastaz ile uyumlu lezyonlar saptandı. Hastaya iki
kür paklitaksel verildi. Tedaviye nötropenik ateş nedeniyle devam edilemedi. Kemoterapi sonrası çekilen PET’te akciğerde metastatik nodüller ve sağ
inguinal bölgede LAP görüldü. İnguinal LAP patolojisi kaposi sarkom gelmesi üzerine hastaya dört kür lipozomal doksorubisin verildi. Son kürün
bitiminde çekilen PET’te tam yanıt görüldü. Hastanın prednizolon tedavisini
yanına everilimus tedavisi eklendi. Ardından iki kür daha lipozomal doksorubisin verildi ve bilateral inguinofemoral bölgede stabil çok sayıda lenf
nodu ve cilt altı nodüler lezyon görüldü. Kemoterapisinin bitiminin 6. ayında
her iki alt ekstremitede hiperpigmente nodüler lezyonlar saptanaması üzerine hastadan yapılan cilt biyopsisi nüks kaposi sarkomu olarak değerlendirildi ve kemoterapi planı yapıldı.
SONUÇ: Posttransplant kaposi sarkomu erken nüks literatürde bildirilenlerin aksine görülebilmektedir. Bu nedenle kaposi sarkomu remisyonunda
erken nüksü önlemek için gerekli ve yeterli tedbirler önceden alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Nakli, Kaposi Sarkomu, İmmunsupresyon
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PS-031
KBY Hastalarında Nedeni Bilinmeyen Ateş: Erişkin Still Hastalığı; İki
Olgu Sunumu
Fatma Betül Güzel, Gülsüm Akkuş, Gülinci Törün, Didem Tütüncü,
Egemen Şenel, Ertuğrul Erken, Orçun Altunören, Özkan Güngör
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD
GİRİŞ: Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında farklı nedenlerle ateş
yüksekliği oluşabilir. En sık neden genellikle enfeksiyonlardır. Still hastalığı
nadir görülen bir hastalık olup nedeni bilinmeyen ateş etyolojilerinde akılda
bulundurulmalıdır. Burada KBY hastasında nedeni bilinmeyen ateş etyolojisinde Still hastalığını düşündüğümüz iki olguyu, dikkat çekmek amacıyla
sunuyoruz.
OLGU 1: 76 yaşındaki KBY tanılı erkek hasta bir aydır devam eden ateş yüksekliği nedeni ile yatırıldı. Fizik muayensinde enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Laboratuvar tetkiklerinde; WBC: 22,66K/uL Hb:10,4mg/dl, CRP:251
mg/L idi. Kan ve idrar kültürlerinde üremesi olmadı. Akciğer grafisi, toraks
tomografisinde enfeksiyon odağı saptanmadı. Kemik iliği aspirasyon ve biopsisinde maligniteye rastlanmadı. Ferritin düzeyi:882 ng/ml olarak saptandı. Ampirik geniş spektrumlu antibiyoterapiye rağmen ateşi kontrol altına
alınamadı. Hastada erişkin still hastalığı olabileceği düşünüldü. Prednol 80
mg başlandı. Steroid tedavisi sonrası hastanın ateşi olmadı. Steroid dozu
kademeli olarak azaltılarak devam edildi. Hastanın takiplerinde ferritin düzeyi normal aralığa geriledi.
OLGU 2: 37 yaşındaki KBY ile takipli kadın hasta ateş yüksekliği nedeniyle
yatırıldı. Geniş spektrumlu antibiyoterapiye rağmen ateşi kontrol altına alınamadı.Hastanın gönderilen kan ve idrar kültüründe üremesi olmadı. Ateş
yüksekliği ile beraber tüm vücutta yaygın döküntüsü oldu. Görüntüleme
yöntemleriyle enfeksiyon odağına rastlanmadı. Ferritin düzeyi:1743 ng/ml
geldi. Hastada erişkin Still hastalığı olabileceği düşünülerek ampirik tedavi
olarak prednol 100 mg IVbaşlandı. Steroid tedavisi ile ateşi düştü döküntüleri düzeldi. Hastanın takiplerinde ferritin düzeyi normal aralığa geldi.
SONUÇ: KBY hastalarında nedeni bilinmeyen ateş yüksekliği araştırılırken;
laboratuvar tetkikleri ve radyolojik olarak enfeksiyon odağı saptanamayan,
malignite ekarte edilen ve ferritin düzeyleri oldukça yüksek çıkan hastalarda
Still hastalığı mutlaka akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: KBY, ateş, Still hastalığı
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PS-033
Erişkin yaşta tanı alan Alport Sendromu ve ailesi
Okan Akyüz1, Ergün Parmaksız1, Ali Burak Haras1, Meral Meşe1, Murat
Gücün2, Erman Özdemir1, Zerrin Bicik Bahçebaşı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi Nefroloji Kliniği,İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi Nefroloji,İstanbul

D vitamini(Kalsiferol), çok az besin maddesinin yapısında bulunan,ana kaynağının cilt sentezi olduğu,yağda çözünen bir vitamindir. Düşük serum 25
hidroksi(OH) vitamin D düzeyi ile tanı koyulabilen subklinik D vitamin eksikliği oldukça sık görülmektedir.

GİRİŞ: Alport Sendromu, 1/50.000 doğum ve 3/1000 son dönem böbrek
yetmezliği hastası oranında nadir görülen genellikle (%80) X’e bağlı olarak
geçen herediter bazal membran hastalığıdır. Tipik glomerüler patoloji beraberinde işitme kaybı, göz ve görme anomalileri görülür.Genetik mutasyon
sonucunda hatalı tip 4 kollajen sentezlenmesi temel patolojidir. Hastalık klinik bulguları sıklıkla 20-30 yaşlarda başlar.Alport Sendromu’nda esas renal
patoloji hematüridir. Proteinüri genellikle nefritik düzeyde olmakla beraber,
nefrotik de olabilir. Poliklinik takiplerinde proteinüri ile tetkik edilirken, işitme kaybı tespit edilerek genetik mutasyon analizi yapılan ve aile taramasında da AS mutasyonları saptanan olguyu paylaştık

Hiperkalsemi ile gelen olgularda ilk yapılması gereken kalsiyum düzeyinin
doğrulanması, doğruluğu teyid edildikten sonra yapılması gereken serum
parathormon (PTH) düzeyinin ölçümü yapılarak PTH aracılı hiperkalsemi
ile PTH aracılı olmayan hiperkalsemi nedenlerinin ayrımlarının yapılmasıdır.
Yetmişbir yaşında,semptomatik ve ağır hiperkalsemi ile başvuran olgumuzda tanı ve tedavi yaklaşımınıın yanı sıra özellikle son dönemde giderek artan
kontrolsüz D vitamin replasmanının sonuçlarının ciddiyeti ile D vitamin replasmanının dikkatli ve kontrollü şekilde yapılmasının önemini vurgulamayı
amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Vitamin D,Hiperkalsemi,Akut böbrek hasarı
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PS-032
Oral D Vitamin Replasmanı Sonrası Gelişen Hiperkalsemi veAkut
Böbrek Hasarı
İlter Bozacı1, Tugay Avcı2, Sevil Nalbant2, İbrahim Vasi2, Mehmet
Soydan1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı

OLGU: 25 yaşında erkek hasta iş başvurusunda yapılan tam idrar tetkikinde 3+ proteinüri ve hematüri saptanması üzerine polikliniğimize başvurdu.Anamnezde 15 yıldır işitme kaybı nedeniyle işitme cihazı kullandığı,
dedesinin (Anne) 48 yaşında böbrek yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.
Üre:30mg/dl, Kreatinin:0,64mg/dl, Albümin:3,5g/dl, proteinüri: 5721mg/
gün, otoimmün tetkikler negatif, tam idrar analizinde 3+ protein, 12 eritrosit, üriner ultrasonografi normal, renal biyopsi: fokal segmental glomeruloskleroz olarak değerlendirildi. Aile öyküsü nedeniyle Fabry hastalığı için
bakılan enzim düzeyi normal sınırlarda bulundu. Genetik analizde Alport
Sendromu için tipik olan; X-ilişkili COL4A5 geninin 12-22.ekzonları PCR
yöntemi ile amplifiye edildikten sonra p.Gly409Ser homozigot mutasyonu
saptandı. Hastanın ailesinde genetik mutasyon analizi çalışıldı. Anne ve erkek kardeşinde de aynı mutasyon olduğu görüldü. Baba’da mutasyon yoktu. Tedavi olarak anjiotensin reseptör blokörü başlandı. Takiplerinde 24 saat
idrarda proteinüri 1500mg/gün’e geriledi. Aile genetik danışmanlık alması
için yönlendirildi. Hastanın poliklinik takipleri halen devam etmektedir.
TARTIŞMA-SONUÇ: Alport sendromu genellikle (%80) X’ e bağlı geçiş
gösteren, tip-4 kollajeni kodlayan COL4A5 gen mutasyonu ile ortaya çıkan
kalıtsal bir hastalıktır. Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Renal tutulumun organ yetmezliği ile sonlanır ancak böbrek transplantasyonu ile prognoz iyidir. Erken tanı konulması ve ailelerin genetik taramalarının yapılarak
farkındalığın arttırılması hem hastalar hem de toplum için hayati önemdedir. Hatalı genlerin bulunmuş olması gelecekte gen tedavileriyle belki de
hastalığın tedavisini mümkün kılacaktır.
Anahtar Kelimeler: alport sendromu,fokal segmental
glomeruloskleroz,işitme kaybı
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PS-034
Eculizumab yanıtsız C3 glomerulonefritli bir vaka
Okan Akyüz1, Ergün Parmaksız1, Ali Burak Haras1, Meral Meşe1,
Murat Gücün2, Erman Özdemir1, Zerrin Bicik Bahçebaşı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi Nefroloji Kliniği,İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi Nefroloji,İstanbul

PS-035
Renal Transplantasyon Yapılmış COGAN Sendromlu Vaka
Okan Akyüz1, Ergün Parmaksız1, Ali Burak Haras1, Meral Meşe1,
Murat Gücün2, Erman Özdemir1, Zerrin Bicik Bahçebaşı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi Nefroloji Kliniği,İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi Nefroloji,İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: C3 glomerulopatiler (dens depozit hastalığı ve C3 glomerulonefritler) çocukluk çağında ve genç erişkinlerde görülen nadir bir hastalık
grubudur.Patogenezden alternatif kompleman yolunun aktivasyonu sorumludur. Klinik bulgular değişkenlik gösterebilir.

GİRİŞ:Cogan’s sendromu göz ve odyovestibuler sistemi tutan,progresif ve
inflamatuar seyirli nadir bir otoimmün bir vaskülittir. Cogan’s sendromunda en sık göz(interstisyel keratit, sklerit, episklerit) ve kulak (nörosensoriyal
işitme kaybı, vertigo, tinnitus) tutulumu,bazen sistemik vaskülit eşlik eder.
Tipik Cogan’s sendromunda interstisyel keratit bulunurken atipik Cogan’s
sendromunda başka oküler lezyonlar görülebilir.Renal tutulum nadir olmakla beraber,literatürde;glomerulonefrit, renal vaskülit,renal skar ile görülen olgular vardır.4 yıl önce başlayan işitme kaybı,baş dönmesi ve şiddetli
tinnitus yakınması olup,2 yıl önce katarakt operasyonu geçiren ve kresentrik glomerulonefrit sonrasında gelişen son dönem böbrek yetmezliği ile
renal transplantasyon yapılan, atipik Cogan’s sendromlu bir olguyu sunduk.

Tanı;böbrek biyopsilerinde immünfloresan incelemede artmış farklı kompleman komponentlerinin glomerüllerde birikiminin gösterilmesiyle konur.
Kontrolsüz hipertansiyon ve hızlı ilerleyen böbrek fonksiyon kaybı ile takip
edilen ve renal biyopsi ile C3 glomerulonefrit tanısı alan 34 yaşında kadın
hastayı sunduk.
VAKA: 34 yaşında kadın hasta.Hipertansiyon ile takip edilirken,renal fonksiyonlarda bozulma ve nefrotik düzeyde proteinüri olması üzerine polkliniğimize başvurdu.Tetkiklerinde; üriner sistem ultrasonografide böbrek boyutları ve parankim yapısı normal bulundu,üre:108mg/dl,kreatinin:5,22mg/
dl,albümin:2,6g/dl,total protein:4,7g/dl,sodyum 138 meq/l, potasyum:4,56
meq/l, C3-C4 normal, C3 nefritik faktör negatif, hepatit belirteçleri negatif,
otoimmün belirteçler negatif, proteinüri 7483mg/gün, hgb:8,5g/dl, idrar sedimentinde 3-5 adet morfik eritrosit, birkaç epitel saptandı. Renal biyopsi
yapıldı. Hızlı ilerleyen Glomerülonefrit kliniği nedeniyle 500 mg pulse metilprednizolon (3gün) başlandı.Renal biyopside 11 glomerulden 2 glomerül
global sklerotik, 4 glomerulde selüler kresent, glomerullerde endokapiller
proliferasyon, belirgin lobulasyon, bowman kapsülüne yapışıklık, interstisyel alanda yaygın mikst enflamasyon görüldü. İmmünflorosan incelemede
7 glomerulde mezengial alanda bowman kapsülü, subepitelyal alan ve tubuluslarda kompleman C3 3+,7 glomerulün üçünde segmental lambda 2+
boyanma izlendi. 500mg siklofosfamid (mesna eşliğinde) ve plazamferez
tedavisi uygulandı.Oral 1mg/kg/gün metilprednizolon ile idame tedavisine
geçildi.C3GN düşünülüp endikasyon dışı Eculizumab onayı alındı.Eculizumab 900mg 4 hafta boyunca uygulandı.Renal fonksiyon bozukluğunun
ilerleyici olması üzerine kontrol renal biyopsi yapıldı.13 glomerulden 8
tanesinde global skleroz,hafif fibrozis,damar duvarlarında fibrointimal kalınlaşma görüldü.Hastanın renal fonkisyonlarda bozulmanın kalıcı diyaliz
gerektirmesi üzerine periton diyalizi programına alınarak taburcu edildi.
TARTIŞMA-SONUÇ: C3 glomerulopatiler nadir görülen nefrolojik hastalıkları olup, prognozları kötüdür.Vakaların %50’ si son dönem böbrek yetmezliği ile sonuçlanmaktadır. Patogenezde alternatif kompleman yolunun aşırı
aktivasyonu sorumlu tutulduğundan, literatürde bulunan az sayıda olguda
Eculizumab tedavisi önerilmektedir. Eculizumab, C5 inhibisyonu ile C5a
ve C5b-9( Membran atak kompleks) oluşumunu önler. Bu yolla hastalığın
kontrolünü sağladığı düşünülmektedir. Vakamızda yoğun tedavi uygulamalarına rağmen hastada son dönem böbrek yetmezliği gelişti. Literatürde
erken yakalanan ve yoğun tedaviler ile renal fonksiyonları korunmuş vakalar
vardır.Bu vakaların daha kolay ve erken tanı konup, tedavi edilmesi için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: C3 glomerulonefrit, eculizumab, kronik böbrek hastalığı
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OLGU: 40 yaşında erkek hasta nefrotik düzeyde proteinüri olması sebebiyle nefroloji polikliniğimize başvurduTetkiklerinde kreatinin:2,86 mg/
dl, proteinüri:14,247mg/gün, üre:50mg/dl, albümin:2,5g/dl, otoimmün
belirteçler negatif, c3-c4 normal,antiglomeruler bazal membran antikoru
negatif, anamnezde 4 yıldır baş dönmesi ile başlayıp, sürekli artan kulak
çınlaması kulak burun boğaz kliniğinden takipli olduğu ve 2 yıl önce (38
yaşında) katarakt operasyonu geçirdiği öğrenildi.Böbrek biyopsisinde; 36
adet glomerülden 14’ü global sklerotik,17 glomerülde fibrosellüler/kısmi
sellüler kresent, IgA, IgM ve C3 (1+) immünflorasan boyanma izlendi.Kresentrik glomerulonefrit tanısı pulse steroid ve siklofosfamid tedavisi başlandı.3 aylık steroid,3 doz siklofosfamid tedavisine rağmen renal fonksiyonlarında bozulmanın ilerlemesi nedeniyle kronik böbrek yetmezliği kabul
edilerek immünsupresif tedavi durduruldu.Renal transplantasyona hazırlanırken immünsupresif tedavi aldığı süreçde kulak çınlaması ve baş dönmesi
yakınmalarının hafiflediği,ilaçlar kesilince yakınmaların arttığını ifade etmesi
üzerine Cogan’s sendromu ön tanısıyla Kulak Burun Boğaz servisi ile konsülte edildi.Uzun süredir verilen tedaviye yanıtsız olup immünsüpresif tedaviye yanıtlı odyovestibüler yakınmalar, renal tutulum, erken gelişen katarakt
nedeniyle atipik Cogan’s sendromu tanısı kondu.PET-CT tetkiklerinde sistemik vaskülitik tutulumu olmadığı görüldü.Hastaya tekrar steroid başlandı,
kulak çınlama ve baş dönmesi şikayetleri belirgin düzeyde geriledi.Renal
tranplantasyon sonrasında Tacrolimus Mikofenolat Mofetli ve Prednizolon
tedavisi ile Cogan’s sendromu semptomları belirgin olarak düzeldi.Böbrek
fonksiyonları normal olarak izlemine devam edilmektedir.
TARTIŞMA-SONUÇ: Cogan’s sendromu çok nadir görülen otoimmün, ilerleyici seyri ve morbiditesi yüksek olan bir hastalıktır. Tedavisinde steroid
başta olmak üzere diğer immünsupresif ajanlar kullanılmaktadır.Eş zamanlı
göz, kulak bulguları olup hızlı bozulan böbrek fonksiyonlar ve vaskülit tablosunda akılda tutulmalıdır.Multidisipliner klinik yaklaşımla erken tanı konup
tedaviye erken başlamak morbidite ve mortalitesini en aza indirecektir.
Anahtar Kelimeler: cogan sendromu,hızlı ilerleyen glomerulonefrit,renal
transplantasyon
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Giriş: Guillain barre sendromu (GBS), akut başlangıçlı, sıklıkla simetrik güçsüzlük ve arefleksi ile karakterize inflamatuar bir polinöropatidir. GBS’nin
etiyopatogenezi kesin olarak bilinmemekle birlikte, geçirilmiş bakteriyel
veya viral enfeksiyonların tetiklediği otoimmün bir hastalık olduğu kabul
edilmektedir. Tablo sıklıkla nonspesifik enfeksiyondan 1-4 hafta sonra ortaya çıkan progresif güçsüzlük, eşlik eden hafif duysal semptomlar ve albuminositolojik dissosiasyonla karakterizedir. Tanı tutarlı klinik, laboratuar ve
nörofizyolojik bulgularla diğer durumların dışlanması ile konulur.
Olgu: 69 yaşında erkek hasta 10 yıldır diabetes mellitüs, 8 yıldır hipertansiyon, 3 yıldır kronik böbrek yetmezliği, 3 aydır hemodiyalize girme öyküsü
mevcut. Nefroloji polikliniğine idrar yaparken yanma ve idrar yapmada zorluk şikayeti ile başvuran hastanın idrar kültüründe actinetobacter bauumanii üremesi nedeniyle nefroloji servisine yatışı yapıldı. Fizik muayenesinde
genel durum iyi şuur açık kan basıncı 120/70mm/hg, nabız 87/dk/ritmik,
ateş 38,5 °C olarak saptandı.
Tetkiklerinde hemoglobin:10,2g/dL, lökosit:17,600/mm3, trombosit:502,000/mm3 BUN:37mg/dL, kreatinin:4,7mg/dL, sodyum:142mmol/L,
potasyum:4,5mmol/L sedimantasyon:96 mm/h CRP:98,6 mg/L
Tam idrar tahlili: piyürik görünümde, eritrosit:92, lökosit:1744, bakteri:bol
Kanama testleri: PT:8 PTZ:26 INR:1,1
Hastanın idrar kültüründe üreyen actinetobacter bauumanii nin duyarlı olduğu antibiyotik başlanıldı.
Antibiyotik tedavisinin 10. gününde hasta da distalden başlayarak proksimale doğru ilerleyen halsizlik, güçsüzlük, yürüyememe şikayetleri başladı.
Hasta nöroloji ile konsulte edildi. Klinik olarak GBS’ dan şüphelenilen hasta
için görüntüleme tetkikleri ve elektromiyografi (EMG) önerildi. Tetkikler devam ederken şikayetleri artan, ses kısıklığı gelişen hasta yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. Görüntüleme tetkiklerinde özellik saptanmayan hastanın
EMG sonucu GBS ile uyumlu geldi. Nörolojinin önerisiyle plazmaferez tedavisi başlanılan hastada 3. seans sonrasında klinik iyileşme gözlendi, hasta
yoğun bakım ünitesinden servis takibine alındı.
Tartışma: Guillain barre sendromu üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar
yolu enfeksiyonu, gastroenterit gibi bir enfeksiyon veya cerrahi girişim sonrasında kol ve bacak uç kısımlarında başlayarak solunum kaslarına kadar
ilerleyebilen akut başlangıçlı bir polinöropatidir. GBS’de mortalite genellikle
solunum yetersizliğine bağlı olarak gelişir. bu nedenle enfeksiyon gelişimine yatkın olan hemodiyaliz hastalarında akut gelişen kas kuvvetsizliklerinde
GBS akılda tutulmalı ve solunum yetersizliği nedeniyle oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Guillain Barre Sendromu, Hemodiyaliz
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PS-037
HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNTRADİYALİTİK HİPOTANSİYON
SIKLIĞI,SERUM OZMOLARİTESİ VE ELEKTROLİTLERLE İLİŞKİSİ
Şayeste Akkan Eren1, İbrahim Güney2, Vedat Gençer2, Medine Akkan Öz3,
Said Sami Erdem4, Zeynep Bıyık2, Sevil Fişekçi Oktar1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Kliniği
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Kliniği
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil
Tıp Kliniği
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Biyokimya Bilim Dalı
GİRİŞ-AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) tüm dünyada ve ülkemizde
oldukça sık görülen önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Hemodiyalizin akut komplikasyonlarından olan intradiyalitik hipotansiyon %20-30
oranında görülmektedir. Bu da hastaların yaşam kalitesini ve tedaviye uyumunu kötü yönde etkilemektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız intradiyalitik hipotansiyonun (IDH) serum elektrolitleri ve ozmolaritesi ile ilişkisini
belirlemek ve buna yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-036
Kronik Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Guillain Barre Sendromu
Gülşah Boz1, Hakan Akbaş2, Ekrem Dutoğlu2, Nilüfer Oğuzhan1,
Tamer Arıkan1, Koray Uludağ1
1
Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
2
Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

MATERYAL-METOD: Bu prospektif çalışma Sağlık Bilimleri Ünüversitesi
Konya Eğitim ve AraştırmaHastanesi Diyaliz Ünitesinde takipli rutin diyalize giren, son dönem böbrek yetmezliği olan 94hasta ile yapılmıştır. Tüm
hastalarda diyalizat ısısı 36,5°C, diyalizat sodyum (Na+1) değeri 138meq/l,
potasyum (K+1)2meq/l, kalsiyum (Ca+2)1,5mg/dl, magnezyum (Mg+2)
0,50 mmol/l olacak şekilde hemodiyalize alındı. Hastaların 4 saatlik diyaliz
süreleri boyunca 15 dakika ara ile tansiyon arteryel düzeyleri ambulatuvar
kan basıncı monitorizasyonu (AKBM)ile yapıldı. Hastaların diyaliz başlangıcı ile ikinci ve dördüncü saatlerinde; serum ozmolaritesi, glikoz, Na+1,
K+1,Ca+2, Mg+2ve üre düzeylerine bakıldı. Ayrıca düzeltilmiş Ca+2değerini
hesaplamak için diyaliz başlangıcında bir kez albumin düzeyine bakıldı. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 19.0 paket programı kullanılarak yapıldı.
Bulgular ve TARTIŞMA: Çalışmaya toplam 66 kronik böbrek yetmezliği
hastası dahil edildi. Bunlardan 32(%48) tanesi bayan ve 34(%52) tanesi erkek hasta idi. Hastaların 26’sı (%39) sabah seansı, 33’ü (%50) öğlen seansı
ve 7’si (%11)akşam seansı hastası idi. Toplam 66 hastanın 29’unda(%44)
hipotansiyon tespit edilirken, 37(%56) tanesinde hipotansiyon tespit edilmedi. IDH olan hastalarda başlangıç glikoz ortalamaları 188,03±124,53mg/
dL iken hipotansiyon olmayan vakalarda 123,32±56,92 mg/dL ölçülmüştü. 2.saat ve 4.saat ölçümleri gruplar içerisinde düşme gösterdi ve gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık vardı. Bunun dışında yalnızca 4.saat
Mg+2ölçümleri arasında anlamlı farklılık bulundu. Hipotansiyon olan hastalarda Mg+2değeri (1,96 mg/dL) olmayan hastalara göre (1,88 mg/dL) biraz
daha yüksekti. Aynı zamanda hipotansiyon olan vakalarda antihipertansif
ilaç kullanımı oranı da yüksek olduğundan gruplar ile ilaç kullanımı durumu
ilişkili bulundu.
SONUÇ: Sonuç olarak; IDH’na neden olan en önemli faktörün antihipertansif kullanılması olduğunu belirledik. Bununla birlikte hastaların kan glukoz
düzeyinin yüksek olması bir başka ifadeyle tokluk hali, IDH’na katkıda bulunan bir başka önemli faktördür. Ayrıca daha önceki çalışmalarda bildirilen
serum ozmolaritesinin IDH’na anlamlı bir etkisi olduğu görüşünün doğru
olmadığını gözlemledik.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı,hemodiyaliz, intradiyalitik
hipotansiyon
Vakaların genelinde hipotansif durum lojistik regresyon modelleri
Model 1
(Enter),
Cox & Snell
R2=0,236

N=66,
Hipotansif durum
p
2.saat glukoz
Antihipertansif ilaç
alımı
4.saat glukoz
2.saat magnezyum

ExpB (CI%95)
1,009 (0,9861,033)
0,219 (0,0690,010*
0,692)
1,011 (0,9870,356
1,036)
8,107 (0,4600,153
142,86)

0,429

Model 2
(Conditional
forward),
Cox & Snell
R2=0,108
ExpB (CI%95)

Model 3
(Conditional
forward),
Cox & Snell
R2=0,205
p
p
ExpB (CI%95)
1,019 (1,0060,013* 1,06 (1,003-1,029) 0,005*
1,032)
0,216 (0,0700,008*
0,672)

49

19.

ULUSAL HiPERTANSiYON

POSTER BİLDİRİLER

VE BöBREK KONGRESi

PS-038
Wernicke ensefalopatisi gelişen olgularımız
Necmi Eren1, Ayşe Belevi2, Metin Ergül1, Sibel Gökçay Bek3, Betül
Kalender Gönüllü1, Itır Yeğenağa1
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
GİRİŞ: Wernicke Ensefalopatisi (WE) oftalmopleji, ataksi ve konfüzyon ile
karakterize akut olarak başlayan bir hastalıktır. Hastalığın etyolojisinden Tiamin eksikliği sorumludur. Erken dönemde Tiamin desteği sağlandığında
geri dönüşümlü iken, ilerleyen vakalarda nörolojik sekeller görülebilmektedir. Burada WE gelişen ve başarıyla tedavi edilen iki olgu sunulmuştur.
Olgu 1: Yetmiş yaşında erkek hasta bulantı, kusma şikayetleri ile başvurdu.
Özgeçmişinde 20 yıldır tip 2 DM ve HT, 10 yıldır KBH ile takip edildiği öğrenildi. Üremik yakınmaları nedeniyle periton diyalizi (PD) kateteri takılarak
PD tedavisine başlandı. PD tedavisinin 3. gününde apati ve uykuya meyil
gelişti. Fizik muayenede genel durumu orta, bilinci konfüze idi. Pupilleri izokorik, ışık refleksleri alınıyordu. Horizontal planda nistagmusu vardı. Kas
gücü tüm ekstremitelerde 4/5 olarak değerlendirildi. Derin tendon refleksleri doğaldı. Ataksi nedeni ile ayakta duramıyordu. Beyin manyetik rezonans
incelemesinde (MRİ) bilateral talamusta T2 ağırlıklı sekanslarda simetrik
sinyal artışı izlendi. Elektroensefalogramda (EEG) yaygın zemin aktivitesi
bozukluğu (teta dalga aktivitesi) saptandı. Hastada Tiamin eksikliğine bağlı WE olduğu düşünüldü ve intravenöz Tiamin tedavisine (100 mg/gün/3
gün) başlandı. Tiamin replasmanı ile hastanın klinik tablosunda dramatik
bir düzelme oldu. Sonrasında oral Tiamin replasmanına (50 mg/gün) devam edildi.
Olgu 2: Altmış yedi yaşında erkek hasta bulantı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Son 1 yılda 20 kg kilo kaybı olmuş. Özgeçmişinde 15 yıl önce peptik
ülser nedeni ile subtotal gastrektomi yapıldığı öğrenildi. Hastaya 2 gün iv
%5 dextroz ve izotonik sıvı replasmanı yapıldı. Gastroskopi ve kolonoskopi
planlandı. Kolonoskopi hazırlığının 2. gününde hastada ataksi ve konfüzyon gelişti. Horizontal planda nistagmusu mevcut idi. Beyin MRİ bilateral
talamus ve mezensefalon posteriorda T2 sinyal artışı saptandı. EEG’da teta
dalga aktivitesi görüldü. Oral alımı bozuk olan hastaya WE düşünülerek iv
Tiamin replasmanı yapıldı. Klinik olarak düzelen hastada oral Tiamin replamanına geçildi. Her iki olgunun laboratuvar tetkikleri tabloda gösterilmiştir.
TARTIŞMA: Tiamin, krebs siklusu ve pentoz fosfat yolunda rol alan bazı
enzimlerin kofaktörü olup karbonhidrat metabolizmasında rol oynamaktadır. Tiamin eksikliğinde ortaya çıkan alfa ketoglutarat dehidrogenaz enzim
kompleksinin aktivitesinin azalması, mitokondrial disfonksiyon ve hücresel enerji yetmezliğine yol açmaktadır. Oral alımı bozuk hastalarda Tiamin
eksikliği hızla ortaya çıkabilmektedir. PD solüsyonlarındaki glukoz içeriği
karbonhidrat metabolizmasını hızlandırmakta ve Tiamin ihtiyacını arttırmaktadır. Dekstroz içeren sıvı infüzyonu da Tiamin ihtiyacını arttırarak
beslenmesi iyi olmayan hastalarda WE’ne yol açabilmektedir. Sonuç olarak
KBH’da parenteral sıvı replasmanı verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek Tiamin eksikliği açısından dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: periton diyalizi, tiamin, wernicke ensefalopatisi
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Hastaların laboratuvar tetkikleri
Olgu 1

Yatış
sırasında

Taburculuk
esnasında

Olgu 2

Yatış
sırasında

Taburculuk
esnasında

Glu (mg/dl)

201

140

Glu (mg/dl)

124

89

Üre (mg/dl)

87

57,7

Üre (mg/dl)

40

32

Cr (mg/dl)

3,2

2,4

Cr (mg/dl)

0,75

0,57

AST (U/L)

12

29

AST (U/L)

35

32

ALT (U/L)

8

12

ALT (U/L)

23

27

LDH (U/L)

195

290

LDH (U/L)

239

197

Na (mEq/L)

144

141

Na (mEq/L)

140

144

K (mEq/L)

4,6

4

K (mEq/L)

4,5

4,1

Fosfor(mg/
dl)

4,4

2

Fosfor(mg/
dl)

4

2,9

Lökosit (/
mm³)

8629

7720

Lökosit (/
mm³)

4050

5118

Hb (g/dL)

9,95

11.2

Hb (g/dL)

9,9

7,86

Trombosit
(/mm³)

176000

177700

Trombosit
(/mm³)

210000

181300
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PS-040
Gitelman sendromu: hipokaleminin nadir nedeni midir?
Necmi Eren1, Hazel Ercan2, Yasin Eryılmaz1, Betül Kalender Gönüllü1, Itır
Yeğenağa1
1
Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ: Obezite dünyada epidemiye neden olmuş önemli bir sağlık sorunudur ve önümüzdeki on yılda %40 prevalans oranına erişeceği tahmin edilmektedir. DM ve kardiyovasküler hastalıklar ile iyi bilinen ilişkisinin yanında
obezite, kronik böbrek hastalığı için de risk faktörüdür. Orlistat, obezitenin
medikal tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Orlistat kullanımına
bağlı akut böbrek hasarı (ABH) gelişimi ile ilgili sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir. Burada Orlistat kullanımına bağlı ABH gelişen olgu sunulmuştur.

GİRİŞ: Hipokalemi nefroloji kliniklerinde sık gözlenen elektrolit bozukluklarından biridir. İlaçlar özellikle diüretik kullanımına bağlı nedenler dışında
tubulopatiler daha nadir görülen hipokalemi sebepleridir. Tubulopatiler arasında otozomal resesif geçiş özelliği olan Gitelman sendromu (GS) beyaz
ırkta 1:40000 prevalans oranında görülmektedir. Burada halsizlik ve ellerde
kasılma yakınması ile başvuran ve GS tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.

OLGU: Seksen iki yaşında kadın hasta 1 gündür olan nefes darlığı, ayaklarda şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 45 yıldır Tip 2 DM,
HT, 2 yıldır da KAH tanıları olduğu öğrenildi. Hastanın NSAİİ ya da başka
bir nefrotoksik ajan kullanmadığı saptandı. BKI 37,5 kg/m² olan hastanın
1 aydır Orlistat kullandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 200/90
mmHg, bilateral solunum sesleri orta zonlara kadar alınamıyordu ve kaba
ralleri mevcuttu. Bilateral 3+ pretibial ödemi saptandı, idrar çıkışı yoktu.
İki ay önceki böbrek fonksiyonları normal (sCr: 0.78 mg/dl) olan hastanın
laboratuvar tetkiklerinde (tabloda gösterilmiştir); üre: 160,5 mg/dl, sCr:
3,43mg/dl, K: 6,6mEq/L saptandı. Batın USG’de bilateral böbrek parankim
ekosunda grade 1 artış saptandı. ABH olarak kabul edilen hastaya diüretik
tedavisi başlandı. Anürisi devam eden hasta, geçici jüguler kateter takılarak
acil hemodiyalize alındı. Dört gün sonra idrar çıkışı başlayan hastanın iki
haftanın sonunda HD ihtiyacı kalmadı.
TARTIŞMA: Obezitenin tedavisinde yaşam tarzı değişikliği ve beslenme düzenlemesi yanında, seçilmiş hastalara kilo verdirici ilaçlar ya da bariatrik
cerrahi ile de başarı sağlanabilmektedir. Orlistat obezitenin medikal tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bağırsaktaki gastrointestinal lipaz aktivitesini
inhibe etmekte ve diyetteki yağların emilimini azaltmaktadır. Steatore, yağda eriyen vitaminlerin emilim bozuklukları, GİS motilite bozuklukları, alerjik
reaksiyon gibi yan etkileri görülebilmektedir. Orlistat kullanımına bağlı ABH
da nadir olarak görülebilmektedir. Orlistat’ın enterik hiperoksalüriye bağlı
olarak ABH’na neden olduğu düşünülmektedir. Orlistat kullanımı sonucu
ince bağırsaklardan emilemeyen yağ molekülleri bağırsak lümeninde kalsiyum sabunları oluşturmakta. Serbest kalsiyum barsak lümeninde oksalatın
bağlanmasına ve bağırsak lümeninden oksalat absorbsiyonunun artmasına neden olur. Buna bağlı böbreklerden oksalat atılımı artmakta. Kalsiyum
oksalat renal tübullerde birikerek ABH’na neden olmakta. Orlistat tedavisi
öncesi ve sonrası ABH gelişme oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada,
orlistat tedavisi sonrası ilk bir yıl içinde ABH gelişme oranının öncesine göre
daha yüksek olduğu saptanmış. Orlistat kullanımın yaygın olması gözönüne
alınarak çok sayıda komrobiditenin eşlik ettiği hastalarda ABH’na da neden
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, obezite, orlistat
Hastanın Laboratuvar bulguları
Laboratuvar değerleri
Glukoz (mg/dl)
Üre (mg/dl)
BUN (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)
CKD-EPI (GFR)
(ml/dk)
Total protein (g/dl)
Albümin (g/dl)
Düzeltilmiş Ca (mg/dl)
Düzeltilmiş Na
(mEq/L))
K (mEq/L)
Cl (mEq/L))
Fosfor (mg/dl)
Ürik asit (mg/dl)
LDH (U/L)

Orlistat kullanımı
öncesi
135
36,38
17
0,78

Akut böbrek hasarı
sırasında
81
160,5
75
3,43

Akut böbrek hasarı gelişiminden 14
gün sonra
149
40,66
19
1,76

71

11.8

26.5

6,6
4,1
8,92

6,3
3,8
9,86

6
3,6
8,62

137,8

134,9

139,8

5,27
101,7
3,6
5,5
169

6,26
95
6,9
8,4
259

3,17
96
2,1
2,3
332
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PS-039
Nadir bir akut böbrek hasarı nedeni: Orlistat kullanımı
Necmi Eren1, Fatma Tuğba Çatan2, Özge Argan2, Erkan Dervişoğlu1, Betül
Kalender Gönüllü1
1
Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

OLGU: Otuz sekiz yaşında kadın hasta, halsizlik, ellerinde kasılma yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde kusma, diüretik ya da başka bir ilaç
kullanım öyküsü yoktu. Özgeçmişinde yıllardır olan kas ağrıları, ekstremitelerde kasılmaları olduğu öğrenildi. Soygeçmişinde annesinde de yıllardır
kas ağrıları ve kasılmalar olduğu saptandı. Fizik muayenesinde; kan basıncı
90/60 mmHg, nabız 70/dk, solunum sayısı 22/dk, diğer sistem bulguları
normal saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde; serum K: 2.8 mEq/L, Mg: 0.96
mg/dl, kan gazı incelemesinde: pH: 7,48, bikarbonat(HCO3): 29.2 mmol/L,
pCO2: 39.7 mmHg. Primer hiperaldosteronizm açısından aldosteron ve renin düzeyi bakıldı. Diğer laboratuvar tetkikleri tabloda gösterilmiştir. Sürrenal MRİ normal olarak rapor edildi. EKG’de normal sinüs ritmi mevcuttu ve
QT mesafesi normaldi. Hastada hipokaleminin yanı sıra: hipomagnezemi,
metabolik alkaloz, hipokalsiüri, hiperaldosteronizm, hiperreninemi saptandı. Bu bulgular üzerine GS tanısı konuldu. Hastaya potasyum sitrat+ potasyum bikarbonat 2x1/gün, magnezyum oksit 365 mg kaşe 1x1/gün ve
spironolakton 50 mg tablet 1x1/gün tedavisi başlandı. Serum potasyum ve
magnezyum düzeyleri sırasıyla 3,5 mEq/L ve 1,18 mg/dL’ye kadar yükseldi.
TARTIŞMA: GS distal kıvrımlı tubullerde tiyazid-duyarlı Na-Cl kanallarını
kodlayan gendeki mutasyon nedeniyle meydana gelmektedir. Biyokimyasal bulguları hipokalemi, metabolik alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsiüri
şeklindedir ve tiazid diüretik kullanımına bağlı gelişen tabloya benzerdir.
Hastalığın kesin tanısı, gen mutasyonunu belirleyen DNA analizi ile konulmaktadır. GS’lu hastalar genellikle erişkin dönemde tanı almaktadır. Halsizlik, kas güçsüzlüğü ve kramplar hastalığın temel belirtileridir. Bununla
beraber tetani, rabdomiyoliz ve paralizi gibi ciddi semptomlar da bildirilmiştir. Bizim olgumuzda da kramp ve yorgunluk dışında semptomu yoktu. GS
hipokalsiürinin olması ile Bartter sendromundan ayrılabilmektedir. Tedavisinde magnezyum ile potasyum birlikte verilmektedir. Yanı sıra potasyum
tutucu diüretikler de kullanılabilmektedir. GS’lu hastaların uzun dönemli
prognozları genellikle çok iyidir ve böbrek yetmezliği çok nadir olarak bildirilmiştir. Sonuç olarak hipokalemi, metabolik alkaloz ve normal kan basıncı
olan erişkin hastalarda diüretik ve kronik kusmanın yanısıra ailesel hipokalemik alkaloz sendromu olan GS da ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Gitelman sendromu, hipokalemi, metabolik alkaloz
Laboratuvar bulguları
Üre (mg/dl)
Cr (mg/dl)
Na (mEq/L)
K (mEq/L)
Cl (mEq/L)
Ca (mg/dl)
İyonize Ca (mmol/lt)
Mg (mg/dl)
Fosfor (mg/dl)
Renin düzeyi (ng/L)
Aldosteron (ng/dl)
Plazma renin aktivitesi (ng/ml saat)
İdrar Na (mmol/gün)
İdrar K (mmol/gün)
İdrar Ca (mg/gün)
İdrar Cl (mmol/gün)
İdrar Mg (mg/gün)

26
0.46
138
2.8
97
9.1
0.93 (1.15-1.29)
0.93 (1.6-2.6)
4.6
471.5 (4.2-59.7)
33.7 (3.7-31)
20.49 (0.06-4.69)
107
151
18 (100-300)
105 (110-250)
109 (72-121)
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PS-041
Dirençli Hipertansiyon ve Anemisi Olan Diyaliz Hastasında Gecikmiş
“Mikroskopik Polianjiitis “ Tanısı
Gürgün Tuğçe Vural Solak1, Mustafa Toğun1, Saime Paydaş2
1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Adana
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD,Nefroloji BD,
Adana
GİRİŞ: Diyaliz hastalarında dirençli HT ve anemi önemli problemlerdendir.Hipervolemi,en sık rastlanan,uygun yönetilmediğinde çoklu antihipertansife rağmen hedef düzeylere ulaşılması mümkün olmayan hipertansiyon nedenlerindendir. ESA ve diğer tedavilerle düzeltilemeyen
anemideyse;inflamasyon,antikor gelişimi,hemolitik anemiler,kemik iliği
baskılanması vb. araştırılması gerekir.Burada;hemoptizi sırasında ANCA
(+)’liği saptanması sonucu tedavisine steroid,siklofosfamid eklenmesiyle
KB kontrolünün sağlandığı ve transfüzyon bağımlılığının kalktığı,kronik periton diyaliz hastası sunulmuştur.
OLGU: 38 yaşında kadın hasta,dirençli HT ile kliniğe yatırıldı.5 yıldır 4x2 L/
gün periton diyalizi uyguluyordu.8,12 yaşlarında 2 çocuğu vardı.FM’de KB
220/120 mmHg,nabız 98/dk,afebril,SS 18/dk idi.Solukluğu olup, ortopneikti.Akciğerde ronküs,kalpte 2/6 sistolik üfürüm saptandı.Boyunda venöz
dolgunluk minimal ve hepatojuguler reflü saptanmadı.Takiplerinde nadiren
hemoptizi gözlendi.Laboratuar testlerinde Hb 6,7gr/dl,Htc %20,7,MCV 95
fl,ferritin 190 ng/ml,folat 3 ng/ml,B12 vit 235 pg/ml olarak tespit edildi.
Dörtlü antihipertansife (lerkanidipin,karvedilol,valsartan,doksazosin) rağmen KB 180-200 mmHg olan hastanın diürezi<250 mL/gündü.Defalarca
yapılan ölçümlerde total vücut sıvısı fazlalığı <1500 mL idi.Ayrıca levotir
oksin,sertalin,kalsitriol kullanıyordu.Anemi nedeniyle>15 Ü ES transfüzyonu yapılmıştı.PY’sında bazofilik noktalanma,Kİ/BX’sinde eritroid seride
artış tespit edildi.GIS tarama ve jinekolojik değerlendirmede patoloji yoktu.
Thorax BT mediastinal lenf bezleri,bilateral interstisyel dansite artışı olarak
yorumlandı.Hastada TBC dışlaması yapıldı.Öksürük,kanlı balgam ve nefes
darlığı ile kontrole geldiğinde bilateral akciğerde ral,PAAG’de infiltrasyonlar saptandı.İlaç ilişkili alveolar hemoraji olasılığı nedeni ile sertralin kesildi
ancak hemoptizisi gerilemedi.p-ANCA(2+),c-ANCA(-) olarak tespit edildi.’Mikroskopik Polianjitis(MPA)”,”Renopulmoner Sendrom”öntanısıyla
metilprednizolon 100 mg/günx5 IV ve siklofosfamid 1x500 mg/21günx8
IV uygulandı.Hemoptizisi ve anemisi düzelen hasta halen metilprednizolon
1x4 mg/gün almaktadır. KB dörtlü ilaçla hedef düzeylerde seyreden hasta
yetersiz diyaliz nedeniyle hemodiyalize geçirild. Damaryolu problemiyle 1
kez hastaneye yatırılan hasta son>12 aydır kan transfüzyonu ihtiyacı ve hipertansif kriz nedeni ile hastaneye yatırılmadı.
SONUÇ: Hemoptizi öncesi hastamızda vaskülit düşündürecek bulgu ve
semptom saptanmamıştı.Primer böbrek hastalığı bilinmeyen vakada ESA
dirençli anemi için inflamasyon araştırıldı.MPA’nın primer böbrek hastalığının nedeni olup olmadığını bilmiyoruz.Ancak vaskülit tedavisinden sonra
HT ve aneminin kontrol edilmesi tanıyı destekleyebilir.KBH’ta sıkça görülen
anemi ve HT kontrolünde olası problemler kontrol altına alınmasına rağmen problem devam ediyorsa başka nedenlerin araştırılması gerekir.Sonuç
olarak;vaskülitlerin tanısı çok gecikebilir,hatta vaskülitler aneminin yanısıra
dirençli HT nedeni olabilir.
Anahtar Kelimeler: mikroskobik polianjitis,hemoptizi,anemi,hipertansiyon
,kronik böbrek yetmezliği
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PS-042
Antifungal tedavi sonrası gelişen renal tübüler hasar olgusu
Ali Cem Yekdeş
Uzunköprü Devlet Hastanesi, İç hastalıkları kliniği, Edirne
GİRİŞ: Fungal infeksiyonlar febril nötropenili olgularda en önemli morbidite
ve mortalite nedenlerinden biridir. Bu sebeple gerektiğinde bu hastaların
tedavisinde Amfoterisin B kullanılmaktadır. Amfoterisin B nin en önemli yan
etkisi nefrotoksisitedir. Bu nefrotokisiste glomerüler filtrasyonda azalma ve
tübüler fonksiyonlarda bozukluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz febril
nötropeni sebebiyle başlanan Amfoterisin B tedavisi sonrasında gelişen
tübüler disfonksiyona bağlı bir hipokalemi olgusunu sunmayı amaçladık.
OLGU: Bilinen multipl myeloma tanısı ile Trakya üniversitesi Tıp fakültesi
hematoloji bölümü tarafınca takip ve tedavileri yapılmakta olan 64 yaş erkek
hasta son başvurusu sırasında verilen siklofosfamid tedavisi sonrasında
febril nötropeni gelişmesi üzerine hastaneye yatırılmış. Fungal infeksiyon
şüphesi ile amfoterisin B tedavisi 5mg/kg dozunda başlanmış. Toplamda
21 gün tedavisi verilen hasta oral posakonazol tedavisine geçilerek taburcu
edilmiş. Taburculuk sonrasında potasyum takibi yapılması amaçlı tarafımıza
gönderilen hastanın poliklinikte yapılan tahlillerinde K:2,9mmol/L(3,5-5,5)
saptanması üzerine hasta servise yatırıldı. Renal fonksiyon testleri(üre, kreatinin) normal sınırlarda olan hastaya IV potasyum replasmanı başlandı. 24
saatlik idrarda potasyum kaybı 168mmol/gün izlendi. IV replasman tedavisi
sonrasında potasyum düzeylerinde düşme izlenmesi üzerine hastaya oral
potasyum preparatı ile birlikte spironolakton 100mg olarak başlandı. Takibinde potasyum düzeyleri normale dönen hastanın oral potasyum preparatı
kesilerek hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi.
SONUÇ: Amfoterisin B tedavisi sırasında böbreklerden potasyum, magnezyum ve kalsiyum kaybı artar. Bu nedenle tedavi sırasında serum elektrolit
konsantrasyonları ile böbrek fonksiyonlarının biyokimyasal parametreleri
kontrol edilmelidir. Nefrotoksisite içinde hipopotasemi en sık görülen yan
etkidir. Özellikle dirençi hipopotasemik olgularda spironolakton tedavisi seçenekler arasında düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: amfoterisin b, antifungal, nefrotoksisite
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GİRİŞ: Renal enfarktüs; böbrek dokularında hasara neden olan arteryel vasküler olaydır. Etiyolojisinde birden fazla neden yer alabilir
OLGU: 66 yaşında erkek hasta, 10 saat önce başlayan künt vasıfta sürekli
sağ böğür ve kasık ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. Abdomen BT’ de
sağ böbrekte kontrast tutulumu ve sağ renal arter total oklüzyonu gözlenen
hasta akut renal arter trombozu tanısıyla yatırıldı. Hastada kronik bir hastalık ve ilaç kullanımı saptanmadı. 1 gün önce ağır yük kaldırdığı öğrenildi.
Vital bulgular normal aralıkta idi, fizik muayene de ise sağ kostovertebral
hassasiyet dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Hastanın yapılan tetkiklerinde; lökositoz (18400/mm3), (üre: 41 mg/dL, kreatinin: 1.4 mg/dl),
LDH: 655 U/L artmış olarak görüldü. 1. gününde sağ renal artere perkütan
anjiografi yapıldı. Renal arterden trombektomi yapıldıktan sonra stentleme
yapıldı. Hastanın kontrol anjiyografisinde sağ böbrek üst ve orta 1/3 zonlara
giden arterlerin açıldığı ancak alt 1/3 zonda halen kontrastlanma olmadığı
görüldü. İntra-arteryel doku tipi plazminojen aktivatörü (t-PA) uygulandı.
Hastaya sistemik t-PA 100 mg dozunda toplamda 2 saatte uygulandı. Hastaya anti-agregan olarak asetil salisik asit 100 mg/gün ve klopidogrel 75mg/
gün peroral, DMAH 2x6000 ü subkutan, iv günlük 2000 cc hidrasyon ve
oral 2000 cc hidrasyon, aldığı-çıkardığı takibi başlandı. Bir gün sonra kontrol renal doppler ultrasonda renal stentin açık olduğu ancak sağ böbrek
alt 1/3 polde halen kanlanma olmadığı görüldü. Hasta medikal tedaviyle
takibe devam edildi. Vaskülitik hastalıklar ve hiperkoagülabilite durumların
dışlanması için istenen kan tetkikleri normal saptandı. EKG’ de atriyal fibrilasyon ve elektrokardiyografide intrakardiyak trombüs saptanmadı. Kalıtsal
trombofili için faktör V Leiden mutasyonu (G1691A) ve protrombin (Faktör
2) gen mutasyonu (G20210A) bakıldı ve normal saptandı. Trombozla ilişkili
kan ve idrar aminoasitleri normaldi. Hastada nefrotik sendrom kliniği yoktu. Hastanın takibinde üre ve kreatinin düzeyleri önce hafif yükseldi ancak
tekrar normale döndü. Bu yükselme kontrast maruziyeti ile ilişkilendirildi.
Diürezi yeterli seyretti. Acil anjiyografi sonrası ağrısı dramatik olarak geçen
hastanın kliniği düzeldi. Hasta poliklinik takibine alınarak asetil salisilik asit,
klopidogrel ve statin ile taburcu edildi.
SONUÇ: Renal infark nedenleri tromboemboli, kalp veya aortadan kaynaklanan trombüs, renal arter hasarı, protrombotik durumlar sayılabilir. Daha
az yaygın nedenleri fibromusküler displazi, kokain kullanımı ve idiyopatik
vakaları içermektedir. Olgumuzda renal infarktın etiyolojisine yönelik bir
neden saptanamamıştır. Etiyolojide suçlanabilecek olası bir faktör olarak,
ağır yük kaldırma stresine bağlı olası renal arterde diseksiyon, renal arter
trombozu ve renal infarkt olabileceği düşünüldü. Literatürde ulaşabildiğimiz
kadarıyla ağır yük kaldırma stresine bağlı renal arter diseksiyon, laserasyon,
tromboz ve renal infarkta ait yayına rastlamadık.
Anahtar Kelimeler: antikoagulasyon, idiyopatik, renal infarkt,
Şekil A

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-044
Arteriovenöz Fistül Sonrası Renal Hasar ve Dissemine İntravasküler
Koagülopati
Yusuf Atabay, Zeynep Altın, Ezgi Yürekli, Elif Gram, Harun Akar
İç Hastalıkları Kliniği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir/
Türkiye
GİRİŞ: Total diz protezi sonrası nadir görülen vasküler bir komplikasyon
olan, arteriovenöz (AV) fistülün sebep olduğu renal hasarla seyreden Dissemine İntravasküler Koagülopati (DİK) takibini olgu olarak sunduk.
OLGU: 73 yaşında kadın hasta, 2 ay önce sağ dize total diz protezi uygulandı. Operasyon sonrası 10. günde sağ diz üzerine travma öyküsü var. Hipertansiyon dışında kronik bir hastalık yok. ACE inhibitörü ve düşük molekül
ağırlıklı heparin kullanım öyküsü mevcut. Kliniğimize idrar çıkışı azalması
üzerine ortopedi kliniğince konsülte edildi. Fizik muayenesinde genel durumu orta, kan basıncı: 135/80mmHg. Sistem muayeneleri olağan. Lökomotor sitem muayenesinde sağ dizde ağrı, hassasiyet mevcut, ısı artışı, morarma yoktu. Kanama, tromboz yoktu. Sağ alt ekstremiteye yönelik venöz
sistem renkli doppler ultrasonografisinde: popliteal fossa düzeyinde popliteal arter ve ven arasında açıklığı yaklaşık 17-18 mm’ ye ulaşan geniş AV
fistül saptandı. Femoral venin tüm trasesinde arterize olmuş yüksek volümlü kontinü akım izlendi. Trombüs izlenmedi. Eklem ve kemik yapıya yönelik
çekilen direkt grafilerde fraktür saptanmadı. Osteomiyelit dışlandı. Laboratuarda: Normositer anemi (Hemoglobin: 9 gr/dL), trombositopeni: 31000/
µL, Laktik Dehidrogenez (LDH): 1118 U/L, kreatinin: 4 mg/dl, üre: 112 mg/
dl, APTT: 38,7 sn, Protrombin Zamanı:13,6 sn, INR: 1,03, Fibrinojen: 130
mg/dl, D-DİMER: 8310 ng/ml idi. Direkt bilirubinde ılımlı artış fakat diğer
parametreler normal aralıktaydı. Protein C, protein S, Antitrombin 3 antijen
düzeyi sınırda azalmış, ADAMST13 düzeyi normal, PNH klonu negatifti. Periferik yaymasında her alanda %2-3 şistosit mevcuttu. Elektrokardiyogramda hafif mitral ve triküspit yetmezlik mevcuttu. Ejeksiyon fraksiyonu %60
idi. Toraks, abdomen tomografisi, üst ve alt gis endoskopsisinde malignite
lehine bulgu yoktu. Hastada total diz protezi sonrası oluşan fistüle sekonder
dissemine intravasküler koagülopati (DİK) düşünüldü. Böbrek fonksiyon
hasarı DİK seyrinde gelişen renal fonksiyon kaybı olarak değerlendirildi.
Taze donmuş plazma (TDP) 2*2/ gün olarak verildi. İdrar çıkışı azalan ve
böbrek fonksiyon testleri kademeli olarak artan hastaya klinik yatışının ilk
4 günü hemodiyaliz uygulandı. Girişimsel radyoloji tarafından yatışının 4.
gününde poplitel fistüle kaplı stent uygulandı.(şekil A ve B). İşlemi takriben
koagülasyon parametreleri, trombosit, kreatininde düzelme oldu. Yatışının
13. gününde TDP ve diyaliz ihtiyacı kalmadı.

POSTER BİLDİRİLER

PS-043
İdiopatik Renal İnfarkt
Yusuf Atabay, Emin Taşkıran, Faruk Özalp, Harun Akar
İç Hastalıkları Kliniği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

SONUÇ: DİK tromboz ve kanamalarla seyreden, her zaman altta yatan ikincil bir nedene bağlı sistemik bir olaydır. Malignensi, sepsis A-V fistül gibi
birçok sebebten kaynaklanabilir.DİK’ te klinik bulguların çoğu beklenmeyen
trombin oluşumu nedeniyledir. Akut DİK’ te renal hasar %25-40 düzeyinde eşlik eder. Oligüri, hematüri, akut renal yetmezlik, renal kortikal nekroz
olarak kendini gösterebilir. Laboratuarda trombositopeni, fibrinojen düşüklüğü, D-Dimer yüksekliğİ, protrombin zamanında uzama görülür. Tedavisi
nedene yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Arteriovenöz Fistül, DİK, Renal Hasar
Şekil A ve B

trombektomi işlemi öncesi (ŞEKİL - A)

Şekil A: A-V fistül görünümü Şekil B: Stent uygulaması sonrası
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PS-045
Atipik semptomatoloji nedeniyle bakılan tetkiklerde rastantısal olarak
tesbit edilen Multiple Myelom
Müjgan Gürler1, Rıdvan Erten1, Muhittin Ertilav2, Haluk Şavlı1
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu
2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Bolu
Giriş: Multiple Myelom, hematolojik maligniteler içinde önemli bir yer tutan,
önemi belirsiz monoklonal gamopatilerden plazma hücreli lösemiye kadar
değişebilen hastalık spektrumunda yer alan, ağır bir malignansi tablosudur.
Non spesifik şikayetlerle bakılan tetkiklerde rastlantısal olarak saptanan
kemik lezyonları nedeniyle etyolojiye yönelik yapılan araştırmalarda ortaya
çıkan Multiple Myelom olgusunu sunmayı amaçladık.
Vaka: 54 yaşında erkek hasta bir aydır halsizlik, aralıklı olarak kirli beyaz
az miktarda balgam ve göğsünde özellikle sağda batma tarzında yakınma
tarif ediyor. Öz ve soy geçmişinde kayda değer özellik yok. Vital parametreleri stabil, bilateral dinlemekle sağ akciğerde duyulan ronküsler dışında
diğer sistem muayenelerinde ek özellik yok. Lab: Geliş sedim:57, Crp:137,
Ldh:403, Wbc:16000, Neu:%67. PA akciğer grafi: Non-diagnostik. Toraks
BT’de Sağ Akciğer diyafragmatik alanda 20X15 mm.lik nodül, kemik yapılarda yaygın litik lezyonlar mevcut olup primeri için ileri araştırma önerilir.
Tüm batın BT’de böbreklerde sağda evre 2-3, solda evre 3 nefropati, L5
vertebra korpusunda geniş litik lezyon saptandı. Tüm vücut kemik sintigrafisinde sağ 2,4,6-9. ile sol 6,7,9. kostaların anteriorunda fokal osteoblastik
ve L5 vertebra korpusunda osteoblastik aktivite artışı saptandı ve bulgular
metastaz lehine değerlendirildi.
Kontrol tetkiklerinde kreatinin:9.24, üre:124, fosfor:10.4, kalsiyum:15.9,
Spot İdrar Albumin Kreatinin Oranı: >20 bulundu. 24 Saatlik İdrarda Protein: 8170 mg/gün tesbit edildi. BT eşliğinde kemik biyopsisi yapılmak istendi ancak işlem için yüksek risk verilince vazgeçildi. Hastada progresif
renal disfonksiyon ve akut hiperkalsemi olması üzerine geçici hemodiyaliz
katateri takılarak renal replasman tedavisine başlanıp serum kalsiyumu
normale getirildi. Etyolojide Multiple Myelomadan şüphelenilerek serum ve
idrarda protein elektroforezi gönderildi ve çekilen kranial düz grafilerinde
kalvariumda multiple küçük litik lezyonlar görüldü. Multiple Myelom açısından hematolojiye yönlendirildi. Kontrole çağırıldığında kemik iliği biyopsisi
sonucunda Multiple Myelom tanısı ile Bortezomib, Siklofosfamid, Deksametazon, Mesna kemoterapisi aldığı öğrenildi. Kalıcı hemodiyaliz katateri
takılarak renal replasman tedavisine devam edildi. Hastanın poliklinikten
izlemi sürmektedir.
Sonuç: Multiple Myelom seyri sırasında halsizlik, güçsüzlük, kemik ağrıları, anemi, elektrolit bozuklukları özellikle hiperkalsemi, böbrek yetersizliği,
nöropatiler, kemik iliği bozuklukları, hepatosplenomegali görülebilir. Vakamızda, sık görülen semptomlardan ziyade non spesifik şikayetler için bakılan tetkiklerde bulunan kemik lezyonları nedeniyle yapılan araştırmalarda
Multiple Myelom tesbit edilmiştir.
Rutin kontrol amaçlı bakılan laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerinde insidental olarak rastlanan kemik lezyonlarının henüz tipik semptom vermemiş
olsa da etyolojisi mutlaka araştırılmalı ve etyolojide ilk olarak Multiple Myeloma olabileceği akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetersizliği, Multiple Myelom, Osteolitik
lezyonlar
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PS-046
6 Senedir Süren Konstipasyon: Gitelman Sendromu
Yusuf Atabay, Faruk Recep Özalp, Zeynep Altın, Harun Akar
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim
Dalı, İzmir
GİRİŞ: Gitelman sendromu; hipokalemi ve metabolik alkalozun eşlik ettiği,
hipokalsiüri, hipomagnezemi ile giden, otozomal resesif geçiş gösteren bir
sendromdur. Böbreklerde distal kıvrımlı tübülde bulunan tiyazid duyarli Na/
Cl (sodyum-klor) kotransporterini kodlayan SCL12A3 genindeki mutasyon
sonucu oluşur. Mutasyon sonucu Na/Cl kotransporter sistemi inaktive olur.
Bu durum sodyum ve klor kaybına yol açar. Sonuçta hastada hipovolemi ve
metabolik alkaloz gelişir. Hipovolemi sonucu renin-anjiyotensin-aldosteron
sistemi aktive olarak kortikal toplayıcı kanallarda sodyum yükünü artirir.
Aynı zamanda potasyum ve hidrojen atılımını arttırarak hipokalemi ve metabolik alkaloza neden olur. Genellikle genç erişkinlerde görülse de geç yaşta
tanı koyulan olgular bulunmaktadir.
VAKA: 55 yaşında, erkek hasta yaklaşık 5-6 yıldır özellikle bacaklarda kramp
benzeri kasılmalar ve gastrointestinal yakınmalar (kabızlık, epigastrik hassasiyet) nedeni ile polikliniğe başvurdu. Bilinen bir kronik hastalığı ve ilaç
kullanma öyküsü olmayan hastanın yapılan fizik muayesinde kan basıncı:
98/69 mmHg,nabız: 78/dk. Batın muayenesinde oskültasyonda barsak sesleri azalmıştı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuvar incelemelerinde sodyum: 130 mmol/L, potasyum (K):2,9 mmol/L, kalsiyum (Ca):10,9
mg/dL, klor (Cl): 77 mmol/L magnezyum (Mg):1,2 mg/dL, üre: 76 mg/dL,
kreatinin:1,4 mg/dl, tam idrar tetkikinde: ph:8,5 dansite:1015, eritrosit, protein, lökosit, glukoz negatif. 25(OH)D: 28 ng/mL, kan gazı incelemesinde:
ph:7,67 HCO3: 35,6 mmol/L, pCO2: 50 mmHg. Tiroid hormonlari,bazal
kortizol, ACTH, aldosteron, parathormon düzeyi normal aralıktaydı. Renal
ultrasonografisi olağandı. 24 saaatlik idrarda Mg, K, Cl yüksek, Ca düşüknormal saptandi. Hastanın takiplerinde dirençli hipokalemi hipomagnezemi
mevcut idi. Hipopotasemiye bağlı paralitik ileus gelişti. Mevcut tabloya neden olabilecek ilaçlar (Diüretik, laksatif, B12, insülin, teofilin, beta 2 agonist vb. ) sorgulandı.Klinik ve laboratuvar bulgular Gitelman Sendromu ile
uyumlu olan hastaya tedavi başlandı.
SONUÇ: Gitelman sendromu ayırıci tanısında diüretik ve laksatif bağimliliği, kronik kusma gibi hipovolemik nedenler ve diğer bir ailesel hipokalemik alkaloz nedeni olan Bartter sendromu göz önünde bulundurulmalidir.
Gitelman sendromu hipokalsüri ve hipomagnezeminin olmasi ile Bartter
sendromundan ayrılabilir. Sonuçta metabolik alkaloz, hipokalemi ve normal
tansiyonu olan erişkinde öncelikle hipovolemi yapan diğer sebepler ekarte
edilmeli ve özellikle hipomagnezeminin eşlik ettiği durumlarda Gitelman
sendromu düşünülmelidir. Tedavide esas olarak oral MgCl2 replasmanı
yapılır. MgCl2 replasmanına dirençli durumlarda eNac inhibitörü/K tutucu
diüretik ve KCL kullanımı uygundur. Kondrokalsinosiz gelişen hastalarda
non-steroidal antienflamatuar (indometazin vb. )kullanımı uygundur. Olgumuz oral MgCl2, KCl ve spironolakton tedavisi ile izlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipokalemi,Konstipasyon,Metabolik Alkaloz,Gitelman
sendromu
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GİRİŞ: Böbrekler, glomerüler filtrata geçen bikarbonatı geri kazanarak ve
organik asitleri idrarla uzaklaştırarak yaşamsal öneme sahip olan asit-baz
dengesinin devamını sağlarlar. Renal tübüler asidoz (RTA), glomerüler
filtrasyon hızına bağlı olmaksızın, tübülüs işlevlerindeki bozukluk sonucu
bikarbonat geri alınmasında (proksimal RTA) ya da hidrojen iyonu atılmasında (distal RTA) yetersizlikle ortaya çıkan, normal anyon açıklı hiperkloremik metabolik asidoza neden olan bir klinik tablodur. Burada iki farklı RTA
olgusu sunulmuştur.
Olgu 1: Ondokuz yaşında erkek hasta, halsizlik ve güçsüzlük şikayetleri ile
başvurdu. Kan basıcı normal ve fizik muayenesinde kas güçsüzlüğü dışında
herhangi bir bulgusu olmayan hastanın yapılan tetkiklerinde glukoz. 90 mg/
dl, üre 20 mg/dl, kreatinin 0.7 mg/dl, sodyum 138 mmol/L, potasyum 2.4
mmol/L, klorür 110 mmol/l, kalsiyum 9.2 mg/dl, fosfor 2.3 mg/dl ve idrar
tetkikinde pH 6.5 olarak saptandı. Kan gazında pH 7.23, HCO3 16 mEq/l
bulundu. Üriner USG’de bilateral medüller kalsifikasyonlar ve sol böbrekde
iki adet kalkül saptandı. Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı 0.52 (mg/mg)
(yüksek) saptandı. Sekonder nedenler ekarte edilen hastaya bu bulgularla
distal RTA tanısı konuldu.
Olgu 2: Otuz beş yaşında erkek hasta, halsizlik ve kas güçsüzlüğü şikayetleri ile başvurdu. Kan basıcı normal ve fizik muayenesinde yine kas güçsüzlüğü dışında herhangi bir bulgusu yoktu. Yapılan tetkiklerinde glukoz 90 mg/
dl, üre 21 mg/dl, kreatinin 0.8 mg/dl, sodyum 141 mmol/L, potasyum 2.2
mmol/L, klorür 113 mmol/l, kalsiyum 9.3 mg/dl, fosfor 2.1 mg/dl, ürik asid
5.9 mg/dl ve idrar tetkikinde pH 5.8 olarak saptandı. Kan gazında pH 7.28,
HCO3 18 mEq/l bulundu. Üriner USG normal saptandı. Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı 0.05 (mg/mg) (N) saptandı. Ön planda proksimal RTA
tanısı konuldu. Sekonder nedenler dışlandı. Her iki hastaya da soyum bikarbonat ve potasyum sitrat başlandı. Dozları serum bikarbonat ve potasyum
değerlerine göre titre edildi. Tedaviye rağmen 1. olgunun hipopotasemik
seyretmesi üzerine tedaviye düşük doz spironolakton eklendi. Hastaların
şikayetleri geriledi.
TARTIŞMA: Normal anyon açıklı metabolik asidoz ve hipopotasemi olan
hastalarda olması gereken idrar pH düşüklüğü sağlanamıyorsa RTA tanısı düşünülmelidir. Asidoz varlığında idrar pH’sının 5.5’in üzerinde olması
daha çok distal RTA’yı destekler. Proksimal RTA’da ise idrar pH’sı daha
düşüktür. Olgularımızda olduğu gibi proksimal RTA’un aksine distal RTA’da
nefrokalsinozis de dikkati çeken bir bulgudur. Hipopotasemi distal RTA’da
daha belirgindir. 1. olgumuzdaki gibi distal RTA’da alkali tedavisi sırasında hipopotasemi açısından dikkatli olunmalıdır. Asidozun özellikle sodyum
alkali tuzlarınca düzeltilmesi serum potasyum seviyesini çok azaltabilir.
Bunların yanında ayırıcı tanıda Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı yolgösterici olabilir.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-048
Siyatalji ile ortaya çıkan üremiye bağlı retroperitoneal hematom
Veysi Asoğlu1, İlhan Kılıç2, Hasan Göze1, Yusuf Dürmüş1, Sedat
Üstündağ2, İlhan Kurultak2, İbrahim Bekir Boz1
1
Trakya Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda orta molekül ağırlıklı
üremik toksinler kanama diyatezine yol açabilir. Bu kanamalar oral kavite, gastrointestinal ve üriner sistemde görülmekle birlikte nadiren de olsa
retroperitoneal alanda da oluşabilir. Klinik ve laboratuar bulgular silik seyredebilir. Evre 5 kronik böbrek yetmezliği tanısıyla izlenmekte olan hastada
gelişen siyatalji incelemesi sırasında saptanan retroperitoneal kanama olgusunu sunduk.

POSTER BİLDİRİLER

PS-047
Renal Tübüler Asidoz; İki farklı Olgu
Zeki Aydın1, Tufan Murat Coşkun2
1
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji, Kocaeli
2
Gebze Fatih Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Kocaeli

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

OLGU: Tip 2 Diyabetes Mellitus, hipertansiyon ve 6 yıl önce geçirilmiş aort
kapak değişimi öyküsü bulunan ve varfarin kullanmakta olan 60 yaşında
erkek hasta burun kanaması ve halsizlik şikâyeti ile başvurdu. Tetkiklerinde
hemoglobin:5,8 gr/dl, hematokrit: %18,5, üre: 208 mg/dL, kreatinin: 7,7
mg/dL, Na: 140 mmol/L, K: 5,8 mmol/L, Inr: 2,58 olarak saptandı. Hastaya derin ve semptomatik anemisi nedeniyle 3 ünite eritrosit süspansiyonu
verildi. Hemoglobin kontrol değeri 8,7 gr/dL olarak saptandı. Evre 5 kronik
böbrek yetmezliği olduğu anlaşılan hastaya periton diyaliz tedavisi başlanması planlandı. Hastanın diyaliz ihtiyacı nedeniyle katater takılması sırasında komplikasyon gelişmemesi amacıyla yatışın 6. gününde varfarin kesildi.
Bunun yerine düşük molekül ağırlıklı heparine ( 2x4000 ünite) geçildi. Yatışının 13. gününde periton diyaliz katateri takıldı. Yatışının 14. gününde
belden başlayıp sağ kalça ve dize kadar uzanan ağrısı gelişti. Şikayetlerine
karın ağrısı da eklenmesi üzerine yapılan batın ultrasonografisinde cilt altı
2 cm çapta hematom izlendi. Düşük molekül ağırlıklı heparini kesildi. Hipotansiyonu ve taşikardisi gelişmesi üzerine 2 ünite eritrosit süspansiyonu
daha replase edildi. Karın ağrısı ve siyataljisi şiddetlenmesi üzerine çekilen
batın tomografisinde sağ psoas kasında kanama ile uyumlu hiperdens alanlar izlendi. 1 günde hemoglobin düzeyi 8,7 gr/dL’den 6,1 gr/dL’ye düştü.
Üremiye bağlı retroperitoneal psoas kanaması olduğuna karar verilen hasta
acil hemodiyalize alındı. Hemodiyaliz sonrası hastanın hematokrit düzeylerinde düşüş izlenmedi. Hastada yeniden varfarin tedavisi başlandı. Takip
eden günlerde hastada periton diyalizi uygulaması sorunsuzca uygulandı.
SONUÇ: Üremik kana diyatezinden üremik toksinlere bağlı gelişen trombosit disfonksiyonu ve bozulan endotel-trombosit etkileşiminin sorumlu
olduğu düşünülmektedir. Üremik hastalarda gelişen belirtilerin üremik
kanamaya bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır. Retroperitoneal alan gibi
spontan kanamanın sık görülmediği bölgelerin işaretleri açısından dikkatli
olunmalıdır. Diyaliz tedavisi gerekiyorsa geciktirilmeden uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hematom, periton diyalizi, üremik

Anahtar Kelimeler: asid-baz dengesi, renal tübüler asidoz, hipopotasemi,
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PS-049
Son dönem böbrek hastalığında sepsisin nadir bir nedeni:
Salmonelloz
Yusuf Dürmüş1, İlhan Kılıç2, Hasan Göze1, Veysi Asoğlu1, Burcu Dağ1,
Sedat Üstündağ2, İlhan Kurultak2, Funda Bayram1
1
Trakya Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Son dönem böbrek hastalığında(SDBH) morbi-mortalitenin en sık
nedeni kardiyovasküler hastalıklar ve infeksiyonlardır. Bozulmuş immüniteye bağlı nadir enfeksiyon etkenleri bu hasta grubunda sıkça görülebilmektedir. Salmonella typhi gram negatif enterik bir basildir. Tek rezervuarı
insandır. Sıklıkla kontamine su ve besinlerle fekal-oral yolla bulaşır. Bu vakada kronik böbrek hastasında görülen ve sepsise yol açan bir salmonelloz
vakası anlatılmaktadır.
OLGU: Polikistik böbrek hastalığına (PKBH) bağlı evre 5 kronik böbrek hastalığı nedeniyle üç yıldır hemodiyaliz tedavisi altında olan 65 yaş kadın hasta
5 gündür olan yaygın karın ağrısı ve ateş nedeniyle başvurdu. Ateşi 38,8
derece, nabız:62/dakika, tansiyon: 80/60 mm/hg olarak saptandı. Batında
yaygın hafif hassasiyet dışında bulgu saptanmadı. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit:7490 uL hemoglobin:9,5 gr/dl, üre: 73 mg/dl kreatin: 4,8 mg/
dl sodyum: 135 mmol/l potasyum:4,8 mmol/l, CRP: 29,2 mg/dl saptandı,
karaciğer ve kolestaz enzimleri normal olarak izlendi. Ampirik ampisilin-sulbaktam (AMS) tedavisine başlandı. Karın ağrısı nedeniyle yapılan batın tomografisinde karaciğerde en büyüğü 12 cm olan multipl kist ve böbreklerde
en büyüğü 4 cm olan multipl kist izlendı. 2 şişe kan kültüründe D grubu
salmonella typhii üredi. Dışkı kültüründe üreme saptanmadı. Karın ağrısı
olan hastada ağrı ön planda kapsül hassasiyetine bağlandı, büyüklük itibariyle safra yollarına bası, portal hipertansiyon ve perforasyon riski nedeniyle
karaciğerdeki 12 cm kist e drenaj kateteri takıldı, Bu kistten alınan aspirat
kültüründe üreme olmadı. AMS kesilerek etkenin duyarlı olduğu seftriaksona geçildi. Seftriakson tedavisinin 7. Gününde ateşlerinin devam etmesi ve
CRP: 33 mg/dl olması üzerine meropenem tedavisine geçildi. Meropenem
tedavisinin 14.gününde alınan kontrol kan kültüründe üreme saptanmaması üzerine meropenem tedavisi 21 güne tamamlanarak kesildi.
TARTIŞMA: Kronik böbrek hastalığı olan olgularda üremi, ileri yaş, malnütrisyon, ek komorbiditeler ve bozulmuş immunite enfeksiyona yatkınlık
oluşturur. S. typhi SDBH olgularında nadir görülen bir enfeksiyon etkenidir.
Genel toplumda en sık ishal kliniği ile başvursa da SDBH olgularında endokardit, menenjit ve septisemi gibi ciddi tablolar ile ortaya çıkabilir. Ateşe bağlı taşikardi yerine bradikardi görülmesi (diskordans nabız) bu nadir
infeksiyöz etkene karşı klinisyenleri şüphelenmeye sevketmelidir. S.typhi
3. Kuşak sefalosporinlere ve karbapenemlere duyarlıdır. SDBH olgularında
ateş etyolojisinde nadir etkenler akılda tutulmalı, kültürler eksiksiz alınmalı
ve üreye etkene uygun antibiyoterapi verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: kronik böbrek hastalığı, salmonelloz, sepsis

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

PS-050
Gebelikte ortaya çıkan renal tübüler asidoz olgusu
Burcu Dağ1, İlhan Kılıç2, Yusuf Dürmüş1, Funda Bayram1, İlhan Kurultak2,
Sedat Üstündağ2
1
Trakya Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Renal tubuler asidoz (RTA) normal serum anyon açıklı hiperkloremik metabolik asidoz, bikarbonatüri ve azalmış hidrojen iyon ekskresyonu
ile karakterize bir klinik tablodur. RTA, renal tubuler defektin bulunduğu
nefron segmentine göre proksimal, distal ve hiperkalemik RTA olmak üzere
başlıca 3 tipe ayrılır. Distal RTA (dRTA) hiperkloremik metabolik asidoz,
azalmış net asit ekskresyonu, asidemi sırasında veya asit yüklenmesinden
sonra idrar pH’sının 5.5 altına düşürülememesi ile karakterize bir tablodur.
OLGU: 35 yaşında 25 haftalık gebe hasta günde 4-6 kez olan inatçı bulantı,
kusma, bacaklarda güçsüzlük ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. Öyküsünde 2 adet problemsiz gebelik yaşadığı, gebelik öncesi aralıklı artralji
ve ağız kuruluğu olduğu ögrenildi. Fizik muayenede cilt kuruluğu dışında
bozukluk saptanmadı. Tansiyon 130/80 mm/hg, nabız:84/dk saptandı. Labaratuvar incelemesinde üre:15 mg/dl, kreatinin:0,6 mg/dl, Na:135 mmol/l,
K:2,3 mmol/l, Cl:115 mmol/l, Ca:7,8 mg/dl P:1,4 mg/dl, Mg:2,34 mg/dl, kan
gazı tetkikinde pH:7,28, HCO3:9, idrarda pH:7 idi. Ağır metabolik asidozu ve
hipopotasemisinden dolayı intravenöz serum fizyolojik ile birlikte potasyum
ve bikarbonat replasmanları yapıldı. Replasman sonrasında serum K:3,7
mmol/L, kan gazında pH:7,35 HCO3:15 ve idrarda pH: 7 şeklinde izlendi.
Tedavi sonrası idrar pH’sında azalma olmaması ön planda distal RTA düşündürdü. Etyolojiyi belirlemek amacıyla yapılan tetkiklerinden ANA (+++),
Anti ro-52 (+++), anti-SSa (++) pozitif geldi. Sjogren sendromu şüphesiyle
schrimer testi yapıldı, sol göz 10 mm sağ göz 15 mm saptandı. Gebelik
sonrasında tükrük bezi biyopsisi yapılması planlandı. Hastanın potasyumdan zengin diyeti planlandı. Oral bikarbonat ve potasyum tedavileri düzenlendi ve sıkı bir poliklinik takibine alındı.
TARTIŞMA: Sjögren sendromu, özellikle ekzokrin bezleri etkileyen otoimmun bir hastalıktır. Klinik tablo genellikle inatçı ağız ve göz kuruluğundan
olarak ortaya çıkar. Bunların yanında renal tübüler disfonksiyon da görülebilmektedir. Distal RTA ve interstisyel nefrit görülebilmektedir1,2. Bu vakada hipopotasemi, hiperkloremi, asidoz, idrar pH sının bikarbonat verilmesine rağmen 5.5’un altına düşürülememesi dRTA ile uyumludur. Klinik olarak
Sjögren sendromuna uyan semptomlar olması, otoantikor pozitifliği de tanıyı desteklemiştir. Elektrolit dengesizliği ile başvuran bir hastada etyolojide
sjögren hastalığına bağlı renal tübüler asidoz olabileceği akılda tutulmalıdır.
Kaynaklar
1: Shioji R, Furayama T, Onodera S, Saito H, Ito H, Sasaki Y. Sjogren’s
syndrome and renal tubular acidosis. Am J Med 1970;48:456-463
2: An Unusual Initial Presentation of Sjögren’s Syndrome: Severe Hypokalemic Paralysis Secondary to Distal Renal Tubular Acidosis. Eurasian J
Med 2013; 45: 218-21
Anahtar Kelimeler: asidoz, gebelik, Sjögren sendromu
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PS-052
Gecikmiş greft fonksiyonu ile ortaya çıkan bir akut rejeksiyon vakası
Burcu Dağ1, İlhan Kılıç2, Yusuf Dürmüş1, Funda Bayram1, İlhan Kurultak2,
Sedat Üstündağ2
1
Trakya Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne

GİRİŞ: Bartter sendromu (BS) 1962 yılında Bartter ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Henle kulbu çıkan kalın kolundaki Na-K-2Cl kanalındaki proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyon sonucu idrarda sodyum ve klor kaybı
olur. Hipovolemi nedeniyle ortaya çıkan hiperreninemik hiperaldosteronizm
hipokalemi, hipokloremi ve metabolik alkaloza neden olur. Tübüler disfonksiyon olmaksızın benzer biyokimyasal bulguların oluşmasına sebep olabilen; gastrik drenaj, klor kaybettiren diyare, kronik diüretik kullanımı ve kistik
fibroz gibi durumlar “psödo BS” olarak tanımlanır. Burada pilor stenozuna
bağlı psödo BS tanısı konulan bir hasta anlatılmaktadır.

GİRİŞ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) sık görülen ve toplum sağlığını ciddi
bir şekilde tehdit eden bir hastalıktır. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY)
safhasına gelen hastalar, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek naklini
içeren renal replasman tedavilerinden biri ile tedavi edilirler. Böbrek nakli
seçkin yöntem olmakla birlikte problemsiz bir seçenek değildir.

OLGU: 25, 10 ve 3 yıl olmak üzere toplam 3 kez üst gis kanama öyküsü
bulunan, bir aydır yemekten 20 dakika sonra oluşan şişkinlik şikayeti nedeniyle erken doygunluk tarifleyen, 48 yaşındaki erkek hasta bir haftadır
şiddetlenen her yemek sonrası olan bulantı, kusma ve 3 gündür idrar miktarında azalma şikayetiyle başvurdu. Mukozaların kuru olduğu ve cilt turgorunun azaldığı saptandı. Kan basıncı 90/60 mmHg, nabız 92/dak ve ritmikti.
Sistem muayeneleri normaldi. EKG ve akciğer grafisi doğal sınırlardaydı.
Hastanın bazal laboratuar bulguları Tablo-1’de sunulmuştur.
Kusmaya bağlı dehidratasyonu nedeniyle prerenal akut böbrek hasarı teşhisi konulan hastada hidrasyona başlandı. Tekrarlayan üst gis kanama öyküsü, metabolik alkaloz ve hipokalemisi bulunan hastada yapılan üst gis
endoskopide pilor bitimi apikal bölgede ülsere lezyon ve buna bağlı darlık
saptandı. Ülsere lezyondan alınan biyopside malignite saptanmadı. Hidrasyon sonrası idrar çıkışı sağlandı ve kreatinin değerleri geriledi. Antiülser
tedavi başlanan hastaya elektif cerrahi dilatasyon planlandı. Hasta yakın
poliklinik takibine alındı.
TARTIŞMA: Pilor stenozu ödem ve skatrisyel daralmaya bağlı gelişen, peptik ülser hastalığının nadir görülen bir komplikasyonudur. Kusmaya bağlı
çok miktarda ektraselüler sıvı kaybı meydana gelebilir. Buna bağlı prerenal
akut böbrek hasarı gelişme riski mevcuttur. Potasyum, klor ve hidrojenden
zengin gastrointestinal sıvıların kaybı yanında dehidratasyona bağlı gelişen
renin-aldosteron sistem aktivasyonu sonucu hipokalemik hipokloremik
metabolik alkaloz gelişebilmektedir. Tedavide intravenöz %0,9 NaCl ve K
replasmanı ile hızlıca yanıt alınabilmektedir. Sonuç olarak hipokalemik hipokloremik metabolik alkaloz ile başvuran olgularda renal hastalık dışındaki
kolaylaştırıcı nedenleri araştırmalı, mide çıkış yolu obstrüksiyonu da akılda
bulundurulmalıdır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-051
Pilor stenozuna bağlı Psödo-Bartter Sendromu
Hasan Göze1, İlhan Kılıç2, Veysi Asoğlu1, Yusuf Dürmüş1, İlhan Kurultak2,
Sedat Üstündağ2
1
Trakya Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne

OLGU: Tip 2 diyabete bağlı kronik böbrek hastalığı ile takip edilmekteyken
son 6 aydır SDBY olarak değerlendirilmiş ve hemodiyaliz tedavisine başlanan hastaya eşinden renal transplantasyon uygulandı. İndüksiyon immünsüpresyonu olarak basiliksimap uygulandı. Nakil sonrası üre, kreatinin
düşüşü olmayan hastaya 7. günde renal biyopsi yapıldı. Banff 2a selüler rejeksiyon saptandı. Pulse steroid ve poliklonal immunglobulin (ATG) 1.5mg/
kg dozda verildi. İzleyen 2 hafta içerisinde üre: 64 mg/dl kreatinin:1,05 mg/
dl düzeyine geriledi. İdame immünsüpresyon tedavisi düzenlenerek taburcu
edildi.
TARTIŞMA: Renal transplantasyon SDBY olan hastalarda seçkin tedavi modalitesidir. Transplante böbrekte rejeksiyon ve fırsatçı enfeksiyonlar tedavi
başarısını düşürebilmektedir. Akut rejeksiyon transplant sonrası ilk 6 ayda
böbrek fonksiyonlarının ani olarak bozulmasına neden olur. Akut rejeksiyonun vasküler ve hücresel olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Akut hücresel
rejeksiyon tanısında altın standart yöntem biyopsidir. Tedavide, pulse steroid tedavisi yapılır. Yanıtsız hastalarda poliklonal immunglobulin veya monoklonal immunglobulin uygulanır. Sık tekrarlayan akut rejeksiyon atakları,
greft böbreğin ileri dönem fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu vakada olduğu gibi immünsüpresyon indüksiyonu ATG ile yapılsa bile
akut rejeksiyon gecikmiş greft fonksiyonuna neden olabilmektedir. Rejeksiyon şüphesi olan vakalarda tanıda gecikilmemesi etkin tedavi ile greftin
kurtarılmasını sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: akut rejeksiyon, greft, transplantasyon

Anahtar Kelimeler: metabolik alkaloz, pilor stenozu, psödobartter sendromu
Tablo - 1
Lökosit

12 10^3/uL

pH

7,56

Hemoglobin

16,6 gr/dl

PO2

71,8 mmHg

Hematokrit

49 %

PCO2

42,3 mmHg

Trombosit

150 10^3 /uL

SO2

96,7 %

Açlık kan şekeri

123 mg/dL

HCO3

37,2 mmol/L

ÜRE

126 mg/dL

Glukoz

129 mg/dL

Kreatinin

2,6 mg/dl

Na+

133,2 mmol/L

Na

139 mmol/L

K+

2,86 mmol/L

K

3,3 mmol/L

Klor

85,4 mmol/L

Cl

85 mmol/L

Lactat

12 mg/dL

Spot idrar Cl

14

Hastanın başvuru laboratuar sonuçları
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PS-053
Nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranının hızlı ilerleyen
glomerülonefritlerde prognozu belirlemede etkisi
Aysun Toraman1, Nalan Neşe2, Beyhan Cengiz Özyurt3, Seyhun Kürşat1
1
Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Patoloji Ana Bilim Dalı,
Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı, Manisa
GİRİŞ: Hızlı ilerleyen glomerülonefrit (HİGN), farklı etyolojik nedenlere
bağlı olarak gelişen, böbrek fonksiyonunda hızlı ve ilerleyici bir azalma ile
karakterize, klasik histopatolojik lezyonu kresent olan ve tedavi edilmediği
takdirde haftalar-aylar içinde son dönem böbrek yetmezliğine (SDBY) ilerleyen bir klinik tablodur. Son dönem böbrek yetmezliğine progresyon sık
olduğundan erken tanı ve agresif tedavi son derece önemlidir.
Hemogram analizinden tespit edilebilen nötrofil lenfosit oranı (NLO) sistemik enflamasyonda, bazı jinekolojik ve gastrointestinal kanserlerde, kardiyovasküler hastalıklarda ve kronik böbrek yetmezliğinde artış göstermektedir. Benzer şekilde platelet lenfosit oranı (PLO) çeşitli periferik vasküler
hastalıklar, koroner arter hastalıkları, bazı jinekolojik ve hepatobiliyer malignitelerde yüksek bulunmuş ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma ile HİGN hastalarında histopatolojik bulgular ile NLO ve PLO arasındaki
ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır.
METOD: 2005-2016 yılları arasında böbrek biyopsisi yapılmış hastalar içinde, HİGN tanısı almış olanlar saptanarak klinik ve histopatolojik özellikleri,
tedaviye yanıtları, klinik seyirleri açısından retrospektif olarak araştırıldı.
Tedavi öncesi NLO ve PLO ile histopatolojik bulguların ilişkilerine bakıldı.
SONUÇLAR: 19 kadın, 35 erkek toplam 54 hasta alındı. Klinikopatolojik
tanı olarak 40 hasta pauciimmün GN olup kalanlar; 2 hasta postenfeksiyöz GN, 6 hasta SLE, 3 hasta Ig A nefropatisi, 2 hasta HSP ve 1 hasta
MPGN idi. 23 hastanın tanı anında hemodiyaliz ihtiyacı vardı. 5 yıllık takipte 18 hasta SDBY’ne ilerledi. 6 hastanın 5 tanesi ilk yıl öldü. NLO ile
CRP (p=0.009,r=0.511) ve CRP/albümin oranı (p=0.005,r=0.542) arasında
pozitif ilişki saptandı. PLO ile CRP/albümin oranı (p=0.041,r=0.412) arasında pozitif, albümin ile negatif (p=0.032,r=-0.293) ilişki saptandı. Histopatolojik özelliklerden fibrosellüler kresentler ile NLO arasında negatif
(p=0.019,r=-0.291), lenfosit sayısı ile pozitif (p=0.05,r=0.256) ilişki saptandı. Sellüler kresentler ve hemotokrit (p=0.049,r=-0.269) negatif ilişki
saptandı. Kresentik glomerüllerdeki nötrofil skorunun kreatinin ve ferritin
değerleri yüksek olanlarda daha fazla olduğu saptandı. Tedavinin 1. ayında
bakılan NLO (p=0.036) ve PLO (p=0.051) ile ölüm arasında anlamlı ilişki
saptandı.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, NLO’nın HİGN’li olgularda mortaliteyi öngördürebileceği, sistemik enflamasyonla korelasyon gösteren bir parametre
olduğu, subakut-kronikleşme anlamına gelen fibrosellüler kresent sayısı ile
negatif korelasyon gösterdiği, glomerüler inflamasyon için de bir belirteç
olarak kabul edilebileceği, bu korelasyonu kronik yangı belirteci olarak lenfosit sayısının da desteklediği, kresentik glomerüllerdeki nötrofil sayısı ile
ferritin konsantrasyonu arasındaki pozitif ilişkinin de HİGN’deki glomerüler
inflamasyonun sistemik inflamasyon-akut faz reaktanı aktivasyonuna neden olabileceğini gösterdiği sonuçlarına varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Kresentik glomerülonefrit, nötrofil lenfosit oranı,
platelet lenfosit oranı
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Tablo 1. Hastaların böbrek biyopsisi öncesi demografik ve laboratuvar
bulguları
Yaş (yıl)

Minimum

Maximum

Ortalama

Standart sapma

17,00

83,00

48,92

20,12

Sistolik kan basıncı (mmHg)

90,00

170,00

128,98

19,16

Diyastolik kan basıncı (mmHg)

60,00

100,00

79,16

10,80

Lökosit(103/µL)

3450,00

22000,00

9720,18

4318,67

Nötrofil(103/µL)

2300,00

20000,00

9720,18

3958,07

Lenfosit (103/µL)

100,00

2700,00

1401,48

670,18

Platelet (103/µL)

106000,00 713000,00 277962,96 101038,93

Hb(g/dl)

6,90

14,00

10,04

1,75

Hct %

21,00

42,00

30,07

5,20

NLO

1,60

40,00

7,02

6,34

PLO

60,07

2110,00

273,90

287,69

Glukoz (mg/dL)

74,00

174,00

101,37

20,69

BUN (mg/dL)

7,00

100,00

50,74

22,41

Kreatinin (mg/dl)

1,04

12,30

4,09

2,63

Albumin(g/dL)

1,00

4,10

2,76

0,75

CRP (mg/dL)

0,20

221,00

61,97

74,82

CRP/albumin oranı

0,05

100,45

24,22

74,82

Sodyum (mEq/L)

129,00

142,00

136,20

3,36

Potasyum(mEq/L)

3,00

6,00

4,65

0,64

MDRD-GFR

5,00

61,00

17,41

14,95

Bikarbonat (mmol/L)

14,00

29,00

21,47

2,73

Ferritin (ng/mL)

22,50

1600,00

375,12

393,03

Proteinüri(mg/gün)

550,00

23000,00

4327,33

4870,59

Hematüri(/HPF)

0,00

2580,00

185,76

361,85
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GİRİŞ-AMAÇ: Üremik pruruitus diyalize giren hastalarda sık görülmektedir. Üremik pruritusun patofizyolojisi net anlaşılmamıştır. İn vivo ve in vitro
çalışmalarda T-hücre kaynaklı bir sitokin olan interlökin-31 (IL-31), atopik
dermatit ve alerjik kontakt dermatit gibi kaşıntılı deri hastalıkları ile ilişkili
bulunmuştur. Bir çalışmada hemodiyalize giren prurituslu hastalarda pruritusu olmayan hastalara göre serum IL-31 düzeyleri anlamlı yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı hemodiyaliz hastalarında üremik pruritusla
serum IL-31 düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya aktif enfeksiyonu, iletişim sorunu, primer deri
hastalığı, akut hepatit veya kolestatik karaciğer hastalığı, aktif malignite varlığı olmayan; 18 yaş ve üzeri, 3 aydan uzun süredir diyalize giren 155 hasta
alındı. Pruritusun değerlendirilmesinde vizual analog skala (VAS) kullanıldı
ve VAS skoru (0’dan 10’ a kadar) elde edildi. Tüm hastaların serum IL-31
düzeyi Elisa kiti ile ölçüldü. Elde edilen tüm veriler PASW Statistic 18 istatistik programı kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca hastaların demografik
bilgileri, kullandığı ilaçlar ve rutin laboratuvar verileri hastane kayıtlarından
elde edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 155 diyaliz hastasının 60’ı kadın, 95’i erkek
idi. Yaş ortalamaları 59.4 ± 13.7 yıl idi. Çalışmaya alınan hastaların 58’inde
(% 37.4) üremik pruritus vardı. Üremik pruritusu olan hastalarda serum
IL-31 düzeyi anlamlı olarak yüksekti (p < 0.001) (Tablo 1). VAS skoru ile
serum IL-31 arasında pozitif korelasyon saptandı (r = 0.594, p < 0.001).
SONUÇ: Üremik pruritusu olan hastalarda serum IL-31 düzeyi artmıştır.
Üremik pruritusu olan hastalarda pruritusun şiddeti ile serum IL-31 düzeyi
arasında pozitif korelasyon olduğu söylenebilir. İleride yapılacak çalışmalar
üremik pruritus tedavisinde yeni ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diyaliz, interlökin-31, pruritus

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-055
Hemodiyaliz ünitemizde takip edilmekte olan hastalarda huzursuz
bacak sendromu sıklığı
Ali Cem Yekdeş
Uzunköprü Devlet Hastanesi, İç hastalıkları kliniği, Edirne
AMAÇ: Huzursuz bacak sendromu (HBS), Willis-Ekbom hastalığı olarak
da bilinen, bacakları hareket ettirme dürtüsü veya ihtiyacı ile ortaya çıkan,
anormal duyulara karakterize, kronik, ilerleyici bir hareket bozukluğudur.
Semptomların istirahat halinde ortaya çıkması ve giderek artması ile geceleri ve uyku esnasında daha belirgin olması tipiktir. HBS olan hastalarda uyku
kalitesinde bozuklukları (%10-20) ve uykuda uzuv hareketleri oldukça sık
görülmektedir Uluslararası HBS Çalışma grubunun HBS minimal kriterleri
ile tanınabilen huzursuz bacak sendromu, idiyopatik olabileceği gibi gebelik, demir eksikliği, üremi ve romatoid artrit gibi durumlara sekonder olarak
gelişebilir. Biz çalışmamızda hemodiyaliz tedavisi almakta olan hastalarda
huzursuz bacak sendromu sıklığını incelemeyi amaçladık.

POSTER BİLDİRİLER

PS-054
Diyaliz Hastalarında Üremik Pruritusla Serum İnterlökin-31 Düzeyi
İlişkisi
Mehtap Kıdır1, Veysel Kıdır2, Havva Koçak3, Erim Gülcan4, Nazlı Dizen
Namdar1, Gülben Sarıcı1, Hasan Tak1
1
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
Kütahya
2
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bölümü, Kütahya
3
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
Kütahya
4
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kütahya

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

GEREÇ-YÖNTEM: Uzunköprü Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesinde
ayaktan hemodiyaliz tedavisi almakta olan toplam 40 hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların yazılı aydınlatılmış onamları alındıktan sonra Uluslararası
HBS çalışma grubunun HBS minimal kriterleri hastalarda sorgulandı. Tanı
kriterlerine göre HBS tanısı alan hastalarda HBS derecelendirme skalası kullanılarak HBS şiddeti hesaplandı. Bulgular literatür ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastalarda HBS minimal kriterlerine
göre toplam 40 hastanın 17’sine(%42,5) HBS tanısı konuldu. Bu hastaların
11’i erkek, 6’sı kadındı. HBS tanısı konulan hastalara yapılan HBS şiddeti
anketine göre 4 hastada hafif(%23,5), 11 hastada orta(%64,7), 1 hastada
şiddetli(%5,88) ve 1 hastada çok şiddetli(%5,88) olarak hesaplandı. Şiddet
ölçeğinden alınan en büyük değer 34, en küçük değer 8 ortalama değer
14,8 olarak hesaplandı.
SONUÇ: Literatürdeki çeşitli epidemiyolojik çalışmalara göre genel populasyonda %5-10 olan HBS, diyaliz hastalarında %20 oranında orta- ileri derecede, %60 oranında hafif-ileri derecede görüldüğü bildirilmiştir. Üremik
hastalarda ortaya çıkan HBS, idiopatik gruba göre daha şiddetli seyretmekte
ve dopaminerjik agonistlere yanıt daha az olmaktadır. Ayrıca, böbrek yetmezliğinde HBS artmış mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Günümüzde daha
sıklıkla duymaya başladığımız HBS tanısı, kronik hastalıklar nedeniyle takipli hastalarda yaşam kalitesini arttırmak üzere alınan önlemler içerisinde
mutlaka sorgulanmalı, hastalığın tedavisi amaçlı uygun konsültasyonlar
istenmelidir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, huzursuz bacak, KBY, RLS

Tablo 1. Hasta gruplarının serum interlökin-31 düzeyi

İnterlökin-31
(pg/ml)

Üremik pruritusu
olanlar (n=58)

Üremik pruritusu
olmayanlar (n=97)

P

1.79 ± 0.22

1.48 ± 0.27

< 0.001
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PS-056
Takipli hemodiyaliz hastalarımızda depresyon belirtisi sıklığı
Ali Cem Yekdeş
Uzunköprü Devlet Hastanesi, İç hastalıkları kliniği, Edirne
AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH), glomerüler filtrasyon değerinin
azalmasına bağlı olarak gelişen böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama,
metabolik ve endokrin fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici böbrek fonksiyonlarındaki bozulmadır. Son dönem böbrek yetmezliğinde tedavi diyaliz ya
da renal transplantasyondur. Renal transplantasyonun ülkemizdeki donör
bulmaktaki güçlükler nedeniyle bu hastalarda diyaliz uygulanması zorunlu
gibi görünmektedir. KBH nedeniyle hastaneye yatırılan son dönem böbrek
hastalarının yaklaşık %10’unda psikiyatrik bozukluklar vardır. Biz çalışmamızda hemodiyaliz ünitesinde tedavi görmekte olan hastalarda depresyon
belirtisi gözlenen hastaları bulmayı amaçladık.

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

PS-057
Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarımızda uyku bozukluğunun
araştırılması
Ali Cem Yekdeş
Uzunköprü Devlet Hastanesi, İç hastalıkları kliniği, Edirne
AMAÇ: Evre 5 kronik böbrek yetmezliği yada diğer bir deyişle son dönem
böbrek hastalığı(SDBH), renal fonksiyonların geri dönüşsüz kaybıdır. Evre
5 kronik böbrek yetmezliğinde tedavi renal replasman tedavileridir. Bunlar: hemodiyaliz, periton diyalizi veya böbrek transplantasyonudur. Uyku
bozuklukları gündüz uyuklamaya, mental keskinliğin azalmasına, genel
sağlığın bozulmasına neden olur; böylece son dönem böbrek hastalığı olan
hastaların yaşam kalitesini de etkilemektedir. Biz çalışmamızda hastanemiz
hemodiyaliz ünitesinde tedavi görmekte olan hastalardaki uyku kalitesi ile
yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç YÖNTEM: Uzunköprü Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesinde ayaktan hemodiyaliz tedavisi almakta olan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan gönüllü aydınlatılmış onamları alındı. Aron T. Beck tarafınca 1961
yılında geliştirilen, 1996 yılında revize edilen Beck depresyon ölçeği testi
uygulandı. Puanlarına göre depresyon belirtisi gösterip göstermedikleri
incelendi.

GEREÇ-YÖNTEM: Uzunköprü devlet hastanesi hemodiyaliz ünitesinde
2016-2017 yılları arasında ayaktan hemodiyaliz tedavisi gören toplam 40
hasta çalışmaya alındı. Hastalardan yazılı aydınlatılmış onam alınarak, her
bir hastanın son bir aylık uyku kalitesini belirlemek için Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ve Epworth Uyku Skalası (EUS) yüz yüze görüşme ile
hekim tarafınca uygulandı.

BULGULAR: Yapılan Beck depresyon ölçeği testine göre toplam 40 hastanın 25’inde (%62,5)test normal aralıklarda(0-9 puan) değerlendirildi. 11
hastada (%27,5) hafif düzeyde depresyon belirtisi(10-18 puan), 2 hastada(%5) orta düzeyde depresyon belirtisi(19-29 puan) ve 2 hastada(%5)
şiddetli düzeyde depresyon belirtisi(30-63 puan) saptandı. 19 puan ve üzerinde alan 4 hasta psikiyatri polikliniğine yönlendirildi.

BULGULAR: Yapılan EUS testine göre toplam 40 hastanın 5’i(%12,5) 10
ve üzerinde puan aldı. Yani 5 hastada artmış uykululuk durumu tespit edildi. EUS puan ortalaması 4,65 olarak hesaplandı. Yapılan PUKİ testine göre
toplam 40 hastanın 21’inde(%52,5) puan 5 ve üzerinde hesaplandı. 21
hastanın uyku kalitesinin kötü olduğu yorumunda varıldı. Ortalama PUKİ
skoru 5,97 olarak hesaplandı. Artmış uykululuk durumu saptanan 5 hastanın PUKİ değerlerine göre uyku kalitelerinin kötü olduğu gözlendi. Hastalar
polisomnografik tetkiklerinin yapılması amaçlı göğüs hastalıkları kliniğine
yönlendirildi.

SONUÇ: Hemodiyaliz hastaları başta olmak üzere tüm diyaliz hastalarında
depresyon ve anksiyete sık görülen ruhsal hastalıklardandır. Bu nedenle bu
hasta grubunun düzenli olarak psikiyatrik değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Takipler sırasında depresyon ve anksiyete puanları yüksek tespit
edilen hastalar daha sık kontrol edilmeli, psikolojik destek sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: beck, depresyon, hemodiyaliz

SONUÇ: Kronik böbrek yetmezliği, oldukça görülme sıklığı giderek artan
önemli bir sağlık sorunudur. Hemodiyaliz hastalarında uyku sorunlarına sık
rastlanmaktadır. Prevalansının %50 ile %83 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Uyku sorunları, hemodiyaliz hastalarının özbakım gücü ve yaşam
kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Hemodiyaliz hastalarında gece etkin uyuma sağlanamadığı için, gündüz kısa uyuklamalar sıkça
gözlenmektedir. Bu nedenle, kronik bir hastalık olan SDBH hastaları arasında uyku sorunu bulunanların saptanıp sorunun nedenine yönelik yardım
almalarının sağlanması yaşam kalitesi açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: epworth, hemodiyaliz, pittzburg, uyku,
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AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği(KBY), böbreğin tüm fonksiyonlarının
kronik, İlerleyici bozulmasıyla giden bir durumdur. Hastalığın ilerlemesi durumunda son dönem böbrek yetmezliği tablosu oluşur. Tedavisi
hemodiyaliz(HD), periton diyalizi ve renal transplantasyon gibi renal replasman tedavilerinden oluşur. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi, KBY
hastalarında da depresyon sık görülen psikiyatrik durumlardandır. Hemodiyaliz hastalarında ayrıca makineye ve tedavi ekibine bağlı olma durumu da
depresyon sebeplerinden biridir. Biz çalışmamızda HD tedavisi alan hastalarda antidepresan kullanımı ile diyaliz süreleri arasında ilişkiyi incelemeyi
amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Uzunköprü Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesinde
ayaktan HD tedavisi almakta olan 45 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların gönüllü aydınlatılmış onamları alındıktan sonra yaş, cinsiyet, ne kadar
zamandır(ay) diyalize girdikleri ve antidepresan kullanım öyküleri sorgulandı. Diyaliz süreleri ile antidepresan kullanımı arasındaki ilişki Student-t ve
Mann-Whitney U testi ile incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 40 hastanın 25’i(%62,5) erkek,
15’i(%37,5) kadındı. Hastaların 9’unda(%22,5) antidepresan kullanımı
tespit edildi. Bunların 6’sı erkek, 3’ü kadındı. Hastaların yaş ortalaması
58,57 idi. hastaların ortalama diyalize tedavisi aldıkları süre 67,8 ay olarak
hesaplandı. Antidepresan kullanan ve kullanmayan hastalar gruplara ayrıldı. Homojen varyansa sahip gruplar arasında yapılan Student-t teste göre
diyalize girdikleri süre bakımından antidepresan kullanan ve kullanmayan
grup arasında anlamlı farklılık saptandı(p:0,02). Ardından Mann-Whitney U
testi ile bu ilişki sorgulandı. Anlamlı farklılık izlendi(p:0,02). Yaş ile antidepresan kullanımı arasında ise anlamlı farklılık her iki testte de saptanmadı.
Hastaların diyalize girdikleri süre arttıkça antidepresan kulanımının arttığı
kanısına varıldı.
SONUÇ: KBY hastalarında depresyon insidansı %5-60 arasında değişmektedir. Depresyonun tanınıp düzeltilmesi yaşam kalitesini artırır. Hastaların
diyaliz yılı arttıkça depresyon sıklığı da bununla birlikte artabilmektedir.
Uzun dönem diyaliz hastalarının depresyon açısından aralıklı olarak taranması ve gerekli konsültasyonların yapılması gerekliliği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: antidepresan, depresyon, hemodiyaliz,

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-059
Olgu:Böbrek taşı çok yüksek eritrosit sedimantasyon hızı nedeni
olabilir mi?
Hasan Tunca, Özgür Tanrıverdi, Gülhan Akbaba, Nevin Yılmaz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Muğla
OLGU: 48 yaşında kadın hasta bir hafta önce başlayan karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle dış merkezde acil polikliniğe başvurmuş. Üriner sistem enfeksiyonu tanısıyla adını bilmediği antibiyotikler verildiğini ancak
yakınmalarının geçmemesi nedeniyle dahiliye polikliniğine başvurduğunu
belirtti. Burada yapılan tetkiklerinde ESR 104 mm/saat saptanması üzerine
çok yüksek sedimantasyon hızı etyolojisi araştırılmak üzere dahiliye servisine yatırıldı. Özgeçmişinde astım dışında özellik yoktu ve lüzumu hallinde salbutamol inhaler kullanıyordu. Sistem sorgulamasında kilo kaybı,
baş ağrısı, eklem ağrısı, fotosensitivite, oral aft, genital ülser, dizüri, poliüri,
pollaküri tariflemeyen hastanın fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.9 C
saptandı. Solunum seslerinde hafif kabalaşma ve batın sol üst kadranda
hassasiyet dışında patolojik muayene bulgusu yoktu. Yatışında ESR:103
mm/saat CRP:74.07 mg/L (N:0-5) WBC:5850 Hgb:13 gr/dl Plt:174000,
biyokimya normal sınırlarda,tam idrar tahlilinde her sahada 15 eritrosit,4
lökosit ve az bakteri saptandı. Hastadan kan, idrar, balgam kültürleri ve
balgamda ARB gönderilerek parenteral siprofloksasin başlandı. Yüksek
sedimantasyon hızını araştırmak üzere yapılan boyun,toraks BT, mamografi, meme ultrasonu,gastroskopi, kolonoskopi incelemelerinde patoloji
saptanmadı. Tüm batın BT de sol UP bileşkede 8 mm taş ve ılımlı hidronefroz izlendi. Tüm vücut kemik sintigrafisinde sol böbrekte radyoaktivite
retansiyonu gözlendi( obstrüktif patoloji?). Enfektif patolojileri dışlamak
için yapılan ekokardiyografi, EBV paneli, Wright ve Gruber Widal testleri
negatif olarak saptandı. Multipl miyelom için bakılan Ig ve kappa, lambda düzeyleri normal sınırlarda saptandı. Kemik iliği biyopsisinde patoloji
saptanmadı. Kollajen doku hastalıkları açısından bakılan ANA profili negatif
saptandı. Jinekolojik muayenesinde saptanan polip için taburculuk sonrası
kadın doğum polikliniğine başvurması önerildi. Gönderilen kültür sonuçlarında üreme olmadı ve balgamda ve idrarda ARB negatif saptandı. Hastaya
toplam 14 gün antibiyoterapi verilmesine rağmen ESR:100 mm/saat olarak
sebat etti ve CRP değerleri 92.09’a yükseldi. Böbrek taşı açısından üroloji
ile konsüle edilen hastaya taburculuk sonrası ESWL planlandı. Taburculuk
sonrası ESWL yapılan hastanın ESR değeri spontan olarak 28 mm’e CRP
10 mg/L’e geriledi. Takiplerinde tekrar yükselme olmadı. Hasta halen kliniğimizin takibi altındadır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-058
Hemodiyaliz hastalarımızda antidepresan kullanımı ile hemodiyaliz
yılı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ali Cem Yekdeş
Uzunköprü Devlet Hastanesi, İç hastalıkları kliniği, Edirne

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

TARTIŞMA: 100 mm/saat üzerindeki ESR genellikle kollajen doku
hastalıkları,maligniteler ve bazı enfeksiyon hastalıklarında görülmesine rağmen hastamızda böbrek taşına sekonder obstrüksiyon dışında bir patoloji
saptanmaması ve ESWL ile böbrek taşının ortadan kaldırılması sonrası ESR
‘nin spontan gerilemesi olgunun ilgi çekici olmasını sağlamaktadır.Olguda
her ne kadar aşikar bir enfeksiyon odağı saptanmasa da obstrüktif bir patolojiye sekonder kapalı bir enfeksiyon odağı bulunabileceği bu tür olgularda
akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Eritrosit sedimantasyon hızı, böbrek taşı, ESWL
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PS-060
Eculizumab ile atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusunun Başarılı
Tedavisi
Cengiz Bulut1, Güner Karaveli Gürsoy1, K. Gökhan Atılgan1, Hatice
Şahin1, Özlem Yayar2, Ebru Gök Oğuz1, Gülay Ulusal Okyay1, Hadim
Akoğlu1, Başol Canbakan1, M. Deniz Aylı1
1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2
Çanakkale Devlet Hastanesi, Çanakkale
GİRİŞ: Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), alternatif kompleman (c)
yolunun uygunsuz aktivasyonu ile oluşur. Genetik eğilimi olan hastalarda
aHÜS için tetikleyici sebep olarak enfeksiyöz hastalıklar, ishal, gebelik, ilaçlar, malignite ve bağ dokusu hastalıkları gösterilmiştir (1).
OLGU: Özgeçmişinde özellik olmayan 21 yaşındaki erkek hasta baş ağrısı
ve nefes darlığı yakınması ile acile başvurdu. Soygeçmişinde aHÜS tanısı
olan erkek kardeşinin 2 yıl önce ex olduğu öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde PTÖ ++/++ ve solunumda sağ alt zonlarda raller mevcuttu.
Hastanın tetkiklerinde WBC: 8000, Hb: 8,9 g/dl, Htc: % 25, PLT: 59.000,
MCV:86 fl, üre: 148 mg/ dl, kreatinin: 6,8 mg/dl, tam idrar tetkikinde protein
+++, eritrosit:38, lökosit:1 olarak saptandı. Hemodiyaliz ihtiyacı olan hasta
kliniğimize kabul edilerek hemodiyalize alındı. Albümin: 3,4 g/dl, direkt bilirubin 0,1 mg/ dl, indirekt bilirubin 1,7 mg/dl, AST: 10 U/L, ALT: 20 U/L,
LDH:1020 U/L Na:131 mEq/L, K: 4,7 mEq/L, Ca: 8.2 mg/dl, 24 saatlik idrar
proteinüri 2500 mg/ gün olarak saptandı. Hızlı ilerleyen glomerulonefrit için
bakılan cANCA ve p ANCA negatif geldi. Hastanın trombositopeni ve LDH
değerinin yüksek olması sebebiyle yapılan periferik yaymasında şistositler
gözlendi. Trombotik mikroanjiopati etyolojisine yönelik bakılan C3 / C4 normal, otoimmün markerları negatif saptandı. Hastanın ayrıntılı tetkiklerinde
retikülositoz gözlendi, direkt ve indirekt coombs testleri negatif, serum haptoglobülin düşük, parvovirüs B19, Hbs Ag, Anti HIV, Anti HCV negatif ve
PT, APTT, INR, CRP, B12, folat düzeyleri normal saptandı. TTP ön tanısı ile
bakılan ADAMTS 13 aktivitesinin % 5 üzerinde olması, hastanın kliniğinde
enfeksiyon bulunmaması, sistemik ve viral hastalıklar için bakılan testlerin negatif sonuçlanması ve ailede HÜS öyküsü olması sebebiyle hastaya
aHÜS tanısı konuldu. Beş seans plazmaferez sonunda hemodiyaliz ihtiyacı
devam eden trombositopenisi ve periferik yaymasında şistositleri devam
eden hastaya hematoloji ve nefroloji ortak konseyi ile eculizumab başlanması planlandı. Hastaya 900 mg/ hafta eculizumab 4 hafta olarak verildi. Takiplerinin beşinci ayında tedavisine yaşadığı şehirde devam eden hastanın
eculizumab tedavisi altında diyalize girmediği öğrenildi.
SONUÇ: İlk olarak paroksismal nokturnal hemoglobinüri tedavisinde kullanılan eculizumabın aHÜS başarısını gösteren vaka serileri vardır (2). Maliyet ve enfeksiyon riski eculizumabın kullanımının sınırlayıcı nedenleridir.
Biz de plazmaferez ile yanıt alamayıp eculizumab ile yanıt aldıgımız aHÜS
vakamızı sunduk.
Kaynaklar:
1.Campistol JM, Arias M, Ariceta G, Blasco M, Espinosa M, Grinyón JM,
et al. An up date or atypical haemolytic uraemic syndrome: diagnosis and
treatment. A consensus document. Nefrologia 2013; 33:27–45.
2. Zuber J, Fakhouri F, Roumenina LT, Loirat C, Frémeaux-Bacchi V. Use of
eculizumab for atypical haemolytic uraemic syndrome and C3 glomerulopathies. Nat Rev Nephrol 2012; 8:643-57
Anahtar Kelimeler: aHÜS, eculizumab, plazmaferez, hemodiyaliz
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PS-061
Kronik Hemodiyaliz Hastasında Metformin Kullanımı Sonrası Gelişen
Laktik Asidoz
Mehmet Biricik1, Mehmet Acun1, Üstün Yılmaz2, Yasin Şahintürk2, Ayça
İnci2, Metin Sarıkaya2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Bilim Dalı
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bilim Dalı
Metformin bir biguaniddir ve gerek karaciğerdeki endojen glikoz üretimini
baskılayarak gerekse yağ ve kas dokusu gibi periferik dokularda insülinin
duyarlılığını artırarak özellikle insülin direncinin ön planda olduğu metabolik
sendromda ve Tip 2 diabetes mellitusta kullanılır. Metforminin çok nadir,
ancak hayatı tehtid eden en önemli yan etkisi laktik asidoz gelişimidir. Bu
nedenle glomerular filltrasyon hızı 30 ml/dak. altında olan kronik böbrek
hastalarında kullanımı kontreendikedir. Laktik asidoz artmış anyon açıklığı olan metabolik asidoz nedeni olup; plazma laktat konsantrasyonu 4-5
milimol/Litre (mmol/L) (Normal aralık: 0.5-1.5 mmol/L) aştığında oluşur.
Burada 4 aydır kronik hemodiyaliz tedavisi gören 84 yaşında bir bayan
hastada metformin kullanımına bağlı laktik asidoz gelişimini sunduk. Hasta
bilinç bulanıklığı nedeniyle iki kez acil servise başvurmuş. Kan gazında asidoz saptanan hasta hemodiyalize alındıktan sonra bilinci düzelmiş ve diyaliz
yetersizliği olabileceği düşünülerek nefroloji polikliniğine yönlendirilmiş.
Anamnezinde metformin kullandığı öğrenilen hastanın ilaç kesildikten sonra bir daha semptomları tekrarlamamış. İleri yaş ve böbrek yetmezliğinde
metformin kullanımı fatal komplikasyonlara neden olabilir. Glomeruler filtrasyon hızı 45 ml/dak. olan hastalarda metformin dikkatli kullanılmalı, 30
ml/dak. altında olanlara ise verilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: metformin, laktik asidoz, tip-2 diyabetes mellitus,
hemodiyaliz
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Akut interstisyel nefrit interstisyel alanda iltihabi infiltrasyon ve ödemle karakterize olup böbrek fonksiyonlarının hızlı bir şekilde bozulduğu ve
genellikle akut böbrek yetersizliğiyle sonuçlanan klinik tablodur. Sıklıkla
ilaçlara bağlıdır. Otoimmün veya sistemik hastalıklar, çeşitli infeksiyonlar,
tübülointerstisyel nefrit ve üveit sendromu da akut interstisyel nefrite neden
olabilir. İlaçlar arasında en sık suçlananlar NSAI ilaçlar ve b-laktam grubu
antibiyotikler yer almaktadır.Siprofloksasin akut intersitisyel nefrite seyrek
olarak neden olan fakat klinisyenler tarafından sık olarak kullanılan bir ilaçtır.Bu sunumda siprofloksasin kullanımı sonrası iki hastada gelişen akut
böbrek yetmezliği olguları yazıya dökülmüştür.Buradaki amacımız bilinçli ya da bilinçsizce sıkça kullanılan siprofloksasinin renal açıdan sanıldığı
kadar masum bir ilaç olmadığını göstermeye çalışmak ve klinisyenlere bu
bağlamda yol göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Siprofloksasin,akut intersitisyel nefrit,dikkatli kullanım
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PS-063
Hemodiyaliz Hastasında Enterobacter Ludwigii’ye Bağlı Kateter
Enfeksiyonu; Tıbbi Literatürde İlk Bildirim
Süleyman Köz1, Esin Oğuz2, Meryem Timuçin1, Seyit Ali Büyüktuna3,
Mustafa Zahir Bakıcı4, Ferhan Candan1, Mansur Kayataş1
1
Cumhuriyet Üniversitesi Nefroloji Ana Bilim Dalı, Sivas
2
Cumhuriyet Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas
3
Cumhuriyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ana Bilim Dalı, Sivas
4
Cumhuriyet Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas
Enterobacter ludwigii sp E. ludwigii, yakın zamanda tanımlanmış, Enterobacter cinsi gram negatif bir bakteridir. Nazokomial bakteremiye neden
olabildiği bildirilmiştir.

POSTER BİLDİRİLER

PS-062
Siprofloksasin kullanımı renal açıdan masum mudur?
Üstün Yılmaz, Ayça İnci, Metin Sarıkaya, Yasin Şahintürk, Mehmet Acun,
Melahat Çoban
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Hemodiyaliz hastalarında, E. ludwigii’ye bağlı kateter enfeksiyonu daha
önce bildirilmemiş, dolayısıyla, klinik seyri bilinmemektedir. Klinik deneyimimizi paylaşmak için bu bildirimi yapmaktayız.
Vaka: Yetmiş üç yaşındaki hemodiyaliz hastası, diyaliz sırasında nefes darlığı ve üşüme şikayetiyle değerlendirildi. Ateş 38,7 °C, nabız:123/dakika,
kan basıncı:162/97 mmHg, oksijen saturasyonu %92 olarak saptandı. Hastadaki tünelli hemodiyaliz kateterinin enfeksiyon nedeni olabileceği düşünüldü. Başlangıçta lökosit 6450 / mm3, CRP 82 mg/l, prokalsitonin 23,8
ng/ml olarak saptandı. Hastanın bazı klinik ve laboratuvar özellikleri Tablo
1’de sunulmuştur.
Ampirik olarak vankomisin 1 gr iv (üç güne bir) ve Piperacilline/Tazobactam
2,25 gr iv (günde üç kez) tedavisi verildi. Toplamda periferik venden alınan
üç ve kateterden alınan üç olmak üzere altı kan kültüründe E. ludwigii üredi
ve tüm izolatların antibiyotik duyarlılık özellikleri aynıydı. Kan kültürleri için
BD Bactec kan kültür ortamları ve BD marka BACTEC FX (Maryland, USA)
otomatik kan kültür cihazı kullanıldı. Bakteri tanımlaması Bruker Maldi-Tof
MS (Bruker, microflex model, Bremen, Almanya) cihazıyla gerçekleştirildi.
Antimikrobiyal duyarlılık/dirençlilik testi BD Phonex 100 (Maryland, USA)
cihazında gerçekleştirildi. Antibiyotik duyarlılık özellikleri göz önüne alınarak tedaviden vankomisin çıkarıldı. Antibiyotik tedavisiyle kısmi klinik cevap
elde edilmesi ve damar yolu probleminden dolayı tedaviye 18 gün devam
edildi. Fakat enfeksiyonun eradike edilmemesinden dolayı kateter çekildi.
Kateter dışında enfeksiyon odağı olup olmadığı muayene ve tetkiklerle in-

celendi, ancak belirgin bir odak saptanamadı. Antibiyotik tedavisine beş
gün daha devam edilen hastanın kültürlerinde üreme
olmadı; klinik durumu düzelen hasta taburcu edildi.

Tartışma: Vakamızdaki antibiyotik duyarlılık özellikleri daha önceki bildirimlere göre farklılık gösteriyor. Bu durumun klinik önemi için daha çok bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Uygun antibiyotik kullanılmasına rağmen enfeksiyon
ajanının eradike edilememesi, bakterinin kendisini koruyucu salgılarının ve
/ veya biyofilm oluşumunun işareti olabilir.
Sonuç: E. luwigii, hemodiyaliz hastalarında ciddi kateter ilişkili enfeksiyon
nedeni olabilir. Bizim vakamızda, kateter çekilmeden enfeksiyon etkeni eradike edilemedi.
Anahtar Kelimeler: Enterobacter ludwigii, Hemodiyaliz, Kateter, Bakteryemi
Tablo:1
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PS-064
Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezlikli bir hastada Denosumab
tedavisi sonrası gelişen hipokalsemi
Üstün Yılmaz, Ayça İnci, Metin Sarıkaya, Semih Gül, Yasin Şahintürk,
Ercan Özcan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Günümüzde osteoporoz tedavisinde kemik mineral dansitesini koruyucu bir
çok ilaç kullanılmakta olup bunların arasında yeni kullanıma girmiş sayılabilecek denosumab ta yer almaktadır.Denosumab ilk insan monoklonal
RANKL antikorudur.RANK moleküllerinin osteoklast üzerine olan etkisini
azaltarak osteoklast oluşumu ve fonksiyonu üzerine negatif etki göstermektedir.Bu etki ile osteoklastların yıkıcı etkisini ortadan kaldırmaktadır.Hipokalsemi ve çene osteonekrozisi bu ilacın beklenen yan etkileridir. Uygulama
kolaylığı ve renal fonksiyon takibi gerektirmemesi bu ilacın önemli avantajlarıdır.Bu sunumumuzda kronik böbrek yetmezliği ile takip edilen, haftada üç
gün hemodiyaliz programında olan,osteoporoz tanısı konulup,denosumab
tedavisi verilmesi sonrası gelişen dirençli bir hipokalsemi vakası yazıya dökülmüştür.Bu sunumumuz denosumab tedavisi sonrası, dirençli bir hipokalsemi gelişebileceğini klinisyenlere hatırlatmak ve kronik böbrek yetmezlikli hastalarda bu ilacın doz ayarı gerektirip,gerektirmediği konusunda bir
soru işareti uyandırmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: enosumab,Hipokalsemi,kronik böbrek yetmezliği

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-065
Doğu Marmara bölgesinde akut böbrek hasarına neden olan
Hantavirüs enfeksiyonu olguları
Necmi Eren1, Özlem Şafak2, Yasin Eryılmaz1, Hamad Dheir3,
Erkan Dervişoğlu1, Betül Kalender Gönüllü1
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3
Sakarya Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Sakarya
GİRİŞ: Hantavirüs, Bunyaviridae ailesinden bir RNA virüsüdür. Yirmiden
fazla serotipten Puumala (PUUV), Dobrava (DOBV) ve Seoul virüsleri hemorajik renal sendroma (HRS) neden olmaktadır. Ülkemizde çoğu Batı Karadeniz bölgesinden olmak üzere olgu bildirimleri şeklinde rapor edilmiştir.
Burada bilgimiz dahilinde Doğu Marmara bölgesinden ilk kez bildirilen ve
başarıyla tedavi edilen ABH’na neden olan Hantavirüs olguları sunulmuştur.
Olgu 1: Otuzbir yaşında erkek, çiftçi ve Sakarya’da yaşıyor. Beş gün önce
başlayan ateş, karın ağrısı, ishal şikayeti ile acil servise başvurmuş. Özgeçmişinde özellik yok. Parenteral sıvı verilen hasta eve gönderilmiş. Sonrasında dış merkez tarafından Cr yüksekliği ve trombositopeni saptanınca merkezimize sevk edilmiş. Fizik muayenede (FM) kan basıncı: 110/70
mmHg, nabız 74/dakika, batın muayenesinde hassasiyet mevcuttu, diğer
sistem muayeneleri normaldi. Hastanın Cr: 6.4 mg/dl, bulantı, kusması olması nedeniyle hemodiyalize (HD) alındı. HRS ön tanısıyla tetkikleri yapıldı:
İFA hantavirüs antikoru IgM, IgG pozitif saptandı. Renal USG’de böbrek
boyutları normal olarak saptandı. Hastaya böbrek biyopsisi yapıldı, hemorajik tubulointerstisyel nefrit olarak rapor edildi. Hastada Hantavirüs enfeksiyonuna bağlı HRS düşünüldü. Takiplerde HD ihtiyacı kalmadı ve hasta
taburcu edildi.
Olgu 2: Yirmidokuz yaşında erkek, inşaat işçisi, Sakarya’da yaşıyor. Bir hafta önce karın ağrısı, kusma şikayetiyle acil servise başvuruyor. İdrar çıkışında azalma nedeniyle sevk ediliyor. Özgeçmişinde özellik yok. FM’de hasta
düşkün görünümde, kan basıncı: 90/60 mmHg, nabız 110/dakika, diğer sistem muayeneleri doğal saptandı. Serum Cr: 7.08 mg/dl saptandı. Oligürisi
ve üremik yakınmaları nedeniyle geçici diyaliz kateteri takılarak HD’e alındı.
Renal USG’de böbrek boyutları normal olarak rapor edildi. Üç kez HD’in
ardından HD ihtiyacı kalmadı. Kontrolde birinci olgunun kuzeni olduğu anlaşıldı ve immünoblot analizde: Hantavirus antikoru IgM: ara değer, IgG: pozitif saptandı. Bu hastada da ABH’nın Hantavirüse bağlı olduğu düşünüldü.
Olgu 3: Kırkaltı yaşında, erkek hasta, Zonguldak’ta yaşıyor. İki gün önce
ateş, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvurduğu merkezde Cr yüksekliği ve
trombositopeni saptanınca sevk ediliyor. FM’de: kan basıncı 130/80 mmHg,
nabız: 84/dakika, diğer sistem muayeneleri normal saptandı. Üremik yakınmaları nedeniyle HD’e alındı. Renal USG’de böbrek boyutları normal idi.
HRS düşünülen hastadan Leptospiroz ve Hantavirüs için örnek gönderildi.
İFA ile Hantavirüs İgM, İgG pozitif saptandı. Takiplerde HD ihtiyacı kalmadı.
Serum Cr: 1,3 mg/dl’ye geriledi. Üç hastanın da laboratuvar tetkikleri tabloda özetlenmiştir.
SONUÇ: Ateş, ABH, trombositopenisi olan hastalarda Leptospiroz gibi hemorajik renal sendroma neden olan enfeksiyonların yanında Hantavirüs de
ayırcı tanıda düşünülmelidir. Bunun yanında Türkiye’de son yıllarda tanımlanan enfeksiyon olması nedeniyle virüsün endemik olduğu bölgeler tanımlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Hantavirüs, Trombositopeni
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Olguların laboratuvar verileri
Olgu 1

Olgu 2

OLgu 3

Lökosit (/mm3)

11711

7379

12744

Hb (gr/dl)

12.5

13.6

13.07

Hct (%)

38.7

39.7

39.1

Trombosit (/mm3)

174000

121000

54500

Üre (mg/dl)

209

132.6

154

Cr (mg/dl)

6.4

7.08

5.55

Na (mEq/L)

131

133

140

K (mEq/L)

4.8

3.75

4.48

AST (U/L)

24

42

36

ALT (U/L)

20

39

37

Total protein (g/dl)

5.6

6

5.4

Albümin (g/dl)

3

3.2

3

Total bilirubin (mg/dl)

0.38

0.47

0.26

Direkt bilirubin (mg/dl)

0.11

0.24

0.11

LDH (U/L)

381

431

440

Ürik asit (mg/dl)

9.3

11

8.7

İdrar mikroskopisi

57 eritrosit

12 eritrosit

129 eritrosit

24 saatlik idrarda proteinüri (mg/gün)

1841

1017

816

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-066
İyatrojenik bir akut intersitisyel nefrit nedeni olarak vankomisin
kullanımı;olgu sunumu
Üstün Yılmaz, Ayça İnci, Metin Sarıkaya, Mutlu Çatlı, Yasin Şahintürk,
Melahat Çoban
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nefroloji Bilim Dalı,Antalya
Akut interstisyel nefrit interstisyel alanda iltihabi infiltrasyon ve ödemle karakterize olup böbrek fonksiyonlarının hızlı bir şekilde bozulduğu ve genellikle akut böbrek yetersizliğiyle sonuçlanan klinik tablodur. Sıklıkla ilaçlara
bağlıdır. Otoimmün veya sistemik hastalıklar, çeşitli infeksiyonlar ve tübülointerstisyel nefrit ve üveit sendromu da akut interstisyel nefrite neden olabilir. İlaçlar arasında en sık suçlananlar NSAI ilaçlar ve b-laktam grubu antibiyotikler yer almaktadır.Vankomisin akut intersitisyel nefrite seyrek olarak
neden olan bir ilaçtır.Beta-laktam’a dirençli stafilokokların neden olduğu
ciddi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Penisilinlere allerjik hastalar ile
penisilinler ve sefalosporinler dahil diğer antibiyotiklere cevap vermeyen
hastalarda vankomisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır.Vankomisin ile stafilokoksik endokardit, sepsis, kemik
enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla deri enfeksiyonlarında
çok olumlu sonuçlar alınmıştır.Bu sunumda özellikle hospitalize hastalarda bu kadar sıklıkla tedavide uygulanan vankomisin’in kullanımı sonrası
gelişen intersitisyel nefrit’e bağlı akut böbrek yetmezliği olgusu yazıya dökülmüştür.Buradaki amacımız sıkça kullanılan vankomisin’in intersitisyel
nefrite neden olarak renal yetmezliğe yol açabileceği bu nedenle özellikle
yaşlı ve renal fonksiyon kaybına eğilimli hastalarda dikkatli kullanılması,bazı
hastalarda renal doz ayarının yapılması gerektiğini göstermeye çalışmak ve
klinisyenlere bu ilacın kullanımı ile ilgili uyarıda bulunmaktır.

POSTER BİLDİRİLER

Hemogram ve Biyokimya verileri

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Anahtar Kelimeler: İntersitisyel nefrit,iyatrojenik,vankomisin
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PS-067
Kronik Lenfositik Lösemide Lösemik İnfiltrasyona Bağlı Akut Böbrek
Yetmezliği: Vaka Sunumu
Gizem Kumru1, Hasan Emre Kocabay2, Saba Kiremitçi3, Şule Şengül1,
Kenan Keven1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Ankara Ünivesitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Kronik lenfositik lösemi (KLL), küçük ve morfolojik olarak olgun görünümlü lenfositlerin birikimi ile tanımlanan bir lenfoproliferatif hastalıktır.
KLL’de böbreklerin lösemik infiltrasyonu sık görülmekle beraber, buna bağlı akut böbrek yetmezliği nadiren görülmektedir.
Vaka Sunumu: 72 yaşında erkek hasta, 1 ay önce başlayan halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı şikayeti nedeniyle yapılan tetkiklerinde kreatinin yüksekliği ve lökositoz saptanması üzerine kliniğimize başvurdu. 4 yıl önce KLL
tanısı konulan ve bendamustin+ritüksimab tedavisi sonrası remisyonda
izlenen hastanın fizik muayenesinde sağ submandibular bölgede 2x1 cm,
her iki arka servikal zincirde milimetrik lenfadenopatiler ve hepatomegali
palpe edildi. Özgeçmişinde herhangi bir böbrek hastalığı öyküsü olmayan
hastanın laboratuar tetkikleri şu şekildeydi: lökosit sayısı 411,4 x109/L (lenfosit %60), hemoglobin 11,3 g/dL, trombosit sayısı 247 x109/L, kan üre
nitrojen 44 mg/dL, serum kreatinin 6,16 mg/dL (hesaplanan GFR: 8 mL/
dk/1.73 m2), sodyum 143 mEq/L, potasyum 3,2 mEq/L, laktat dehidrogenaz 194 U/L, ürik asit 3,6 mg/dL, albumin 4,5 g/dL. ANA, ANCA, anti-GBM,
HBsAg ve anti-HCV serolojisi negatif idi. Kompleman düzeyleri normaldi ve
kriyoglobulin negatif saptandı. Serum ve idrarda serbest kappa hafif zincir
belirgin olarak artmış izlendi, ancak immunfiksasyonda monoklonal bant
tespit edilmedi. Üriner ultrasonda böbrek boyutları normaldi. Perkütan böbrek biyopsisinde intersitisyumda yaygın küçük lenfoid hücre infiltrasyonu
izlendi. İmmünhistokimyasal incelemede intersitisyumda gruplar oluşturan
monoton görünümlü lenfoid hücrelerin CD20 ve CD5 ile diffüz kuvvetli pozitif boyandığı görülmüştür. Özel boyamalarda amiloid ve hafif zincir depolanması izlenmedi. Morfolojik ve immünhistokimyasal bulgular böbreklerin
lösemik infiltrasyonuna bağlı akut böbrek yetmezliği tanısını desteklediği
için hastaya yüksek doz metilprednizolon (1650mg) verildi ve düşük doz
metilprednizolon ile devam edildi (32mg/gün). Endikasyon dışı onamının
alınması ile 1 ay sonra 1 kür ritüksimab (1.ve 15.günler 640mg) tedavisi
verildi. Toplamda 3 kez lökoferez yapıldı. Tedavi sonrası böbrek fonksiyonlarında belirgin düzelme görüldü (Tablo 1).
Tartışma: KLL genellikle lenf nodu, karaciğer dalak ve kemik iliği tutulumu ile giden B hücrelerinin neoplastik bir hastalığıdır. Otopsi serilerinde
%63-90 oranında böbrek infiltrasyonu bildirilmiştir, ancak buna bağlı böbrek yetmezliği oldukça nadir görülmektedir. KLL’de akut böbrek yetmezliği
genellikle akut tübüler nekroz, ürik asit nefropatisi, hafif zincir nefropatisi,
obstrüktif nefropati, amiloidoz, hiperkalsemi, glomerulonefrit ve kriyoglobulinemi ilişkilidir. Lösemik infiltrasyona bağlı akut böbrek yetmezliği ile
lenfosit sayısı arasında bir korelasyon görülmemiştir. Hastaların büyük çoğunluğunda KLL tedavisi sonrası böbrek yetmezliği parsiyel ya da tamamen
iyileşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, kronik lenfositik lösemi, lösemik infiltrasyon
Hastanın takibindeki laboratuar verileri
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Parametreler

Tedavi öncesi Kortikosteroid sonrası 1.ay

Lenfosit sayısı (1,5-4 x109/L)
Kan üre azotu (8-23 mg/dL)
Kreatinin (0,7-1,3 mg/dL)
CKD-EPI hGFR (mL/dk/1.73 m2)
Sodyum (136-145 mEq/L)
Potasyum (3,5-5,1 mEq/L)
Kalsiyum (8,7-10,4 mg/dL)
Fosfat (2,4-5,1 mg/dL)
Albumin (3,2-4,8 g/dL)
Ürik asit (3,7-8,0 mg/dL)
Laktat dehidrogenaz (120-246 U/L)

246,7
44
6,16
8
143
3,2
8,9
2,7
4,5
3,6
194

104,6
39
2,25
28
140
4,2
8,2
3,14
4,06
2,0
212

Ritüksimab sonrası
15.gün
3,15
26
2,88
21
143
3,8
9,4
2,47
4,2
1,8
191

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-068
Akut böbrek yetmezliği ve hiperkalsemi ile gelen bir hastada
unutulmaması gereken bir hastalık “Multipl Miyelom”;olgu sunumu
Üstün Yılmaz1, Ayça İnci1, Metin Sarıkaya1, Mehmet Acun1,
İlknur Nizam Özen2, Yasin Şahintürk1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nefroloji Kliniği,Antalya
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hematoloji Kliniği,Antalya
Multipl myelom (MM), plazma hücrelerinin klonal neoplastik bir hastalığıdır. Tüm kanserlerin %1’ini ve hematolojik malignitelerin %10’unu oluşturur.Semptomatik multipl myelomalı (MM) hastalarda böbrek hasarı sık
görülen ve hasta sağkalımını etkileyen bir komplikasyondur. MM’lı hastalarda ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunun en sık rastlanan nedeni silendir
nefropatisidir (myelom böbreği). Hiperkalsemi, hiperürisemi, nefrotoksik
ilaçlar, volüm azalması ve kontrast madde kullanımı myeloma özgü olmayan diğer böbrek hasarı yapan nedenlerdir.MM’de böbrek hastalıkları; akut
böbrek hasarı (AKI), proteinüri, nefrotik sendrom, kronik böbrek hastalığı
(KBH) veya edinsel Fanconi sendromu şeklinde ortaya çıkabilir.Multipl miyelomlu hastaların %25’inde tanıda kreatinin değeri 2 mg/dl’nin üzerinde ve
hastaların yaklaşık yarısında değişen derecelerde böbrek yetersizliği mevcuttur.Böbrek hasarının, tedavi ile geri dönüşüm olasılığı %50’den fazladır.
Bu konuda yapılmış çalışmalar, böbrek yetersizliği tedavi ile düzelen olguların yaşam süresinin, düzelmeyenlere oranla 4- 7 kat daha iyi olduğunu ortaya koymuştur.Bu sunumumuzda akut böbrek yetmezliği ve hiperkalsemi
nedeniyle hospitalize edilmiş bir hastada yapılan tetkikler sonucu multipl
miyelom saptanmış ve bu hastalığa yönelik erken tedaviler sonrasında renal
fonksiyonları normale dönen bir olgu yazıya dökülmüştür.Bu sunumdaki
amacımız renal fonksiyon kaybıyla gelen özellikle yaşlı hastalarda multipl
miyelom’a yönelik tetkiklerin yapılması ve tanı konulması ardından tedavi
amaçlı ilgili bölümlere refere edilerek renal kaybın ve yaşamsal kaybın önlenebileceği bilincini klinisyenlere aktarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi,miyelom,renal,tedavi
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GİRİŞ: Membranöz nefropati (MN), diyabetik olmayan erişkinlerde nefrotik
sendromun en yaygın nedenlerindendir. Otoimmün hastalıklar, malignite
bazı ilaçların kullanımı, hepatit B… ilişkili olmasına rağmen, MN, antiPLA2R antikorlarının varlığı ile ilişkili olarak çoğunlukla idiyopatiktir. MN
ayrıca diyabetik nefropati ve kresentik glomerülonefrit gibi diğer glomerüler
hastalıklarla birlikte görülebilir. Burada membranöz nefropati tanısı alan ve
şikayetleri başlamadan önce yoğun marihuana kullanımı olan olguyu sunduk.
OLGU: 31 yaşında erkek hasta 1 haftadır olan bacaklarda şişlik nedeniyle
başvurduğu dış merkezde yapılan tam idrar tetkikinde +3 protein saptanması nedeniyle tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın özgeçmişi ve soygeçmişinde özellik yoktu. İlaç kullanma öyküsü olmayan hasta, 3 hafta önce eşini
kaybettiğini daha sonraki 2 haftalık dönemde günde 4-5 kez marihuana kullandığı bacaklarındaki şişliklerin bu iki haftanın sonunda başladığını belirtti.
Başvuru anında değerlendirmede tansiyon:150/95 mmHg nabız:78 bilateral
+2 pretibial ödemi mevcuttu. Yapılan tetkiklerinde +3 proteinüri, serum albumin 2.9 g/dl, üre 22 mg/dL, kreatinin 1 mg/dL, kolesterol 259 mg/dL,
24 saatlik idrarda proteinüri 9520 mg/gün olarak saptandı. Viral hepatit ve
HIV serolojileri negatif, antidsDNA(-), ANA(-), cANCA (-), pANCA(-), C3C4 normal, üriner ultrasonografide böbrek boyut, parankim ve ekojeniteleri
normal saptandı. Nefrotik sendrom nedeniyle renal biyopsi yapıldı. Renal
biyopside immunfloresan incelemede glomerüllerde Ig G(++) ve C3 (++),
morfolojik bulgular ve C4D ile membranöz boyanma ile MN tanısı aldı. Hastada sekonder MN düşünüldü.Hastaya 1x1 2.5 mg ramipiril başlandı.
SONUÇ: Marihuana kullanımınıyla ilişkili renal komplikasyon oluşması nadir bir durumdur. Renal enfarktüs ve RPGN gelişen vakalar bildirilmiştir.
MN gelişimi literatürde fazla bulunmamaktadır. Glomerulonefrit etiyolojisi
için alınan öyküde keyif verici madde kullanımı dikkatlice sorgulanması gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: marihuana, membranöz nefropati, nefrotik sendrom
Renal Biyopsi Kesitleri

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-070
Mikofenolata Bağlı Renal Allograft Disfonksiyonu
Erman Özdemir1, Ergün Parmaksız1, Meral Meşe1, Şükran Kayıpmaz2,
Okan Akyüz1, Ali Burak Haras1, Zerrin Bicik Bahçebaşı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
42 yaşında erkek hastaya, etiyolojisi bilinmeyen son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle, 7 yıl önce babadan renal transplantasyon yapıldı. Üçlü
immunsupresyonla ( prograf 1 mg cap 2x1, cellcept 500 mg tb 2x1 ve
prednisolon 5 mg tb 1x1) bazal kreatin:1,1 mg/dl ile 3 ay öncesine kadar
ayaktan takiplerine devam edildi. Son 3 aydır ishal şikayeti başladı. Günde
5-7 kez olan dışkılama; kansız, mukuslu, sulu, sarı renkteydi. Karın ağrısı ve
ateş tariflemiyordu. Gaita mikroskobisinde her sahada 3-5 lökosit saptandı.Gaita kültüründe salmonella ve shigella üremesi yoktu. C.difficile toxin,
CMV PCR, Adenovirus, Rotavirus saptanmadı. 5 gün önce yapılan total
kolonoskopik biyopside kolit bulgusuna rastlanmadı.. Kolonoskopiden 2
gün sonra bulantı-kusma ve idrar miktarında azalma şikayetiyle acil servise
başvurdu. Fizik muayenede özellik saptanmadı.

POSTER BİLDİRİLER

PS-069
Marihuana Kullanımı Sonrası Gelişen Membranöz Nefropati
Faruk Recep Özalp1, Alper Alp2, Tuğba Karadeniz3, Sibel Ersan2
1
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir
3
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, İzmir
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Tetkiklerde; Hb 9.8 gr/dl, Hct %30, RBC 3.3 10^6/mm3, Üre:127 mg/dl,
kre:4,4 mg/dl,elektrolitler normal sınırlarda, albumin: 4,1 gr/dl, Tam İdrar
Tetkiki: lökosit: 2/HPF, Eritrosit: 7/HPF, tacrolimus: 5.2 ng/mL. Renal Graft
Doppler USG: grade 1 artmış ekojenite dışında özellik saptanmadı.
IV hidrasyon ile idrar çıkışı 2000 cc/gün sağlandı. 24 saatlik idrar tetkikinde
protein atılımı 600mg/gün ve GFR: 17 ml/dk saptandı. Yapılan transplant
biyopsisinde rejeksiyon bulgusu yoktu ancak tubulus lümenini dolduran
kirli beyaz renkte amorf birikim saptandı. Polarize ışıkta yapılan incelemede
çift kırıcılık saptanmasıyla kalsiyum oksalat depolanması olduğu düşünüldü
(Resim 1). 24 saatlik idrarda oksalat atılımı 80 mg/gün (N: ≤ 40 mg/gün)
saptanmasıyla enterik hiperoksalüriye bağlı renal allogarft disfonksiyonu
tanısı konuldu. Mikofenolat mofetil stoplandıktan sonra IV hidrasyon, pridoksin ve enteral kalsiyum replasmanı uygulandı. Tedavinin 10. gününde
kreatinin: 2,4 mg/dl ile taburcu edildi. Ayaktan poliklinik takiplerinde kreatiinin 1,6 mg/dl (12. ay) ve diyare şikayeti yoktu.
TARTIŞMA: Mikofenolata (MMF) bağlı dispeptik yakınmalar ve diyare sıklıkla gözlenmektedir. Ancak MMF’in neden olduğu kronik diyareye bağlı;
enterik hiperoksalüriye sekonder allograft disfonksiyonu literarüde sadece
1 olgu sunumu yapılmış bu olguda da kesin neden olarak MMF gösterilememiştir. Vakamızda MMF kesildikten sonra diyarenin ortadan kalkması
sorumlu ajan olarak MMF’i işaret etmektedir. Hastanın takibinin 1. yılında
idrarda oxalat atlımının 30 mg/gün altında olması ve ayrıca diğer nedenlere
bağlı (diyet,genetik,idiopatik) hiperoksalüride transplantasyon sonrası erken dönemde nüks beklenmesi de bunu desteklemektedir.
MMF kullanan transplatasyonlu hastalarda diyarenin ayrıntı şekilde sorgulanması ve olası renal graft disfonksiyonunda oxalat nefropatisinin göz
önünde bulundurulması gerektiğine inanmaktayız. Bu vaka MMF’in kesin
olarak sorumlu tutulduğu ilk oxalat nefropatisi vakasıdır.
Anahtar Kelimeler: Renal allograft disfonksiyonu, Hiperoksalüri, Mikofenolat
Resim 1

A:Bazal Membranlarda Kalınlaşma ve Fokal Skleroz B-C:Bazal Membranlarda
Kalınlaşma D:C4D ile Membranöz Boyanma
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PS-071
Evre 3 ve Evre 4 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Son Dönem
Böbrek Yetmezliğine İlerlemesini Tahmin Etmede “Böbrek Yetmezliği
Risk Denklemi”nin Kullanılması
Ensar Aydemir1, İzzet Hakkı Arıkan2, Başar Aykent2, Dilek Barutçu2, Ebru
Aşıcıoğlu2, Arzu Velioğlu2, Mehmet Koç2, Zübeyde Serhan Tuğlular2,
İshak Çetin Özener2
1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Bilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ-AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH), çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen böbrek yapı ve fonksiyonlarındaki bozukluğu tanımlamaktadır.
KBH, glomeruler filtrasyon hızı (GFH) değerlerine göre evrelere ayrılmaktadır. Ancak GFH değerleri hastalık evrelemesinde kullanılmasına rağmen
progresyonu göstermede tek başına yeterli olamamaktadır. Son dönemde
yapılan çalışmalarda KBH’nın progresyonunu tahmin etmede çeşitli modeler üzerinde durulmuştur. Bu modellerden bir tanesi Tangri ve arkadaşları
tarafından demografik ve laboratuvar değerlerinin kullanılarak oluşturduğu
böbrek yetmezliği risk denklemidir (BYRD). Bu model evre 3-5 KBH’larında
son dönem böbrek yetmezliğine (SDBY) ilerleme riskini hesaplanmaktadır.
Bu model Kuzey Amerika, bazı Avrupa ve Asya toplumları üzerinde çalışılmasına rağmen, Türk toplumunda çalışılmamıştır. Çalışmamızın amacı bu
modelin ülkemizdeki KBH’larında kullanımının sonuçlarını saptamaktı.
GEREÇ-YÖNTEM: Nefroloji Polikliniği’nimizde 2010-2016 yılları arasında
izlenen evre 3 veya evre 4 KBH’ı bulunan yaşları 18-90 arasında olan ve
izlem süresi en az 2 yıl olan toplam 340 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.
Hastaların dosya kayıtlarından retrospektif olarak demografik ve laboratuvar verileri elde edilmiştir. BYRD (4 değişkenli) kullanılarak başlangıçta
hastalar 2 yıılda SDBY riski açısından düşük-orta risk (<%20) ve yüksek
risk (≥%20) olarak iki gruba ayrılmıştır. İki yılın sonunda renal replasman
tedavisine başlayan hastalar belirlenmiştir. Çalışmada ROC (Receiver Operating Characteristic) eğrisi kullanılarak bu modelin duyarlılığı ve özgüllüğü
hesaplanmıştır..
BULGULAR: Hastaların %44.3’ü (n= 109) kadın, ortalama yaşları 65.3 ±
12.4 yıl ve diyabet sıklığı %56.5 idi. Başlangıçta hastalarda %50.8’i (n=125)
evre 3, %49.2’si (n=121) evre 4 KBH bulunuyordu. Hastaların BYRD (4
değişkenli) modeli ile hesaplanan 2 yıllık SDBH gelişme riski ortanca %6.85
(0.12-57.5) olarak saptandı. Başlangıçta hastaların %17.9’unda yüksek risk
(risk>%20), %82.1’inde düşük ve orta risk (risk<%20) varlığı saptandı.
BYRD’nin SDBY son gelişmesini öngörmesi açısından duyarlılığı %48.9
(34.08-63.94), özgüllüğü %89.45 (84.32-93.35), pozitif prediktif değeri
%52.3 (36.69-67.54), negatif prediktif değeri %88.12 (82.84-92.24) olarak bulundu. Hasta popülasyonumuzda 4 değişkenli modelin ROC-AUCs
değeri 0.69 (95% CI 0.60–0.79) idi (p=0.0001)(Şekil 1). Lojistik regresyon
analizinde, başlangıç albüminüri, GFH ve renin aldosteron system blokaj
tedavisi. SDBY gelişme riski için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BYRD (4 değişkenli) modelinin Türk popülasyonunda Evre 3-4 kronik böbrek hastalığında 2.yılda SDBY gelişmesini öngörmedeki c-istatistik değeri diğer popülasyonlara göre daha düşük bulunsa
da bir Avrupa kohortuna yakın sonuçlar elde edilmiştir ve istatistiki olarak
anlamlıdır. Bu denklemin Türk popülasyonu için uygunluğunun belirlenmesinde ülkemizde yapılacak çok merkezli, daha çok sayıda hasta içeren
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği risk denklemi, kronik böbrek hastalığı, prognoz

68

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

Şekil 1

Dört değişkenli risk denklemi ile evre 3 ve evre 4 kronik böbrek hastalarında son
dönem böbrek hastalığı gelişiminin öngörülmesi için ROC-AUC eğrisi
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PS-073
Akrep Sokması Sonrası Akut Böbrek Hasarı
Özkan Güngör, Berivan Ganidağlı, Fatma Betül Güzel, Gülinci Törün,
Gülsüm Akkuş, Egemen Şenel, Ertuğrul Erken, Orçun Altunören
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Nefroloji BD

GİRİŞ: Renal enfarktüs bilateral yan ağrısının nadir görülen bir nedenidir.
Etyolojide en sık neden atrial fibrilasyona bağlı tromboembolidir. Madde
bağımlılığı, örneğin ekstazi kullanımı renal enfarktüsün çok nadir bir nedenidir. Burada, 35 yaşındaki erkek hastada görülen bilateral renal enfarktüste
diğer nedenler ekarte edildikten sonra ekstazi kullanımı sorumlu bulunmuş
ve sunulmuştur.

GİRİŞ: Akrep sokması olguları ülkemizde çoğunlukla güney illerde görülür.
Akrep toksini nörotoksik, kardiyotoksik ve nefrotoksik içerik taşır. Nefropati
gelişimi akrep sokmasının nadir görülen bir komplikasyonudur. 27 yaşında
erkek hasta, akrep sokması sonrası gelişen akut böbrek hasarıyla başvurmuş, etiyoloji muhtemelen hipovolemi ile ilişkilendirilmiştir.

OLGU: 35 yaşındaki erkek hasta bir gün önce başlayan ve giderek artan iki
taraflı yan ağrısı ve bulantı yakınmaları ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Öz geçmişinde herhangi bir kronik hastalık ve ilaç kullanımı öyküsü
olmadığını belirtti. Fizik muayenede kan basıncı 130/70 mmHg, nabız: 88/
dakika idi. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde; kreatinin 0.8 mg/dl (0.6-1.2),
Aspartat amino transferaz (AST): 48 U/l (5-40), laktat dehidrogenez (LDH):
636 U/l (140-280), C-reaktif protein (CRP): 64 mg/l (0-5), beyaz küre:
12900 /mm3 (3500-10000), hemoglobin: 13.4 gr/dl, trombosit ise 146000
/mm3 idi. Tam idrar tetkikinde protein, eritrosit ve lökosit yoktu. Bilgisayarlı
Tomografide (BT) sağ böbreğin alt 2/3 ünde ve sol böbreğin yaklaşık yarısında enfarktla uyumlu görünüm vardı, hastaya bunun üzerine kontrastlı
renal BT anjiografi çekildi, aorta ve renal arterlerde herhangi bir trombus ya
da darlık izlenmedi. Hastaya kontrast madde de verildiği için 2000 cc/gün
intravenöz serum fizyolojik, 2400 mg oral N-asetil sistein, ampirik olarak
intravenöz 4x1.5 gram ampisilin sülbaktam ve düşük molekül ağırlıklı heparin (2x0.4 ml enoksaparin sodyum) başlandı. Renal enfarktüsün nedeni
araştırılmaya başlandı, elektrokardiyografide atrial fibrilasyon veya başka
bir aritmiye rastlanmadı, ekokardiyografide trombüs tespit edilmedi. Tiroid
fonksiyon testleri normal olarak bulundu. Karın veya bel bölgesine travma
öyküsü yoktu. Antinükleer antikor (ANA), Antikardiyolipin antikorlar (IGM
ve IGG), Antinötrofilik sitoplazmik antikorlar negatifti. Protein C, Protein S,
antitrombin 3, aktive protein C rezistansı düzeyleri normaldi. Protrombin
ve faktör 5 Leiden mutasyonu saptanmadı. Hasta ilaç ve madde kullanımı
yönünden detaylı olarak sorgulandı. Herhangi bir ilaç kullanmadığını ancak
son 3 aydır yurtdışından gelen bir arkadaşından temin ettiği ekstazi isimli uyuşturucu maddeleri fazla miktarda aldığını belirtti. Hastanemizde bu
maddelerin toksikolojik analizi yapılmadığından ve son 7 gündür almadığını
belirttiğinden analiz edilemedi. Ancak hastada diğer nedenler dışlandığı için
mevcut tablonun öncelikle ekstazi kullanımına bağlı olabileceği düşünüldü.
1 hafta süreyle düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi verilen hasta kreatinin değeri 0.8 mg/dl, LDH değeri 300 U/l, CRP değeri 4.95 mg/dl iken
tedavisi kesilerek takibe alındı.
Sonuç olarak genç hastalarda renal enfarktüs geliştiğinde diğer nedenler
ekarte edildikten sonra ayırıcı tanıda madde kullanımın da akılda tutulması
ve hastaların bu açıdan detaylı olarak sorgulanması gerekmektedir.

POSTER BİLDİRİLER

PS-072
Ekstazi Kullanımına Bağlı Bilateral Renal Enfarktüs
Özkan Güngör, Gülinci Törün, Ferhat Kesler, Fatma Betül Güzel,
Suna Akdağ, Gülsüm Akkuş, Mehmet Akif Sarıca, Fatih Öçal, Berivan
Ganiadağlı, Ertuğrul Erken, Orçun Altunören
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi

OLGU: Kahramanmaraş ili, merkezde yaşayan 27 yaşındaki erkek hasta sol
el 1.parmaktan akrep sokmasından yarım saat sonra başlayan sol elinde
şişme ve ağrı, takibinde ağrının tüm kol ve vücuduna yayılması, halsizlik ve
tüm vücutta titreme şikayetleri ile hastaneye başvurmuş ve lezyon etrafına
lokal bir anestezik madde uygulanmıştı. Bu uygulamadan sonra ağrısı hafifleyen hastanın yapılan kan tetkiklerinde serum kreatinin (Cr): 0,9 mg/dl (0.61.2), alanin aminotransferaz (ALT):27 U/L (7- 45) aspartat aminotransferaz
(AST) 24 U/L (13-40), beyaz küre:8,630/mm3, hemoglobin (Hgb):15,8g/
dl trombosit:192 bin/mm3 olarak saptanmıştı. 24 saat sonra periumblikal
bölgede ağrı, şiddetli kusma ve ağız kuruluğu şikayetleri ile tekrar hastaneye başvurmuş ve yapılan tetkiklerinde cr:1,5 mg/dl olarak saptanmış, hasta
önerilerle taburcu edilmişti. Evde bulantı ve kusmaları devam eden hasta
5. günde tekrar hastaneye başvurmuş ve bu defa yapılan tetkiklerinde cr:
3,2 mg/dl çıkınca hastanemize yönlendirilmiş ve ABH tanısıyla servisimize
yatırılmıştı. Hastanemize başvurduğunda olgunun genel durumu iyiydi. Kan
basıncı:120/80 mm/Hg, vücut ısısı:37,C° idi. Titreme, soğuk terleme, karın
ağrısı ve bulantı şikayetleri mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde, Cr:3,2
mg/ dl, C-Reaktif protein (CRP):70 mg/dl (0-5), beyaz küre:13,300 /mm3,
Hgb:15 gr/dl trombosit:164000/ mm3, kreatin kinaz (CK):73 U/L (20-200),
laktat dehidrogenaz (LDH): 260 U/L (140-280), protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanı normaldi. Tam idrar analizinde eritrosit, protein
ve lökosit yoktu. Abdominal ultrasonografisinde kusmaya yol açabilecek
intraabdominal patolojiye rastlanmadı. Hastada ön planda hipovolemiye
bağlı prerenal ABH düşünülerek 2000 cc/gün serum fizyolojik başlandı.
İzlemde kreatinin değeri 5. Günde 1,7 mg/dl ye geriledi. Hasta kendi isteği
ile taburcu olmak istedi. Taburculuktan 5 gün sonra poliklinik kontrolüne
gelen hastanın kreatinin (1,1 mg/dl) ve CRP (4,5 gr/dl) değerleri normal idi
ve herhangi bir yakınması yoktu.
SONUÇ: Akrep sokması ülkemizde özellikle güney illerde sık karşılaşılan bir
sorun olup, bu hastalarda farklı mekanizmalarla da olsa nefropati gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Özellikle karın ağrısı, bulantı-kusma yakınmaları
olan hastalar mümkünse hastaneye yatırılarak gözlem altında tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: akrep, toksin, akut böbrek hasarı

Anahtar Kelimeler: renal enfarktüs, ekstazi, antikoagülan
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Resim-1

PS-074
Membranöz nefropati tanısı sonrası bazal hücreli kanser gelişen bir
olgu sunumu
Şirin Zelal Şahin Tırnova1, Filiz Mercan1, Eda Eylemer1, Abdülmecit
Yıldız2, Suat Akgür2, Ayşegül Oruç2, Alpaslan Ersoy2
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı
GİRİŞ: Membranöz nefropatili (MN) olguların çoğunluğu primerdir (idiyopatik). Ancak MN viral antijenler, otoimmün hastalıklar, maligniteler ve bazı
ilaçlar gibi etiyolojik nedenlere bağlı sekonder olarak ta gelişebilir. Burada
nefrotik sendrom nedeniyle yapılan biyopsi ile MN tanısı adıktan sonra takiplerinde bazal hücreli karsinom saptanan bir olgu sunulmuştur.
OLGU: Önceden bilinen sistemik hastalığı olmayan 33 yaşında erkek hasta
tüm vücutta şişlik yakınması ile polikliniğimize başvurdu. Tıbbi öyküsünde enfeksiyon veya herhangi bir ilaç kullanımı yoktu. Fizik muayenesinde;
bilateral pretibial ödem (3 pozitif) vardı. İlk başvurusunda yapılan tetkikler
Tablo-1’de verilmiştir. Kompleman düzeyleri, viral ve serolojik testler ile
otoantikorlar negatif bulundu. Renal doppler ultrasonografi bulguları normaldi. Nefrotik sendrom nedeniyle hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Histopatolojik sonuç Evre I-II MN ile uyumlu olarak rapor edildi. Aşikar ödem
nedeniyle hastaya 1 mg/kg prednisolon, 100 mg/gün oral siklofosfamid,
40 mg/gün fluvastatin ve 2.5 mg ramipril tedavisi başlandı. Takiplerinde
hastanın proteinürisi geriledi (1.7 g/gün) ve kan albumin düzeyi 3.9 g/dL’ye
yükseldi. Poliklinik izlemlerinde yüzünde papüler lezyonlar gelişmesi üzerine hastanın sol preauriküler bölgesindeki lezyona (Resim-1) eksizyonel
biyopsi yapıldı. Sonucu bazal hücreli karsinom (BCC) olarak raporlandı.
Cerrahi sınırların intakt olması sebebiyle hastaya ek tedavi önerilmedi. Hasta halen ramipril 10 mg/gün tedavisi ile remisyonda (günlük protein atılımı
80 mg) izlenmektedir.
SONUÇ: MN tanısı alan hastaların etiyolojisinde tümör antijenlerinin subpodositer alana implantasyonu sonucu insitu immünkompleks oluşumu ve
buna bağlı kompleman aracılı toksisite sorumlu olabilir. Olgumuzda olduğu
gibi MN nedeniyle aşikar nefrotik sendrom geliştiği dönemde malignite bulguları konvansiyonel taramalarla saptanamayabilir. Primer MN olgularında
etkinliği gösterilen siklofosfamid gibi ilaçlar malignite oluşumunu ve progresyonunu hızlandırabilir. Bu ajanların kullanımında bu olguda olduğu gibi
sonradan malignite gelişme potansiyeli dikkatle değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: memebranöz, nefropati, bazal, hücreli, kanser
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Tablo-1: Hastanın Başvuru Tetkikleri
TETKİK

SONUÇ

REFERANS

Üre

22 mg/dL

14-44

Kreatinin

0,98 mg/dL

05-1,6

Albümin

1,79 g/dL

3-5,5

Kolesterol

374 mg/dL

143-200

LDL

283 mg/dL

60-130

Trigliserid

251 mg/dL

32-148

HDL

40 mg/dL

35-70

AST

19 IU/L

0-40

ALT

13 IU/L

3-42

Na

138 meq/L

136-149

K

4,3 meq/L

3,2-5,2

Ca

7,7 mg/dL

8,5-10,5

24 saatlik idrarda protein

4,91 g/24s

0-0,3
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GİRİŞ: Renal enfarktüs, tüm acil servis başvurularının yaklaşık olarak %
0.007’sini oluşturur. Etyolojide genellikle atrial fibrilasyon, travma ve hiperkoagülabiliteye yol açabilecek nedenler sorumlu tutulmuştur. Homosistein
yüksekliği ve MTHFRC 677T mutasyonu birlikteliği artmış tromboza yatkınlığa neden olmaktadır ancak renal enfarktüs birlikteliği bulunmamaktadır.
Biz literatürde ilk olduğunu düşündüğümüz olguyu sunuyoruz.
OLGU: 35 yaşında erkek hasta ani başlayan bilateral yan ağrısı nedeniyle
acil servise başvurdu. Taş hastalığı düşünülerek çekilen kontrastsız bilgisayarlı tomografide (BT) sol böbrekte % 60 sağ böbrekte % 10-20 civarında
enfarktla uyumlu görünüm saptandı. BT anjiyografide ana renal arter veya
dallarında trombusa rastlanmadı. Hastanın serum kreatinin değeri 1.4 mg/
dl (0.6-1.2), LDH değeri 1310 U/L (N: 140-180), CRP değeri ise 181 mg/dl
(N:0-5) olarak bulundu. Ekokardiyografide kalp boşluklarında trombus yoktu. Hastaya intravenöz hidrasyon, N-astil sistein, antibiyoterapi ve düşük
molekül ağırlıklı heparin başlandı. Takiplerinde LDH ve CRP değeri normal
sınırlara ulaştı ancak kreatinin değeri 2. ay sonunda 1.3 mg/dl de sabitlendi.
Hastanın travma veya ilaç kullanım öyküsü yoktu. Akut dönem geçildikten sonra (2.aydan sonra) etyolojiyi aydınlatmak için tetkikler yapıldı. RF,
ANA, Anti Ds-DNA, Antikardiyolipin antikorları, Lupus antikoagülanları ve
kompleman düzeyleri normaldi. Protein C, Protein S, Anti Trombin 3, aktive protein C rezistansı düzeyleri normaldi. Genetik tetkiklerine bakıldığında
MTHFR C677T homozigot olarak bulundu. Homosistein düzeyi iki defa çalışıldı ve yüksek bulundu (54.6 U mol/L (N:5-12). Folik asit düzeyi düşük
bulundu ve folik asit desteği başlandı. Hastada yapılan tetkikler neticesinde
homosisteinemi ve MTHFR C677T gen mutasyon birlikteliğinin renal enfarktüs etyolojisinde rol oynadığı düşünülerek düşük moleküler ağırlıklı
heparin tedavisine devam edildi.
SONUÇ: Homosisteinemi ve MTHFR C677T gen mutasyon birlikteliğinin
tromboz gelişim riskini arttırarak inmeye yol açabileceği bilinmektedir, ancak renal enfarktüs gelişimindeki rolü daha önce tanımlanmamıştır. Biz bu
birlikteliğin renal enfarktüs gelişimine de yol açabileceğini bu olgumuzda
tesbit ederek literatürde ilk vaka olarak sunduk.
Anahtar Kelimeler: homosistein, renal enfarktüs, gen mutasyonu

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-076
Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Üreteral Stenoz Vakası
Ali Burak Haras, Ergün Parmaksız, Okan Akyüz, Erman Özdemir, Meral
Meşe, Zerrin Bicik Bahçebaşı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi Nefroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Renal Transplantasyon sonrası ürolojik komplikasyonlar yaklaşık
%2.5 ile %30 arasında görülmektedir. Ureteral Stenoz transplantasyon
sonrası ilk aylarda görülen ürolojik komplikasyonlardan biridir. Klinik olarak idrar yapmada güçlük mevcuttur. Tanıda Ultrasonografi ve BT yaralıdır.
Olguda SBÜ Kartal EAH Nefroloji Kliniği ve Organ nakli Ünitesinden takipli
posttransplant üreteral stenoz vakası paylaşılmıştır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-075
Homosisteinemi ve MTHFRC 677T Mutasyonuna Bağlı Renal
Enfarktüs
Fatma Betül Güzel, Muhammed Çiftçioğlu, Songül Işıktaş, Gülsüm
Akkuş, Egemen Şenel, Betül Kızıldağ, Ertuğrul Erken, Orçun Altunören,
Özkan Güngör
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Nefroloji BD

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

OLGU: 48 yaşında kadın hasta yaklaşık 17 yıldır etyoloji bilinmeyen Kronik Böbrek Hastalığı nedeniyle hemodiyalize girmekte iken 28.01.2017 de
kadaverik donörden böbrek nakli oldu. Soğuk iskemi zamanı 22 saat idi.
Transplant öncesi bakılan PRA değerleri negatifti.10 gün ATG ve pulse steroid indüksiyon tedavisi yapıldı.İdame tedavisi MMF+Takrolimus ve Prednizolon ile yapıldı. Hastanın nakil sonrası görülen en düşük kreatinin değeri
1.4 idi. Nakil sonrası 37. Günde DJ kateteri çekilen hasta, kateter çekildikten
3 gün sonra başlayan idrar yapmada azalma, bulantı kusma ve karın ağrısı
şikayeti ile Acil Servise başvurdu. Laboratuar tetkiklerinde Kreatinin:2.89,
idi. İdrar çıkışı azalan hasta Acil Hemodiyalize alındı. Takrolimus düzeyi
14.89 idi. Takrolimus ilaç dozu düzenlendi. PRA,BK ve CMV PCR tetkikleri
stendi. Hastanın PRA düzeyi negatif olarak sonuçlandı. BK Virüs negatifdi.
CMV 279(kopya/mL) olarak geldi. MMF Dozu 1x1 e düşüldü. Valasiklovir
tedavisine devam edildi.
Üriner Sistem Ultrasonografide Transplante Böbrekte Grade III ektazi izlendi. Ürololoji ile konsülte edilen hastaya tekrar DJ takılması planlandı.
Ancak işlem başarısız oldu. Girişimsel Radyoloji tarafından Nefrostomi takıldı. Nefrostomi sonrası İdrar miktarı artan hastanın kreatinin değeri 0.85’e
kadar geriledi. Anestezi tarafından onay alındıktan sonra 23.03. 2017 de
hastaya Organ Nakli Cerrahi tarafından üreteroneoüreterostomi yapıldı.
Komplikasyon olmadı. Günlük 3 litreye kadar idrar çıkışı oldu. Takiplerinde
Nefrostomisi çekildi. Kontrol Takrolimus düzeyi:9.41 idi. CMV <80 (Kopya/
ML) olarak sonuçlandı. Tedavisi düzenlenen hasta taburcu edildi.
SONUÇ: Posttransplant ÜreteralStenoz nakil sonrası görülen ürolojik
komplikasyonlardan biridir. DJ kateteri çekildikten sonra iatrojenik olarak
da görülebilir. Hastalar idrar yapmada güçlük ve ağrı ile başvurur. Ayırıcı
tanıda olgumuzda da olduğu gibi kalsinörin toksisitesi ve erken viral enfeksiyonlar (CMV) değerlendirlebileceğii için cerrahi komplikasyonlar gözden
kaçırılmamalıdır. Tedavi için girişimsel ve/veya cerrahi işlem gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, renal transplantasyon, üreteral stenoz
Üreteral Stenoz

Postransplantasyon gelişen Üreteral Stenoz
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PS-077
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Kliniği İle Prezente Olan VHL
Sendromlu olgu
Dilay Demirayak1, Seda Çelik1, Suat Akgür2, Ayşegül Oruç2, Abdülmecit
Yildiz2, Alparslan Ersoy2, Kamil Dilek2, Mustafa Güllülü2, Mahmut Yavuz2
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPBH) en sık kalıtsal geçişli böbrek hastalığı olup nadiren Von Hippel Lindau (VHL) gibi nadir kistik
böbrek hastalıkları ile karışabilir.
Burada polikistik böbrek ile presente olan kliniği ile prezente olan fakat atipik göz bulguları nedeni ile şüphelenilen, otozomal dominant geçişli VHL
sendromlu olgu sunuldu.
OLGU: 40 yaşında, 14 yıldır retina dekolmanı ve retinal angiom nedeni ile
göz polikliniğinde takipli kadın hasta, tansiyonları yüksek seyretmesi üzerine tarafımıza başvurdu.
Geçirilmiş ıntrakranial kanama, nöbet, nörolojik defekt, epileptik atak, ataksi
öyküsü yoktu.
Aile öyküsünde oğlunda polikistik böbrek hastalığı olan hastanın, fizik muayenesinde sağ üst kadranda ele gelen kitle tespit edildi.
Yapılan batın usg de her iki böbrek boyutları artış, ve çok sayıda kist oluşumları görüldü. Görünümler polikistik böbrek hastalığı ile uyumlu bulundu.
Mr da pankreas başında ve unsinat proses seviyesinde 32 mm ye ulaşan
çok sayıda kistik lezyon görüldü. Karaciğerde yaygın olarak çapı 10 mm ye
ulaşan basit kist oluşumları görüldü.
SONUÇ: Böbrek ve ektrarenal kist bulguları ODPBH ile uyumlu olan hastalarda, retina bulgularının varlığı nadir görülen otozomal dominant geçişli
VHL tanısını akla getirmelidir. Bu hastalar ODPH kliniği ile benzerlikler yanında artmış malignite riski ve hastalığa özgü nörolojik bulgular nedeni ile
izlemde farklı yaklaşılmalıdır
Anahtar Kelimeler: polikistik böbrek, retina, vhl
hastanın MR görüntüsü

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-078
Hafif Zincir Myelom Sonrasında Gelişen Son Dönem Böbrek Hastalığı
Berrin Didem Toluç Bayam1, Gözde Balkaya1, Hakkı Onur Kırkızlar3,
Kübra Aydın Bahat2, Sabahat Alışır Ecder2
1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi,İç
Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma
Hastanesi,Nefroloji Bilim Dalı,İstanbul
3
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Hematoloji Bilim Dalı,Tekirdağ
OLGU: 63 yaşında erkek hasta hemodializ sonrası baş dönmesi,bulantı,kilo
kaybı (son 3 ayda 15 kg vermiş) şikayetiyle başvurdu.Özgeçmişinde hastanın 10 yıldır hipertansiyon, 5 aydır kronik böbrek hastalığı varmış ve 4
aydır hemodialize giriyormuş.Başvurusunda antiasidoz, antifosfat,demir
ve folik asit dışında ilaç kullanımı yoktu.Sigara,alkol vb. madde kullanımı
ve bağımlılığı yoktu. Fizik muayenede soluk, turgor-tonusu azalmış, akut
sıkıntısı olmayan erkek hastanın ateşi 37,3 °C, kan basıncı 150/80 mmHg,
nabız 70/dk ve dakika solunum sayısı 15 bulundu. Oskültasyonda solunum
sesleri normaldi. Kardiyak muayenede normal kalp sesleri mevcuttu. Abdominal muayenede distansiyon, hassasiyet ve organomegali saptanmadı.
Bağırsak sesleri normal idi. Kostovertebral açı hassasiyeti yoktu. Her iki alt
ekstremitede ödem saptanmadı. Servikal, aksiller ve inguinal bölgede lenfadenopati saptanmadı. Nörolojik muayenesinde özellik yoktu. Diğer sistem
muayeneleri normaldi.
Hemogramda; Hb 5,7 gr/dl, Hct %17, MCV 86 fl, RBC 2 10^6/uL, WBC
4,400 uL, NE %47, LY %35, PLT 153 000 uL idi.
Biyokimya tetkiklerinden; Demir(Fe) 61 ug/dl, Transferrin saturasyonu
%33, Ferritin 1374 ng/ml (Demir replasman tedavisi altında), Vitamin
B12:305 pg/ml Folat:>20 ng/ml (Folik asit replasman tedavisi altında)
Üre:73 mg/dl,Kreatinin 7,86 mg/dl, Na:139 mEq/L, K:3,5 mEq/L, Cl:104
mEq/L, Ca:11,5 mg/dl,CRP:0,2 mg/L Sedimentasyon:119 mm/saat.
Tam idrar incelemesinde;dansite 1,009, pH 8, lökosit eser, eritrosit negatif,
protein(+), glukoz negatif, nitrojen negatif, ürobilinojen normal, keton negatif idi.24 saatlik idrar tetkikinde 9 gram proteinüri saptandı.
Çekilen bilgisayarlı tomografide her iki böbrek boyutları normal sınırlarda,
toplayıcı sistem ve mesaneye ait patolojik bulguya rastlanmadı.
Derin anemisi olan hastada periferik yayma yapıldı.Periferik yaymada
normokrom normositer eritrositler izlendi.Atipik hücre izlenmedi.Hastaya
toplamda 3 ünite olmak üzere eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı.
Replasman sonrası Hb 9 mg/dl oldu.
Hiperkalsemi,normokrom normositer anemi, sedimentasyon yüksekliği,
proteinürisi olan hastaya Multipl Myelom (MM) öntanısı ile protein elektrofrozi yapıldı.Protein elektroforezinde Beta bölgesinde hafif belirginleşme
ile birlikte hipogamaglobulinemi izlendi.Monoklonal band incelemesi için
serum ve idrar immunfiksasyon elektroforezi (İFE) gönderildi. Serum ve
idrar İFE’de serbest monoklonal Lambda bandı izlendi.İFE sonucunda hafif
zincir hastalığı lehine bulgu saptanması üzerine hastaya kemik iliği biyopsisi yapıldı.Kemik iliği biyopsisi sonucunda lambda pozitif,kappa negatif,
monoklonal diffüz plazma hücre infiltrasyonu içeren hiperselüler kemik iliği
izlendi.Hastaya MM tanısı konularak Vinkristin,Adriamisin ve Deksametazon tedavisi başlandı.
Sonuç olarak;ileri yaş, nedeni bilinmeyen böbrek yetersizliği ve anemi birlikteliği her zaman MM’yi akla getirmeli; bu olgularda serum protein elektroforezi normal olsa dahi serum ve idrar İFE istenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom,Hafif Zincir,Böbrek Yetmezliği
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Obesitenin insidans ve prevelansı tüm dünyada hızla artmaktadır. Obesitenin hipertansiyon, diabet ve kardiyovasküler mortalite sıklığında artış ile
birlikte olduğu bilinmektedir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği gelişimi ve
progresyonunda da etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Fakat
altta yatan mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır.
Obesitenin değerlendirilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. magnetik
rezonans görüntüleme ve dual X-ray absorbsiyonu altın standart yöntemler
olup maliyetleri yüksektir. Klinik kullanım için bölgesel yağ depolanmasını
ayırt edebilecek daha basit yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu amaçla geliştirilen
vücut kitle indeksi (VKİ), bel çevresi, bel-kalça oranı, bel-boy oran değerlerinin klinik kullanımdaki yararı üzerine bir görüş birliği yoktur. Vücut şekil
indeksi (VŞİ), son zamanlarda geliştirilmiş boy ve kiloya göre düzeltilmiş
bel çevresine dayalı bir yöntemdir. VŞİ değerlerinin Amerikan popülasyonunda prematür ölümler ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
Yaptığımız literatür araştırmasına göre kronik böbrek hastalarında vücut
yağ oranlarını VŞİ ile değerlendiren bir çalışma yoktur. Biz de bu nedenle
evre III-IV kronik böbrek yetmezlikli hastalarda VŞİ ile değerlendirilen vücut
yağ oranı ile inflamasyon belirleyicisi olan C-reaktif protein ve IL-6 düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya hastanemiz nefroloji polikliniğine Ocak –
Şubat 2015 tarihleri arasında başvuran evre III-IV kronik böbrek yetmezliği
olan 90 hasta ve 50 sağlıklı gönüllü alındı.
VŞİ ise aşağıdaki formülle hesaplandı:
VŞİ: Bel çevresi÷(VKİ2/3*Boy1/2)
SONUÇLAR: Tüm hasta grubu için değerlendirme yapıldığında VŞİ, vücut
kitle indeksi (rs:-0,256,p<0,05), bel-kalça oranı (rs.0,401, p<0,001) ile korele iken bel-boy oranı (rs: 0,095, p>0,05= ile korele değildi. Yine inflamasyon parametreleri olan IL-6 ve CRP ile korelasyon saptanmazken (p>0,05),
serum albumin düzeyi ile pozitif korele idi (rs:-0,25, p:0.16). Ayrıca yaş,
cins, diyabet ve hipertansiyon varlığı ve eGFH, proteinüri derecesi ile VŞİ
arasında herhangi bir korelasyon bulunamadı.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-080
Hematürinin nadir bir nedeni; Candida kefyr enfeksiyonu
Samet Sedef1, Özge Taşgın1, Sonat Pınar Kara1, Aynur Eren Topkaya3,
Gülsüm Özkan2
1
Namık Kemal Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Namık Kemal Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Namık Kemal Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
GİRİŞ: İdrarda anormal miktarda eritrosit varlığı hematüri (>3 HPF) olarak adlandırılır. Hematüri alt üriner sistem ve üst üriner sistem kaynaklı
olabilir. Alt üriner sistem kaynaklı hematürilerin %20-25’i üriner sistem
enfeksiyonlarına bağlı gelişmektedir. Üriner sistem enfeksiyonları arasında
fungal enfeksiyonlar çok nadir rastlanmaktadır. Biz bu olgumuzda kliniğimize hematüri ile başvuran ve idrar kültüründe Candida kefyr üreyen vakayı
sunmayı amaçladık.

POSTER BİLDİRİLER

PS-079
Evre III-IV Kronik Böbrek Hastalarında Vücut Şekil İndeksi, Obesiteye
Bağlı İnflamasyonla İlişkili Midir?
Gulsah Sasak1, Banu Isbilen2, Semih Bascı3, Abdulkadir Kocanoglu3,
Ali Rıza Odabas1
1
S. B Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2
S. B Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
S. B Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

OLGU: Altmış sekiz yaşında kadın hasta bir haftadır idrar yaparken yanma,
sık idrara çıkma şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Bilinen on yıldır DM ve
hipertansiyonu olan subtotal tiroidektomili hasta oral antidiyabetik ve antihipertansif almaktaydı. Hastanın fizik muayenesinde patolojik bulgu yoktu.
İdrar analizinde bol lökosit ve her alanda 70 eritrosit saptandı. Yapılan üriner usg si normaldi. Hastanın idrar kültüründe maya üremesi tespit edildi.
İdrar örneğinin mikroskobik incelemesinde PNL ve yalancı hif yapmış maya
hücreleri görüldü. Kanlı/EMB besiyerlerine kantitatif yöntemle ekilen kültürleri değerlendirildiğinde 100.000 koloni/mL maya saptandı. Maya tanımlaması için yapılan germ tüp testi negatif olması nedeniyle Candida albicans
dışındaki türler olabileceği düşünülmüştür(Resim 1). Mısır unu-Tween 80
agar besiyerindeki morfolojik görünümlerine göre ise izolat Cryptococcus
ssp. olarak yorumlandı (Resim2). API ID 32C (BioMerieux, Fransa) testi
izolatı %99.9 geçerlilik sonucu ile Candida kefyr olarak tanımlandı. VITEK
AST-YS07 kartı kullanılarak yapılan antifungal duyarlılık testi sonucunda:
Amfoterisin B 1 µg/ml, flukonazol ≤1 µg/ml, vorikonazol ≤0.12 µg/ml, kaspofungin ≤0.25 µg/ml ve flusitozin 2 µg/ml MİK değerleri belirlenmiş, hepsine duyarlı olarak yorumlanmıştır.
SONUÇ: Hematüri günlük pratiğimizde çok sık karşılaştığımız bir bulgudur. Etyolojisinde renal hastalıklar( akut poststreptokoksik glomerulonefrit,
İgA nefropatisi, pyelonefrit, interstisyel nefrit), alt üriner sistem patolojileri (enfeksiyon, ürolithiazis, travma, ilaçlar), sistemik hastalıklar (aplastik
anemi,hemofili,İTP,SLE,PAN ) gibi bir çok sebep bulunabilmektedir. Hematüri ile başvuran hastalarda,özellikle yaşlı, Diabetik kadın hastalarda üriner
sistemin fungal enfeksiyonları ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Candida kefyr, fungal enfeksiyon, hematüri,
Germ Tüp negatif

Hastalar kadın ve erkek olarak ikiye ayrıldığında ise sonuçlar şu şekildeydi.
Kadınlarda CRP düzeyi ve proteinüri miktarı daha fazla idi. Kadınlarda VŞİ
bel, bel-kalça oranı ile korele idi (sırasıyla p:0,041, p:0.005). Ayrıca CRP ve
IL-6 ile güçlü şekilde korele idi (sırasıyla p<0,001ve p<0,001). Erkeklerde
ise VŞİ sadece vücut kitle indeksi ve bel-kalça oranı ile korele idi (sırasıyla
p: 0,001, p:0,005). Erkeklerde ise IL-6 VE CRP ile herhangi bir korelasyon
saptanamadı.
Sonuç olarak, bizim kadin hastalarimizda VŞİ ve inflamasyon parametreleri diğer antropometrik parametrelere göre daha ilişkili idi. VŞİ’nin vücut
yağ oranının indirekt göstergesi olarak kronik böbrek yetmezlikli hastalarda
uygulaması kolay bir ölçüm olup klinikte kullanıp kullanılamayacağına dair
karar vermek için daha ileri çalışmalara gerek vardır.
Anahtar Kelimeler: obesite, inflamasyon, vücut şekil indeksi

Başvuru sırasındaki laboratuvar sonuçları

Kadın ve Erkeklerde VŞİ ile CRP ve IL-6 arasındaki korelasyon
CRP
IL-6

VŞİ(KADIN)
RS: 0.65 P<0.001
RS: 0.64 P<0.001

VŞİ(ERKEK)
RS:0.11 P:0.41
RS:0,02 P:0,85

Glukoz

Üre

Kreati- Ürik Pronin
Asit tein

Albumin

Sodyum
(Na)

Potasyum
(K)

KalsiKlor
yum
(Cl)
(Ca)

Fosfor
NötHgb Wbc
(P)
rofil

Platelet

205

34

0.83

4.7

139

4.72

96

4.2

294000

4.7

8.3

9.6

12.2 8500 5740

Rs: Spearman korelasyon katsayısı
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PS-081
Erişkin yaşta kas güçsüzlüğü ile prezente olan Gitelman Sendromu
olgusu
Reşit Volkan Atar1, Gaye Kübra Emeksiz1, Sonat Pınar Kara1, Hatip
Aydın3, Gülsüm Özkan2
1
Namık Kemal Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Namık Kemal Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Namık Kemal Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Tekirdağ
Giriş-Amaç: Gitelman sendromu, böbrek distal tübüllerinde tiyazid duyarlı
Na-CI co-transporter defekti (NCCT) nedeniyle ortaya çıkan hiperreninemik
hiperaldosteronizm, hipokloremik metabolik alkaloz, hipokalemi, hipomagnezemi ve hipokalsiüri ile karakterize otozomal resesif geçen nadir bir sendromdur. Genetik defekt 16. kromozomun kısa kolu üzerindeki SLC12A3
geni üzerinde tanımlanmıştır. Gitelman sendromu, çesitli klinik tablolarla
karşımıza çıkabilmesi ve nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle otuzlu
yaşlarda prezente olan ve heterozigot mutasyonu olan gitelman sendromlu
hastayı sunmayı amaçladık.
Olgu: 31 yaşında erkek hasta 1 aydır devam eden halsizlik, yorgunluk ellere
kramp girme şikâyeti ile başvurdu. Bilinen kronik hastalık öyküsü ve sürekli
kullandığı ilaç yoktu. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik
muayenesinde TA: 100/70 mmHg idi. Diğer sistem muayeneleri doğaldı.
Laboratuvar sonuçları tablo-1’de verilmiştir. Elektrokardiyografi (EKG) normaldi. Normotansif hasta, hipokalemi, hipomagnezemi, hipokloremi, metabolik alkaloz ve hipokalsiüri olması nedeniyle Gitelman sendromu olarak
değerlendirildi. Hastalığın kesin tanısı için genetik test yapıldı. RET geninde
heterozigot mutasyon (c.2372A>T) ve SLC12A3 geninde heterozigot mutasyon (c.2884G>T) tespit edildi. Hastada RET mutasyonu saptanıldığı için
Multiple endokrin neoplazi (MEN) sendromuna yönelik tetkikleri planlandı.
Kontrollerinde serum kalsiyum: 11,1 mg/dL(N: 8,6-10,3), albümin: 5,1 g/
dL (N: 3,5-5,5), kalsitonin: 8,1 pg/mL (N: 1,9-9,6) olarak tespit edildi. 24
saatlik idrarda VMA, metanefrin, normetanefrin düzeyleri normaldi. Tiroid
USG’de sol lobda 6x5 mm boyutlu hipoekojen nodul tespit edildi. Abdominal MR’da bilateral sürrenal bezler normaldi. Paratiroid sintigrafisinde paratiroid adenomu tespit edilmedi. Laboratuar ve genetik inceleme ile Gitelman sendromu tanısı konan hastaya spironolakton 25mg/gün ve potasyum
sitrat 2x1 granül başlandı. Kontrol muayenesinde serum potasyum: 3,67
mmol/l olan hasta poliklinik takibine alındı.
Tartışma: Gitelman sendorumlu olgular çoğunlukla sporadik görülmesine
rağmen, sıklıkla kardeşlerde bildirilmiştir. Prevelansı tam olarak bilinmemektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda Gitelman sendromu her iki cinste
eşit olarak bildirilmiştir. Gitelman sendromlu hastalar infant ve okul öncesi
dönemde asemptomatiktir. Sıklıkla adölesan dönemde tanı konur. Bu hastalık bazen asemptomatik hastalarda veya aralıklı hafif semptomlu hastalarda
(kas zayıflığı, yorgunluk gibi) laboratuvar araştırmaları sırasında saptanabilir. Bununla beraber tetani, rabdomiyoliz ve paralizi gibi ciddi semptomlar
da bildirilmiştir. Özellikle yüz kaslarında meydana gelen parestezi atakları
Gitelman sendromunu akla getirmelidir. Bizim olgumuzda da klinik olarak
çabuk yorulma ve kollarda uyuşukluk dışında yakınması yoktu. Genç yaşta
non-spesifik semptomları olan hastalarda elektrolit bakılması ve hipokalemi
saptandığında gerekli incelemelerin yapılması hayati öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Gitelman Sendromu, Hipokalemi, Multiple Endokrin
Neoplazi
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Başvuru sırasındaki laboratuvar değeleri
Biyokimya

Sonuçlar

Normal Değeler

Üre

26 mg/dL

15-40 mg/dL

Kreatinin

0.8 mg/dL

0,7-1,2 mg/dL

Sodyum (Na)

140 mmol/l

135-145 mmol/l

Potasyum (K)

2.94 mmol/l

3,5-5,5 mmol/l

Klor (Cl)

97 mmol/l

98-107 mmol/L

Magnezyum (Mg)

1.5 mmol/l

1,6-2,6 mmol/l

pH

7.42

7,35-7,45

HCO3

32.6 mmol/l

21-26 mmol/l

pCO2

50.7 mmHg

35-45 mmHg

Kan Gazı

24 Saatlik İdrar
Kreatinin Klirensi

123.6 ml/dk

Potasyum (K)

53.9 mmol/gün

25-125 mmol/gün

Sodyum (Na)

322 mEq/gü

40-220 mEq/ gün

Kalsiyum (Ca)

18.68 mg/gün

100-320mg/gün
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Sonuç: ANCA ilişkili Vaskülitler hızlı ilerleyen glomerulonefrite yol açan çoğunlukla çoklu organ tutulumu ile seyreden, kresentrik glomerulonefrite yol
açan ancak nadiren böbreğe sınırlı vaskülite bağlı hızlı ilerleyen GN yapan
otoimmun bir hastalık gurubudur. Biz böbreğe sınırlı kresent formasyonu
gözlenmeyen ANCA ilişkili vaskülit olgusunu sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Anca ilişkili vaskülitler, anüri, glomerülonefrit,
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Olgu: 62 yaşında erkek hasta, ateş yüksekliği, üşüme, titreme şikâyeti ile
dış merkezde acil servise başvurmuş. Acil serviste ateşi 38.4 oC olarak
ölçülmüş. 4 gün hastanede yatan hastanın ateşi antibiyotik tedavisine rağmen düşmemiş. Kültürlerinde üremesi olmayan hasta nedeni bilinmeyen
ateş olarak değerlendirilmiş ve infektif endokardit öntanısı ile hastanemiz
kardiyoloji servisine sevk edilmiş. Kardiyoloji servisinde transözefagiyal ve
transtorasik ekokardiyografi yapılan hastada infektif endokardit bulgusu
saptanmamış. Kan kültürleri alınan hastanın kültür üremesi beklenirken,
takiplerinde kreatinin artışı tespit edilmesi üzerine hasta tarafımıza konsulte
edildi ve tarafımızca devir alındı. Kreatinin düzeyi günden güne artış gösteren (tablo-1) hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Sürekli kullandığı ilacı
yoktu. Fizik muayenede TA:110/70. Deri turgoru normal. Pretibial ödem
-/-. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. İdrar mikroskobisinde her sahada
7 eritrosit görüldü. Elektrolit düzeyleri normaldi. Kan ve idrar kültürlerinde
üreme olmadı. Yapılan üriner sistem ultrasonografisine patolojik bulgu saptanmadı. İdrar çıkışı azalan hasta günaşırı hemodiyaliz programına alındı.
Otoimmün antikorları istendi (tablo-3). Hızlı ilerleyen glomerülonefrit düşünülen hastaya renal biyopsi yapıldı ve biyopsi sonucu çıkana kadar 3 gün
pulse steroid tedavisi verildi ve ardından prednizolon 1mg/kg/gün dozuna
düşüldü. Patoloji sonucu vaskülit (şekil 2) ile uyumlu olarak raporlandı.
Tedavinin 17. gününde idrar çıkışı başlayan hastamızın servisimizde takibi
devam etmektedir.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

Patoloji görüntüsü

PS-082
Anürik Akut Böbrek Hasarı İle Başvuran ANCA İlişkili Vaskülit Olgusu
Özge Taşgın1, Samet Sedef1, Ezgi Genç2, Ufuk Usta2, Sonat Pınar Kara1,
Gülsüm Özkan3
1
Namık Kemal Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Trakya Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
3
Namık Kemal Üniversitesi, Nefroloji Bilimdalı, Tekirdağ
Giriş-amaç: Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler,
küçük ve orta boyutlu damarların nekrotizan vaskülitiyle karakterize hayatı tehdit eden oto-immün hastalıklardır. Çoğunlukla çoklu organ tutulumu
ile karakteridirler. Nadiren böbreğe sınırlı ANCA ilişkili vaskülit gözlenebilir. Sistemik bulguların eşlik ettiği başlıca 3 çeşit ANCA ilişkili vaskülit tipi
mevcuttur: Wegener granulomatozisi (WG), mikroskopik polianjitis (MPA)
ve Churg-Strauss sendromu (CSS). Nekrotizan hızlı ilerleyici kresentik
glomerulonefrit sıklıkla eşlik eder. Histopatolojik olarak kapiller duvarın
fibrinoid nekrozu, ekstrakapiller proliferasyon, lökosit infiltrasyonu, lökosit fragmantasyonu ve kresent oluşumu göze çarpar. Sınırlı sayıda vaka,
şiddetli vaskülite bağlı kresent formasyonu olmaksızın glomeruler kollaps
ve iskemik tubuler değişiklikler ile prezente olabilmektedir. Biz kresent formasyonu olmaksızın hızlı ilerleyen glomerulonefrit ile prezente olan ANCA
ilişkili vaskülit odlusunu sunmayı amaçladık.

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Resim 1A. Ödemli, kronik inflamasyonlu interstisyel alan içinde bir çoğu epitelini
tamamen kaybetmiş olan tübüller ve iskemik hasar bulguları gösteren bir glomerül. Sağ iç resimdeki damar duvarında kırmızı oklarla gösterilen lenfoid infiltrasyon ve aktif endotel. (HEx40) Resim 1B. Büyük bir arterin lümeninde subendotelyal alanda genişleme ve ödem ile birlikte yoğun lenfosit infiltrasyonu (yeşil ok),
aktive görünümdeki endotel hücreleri (mavi ok) ve dama duvarı içerisinde izlenen
lenfositler (sarı oklar) (HEx200). Resim 1C- Belirgin mezengioliz bulgularına
sahip glomerül yakından görünümü ve aynı glomerülde mezengial ve endotelyal
hücre kaybı (HEx200). Resim 1D. Ödemli, kronik inflamasyonlu interstisyel alan
içinde bir çoğu epitelini tamamen kaybetmiş olan tübüller (siyah oklar), dilate bir
tübülün lümeninde hücre kalıntıları içeren proteinöz materyal (mavi ok) (HEx100).

Laboratuvar sonuçları
Sonuçlar

Normal Değerler

Üre

132 mg/dL

21-43 mg/dL

Kreatinin

5.43 mg/dL

0.7-1.2 mg/dL

Sodyum (Na)

137 mmol/L

135-145 mmol/L

Potasyum (K)

3.94 mmol/L

3.5-5.5 mmol/L

WBC (lökosit)

16000/mm3

4400-11300/mm3

Sedimentasyon

113 mm/saat

0-20 mm/saat

p-ANCA

186.33

<20

c-ANCA

2.00

<20

C3

75 mg/dl

90-180 mg/dl

C4

19 mg/dl

0-40 mg/dl

ANA

Negatif

Negatif

Anti Ds-DNA

Negatif

Negatif

75
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PS-083
Yaşlı Hastalarda Renal AA Amiloidoz: Klinik Bulgular, Etyoloji ve
Sonuçlar
Şiyar Erdoğmuş, Gizem Kumru, Sim Kutlay, Şule Şengül,
Gökhan Nergizoğlu, Şehsuvar Ertürk, Kenan Ateş, Neval Duman,
Kenan Keven
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: AA amiloidoz (AAA), birçok organı etkileyen kronik inflamatuvar
durumlarla ilişkili nadir görülen bir hastalıktır. AAA çoğunlukla genç yaş
grubunda ve ailesel akdeniz ateşine (FMF) sekonder olarak ortaya çıkarken,
yaşlı hastalarda renal AAA’nın etyoloji, prognoz ve sonuçları ile ilgili yeterli
veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, biyopsi ile kanıtlanmış renal AAA’lı
yaşlı hastaların demografik ve etyolojik bulguları, klinik prezentasyonları ve
sonuçlarını araştırmayı amaçladık.
METOD: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda 20052015 yılları arasında renal biyopsi ile AAA tanısı almış 53 hastanın biyopsi
sırasındaki demografik özellikleri, klinik parametreleri, ofis kan basıncı ölçümleri retrospektif olarak tarandı ve kaydedildi. Hastalar yaşlarına göre
iki gruba ayrıldı: >60 yaş (yaşlı hastalar) (grup I), <60 yaş (genç hastalar)
(grup II). Hastaların ortalama izlem süresi 12 aydı. Renal replasman tedavisi gereksinimi veya sağkalım açısından sonuçlar hasta dosyalarından
elde edildi.
SONUÇLAR: Grup I; AAA tanısı konan 32 hasta (kadın / erkek: 13/19, ortalama yaş: 68 ± 7) bunların 16’sı (% 50) FMF, 7’si (% 21.9) bronşiektazi,
2’si (% 6.2) kronik osteomyelit, 2’si (% 6.2) inflamatuar barsak hastalığı,
2’si (% 6.2) romatoid artrit, 1’i (% 3.1) ankilozan spondilit ile ilişkili ve
2’sinde (% 6.2) sebep bilinmiyordu. Grup II; AAA tanısı almış, 17’si FMF
(%81) (p<0.05) ile ilişkili 21 hastadan (kadın/erkek: 10/11, ortalama yaş 43
± 8) oluşmaktaydı. Ofis kan basıncı ölçümleri, albümin ve proteinüri düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Gastrointestinal sistem
tutulumu (grup I: 14, grup II: 5 hasta, p>0.05), kardiak tutulum (grup I: 2
hasta) ve kemik iliği tutulumu (grup I: 3 hasta) yapılan doku biyopsilerinde
görülmüştü. Grup I (%73) ve grup II (%43)’nin her ikisinde de kombine
kronik böbrek yetmezliği ve nefrotik sendrom en sık klinik prezentasyon idi.
60 yaş ve üzeri hastalarda tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFH); tanı
anında ve 12 aylık izlem sonrasında anlamlı olarak düşük idi (p<0.05). Takip
süreci boyunca grup I hastaların %60.7’si ve grup II hastaların %33.3’ünde
diyaliz gerektiren son dönem böbrek yetmezliği gelişti ve grup I’deki hastalardan 3 tanesi kaybedildi (%11). Hastaların temel özellikleri Tablo 1 ve
2’de verilmiştir.
TARTIŞMA: Bulgularımız, yaşlı hastalarda renal AAA’nın nadir olmadığını
göstermektedir. Yaşlı hastalar tanı anında; genç hasta grubuna kıyasla,
böbrek hastalığının daha ileri evrelerindeydi. 12 aylık izlemde, yaşlı hasta
grubunda hasta ve renal sonuçların daha kötü olduğu gözlendi. AAA’nın
prognozunu iyileştirmek açısından hastaların nefrologlara daha erken yönlendirilmeleri faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: AA amiloidoz, Mortalite, Renal AA amilodoz, Renal
replasman tedavisi, Yaş
Tablo 2: CKD-EPI’ ye göre hastaların evreleri

CKD-EPI: chronic kidney disease epidemiology collaboraiton
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Tablo 1: Renal AA amiloidozlu hastaların karakteristik özellikleri
Parametreler

Grup I (yaşlı
hastalar), (>60
yaş), (n:32)

Grup II (genç
hastalar), (<60
yaş), (n:21)

p

Yaş (yıl)

68±7 (60-83)

43±8 (25-54)

0,001

Cinsiyet, n (kadın/erkek)

13/19

10/11

NS

Ofis SKB (mmHg)

117±19 (80-150)

111±23 (80-180)

NS

Ofis DKB (mmHg)

71±11 (50-90)

67±12 (50-100)

NS

Serum kreatinin (mg/dl)

2,9±2,1 (0,528,16)

1,8±1,5 (0,345,58)

0,016

Serum albumin (g/dl)

2,2±0,7

2,2±0,9

NS

Proteinüri (gr/gün)

8,4±4,6
(2,2±18,2)

9,6±9,1 (0,26037,7)

NS

Total kolesterol (mg/dl)

217±65 (87-377)

258±94 (148-463)

NS

Trigliserid (mg/dl)

171±83 (33-360

238±129 (102628)

NS

C-reaktif protein (mg/dl)

37,5±39,7 (1,7151)

19,4±24,5 (0,8107)

0,05

eGFH (CKD-EPI) (ml/
min/1.73m2)

36,6±32,1
28,5 (5-119)

75,7±48,6
82 (9-158

0,003

Renal replasman tedavisi,
n (renal biyopsiden 12 ay
sonra), (%)

17 (%60,7)

7 (%33,3)

0,058

Mortalite, n (12 ay sonunda) (%)

3 (%11)

NS

SKB: Sistolik Kan Basıncı, DKB: Diyastolik Kan Basıncı, eGFH: Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı, CKP-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration,
NS: Non significant
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GİRİŞ: Kardiyorenal sendromlar; renal ve kardiyak fonksiyonlarda eş zamanlı bozulmanın görüldüğü klinik tablolar olup, 5 alt gruba ayrılır. Tip 1
kardiyorenal sendrom; akut kalp yetmezliği sonucu gelişen akut böbrek hasarıdır. Akut dekompanze kalp yetmezliği nedenli başvuruların 32-40%’ında
tip 1 kardiyorenal sendrom görülür. Çalışmamızda tip 1 kardiyorenal sendrom tanısı ile takip edilen hastalarda mortalite ilişkili faktörlerin ve bir yıllık
sağkalımın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
METOD: 1 Temmuz 2015-1 Ocak 2016 arasında, akut dekompanze kalp
yetmezliği tablosu ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne
başvuran hastalardan akut böbrek hasarı tespit edilen hastalar çalışmaya
dahil edildi. Prerenal nedenler tarifleyen ve nefrotoksik ajan kullanım öyküsü olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik verileri,
komorbiditeleri, kullandıkları ilaçlar ve laboratuvar verileri hastane elektronik veritabanından; sağkalımları ise “Ölüm Bildirim Sistemi” üzerinden
tarandı.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

Bazal Karakteristikler
Cinsiyet n (%) Erkek

18 (52,9 %)

Yaş, yıl, ortalama ± sd

78,09±9,9

Kreatinin,mg/dL, median (min-max)

1,96 (1,13-5,6)

BNP,pg/mL, median (min-max)

2473 (151-15305)

Albümin, gr/dL, ortalama ± sd

3,43 ± 0,54

Ürik asid, mg/dL, ortalama ± sd

10,15± 3,12

Na, mEq/L, ortalama ± sd

133,2± 5,5

POSTER BİLDİRİLER

PS-084
Tip 1 Kardiyorenal Sendromda Moralite İlişkili Faktörlerin ve
Sağkalımın Değerlendirilmesi
Yusuf Ziya Şener1, Tolga Yıldırım2, Metin Okşul1, Ali Sezgin1, Şeref
Rahmi Yılmaz2, Mustafa Arıcı2, Bülent Altun2, Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Departmanı

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Komorbiditeler
Hipertansiyon, n(%)

26 (26,5%)

Diyabet, n(%)

11 (32,4%)

Koroner arter hastalığı, n(%)

17 (50%)

KOAH, n(%)

9 (26,5%)

Atriyal fibrilasyon, n(%)

14 (41,2%)

İlaçlar
Beta Blokör, n(%)

25 (73,5%)

SONUÇLAR: Çalışmaya toplam 34 hasta (16 kadın/ 18 erkek) dahil edildi.
Hastaların ortalama yaşı 78,09±9,9 olarak tespit edildi. Hastaların bazal karakteristikleri Tablo-1’de sunulmuştur. Kardiyorenal sendrom etyolojisine
bakıldığında en sık neden pnömoni (n=14 (41,2%)) olmakla birlikte diğer
nedenler sıklık sıralamasına göre KOAH alevlenme, aritmiler, tuz ve sıvı
kısıtlamasına uyumsuzluk ve akut koroner sendromlar olarak tespit edilmiştir. Takip sürecinde tüm nedenlere bağlı ölüm oranı 55,9% olup, 1 yıllık
sağkalım 50%, hastane içi mortalite ise 29,4% olarak saptandı. Sadece ürik
asid ve albümin düzeyleri hastane içi ve 1 yıllık mortalite ile ilişkili bulundu. Ürik asid seviyesi hastane içi ölen vakalarda 12,8±2,5 mg/dL iken sağ
kalan hastalarda 9,05±2,6 mg/dL (p=0,01); 1 yıl sonunda ölen hastalarda
11,4±2,7 mg/dL iken sağ kalan hastalarda 8,8±3,01 mg/dL (p=0,03) saptandı. Albümin seviyesi ise hastane içi ölen vakalarda 3,05±0,57 gr/dL iken
sağ kalan hastalarda 3,5±0,46 gr/dL (p=0,014);1 yıl sonunda ölen vakalarda 3,2±0,52 gr/dL iken 3,6±0,46 gr/dL (p=0,014) tespit edildi. Hastaların
BNP değerleri, komorbiditeleri, ekokardiyografi parametreleri ve kullandıkları ilaçlar ile mortalite arasında ilişki gösterilemedi.

RAS Blokörü, n(%)

19 (55,9%)

Furosemid, n(%)

18 (52,9%)

Tiyazid, n(%)

7 (20,6%)

Spironolakton, n(%)

7 (20,6%)

TARTIŞMA: Tip 1 kardiyorenal sendrom, yüksek mortaliteye sahip bir klinik tablodur. Çalışmamızda sadece ürik asit ve albümin düzeyleri moralite
ilişkili saptanmıştır. Mortalitenin ürik asid düzeyi ile ilişkili bulunması, ölen
hastaların daha fazla diüretik ihtiyacı olduğunun; albümin düzeyi ile ilişkili
bulunması da düşük albümin düzeyinin ileri dönem kalp yetmezliğine bağlı
malnütrisyonun, hipervolemiye bağlı dilüsyon derecesinin ve diüretik rezistansının bir göstergesi olabilir. Tip 1 kardiyorenal sendrom etyolojisinde en
sık toplum kökenli pnömoninin yer alması da kalp yetmezlikli hastalarda aşı
profilaksisinin önemini vurgulamaktadır. Bu konu ile alakalı daha fazla hasta
populasyonlu, prospektif çalışmalara ihtiyaç mevcuttur.

EF, %, median (min-max)

42,7 (12-63)

DSÇ, cm, ortalama ± sd

5,2 ±0,85

PAP, mmHg, median (min-max)

50 (25-100)

Kardiyorenal Sendrom Etyolojisi
Pnömoni, n(%)

14 (41,2%)

KOAH alevlenme, n(%)

7 (20,6%)

Aritmi, n(%)

6 (17,6%)

Su ve tuz kısıtlamasına uyumsuzluk, n(%)

5 (14,7%)

Akut koroner sendrom, n(%)

2 (5,9%)

Ekokardiyografik Bulgular

Anahtar Kelimeler: Tip 1 Kardiyorenal Sendrom, Mortalite, Kalp Yetmezliği
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PS-085
Yoğun Bakım Hastalarında Mekanik Ventilatörden Ayırmaya Akut
Böbrek Hasarının Etkisinin Değerlendirilmesi
Eren Eynel, Ali Veysel Kara, Emre Aydın, Fatma Aydın, Salih Tekin,
Ziver Gün, Mehmet Ali Çelik, Zülfükar Yılmaz, Yasar Yıldırım, Ali Kemal
Kadiroğlu, Mehmet Emin Yılmaz
Dicle Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
GİRİŞ-AMAÇ: Akut böbrek hasarı (ABH) yoğun bakımdaki hasta populasyonunda %5-%30 oranında görülmekte ve yoğun bakımda ABH gelişen olgularda mortalite %40-90’a ulaşmaktadır. Yoğun bakımda ABH gelişimi mortaliteyi ciddi biçimde arttıran, yoğun bakımda kalış süresini uzatan, diyaliz
ve diğer pahalı tedavi yöntemlerini gerekli kılarak maliyeti artıran önemli bir
problemdir. Akciğer ve renal fonksiyon bozulması birlikteliği ile ilgili son
zamanlarda birçok çalışma yapılmaktadır. Fakat mekanik ventilatöre bağlı
hastalarda akut böbrek hastalığının mekanik ventilatörden ayırma üzerine
etkisi üzerine yapılmış çok az çalışma bulunmaktadır. Biz yapacağımız bu
çalışmayla dahiliye yoğun bakımda entübe şekilde takip edilen hastalarda
akut böbrek hasarının mekanik ventilatörden ayırma üzerine olan etkisini
ortaya koymaya çalışacağız.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya 2010-2016 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi dahiliye yoğun bakımda takibi yapılan hastalardan seçim
yapılmıştır. Hastaların akut böbrek hasarı tanısı KDIGO kriterlerine bakılarak
konulmuştur. Kronik böbrek yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, kronik
akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği tanısı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. En az kırk sekiz saat takibi yapılan ve solunum yetmezliği nedeniyle
entübe olan hastalar tasnif edildi. Bu kriterleri karşılayan 100 akut böbrek
hasarı olan ve 100 akut böbrek hasarı olmayan hasta incelendi. Hastaların
yaş, cinsiyet, kreatinin, albümin, SOFA skoru, APACHE II skoru, hemoglobin değeri, oksijen saturasyonu, parsiyel oksijen basıncı, parsiyel karbondioksit basıncı, PH değeri ve sepsis kriterlerini taşıyıp taşımadığına bakıldı.
BULGULAR: Hastalarımızın cinsiyet dağılımı % 58,5 erkek % 41,5 kadın
(erkek; 117 ve kadın;83) olarak saptandı. Tüm hastalar içerisinde weaning
yapılabilme oranı % 23 olarak bulundu. ABH olan hastalarda weaning yapılabilenlerin oranı ABH olmayan hastalardaki weaning yapılabilenlerin oranına
göre daha düşük saptandı (%13 vs %43 - p < 0.001). Weaning yapılabilen
hastalarda kreatinin düzeyi weaning yapılamayan hastalara göre daha düşük
bulundu (Kreatinin; 1,35 + 1,39 vs 2,10 + 1.42, mg/dl; p = 0.001). Ek olarak
weaning yapılabilen hastalarda APACHE II (21,7 + 4,6 vs. 26,6 + 5,7) ve SOFA
(7,45 + 2,3 vs. 9,5 + 3,2) ölçümleri yapılamayan hastalara göre daha düşük
bulundu (p < 0.001). Multipl lojistik regresyon analizine göre akut böbrek
hasarına sahip olmamanın weaning yapılabilme oranını arttırdığı gösterildi.
(Tahmini rölatif risk:4,95 - Güvenlik aralığı:2,41-10,16 - p<0,001)
SONUÇ: Çalışmamızda mekanik ventilasyon ile takip edilen yoğun bakım
hastalarında böbrek fonksiyon bozukluğu ile solunum sistemi arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. ABH yoğun bakımda mekanik ventilatöre
bağlı takip edilen hastalarda weaning üzerine olumsuz etkisi görülmektedir.
Bu hasta populasyonunda ABH’ ın erken tanınması, prognozun belirlenmesinde ve diğer klinik yaklaşımların tayin edilmesinde faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hastalığı, mekanik ventilatör, weaning,
solunum yetmezliği
Weaning yapılabilen ve yapılamayan grupta klinik ve laboratuvar verilerinin karşılaştırılması
Parametre
Yaş
Kreatinin (mg/dl)
Cinsiyet (E/K)
ABH (var/yok)
Albumin (gr/dl)
APACHE II
SOFA
HGB(gr/dl)
PH
PCO2
PO2
Sepsis(var/yok)
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WEANİNG VAR
61,7+ 21,7
1,35 + 1.39
37/19
13/43
2.41 + 0.55
21,7 + 4,6
7,45 + 2,3
11,2 + 2,6
7,42 + 0,07
38,4+ 11,9
121,3+39.9
20/36

WEANİNG YOK
70,6 + 16,5
2,10 + 1,42
80/64
87/57
2.24 + 0.54
26,6 + 5,7
9,5 + 3,2
10,3 + 2,5
7,38 + 0,09
37,6 + 12,6
124,3 + 64,1
55/89

p değeri
0.007
0,001
0,17
< 0.001
0,047
< 0.001
< 0.001
0.32
0,001
0.661
0.747
0,745

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-086
Kronik Böbrek Hastalarında Spot İdrar Sodyumunun Kawasaki ve
İntersalt Formülü Kullanılarak 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı İle
Karşılaştırılması
Esra Akgül1, Kenan Turgutalp1, Mürşide Esra Dölarslan1, Simge Bardak2,
Halil Çelik1, Serap Demir1, Ahmet Alper Kıykım1
1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Mersin
2
Batman Bölge Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Batman
GİRİŞ: Türkiye’de yaşayan bireylerin ortalama günlük tuz tüketimi 14-15 gr
/gündür (1 gr tuz=17 mEq sodyum). Tuz alımı ile idrardaki sodyum atılımı
doğru orantılıdır. İdrarla atılan sodyum diyet ile alınan sodyum miktarına
denktir. Böbrek yetmezliğinde idrarda sodyum atılımı böbrek yetmezliğinin progresyonu açısından önemlidir. Bu nedenle hasta takiplerinde idrar
sodyumu önemlidir. Ayrıca kronik böbrek yetmezlikli (KBH) hastalarda diyetle sodyum alımının takibi ve kısıtlanması hipertansiyon ve hipervolemiyi
oluşumunu engellemektedir. Diyetle alınan sodyum miktarının belirlenmesinde kullanılan 24 saatlik idrar toplama işlemi zahmetlidir. Bu durum
hastaların idrarlarını yanlış toplamasına, sonuçların ise yanlış çıkmasına
neden olmaktadır. Spot idrardan bakılan sodyum değerleri ise gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle 24 saatlik idrardaki sodyum değerlerine yakın,
zahmetli olmayan, ucuz elde edilebilen yeni yöntemlere ihtiyaç vardır.
AMAÇ: Evre 1-4 KBH’da spot idrardaki sodyum değerinin Kawasaki ve İntersalt formülü kullanılarak 24 saatlik idrardaki sodyum değeri ile karşılaştırılması
MATERYAL METOD: Çalışma 01.03.2017 -01.05.2017 tarihleri arasında
prospektif olarak 50 adet KBH’da yapıldı. Çalışmaya katılan KBH hastaları
evre 1-4 olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Bu çalışmada gebeler, diyalize giren ve
evre 5 KBH hastaları, malignitesi olanlar, 100 yaşının üzerindekiler çalışma
dışı bırakıldı. Her hastanın boy, kilo, yaş, cinsiyet, spot idrar kreatinin, spot
idrar sodyum, spot idrar potasyum, plazma açlık kan şekerleri, sistolik ve
diastolik kan basınçlarına bakıldı. Spot idrardaki sodyum değeri kullanılarak
Kawasaki ve İntersalt formülü ile günlük idrar sodyum atılımı hesaplandı
ve bu değer 24 saatlik idrar sodyumu ile karşılaştırıldı. Her iki parametre
arasındaki korelasyon değerlendirildi.
BULGULAR: Evre 1, evre 3, evre 4 KBH’da spot idrarda sodyum değeri
kullanılarak İntersalt formülüne göre elde edilen günlük sodyum atılımı ile
24 saatlik idrarda elde edilen sodyum atılımı arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktu (p>0.05). Evre 2 KBH’da ise spot idrarda sodyum değeri
kullanılarak gerek Kawasaki gerekse İntersalt formülü ile elde edilen günlük
sodyum atılımı ile 24 saatlik idrar ile elde edilen sodyum atılımı arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).
SONUÇ: KBH evre 1-4 hastalarında spot idrarda Kawasaki ve İntersalt
formülü ile hesaplanan günlük sodyum atılım değerleri 24 saatlik idrar
sodyum atılımına denktir. Bu nedenle bu grup hastalarda 24 saatlik idrar
toplanması yerine spot idrarda bu formüllerin kullanılması yeterli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Hastalığı, Spot İdrar Sodyumu, 24
saatlik İdrar Sodyumu
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GİRİŞ: Lityum bipolar hastalık tedavisinde sık kullanılmaktadır. Gastrointestinal sistemden emilmekte ve böbrek yoluyla atılmaktadır. Yarılanma
ömrü 18-36 saattir. Terapötik aralığı dardır (0.6-1.0 mEq/L). Bu nedenle
kronik kullanımda toksisite görülme oranı % 70-90’a kadar çıkmaktadır.
Özellikle 4 mEq/L üstündeki değerlerde hayatı tehdit eder. Dolaşımda herhangi bir proteine bağlanmaz ve tüm dokulara serbest olarak geçer. Akut
zehirlenmelerde önce bulantı, kusma bazen karın ağrısı gözlenir. Merkezi
sinir sistemi bulguları ise geç ortaya çıkar. Böbreklerde birikimi ile akut veya
kronik böbrek hasarına neden olabilir. Burada lityum intoksikasyonu ve beraberinde akut böbrek hasarı (ABH) gelişen ve hemodiyaliz ile başarıyla
tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.
OLGU: Otuzaltı yaşında erkek hasta, acil polikliniğimize bulantı-kusma, genel durum ve kooperasyon bozukluğu ile getirildi. Bipolar bozukluk tanısı
ile 6 yıldır lityum kullanımı mevcuttu. Fizik muayenesinde hasta çevre ile
ilgisiz, apatik görünümde idi. Dil kuru, TA 100/65 mmHg, NDS 98/dak/R idi.
Nörolojik taraf bulgusu yoktu. Laboratuvar incelemelerinde glukoz 99 mg/
dl, üre 199 mg/dl, kreatinin 6.6 mg/dl, sodyum 146 mmol/l, potasyum 4,6
mmol/l, serum lityum düzeyi 4.6 mEq/L olarak saptandı. Kan gazı ve diğer
biyokimyasal tetkikleri normaldi. Kullanmakta olduğu lityum tedavisi kesildi. Akut böbrek hasarı ve lityum intoksikasyonuna bağlı ciddi nörolojik bulguları olması nedeniyle hemen hidrasyona başlandı ve hemodiyalize alındı.
Oligürik olan hastanın günler içinde idrar miktarı arttı, günlük hemodiyalize
devam edildi. Yine günlük lityum düzeyi takip edildi. Toplam 6 seans hemodiyaliz sonrası lityum düzeyi terapötik düzeye indi. Kilinik bulguları düzelen
hastanın takiplerinde kreatinin değerleri 1 mg/dl’nin altında seyretti. Ve hasta şifa ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Lityum bipolar hastalığın tedavi ve profilaksisinde sık kullanılmaktadır. Lityum kullanımına bağlı birçok renal bozukluk görülebilmektedir. Kronik veya akut böbrek hasarı gelişebilmektedir. Toksisitesine bağlı
ölümle seyredebilen ciddi yan etkiler gelişebilmektedir. Toksisite tedavisinde hastanın bulguları, lityum seviyesi ve komorbit hastalıklar göz önünde
bulundurulmalıdır. İntoksikasyon geliştiğinde hidrasyon ve klinik bulgu varlığında vakit geçirmeden hemodiyalize başlanmalıdır. Olgumuzda olduğu
gibi lityumun intraselüler konsantrasyonuna bağlı rebaund etkisi nedeniyle
hemodiyaliz tedavisi uzun sürebilir. Lityum intoksikasyonunda erken tanı
ve doğru tedavi ile kalıcı organ hasarı ve hatta ölüm gibi ciddi yan etkilerin
önlenilebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: bipolar bozukluk, lityum intoksikasyonu, akut böbrek
hasarı, hemodiyaliz

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-088
Renal Transplant Ve İmmun Trombositopenik Purpura’lı Bir Olguda
Rituksimab İle Dual Etki
Burçak Helvacı1, Özant Helvacı2, Ramazan Öcal3, Ülver Derici2, Turgay
Arınsoy2
1
Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ-AMAÇ: Rituksimab B hücreli lenfoma tedavisi için için geliştirilmiş
kimerik antiCD-20 monoklonal antikorudur. B hücre deplesyonu ile immünosüpresif etkinlik de göstermektedir. Sunacağımız renal transplant vakasında rituksimab hem tedaviye dirençli immün trombositopeninin hem de
biyopsi yapılamadığı için tanı konulamamış muhtemel rejeksiyonun tedavisini sağlamıştır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-087
Hemodiyaliz ile tedavi edilen ciddi lityum intoksikasyonu ve akut
böbrek hasarı olgusu
Zeki Aydın1, Yalçın Tayşı2, Aysun Kalinci3, Ali Sait Turgut3, Ömer Faruk
Kavak3
1
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
2
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Kocaeli
3
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

VAKA: Yirmi iki yaşında kadın hastaya soliter böbrekte pyelonefrite sekonder kronik böbrek yetmezliği, splenektomi ile remisyona girmiş immün
trombositopeni (ITP) tanıları ile sekiz ay hemodiyalize girdikten sonra annesinden renal transplant yapıldı. Düşük immünolojik risk protokolü uygulandı. Trombosit değeri tedricen düşerek 7,000’e düştü. Periferik yaymada
şistosit yoktu. LDH ve haptoglobulin değerleri normal sınırlardaydı. Trombotik mikroanjiyopati ekarte edildikten sonra ITP reaktivasyonu düşünülerek metilprednizolon dozu 60 mg/güne arttırıldı. Eş zamanlı CMV virüs
yükü 2000 kopya gelen hastaya CMV ilişkili trombositopeni düşünülerek
valgansiklovir tedavisi de verildi. CMV virüs yükü sıfıra inen hastanın trombosit değerleri tüm bu dönem boyunca 20,000’in altında seyretti. Aksesuar
dalak açısından selektif sintigrafi yapıldı. Splenektomi yatağında pankreas
kuyruk kesim komşuluğunda 1 cm aksesuar dalak ile uyumlu yapı mevcuttu. Ameliyat planı ile intravenöz immünoglobulin tedavisi uygulandı. Yanıt
alınamadı. Tedaviye dirençli ITP tanısı ile eltrombopag tedavisi başlandı. Bir
aylık tedavi sonunda halen trombositopenik olan hastanın bu süreçte kreatinin değeri 1.3-1.4’e yükseldi. Trombositopeni nedeni ile böbrek biyopsisi
yapılamadı. Menstürel kanaması şiddetli olan hastaya kombine oral kontraseptif başlandı. Kanama kontrol altına alındı. Hastaya rituksimab 375 mg/
m2/hafta, dört doz verilmesine karar verildi. İkinci dozdan sonra trombositopeni düzelmeye ve kreatinin düşmeye başladı. Dördüncü dozdan sonra
trombosit değeri 450,000’e yükselirken kreatinin 0.6 mg/dL’ye düştü. Son
dozdan 13 ay sonra hasta halen düşük doz metilprednizolon ve takrolimus
ile izlenmekte olup ITP remisyonda ve kreatinin 0.6 mg/dL’dir.
TARTIŞMA: Sunduğumuz vaka transplantasyonda etkin biyolojik ajan kullanımının önemini vurgulamaktadır.Transplant popülasyonunda eltrombopag dirençli ve rituksimab yanıtlı ITP olguları son derece nadirdir. Hastanın
kreatinini normal seyrettiği, donör spesifik antikor gelişmediği için ikili tedavi ile devam etme kararı alındı. Hasta halen izlemde olup aralıklı olarak
geçirdiği gastroenterit atakları dışında şikayeti yoktur.
SONUÇ: Rituksimab otoimmün hastalıklarda etkin bir ajandır. Transplant
hastalarında rituksimab ile artmış enfeksiyon riski olabileceği bilinmekle
beraber bu her vakada şiddetli bir enfeksiyon ile karşılaşacağı anlamına
gelmemektedir. Rituksimab transplant hastalarında nadir bir tablo olan ITP
tedavisinde etkindir.
Anahtar Kelimeler: ITP, rituksimab, eltrombopag, akut rejeksiyon
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PS-089
Tenofovir İlişkili Fokal Segmental Glomeruloskleroz
Özant Helvacı1, İpek Işık Gonul2, Berfu Korucu1, Ulver Boztepe Derici1,
Turgay Arınsoy1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

PS-090
Cilt Kanseri Ve Renal Transplantasyon Tek Merkez Deneyimimiz
Oğulcan Boz1, Özant Helvacı2, Zubeyde Saygili1, Neslihan Yetiskin1, Ulver
Boztepe Derici2, Galip Guz2, Turgay Arinsoy2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Tubüler toksisite, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek
hastalığı progresyonu tenofovir tedavisinin iyi bilinen yan etkilerindendir.
Tenofovir ilişkili glomeruler patolojiler ise nadiren bildirilmiştir.

GİRİŞ-AMAÇ: Renal transplant alıcılarında cilt kanseri riski ileri derecede
artmıştır. Cilt kanserleri sıklıkla ek morbidite oluştururken mortalite nadirdir.

Bildireceğimiz vaka tenofovir bağlı bir fokal segmental glomeruloskleroz
(FSGS) olgusudur.

YÖNTEM: Kliniğimizde 1996-2016 yılları arasında takip edilmiş 368 erişkin
renal transplant alıcısının dosyarı retrospektif olarak değerlendirildi. 298
hastanın yeterli verisi mevcuttu. Seksen hasta kadavra, iki yüz on sekiz hasta canlıdan nakil olmuştu. Altı hastada non-melanoma cilt kanseri saptandı.
Kanser ilişkili risk faktörleri kaydedildi. Tedavi yöntemi ve mTOR inhibitörüne geçiş kaydedildi.

VAKA: Elli dört yaşında erkek hasta yakın zamanda başlayan proteinüri nedeni ile yönlendirildi. Öyküsünden altı yıldır hepatit B için tedavi almakta
olduğu öğrenildi. İlk üç yıl lamivudin kullanan hastada direnç gelişimi nedeni ile tenofovir disoproxil fumarate (TDF) geçildiği ve son üç yıldır düzenli
olarak bu tedaviyi aldığı öğrenildi. Tedavi altında karaciğer fonksiyon testleri normal ve HBV DNA’sı negatifti. TDF başlanmadan önce kreatinin:0.7
mg/dL (GFR:107, CKD-EPI) olan hastanın yıllık takiplerinde 1500 mg/gün
proteinüri saptanmış. Kreatinin değeri ise 1.08 (GFR:76, CKD-EPI) olarak
saptandı. Böbrek biyopsisi yapıldı. Perihiler tip FSGS lezyonu (figür1) ve
eşlik eden aşikar proksimal tübül toksisitesi saptandı. TDF tedavisi kesilip
entakavir başlandı. Üç aylık tedavi sonrası kreatinin bazal değerine düşerken proteinüri tamamen kayboldu.
TARTIŞMA: TDF tedavisine bağlı tubüler hasar ilacın mitokondriyal toksisitesine atfedilmektedir. Bilindiği üzere bazı mitokondriyal mutasyonlarda
FSGS kliniği gelişmektedir. Bu iki bilgi göz önünde bulundurulduğunda TDF
tedavisine bağlı FSGS gelişebileceği öne sürülebilir. İlginç bir şekilde yapılan literatür taramasında (Türkçe, İngilizce) böyle bir vaka saptanmamıştır.
Bu vakadan yola çıkarak TDF kullanan hastalarda görülen artmış kronik
böbrek hastalığı prevalansının farkedilmeyen subklinik FSGS tablosu ile
ilişkili olduğu öne sürülebilir. Bu konu ile ilgili yapılacak ileri çalışmalara
ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Hastalar: Ortalama yaş 45±15(29-63) idi. Ortalama greft yaşı 11.6±5.5 yıl
idi. Bir hasta kadavradan diğer hastalar canlıdan nakil olmuştu. Üç vakada
bazal hücreli karsinom, bir vakada Kaposi sarkomu, bir vakada skuamoz
hücreli karsinom ve bir vakada Merkel hücreli karsinom saptandı. Skuamoz
hücreli kanseri olan hasta iki kez nakilliydi ve bu kohortun en yaşlı üyesiydi.
Merkel hücreli karsinomlu hasta dışında tüm hastalar kür olmuştu. Hiçbir
hasta sigara içmiyordu. Tüm hastalar halen sağ olup fonksiyone greft ile
izlenmektedir. Hastaların önemli özellikleri tablo1’de özetlenmiştir.
SONUÇ: Renal transplant alıcıları özellikle nakil sonrası on yılını doldurmuş
olanlar cilt kanseri açısından artmış risk altındadır. İvedi tanı ve tedavi için
yakın takip önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Renal transplant, kanser, cilt kanseri
Tablo1
No

Yaş

SONUÇ: TDF hepatit B ve HIV tedavisinde yerini kanıtlamış bir ajandır ancak, bilinen nefrotoksik etkilerinin yanısıra henüz aydınlatılmamış toksik
özelliklerinin olabileceği akılda tutulmalıdır.

1
2
3
4

42
33
29
59

mTOR’a
geçiş
1998-Canlı CsA+MMF+MPZ BCC
Hayır
2008-Canlı FK+MMF+MPZ Kaposi Evet
2004-KDV FK+MMF+MPZ BCC
Hayır
2005-Canlı FK+MMF+MPZ BCC
Evet

Anahtar Kelimeler: FSGS, Tenofovir, mitokondriyal nefropati, renal Fankoni sendromu

5
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2012-Canlı FK+MMF+MPZ

Figür1

Perihiler bölgede skleroz ile kayıtlı FSGS lezyonu
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GİRİŞ: Renal transplantasyon artmış solid kanser riski ile birliktelik gösterir.
METOD: Kliniğimizde 1996-2016 yılları arasında takip edilmiş 368 erişkin
renal transplant alıcısının dosyarı retrospektif olarak değerlendirildi. 298
hastanın yeterli verisi mevcuttu. Seksen hasta kadavra, iki yüz on sekiz hasta canlıdan nakil olmuştu. Altı hastada cilt dışı solid kanser saptandı. Kanser
ilişkili risk faktörleri kaydedildi. Tedavi yöntemi ve mTOR inhibitörüne geçiş
kaydedildi.
Hastalar: Ortalama yaş 43±12(26-79)idi. Ortalama transplant süresi ise
12.2±6.4 yıldı. Üç hasta kadavradan üç hasta canlıdan nakil olmuştu. Kolon
kanserli iki hastadan biri bu kohortun en genç hastası olup 26 yaşında ve
iki kez nakilliydi. Diğer vakalar ise meme(1), mesane(1), RCC(1), GIST(1)
şeklinde dağılmaktaydı. RCC vakanın primer hastalığı PKBH iken diğer vakaların primer hastalıkları bilinmiyordu. Hiçbir hasta sigara içmemişti. Altı
hastanın dördü halen hayatta ve bunların üçü kür olmuş durumdadır. Kolon
kanserli vaka ise şu an için remisyonda olmakla beraber halen kemoterapi
almaktadır. Hastaların önemli özellikleri tablo1’de sunulmuştur. Kohortumuz güncel transplant verileri ile uyumludur.
SONUÇ: Tüm renal transplant alıcıları özellikle nakil süresi on yılı geçmiş
olanlar maligniteler açısından artmış risk altındadır. Dikkatli ve yakın izlem
ivedi tanı ve tedavi için hayati öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, solid kanserler, mTOR inhibitörleri
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PS-092
Gazi Üniversitesi Hemodiyaliz Hastalarının Influenza Aşısı İle İlgili
Görüş Ve Tutumları
Özant Helvacı1, Osman Sütcüoglu2, Ulver Boztepe Derici1, Turgay
Arınsoy1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
GİRİŞ-AMAÇ: Influenza virüsü grip etkenidir. Normal bağışıklık sistemi
olan bireylerde oldukça benign bir seyri vardır. Kronik böbrek yetmezliği
(KBY), ileri yaş, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, diyabet, immünosupresif
tedavi gibi birçok durumda hastalık şiddeti artar ve fatal seyredebilir. Influenza aşısı bir önceki yılın suşlarından hazırlanır. Gribin komplikasyonlarını
%70-90 oranında azaltır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-091
Renal Transplantasyon Ve Solid Kanserler: Tek Merkez Deneyimimiz
Halil Durantas1, Özant Helvacı2, Kübra Haşimoğlu1, Burcu Ulaş1,
Ulver Boztepe Derici2, Galip Güz2, Turgay Arınsoy2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

METOD: Çalışma Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı hemodiyaliz ünitesinde Kasım 2016’da gerçekleştirildi. Misafir hastalar ve akut böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyalize giren hastalar dışlandı. Uygun durumda 112
hasta saptandı. Çalışmayı kabul eden 107 hastaya anket uygulandı. Anketin
hemodiyalizin birinci saatinde doldurulmasına, anket sırasında hastanın hipotansiyon vb sorunu olmamasına dikkat edildi.
BULGULAR: Hastalar 17-89 yaş aralığındaydı. Ortalama yaş 52±17idi. Kadın/erkek oranı: 39/68 (%37/63), evli/evli olmayan oranı 71/36 (%66/33)
olarak saptandı. Hastaların ortalama hemodiyaliz yaşları 5.3±4.9(1-24) yıldı. Seansa göre dağılıma bakıldığında sabah/öğle/akşam seanslarında sırası
ile 42/42/23(%39.3/39.3/21.4) hasta bulunmaktaydı. Hastaların 24’ü aktif
olarak çalışmaktaydı (%22.4). Kırksekiz hasta 2015 yılında grip anamnezi veriyordu(%44). Sadece Kırkiki hasta (%39,3) 2016 yılı için influenza
aşısı olmuştu. Aşı olan hastaların 33’ü (%78) hemodiyaliz hekimi tarafından önerildiği için aşı olduğunu beyan etmekteydi. Aşı olmayan hastaların
(65) sebepleri incelendiğinde ilk üç sırayı “etkinliğe inanmama”, “yan etki
korkusu”, “bilgi eksikliği” almaktaydı Cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu,
diyaliz süresi, 2015 yılı içinde grip geçirme öyküsü influenza aşısı olmama
ile ilişkili bulunmadı (Sırası ile p:0,95/0,39/0,46/0,23/0,25).
Yaş, sigara içme, çalışıyor olma influenza aşısı yaptırmama ile ilişkili bulundu. (sırası ile p:0,012/0,028/0,029). İnfluenza aşısı yaptırmayan hastalar
yaptıran hastalar ile kıyaslandığında aşılanmayan hastaların daha genç oldukları, sigara içme ve çalışma oranlarının daha yüksek olduğu saptandı.
İnfluenza aşısı olmama durumu seanslara göre incelendiğinde akşam seansında diyalize giren hastalar gündüz ve öğlen kuşağında girenlere göre çok
daha az oranda aşı yaptırıyorlardı (p:0,014).
TARTIŞMA: Hemodiyaliz hastaları için influenza ölümcül olabilir. Bu durum
aşı ile etkin bir şekilde engellenebilmektedir. Maalesef Dünya’da ve ülkemizde hastaların aşılanma oranları tatminkar değildir. Amerika Birleşik Devletlerinde hedef hem diyaliz hastaları hem de diyaliz sağlık çalışanları için
>%90 olarak konmuştur. Çalışmamızda aşı yaptırmama nedenleri arasında
birinci sırayı etkinliğe inanmama ikinci sırayı ise yan etki korkusu almaktadır. Bu durumların uygun bilgilendirme ile aşılabileceği açıktır.
SONUÇ: Hemodiyaliz popülasyonumuzda aşılanma oranları istenilen düzeyde değildir. Bu konuda hem hastaların hem sağlık çalışanlarının bilgilendirileceği eğitimlere ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Influenza, Aşı
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PS-093
Renal Sendromla Seyreden Hemorajik Ateş
Sami Aksan, Berfu Korucu, Özant Helvacı, Ülver Derici
Gazi Ünivesitesi
28 yaşında erkek hasta ateş, öksürük, boğaz ağrısı, karın ağrısı, bilateral tibia ön yüzünde peteşiyal döküntü ile acil servisimize başvurdu. Bu şikayetler
başlamadan 1 hafta öncesinde ava gitme öyküsü olduğu öğrenilen hastanın
bakılan laboratuvar tetkiklerinde trombositopeni, üre, kreatinin yüksekliği
saptanan, yapılan böbrek biyopsisi neticesinde akut tubuluinterstisyel nefrit
tanısı alan hastadan gönderilen viral serolojide Hanta Virüs Ig M pozitifliği
saptanması üzerine hasta renal sendromla seyreden hemorajik ateş olarak kabul edildi. Hastanın takibinde destek tedavisi ile böbrek fonksiyon
testleri geriledi. Renal sendromla seyreden hemorajik ateş(RSHA) hantavirus enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen 2-4 haftalık inkübasyon peryodunu
takiben ateş, bulantı, kusma myalji, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi semptomlarla başvuran hastalarda konjuktİva ve mukoz membranlarda kanama,
renal fonksiyonlarda bozulma ve trombositopeni ile karakterize zoonotic
bir hastalıktır. Ateş, halsizlik,myalji gibi gribal semptomlarla başvuran ve
öyküsünde kemirgen hayvan teması şüphesi olan böbrek yetmezlikli hastalarda renal sendormla seyreden hemorajik ateş ayırıcı tanıda düşünülmesi
gereken hastalıklardandır.
Anahtar Kelimeler: renal sendrom,hemorajik ateş,hantavirüs nefropatisi
akut tübülointerstisyel nefrit
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PS-094
Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Rabdomyoliz ve Oligürik Akut
Böbrek Yetmezliği Olgusu
Özlem Kanburoğlu1, Berfu Korucu2, Özant Helvacı2, Turgay Arınsoy2
1
Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Rabdomiyoliz, travmatik veya travmatik olmayan nedenlerle iskelet kas
hücrelerinin hasara uğraması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Uyuşturucu madde kullanımı travmatik olmayan nadir rabdomiyoliz nedenlerinden
biridir ve oligürik akut böbrek yetmezliği, hepatik disfonksiyon, kardiak disritmi ve miyopatiye neden olabilmektedir. Bu tablo uzun süreli eroin kullanımına bağlı ortaya çıkabileceği gibi rabdomiyoliz potansiyeli yüksek olan
farklı faktörlerin bir arada bulunması riski artırabilmektedir.
Olgumuzda uzun süreli bonzai kullanımına ek olarak 2 aydır olan eroin
kullanımına bağlı rabdomiyoliz ve oligürik akut böbrek yetmezliği, hepatik disfonksiyon ve toksik miyopati gelişen 22 yaşında bir erkek hasta ele
alınmıştır.
Agresif sıvı tedavisi ve idrar alkalizasyonuna rağmen anürik seyretmesi
nedeniyle hemodialize alınmış, 5 seans hemodializ sonrası idrar çıkışı gelişmesi üzerine poliürik fazda yeniden sıvı ve elektrolit tedavisi ile böbrek
fonksiyonlarının tamamen normale dönmesi sağlanmıştır. Karaciğer fonksiyon testleri düzelmiş, başlangıçta var olan aşırı kas hassasiyeti azalmıştır.
Tartışma kısmında; agresif sıvı tedavisi ile sıvı açığının düzeltilmesi ve tubuler hasarın giderilmesi ile böbrek yetmezliğinin düzelmesi sağlanabilirken
anüri ve elektrolit bozuklukluğu gelişen bazı vakalarda hemodialize ihtiyaç
duyulabileceği, idrar alkalizasyonu veya mannitol/diüretik ile forse diürezin
faydasını gösteren prospektif kontrollü çalışma olmamakla birlikte aksini
gösteren çalışma da bulunmmaması nedeniyle tedavide idrar alkalizasyonu
ve forse diürezin de kullanılabileceği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: rabdomyoliz, akut böbrek yetmezliği, uyuşturucu madde

akut tübülointerstisyel nefrit
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Gitelman sendromu; hipokalemi ve metabolik alkalozun eşlik ettiği, hipokalsüri, hipomagnezemi ile giden, otozomal resesif geçiş gösteren ailesel bir
sendromdur. Gitelman sendromuna eşlik eden glomerulonefrit literatürde
nadiren bulunmaktadır ve uzun süreli hipokaleminin glomerulonefrit gelişimine zemin hazırladığı düşünülmektedir.
Postenfeksiyöz glomerulonefritler içerisinde tüberküloza sekonder görülen
glomerulonefritler de nadirdir.
Gittelman sendromu, tüberküloz ve fokal segmental glomeruloskleroz birlikteliği literatürde sık karşılaşılan bir durum değildir. Olguda bu 3 durumun
birlikteliği ele alınmaktadır.
24 yaşında erkek hasta, 3 yıl önce halsizlik, el-ayak kasılması şikayetleri
olup elektrolit imbalansı bulunması ve normotansif olması üzerine Gitelman Sendromu tanısı almış, tedavisi düzenlenmiş. Takiplerinde halsizlik,
terleme, kilo kaybı gelişmesi üzerine tekrar başvurusunda böbrek fonksiyon
bozukluğu ve proteinüri saptanmış, yapılan böbrek biyopsisinde fokal segmental glomeruloskleroz saptanmış. PAAG’de her iki akciğer üst zonlarda
konsolide alanlar ve toraks BT’de tüberküloz açısından şüpheli bulgular
saptanması üzerine yapılan bronkoalveolar lavaj sonucu ARB pozitifliği ile
tüberküloz tanısı konmuş, 4’lü antitüberküloz tedavi başlanmış. Hastada
tedavi ile klinik iyileşmenin yanında böbrek fonksiyonlarında da iyileşme
olduğu gözlenmiş.
Tartışma kısmında; Gitelman sendromu, tüberküloz ve fokal segmental glomeruloskleroz birlikteliğinin literatürde sık görülmediği, glomerulonefritin
gitelman sendroumuna mı tüberküloza mı bağlı olduğunun ayrımınının güç
olduğu vurgulanmıştır. Olguda, antitüberküloz tedavi ile böbrek fonksiyonlarının iyileşmesi ön planda tüberküloza bağlı glomerulonefrit olabileceğini
akla getirmektedir.
Tüberküloza sekonder gelişen glomerulonefritlerde hızlı ilerleyen glomerulonefrit gelişimi çok nadirdir olup bu durumda immunsupresif tedavi ve/
veya antitüberküloz tedavi önceliği konusunda karar vermek zordur.
Pulmoner tüberküloza ikincil olarak kresentik glomerülonefrit bulunan ve
antitüberküloz tedavisinin böbrek fonksiyonlarını iyileştirdiği vakalar literatürde tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: gitelman sendromu, pulmoner tüberküloz, fokal segmental glomeruloskleroz, antitüberküloz tedavi, kresentrik glomerulonefrit
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PS-096
Yeni tanı Esansiyel Hipertansiyon hastalarında dolaşımdaki
mikroRNA-133 düzeyinin, Sol Ventrikül Hipertrofisinin
belirlenmesindeki rolü
Hakkı Yılmaz1, Tahir Darcin2, Canan Demir3, Aynur Aktaş4, Ziyaaddin
Hamurcu5
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Memorial Ankara Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara
5
Özel Ortadoğu Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
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PS-095
Gitelman Sendromu ve Tüberküloza Bağlı Fokal Segmental
Glomeruloskleroz Olgusu
Özlem Kanburoğlu1, Berfu Korucu2, Özant Helvacı2, Turgay Arınsoy2
1
Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

AMAÇ: Sol ventrikül hipertrofisi (SVH), hipertansif organ hasarının en
önemli göstergelerinden biridir. SVH, hipertansif hastaların %30-40’ında
görülmektedir. SVH’nin gelişiminde birçok faktörün rol oynadığı bilinmektedir. Ancak genetik faktörler tam olarak aydınlatılamamıştır. MikroRNA’lar
genetik faktörler içerisinde yeni bir ufuk açmış olup miyokardiyal ve vasküler remodelling mekanizmalarında çok kritik rolleri olduğu tespit edilmiştir.
MicroRNA-133(miR-133) de yapılan çalışmalarda kardiyak hipertrofi ile
doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bizde bu çalışmada yeni tanı koyulan
hipertansif hastalarda dolaşımdaki miR-133 düzeylerini tespit edip bunun
SVH ile olan ilişkisini incelemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Bu çalışmada 575 hasta değerlendirildi. Hastaların
tümüne 24 saat süreyle 30 dakikada aralarla otomatik ölçüm yapan osilometrik tipte cihaz (Tonoport 5, GE Medical Systems, Almanya) takılarak
ambulatuvar Kan Basıncı ölçümü yapıldı. 22:00 ile 06:00 saatleri uyku
periyodu olarak ayarlandı. 24 saatlik ortalaması ≥130/80 mmhg olan 322
hasta hipertansif kabul edildi. Kalp boşluklarına ve büyük damarlara ait çap
ölçümü ve duvar kalınlıgı ölçümleri yapıldı (72). Konvansiyonel Doppler ölçümleri Amerikan Ekokardiyografi Cemiyeti Doppler EKO kılavuzuna göre
yapıldı (73). Hastaların M-mode EKO inceleme ile diyastol sonu interventriküler septum kalınlığı (İVS), sol ventrikül posterior duvar kalınlığı (PWD),
sol ventrikül diyastol sonu çapı (DSÇ), sol ventrikül sistol sonu çapı (SSÇ)
paremetreleri ölçüldü. Devereux Formülü kullanılarak hastaların Sol Ventrikül Kitleleri (SVK) hesaplandı. Erkeklerde 125 g/m², kadınlarda 110 g/
m² sınırının üzerinde bulunan SVKI degerleri SVH bulgusu olarak kabul
edildi. MiR-133 analizi, Bulge-Loop™ miRNA qRT-PCR Detection Kit (Ribobio Co., Guangzhou, China) ve SYBR Green PCR SuperMix Kit (TransGen
Biotech, Beijing, China) kullanılarak Rotor-Gene 6000 sisteminde (Corbett
Life Science, QIAGEN, Hilden, Germany) yapıldı.
BULGULAR: Yeni hipertansiyon tanısı koyulan hastaların(n=322): 98 hastada SVH tespit edildi. 224 hastanın ise SVH’si yoktu. Ambulatuar kan
basıncına göre hipertansiyonu olmayan 253 hastadan 78’i kontrol grubu
olarak alındı. SVH olan HT hastalarda dolaşımdaki miR-133 düzeyi, SVH
olmayan HT gruba(p=0.003) ve kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu
bulundu(p<0.001). Dolaşımdaki miR-133 düzeyi ile SVKI arasında güçlü bir
korelasyon olduğu ( r=0.876 p=0.001) tespit edildi. Yapılan ROC analizinde
dolaşımdaki miR-133 düzeyi SVH tanısının konulmasında güçlü bir belirteç
olduğu gösterildi(AUC = 0.908; 95% confidence interval 0.877-0.960).
SONUÇ: Dolaşımdaki miR-133 düzeyi, yeni tanı koyulan Esansiyel Hipertansiyon hastalarında SVH’nin belirlenmesinde önemli bir belirteç olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, MikroRNA-133, Sol Ventrikül Hipertrofisi
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PS-097
Apikal Hipertrofinin Nadir Bir Nedeni; Dirençli Hipertansiyon
Zafer Yalım1, Sümeyra Alan Yalım2, İbrahim Ethem Dural3, Ersel Onrat3
1
Yozgat Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Yozgat
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Afyonkarahisar
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
Hipertansif hastalarda ventriküler aritmi ve buna bağlı ani ölüm riski artmıştır. Bu artışın koroner arter hastalığından bağımsız ve sol ventrikül hipertrofisi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hipertansif hastalarda ventrikül
hipertrofisi genellikle septal ya da konsantrik olup apikal hipertrofi nadirdir. Yapılan bazı çalışmalarda apikal hipertrofi, hipertrofik kardiyomiyopati
(HKMP) vakalarının %2-8 ’ini oluşturmaktadır. Bizim vakamız, 64 yaşında
20 yıldır hipertansiyonu olan ve dirençli hipertansiyon nedeniyle polkliniğe
başvuran erkek hasta idi. Hasta yüksek doz ACEİ, Ca kanal blokörü ve diüretik tedavisine rağmen ambulatuar kan basıncı ortalaması 165/100 idi.
Hastanın elektrokardiyografisinde sol ventrikül hipertrofisi, ekokardiyografisinde ise sol ventrikül septum ve posteriyor 11-12 mm, apikal duvarda
ise 22 mm hipertrofi izlendi. Hastanın birinci derece yakınlarında yapılan
incelemede hipertrofik kardiyomiyopati olmaması, nispeten tanı konulan
yaşın ileri olması, klinik olarak HKMP semtomlarnın olmaması nedeniyle
HKMP olasılığından uzaklaşılmış ve apikal hipertrofinin dirençli hipertansiyona bağlı olabileceği düşünülmüştür. Vakamız çok nadir görülen hipertrofik kardiyomiyopati ‘nin spesifik bir alt tipi olan apikal HKMP ile benzerlik
göstermekte olup, kesin olmamakla birlikte tanıdan klinik ile uzaklaşılmıştır.
Ancak HKMP ‘nin bilindiği üzere kalp yetersizliği, ani ölüm ve birçok aritmi
ile ilişkisi varlığı nedeniyle hasta HKMP vakaları gibi yakın takibe alınmıştır.
Hipertansiyon halen dünyada ve ülkemizde ölümlerin önde gelen nedenlerindendir. Hipertansiyona bağlı kardiyak hipertrofinin varlığı artmış mortalite ile ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Apikal Hipertrofik Kardiyomiyopati,
Dirençli Hipertansiyon
Apikal dört boşluk ekokardiyografi görüntüsü

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-098
Primer hipertansiyonu olan hastalarda hedef organ hasarının bir
göstergesi olarak monosit / HDL-kolesterol düzeyi
Emel Aydın1, İhsan Ateş1, Mehmet Fettah Arıkan1, Nisbet Yılmaz1, Fatih
Dede2
1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara, Türkiye
2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Ankara, Türkiye
Primer hipertansiyon tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı problemi haline
gelmekle birlikte; kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıkların etyopatogenezinde rol oynayan ciddi bir hastalıktır. Primer hipertansiyonda
asemtomatik organ hasarı kardiyovasküler sistemde, endoteliyal dokuda
meydana gelen hasarın düzeyi ile ilişkilidir. Bu hasar vasküler yapının fonksiyonelliğini bozmayacak düzeylerde ise asemptomatik seyreder. Klinik pratikte bu hasarı karotis intima media kalınlığının (KİMK) artması, göz dibinde
evre 2 ve üzerinde retinopati, sol ventrikül kitle indeksinde (SVKİ) artış ve
idrar protein atılımının artması ile belirleyebiliriz. Fakat bu işlemlerin hepsi
ileri araştırma ve uzmanlık gerektiren incelemelerdir. Bundan dolayı son
zamanlarda asemptomatik organ hasarını öngörebilen basit, ucuz ve kolay
elde edilebilen belirteçler ve indekslerin araştırılması yoluna gidilmiştir. Monosit düzeyi ve monosit düzeyi ile birlikte elde edilen indeksler de bu amaçla
birçok çalışmaya araştırma konusu olmuştur. Bu nedenle primer hipertansiyon hastalarında monosit / HDL – K oranının hedef organ hasar ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya 18 yaşından büyük, Dahiliye Kliniğinde
devamlı olarak esansiyel hipertansiyon tanısı ile takipte olan 300 vaka dâhil
edildi. Tüm hastalardan ekokardiyografi ile SVKİ, karotis doppler ultrasonografi, ile KİMK, idrar prtein ve albumin atılımı düzeyleri hesaplandı. Ayrıcı
monosit düzeyi için hemogram HDL düzeyini belirlemek içinde l,ipit paneli
çalışıldı. Çalışmasında primer hipertansiyon grubunda KİMK, SVKİ, idrar
proteni ve albumin atılımı ve monosit / HDL oranı sağlıklı kontrol grubuna
kıyasla daha yüksek saptandı. Primer hipertansiyon grubunda kendi içinde
HOH (+) olan grupta olmayanlara kıyasla KİMK, SVKİ, idrar proteni ve albumin atılımı ve monosit / HDL oranı HOH (-) olan gruba kıyasla daha yüksek
saptandı. HOH düzeyi tutulumun ciddiyetine göre sınıflandırıldığında; monosit / HDL oranın HOH’un ciddiyetinin artması ile artış gösterdiği gözlendi.
Primer hipertansiyon grubunda yapılan korelasyon analizinde monosit /
HDL oranı ile HOH göstergeleri olan KİMK, SVKİ, idrar protein ve albumin atılımı arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptandı. Çok değişkenli
doğrusal regresyon analizinde monosit / HDL oranının KİMK, SVKİ, idrar
protein ve albumin atılımı düzeyleri için bağımsız bir risk faktörü olduğu
saptandı. Bu sonuçlar ışığında, monosit / HDL oranının primer hipertansiyona bağlı HOH’u belirlemede iyi bir belirteç olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, esansiyel hipertansiyon, HDL-kolesterol,
hedef organ hasarı, kan basıncı
Figure 1

Apikal bölgede izlenen 22 mm hipertrofi
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YÖNTEM: Çalışmaya kliniğimizde hipertansiyon tanısı konulan ve henüz
tedavi başlanmayan 195 hasta dahil edildi. Hastalar yapılan ayaktan kan
basıncı izlemi sonuçlarına göre; revers dipper, non-dipper, dipper ve extreme dipper diye dört gruba ayrıştırıldı. Hedef organ hasarı belirlemek için
hastalardan 24 saatli idrar protein atılımı düzeylerine bakıldı. Ateroskleroz
bulguları açısından da c-reaktif protein (CRP), kolesterol düzeyleri ve monosit/HDL kolesterol düzeyleri tayin edildi.
BULGULAR: Araştırma popülasyonun %17,9’u (n:35) revers dipper, %39’u
(n:76) nondipper, %32,8’i dipper (n:64) ve %10,3’ü (n:20) extreme diper
hastalardan oluştu. Revers dipper grupta ortanca monosit düzeyi ve ortanca idrar protein atılımı yüksek saptandı (p<0,001), ortalama HDL düzeyi
düşük saptandı (p<0,05). Ortanca monosit/HDL düzeyi de revers dipper
grubunda yüksekti (p<0,001). Extreme dipper grubunda ise bu parametreler en düşük düzeyde saptandı. Revers dipper grubunda idrar protein
atılımı düzeyi ile sistolik kan basıncı (SKB) (r=0,391; p=0,025), diyastolik
kan basıncı (DKB) (r=0,520; p<0,001), monosit düzeyi (r=0,296; p=0,045),
CRP düzeyi (r=0,532; p<0,001) ve monosit /HDL oranı (r=0,495; p<0,001)
arasında pozitif korelasyon, HDL düzeyi ile (r= -0,310; p=0,027) negatif
korelasyon saptandı. Revers dipper grubunda idrar atılımı ile ilişkili bulgular çok değişkenli doğrusal regresyon modeline dahil edildi. Regresyon
modeli öncesi normal dağılım göstermeyen sayısal değişkenlere logaritmik
dönüşüm uygulandı. Buna göre revers dipper grupta; Log (İdrar Protein)
düzeyini öngören bağımsız prediktörler; DKB, log (CRP) ve monosit /HDL
oranı olarak saptandı (Tablo).
TARTIŞMA: Çalışmamızda hipertansiyon paternleri arasında, hedef organ
hasarı ve ateroksleroz bulguları açısından en kötü klinik sonlanıma revers
dipperin neden olduğu saptandı. Extreme dipper grubunda bulguların daha
ılımlı olduğu gözlendi.

K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-100
Hipertansiyona Bağlı Subklinik Ateroskleroz Göstergesi Olarak Kan
Basıncı İndeksi
Merve Şenay Özçalık1, İhsan Ateş1, Nisbet Yılmaz1, Fatih Dede2
1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Dahiliye B Kliniği,
Ankara
2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
GİRİŞ: Primer hipertansiyon tüm dünyada major kardiyovasküler komplikasyonların etyopatogenezinde yer alan en önemli hastalıktır.Hipertansiyon
ve hipertansiyona bağlı komplikasyonların erken evrede tanınması ve gerekli önlemlerin alınması gelişebilecek kardiyovasküler komplikasyonların
engellenmesinde büyük önem arz etmektedir.Kardiyovasküler sistemde
hedef organ hasarı tayini için birçok parametre kullanılabilmektedir. Karotis intima media kalınlığı, brakiyal arterden ölçülen akım bağımlı dilatasyon
ve sol ventrikül kitle indeksi, idrar albümin atılımı, retinopati hedef organ
hasarı için sıklıkla kullanılan parametrelerdir. Bu subklinik ateroskleroz
göstergelerine her hastane ve klinik ortamda bakılması, gerek maliyet etkin
olmaması gerekse uygun tıbbi ekipman (cihaz, alanında uzman kişiler…
vb) yetersizliği nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada
sistolik kan basıncının diyastolik kan basıncına oranı olarak tanımlandırdığımız kan basıncı indeksinin hipertansif hastalarda subklinik ateroskleroz
göstergeleri olan idrar albumin atılımı, sol ventrikül kitle indeksi ve karotis
intima media kalınlığı ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.

POSTER BİLDİRİLER

PS-099
Esansiyel hipertansiyonda en kötüsü hangisi; revers dipper ya da
extreme dipper?
İhsan Ateş1, Burak Furkan Demir1, Gökhan Yırgın1, Bilal Katipoğlu1, Fatih
Dede2
1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara, Türkiye
2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Ankara, Türkiye
GİRİŞ: Esansiyel hipertansiyon aterosklerozun etyopatogenezinde yer alan
ciddi hastalıklardan biridir. Hipertansiyon paternine göre gelişen atroskleroz ciddiyeti farklılık göstermektedir. Non-dipper paternde ateroskleroz kısa
süre içerisinde ciddi düzeylere ulaşabilirken, dipper paternde bu süreç daha
uzun ve ateroskleroz nisbeten daha az ciddi düzeylere ulaşır. Revers dipper
paterninde ise gelişecek aterosklerozun daha ciddi düzeylerde olabileceği
düşünülmektedir. Fakat extreme dipper hastalarında gelişecek klinik sonlanımın ciddiyeti hakkında yeterli veri yoktur. Extrem dipper da gelişecek
hipoperfüzeyon ve oksidan radikkalerin artışı sonucunda klinik önemi olan
hedef organ hasarının gelişebileceğini düşünüyoruz. Fakat bunun revers
dippera kıyasla hangi düzeyde olduğunu kestirmek mümkün değildir. Bu
nedenle bu çalışmamızda esansiyel hipertansiyon hastalarında hipertansiyon paternine göre hedef organ hasarı ve subklinik ateroksleroz bulgularını
incelemeyi amaçladık.

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

YÖNTEM: Çalışmaya kliniğimizde hipertansiyon tanısı konulan ve henüz
tedavi başlanmayan 205 hasta dahil edildi. 24 saat ambulatuar kan basıncı
izlemi sonuçlarına göre; kan basıncı indeksi (SKB/DKB) hesaplandı. Hedef
organ hasarını (HOH) belirlemek için karotis intima dedia kalınlığı (KIMK),
sol ventrikül kütle indeksi (SVKI), 24 saat idrar albümin atılımı düzeylerine
bakıldı.
BULGULAR: İdrar mikroalbuminuri 30-300 mg, SVKI kadınlarda >95, erkeklerde >115, KIMK >0,9 varlığında hedef organ hasarı olarak kabul edildi.
HOH (+) grupta HOH(-) gruba kıyasla ortanca idrar MA düzeyi, ortalama
SVKI düzeyi, ortalama KIMK yüksekti HOH (+) grupta HOH(-) gruba kıyasla
ortalama 24 saat SKB düzeyi, ortalama 24 saat DKB düzeyi, ortalama gündüz SKB düzeyi, ortalama gündüz DKB düzeyi ve ortalama gece SKB düzeyi
yüksek saptandı, ortalama gece DKB düzeyi ise anlamlı farklılık göstermedi.
Hedef organ hasarını öngören bağımsız prediktörler; İdrar MA, SVKI, KIMK
ve 24 saat KB indeksi olarak saptandı Ortalama 24 saat KB indeksi, gündüz
KB indeksi ve gece KB indeksi HOH(+) grupta HOH(-) gruba kıyasla yüksekti. HOH varlığını predikte etmede 24 saat KB indeksi ile KIMK düzeyleri
benzer tanısal ayırıma sahip olup, SVKI ve idrar MA düzeylerinden daha
üstün tanısal değerlendirmeye sahip oldukları saptandı, SVKI düzeyleri ise
idrar MA düzeylerinden daha üstün tanısal ayırıma sahipti.
TARTIŞMA: Yaptığımız çalışma sonucunda primer hipertansiyon tanısı konulan ve KIMK, SVKİ, idrar albümin atılımı gibi hedef organ hasarı olan
hastalarda kan basıncı indeksi hedef organ hasarı olmayan hastalara kıyasla
daha yüksek saptandı. HOH düzeyi tutulumun ciddiyetine göre sınıflandırıldığında; kan basıncı indeksi HOH’ un ciddiyetinin artması ile artış gösterdiği
gözlendi.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, hedef organ hasarı, kan basıncı indeksi

Anahtar Kelimeler: ateroskleroz, extreme dipper, primer hipertansiyon,
ters dipper
Tablo
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PS-101
Dirençli Hipertansiyon Olgusunda Nadir Bir Renal Arter Varyasyonu:
Sol Torasik Uzun Renal Arter
Kaan Esen1, Mürşide Esra Dölarslan2, Simge Bardak2, Demir Apaydın1,
Kenan Turgutalp2, Serap Demir2, Ahmet Kıykım2
1
Mersin Üniversitesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Mersin
Klasik olarak her böbrek ayrı bir renal arter ile beslenir. Renal arter varyasyonları sık görülen bir durumdur (%25-61). Cerrahi prosedürler açısından
bu farklılıkların bilinmesi ve gösterilmesi önem taşır. Renal arter darlıklarının hipertansiyon (HT) ile ilişkisi bilinir fakat fokal stenotik segmenti olmayan bu varyasyonların hipertansiyon ile ilişkisi olup olmadığından şüphe
edilir. Bir renal arterin torasik bölgeden kaynaklanması son derece nadir
görülen bir durumdur.
39 yaşında erkek hasta, baş ağrısı ve kontrolsüz kan basıncı nedeniyle
başvurdu. Son 6 ayda baş ağrısı nedeniyle tanı alan hipertansiyon öyküsü
mevcut. Tam doz nifedipin GITS, nebivolol+HCT ve doksazosin kombinasyonu almasına karşın kan basıncı ölçümleri >140/90 mmHg imiş. Ailede
HT yaygın ancak kardiyovasküler hastalık yok. Fizik muayenesinde; arter
kan basıncı 178/111 (sağ ve sol kol arasında fark yok), diğer vital bulgular normal, renal arter traselerinde üfürüm yok. Normovolemik. Laboratuar incelemesinde; serum kreatinin: 0.8 mg/dl (N: 0.5-0.9 mg/dl), K+: 4.4
mEq/L bulundu. Tam kan sayımı, sedimentasyon, spot idrar tetkiki, açlık
kan şekeri, serum ürik asid, lipid profili normal sınırlarda. Uygun şartlarda
periferik plazma aldosteron/plazma renin aktivitesi oranı <2 ve plazma renin
aktivitesi >5 ng/ml/sa idi. Görüntülemede; PA akciğer grafisinde aort kavsi
belirgin, diğer bulgular normal. EKG bulguları normal. Ekokardiyografide
interventriküler septal hipertrofi dışında anormal bulgu saptanmadı. Renal
Doppler USG’de anormal vasküler veya parankimal bulgu saptanmadı. Hastaya BT-renal anjiyografi yapıldı. Sol renal arterin T12 seviyesinde, çölyak
trunkusun üzerinde aorttan çıktığı belirlendi (şekil-1). İnspirium ve ekspirium fazlarında (dinamik olarak) elde edilen diijital subtraksiyon anjiyografi tetkikinde reversible daralma noktası gözlenmedi. ACEİ+HCT, nifedipin
GITS ve karvedilol ile kan basıncı kontrol altına alındı.
Renal hiler ve aksesuar arter varyasyonları iyi bilinirken elonge torasik düzey aorta veya ilyak arter kaynaklı renal arterler son derece nadirdir. Torasik
kökenli renal arter bildirimleri çoğunlukla sağ tarafta gözlenmesine karşın
olgumuzda sol taraflıdır. Fokal stenotik olmayan aberran uzun renal arterlerin de renin bağımlı (yavaş akım fenomeni) veya başka mekanizmalar ile HT
ile ilişkili olabileceği olgu raporlarında sunulmuştur. Dirençli HT olgularında
bu anomalilerin de iyi gözlenmesi ve fonksiyonel çalışmalar ile detaylı değerlendirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Dirençli Hipertansiyon, Renal Arter Varyasyonu, Sol
Torasik Renal Arter
Şekil-1: Sol Torasik Renal Arter
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PS-102
Osa’lı hastalarda hipertansiyon ve diyabet birlikteliği
Fatih Mehmet Cilingir
Bafra Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Samsun
Obstruktif sleep apne (Osa) uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu
obstruksiyon ataklarıyla karakterize bir sendromdur. OSA’da altın standart
tanı yöntemi Polisomnografidir. Bu yöntemle tanısı konulan ve ağırlığı
belirlenen uykuda solunum bozuklukları basit horlamadan orta-ağır dereceli OSA’ya kadar geniş bir spektrum içermektedir. Hastalık sınıflanırken
AHİ’den (Apne-Hipopne İndeksi) yararlanılır. Hastalık şiddetini belirlemede
kabul edilen AHİ düzeyleri hafif düzey için 5-14, orta düzey için 15-30, ağır
düzey için ise > 30 şeklindedir.
Çalışmamızda toplam 159 hasta vardı. Hastalar Osa’sı olup olmamasına ve
hipertansiyon (Ht), diyabet (Dm), koroner arter hastalığı (Kah), hiperlipidemi (Hpl), kronik obstruktif akciğer hastalığı (Koah) varlığına göre sınıflandırıldı. Hastalık varlığı istatiksel olarak karşılaştırıldı.
Total ahi’ye göre Osa varlığı Koah varlığı ile kıyaslandığında istatiksel olarak
anlamlılık saptanmadı (p:0,182). Total Ahi’ye göre Osa varlığı Ht varlığı ile
kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlılık saptandı (p:0,000). Total Ahi’ye
göre Osa varlığı Hpl varlığı ile kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlılık
saptanmadı (p:0,169). Total Ahi’ye göre Osa varlığı Dm varlığı ile kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlılık saptandı (p:0,001). Total Ahi ‘ye göre
Osa varlığı kah varlığı ile kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlılık saptanmadı (p:0,210).
Total Ahi değeri sırasıyla Koah varlığı, Hpl varlığı, Kah varlığı ile kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlılık saptanmadı (p:0,570; p:0,106; p:0,011).
Total Ahi değeri sırasıyla Ht varlığı, Dm varlığı ile kıyaslandığında istatiksel
olarak anlamlılık saptandı (p:0,000; p:0,000)
Osa şiddeti sırasıyla Koah varlığı, Hpl varlığı ile kıyaslandığında istatiksel
olarak anlamlılık saptanmadı (p:0,424; p:0,067).
Osa şiddeti sırasıyla Ht varlığı, Dm varlığı, Kah varlığı ile kıyaslandığında
istatiksel olarak anlamlılık saptandı (p:0,000; p:0,000; p:0,008).
Osa’sı olan hastalarda cinsiyet sırasıyla Koah varlığı, Ht varlığı, Hpl varlığı,
Dm varlığı, Kah varlığı ile kıyaslandığında anlamlılık saptanmadı (p:0,106;
p:0,244; p:0,003; p:0,665; p:0,097).
Osa’li hastalarda cinsiyet sırasıyla total Ahi değeri ve Osa şideti ile kıyaslandığında anlamlılık saptanmadı (p:0,220; p:0,103).
Osa hastalarında hipertansiyon ve diyabet varlığı bagımsız birer risk faktörüdür. Osa hastalarının bu konuda değerlendirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Osa, Hipertansiyon, Diyabet
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Giriş: Hipertansiyon metabolik sendromun bir komponenti olarak sıklıkla
tip 2 diyabete eşlik etmektedir. Diyabetli hastalarda hipertansiyon sıklığının
yaş, etnisite, obezite ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak %20 ile %60 arasında değiştiği bildirilmiştir. Ancak yatarak takip edilen hastalara ait veriler
kısıtlıdır. Biz de 3. basamak sağlık kuruluşu olarak kendi bölgemizdeki yatan
tip 2 diyabet hastalarımızda hipertansiyon sıklığını ve eşlik eden faktörlerle
ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Endokrinoloji kliniğine
yatırılan en son 100 tip 2 diyabet hastası retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Hipertansiyonu olmayan hastalar grup 1, hipertansiyonu olanlar
grup 2 olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Hastaların 61’inde (%61) hipertansiyon saptandı. Hipertansiyonu olan hastalarda olmayanlara göre ortalama yaş (60.9 ± 10.7’ye karşın
53.7 ± 12.3; p<0.01), beden kütle indeksi (31.3 ± 7.4’e karşın 27.6 ± 4.2;
p<0.01), diyabet süresi (10.7 ± 7.9’a karşın 7.3 ± 5.8; p<0.05), sistolik kan
basıncı (130.8 ± 12.8’e karşın 118.5 ± 9.6; p<0.001), diyastolik kan basıncı
(80.3 ± 8.4’e karşın 73.9 ± 7.1; p<0.001), plazma üre değeri (46.9 ± 22.7’ye
karşın 38.1 ± 20.1; p<0.05) ve plazma kreatinin değeri (1.2 ± 1.0’a karşın
0.8 ± 0.2; p<0.05) daha yüksek saptandı. Ortalama glukoz, A1c, C-peptit,
total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserit değerleri açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Hipertansiyonu olan grupta proteinürisi olanların oranı hipertansiyonu olmayan gruba göre daha yüksekti
(normoalbuminürik, mikroalbuminürik ve makroalbuminürik hasta oranları
sırasıyla; grup 2 için % 27.7, %51.1 ve % 21.3, grup 1 için %54.3, %25.7
ve %20.0; p<0.05).
Sonuç: Hipertansiyon sıklığı genel popülasyona göre tip 2 diyabetik hastalarda artmıştır. Hipertansiyonu olan tip 2 diyabetiklere ileri yaş, obezite,
bozulmuş böbrek fonksiyonları ve proteinüri varlığı gibi risk faktörleri daha
fazla eşlik etmektedir. Tip 2 diyabetik hastalarda hipertansiyonun yanı sıra
ilişkili faktörlerin de takipte dikkate alınması gerekir.
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PS-104
Bir Devlet Hastanesine Başvuran Geriatrik Hipertansif Hastaların
İrdelenmesi
Manolya Gökrem Gökrem1, Fatih Mehmet Çilingir Çilingir2
1
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları, Samsun
2
Bafra Devlet Hastanesi, İç hastalıkları, Samsun
Dünyada hipertansiyon prevalansı artmaktadır. Aynı zamanda geriatrik populasyon da artmaktadır. Hipertansiyon (HT) kardiyovaskuler hastalıklar
için bir risk faktörüdür. Yaşlanan toplumla birlikte HT prevalansı da artmaktadır. Patent (Prevalance, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey) çalışmasında geriatrik yaş grubunda HT prevalansı %
75. 1 olarak saptanmıştır.Bu çalışmanın amacı, iç hastalıkları polikliniğimize
gelen 60 yaş ve üstündeki hipertansif hastaların demografik verilerinin ve
kullandıkları ilaçların incelenmesidir. Çalışmaya Mayıs 2014 – Şubat 2016
tarihleri arasında Erbaa Devlet Hastanesinde HT tanısı ile takip edilen 18 yas
ve üzeri 4880 hipertansiyon (ht) hastasi alındı. Çalışmaya katılan hipertansif
erkek hasta sayısı 1555 (% 31,8), kadın hasta sayısı 3325 (% 68,2) idi.
Hastaların 21 ‘i (% 0,43) 18-29 yas, 112 ‘si (% 2,30) 30-39 yas, 359 ‘u (%
7,35) 40-49 yas, 1047 ‘si (% 21,4) 50-59 yas, 1558 ‘i (% 31,9) 60-69 yas,
1252 ‘si (% 25,6) 70-79 yas, 531 ‘i (% 10,88) 80 yas ve üzeri yas aralığında
idi.Çalışmada 60 yaş ve üstünde toplam 3341 hasta vardı.Hastaların demografik verileri, HT’ a eşlik eden hastalıkları, tuzsuz diyete uyumları, antihipertansif olarak kullandıkları ilaçlar incelendi. Çalışmaya katılanların % 55
‘inde (n=1837) hipertansiyon açısından aile öyküsü mevcuttu. Antihipertansif tedavi alanların % 9.4 ‘ ünün (n=314) düzenli spor yaptığı, % 47.2’ sinin
(n=1576) tuzsuz diyete uyduğu ve % 35. 3 ’ inin sigara kullandığı (n=1179)
görüldü. Hastaların % 93 ünde (n=3107) HT dışında ek kronik bir hastalık
mevcuttu. En sık eşlik eden hastalıklar ise diyabetes mellitus (% 50.7), hiperlipidemi (% 37.7) ve koroner arter hastalığı (% 24.3) idi. Hastaların en
sık kullandıkları tansiyon ilaçları ise RAS bloker-diüretik kombinasyonu (%
42.4) RAS blokeri (%33.8), kalsiyum kanal blokeriydi (% 33.1).
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PS-103
Üçüncü Basamak Araştırma Hastanesinde Yatarak Takip Edilen Tip 2
Diyabet Hastalarında Hipertansiyon Sıklığı Ve Klinik Ve Laboratuar
Parametreleri İle İlişkisi
Tevfik Sabuncu1, Mehmet Ali Eren1, Ahmet Cebeli Gökay2,
Meliha Özkutlu2
1
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı
2
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

Çalışmaya alınan hastaların büyük çoğunluğunun antihipertansif olarak RAS
bloker-diüretik kombinasyonu kullandığı, hastaların büyük çoğunluğunun,
antihipertansif tedavi almalarına rağmen tuzsuz diyete uymadığı, düzenli
egzersiz yapmadığı bu konuda eğitimin artırılması gerektiği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, prevalans, geriatrik yaş grubu

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, Hipertansiyon sıklığı, Risk faktörleri
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PS-105
Dirençli hipertansiyonla gelen bir hastada Cushing Sendromu;olgu
sunumu
Mehmet Biricik, Üstün Yılmaz, Ayça İnci, Metin Sarıkaya, Yasin
Şahintürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nefroloji Bilim Dalı,Antalya
Adrenal kortikosteroidler ve katekolaminler metabolizma kontrolü yanında kan basıncı regülasyonunda da önemli bir aktördür. Bundan dolayı sekonder hipertansiyon etyopatogenezindeki nedenlerden biri olan
endokrin hipertansiyon kavramı doğmuştur. Endokrin hipertansiyonun
önemli sebeplerinden biri Cushing sendromudur.Cushing sendromunda
hipertansiyonun,artmış glukokortikoid hormonların aldosteron benzeri
etkilerine armış renin-anjiotensin aktivitesine ve damarsal vazokonstrüksiyona bağlı olduğu düşünülmektedir.Kliniklere başvurup basit biyokimyasal tetkikler sonrası hipertansiyon tanısı konulup ilaç tedavisi başlanan
hastaların bazılarında tedavi yanıtı alınamamaktadır.Bunun sebebi detaylı
sorgulama ve tetkiklerin yapılmaması olabilir.Bu sunumumuzda dirençli
hipertansiyon ile kliniğimizde hospitalize edilen bir hastada detaylı incelemeler sonrası cushing sendromu tanısı konulmuş ve buna yönelik tedaviler
uygulanmıştır.Bu vakayı sunma amacımız kontrolsüz ya da dirençli hipertansiyon gözlenilen hastalarda endokrin hipertansiyon sebebi olabilecek
cushing sendromunu klinisyenlere hatırlatmaktır.
Anahtar Kelimeler: Cushing,Direçli,Hipertansiyon

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,
K.K.T.C.10-14 Mayıs 2017

PS-106
Tedaviye dirençli hipertansiyon ile saptanan renal arter stenozu
Sevilay Süreyya Ermiş, Nargüler Tomuş
Eskisehir Devlet Hastanesi
GİRİŞ-AMAÇ: Renal arter stenozu hipertansiyon etiyolojisinin %2-5’den
sorumludur. Fakat bu kadar sık tanı alamamaktadır. Dörtlü antihipertansif
tedaviye rağmen tansiyonu regüle edilemeyen ve etiyolojisi araştırılırken
renal arter stenozu saptanan hasta sunulmaktadır.
BULGULAR: 70 yaşında kadın hasta acil servisten hipertansiyon atağı nedeni ile yatırıldı. Öyküsünde 20 yıldır hipertansiyon nedeni ile tedavi almakta
iken son 1 yılda tansiyon değerlerinde kontrolde olmaması nedeni ile dörtlü
(karvedilol 25 mg,irbesartan300mg, hidraklorotiyazid12.5 mg,doksazosin
1x4mg ) antihipertansif tedavi başlandığı fakat hipertansiyon atakları olduğu öğrenildi. Hastanın sistemik muayenede belirgin patoloji gözlenmedi.
Hastanın kan şekeri 95 mg/dl, kreatinin 0.83 mg/dl, sodyum 142 mEq/L,
potasyum 4 meq/L, TİT’te protein 1+, olarak bulundu. Hastanın renal taş
öyküsü olması nedeniyle yapılan batın ultrasonografisinde sol böbreğinde
en büyükleri 15 mm çapa ulaşan çok sayıda taş ile uyumlu ekojenite izlendi,
üst polde toplayıcı sistemde sekel ektazi alanları mevcuttu ve her iki böbrek
boyutu arasında fark yoktu. Hastada yapılan renal dopler ultrasonografisinde sol renal arterde dopler ölçümü yapılamadı. Bu nedenle yapılan renal
anjio BT incelemesinde sol renal arterde yaklaşık 14 mm lik segmentte lümende daralmayı işaret eden dolum defekti izlendi. Bulgular sol renal arter
proksimalindeki aterosklerotik zeminde gelişen tıkayıcı patoloji açısından
anlamlı bulundu. Hasta anjiografi ve müdahale için üst merkeze refere edildi.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Renovasküler hipertansiyon, potansiyel olarak düzeltilebilir sekonder hipertansiyonun önemli bir nedenidir. Renal arter stenozu, yaşlı hipertansiyonlu hastalarda nispeten sıklığı atmış olarak görülür.
Hastalığın saptanmasında öncelikle bu konuda klinisyenin şüphelenmesi
oldukça önemlidir. Hastamızda uzun süredir hipertansiyonu tedavi almıştı.
Fakat etiyolojisi araştırılmamıştı. Bu hastada olduğu gibi sadece hipertansiyonun kontrolüne odaklanmadan etiyolojik açıdan da hastalığın nedeninin
saptanması gelişebilecek komplikasyonlar önlenmesi ve hastanın sorununun çözümünde öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Renal arter, Stenoz, Hipertansiyon
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AMAÇ: Hemofili tanısı olan olgularda artmış hipertansiyon prevalansının
nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Hafif ve şiddetli hemofili gibi artmış
kanam riski olan hastalarda, hipertansiyon, kanama riski nedeniyle zorunlu
sedanter yaşam tarzı tarafından etkilenebilir. Hemostatik faktörlerin damar
duvarı ile etkileşimleri veya hemostazda azalmanın vasküler tonus veya endotel gevşemesi üzerindeki etkisi olduğu düşünülmektedir. Ülkemize göç
ile gelen ve hipertansif atak-akut eklem kanaması birlikteliğiyle başvurmuş
bir hemofili A olgusunu sunmayı amaçladık.
OLGU: Hemofili öyküsü olan, 49 yaşında erkek hasta 2 gündür olan sağ dizde şişlik nedeniyle acil servise başvurdu. Fizik bakısında, kan basıncı (KB)
220/110 mmHg, nabız:92/dk, sağ dizde şişlik dışında özellik yoktu. Aktive
protrombin zamanı (APTT) 115 saniye bulunması dışında hemogram ve
rutin biyokimyasal parametreleri olağandı. Faktör 8 replasmanı planlanan
hastanın ilaç heyet raporu ve hemofili karnesi mevcut olmadığı için hastane eczanesinden faktör 8 preperatı temin edilemedi. Hastanın kendisinde
mevcut olan rekombinant faktör 8 preperatı 50 IU/kg dozunda verildi. 30.
dakika kontrol APTT değeri 38 saniye saptandı. Acil servis izleminde KB
kontrolü sağlanamaması nedeniyle ve akut eklem kanaması ve hipertansif
atak tanısıyla yatırıldı. Tedavisine perindopril-indapamid 5/1.25 mg kombinasyonu ve bisoprolol 5 mg eklenmesi sonrası tedrici olarak KB hedeflenen
değerlere ulaştı. Hipertansif atak kliniğiyle başvurması nedeniyle hastada
sekonder hipertansiyon nedenlerine yönelik tetkikler planlandı. Ekokardiyografide sol ventrikül konsantrik hipertrofisi saptandı. Renal arter doppler
ultrasonografide patoloji görülmedi. Batın ultrasonografisi olağandı. İdrar
metanefrin ve normetanefrin değerleri normaldi. Romatolojik parametreleri
olağandı. Hasta esansiyel hipertansiyon olarak değerlendirildi. Perindopril/
indapamid kombinasyonu ve bisoprolol ile taburcu edildi. Hasta, faktör 8 ve
inhibitör testleri yapılabilen bir merkeze yönlendirildi.
SONUÇ: Hipertansif acil ve atak gibi ciddi kanama riski olan hemofili tanısı
olan hastaların yönetiminde, antihipertansif tedavi ile eş zamanlı faktör 8
replasmanı göz önünde bulundurulmalıdır. Hemofilili olgularda hipertansiyonun yaygınlığı ve şiddeti konusundaki bilgiler sınırlı olduğundan, hemofilide hipertansiyon araştırılması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemartoz, Hemofili, Hipertansiyon
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PS-108
Ayaktan Kan Basıncı İzlemi Yapılmış Hastalarda Kan Basıncı
Fenotiplerine Göre Klinik ve Laboratuvar Parametrelerinin
Değerlendirilmesi
Şiyar Erdoğmuş, Tolga Aydın, Zeynep Kendi Çelebi, Sim Kutlay, Kenan
Keven, Gökhan Nergizoğlu, Şehsuvar Ertürk, Kenan Ateş, Neval Duman,
Şule Şengül
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ:Ayaktan kan basıncı izlemi(AKBİ), hedef organ hasarı ile daha yakın
korelasyon göstermekte, çeşitli kan basıncı(KB) fenotiplerini tanımlamakta
ve kardiyovasküler(KV) riski daha güçlü bir şekilde ön gördürdüğü bildirilmektedir.Bu çalışmada, AKBİ yapılmış hastaların KB fenotiplerini(maskeli
HT, beyaz önlük HT, normotansif ve hipertansif) belirleyerek bu gruplarda
yer alan hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerini incelemeyi amaçladık.
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PS-107
Kan basıncı kontrolünde güçlük çekilen hemofili öyküsü olan
hemartrozlu bir olgu
Yusuf Atabay, Harun Akar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İzmir.

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

METOD: AÜTF Nefroloji BD’da 01.01.2012-30.12.2016 tarihleri arasında
AKBİ yapılmış 1053 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, ofis kan basıncı(OKB) ölçüm ve AKBİ sonuçları,
AKBİ isteminin yapıldığı bilim dalı, rutin kan ve idrar sonuçları hastane veri
sistemi üzerinden kaydedildi.Hipertansiyon(HT) tanısı: öyküde HT olması,
antihipertansif kullanımı veya OKB ölçümü≥140 ve/veya 90 mmHg olarak
belirlendi.AKBİ ve OKB sonuçları değerlendirilerek hastalar 4 gruba ayrıldı:(1)devamlı normotansif hastalar(OKB ve AKBİ normal), (2)devamlı hipertansif hastalar(OKB ve AKBİ yüksek), (3)maskeli HT’li hastalar(OKB<140/90
mmHg ve 24 saatlik ortalama KB≥130/80 mmHg ve/veya gündüz ortalama
KB≥135/85 mmHg ve/veya gece ortalama KB≥120/70 mmHg), (4)beyaz
önlük HT’li hastalar (OKB≥140/90 mmHg ve 24 saatlik ortalama KB<130/80
mmHg ve gündüz ortalama KB<135/85 mmHg ve gece ortalama KB<120/70
mmHg).
SONUÇLAR: 1053 hasta içinde hipertansif olanlar ve olmayanların özellikleri Tablo1’de sunulmuştur.AKBİ sonuçlarına göre, KB fenotiplerine göre
4 gruba ayrılan 1053 hastanın (K/E:608/445 ve ortalama yaş:55±15) klinik ve laboratuvar verileri Tablo2’ de verilmiştir. AKBİ istem yeri Nefroloji
BD(n:590, %56), Nöroloji ABD(n:254, %24,1), İç Hastalıkları ABD(n:81,
%7,7), Kardiyoloji ABD(n:66, %6,3), Geriatri BD(n:34, %3,2) ve Endokrinoloji BD(n:28, %2,7) poliklinikleri olarak saptandı. Hipertansif olmayan hasta
grubunda non dipper oranı %46, maskeli HT oranı ise %12 olarak saptandı. Hipertansif hasta grubunda ise beyaz önlük HT’nu %17 saptanırken,
antihipertansif olarak RAS blokajı±diüretik ve/veya kalsiyum kanal blokörü
kullanımı gözlendi. Diğer KV risk faktörlerinin(DM,HL,KBH) hipertansif hasta grubunda beklendiği gibi yüksek bulunduğu gözlendi(p<0,05). Devamlı
normotansif hastalara göre maskeli hipertansiflerin daha yaşlı olduğu ve
OKB ölçümlerinin 3 grupta da devamlı normotansif hastalara göre daha
yüksek olduğu gözlendi(p<0,05). Devamlı hipertansiflerin eGFH’lerinin diğer 3 gruba kıyasla daha düşük olduğu gözlendi(p<0,05).
TARTIŞMA:Yerinde kullanıldığında AKBİ, klinisyenlere HT’yi kapsamlı değerlendirme ve bireysel KB fenotiplerini tanımlama becerisi sağlayabilir.Bu
nedenle, beyaz önlük HT’li hastaların saptanıp gereksiz tedavi almalarına,
maskeli hipertansif hastaların saptanarak gerekli ve uygun tedavinin başlanmasına ve KV mortalitenin azaltılmasına olanak sağlayabilir.HT’li hastalar arasında KB yönetiminde diğer KV risk faktörlerinin varlığında AKBİ’nin
önemi göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ayaktan kan basıncı izlemi, Beyaz önlük hipertansiyonu, Hipertansiyon, Kardiyovasküler risk, Maskeli hipertansiyon, Ofis kan
basıncı
Tablo 1: Hipertansif olan ve olmayan hastaların özelliklerinin karşılaştırılması
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Tablo 2: AKBİ sonuçlarındaki kan basıncı fenotiplerine göre hastaların
özelliklerinin karşılaştırılması

eGFH: Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı, MDRD: Modification of Diet in Renal
Disease, HT: Hipertansiyon, HL: Hiperlipidemi, DM: Diabetes Mellitus, KBH:
Kronik Böbrek Hastalığı, SKB: Sistolik Kan Basıncı, DKB: Diyastolik Kan Basıncı,
AKBİ: Ayaktan Kan Basıncı İzlemi, ACE: Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü,
ARB: Anjiotensin Reseptör Blokörü, KKB: Kalsiyum Kanal Blokörü

Parametreler

Devamlı normotansifler
n:394
(%37,5)

Devamlı
hipertansifler
n:394
(%37,5)

Maskeli
hipertansifler
n:118
(%11)

Beyaz önlük
hipertansifler
n:147 (%14)

Yaş (yıl)*

53±15

56±15

58±15*

55±17

Cinsiyet (erkek/
kadın)*

129/265

206/188

59/59

51/96

Beden kütle indeksi (kg/m2) (ort
± SD)

28±15

27±4

25±4

28±5

eGFH(MDRD)
(ml/min/1.73m2)

87±30

78±34*

84±37

84±35

HL öyküsü (+) (n,
%)*

86 (%28,3)

115
(%37,8)

38 (%12,5)

65 (%21,4)

DM öyküsü (+)
(n, %)

62 (%31)

81 (%40,5)

24 (%12)

33(%15,5)

KBH öyküsü (+)
(n, %)*

66 (%25,6)

124
(%48,2)

38 (%14,7)

29 (%11,2)

Tuz kısıtlı diyet
(+)
(n, %)*

110 (%30,5)

150
(%41,6)

55 (%15,2)

46 (%12,7)

Sigara (+) (n, %)

41 (%35)

53 (%45,3)

10 (%8,5)

13 (%11,1)

Ofis
SKB(mmHg)*

123±12

157±15*

127±10*

150±13*

Ofis
DKB(mmHg)*

78±8

97±8*

81±8#

91±9*

AKBİ 24 saat
ortalama SKB
(mmHg)*

114±8

142±12*

132±9*

120±7*

AKBİ 24 saat
ortalama
DKB(mmHg)*

72±37

84±10*

81±7*

72±6#

AKBİ gündüz ortalama
SKB(mmHg)*

118±9

145±12*

133±9*

123±8*

AKBİ gündüz
ortalama DKB
(mmHg)*

73±6

87±11*

83±8*

74±7#

AKBİ gece ortalama SKB (mmHg)*

108±9

135±15*

128±13*

114±11*

AKBİ gece
ortalama DKB
(mmHg)*

65±6

79±11*

77±8*

67±8#

eGFH: Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı, MDRD: Modification of Diet in Renal
Disease, HT: Hipertansiyon, HL: Hiperlipidemi, DM: Diabetes Mellitus, KBH:
Kronik Böbrek Hastalığı, SKB: Sistolik Kan Basıncı, DKB: Diyastolik Kan Basıncı,
AKBİ: Ayaktan Kan Basıncı İzlemi *p<0,05 (devamlı normotansif grupla karşılaştırıldığında) # p>0,05 (devamlı normotansif grupla karşılaştırıldığında)
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GİRİŞ: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı(ODPBH) herediter
renal kistik hastalıkların en sık görülenidir. İnsidansı 1/400-1000 arasında
bildirilmektedir. ODPBH’da bulgular tipik olarak 30–50 yaş arasında başlar.
Hematüri, böğür ağrısı, renal kolik, gastrointestinal semptomlarla beraber
hipertansiyon en sık görülen bulgudur. Burada çoklu antihipertansiflere
rağmen kan basıncı kontrolu sağlanamayan ve feokromasitoma saptanan
ODPKD li bir hasta sunulmuştur.
OLGU: ODPKD olduğu bilinen 48 yaşındaki kadın hasta nefroloji polikliniğinde takip edilmekteydi. Lisinopril ve karvedilol ile kan basıncı kontrol
altında olan ve böbrek fonksiyonları iyi olan hastanın en önemli şikayeti karaciğer yerleşimli epigastrik bası yapan büyük kistlerdi. Girisimsel radyoloji,
farklı üniversite genel cerrahi polikliniklerinde kist için herhangi bir girişim
yapılamayacağı bildirlmişti. Son 1 yıldır hasta düzenli 3 lü antihipertansif
ilaç (Rilmenidin+valsartan+karvedilol) kullanmasına rağmen kan basıncı >
180/110 mmHg idi. Laboratuvar testlerinde hipokalemi mevcuttu. Renal
Doppler ultrasonografide herhangi bir renal arter darlığı saptanmadı. Magnetic rezonans (MR) angiografi ve Renal angiografi; büyük renal kistlerin
renal arter dallarına basısı veya saptanamayan vasküler lezyon göstermedi.
Hasta bulantı ve epigastrik ağrı nedeni ile tedavisine eklenen doksazosini
kullanamadı. Serum epinefrin: 122ng/L(20-190) norepinefrin: 5420ng/L
(70-480); İdrarda (24saatte) epinefrin:9,4ug/L(2-22) norepinefrin: 119ug/
L(20-81) metanefrin: 41,5ug/L(52-341) normetanefrin: 35,5ug/L(88-444)
idi. MR görüntülemede sağ sürrenalde 1X1.5 cm boyutunda kitle saptandı.
Sintigrafi planlanan hastada beta bloker azaltılıp kesilerek dokzasozini kullanması sağlandıktan sonra kan basıncı kontrol edilebildi.
TARTIŞMA: ODPBH’lı genç yaştaki hastaların yarısında, son dönem böbrek
yetmezliği geliştiğinde tamamına yakınında hipertansiyon saptanır. Kistlerin
bası etkisiyle çevredeki renal parankimde iskemi oluşması ve sonuç olarak
renin ilişkili hipertansiyon gelişmeşi öngörülen mekanızmalardan biridir.
Hastamızda bu durumu saptayamadık. Hastalarda %10–40 oranında intrakranial Berry anevrizması bulunduğu ve bunların da %10 kadarının subaraknoid kanama nedeniyle kaybedildiği düşünülürse hipertansiyonun tanısı
ve tedavisi ODPBH için çok kritik önem taşımaktadır. Hastamız angiotensin
konverting enzim inhibitörü kullanıyordu. ODPBH ilşkili hipertansiyon patogenezinde RAAS i dışında sempatik sinir sisteminin uyarılmasının da neden
olabileceğini telkin eden çalışmalar mevcuttur. Nadir olarak ODPBH’lı hastalarda hipertansiyon etyolojisinde Feokromasitoma veya başka nedenlerle
de karşılaşılmaktadır. Sonuç olarak; ODPKD li hastalarda sıkça görülen hipertansiyon, antihipertansiflere rağmen kontrol edilemediğinde, olgumuzda
olduğu gibi sempatik aktivite artışı veya nadir de olsa feokromasitoma gibi
başka hipertansiyon nedenlerinin de dikkate alınması gerektiğini hatırlatmak istedik.
Anahtar Kelimeler: otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, hipertansiyon, feokromasitoma
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PS-110
Paraparezi ile başvuran ve primer hiperaldosteronizm tanısı konulan
olgu
Necmi Eren1, Galip Egemen Atar2, Hayati Arvas2, Betül Kalender Gönüllü1
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
GİRİŞ: Tedaviye dirençli HT hastalarında primer hiperaldosteronizm (PHA)
çeşitli çalışmalarda %20-40 oranında bildirilmiştir. Bu hastalar erken yaşta ortaya çıkan HT, çoklu ilaç kullanımına rağmen kontrol edilemeyen kan
basıncı gibi sekonder HT’a işaret eden özellikler taşımaktadır. Hipokalemi
PHA’a eşlik etmesine rağmen azımsanmayacak oranda (%37-52) hasta
normokalemiktir. PHA hastalarında ciddi hipokalemi ve buna bağlı paralizi
nadir görülen bir durumdur. Burada paraparezi ile başvuran ve PHA tanısı
konulup başarıyla tedavi edilen olgu sunulmuştur.

POSTER BİLDİRİLER

PS-109
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastada Hipertansiyonun Nadir
Nedeni Feokromasitoma
Mehmet Gökhan Gök1, Saime Paydaş2, Tuğsan Ballı3, Hatice Ayan1, Bilen
Onan3
1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Adana
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD,Nefroloji BD,
Adana
3
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Adana
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OLGU: Otuzaltı yaşında kadın hasta ani başlayan yürüyememe, halsizlik
şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Özgeçmişinde 2 yıldır HT tanısıyla takip edildiği ve valsartan/hidroklorotiyazid tedavisi kullandığı öğrenildi. Fizik
muayenesinde: kan basıncı 170/100 mmHg, bilateral alt ekstremitelerde
2/5 güç kaybı dışında diğer sistem muayene bulguları normaldi. Hastanın
laboratuvar tetkiklerinde sCr: 0.76 mg/dl, K:1.8 mEq/L, pH: 7.50; pCO2: 41
mm/Hg; HCO3: 32 mmol/L olduğu saptandı. Hastaya intravenöz K desteği
başlandı. EKG’de T dalgası düzleşmesi ve U dalgası gözlendi. Kraniyal BT ve
Spinal MRİ’de patoloji saptanmadı. Hipertansiyon, metabolik alkaloz, hipopotasemi olması nedeniyle hasta PHA ön tanısı ile yatırıldı. Antihipertansif
tedavisi kesildi ve doksazosin 4 mg 2x1/gün ve potasyum sitrat + potasyum bikarbonat 3x1/gün tablet başlandı. PHA ön tanısına yönelik tetkikler
istendi. Görüntüleme yöntemlerinde: renal arter dopler incelemesi ve ekokardiyografi: normal rapor edildi. Cushing açısından diurnal ritm korunmuş
(ACTH: 5.01 pg/ml, Kortizol: 4.58 µg/dl (gece); ACTH: 12.8 pg/ml, Kortizol:
8.01 µg/dl (sabah)), 1mg DST baskılı olarak değerlendirldi. Plazma aldosteron düzeyi: 66.4 ng/dl, renin 5.9 pg/ml, plazma renin aktivitesi: 0.51 ng/ml
saat, aldosteron/renin oranı: 112 olarak değerlendirildi. Tarama testleri PHA
açısından pozitif olan hastaya doğrulama testi olarak salin infüzyonu testi
yapıldı ve plazma aldosteron konsantrasyonu: 64.4 ng/dl saptandı. Sürrenal
MRI’de: sol sürrenal gland lateral bacakta karşıt fazda sinyal kaybı gösteren
35x35 mm boyutlu adenom ile uyumlu lezyon izlendi. Bu bulgularla hastada primer hiperaldosteronizm düşünüldü. Cerrahi öncesi hasta doksazosin
4mg 1x1/gün, amlodipin 10 mg 1x1/gün, potasyum sitrat + potasyum bikarbonat 3x1/gün ile takip edildi. Sürrenal adenom laparoskopik yöntemle
çıkarıldı. Post operatif dönemde antihipertansif ilaçları kesildi. Hastanın bakılan en son K: 4.35 mEq/L olarak saptandı.
SONUÇ: PHA hastaları aynı yaş, cinsiyet ve kan basıncına sahip esansiyel
HT hastalarına göre artmış kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu hastaların tanı almadan önceki dönemde diüretik içeren kombine
antihipertansif ilaçlar ile tedavi edilmesi ciddi hipokalemi atakları ve buna
bağlı fatal aritmi ya da kasları da etkileyecek paraliziye neden olabilir. Bu
nedenle bu hastaların erken dönemde tanı alması çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hipokalemi, paraparezi, primer hiperaldosteronizm
Hastanın laboratuvar verileri
Üre (mg/dl): 43

TSH(mlU/L): 3.05 (0.38-5.33)

Cr (mg/dl): 0.76

Serbset T4 (ng/dl): 1.03 ( 0.61-1.2)

Na (mEq/L): 143

Metanefrin idrar (µg/24 saat): 76 (<440)

K (mEq/L): 1.8

Nörmetanefrin idrar (µg/24 saat): 38 (<600)

pH: 7.50

K idrar (mmol/l): 149

HCO3 (mmol/l): 32

Aldosteron (bazal) (ng/dl): 66.4 (1.3 -14.5)

ACTH (pg/ml): 5.01 (0-45)

Aldosteron (salin inf sonrası) (ng/dl): 64.4
(1.3-14.5)

Kortizol (sabah) (µg/dl): 8.01
(6.7-22.6)

Aldosteron/renin:112
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KAVAK, Ömer Faruk
KAYATAŞ, Mansur
KAYIPMAZ, Şükran
KAYNAR, Kübra
KENDİ CELEBİ, Zeynep
KENDİ ÇELEBİ, Zeynep
KESLER, Ferhat
KEVEN, Kenan
KIDIR, Mehtap
KIDIR, Veysel
KILIÇ, İlhan
KIRCALI, Ekin
KİREMİTÇİ, Saba
KIRKIZLAR, Hakkı Onur
KIYKIM, Ahmet
KIYKIM, Ahmet Alper
KIZILDAĞ, Betül
KOÇ, Ali
KOÇ, Mehmet
KOCABAY, Hasan Emre
KOÇAK, Havva
KOÇAK, Senem
KOCANOGLU, Abdulkadir
KOÇYİĞİT, İsmail
KOLAYLI, Ceyda

PS-001, PS-096, SS-08
PS-033, PS-034, PS-035,
PS-076, PS-070
PS-012
PS-091
SS-06
PS-088
PS-088, PS-089, PS-090,
PS-091, PS-092, PS-094,
PS-095, PS-093
PS-002, PS-021, PS-008
PS-004, PS-005
PS-015
SS-04
PS-007
PS-062, PS-064, PS-066,
PS-105, PS-068, PS-009,
PS-061, SS-07, PS-026
PS-079
PS-023, PS-075, PS-024
SS-18
PS-085
PS-017
PS-008
SS-16
PS-087
PS-022
PS-094, PS-095
PS-085
PS-080, PS-081, PS-082
PS-007
PS-069
PS-005
PS-014, PS-029, PS-060
SS-16
PS-099, SS-19
PS-087
PS-063, PS-002
PS-070
PS-007, PS-003, PS-004,
PS-005
SS-21, SS-14
SS-10, PS-108
PS-072
SS-21, SS-12, SS-14,
PS-067, PS-083, PS-108
PS-054
PS-054
PS-048, PS-049, PS-050,
PS-051, PS-052
SS-12
PS-067
PS-078
PS-101
PS-086, PS-012, PS-030
PS-021, PS-075
SS-17
PS-071
PS-067
PS-054
SS-10, SS-14
PS-079
SS-03, SS-04, PS-010
PS-003

KORUCU, Berfu
KÖZ, Süleyman
KUMRU, Gizem
KURAL, Birgül
KURBAN, Ahmet Eren
KÜRŞAT, Seyhun
KURULTAK, İlhan
KUTLAY, Sim
KUTLU, Ömer

M

MERCAN, Filiz
MERHAMETSİZ, Özgür
MEŞE, Meral
MİCOZKADIOĞLU, Hasan
MİRİOĞLU, Kader
MUSMUL, Ahmet
MUTLUAY, Rüya

N

NALBANT, Sevil
NAMDAR, Nazlı Dizen
NERGİZOĞLU, Gökhan
NEŞE, Nalan
NİZAM ÖZEN, İlknur

O-Ö

ÖCAL, Ramazan
ÖÇAL, Fatih
ODABAS, Ali Rıza
OĞUZ, Esin
OĞUZ, Yusuf
OĞUZHAN, Nilüfer
OKŞUL, Metin
OLMAZ, Refik
OLUK, Ali İhsan
ONAN, Bilen
ONRAT, Ersel
ORUÇ, Ayşegül
OYMAK, Oktay
ÖZALP, Faruk
ÖZALP, Faruk Recep
ÖZCAN, Ercan
ÖZDEMİR, Erman
ÖZELSANCAK, Rüya
ÖZENER, İshak Çetin
ÖZER, İsmail
ÖZKAN, Eyüp
ÖZKAN, Gülsüm
ÖZKURT, Sultan
ÖZKUTLU, Meliha
ÖZTÜRK, Fahir
ÖZTÜRK, Perihan
ÖZTÜRK, Yelda
ÖZYURT, Beyhan Cengiz

P

PARMAKSIZ, Ergün
PAYAS, Ezgi
PAYDAŞ, Saime
PEKER, Ahmet

S-Ş

SABUNCU, Tevfik
SADİOĞLU ÇAĞDAŞ, Öznur
ŞAFAK, Özlem
SAĞ, Saim
ŞAHİN, Garip
ŞAHİN, Hatice
ŞAHİN, Nazım Onur
ŞAHİN TIRNOVA, Şi̇ri̇n Zelal
ŞAHİNTÜRK, Yasin
SARAL, Hatice Dilek
SARI, Funda
SARICA, Akif
SARICA, Mehmet Akif
SARICI, Gülben

PS-089, PS-094, PS-095,
PS-093
PS-063
PS-067, PS-083
PS-003
PS-013
PS-025, PS-053
PS-048, PS-049, PS-050,
PS-051, PS-052
SS-21, SS-10, SS-14,
PS-083, PS-108
PS-004
PS-074
PS-014
PS-033, PS-034, PS-035,
PS-076, PS-070
PS-018
PS-013
SS-16
PS-017
PS-032
PS-054
SS-10, PS-083, PS-108
PS-053
PS-068
PS-088
PS-072
PS-079
PS-063
SS-03
PS-036
PS-084, SS-06
PS-009
PS-013
PS-109
PS-097
PS-074, PS-077, SS-05,
PS-027
SS-04, PS-010
PS-043
PS-046, PS-019, PS-069
PS-064
PS-033, PS-034, PS-035,
PS-076, PS-070
PS-018
PS-071
PS-011
SS-17
PS-080, PS-081, PS-082
SS-16
PS-103
SS-04
PS-023
SS-13
PS-053
PS-033, PS-034, PS-035,
PS-076, PS-070
PS-030
PS-041, PS-109
SS-14
PS-103
PS-013
PS-065
SS-05
SS-02
PS-029, PS-060
PS-004
PS-074
PS-062, PS-064, PS-066,
PS-105, PS-068, PS-009,
PS-061, SS-07, PS-026
PS-017
PS-009, SS-07
PS-021
PS-015, PS-016, PS-072
PS-054

SARIKAYA, Abdi Metin
SARIKAYA, Metin
SASAK, Gulsah
ŞAVLI, Haluk
SAYGİLİ, Zubeyde
SEDEF, Samet
ŞEKER, Ayşe
SELVİ ÖZTORUN, Hande
ŞENAY ÖZÇALIK, Merve
ŞENEL, Egemen
ŞENEL YILDIZ, Derya
SENER, Elif Funda
ŞENER, Yusuf
ŞENER, Yusuf Ziya
ŞENER, Yusuf Ziya
ŞENGÜL, Şule
ŞENTÜRK, Ayşe
SEVİNÇ, Can
SEZGİN, Ali
SİPAHİOĞLU, Murat Hayri
SÖNMEZ, Mehmet
SOYDAN, Mehmet
SUNMAN, Hamza
SÜTCÜOGLU, Osman

T

TAHERİ, Serpil
TAK, Hasan
TANRIVERDİ, Özgür
TAŞGIN, Özge
TAŞKIRAN, Emin
TAYŞI, Yalçın
TEKİN, Salih
TEKKARIŞMAZ, Nihan
TİMUÇİN, Meryem
TOĞUN, Mustafa
TOKGÖZ, Bülent
TOLUÇ BAYAM, Berrin Didem
TOMUŞ, Nargüler
TOPKAYA, Aynur Eren
TORAMAN, Aysun
TORUN, Dilek
TÖRÜN, Gülinci
TÖRÜN, Güli̇nci
TUĞLULAR, Zübeyde Serhan
TULUNAY KAYA, Cansın
TUNCA, Hasan
TURGUT, Ali Sait
TURGUTALP, Kenan
TURHAN, Sibel
TÜRKMEN, Funda Müşerref
TÜRKYILMAZ, Serdar
TÜTÜNCÜ, Didem
TÜZÜNER, Acar

U-Ü

ÜÇÜNCÜ, Şehbal Yeşilbaş
ULAŞ, Burcu
ULU, Sena
ULUDAĞ, Koray
ULUSAL OKYAY, Gülay
ULUSOY, Şükrü
ÜNAL, Aydın
ÜNAL, Hilmi Umut
USTA, Ufuk
ÜSTÜNDAĞ, Sedat
UZUN, İlknur

V

VASİ, İbrahim
VELİOĞLU, Arzu
VURAL SOLAK, Gürgün Tuğçe

Y

YALÇIN, Ahmet Uğur
YALÇIN, Ulvi
YALIM, Sümeyra Alan
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PS-026
PS-062, PS-064, PS-066,
PS-105, PS-068, PS-009,
PS-061, SS-07
PS-079
PS-045
PS-090
PS-080, PS-082
PS-002
SS-10
PS-100
PS-023, PS-073, PS-075,
PS-031
PS-013
SS-04
SS-06
SS-11
PS-084
SS-21, SS-14, PS-067,
PS-083, PS-108
PS-003
SS-20
PS-084
SS-04, PS-010
PS-005
PS-032
SS-06
PS-092

İNDEKS

GÜRLER, Müjgan
GÜRSEL EREN, Berna
GÜVENCE, Necmettin
GÜVERCİN, Beyhan
GUZ, Galip
GÜZ, Galip
GÜZEL, Betül
GÜZEL, Fatma Betül

PS-015, PS-016, PS-021,
PS-072, PS-023, PS-073,
PS-075, SS-03, PS-020,
PS-022, PS-024, PS-031
PS-045
PS-025
PS-025
PS-003
PS-090
PS-091
PS-020
PS-015, PS-016, PS-021,
PS-072, PS-023, PS-073,
PS-075, SS-03, PS-022,
PS-024, PS-031

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

SS-04
PS-054
PS-059
PS-080, PS-082
PS-043
PS-087
PS-085
PS-018
PS-063
PS-041
SS-04, PS-010
PS-078
PS-106
PS-080
PS-025, PS-053
PS-018
PS-073, PS-031
PS-072
PS-071
SS-12
PS-059
PS-087
PS-086, PS-012, PS-101,
PS-030
SS-21
PS-013
PS-004
PS-023, PS-022, PS-024,
PS-031
SS-14
PS-004
PS-091
PS-022
PS-036
PS-029, PS-060
PS-007, PS-003, PS-004,
PS-005
SS-04, PS-010
SS-03
PS-082
PS-048, PS-049, PS-050,
PS-051, PS-052
SS-04
PS-032
PS-071
PS-041
SS-16
SS-06
PS-097

95

19.

ULUSAL HiPERTANSiYON

İNDEKS

VE BöBREK KONGRESi

YALIM, Zafer
YAVUZ, Mahmut
YAVUZ, Serkan
YAYAR, Özlem
YAZICI, Cevat
YEĞENAĞA, Itır
YEKDEŞ, Ali Cem
YEŞİLTEPE, Ali
YETİSKİN, Neslihan
YILDIRIM, İbrahim
YILDIRIM, Tolga
YILDIRIM, Yasar

96

PS-097
PS-077
SS-20
PS-014, PS-060, PS-029,
SS-09
PS-010
PS-040, PS-038
PS-042, PS-055, PS-056,
PS-057, PS-058
SS-17
PS-090
PS-006
SS-11, PS-084
PS-085

YILDIZ, Abdülmecit
YILDIZ, İdris
YILDIZ, Yusuf Selçuk
YİLDİZ, Abdülmecit
YILDIZLAR, Ahmet
YILMAZ, Ebru
YILMAZ, Hakkı
YILMAZ, Mahmut İlker
YILMAZ, Mehmet Emin
YILMAZ, Nevin
YILMAZ, Nisbet
YILMAZ, Rahmi
YILMAZ, Şeref Rahmi

PS-074, SS-05, PS-027
PS-007
PS-022
PS-077
PS-004
PS-004
PS-001, PS-006, PS-096,
SS-08
SS-03
PS-085
PS-059
PS-100, PS-098
SS-11
PS-084

HASTALIKLARI ELEXUS OTEL GiRNE,

YILMAZ, Tuğba
YILMAZ, Üstün
YILMAZ, Zülfükar
YILMAZ AVCIOĞLU, Banu
YIRGIN, Gökhan
YORGUN, Hikmet
YURTTUTAN, Nursel
YÜCEL AYBAL, Berna
YÜREKLİ, Ezgi

Z

ZARARSIZ, Gökmen
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PS-021
PS-062, PS-064, PS-066,
PS-105, PS-068, PS-009,
PS-061, SS-07, PS-026
PS-085
PS-019
PS-099, SS-19
SS-06
PS-016, PS-021
PS-013
PS-044
SS-04

TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK
HASTALIKLARI DERNEĞİ
Konur Sokak 38/11 Kızılay / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 - 417 31 25 - F: +90 312 - 417 31 26
www.turkhipertansiyon.org
facebook.com/turkhipertansiyon
twitter.com/t_Hipertansiyon

İcadiye Caddesi No: 3 Kuzguncuk
34674 İstanbul / TÜRKİYE
T:+90 216 310 11 00 - F:+90 216 310 06 00
info@genx.com.tr-www.genx.com.tr
facebook.com/GENXKONGRE
twitter.com/GENX_KONGRE
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