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KONGRE BİLİMSEL KURULU
Dr. Harun Akar
Dr. Fehmi Akçiçek
Dr. Beril Akman
Dr. Emel Akoğlu
Dr. Tekin Akpolat
Dr. Ömer Akyürek
Dr. M. Rıza Altıparmak
Dr. Kadriye Altok
Dr. Bülent Altun
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Nurol Arık
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Erkin Ark
Dr. Müveddet Rezzan Ataman
Dr. Kenan Ateş
Dr. Zeki Aydın
Dr. Bilge Aygen
Dr. Mehmet Deniz Aylı
Dr. Dr Alper Azak
Dr. Elif Ari Bakir
Dr. Mustafa Balal
Dr. Musa Bali
Dr. Ali Başçı
Dr. Zerrin Bicik
Dr. Mediha Boran
Dr. Semra Bozfakioğlu
Dr. Necla Buyan
Dr. Kuddusi Cengiz
Dr. Alphan Cura
Dr. Kayser Çağlar
Dr. Ülkem Çakır
Dr. Nuri Çakır
Dr. Taner Çamsarı
Dr. Caner Çavdar
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Turan Çolak
Dr. Murat Çolakoğlu
Dr. Fatih Dede
Dr. S. Muge Değer
Dr. Serap Demir
Dr. Ülver Derici
Dr. Erkan Dervişoğlu
Dr. Kamil Dilek
Dr. Ayhan Doğukan
Dr. Neval Duman
Dr. Soner Duman
Dr. Murat Duranay
Dr. Belda Dursun
Dr. Ruhan Düşünsel
Dr. Fatma Ayerden Ebinc
Dr. Tevfik Ecder
Dr. Sabahat Alışır Ecder
Dr. Bahadır Ege

Dr. Yakup Ekmekçi
Dr. Bülent Erbay
Dr. Yunus Erdem
Dr. Serap Erdine
Dr. İhsan Ergün
Dr. Fevzi Ersoy
Dr. Yasemin Erten
Dr. A. Ergun Ertuğ
Dr. Şehsuvar Ertürk
Dr. Hasan Sadi Güleç
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. Rükiye Kübra Kaynar
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Kenan Keven
Dr. Ahmet Alper Kıykım
Dr. Mehmet Koç
Dr. İsmail Koçyiğit
Dr. Nevrez Koylan
Dr. Sim Kutlay
Dr. Aysun Aybal Kutlugün
Dr. Seyhun Kürşat
Dr. Hasan Micozkadıoğlu
Dr. Sevgi Mir
Dr. Rüya Mutluay
Dr. Bijen Nazlıel
Dr. Gökhan Nergizoğlu
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Yusuf Oğuz
Dr. Ebru Gök Oğuz
Dr. Ercan Ok
Dr. Gulay Ulusal Okyay
Dr. Oktay Oymak
Dr. Ayşe Öner
Dr. Fatma Nurhan Özdemir
Dr. Murat Özdemir
Dr. Rüya Özelsancak
Dr. Çetin Özener
Dr. Gülsüm Özkan
Dr. Savaş Öztürk
Dr. Saime Paydaş
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Ayla San
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu

Dr. Nedim Yılmaz Selçuk
Dr. Kamil Serdengeçti
Dr. Lale Sever
Dr. Mehmet Şükrü Sever
Dr. Neslihan Seyrek
Dr. Siren Sezer
Dr. Aykut Sifil
Dr. Şükrü Sindel
Dr. Savaş Sipahi
Dr. Murat Hayri Sipahioğlu
Dr. Mehmet Soydan
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. Erhan Tatar
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Zeki Tonbul
Dr. Dilek Torun
Dr. Hüseyin Töz
Dr. Serhan Tuğlular
Dr. Zübeyde Serhan Tuğlular
Dr. Faruk Hilmi Turgut
Dr. Emre Tutal
Dr. Yaşar Tülbek
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Özkan Ulutaş
Dr. Celalettin Usalan
Dr. Murat Üre
Dr. Sedat Üstündağ
Dr. Abdulgaffar Vural
Dr. Gülşen Yakupoğlu
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Ünal Yasavul
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. Müjdat Yenicesu
Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
Dr. Tolga Yıldırım
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Şeref Rahmi Yılmaz
Dr. Zeki Yılmaz
Dr. Mustafa Yurtkuran
Dr. Ayşegül Zümrütdal

*İsimler soyisme göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

Dr. Zerrin Bicik

Dr. S. Müge Değer

Dr. Ülver Derici

Dr. Belda Dursun

Dr. Ruya Mutluay

Dr. Oktay Oymak

Dr. Gülsüm Özkan

Dr. Saime Paydaş

Dr. Şükrü Sindel

Dr. Şule Şengül

Dr. Hülya Taşkapan

Dr. Emre Tutal

Dr. Sükrü Ulusoy

Dr. Tolga Yıldırım

*İsimler soyisme göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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KONUŞMACILAR
Dr. Harun Akar
Dr. Tekin Akpolat
Dr. Ömer Akyürek
Dr. Sabahat Alışır Ecder
Dr. Elif Arı Bakır
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Kenan  Ateş
Dr. Aysun Aybal Kutlugün
Dr. Zeki Aydın
Dr. Fatma  Ayerden Ebınç
Dr. Mehmet Deniz Ayli
Dr. Alper Azak
Dr. Kayser Çağlar
Dr. Nuri Çakır
Dr. Ülkem Çakır
Dr. Serpil Müge Değer
Dr. Serap Demir
Dr. Belda Dursun

Dr. Bahadır Ege
Dr. Serap Erdine
Dr. İhsan Ergün
Dr. Franvesco Fıcı
Dr. Hasan Sadi Güleç
Dr. Rukiye Kübra Kaynar
Dr. İsmail Koçyiğit
Dr. Seyhun Kürşat
Dr. Rüya Mutluay
Dr. Bijen Nazlıel
Dr. Ebru Gök  Oğuz
Dr. Murat Özdemir
Dr. Rüya Özelsancak
Dr. Gülsüm Özkan
Dr. Savaş Öztürk
Dr. Nıcolas Roberto Robles
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Dr. Aykut Sifil

Dr. Ece Sindel
Dr. Savaş Sipahi
Dr. Murat Hayri Sipahioğlu
Dr. Sevgi Şahin
Dr. Garip Şahin
Dr. Erhan  Tatar
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Zübeyde Serhan Tuglular
Dr. Faruk Hilmi Turgut
Dr. Emre Tutal
Dr. Gülay Ulusal Okyay
Dr. Özkan  Ulutaş
Dr. Murat Üre
Dr. Sedat Üstündağ
Dr. Tolga Yıldırım

OTURUM BAŞKANLARI
Dr. Beril Akman
Dr. Emel Akoğlu
Dr. Kadriye Altok
Dr. Bülent Altun
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Müveddet Rezzan Ataman
Dr. Musa Bali
Dr. Ali  Başcı
Dr. Zerrin Bicik
Dr. Semra Bozfakıoğlu
Dr. Taner Çamsarı
Dr. Caner Çavdar
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Ülver Derici
Dr. Kamil Dilek
Dr. Neval Duman
Dr. Soner Duman
Dr. Süleyman Tevfik Ecder
Dr. Yunus Erdem
Dr. Fevzi Ersoy

Dr. Şehsuvar Ertürk
Dr. Betül Kalender Gönüllü
Dr. Gülçin Kantarcı
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Mansur Kayataş
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Nevrez ( Mr)  Koylan
Dr. Gülizar Manga Şahin
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Ercan Ok
Dr. Oktay Oymak
Dr. Ayşe Öner
Dr. Fatma Nurhan Özdemir
Dr. Çetin Özener
Dr. Saime Paydaş
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Ayla  San
Dr. Nedim Yılmaz Selçuk
Dr. Neslihan Seyrek
Dr. Siren Sezer

Dr. Şükrü Sindel
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Saniye Şen
Dr. Şule Şengül
Dr. Hülya Taşkapan
Dr. Zeki Halil Tonbul
Dr. Dilek Torun
Dr. Hüseyin Töz
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Abdulgaffar Vural
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. Müjdat Yenicesu
Dr. Alaattin  Yıldız
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Rahmi Yılmaz

*İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.
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KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR

Abbott Laboratuvarları İth. İhr. ve Ltd. Şti.

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş

Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş

Alexion İlaç Tic. Ltd. Şti.

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş

Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.  

Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş 

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Berk Sağlık Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti

Boehringer Ingelheim İlaç Tic A.Ş

Daiichi-Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti.

Dem İlaç San. ve Tic. A.Ş

Deva Holding A.Ş

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş

Eczacıbaşı-Shire Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş

Farmatek İlaç San. Ve Tic. A.Ş

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş

İbrahim Etem Menarini 

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş

Mesitaş A.Ş.

Merck Sharp Dohme İlaç 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

Sanofi İlaçları Ltd. Şti.

Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş

Sasan Sağlık Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı

Vem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
*Alfabetik olarak sıralanmıştır.
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9 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA

16:00-17:00 SALON A

AÇILIŞ OTURUMU

Hipertansiyonun Dünü Bugünü ve Yarını

Oturum Başkanı: Dr. Şükrü Sindel
Konuşmacılar: Dr. Serpil Müge Değer, Dr. Ülver Derici

17:00-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Özkan, Dr. Şükrü Ulusoy

SS-001 Renal transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Kan Manganez Seviyesi ile Beyin MRI Bulgularının İlişkisi

SS-002 Böbrek Nakil Hastalarının Akciğer Fonksiyonlarında İyileşme: Ön Çalışma

SS-003 Böbrek Nakli Hastalarında Osteoporoz ve Serum Sklerostin Düzeyleri

SS-004 Kronik böbrek yetmezlikli veya Böbrek nakilli hastalarda serum sklerostin düzeyi ile karotis intima-media plak ve kalınlığı arasındaki 
ilişkinin incelenmesi

SS-005 Böbrek Nakilli Hastalarda Ürik Asit Yüksekliği ve Hiperglisemi Rejeksiyon Gelişimi İçin Risk Faktörleridir: Tek Merkez Deneyimi

SS-006 Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Takrolimus ve Siklosporin ile Gözlenen İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi

19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ 

10 MAYIS 2018 PERŞEMBE

09:00 - 09:55 SALON A

KONFERANS
Hipertansiyon Arenası Yeniden Hareketlendi

Oturum Başkanları: Dr. Turgay Arınsoy, Dr. Bülent Altun

09:00-09:20 Neden yeni bir kılavuza ihtiyaç duyuldu?
Dr. Mustafa Arıcı

09:20-09:40 Yeni kılavuz ile ne kazandık? Türkiye hipertansiyon profili 
nasıl etkilendi?
Dr. Serap Erdine

09:40-09:55 Tartışma

09:55 - 10:15
ARA  

POSTER TARTIŞMASI / Oturum Başkanları: Dr. Garip Şahin, Dr. Ebru Gök Oğuz, Dr. İsmail Koçyiğit, Dr. Tolga Yıldırım, Dr. Murat Üre 
(PS 001- PS 052)

10:15 - 11:30 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Diyabet ve Hipertansiyon

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Neslihan Seyrek

10:15-10:35 Türkiye’de diyabet profili 
Dr. Nuri Çakır

10:35-10:55 Diyabetik yaşlı hasta: Hedef kan basıncı? 
Düşürmek her zaman iyi midir?
Dr. Kenan Ateş

10:55-11:15 Diyabetiklerde maskeli hipertansiyon
Dr. Gülsüm Özkan

11:15-11:30 Tartışma

SEMPOZYUM  
Sık rastlanan ve Unutulmaması Gereken Bulgu: Albuminuri 

Common; Should Not Be Forgatten: Albuminuria 
Oturum Başkanları: Dr. Nevrez Koylan, Dr. Gültekin Süleymanlar

10:15-10:45 Türkiye’de Albuminuri Prevalansı: PAIT Araştırması 
Sonuçları 
Prevalence of albuminuria in Turkey: Results of PAIT 
survey
Francesco Fici, MD

10:45-11:15 Mikroalbuminuri Tedavisi: Nasıl Yapılır 
Microalbuminuria treatment: HOW TO DO?
Nicolas Roberto Robles, MD 

11:15-11:30 Tartışma

11:30 - 11:45 ARA 

11:45 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU    

Dünden Bugüne Hipertansiyon Tedavisi

Konuşmacılar: Dr. Tevfik Ecder, Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
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10 MAYIS 2018 PERŞEMBE

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30 - 14:00 SALON A SALON B

KONFERANS
Yeni Antidiyabetikler Kan Basıncını Etkiler mi?

Oturum Başkanları: Dr. Ali Başçı, Dr. Kamil Dilek
Konuşmacı: Dr. Sebahat Alışır Ecder

13:50-14:00 Tartışma

KONFERANS
Doz Savaşları: Düşük Doz Salisilat Yüksek Doz Salisilata Karşı

Oturum Başkanları: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Siren Sezer
Konuşmacı: Dr. Sadi Güleç

13:50-14:00 Tartışma

14:00 - 14:15 ARA 

14:15 - 15:00

UYDU SEMPOZYUMU 

Kanaate Karşı Kanıtlar 
Hipertansiyon Tedavisinde Güncellemeler

Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem

Konuşmacılar: Dr.Oktay Ergene, Dr.Yunus Erdem

15:00 - 15:30 ARA

15:30 - 16:30 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Hipertansiyon Tedavisinde Cinsiyet Ayrımı Var mıdır?

Oturum Başkanları: Dr. Saniye Şen, Dr. Zeki Tonbul

15:30-15:55 Vardır
Dr. Kayser Çağlar

15:55-16:20 Yoktur
Dr. Rüya Mutluay

16:20-16:30 Tartışma

SEMPOZYUM
Bitmeyen Senfoni: Kemik Mineral Bozuklukları

Oturum Başkanları: Dr. Fevzi Ersoy, Dr. Ali Rıza Odabaş

15:30-15:55 Hangisi Daha Kötü? Fosfor,  Parathormon
Dr. Seyhun Kürşat

15:55-16:20 Ne zaman, nasıl tedavi edelim?: Olgularla
Dr. Bülent Tokgöz

16:20-16:30 Tartışma

16:30 - 16:45 ARA 

16:45 - 17:55 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Obez Hipertansif Hastaları Nasıl Tedavi Edelim?

Oturum Başkanları: Dr. Musa Bali, Dr. Mahmut Yavuz

16:45-17:05 Obezite ve hipertansiyon ilişkisi
Dr. Belda Dursun

17:05-17:25 Medikal Tedavi: Ne zaman, Nereye Kadar?
Dr. İhsan Ergün

17:25-17:45 Bariatrik cerrahi ve kan basıncı
Dr. Bahadır Ege

17:45-17:55 Tartışma

PANEL
Nefrolojide Malpraktis  

Oturum Başkanı: Dr. Abdulgaffar Vural 

16:45-17:20 Hekimin hukuki sorumluluğu - vakalarla anlatım
Av. Ece Sindel

17:20-18:20 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Öner, Dr. Dilek Torun

SS-007 Böbrek nakilli hastalarda serum endocan düzeyi hipertansiyon 
ve böbrek fonksiyonlarının kaybı ile ilişkili midir?

SS-008 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda inflamatuar 
biyobelirteçlerle birlikte oksidatif stresin ve ilgili enzim 
polimorfizmlerinin değerlendirilmesi

SS-009 Böbrek Nakli Olan Çocuklarda Fırsatçı Parazit Enfeksiyonları

SS-010 HCV pozitif Diyaliz Hastalarında Yeni Tedaviler ve Sonuçları

SS-011 Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılanma 
farkındalığı

SS-012 Son Dönem Böbrek Hastalığında Vücut Sıvı Kompozisyonu ile 
Ekokardiyografik Doku Doppler Ölçümleri Arasındaki İlişki

19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ 

7



11 MAYIS 2018 CUMA

09:00 - 10:15 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Nasıl Yapalım? 

Oturum Başkanları: Dr. Rezzan Ataman, Dr. Çetin Özener

09:00-09:20 Kan basıncını nasıl ölçelim ve izleyelim? 
Dr. Elif Arı Bakır

09:20-09:40 Ayaktan kan basıncı ölçüm cihazı raporlarını nasıl 
yorumlayalım?
Dr. Fatma Ayerden Ebinç

09:40-10:00 Dirençli hipertansiyonu nasıl değerlendirelim?
Dr. Faruk Hilmi Turgut

10:00-10:15 Tartışma

SEMPOZYUM
Kronik Böbrek Hastalığında Kardiyovasküler Cerrahi 

Oturum Başkanları: Dr. Fatma Nurhan Özdemir, Dr. Alaattin Yıldız

09:00-09:20 Cerrahi öncesi hazırlık ve antihipertansif  tedavi yönetimi
Dr. Alper Azak

09:20-09:40 Post-op Takip: Ne zaman diyalize alalım? 
Dr. Gülay Ulusal Okyay

09:40-10:00 Post-op RRT Seçimi: Hangisi en doğru? 
Hemodiyaliz, sürekli tedaviler
Dr. Murat Sipahioğlu

10:00-10:15 Tartışma

10:15 - 10:45
ARA  

POSTER TARTIŞMASI / Oturum Başkanları: Dr. Emre Tutal, Dr. Rüya Özelsancak, Dr. Kübra Kaynar, Dr. Aysun Aybal Kutlugün, Dr. Serpil Müge Değer 
 (PS 053- PS 105)

10:45 - 11:30 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Kronik Böbrek Hastalığının Yavaşlatılmasında Hangisi Daha Etkili?

Oturum Başkanları: Dr. Meltem Pekpak, Dr. Tevfik Ecder

10:45-11:00 ACE inhibitörü daha etkili
Dr. Harun Akar

11:00-11:15 ARB daha etkili
Dr. Sedat Üstündağ

11:15-11:30 Tartışma

SEMPOZYUM
“Blue Zone”, Taş Devri, Tansiyon

Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Semra Bozfakioğlu
Konuşmacı: Dr. Tekin Akpolat

11:15-11:30 Tartışma

11:30 - 11:45 ARA 

11:45 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU  

Ürik Asit Dost mu Düşman mı?

Konuşmacılar:  Dr. İhsan Ertenli, Dr. Yunus Erdem

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30 - 14:00 SALON A SALON B

KONFERANS
Hipertansif Hastada Atriyal Fibrilasyon

Oturum Başkanları: Dr. Caner Çavdar, Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Konuşmacı: Dr. Ömer Akyürek

13:50-14:00 Tartışma

KONFERANS
Her Diyaliz Mutlu Sonla mı Biter?

Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman,  Dr. Müjdat Yenicesu
Konuşmacı: Dr. Aykut Sifil

13:50-14:00 Tartışma

14:00 - 14:15 ARA 

14:15 - 15:00

UYDU SEMPOZYUMU  

Yeni Kılavuzlarda Değişmeyen Kanıtlar

Konuşmacılar:  Dr. Hakan Karpuz, Dr. Mustafa Arıcı

15:00 - 15:15 ARA 
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11 MAYIS 2018 CUMA

15:30 - 16:30 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Tek Sebep: Üç Farklı Sonuç

Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Çeliker, Dr. Kadriye Altok

15:30-15:50 Hipertansif böbrek hastalığı
Dr. Özkan Ulutaş

15:50-16:10 Hipertansif kalp hastalığı
Dr. Murat Özdemir

16:10-16:30 Hipertansif Serebrovasküler olay
Dr. Bijen Nazlıer

16:30-16:45 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Uğur Yalçın, Dr. Zerrin Bicik

SS-013 Böbrek Biyopsisini Kim Yapmalı? Nefrolog mu? Radyolog mu?

SS-014 IgA nefropatili hastalarda shear wave elastografi yöntemi ile 
tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi

SS-015 Büyük soliter basit böbrek kisti serum renalaz ve 
anjiotensinojen seviyeleri üzerine etkili midir?

SS-016 Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Hastalarında 
Artmış Toplam Böbrek Hacmi ile Renal ve Kardiyovasküler 
Olayların İlişkisi

SS-017 Omega-3 desteğinin diyabetik kronik böbrek hastalarında 
glisemik kontrol ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisinin 
incelenmesi

SS-018 Nefroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastaneye Yatış 
Prokalsitonin Düzeyi Mortalitenin Belirleyicisidir

SS-019 Geriatrik hastalarda glomerüler filtrasyon hızı(GFH) ile kırılganlık 
arasındaki ilişki

SS-020 Acil koroner anjiografi uygulanan hastalarda kontrast madde 
nefropatisi gelişme insidansı ve klinik sonlanım

16:45 - 17:30

UYDU SEMPOZYUMU 

Tuzlu mu, tuzsuz mu? 

Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem

Konuşmacılar: Dr. Bülent Altun, Dr. Ülver Derici, Dr. Yunus Erdem, Dr. Tanju Besler,  Begüm Mutuş

19:00-21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ 
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12 MAYIS 2018 CUMARTESİ

09:00 - 10:15 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Gebelik ve Böbrek

Oturum Başkanları: Dr. Saime Paydaş, Dr. Ercan Ok 

09:00-09:30 Kronik böbrek hastası gebe kalmak istiyor
Dr. Serap Demir

09:30-10:00 Böbrek Nakli Hastası gebe kalmak istiyor
Dr. Zeki Aydın

10:00-10:15 Tartışma

SEMPOZYUM
Renal Transplantasyon Sonrası Sorular ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları: Dr. Aydın Türkmen, Dr. Hüseyin Töz

09:00-09:20 Diyabet
Dr. Sevgi Şahin

09:20-09:40 Hipertansiyon
Dr. Erhan Tatar

09:40-10:00 Hiperlipidemi
Dr. Ülkem Çakır

10:00-10:15 Tartışma

10:15 - 10:30 ARA 

10:30 - 11:00 SALON A SALON B

KONFERANS
RAS Blokajında Önemli Bir Engel Hiperkalemi ve Tedavisi 

Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Gülçin Kantarcı
Konuşmacı: Dr. Zübeyde Serhan Tuğlular

10:50-11:00 Tartışma

KONFERANS
Diyalizde Anemi Tedavisi: Demir İle Eritropoetin Eş Değer mi?

Oturum Başkanları: Dr. Emel Akoğlu, Dr. Oktay Oymak
Konuşmacı: Dr. Savaş Sipahi

10:50-11:00 Tartışma

11:00-11:15 ARA 

11:15 - 12:00

UYDU SEMPOZYUMU 

Birlikte Gidilecek Daha Çok Yolumuz Var

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Arıcı

Konuşmacı: Dr. Kubilay Ukinç

12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30 - 14:30 SALON A SALON B

SEMPOZYUM
Tavuk mu ? Yumurta mı?

Oturum Başkanları: Dr. Nedim Yılmaz Selçuk,  Dr. Hülya Taşkapan

13:30-13:55  Hiperürisemi, hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı
Dr. Deniz Aylı

13:55-14:20 Hiperürisemi: Eski düşmana yeni tedaviler ve getirdikleri
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu

14:20-14:30 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanları: Dr. Gülizar Manga Şahin, Dr. Beril Akman

SS-021 KBH hastalarında acil koroner anjiografi sonrasında kontrast 
madde nefropatisi gelişimi ile ilişkili faktörler

SS-022 Dirençli ailesel akdeniz ateşinde anti IL-1 tedavilerin etkinliği ve 
güvenliği

SS-023 Ağır proteinürisi olan veya olmayan hastalarda biyopsi ile 
kanıtlanmış böbrek hastalıklarının klinikopatolojik özellikleri: Tek 
merkez deneyimi

SS-024 Radyokontrast nefrotoksisitesi dexpantenol ile önlenebilir mi?

SS-025 Iga Nefropatisinde Prognostik Belirteçler: Renal Biyopsi 
Verilerinin Önemi

SS-026 Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olan kalp yetmezliği 
hastalarında serum VEGF ve sVEGFR-1 seviyeleri

14:30 - 15:15

UYDU SEMPOZYUMU      

NOPOTasyum, No Problem- Kronik Böbrek Hastalığında Hiperpotasemi Tedavisi

Konuşmacılar: Dr. Fevzi Ersoy, Dr. Gültekin Süleymanlar

15:15 - 15:30 ARA 
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12 MAYIS 2018 CUMARTESİ

15:30 - 16:30 SALON A SALON B

KONFERANS
Eski Hastalıklar, Yeni Tedaviler

Oturum Başkanları: Dr. Itır Yeğenağa, Dr. Soner Duman

15:30-15:55 Glomerulonefritlerde steroid dışı tedaviler 
Dr. Savaş Öztürk

15:55-16:20 Ailevi akdeniz ateşi hastalığında kolşisin dışı tedaviler 
Dr. İsmail Koçyiğit

16:20-16:30 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER 5
Oturum Başkanları: Dr. Mansur Kayataş, Dr. Betül Kalender Gönüllü

SS-027 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Süksinat 
seviyelerinin Rolü, Hipoksi-Teşvik edici Faktör-1 alfa ve IL-1β 
Genlerinin Ekspresyonu ile olan ilişkisi

SS-028 Deneysel sklerozan enkapsüle peritonit modelinde adalimumab 
tedavisinin etkinliği

SS-029 Yaşlı hastalarda dolaşan mikropartiküllerin hipertansiyon ve 
kardiyovasküler hastalık belirteçleri ile olan ilişkisi

SS-030 Yeni tanı hipertansif hastalarda serum endocan düzeylerinin 
ateroskleroz ve inflamasyonla ilişkisi

SS-031 Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Tutulumu İçin Elde Edilen 
Artmış Karotid – Femoral Nabız Dalga Hızı ve Ana Karotid Arter 
Intima-media Kalınlığının İlişkisi

SS-032 Yeni tanı hipertansif hastalarda dipper, non-dipper 
hipertansiyonun ürik asit düzeyi ve klerensi ile ilişkisi

16:30-16:45 ARA 

16:45 - 17:45 SALON A

Kongrenin 20 Yıllık Hikayesi 
Ödül Töreni

Dilek ve Temenniler

Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer

19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ 

13 MAYIS 2018 PAZAR

08:30-09:00 SALON A

20. KONGREDEN  AKILDA KALANLAR (İNTERAKTİF OTURUM)
Oturum Başkanları: Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Rahmi Yılmaz
Konuşmacılar: Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer

09:00 - 10:00 SALON A

Akılcı İlaç Oturumu
Nefrolojide  akılcı ilaç kullanımı

Oturum Başkanları: Dr. Yunus Erdem, Dr. Şule Şengül
Konuşmacı: Dr. Serpil Müge Değer
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SS-001 Renal transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi 
Hastalarında Kan Manganez Seviyesi ile Beyin MRI Bulgularının 
İlişkisi
Esra Akcan1, Sultan Özkurt2, Garip Şahin2, Ahmet Uğur Yalçın2, 
Baki Adapınar3

1Eskişehir Devlet Hastanesi,Radyoloji Bölümü,Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji BD, Eskişehir
3Özel Acıbadem Eskişehir Hastanesi,Radyoloji Bölümü,Eskişehir
Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda çeşitli faktör-
ler eser elementlerin kan ve doku düzeylerini etkileyebilir. Hemodiyaliz (HD) 
uygulanan hastalarda manganez birikimini gösteren bazal gangliyon hipe-
rintensitesi ile ilgili birkaç çalışma bulunmaktadır.Bu çalışmada, manganez 
(Mn) birikiminin göstergesi olarak bazal ganglionlarda intensite değişiklik-
lerininin araştırılması ve bunun HD, periton diyalizi (PD) ve böbrek nakli 
yapılan hastalarda kan manganez seviyeleri ( ICP / MS tekniği kullanılarak) 
ile olan ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 20 HD, 20 PD, 20 böbrek nakli yapılan hasta ve 
20 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmesi, tüm gruplardan kan manganez se-
viyeleri ve bazal gangliyon hiperintensitesi için kraniyal manyetik rezonans 
görüntüleme (MRI) çalışması yapılması planlanmıştır.
Bulgular: Kan manganez seviyeleri tüm çalışma gruplarında benzer bulun-
du (p = 0.308), buna karşın manganez birikimini gösteren simetrik bazal 
gangliyon hiperintensitesi yalnızca HD hastalarında saptandı (p = 0.001).
Sonuç: Bazal gangliyonlarda manganez birikiminin mevcut olduğunu 
düşündüren görüntüleme bulgularının yalnızca HD hastalarında olması, 
manganez birikiminin, üremi ve böbrek yetmezliğinden ziyade hemodiya-
liz yönteminin kendisinden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Daha 
önceki çalışmalarda, hemodiyalizin bu değişikliklere niçin sebep olduğunun 
mekanizmaları açıkça tanımlanmadığı için, bu konuda daha ileri çalışmalar 
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Manganez, Pallidal İndeks

SS-002 Böbrek Nakil Hastalarının Akciğer Fonksiyonlarında İyileşme: 
Ön Çalışma
Alpaslan Altunoğlu1, Barış Mustafa Poyraz2, Fatma Tamara Köroğlu3, 
Ebru Şengül Şeref Parlak4, Oktay Bağdatoğlu1, Erhan Şimşek3, Müjdat 
Batur Canöz5, Bahar Gürlek Demirci6, Mehmet Kılıç7

1Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Ankara
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Ankara
5Özel Yalova Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Yalova
6Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Ankara
7Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara
Amaç: Takrolimus (Tak), mikofenolat mofetil (MMF) ve prednizolon; böb-
rek nakli sonrasında kullanılan temel immunsüpresif ilaçlar olup, genel 
kanıya göre böbrek nakli tedavisinin yapı taşını Tak oluşturmaktadır. Lite-
ratürde takrolimusun akciğer nakli sonrasında bronşiolitis obliteransta ve 
bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalıklarında 
kullanımına dair çalışmalar da mevcuttur. Bunun gibi MMF tedavisinin skle-
roderma kaynaklı interstisyel akciğer hastalığında daha düşük dozlarda bile 
etkili olduğunu gösteren bildiriler bulunmaktadır.
Biz bu çalışmamızda, altta yatan akciğer hastalığı olmadığı bilinen böbrek 
nakilli hastalarda, akciğer fonksiyonlarının takibi sonucu ortaya çıkan ön 
verileri paylaşmayı amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Bu ön çalışmada standart immünsüpresif tedavi almakta 
olan 51 böbrek nakil hastası yer aldı. Hastalardan 19’u kadın ve 32’si erkek 
iken, ortalama 49.76 yaş ile hastaların yaşı 23 – 67 yaş arasında değişmek-
teydi. Veriler Ocak 2015 – Ocak 2018 tarihleri arasındaki poliklinik başvu-
rularının retrospektif incelemesi ile toplanıldı. Veri dahilinde spirometri, CO 
difüzyon testleri, hastaya özel Tak dozu ve serum Tak değeri kayıt edildi. 
Spirometri, böbrek naklinden önce (bazal değer), böbrek naklinden 3-9 ay 
sonra ve 1 yıl sonra olacak şekilde üç kez uygulanmıştı. 
Bulgular: Nakil öncesi Zorlu Vital Kapasite (FVC) ortalama değeri %80.2 ± 
1.5 standart sapma (SS) olarak hesaplanırken, böbrek naklinden 1 yıl son-
raki değer %92.3 ± 19 SS idi. Aradaki fark istatistik olarak anlamlı bulundu 
(p=0.001). Nakil öncesi Zorlu Ekspirasyonun 1. Dakikası (FEV1) ortalama 
değeri %78.2 ± 0.7 SS hesaplandı. Böbrek naklinden 1 yıl sonraki değer ise 
%86.3 ± 17 SS hesaplanırken aradaki fark yine istatistik olarak anlamlı idi 
(p=0.031). FEV1 değerinin nakil sonrası 3-9.aylar arası yapılan ölçümlerde 
ortalaması %93.8 ± 19.3 SS hesaplandı. Nakil sonrası 1.yılda ölçülen FEV1 
ortalaması ise %86.3 ± 17 SS idi. Bulgular kıyaslandığında, istatistik olarak 
anlamlı fark mevcuttu (p=0.018). 
Spirometri ile eş zamanlı uygulanan CO difüzyon test sonuçları kıyaslandı-
ğında anlamlı fark izlenmedi. 

Sonuç: Bu ön çalışmamızda; uygun immünsüpresif tedavi ve yerinde göz-
lem ile, böbrek nakilli hastalarda akciğer fonksiyonlarının korunduğunu ve 
hatta iyileştiğini gözlemledik. Görece yaşlı sayılabilecek ön çalışma grubu-
muzda yaşlanmayla birlikte FEV1’de düşüş olması beklentisine rağmen, 
artış tespit edilmesi ise ayrıca önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakil, Spirometri, takrolimus, mikofenolat, 
akciğer fonksiyonları
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SS-003 Böbrek Nakli Hastalarında Osteoporoz ve Serum Sklerostin 
Düzeyleri
Orçun Altunören, Ertuğrul Erken, Özkan Güngör
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji B.D
Amaç: Böbrek nakli hastalarında osteoporoz sıklığı %15-56 arasında değiş-
mektedir. Hastalar kemik kitlesinin büyük kısmını ilk 1 yılda kaybetmektedir. 
Sklerostin wnt yolağını inhibe ederek osteobastların terminal farklılaşması-
nı önleyen ve böylece kemik yapımını durduran, primer olarak osteositler-
den salınan bir glikopeptittir. Böbrek nakli dışındaki hasta popülasyonunda 
osteoporoz ile sklerostin arasındaki ilişki çok çalışılmış olup antisklerostin 
tedaviler araştırma aşamasındadır. Böbrek nakli hastalarında ise osteopo-
roz ile sklerotin ilişkisini inceleyen yeterli sayıda çalışma mevcut değildir.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya böbrek nakli sonrası en az 6 ay geçmiş, 18 yaş 
üstü 78 böbrek nakli hastaları alındı. Böbrek naklinden sonra 6 aydan kısa 
süre geçmiş olanlar, 18 yaş altı olan hastalar, paratiroid adenomu olduğu 
bilinen hastalar, paratiroidektomi geçirmiş olan hastalar, olası tanı konma-
mış paratiroid adenomu ihtimali nedeniyle iPTH>300 pg/ml olan hastalar 
çalışma dışı bırakıldı. Yaş ve cinsiyet gibi demografik veriler ile nakil sonrası 
geçen süre, kullanılan immünsupresif ilaçlar, toplam Kortikosteroid (TKS) 
ve takrolimus dozu (TTD), menopoz varlığı bilgileri kaydedildi. Kemik yo-
ğunluğu (BMD) ölçümü DEXA ile sol femur boynu ve L1-4. vertebralardan 
yapılarak BMD, T ve Z skorları elde edildi. Hastalar osteoporotik (OPRS) ve 
non-osteoporotik (N-OPRS) olarak iki gruba ayrıldı. Osteoporoz tanısı için 
Dünya sağlık örgütü (WHO) ve Uluslarası Dansitometry Cemiyeti (ISCD) 
kriterleri kullanıldı. Buna göre postmenapozal kadınlar ve 50 yaşından bü-
yük erkeklerde T skoru -2,5 ve daha düşük olanlar osteoporotik, T skoru 
-2,5 dan daha yüksek olanlar nonosteoporotik olarak sınıflandırıldı. Pre-
menapozal kadınlar ve 50 yaşından küçük erkeklerde Z skoru -2,0 ve daha 
düşük olanları osteoporotik, Z skoru -2,0 dan daha yüksek olanlar nonos-
teoporotik olarak sınıflandırıldı. Hastaların üre, kreatinin, Ca, P, Albumin, 
Alkalen fosfataz (ALP), intact Parathormon (iPTH) düzeyi (iPTH), 25(OH)D2 
düzeyleri standart yöntemlerle ölçüldü. Sklerostin düzeyi ELIZA ile sabah 
aç karna alınan kandan ölçüldü. Hastaların eGFR’leri MDRD 4 formülü ile 
hesaplandı. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 78 böbrek nakli alıcısının demografik verileri 
tablo 1 de özetlenmiştir. Hastaların yaş ortalaması 40,8±12,6 yıl olup %70 
i erkeklerden oluşmaktaydı. Tüm hastaların %43,6’sında osteoporoz mev-
cuttu. Hastaların % 89’u takrolimus, % 6’sı siklosporin, % 5’i ise mTOR in-
hibitörü içeren üçlü immünsupresif rejim kullanmaktaydı. OPRS ve N-OPRS 
grupların özellikleri tablo 2 de özetlenmiştir. OPRS ve N-OPRS hastaları cin-
siyet dağılımı, ortalama yaş, transplantasyon sonrası geçen süre, TKD, TTD, 
eGFR, albumin, Ca, P, ALP düzeyleri açısından farklı değildi (p>0,05). OPRS 
hastalarının serum sklerostin düzeyi N-OPRS hastalarına göre anlamlı de-
recede düşük iken (Sırasıyla 405,9±234,9 ve 521,7±233,5 ng/dl, p=0,035), 
iPTH düzeyleri daha yüksekti (Sırasıyla 110,9±68,0 ve 84,8±41,4 pg/ml, 
p=0,04). Serum sklerostin seviyeleri yalın korelasyon analizinde iPTH, TKD, 
25(OH)D2 düzeyi, transplantasyondan sonra geçen süre, eGFR ve lomber / 
kalça BMD veya T skor ile korole bulunmadı (p>0,05). Sklerostin düzeyi yaş 
ile zayıf pozitif (p=0,04 r= 0,22) ve lomber Z skoru ile zayıf pozitif (p=0,024 
r=0,23) korole idi. Çoklu regresyon analizi ile lomber ve femur boynu BMD 
üzerine etkili faktörler incelendiğinde sklerostin düzeylerinin, yaş ve toplam 
kortikosteroid dozunun lomber veya femur boynu T skoru veya BMD üze-
rine etkili olmadığı görüldü. Yalnızca iPTH düzeyleri lomber BMD ve T skor 
üzerine olumsuz etkiye sahipti (BMD için p=0,02 ve %95CI= -0,002-0,000; 
T skor için p=0,036 ve %95CI= -0,13-0,000). 
Sonuç: Bizim hastalarımızda osteoporoz sıklığı %43 idi. OPRS ve N-OPRS 
hastaları karşılaştırıldığında her iki grubun yaş, cinsiyet, toplam KS ve tak-
rolimus dozu, D vitamini düzeyi, Ca, P ve ALP değerleri bakımından benzer 
olduğu ancak beklenenin aksine OPRS grubunda N-OPRS grubuna göre 
serum sklerostin düzeyinin düşük iken iPTH düzeyinin yüksek olduğu gö-
rüldü. Sklerostin seviyelerinin BMD üzerine etkili olmadığı, sadece iPTH 
düzeyinin BMD üzerine etkili olduğu görüldü. Bu nedenle sklerostin böbrek 
nakli hastalarında osteoporoz gelişimi üzerine etkili bir faktör olmayabilir. 
Skerlostinin osteositlerden salınan bir glikopeptid olması nedeniyle serum 
seviyeleri sadece total osteosit sayısını yansıtıyor olabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Nakli, Kemik Mineral Dansitesi, osteoporoz, Sklerostin

SS-004 Kronik böbrek yetmezlikli veya Böbrek nakilli hastalarda 
serum sklerostin düzeyi ile karotis intima-media plak ve kalınlığı 
arasındaki ilişkinin incelenmesi
İsmail Baloğlu1, Kültigin Türkmen1, Özlem Oğuz2, Nedim Yılmaz Selçuk1, 
Halil Zeki Tonbul1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
Amaç: Kronik Böbrek hastalarında (KBH) devam eden inflamasyon ve ate-
roskleroz Kardiyovasküler hastalık patogenezinde önemli rol oynamaktadır. 
Karotis intima media kalınlığı (KİMK), aterosklerozun belirlenmesinde kul-
lanılan güvenilir bir belirteçtir ve klinik çalışmaların değerlendirilmesinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Sklerostin, osteositlerden SOST geni tarafından 
kodlanıp salgılanan ve osteoblast proliferasyonu, fonksiyonu ve kemik olu-
şumunu inhibe eden 22KDa hacminde çözünebilir bir Wnt antagonistidir. 
Sklerostin düzeyinin inflamatuvar belirteçler ve ateroskleroz ile ilişkili oldu-
ğu aynı zamanda inflamasyon ve yaştan bağımsız olarak serum sklerostin 
düzey artışının hastalarda kardiyovasküler mortalite ile ilişkili olduğu yapı-
lan çalışmalarda gösterilmiştir. Bizde çalışmamızda renal transplantasyo-
nun ateroskleroz üzerindeki rolü ve sklerostin seviyeleri ile ilişkisini ortaya 
koymayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmada renal transplantlı hastaların (n=61), diyalize giren 
(n=43) ve girmeyen (n=43) KBH hastalarının ve sağlıklı kontrollerin (n=19) 
yer aldığı 4 çalışma grubu oluşturulmuştur (Tablo 1). Serum sklerostin 
düzeyleri ELİSA yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca çalışma katılımcılarının 
karotis intima media kalınlıkları (KİMK) ve karotis plak volümü ölçülmüştür. 
Bulgular: En yüksek serum sklerostin değerleri diyalize giren hastalarda be-
lirlenmiş, bunu diyalize girmeyen KBH hastalarının izlediği, en düşük değer-
lerin ise renal transplant ve sağlıklı kontrollerde bulunduğu tespit edilmiştir. 
KBH grubunda KİMK ile sklerostin düzeyleri arasında orta derecede kuvvetli 
doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Karotis arterde kalsifiye plak varlığı 
durumunda serum sklerostin seviyelerinin anlamlı derecede yüksek seyret-
tiği görülmüştür.
Sonuç: Renal transplantlı hastalarımızda KİMK’nın ve serum sklerostin 
seviyelerinin diyalize giren ve girmeyen KBH olgularına göre daha düşük 
oranda olduğunun tespit edilmiş olması transplantasyonun ateroskleroz 
sürecinin yavaşlatılmasında etkili olduğunu ve sklerostinin bu durumu yan-
sıtan bir belirteç olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Renal Transplantasyon, Sklerostin

Tablo 1

N %

Renal transplant 61 36.7

Diyaliz 43 25.9

KBH 43 25.9

Kontrol 19 11.4

Toplam 166 100

Çalışma gruplarının dağılımı

Tablo 2

Renal 
transplant 
(n=61)

Diyaliz
(n=43)

KBH
(n=43)

Kontrol
(n=19) p

Yaş (yıl) 45,4±12,2 49,2±14,3 63,9±14,2 40,1±13,7 <0,001

Serum sklerostin (pg/mL) 134,6±56,3 269,6±161,5 188±92,7 126±59,7 <0,001

Karotis intima-media 
kalınlığı (mm)
Sağ 
Sol

0,68±0,12
0,7±0,15

0,72±0,16
0,72±0,16

0,78±0,14
0,78±0,2

0,6±0,08
0,61±0,09

<0,001
0,014

Çalışma grupları arasında verilerin karşılaştırılması



16

SÖ
ZL

Ü
 B

İL
D

İR
İL

ER

SS-005 Böbrek Nakilli Hastalarda Ürik Asit Yüksekliği ve Hiperglisemi 
Rejeksiyon Gelişimi İçin Risk Faktörleridir: Tek Merkez Deneyimi
Mustafa Ergin1, Ebru Gök Oğuz2, Gülay Ulusal Okyay2, Gülden Bilican1, 
Fatih Kıvrakoğlu1, Sanem Öztekin1, Mehmet Deniz Aylı2, Seyit İbrahim 
Akdağ1, Mehmet Yıldız1, Burçin Şeyda Çorba3

1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
3Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik
Amaç: Böbrek nakli sonrasında greft disfonksiyonunun önemli nedenlerin-
den biri rejeksiyonlardır. Akut ve kronik rejeksiyonlar, kısa ve uzun vadede 
greft sağkalımını olumsuz etkiler(1). Rejeksiyon gelişimi için risk faktörle-
rinin tanınması hasta ve greft sağkalımını artırabilir. Bu çalışmada, kendi 
hasta populasyonumuzda rejeksiyon gelişimi için risk faktörü olabilecek 
parametrelerin değerlendirilmesini amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında organ nakli üni-
temizde yapılan endikasyon biyopsilerinin sonuçları retrospektif olarak de-
ğerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, primer böbrek hastalıkları, 
eşlik eden hastalıkları ve perkütan iğne biyopsisi anındaki laboratuar veri-
leri kaydedildi. 45 hastaya yapılan 49 adet biyopside rejeksiyon saptanan 
(n=23) ve saptanmayanlar (n=26) arasındaki veriler karşılaştırıldı. 
Bulgular: Hastaların 16’sında (% 35.5) hipertansiyon, 13’ünde (% 28.8) 
glomerülonefrit, 6’sında (% 13.3) tip II diyabetes mellitus ve 5’inde 
(%11.11) postrenal nedenler primer böbrek hastalıklarının nedeniydi. Ay-
rıca hastaların 5’inde (%11.1) böbrek yetmezliğinin nedeni bilinmiyordu. 
Böbrek nakilli 45 hastaya yapılan toplam 49 biyopsi incelendiğinde biyopsi 
yapılma endikasyon sıklığı en sık olarak 34 biyopsi (%69,4) ile akut böb-
rek hasarı idi. Endikasyonların diğer nedenlerini ise 7 biyopsi (%14,3) ile 
nefrotik düzeyde proteinüri, 5 biyopsi (%10,2) ile non-nefrotik düzeyde 
proteinüri, 3 biyopsi (%6,1) ile de mikroskopik hematüri oluşturmaktaydı. 
Histopatolojik inceleme ile 4 (% 8.1) biyopside akut hücresel rejeksiyon, 
8 (% 16.3) biyopside akut humoral rejeksiyon, 4 (% 8.1) biyopside kro-
nik hücresel rejeksiyon ve 7 (% 14.2) biyopside kronik humoral rejeksiyon 
saptandı. BK nefropati saptanan biyopsi sayısı 4 iken (%8,1), ilaç toksisitesi 
olarak kalsinörin inhibitörü toksisitesi 10 biyopside (%20,4) ve kronik al-
lograft nefropatisi de 11 biyopside (%22,4) görüldü. 1 biyopside (%2,03) 
tekrarlayan glomerulonefrit saptandı. Rejeksiyon saptanan ve saptanmayan 
hastaların bulguları tablo-1’de sunulmuştur. Rejeksiyon saptanan grupta, 
biyopsi anında serum glukoz, ürik asit ve total kolesterol düzeylerinin yük-
sek, hemoglobin değerlerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir (hepsi için 
p<0.05, tablo-1). Lojistik regresyon analizi ile, ürik asit ve glukoz yüksekliği 
rejeksiyon gelişimi için bağımsız risk belirleyicileri olarak tanımlanmıştır 
(her ikisi için p<0.05, tablo-2). 
Sonuç: Ağırlıklı olarak greft işlev bozukluğu endikasyonu ile yaptığımız 
biyopsilerin yaklaşık yarısında rejeksiyon bulguları saptanmıştır. Biyopsi 
sonuçlarının yaklaşık yarısını rejeksiyonlar oluşturuyordu. Tanının patolojik 
olarak konulduğu düşünülürse biyopsi endikasyonlarında kreatinin artışının 
biyopsi endikasyonunda önemli olduğu ama diğer uyarıcı durumlarda da 
biyopsi yapılabileceği bilinmelidir (2). Böylelikle rejeksiyonlar atlanmaya-
rak uygun tedaviyle greft ömrü uzatılabilecektir. Verilerimizin analizine göre 
hiperürisemi ve hiperglisemi böbrek nakli sonrası rejeksiyon gelişimini ön-
gördürebilir. Ürik asit yüksekliği hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık 
gelişimi açısından modifiye edilebilir bir risk faktörüdür. Deneysel modeller 
göstermiştir ki; hiperürisemi ile nitrik oksit üretimi azalır, renin-anjiyoten-
sin-aldosteron sistemi aktivasyonu, vasküler düz kas proliferasyonu, renal 
arterioler hipertrofi ile renal perfüzyon azalır. Hiperürisemi hipertansiyon 
gelişiminde bağımsız bir risk faktörüdür(3). Eskiden hiperüriseminin sa-
dece ürik asitin renal interstisyumda birikmesi ile yavaş ilerleyici Kronik 
Böbrek Hasarı (KBH)’ye yol açtığına inanılırdı. Bugün ise enflamasyon ve 
endotel disfonksiyonu ile KBH patogenezinde süreçte rol oynadığı göste-
rilmiştir(4). Verilerimizin analizine göre hiperürisemi ve hipergliseminin 
böbrek nakli sonrası rejeksiyon gelişimini öngördürebileceğini düşünmekle 
beraber bu belirteçlerin renal nakilli hasta takibinde kullanılabileceğini ve 
daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalarla greft survisini ilişkilendiren ça-
lışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

SS-006 Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Takrolimus ve 
Siklosporin ile Gözlenen İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi
Kamer Tecen Yücel1, Müge Üzerk Kibar2, Aygin Bayraktar Ekincioğlu1, 
Kutay Demirkan1, Tolga Yıldırım2, Şeref Rahmi Yılmaz2, Yunus Erdem2

1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, 
Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Amaç: İmmunsupresif ilaçlar, organ nakli sonrası rejeksiyonu önlemek için 
kullanılmaktadır. Çoğu immunsupresif ilacın dar terapötik aralığa sahip ol-
ması, klinik olarak ortaya çıkabilecek ilaç etkileşimi olasılığını artırmaktadır. 
Bu çalışmada, renal transplantasyon uygulanan hastalarda takrolimus ve 
siklosporinin olası (potansiyel) ve klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimlerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Prospektif ve gözlemsel olarak yapılan bu çalışma 15 Ka-
sım 2017- 15 Şubat 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hastane-
leri Nefroloji Polikliniğinde yürütülmüştür. Çalışmaya en az bir ay boyunca 
takrolimus veya siklosporin kullanan renal transplant hastalar dahil edil-
miştir. Klinik eczacı, hasta kontrollerinde uzman hekimle birlikte poliklinikte 
yer alarak hastanın eş zamanlı kullandığı diğer ilaçlar ile takrolimus veya 
siklosporin arasında gözlenebilecek ilaç etkileşimlerini değerlendirmiştir. İlk 
olarak ilaç etkileşimleri Micromedex© bilgi kaynağı kullanılarak değerlen-
dirilmiş ve olası ilaç etkileşimleri minör, orta, majör ve kontraendike olarak 
sınıflandırılmıştır. İmmunsupresif ilaçların kan düzeyindeki %30 ve üze-
rindeki değişim ‘klinik olarak anlamlı’ olarak değerlendirilmiştir. Bu artışa 
neden olduğu düşünülen ilaç-ilaç etkileşimleri için “İlaç Etkileşimi Olasılık 
Ölçeği (DIPS)” kullanılarak söz konusu ilaç etkileşiminin klinik olarak gözle-
nip gözlenmediği değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılmaya onam veren 67 takrolimus kullanan ve 26 
siklosporin kullanan hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalamasının 
(±standart sapma) 40,1±1,27 olduğu ve %52,69’unun erkek hastalardan 
oluştuğu saptanmıştır. Hastaların günlük ilaç doz ortancası (aralık) takro-
limus için 3 mg (1-10) ve siklosporin için 100 mg (50-150) olarak hesap-
lanmıştır. Klinik eczacı tarafından 86’sı siklosporin ve 49’u takrolimus ile 
olmak üzere toplam 135 potansiyel ilaç etkileşimi saptanmıştır (Tablo 1). 
Toplam ilaç etkileşimi sayısının 90’ı orta, 41’i majör, 4’ü kontrendike olarak 
sınıflandırılmıştır. Siklosporin ile en fazla etkileşim gösteren ilacın predni-
zolon (23; %25,56) olduğu, takrolimus ile en fazla etkileşim gösteren ilacın 
ise lansoprazol (n: 18;%36,73) olduğu belirlenmiştir. DIPS’e göre yapılan 
değerlendirmede; siklosporin-prednizolon (n=6), takrolimus-lansoprazol 
(n=1), siklosporin-lerkanidipin (n=1), siklosporin-amlodipin (n=1), siklos-
porin-prednizolon-allopurinol (n=1) ve siklosporin-kolşisin (n=1) etkileşim-
leri ‘muhtemel’ olarak sınıflandırılmıştır. Bu etkileşimin saptandığı hasta-
larda immunosupresif ilaçların günlük dozu yüksek olmamasına rağmen, 
ilaçların kan düzeyinde artış gözlenmiş ve ilaç dozu azaltılarak kan düzeyinin 
istenen aralıkta olması sağlanmıştır.
Sonuç: Nakil hastalarındaki tedavi sürecinde olası ilaç etkileşimlerinin, kli-
nik eczacının da yer aldığı multidisipliner bir sağlık ekibi tarafından izlenme-
si, potansiyel ilaç etkileşimlerinin önceden belirlenmesine ve önlenmesine 
yardımcı olacak ve tedaviden istenen sonuçların alınmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: renal transplantasyon, takrolimus, siklosporin, ilaç 
etkileşimi, klinik eczacı
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SS-007 Böbrek nakilli hastalarda serum endocan düzeyi 
hipertansiyon ve böbrek fonksiyonlarının kaybı ile ilişkili midir?
Gülşah Şaşak, Sebahat Alışır Ecder
Amaç: Endocan, endotel hücreleri tarafından üretilip, salgılanan bir dermatan 
sülfattır. Salgılanması inflamatuar sitokinler tarafından düzenlenir. Kanser, sep-
sis gibi durumlarda endocanın endotel disfonksiyonu ve inflamasyon ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Yılmaz ve arkadaşlarının kronik böbrek yetmezlikli (KBY) 
hastalarla yaptıkları çalışmada, endocanın glomeruler filtrasyon hızı (GFH) ile 
negatif, inflamasyon markerları ve karotis intima media kalınlığı ile pozitif korele 
olduğunu saptamışlardır. Yine aynı çalışmada plazma endocan düzeyi kardiyo-
vasküler olaylar ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Böbrek 
nakilli çocuklarda yapılan bir çalışmada ise serum endocan düzeyi ortalamanın 
üstünde olanlarda GFH daha düşük bulunmuştur. 
Biz de bu çalışmada böbrek nakilli hastalarda serum endocan düzeyinin ilişkili 
olduğu faktörleri ve 1 yıllık izlem sonrası glomerular filtrasyon hızındaki değişik-
likle ilişkisini göstermeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Hastanemiz nefroloji polikliniğinde takip edilen böbrek nakilli 
hastaların çalışmaya alınması planlandı. Çalışma süresinde aktif inflamasyo-
nu olan, son 6 ay içinde geçirilmiş infeksiyonu, akut rejeksiyon atağı olan ve 
akut koroner olay geçiren hastalar, kanser ve kronik karaciğer hastalığı olanlar, 
çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler çalışmaya alınmadı. Hastane etik kurulu 
tarafından çalışma onaylandı. 
Sonuçlar: Muayene günü tansiyonları, boy, kiloları ölçüldü. Hastaların 8 saatlik 
açlık sonrası kanları alındı. Rutin kontrolleri dahilinde kan şekeri, üre, kreati-
nin, ürik asit, albumin, sodyum, potasyum,lipid parametreleri, AST, ALT, GGT, 
C-reaktif protein (CRP), hemogram, tam idrar tahlili, spot idrarda protein ve krea-
tinin düzeyleri bakıldı. Endocan düzeylerinin değerlendirilmesi için serumlar sant-
rifüj edilerek -80o C derecede saklandı. Bir yıl sonunda hastaların ruin kontrolleri 
dahilinde üre, kreatinin, spot idrarda protein ve kreatinin düzeyleri tekrarlandı. 
CKD-EPİ formulü ile GFH hesaplandı. Vücut kitle indeksi (VKİ), kgr cinsinden 
vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesaplandı. 
Bulgular: Çalışmaya 124 hasta alındı. İki hasta 1 yıllık izlem süresinde rejek-
te oldu ve 122 hasta ile çalışma süresi tamamlandı. Hastaların ortalama yaşı 
45,5±11,5 idi. Kadın-erkek oranı 41/81 idi. Ortalama endocan düzeyi ise 2,8±1,2 
ng/ml bulundu. Hastaların endocan düzeyleri KBY evreleri ilerledikçe artmasına 
rağmen aradaki fark İstatistiksel olarak anlamlı değildi(p>0.05). Endocan düzeyi 
cinsler arasında farklı değildi (p>0.05). Yine dipping-nondipping hastalar karşı-
laştırıldığında endocan düzeyleri arasında fark bulunamadı (p> 0.05). Ortalama 
endocan düzeyine gore hastalar 2 gruba ayrıldı. Endocan düzeyi <2,8±1,2 ng/
ml olanlar grup 1’i, üstünde olanlar ise grup 2’yi oluşturdu. İki grup karşılaştı-
rıldığında grup 1 deki hastaların yaş (p=0,04), ürik asit (p=0,04) ve trigliserid 
(p=0,023) düzeyi daha yüksek iken, HDL düzeyi ise düşüktü (p=0,047) (Tablo 
1). Bİrinci yıl sonunda GFH açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0,05). 
Korelasyon analizinde endocan ile VKİ, sistolik ve diastolik kan basıncı, nabız 
basıncı, ortalama arteriyel basınç, diyaliz süresi, GFH, ürik asit, albumin, CRP, 
ortalama trombosit hacmi, nötrofil lenfosit oranı, ortalama spot idrar proteinüri 
arasında ilişki saptanamadı. Yaş ile pozitif (p=0,006), hdl kolesterol ile negative 
korele saptandı (Figür 1 ve2).
Renal fonksiyonlardaki kaybı göstermek için 1. yıl sonunda GFH değişimi (del-
taGFH) hesaplandı. Delta GFH’a etkili faktörleri saptamak için lineer regresyon 
analizi yapıldı. Bu analizde yaş,cins, kan basıncı, VKİ, DM, HT, sigara, ürik asit, 
LDL kolesterol, proteinüri, ortalama trombosit hacmi etkisinden arındırldıktan 
sonra endocan (Beta=0,422, p=0,04) ve nötrofil lenfosit oranı (Beta=0,505, 
p=0,021) deltaGFH üzerine etkili bulundu. 
Kesin mekanizma bilinmemekle birlikte endocan inflamasyon alanlarında 
lökosit ektravazasyonuna neden olmaktadır. Bu nedenle böbrek nakilli hasta-
larda kronik allograft hasarında (KAH) rol alabileceği düşünülmektedir. Bizim 
çalışmamızda da gösterildiği gibi yüksek endocan düzeyleri olan hastalarda 
GFH azalma daha fazla olmaktadır. KAH, günümüzde böbrek graft kayıplarının 
önemli nedenlerinden birisidir. KAH klinik olarak ortaya çıktığında hastalığın 
progresyonunu durdurmak için geç kalınmış olmaktadır. KAH erken tespit edip, 
immunsupresif tedavide gerekli değişiklikleri yapmak graft ömrünü uzatacaktır. 
Endocan bu konuda umut vadetmekle birlikte bu konuda daha büyük, randomi-
ze çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: endocan, böbrek nakli, glomeruler filtrasyon hızı

SS-008 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda inflamatuar 
biyobelirteçlerle birlikte oksidatif stresin ve ilgili enzim 
polimorfizmlerinin değerlendirilmesi
Pınar Atukeren1, Kezban Nur Pilancı2, Mine Besler2, Berna Yavuz1, 
Başak Boynueğri3, Julide Altınışık4, Nur Buyru4, Özlem Kaplan2, Mecdi 
Öngüney2, Ufuk Çakatay1, Hafize Uzun1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D., 
İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul,
3Haydarpasa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji A.D., İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D., 
İstanbul
Amaç: Nefron sayısı ve nefron fonksiyonlarının glomerular filtrasyon hızın-
daki azalmaya bağlı olarak geri dönüşümsüz kaybı neticesinde ortaya çıkan 
tabloya kronik böbrek yetmezliği (KBY) denilmektedir. Eğer hastalarda son 
dönem böbrek yetmezliği gelişmişse renal replasman tedavileri uygulanır. 
Son dönem böbrek yetersizliği olan hastalarda renal replasman tedavileri; 
hemodiyaliz, periton diyalizi ve renal transplantasyondur. Bu çalışmada, di-
yaliz uygulanan KBY hastalarında oksidatif ve nitrozatif stresin, ilgili enzim 
polimorfizmleri de değerlendirilerek, incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya katılan 50 periton diyalizi ve 50 hemodiyaliz has-
talarının kan örneklerinden elde edilen sonuçları 20 sağlıklı kontrol bireyin 
sonuçları ile kıyaslanmıştır. Hasta ve kontrol grubundan alınan kan örnek-
lerinde, oksidatif stres markerları olan TBARS ve 4-HNE düzeyleri ve SOD 
ve MPO aktiviteleri; nitrozatif stres markerları olan NT ve NOx düzeyleri; 
inflamatuar markerlar olan IL-1ß, IL-6, TNF-α ve laktoferrin düzeyleri tayin 
edilmiş, ayrıca genetik olarak MPO, SOD ve iNOS enzim gen polimorfizm-
leri incelenmiştir. 
Bulgular: Sonuçlara göre, KBY hastaları sağlıklı kontrol bireylerle karşılaş-
tırıldığında oksidatif ve nitrozatif stresin arttığı görülmüştür. Hemodiyaliz 
hastalarında periton diyaliz hastalarına göre, TBARS ve 4-HNE düzeyleri ve 
MPO aktivitesi artmış olarak ve SOD aktivitesi azalmış olarak bulunmuştur. 
Aynı zamanda NT ve NOx düzeyleri de hemodiyaliz hastalarında artmış ola-
rak bulunmuştur. IL-1ß, IL-6, TNF-α ve laktoferrin düzeyleri de hemodiya-
liz hastalarında periton diyaliz hastalarına göre daha yüksek bulunmuştur. 
İstatistiksel olarak SOD polimorfizmi KBY hastalarında anlamlı olarak farklı 
bulunurken, MPO ve iNOS enzim gen polimorfizmlerinde sağlıklı kontrolle-
re göre anlamolı bir fark görülmemiştir. 
Sonuç: Bu çalışmanın bulgularının KBY hastalarında görülen bozulmuş re-
doks homeostazının iyileştirilmesinde ve yeni tedavi stratejilerinin geliştiril-
mesinde faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, nitrozatif stres, MPO enzim gen poli-
morfizmi, SOD enzim gen polimorfizmi, iNOS enzim gen polimorfizmi
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SS-009 Böbrek Nakli Olan Çocuklarda Fırsatçı Parazit Enfeksiyonları
Eren Soyaltın1, Nevin Turgay3, Önder Yavaşcan1, Caner Alparslan1, 
Belde Kasap Demir2, Demet Alaygut1, Seçil Arslansoyu Çamlar1, Fatma 
Mutlubaş1

1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve 
Romatoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir
Amaç: Fırsatçı parazit enfeksiyonları böbrek nakli gibi immün sistemi baskı-
lanmış olgularda ishal, karın ağrısı ve kusma gibi semptomlar ile seyreden 
gastrointestinal enfeksiyonlara ve yaşamı tehdit eden ishal ve dehidratasyo-
na ikincil gelişen akut greft yetmezliğine neden olabilir.
Gereç-Yöntem: Kurumumuzda böbrek nakli olan çocuk olgular fırsatçı pa-
razit enfeksiyonları açısından Ocak 2016 – Ocak 2018 zaman aralığı için 
geriye dönük olarak incelendi. Parazit enfeksiyonu saptanan olgular geliş 
şikayetleri klinik ve laboratuvar özellikleri, parazitin cinsi açısından analiz 
edildi. Akut greft disfonksiyonu kreatinin düzeyinin bazal kretainin düzeyine 
göre %25 artması olarak tanımlandı. Gaytanın parazitolojik incelenmesi Zi-
ehl-Neelsen yöntemi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Bu dönem içerisinde börek nakli izleminde olan toplam 61 olgu-
dan 7’sinde (%11.4) izlemlerinin 5.42±3.95 yılında (ortanca 5 yıl) parazitoz 
saptandı. Olguların yakınmaları incelendiğinde 6’sının tekrarlayan karın ağ-
rısı ve ishal atakları, 4’ünün kusma, 2’sinin ise beslenme bozukluğu bulgu-
ları ile başvurduğu saptandı. Nakil sonrası parazitoz tanılarının konulduğu 
Tüm olgularda dehidratasyona ikincil akut greft disfonksiyonu bulgularının 
olduğu görüldü. 4 olguda Cyriptosporidium spp., 1 olguda Cyriptosporidi-
um spp., ve Cyclospora, 1 olguda Giardia intestinalis, 1 olguda ise Cyrip-
tosporidium spp., Giardia ve Blastocysts birlikte saptandı. Tüm olgulara 
14 gün süre ile Azitromisin (10 mg/kg/gün) ve Metronidazol (30 mg/kg/
gün) tedavileri oral olarak uygulandı. Olguların tamamında klinik bulgular 
1-2 hafta içerisinde geriledi ve greft fonksiyonları normal değerlerine dön-
dü. Ancak 3 ay içerisinde 5 (%71.4) olguda klinik bulgular tekrar etti. Gaita 
incelemelerinde mevcut parazit izolasyonunun saptanması üzerine aynı te-
davi uygulanmak zorunda kalındı.
Sonuç: Gastrointestinal semptomlar ile başvuran böbrek nakli olmuş olan 
olgularda, fırsatçı parazit enfeksiyonlarının akla gelmesi, tekrarlayıcı özellik-
lere sahip olan bu enfeksiyonların erken dönemde tanınması, sebep olduğu 
akut greft disfonksiyonunun ve sıvı, elektrolit kaybına bağlı gelişebilecek 
komplikasyonların tedavisi ve önüne geçilmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, parazitoz, fırsatçı enfeksiyon

SS-010 HCV pozitif Diyaliz Hastalarında Yeni Tedaviler ve Sonuçları
Elif Gecegelen1, Elif İpek Özkan1, Hacı Hasan Yeter2, Özant Helvacı2, 
Mehmet İbiş3, Galip Güz2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı,Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı,Ankara
Amaç: Dünya sağlık örgütüne göre dünyada 180 milyon kişinin Hepatit 
C virüsü (HCV) ile enfekte olduğu düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
hemodiyaliz hastalarında anti-HCV seropozitifliğinin yaygınlığı % 5 ile % 
60 arasında değişmektedir. Türk Nefroloji Derneği’nin 2016 yılı raporuna 
göre de ülkemizde hemodiyaliz hastalarında HCV prevalansı % 5,5’tur. 
HCV enfeksiyonu hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının 
en sık nedenidir. Uzun yıllardır pegile-interferon (Peg-IFN) tek başına veya 
ribavirin (RBV) ile kombine olarak verilmekteydi. Ancak, standart tedavi ile 
hemodiyaliz hastalarında; kalıcı viral yanıt oranları düşük ve tedavinin tole-
ransı zordu. Son dönemde kullanıma girmiş olan doğrudan etkili antiviral 
tedavilerden paritaprevir / ritonavir / ombitasvir + dasabuvir (PROD)± RBV 
kombinasyonu tüm dünyada ve ülkemizde HCV tedavisinde son yıllarda 
giderek artan bir sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmamız da HCV pozitif son 
dönem böbrek yetmezliği hastalarımızda PROD kombinasyonu ile Peg-IFN± 
RBV kombinasyonunu etkinlik ve yan etki profili yönünden kıyaslamayı he-
deflemiştir. 
Gereç-Yöntem: Anti-HCV ve HCV-RNA pozitifliği olan ve HCV suşları ge-
notip1a veya 1b olan 26 son dönem böbrek yetmezliği hastası (24 hemo-
diyaliz, 2 periton diyalizi) retrospektif olarak değerlendirildi. PROD± RBV 
ile Peg-IFN± RBV alan hastalar karşılaştırılmıştır. Hastaların yaşadığı yan 
etkiler kaydedilmiş. Tedavi öncesi ve sonrası (0,3. ve 6.ay ) viral RNA kop-
ya sayıları ve karaciğer fonksiyon testleri karşılaştırılmıştır. Tüm hastaların 
demografik ve laboratuvar verileri hastane kayıt sistemi ve hastane dosya-
larından derlenmiştir. 
Bulgular: Toplam 26 hasta incelenmiş olup bu hastaların 18’i (%69) 
PROD± RBV tedavi alırken, 8’i (%31) Peg-IFN± RBV almıştır. Medyan yaş 
53 (28-66) olup hastaların 15’i (%57) erkekti. Her iki tedavi rejimi alan 
hastaların cinsiyet ve yaşları benzerdir (sırası ile p=0.7 ve p=0.5). Tedavi 
başlangıcında ve tedavinin 3. aydında her iki grup arasında HCV viral yükü 
benzer iken 6. ayda PROD± RBV alan hastalarda HCV RNA kopya sayısı 
istatistiksel olarak Peg-IFN± RBV alan gruptan anlamlı şekilde düşüktü (sı-
rasıyla, p=0.47, p=0.23 ve p<0.001). Tedavi sürecinde PROD± RBV alan 
hastalarda 6. ay sonunda kalıcı viral yanıt oranı %100 (18/18) iken; Peg-
IFN± RBV alan grupta %12 (1/8) dir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
olarak bulunmuştur (p=0.003). PROD± RBV alan ya da almayan hastaların, 
tedavi öncesi ve 3. ay kontrol karaciğer fonksiyon testleri arasında anlamlı 
farklılık saptanmadı. Genel olarak hastalarda yan etki oluşmazken en sık 
görülen yan etki Peg-IFN± RBV alanlarda halsizlik, PROD± RBV alanlarda 
anemi olurken; oluşan yan etkiler ilaç kesilmesine neden olmamıştır. Yan 
etki ortaya çıkan toplam 9 hastanın 3’ünde kaşıntı, 3’ünde halsizlik ve kalan 
3’ünde eritrosit süspansiyonu (es) replasmanı gerektirecek kadar anemi ol-
muştur (Figür1’de gösterilmiştir). Kaşıntı PROD rejimi alanlarda daha çok 
(%11) iken halsizlik diğer grupta daha çoktur (%25). Anemi ise PROD± 
RBV almayan grupta görülmez iken PROD± RBV alan grupta %17 oranında 
saptanmış olup en sık görülen yan etkidir.
Sonuç: Son dönem böbrek hastalarında HCV tedavisinde kalıcı viral yanıt 
açısından PROD± RBV tedavisi Peg-IFN± RBV’e göre daha üstündür. Son 
dönem böbrek hastalarında PROD± RBV veya Peg-IFN± RBV tedavi rejimle-
ri karşılaştırıldığında yan etki oranları benzer olup yan etki profilleri farklıdır. 
Bu çalışmada majör yan etki her iki tedavi şemasında da gözlenmemiş-
tir. Tüm bu bulgular ışığında PROD± RBV tedavisinin son dönem böbrek 
yetmezliği hastalarında HCV tedavisinde Peg-IFN± RBV tedavisinin yerini 
alacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: direkt etkili antiviral, hemodiyaliz, hepatit C (HCV), 
tedavi
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SS-011 Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok 
aşılanma farkındalığı
Necmi Eren1, Sibel Gökçay Bek1, Orhan Yücel2, Eda Altun4, Zeki Aydın3, 
Dilek Güven Taymez5, Erkan Dervişoğlu1, Betül Kalender Gönüllü1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji 
Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 
Nefroloji Kliniği
3Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği
4Gölcük Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği
5Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği
Amaç: Son dönem böbrek hastalarında (SDBH) enfeksiyonlara bağlı mor-
talite, kardiyovasküler nedenli ölümlerin ardından ikinci sıradadır. SDBH’da 
enfeksiyonlara bağlı mortalite 1000 hasta yılında 21.3 olup: % 69.9’u sep-
tisemi; % 17.8’i akciğer enfeksiyonlarına bağlıdır. Akciğer enfeksiyonlarına 
bağlı mortalite normal populasyona göre 14-16 kat artmıştır. SDBH’da en-
feksiyonlara bağlı hastaneye yatış oranları da önemli ölçüde artmıştır. He-
modiyaliz hastalarında pnömoni vakalarının yarısından fazlasından Strepto-
coccus pneumoniae’nın sorumlu olduğu görülmüştür. Genel populasyonda 
polisakkarid pnömokok aşısının (PPSV23), invaziv pnömokok hastalığı ve 
pnömokoklara bağlı pnömoni insidansını önemli oranda azalttığı görül-
müştür. Son yıllarda erişkinde de kullanıma giren konjuge pnömokok aşısı 
(PCV13) ile daha uzun süreli ve daha güçlü antikor yanıtı elde edildiği öne 
sürülmüştür. Koruyucu etkisi bilinmesine rağmen halen hemodiyaliz has-
talarında pnömokok aşısı ile aşılanma oranı %21-41.8 olarak gözlenmiştir. 
Bilgimiz dahilinde Türkiye›de renal replasman tedavisi (RRT) alan hastalar-
da pnömokok aşılanma farkındalığı ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
Bu çalışma ile hemodiyaliz hastalarının pnömokok aşısı ile aşılanma oranla-
rı ve bunu etkileyebilecek faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Kocaeli ilinde toplam 7 merkezden hemodiyaliz tedavisi 
almakta olan 683 ve böbrek nakli olmuş 14 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastalara pnömokok ve influenza aşı farkındalıklarını ve bunları etkileyen 
faktörleri saptamak amacıyla toplam 29 sorudan (23’ü sorumlu hemşire, 
6’sı sorumlu hekim tarafından sorularak dolduruldu) oluşan anket yapıldı. 
Anket formunda hastanın demografik verileri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
aylık geliri, sigara kullanımı vb.), diyalize girme süresi, aşılanma hakkında 
bilgi verilip verilmediği, aşı ile ilgili bilgi verildi ise kimden bilgi aldıkları, 
şimdiye kadar uygulanan aşılar ve aşıların etkili olduğu hastalıkları geçirip 
geçirmedikleri gibi sorular yer aldı. Hepatit B ve C serolojisi ile ilgili veriler 
en son yapılan hepatit belirteçleri tetkiklerinden elde edildi. Diyaliz merkez-
leri veya nefroloji kliniklerinde anketler ilgili merkezdeki sorumlu hekime 
verildi, doldurulan anketler tekrar onda toplandı. Veriler SPSS 20.0 progra-
mında değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların (%54,8’i erkek; %45,2’si kadın) ortanca yaşı 62 (15-
94) yıl idi. SDBH etyolojisi: DM %37.1, HT %33.3, Glomerülonefrit %5.6; 
polikistik böbrek hastalığı % 4.7; Amiloidoz %0.5 ve %18.9’u diğer neden-
ler olarak saptandı. Hemodiyaliz hastalarının ortanca diyalize girme süreleri 
50 ay (1-420) olarak hesaplandı. Hastaların % 47.3’ nün influenza aşısı ol-
duğu, %18.8’nin pnömokok aşısı olduğu saptandı. Kadınlarda ve erkeklerde 
yıllık grip aşısı olma oranları bakımından fark saptanmadı; sırasıyla %56.1; 
%55.7, p=0.917. Yine kadınlarda ve erkeklerde pnömokok aşısı olma oran-
ları bakımından da fark saptanmadı; sırasıyla %16; %20.8, p=0.119. Pnö-
mokok aşısı olanların % 8.1’i PPSV; %77.9’u PCV13; %14’nün ise her iki 
aşıyı oldukları gözlendi. Bunun yanında hastaların %59’nun hepatit B aşısı 
olduğu; %33.3’nün hepatit B aşısı olmadığı; %7.7’nin hepatit B aşısı olup 
olmadığını bilmediği izlendi. Hepatit B aşısı olanların %23’nün pnömokok 
aşısı olduğu, hepatit B aşısı olmayanların ise %12’nin pnömokok aşısı ol-
duğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0.001). 
Pnömokok aşısı yaptıran ve yaptırmayanlarda yıllık grip aşısı olma oranı ba-
kımından fark izlenmedi (p=0.625). Pnömokok aşısı yaptıranların ise yaptır-
mayanlara göre ortanca diyaliz süreleri istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha uzundu, sırasıyla 60 ay (1-420), 48 ay (1-360) (p=0.018). Buna ben-
zer olarak yıllık grip aşısı yaptıranların, yaptırmayanlara göre ortanca diyaliz 
süreleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzundu sırasıyla 60 ay 
(1-420), 36 ay (1-326) (p=0.001). 
Sonuç: Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve Türkiye Enfeksi-

yon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) kılavuz-
larında RRT gören hastaların yıllık influenza aşısının yanında pnömokok ve 
ayrıca hepatit B aşısı ile aşılanmaları önerilmektedir. Bu önerilere rağmen 
genel populasyonda olduğu gibi bu hastaların da aşılanma oranları oldukça 
düşüktür. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2010 verilerine göre SDBH’nın 
%25.6’sı pömokok aşısı, %65.4’ü influenza aşısı olmuştur. Türkiye’de de 
genel populasyonda yapılan bir çalışmada 12235 kişinin %0.1’i pnömokok 
aşısı, %9.1’i grip aşısı ile aşılanmıştır. Bizim çalışmamızda ABD verilerine 
göre influenza ve pnömokok aşılanma oranları daha düşük saptandı. Yakın 
zamanda ABD’de böbrek nakli bekleme listesinde olan hemodiyaliz hasta-
larında (n=362) yapılan bir çalışmada influenza aşısı ile aşılanmış olan has-
taların pnömokok aşısı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 
Bizim çalışma verilerinde ise hepatit B aşısı olmuş hastaların pnömokok 
aşısı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu izlendi. İlginç olarak diyaliz süre-
si uzun olan hastalarda hem influenza hem de pnömokok aşısı olma ihtimali 
daha yüksek olarak saptandı. Türkiye’deki genel populasyon verilerine göre 
aşılanma oranları daha yüksek olmasına rağmen RRT gören hastalarda 
özellikle pnömokok aşısı ile aşılanma oranlarının arttırılması için çaba sarf 
edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, influenza aşı, pnömokok aşı
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SS-012 Son Dönem Böbrek Hastalığında Vücut Sıvı Kompozisyonu ile 
Ekokardiyografik Doku Doppler Ölçümleri Arasındaki İlişki
Rana Tuna Doğrul1, Belma Yaman2, Ülver Derici3, Şükrü Sindel3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji 
Bilim Dalı
Amaç: Son dönem böbrek hastalığı (SDBH) sıklığı giderek artan oldukça 
önemli bir sağlık sorunudur. SDBH başlı başına mortalite nedeni olmakla 
birlikte kardiyovasküler hastalıklar SDBH hastalarında morbidite ve morta-
litenin başlıca nedenidir. Hemodiyaliz hastalarında hidrasyon durumunun 
etkin kontrolü, kan basıncını düzeltmekte ve sağkalımı artırmaktadır. Body 
Composition Monitor (BCM), hidrasyon durumunun kantitatif ölçümü-
nü sağlayan renal replasman tedavisi alan hastalarda volüm durumunun 
tespiti için kullanılan bir cihazdır. Doku doppler ekokardiyografinin (DDE) 
konvansiyonel ekokardiyografiye göre sistolik ve diyastolik fonksiyonları 
gösterilmesinde daha duyarlı olduğu kabul edilir. Bu çalışmada, son dönem 
böbrek hastalığında hemodiyaliz öncesi ve sonrası vücut sıvı kompozisyo-
nu ölçümleriyle ekokardiyografik doku doppler ölçümleri arasındaki ilişkiyi 
araştırılmıştır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2013-2014 yıllarında merkezimizde hemodiyaliz 
programında olan 72 hasta dahil edildi. Vücut Kompozisyon Monitörü has-
taların BİA yöntemi ile sıvı durumunu ve vücut kompozisyonun ölçülmesin-
de kullanıldı. Hastalara hemodiyaliz öncesinde ve sonrasında doku doppler 
ekokardiyografi yapıldı ve ölçümleri kaydedildi. 
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 53,6±7,8 yıldı. Has-
taların hemodiyaliz sonrasında aşırı hidrasyon (OH) durumu, total vücut 
sıvısı (TVS), hücre dışı vücut sıvısı (HDVS), hücre içi vücut sıvısı (HİVS), 
HDVS/HİVS oranı ölçümlerinde düşüş anlamlı olarak saptandı (p<0,001, 
p<0,001, p<0,001, p<0,001). Hemodiyaliz öncesi ve sonrasında ekokardi-
yografik doku doppler ölçümleri incelendiğinde lateral, septal ve tricuspit 
E’ ölçümünde (p:0,012, p:0,001, p<0,001) ve E’/A’ oranında hemodiyaliz 
sonrasında anlamlı düşüş izlendi (p:0,002, p<0,001, p<0,001). A’ ölçüm-
lerinde septal ölçümde hemodiyaliz öncesi ve sonrasında anlamlı fark 
saptandı (p:0,001), PSV lateral, septal ve trikuspit ölçümleri hemodiyaliz 
öncesi ve sonrasında karşılaştırıldığında 3 ölçümde de HD sonrasındaki 
artış anlamlı bulundu (p<0,001, p<0,001, p:0,018). İzovolemik kontrak-
siyon volumu (IVCV) lateral, septal ve trikuspit ölçümlerinde hemodiyaliz 
sonrasında anlamlı artış izlendi (p<0,001, p<0,001, p:0,012). İzovolemik 
kontraksiyon zamanı (IVCT) ölçümlerinde ise lateral ölçümde anlamlı düşüş 
izlendi (p<0,001). İzovolemik relaksasyon volumu (IVRV) lateral, septal ve 
trikuspit hemodiyaliz öncesi ve sonrası ölçümlerinde septal ölçüm anlam-
lı bulundu (p:0,035). Hastaların ekokardiyografik doku doppler lateral ve 
trikuspit kapak E’ hemodiyaliz öncesi ve sonrası farkıyla, HDVS hemodiya-
liz öncesi ve sonrası farkı arasında korelasyon saptandı (p:0,007 r:0,401, 
p:0,017 r:0,358). 
Sonuç: Bu çalışmada; hemodiyaliz hastalarının hemodiyaliz sonrasında 
aşırı hidrasyon miktarında akut azalmayla, ekokardiyografik doku doppler 
parametrelerindeki değişim arasında korelasyon olduğunu saptandı. Hiper-
volemi miktarında azalmayla, doku doppler parametrelerindeki değişiklik 
sonucunda sistolik ve diyastolik fonksiyonların önyük bağımlı olduğunu ve 
hipervolemideki akut değişikliğin kardiyak fonksiyonlardaki etkinliğini gös-
terildi. Bu çalışma doğrultusunda hastaların hipervolemi durumlarının tes-
pitinde ve sonrasında tedavini planlanmasında biyoimpedans yöntemlerinin 
önemini vurgulamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Bioimpedans, Doku doppler ekokardi-
yografi

SS-013 Böbrek Biyopsisini Kim Yapmalı? Nefrolog mu? Radyolog 
mu?
Özant Helvacı1, Hasan Yeter1, Berfu Korucu1, Burak Özbaş1, İpek Işık 
Gönül2, Ülver Boztepe Derici1, Kadriye Altok1, Galip Güz1, Yasemin 
Erten1, Musa Bali1, Turgay Arınsoy1, Şükrü Sindel1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Böbrek biyopsisi nefroloji pratiğinin vazgeçilmez bir tanı aracıdır. 
Son yıllarda bu işlem giderek artan bir sıklıkla girişimsel radyoloji bölü-
mün tarafından yapılır hale gelmiştir. Biz bu analizimizde kendi yaptığımız 
biyopsileri radyoloji bölümünce yapılanlarla, yeterlilik ve komplikasyonlar 
açısından karşılaştırmayı planladık. 
Yöntem-Gereçler: Hastanemiz Nefroloji yataklı servisinde, 1 Nisan 2015 
ile 31 Aralık 2017 arasında yapılmış 428 böbrek biyopsisi geriye dönük 
olarak değerlendirildi. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar bulguları 
hasta dosyalarından elde edildi. Biyopsilerdeki glomerül sayısı ve yeterlilik 
durumu ile biyopsi sonrası minör ve majör komplikasyonlar kaydedildi. Bu 
veriler, renal biyopsisi nefroloji bölümünce yapılan hastalar (1. grup) ile 
radyoloji bölümünce yapılan hastalar (2. grup) arasında karşılaştırıldı. 
Bulgular: 262 hastanın(%61,2) böbrek biyopsisi nefroloji bölümü yan 
dal uzmanı; kalanlar ise radyoloji bölümünce tarafından yapılmıştır. Tüm 
hastaların ortalama yaşı: 45,08±14,8 yıl idi. Hastaların 240’ı (%56,1) er-
kekti. Elli dokuz transplante böbrek (%13,8), üç yüz altmış dokuz nativ 
böbrek biyopsisi (%86,2) yapılmıştı. Ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 
24.22±3,6’ydı. Biyopsinin hemen öncesi sistolik kan basınçları 120±12 
mmHg ve diyastolik kan basınçları 80±8 mmHg idi. Hastaların 119’unda 
(% 27,8) böbrek biyopsisi sırasında akut böbrek hasarı mevcuttu. Ortalama 
kreatinin 1,99±1,73 mg/dL (0,4-13,2) ve CKD-EPI formülüne göre tahmini 
GFR 58,8±40,2 ml/dk/1.73 m2’ydi. Biyopsi öncesi tüm hastalarda INR/Aptt 
ve trombosit değerleri normaldi. Her bir biyopsi başına elde edilen ortalama 
glomerül sayısı 22,54±13,5 (0-72) idi. Yirmi beş (%5,8) hastada materyal 
tanı için yetersizdi. Minör komplikasyonlar 14 hastada (%3,3) gözlenirken 
5 hastada (%1,2) majör komplikasyon yaşanmıştı. Biyopsi nedeni ile nef-
rektomi ve ölüm yaşanmamıştı. 
Birinci ve ikinci gruptaki hastalar karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet, transplan-
te böbrek sayısı, VKİ’leri, sistolik ve diyastolik kan basınçları, kreatinin ve 
eGFR değerleri, INR/Aptt ve trombosit değerleri ve biyopsi esnasından akut 
böbrek hasarı olan hasta sayıları benzerdi. Veriler Tablo1’de özetlenmiştir. 
Birinci gruptaki hastalarda elde edilen ortalama glomerül sayısı 25,11±13,5 
iken ikinci grupta bu rakam 18,49±12,7’ydi. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p=,000). Tanı için yetersiz materyal oran birinci grupta %3 iken 
ikinci grupta %9’du. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0,025). 
Toplam, minör ve majör komplikasyon oranları her iki grupta benzerdi (sı-
rasıyla p=0,859, 0,425 ve 0,327). Bulgular tablo2’de özetlenmiştir. 
Sonuç olarak nefrolojide tanısal değeri yüksek ve çoğu hastalık için altın 
standart olan böbrek biyopsisi nefrolog tarafından yapıldığında komplikas-
yon oranlarında artış olmaksızın yeterli biyopsi materyeli elde etme olasılığı, 
radyoloji bölümünün yapmış olduğu yeterli biyopsi oranlarından daha dü-
şük değil; aksine daha yüksektir. Bu nedenle böbrek biyopsilerinin nefrolog 
tarafından yapılması tanıya ulaşmada hem zaman kazandırıcı hem de etkili 
bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelimeler: böbrek biyopsisi, girişimsel nefroloji, biyopsi yeterlili-
ği, biyopsi komplikasyonları
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SS-014 IgA nefropatili hastalarda shear wave elastografi yöntemi ile 
tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi
Kenan Turgutalp1, Yüksel Balcı2, İclal Gürses3, Simge Bardak1, İlter 
Helvacı4, Esra Dölarslan1, Serap Demir1, Ahmet Kıykım1

1mersin üniversitesi eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi, iç hastalıları 
a.d nefroloji b.d
2mersin üniversitesi eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi, radyoloji a.d
3mersin üniversitesi eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi, patoloji a.d
4mersin üniversitesi silifke araştırma ve uygulama teknolojisi 
biyoistatistik bölümü
Amaç: İmmünglobilin A (IgA) nefropatisi tüm dünyada primer glomerü-
lonefritlerin en sık nedenidir. Böbrek biyopsisi, IgA nefropatisinde tanı ve 
prognostik gösterge eldesi açısından altın standart testtir. Fakat invaziv 
bir girişim olmasından dolayı sakıncaları vardır. Shear wave elastografi 
(SWE) ile ölçülen shear wave velocity (SWEkPa, kPa= kiloPascal), farklı 
klinik sorunlarda renoparenkimal hasarı yansıttığı düşünülen non invaziv 
bir parametredir. Bu çalışmanın amacı, IgA nefropatisi tanısı konulan has-
talarda böbrek dokusunda fibrozisi belirlemede SWEkPa’nın spesifisitesi ve 
sensitivitesini değerlendirmek, Oxford 2009 ve Oxford 2016 sınıflamasına 
göre elde edilen histopatolojik bulgularla korelasyonunu değerlendirmektir. 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız prospektif preliminary’dır. Çalışmamız, böb-
rek biyopsisi ile IgA nefropati tanısı alan (Grup 1), IgA nefropatisi olmayan 
evre 1-4 kronik böbrek hastalığı tanısı almış (Grup 2) hastalar ile sağlıklı 
kontrol gurubu (Grup 3)’ndan oluştu. Grup 1 hastalar Oxford 2009 tubuler 
fibrozis [biyopsi alanının <%1 ise yok (F0), %1-5 ise orta (F1), >%5 ise 
şiddetli (F2)] ve Oxford 2016 tubuler fibrozis sınıflamasına göre [tubuler 
fibrozis+tubuler atrofi birlikteliği <=%25 ise T0, tubuler fibrozis+ tubuler 
atrofi birlikteliği %26-50 ise T1, tubuler atrofi+tubuler fibrozis birlikteliği 
>%50 ise T2] değerlendirildi. Her 2 sınıflamada da bulgular SWEkPa ile kar-
şılaştırılıp aralarındaki uyum ve önem değerlendirildi. SWEkPa’nın tubuler 
fibrozisi saptamadaki spesifisetesi ve sensitivitesi belirlendi. 
Bulgular: Grup 1: n=15, grup 2: n=15, grup 3; n=14 kişi. Grup 1, grup 2, 
grup 3’ün ortalama dalga SWEkPa değerleri sırası ile 27.93±15.6, 30.2±6.6, 
9.8±2.8 kPa (p<0.05) olarak bulundu. SWEkPa’nın cut-off değerleri tablo 
1’de gösterildi. SWEkPa’nın Cut-off değerine göre fibrosis varlığını tespit 
etmede sensitivite (%100) ve spesifisite %100’dür (Şekil 1). 
SWEkPa’nın F0, F1, F2 evreleri ile ayrı ayrı chi square analizi sonucunda 
istatistiksel anlamlı uyum bulundu (Pearson Chi square p value < 0.001). 
Kendall’s Tau –b istatistiği kullanıldığında ise aralarında 0.519 seviyesinde 
ve istatistiksel önem içeren (p=0.005) değerler elde edildi. 
SWEkPa’nın T0, T1, T2 evreleri ile ayrı ayrı chi square analizi sonucunda 
istatistiksel anlamlı uyum bulundu (Pearson Chi_square p value < 0.026). 
Buna karşılık Kendall’s Tau –b istatistiği kullanıldığında aralarında 0.185 
seviyesinde fakat istatistik önem içermeyen (p=0.332) değerler elde edildi. 
eGFR (estimated glomerüler filtration rate) değerleri ve SWEkPa değerleri 
arasında negatif yönlü, yüksek seviyede doğrusallık içeren ve istatistik ola-
rak önemli bir ilişki tespit edildi (r=-0.710; p<0.001)
Sonuç: Böbrekteki fibrozisin belirlenmesinde SWEkPa oldukça spesifik ve 
sensitiftir. SWEkPa, 2009 Oxford sınıflama evreleriyle korelasyonu güçlü 
iken tubuler fibrozise ek olarak tubuler atrofinin de değerlendirmede yer 
aldığı 2016 Oxford sınıflaması ile korelasyonu daha zayıftır.
Anahtar Kelimeler: IgA nefropatisi, elastografi, kronik böbrek hastalığı

SS-015 Büyük soliter basit böbrek kisti serum renalaz ve 
anjiotensinojen seviyeleri üzerine etkili midir?
Barış Eser1, Selahattin Çalışkan2, İbrahim Doğan1, Özlem Yayar3, Mustafa 
Sungur2, Hüseyin Kayadibi4
1Hitit Üniversitesi, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nefroloji Bilim Dalı, Çorum
2Hitit Üniversitesi, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Üroloji Ana Bilim Dalı, Çorum
3Çanakkale Devlet Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Çanakkale
4Hitit Üniversitesi, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Çorum
Amaç: Hipertansiyon ve basit soliter böbrek kisti (SBK) arasındaki ilişki 
bilinmesine rağmen altta yatan mekanizma net bilinmemektedir. En muhte-
mel mekanizma renal kist varlığından dolayı renal iskemi ve renin salınımı-
dır. Renalaz ketakolamin metabolizması üzerinden kan basıncı kontrolünde 
etkilidir ve iskemik renal hasara karşı koruyucu özelliği ortaya konmuştur. 
Mevcut çalışmada, laparoskopik kist dekortikasyonu öncesi ve sonrası bü-
yük basit SBK olan hastalarda kan basıncı ile serum anjiotensinojen (renin 
substratı), renalaz ve epinefrin seviyeleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu prospektif çalışmaya 20 hasta (grup 1) ile 16 yaş-
cinsiyet uyumlu sağlıklı gönüllü (grup 2) katılmıştır. Kistler ultrasonografi 
ile tanımlanıp, bilgisayarlı tomografi ile karakterize edilmiştir. Serum anjio-
tensinojen, renalaz ve epinefrin seviyelerinin ölçümü için alına kan örnekleri 
cerrahi girişimden bir hafta önce ve bir ay sonra elde edilmiştir.
Bulgular: Gruplar arasında anjiotensinojen ve renalaz seviyeleri arasında 
anlamlı fark yoktu (sırası ile, p=0.205, p=0.163) (Tablo 1), fakat SBK olan 
hastalarda renalaz/epinefrin oranı anlamlı şekilde daha yüksekti (p=0.006). 
Tek ve çok değişkenli lojistik regresyon analizinde de renalaz/epinefrin oranı 
SBK varlığı ile ilişkili idi (sırası ile, p=0.028, p=0.016). Roc eğri analizinde 
de SBK varlığı ile yüksek renalaz/epinefrin oranının istatistiksel olarak an-
lamlılığı tespit edilmiştir (0.778 [0.619 - 0.938], p=0.007) (Şekil 1). Lapa-
raskopik kist dekortikasyonu sonrası anjiotensinojen sevilerinde değişiklik 
gözlenmezken (p=0.088), renalaz/epinefrin oranları anlamlı olarak daha 
düşük tespit edildi (p=0.018) (tablo 2). Renalaz ve epinefrin arasında pozitif 
korelasyon olmasına rağmen (p<0.001), anjiotensinojen ve renalaz/epinef-
rin oranı arasında korelasyon tespit edilmedi (p>0.05).
Sonuç: Renalaz/epinefrin oranı büyük SBK ile ilişkilidir ve laparoskopik kist 
dekortikasyonu sonrası anlamlı olarak azalmaktadır. Bu bulgular renalazın 
renoprotektif özelliğini ve katekolamin metabolizması üzerinden kan basınç 
kontrolünde etkili olabileceğini desteklemektedir. Bununla birlikte, altta ya-
tan mekanizma ve uzun dönem klinik faydaları gelecek çalışmalarda araş-
tırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anjiotensinojen, basit böbrek kisti, kan basıncı, lapa-
roskopik kist dekortikasyonu, renalaz

Şekil 1

Basit soliter böbrek kisti olan hastaların belirlenmesinde renalaz/epinefrin oranının 
ROC analiz eğrisi
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SS-016 Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Hastalarında 
Artmış Toplam Böbrek Hacmi ile Renal ve Kardiyovasküler Olayların 
İlişkisi
Melahat Çoban, Ayça İnci, Semih Gül, Üstün Yılmaz, Emre Asiltürk, 
Yıldız Kılar Sözel, Bekir Erol, Süleyman Dolu, Remziye Nur Eke, Abdi 
Metin Sarıkaya, Hamit Yaşar Ellidağ, Ümmühan Maden
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) bilateral 
böbreklerde gelişen çok sayıdaki kistlere bağlı artmış toplam böbrek hacmi 
(TBH) ile karekterize genetik bir hastalıktır. Mortalite ve morbiditenin en sık 
nedeni kardiyovasküler (KV) olaylardır. Çalışmamızın amacı; sol ventrikül 
(SV) sistolik fonksiyonları korunmuş, prediyaliz kronik böbrek yetmezliğin-
deki (KBY) erişkin ODPBH hastalarında; TBH ile renal fonksiyon ve artmış 
sol ventrikül (SV) kütle indeksi (SVKİ), SV hipertrofisi (SVH) ve ateroskle-
roz gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemekti.
Gereç-Yöntem: Kesitsel çalışmaya ortalama yaşı 49±14 olan 86 ODBPH 
hastası (36(41,9%) erkek) alındı. Hastalar yaş ve cinsiyet benzer 
47(22(46,8%) erkek) sağlıklı gönüllü kontrol grubu ile karşılaştırıldı. TBH 
ve toplam kist hacmi (TKH) ölçümleri kontrastsız üst batın magnetik re-
sonans görüntüleme (MRG) ile belirlendi. Böbrek fonksiyonunun belirlen-
mesinde; serum kreatinin, tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFH), spot 
idrar protein/kreatinine (kre) oranı (SPKO) kullanıldı. Ekokardiyografi ile SV 
ejeksiyon fraksiyonu(SVEF), sol atrium çapı (SAÇ), SV end-diyastolik çapı 
(SVEDÇ), SV end-sistolik çapı (SVESÇ) hesaplandı.Karotis arter intima-me-
dia kalınlığı (KA-IMK) ölçümü ile ateroskleroz gelişimi araştırıldı.
Bulgular: KBY evrelerine göre ayrıldığında, hastaların 46(53,5%)’sı evre 
1-2, 32(37,2%)’si evre 3-4 ve 8(9,3%)’i prediyaliz evre 5 ‘teydi. 56(65,1%) 
hasta hipertansifti. Ortalama kreatinine, eGFH ve SPKO sırasıyla 1,52± 0,87 
mg/dl, 61± 30 ml/dk/1.73 m2, 291,7± 414,8 mg/dl idi. Ortalama SVEF, SAÇ, 
SVEDÇ, SVESÇ sırasıyla 64±3 %,36±5 mm, 44±5 mm,28±5 mm idi. Ortala-
ma SVKİ 99±25g/m2 olarak hesaplandı. SVKİ>= 115 g/m2 olan 13(36,1%) 
erkek ve SVKİ >=95 g/m2 olan 23(46%) kadın vardı. 36(41,9%) hastada 
SVH gelişimi saptandı. Evre 1-2 KBY hastalarında,prediyaliz evre 5 has-
talara göre eGFH, SVEF daha yüksek; kreatinine, log10 TBH, SPKO, SAÇ, 
SVKİ, KA-IMK daha düşüktü.ODPBH hastalarında, sağlıklı gönüllü kontrol 
grubuna göre SKB, DKB, kreatinine, SPKO, log10 TBH, SAÇ, SVKİ, SVH, 
KA-IMK ( p<0,005) daha yüksek; eGFH (p<0,001), SVEF (p=0,001) daha 
düşüktü.TBH >1302mm3 olanlarda, TBH <=1302mm3 olanlara göre; er-
kek cinsiyet(p=0,029),HT(p=0,004), kreatinine (p=0,004), SVKİ(p=0,001), 
SAÇ(p=0,001), SVH(p=0,009), KA-IMK (p=0,022) yüksek, eGFH(p=0,006) 
düşüktü. 
Sonuç: ODPBH hastalarında, böbrek yetmezliği evresi ilerledikçe, erken 
evre hastalara ve sağlıklı bireylere göre artmış TBH değerleri ile birlikte art-
mış kan basıncı, azalmış böbrek fonksiyon testleri ve artmış SVKİ, SVH ve 
ateroskleroz gelişimi gözlendi. HT varlığı ile artmış SVKİ,SVH ve aterosk-
leroz gelişimi arasında ilişki saptandı. TBH yüksek hastalarda,TBH küçük 
olan hastalara göre artmış kre ve kan basıncı yüksekliği ile birlikte artmış 
SVKİ, SVH ve ateroskleroz gelişimi gözlendi. ODPBH hastalarında artmış 
TBH değeri, yüksek kan basıncı ile birlikte olumsuz renal ve KV sonuçlara 
neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Top-
lam böbrek hacmi, Sol ventrikül kütle indeksi, Sol ventrikül hipertrofisi, 
Ateroskleroz

SS-017 Omega-3 desteğinin diyabetik kronik böbrek hastalarında 
glisemik kontrol ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisinin 
incelenmesi
Mehmet Usta1, Alparslan Ersoy2, Canan Ersoy2, Gültekin Göksel1, Burak 
Canver1

1Bursa Muradiye Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği.Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim dalı.Bursa
Amaç; Omega-3 desteğinin diyabetik kronik böbrek hastalarında glisemik 
kontrol ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi
Balık yağı yüksek oranda docosahexaenoic asit (DHA) ve eicosapentaeno-
ic asit (EPA) içermektedir. Kalp ve beyin hücre zarlarının fonksiyonlarına 
önemli etkileri olan EPA ve DHA yağ asitleri kardiyovasküler sistem ve beyin 
sağlığı için çok önemli iki omega-3 yağ asitidir. Ayrıca kan basıncı, lipid 
profili, enflamasyon ve insülin direnci üzerine olumlu etkileri olabilir. Vü-
cut bu yağ asitlerini üretmez. Özellikle yağlı balıkların düzenli bir şekilde 
tüketilmediği durumlarda, vücudun günlük koruyucu omega-3 balık yağı 
ihtiyacını karşılamak için destek gerekebilir. Bu çalışmada kronik böbrek 
hastalığı (KBH) olan tip 2 diyabetik hastalarda kısa süreli omega-3 deste-
ğinin böbrek fonksiyonları, proteinüri, lipid profili ve HbA1c üzerine olan 
etkileri araştırılmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya stabil erişkin 21 tip 2 diyabetik hasta dahil 
edildi. Hastaların eGFR değerleri <80 mL/dak idi. Akut ve kronik enfeksi-
yonu veya enflamatuvar hastalığı olanlar ve antikoagulan tedavi alanlar ça-
lışma dışı bırakıldı. Hastaların bilinen diyabet süreleri 13-32 yıldı ve hepsi 
insülin tedavisi alıyorlardı. Standart tedavilerine ek olarak 500 mg salmon 
balık yağı konsantresi (omega-3) içeren Marincap yumuşak kapsül (%18 
EPA, %12 DHA ve %35 total Omega-3 yağ asiti) 2 g/gün oral olarak verildi. 
Çalışma öncesi ve üç ay destek sonrası hastalarda; idrar protein atılımı, 
böbrek fonksiyonları, lipid profili ve HbA1C düzeyleri ölçüldü. Daha sonra 
destek kesildi ve 1 ay sonra ölçümler tekrarlandı.
Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 65 (oran: 53-82) yıldı. Üç ay destek son-
rası hastaların ortanca serum kreatinin (1.6’dan 1.5 mg/dL’ye), ürik asid 
(6.7’den 7 mg/dL’ye), eGFR (42’den 46 mL/dak’ya), idrar protein atılımı 
(72’den 59.6 mcg/dak’ya), serum glukoz (132’den 136 mg/dL’ye), HbA1c 
(%6.4’den %6.54’e), total kolesterol (220’den 205 mg/dL’ye), LDL koleste-
rol (144’den 132 mg/dL’ye) ve trigliserid (204’den 181 mg/dL’ye) düzeyle-
rindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sadece serum HDL 
kolesterol düzeyleri 43±8.6’dan 47±8.8 mg/dL’ye (p=0.012) ve albumin dü-
zeyleri 4.1±0.26’dan 4.28±0.28 gr/dL’ye (p=0.015) anlamlı yükseldi. Des-
tek kesildikten 1 ay sonra yukarıdaki parametrelerde anlamlı bir değişiklik 
saptanmadı.
Sonuç: KBH’li tip 2 diyabetik hastalarda kısa süreli omega-3 desteği böbrek 
fonksiyonları, proteinüri ve glisemik kontrolü etkilememiştir. Sadece HDL 
kolesterol düzeylerinde hafif bir artış gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, kronik böbrek hastalığı, omega-3, 
glisemik kontrol, proteinüri
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SS-018 Nefroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastaneye Yatış 
Prokalsitonin Düzeyi Mortalitenin Belirleyicisidir
Muhammed Çiftçioğlu1, Didem Tütüncü1, Feyza Sarışık1, Selçuk Nazik2, 
Muhammed Seyithanoğlu3, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1,  
Özkan Güngör1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Nefroloji BD
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Enfeksiyon ABD
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi,Biyokimya ABD
Amaç: Nefroloji yoğun bakım ünitelerine akut böbrek yetmezliği (ABY), 
kronik zeminde ABY, diyaliz hastalarındaki çeşitli problemler(enfeksiyon, 
hipervolemi gibi) nedeniyle yatışlar gerçekleşmekte olup, bu hastaların 
mortalitesi genellikle yüksektir. Prokalsitonin (PCT) konak cevabını göste-
ren bir parametredir. Prokalsitonin üretimini tetikleyen majör neden bakte-
riyel enfeksiyonlar olmakla birlikte, doku inflamasyonuna yol açan her şey 
PCT üretiminin artmasına neden olur. Yapılan çalışmalarda prokalsitonin 
düzeyi ile mortalite arasında ilişki olduğu gösterilmiştir, ancak böbrek hasta 
popülasyonunda veri bulunmamaktadır. Biz bu çalışmada nefroloji yoğun 
bakım ünitesine yatan hastaların hastaneye kabul prokalsitonin düzeyleri ile 
hasta sağ kalımı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Kasım 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında Sütçü İmam Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi erişkin nefroloji yoğun bakım ünitesine yatan 
hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Yatış esnasında prokalsito-
nin düzeyi bakılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik ve laboratu-
var veriler hasta dosyalarından elde edildi. Hastalar yoğun bakımdan çıkış 
şekillerine(ölüm yada taburculuk) göre iki gruba ayrılarak verileri karşılaştı-
rıldı. Ölüm üzerine etkili olan faktörler logistik regresyon analiziyle belirlendi. 
Bulgular: 344 hastanın verileri incelendi. Yaş ortalaması 69±17 olup, % 
54’ü erkekti. Hastaların % 31.4’ünde diyabet, % 46.5’inde hipertansiyon, % 
27.1’inde kalp yetmezliği, % 7.3’ünde demans öyküsü mevcuttu. Hasta po-
pülasyonun % 72’si ABY, % 4.7’si KBY, % 8’ i KBY zemininde ABY, % 11’i 
hemodiyaliz, % 2.3’ü periton diyalizi, % 2 si ise böbrek nakli hastasıydı. Ol-
guların % 87.8’inin hastaneye yatışında enfeksiyonu olduğu düşünülüyordu. 
Bunların % 38.2 sinde üriner sistem, % 17.8’inde pnömoni, % 15.3’ünde 
üriner enfeksiyon+pnömoni, % 2’sinde kateter enfeksiyonu olup %26.7’sinde 
ise odak belirlenememişti. Hastaların yoğun bakımda kalış süresi ortalama 
7.4±0.3 gün olup, 138 hasta (%40.1) ex olmuştu. Ölen ve ölmeyen grup ken-
di aralarında karşılaştırıldığında; komorbid hastalıklar açısından(diyabet, ht, 
kalp yetmezliği vs) fark yokken, ölen grup daha yaşlı olup, ürik asit, CRP ve 
prokalsitonin düzeyleri daha yüksek, albumin düzeyi ise daha düşüktü. Veriler 
tabloda gösterilmiştir. Lojistik regresyon analizinde ölüm üzerine etkili olan 
faktörlere baktığımızda( modele yaş, diyabet, ürik asit, prokalsitonin ve albu-
min konulduğunda) yaş(p:0.003), albumin(p:0.003) ve prokalsitonin(p:0.03) 
düzeyinin belirleyici olduğu görüldü. 
Sonuç: Yoğun bakım ünitesine yatan böbrek hastalarında prokalsitonin 
düzeyi mortalitenin bir belirleyicisidir. Prokalsitonin önemli bir enfeksiyon 
göstergesi olup, yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda düzeyine bakılmalı 
ve düzey durumuna göre o hastanın tedavisinde daha dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek hastalıkları, prokalsitonin, mortalite

Tablo

Parametre Ölen hastalar
(n:138)

Sağ kalan hastalar
(n:208) p değeri

Yaş 76±15 68±18 p:0000

Cinisyet 22.7 17.4 p>0.05

Diyabet yüzdesi 12.8 27.3 p>0.05

HT yüzdesi 17.7 22.4 p>0.05

Kalp yetmezliği yüzdesi 13.4 26.5 p>0.05

Albumin 2.97±0.42 3.28±0.66 0.001

CRP 131±110 78±82 0.000

Prokalsitonin 11.02±19.2 5.10±15.2 0.000

Ürik asit 10.1±4.3 8.7±3.4 0.02

Ölen ve ölmeyen iki grubun verilerinin karşılaştırılması

SS-019 Geriatrik hastalarda glomerüler filtrasyon hızı(GFH) ile 
kırılganlık arasındaki ilişki
Olgun Deniz1, Süheyla Çöteli1, Özant Helvacı2, Rana Tuna Doğrul1, 
Çağatay Çavuşoğlu1, Ali Öncül1, Hacer Doğan Varan1, Muhammet Cemal 
Kızılarslanoğlu1, Berna Göker1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri 
Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji 
Bilim Dalı
Amaç: Yeni ve güncel bir geriatrik sendrom olan kırılganlık(frailty) yaşlı 
hastalarda morbidite ve mortaliteyi belirgin bir şekilde etkilemektedir. Kırıl-
ganlığın etiyopatogenezi, prevalansı, risk faktörleri ve tedavisi araştırmacı-
ların yeni ilgi alanıdır. Kırılgan yaşlılarda kronik böbrek hastalığı gibi kronik 
komorbidite sıklıkları kırılgan olmayan yaşlılara göre daha fazla görülebil-
mektedir. Bu çalışmada kırılganlık ile Glomerüler Filtrasyon Hızı arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya üniversite hastanesi geriatri polikliniğine baş-
vuran, kırılganlık durumları ve GFH değerleri bilinen 447 hasta dahil edil-
di. Çalışma retrospektif ve kesitsel olarak planlandı. Akut böbrek hasarı 
olan ve diyalize girmekte olan hastalar çalışmadan dışlandı. GFH değeri 
MDRD(Modification of Diet in the Renal Disease) formulu ile hesaplandı. 
Kırılganlık durumları Fried kırılganlık indeksi (FKİ) kriterlerine göre değer-
lendirildi. FKİ’ne göre hastaların kilo kaybı, tükenmişlik hissi, yürüme hızı, 
fiziksel aktivitede kısıtlanma, güçsüzlük(el kavrama gücü) parametrelerin-
den üç veya daha fazla parametreye sahip hastalar kırılgan, bir veya ikisi-
ne sahip olanlar kırılganlık öncesi ve hiçbir parametreye sahip olmayanlar 
güçlü olarak kabul edildi. Hastalar, GFH değerlerine göre çeyrek 1 (Q1) 
(n=112), çeyrek 2 (Q2) (n=112), çeyrek 3 (Q3) (n=112) ve çeyrek 4 (Q4) 
(n=111) olmak üzere dört çeyreğe ayrıldı. GFH değerleri Q1’de 88-111 mL/
dk, Q2’de 77-88 mL/dk, Q3’te 60-77 mL/dk ve Q4’te 7-59 mL/dk değerle-
ri arasındaydı. Tüm hastalara mini nutrisyonel test, günlük temel yaşam 
aktiviteleri ölçeği, enstrümental günlük temel yaşam aktiviteleri ölçeği, 
Yesavage depresyon ölçeği ve mini mental testi içeren kapsamlı geriatrik 
değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortancası 75 (min-maks:60-97) yıldı ve %61,3’ü 
kadındı. GFH değerleri kırılgan grupta [66 mL/min (min-max: 7-109)], 
kırılganlık öncesi [79 mL/min (min-max: 13-111)] ve güçlü [81 mL/min 
(min-max: 26-102)] gruba göre daha düşük saptandı (p<0.001). Kırılganlık 
sıklığı Q4’te (43.2%), Q3 (21.4%), Q2 (17.9%) ve Q1’e (19.6%) göre daha 
yüksek tespit edildi (p<0.001). Çok değişkenli analiz modelinde GFH de-
ğerinin 60 mL/dk’nın altında olması kırılganlık ile bağımsız ilişkili bulundu 
(OR: 2.598, 95% CI: 1.527-4.421, p<0.001). Ayrıca yaş (OR: 1.105, 95% 
CI: 1.062-1.149, p<0.001), kadın cinsiyet (OR: 2.691, 95% CI: 1.555-4.657, 
p<0.001), diabetes mellitus (OR: 1.747, 95% CI: 1.007-3.031, p=0.047) 
ve demans (OR: 6.216, 95% CI: 2.916-13.252, p<0.001) da kırılganlık ile 
bağımsız ilişkili faktörler olarak saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda GFH’nın kırılganlık ile bağımsız 
ilişkili olabileceği gösterilmiştir. İki durum arasındaki 
ilişkisinin netleştirilebilmesi için prospektif, geniş ve 
kapsamlı çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Glomerüler filtrasyon hızı, kırılganlık, geriatri
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SS-020 Acil koroner anjiografi uygulanan hastalarda kontrast madde 
nefropatisi gelişme insidansı ve klinik sonlanım
İhsan Ateş1, Fatih Acehan1, Bilal Katipoğlu1, Burak Furkan Demir1, 
Mustafa Çetin2, Ender Örnek2, Ezgi Coşkun Yenigün3, Fatih Dede3

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 
Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, 
Ankara, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, 
Ankara, Türkiye
Giriş-Amaç: Kontrast madde nefropatisi, son zamanlarda radyolojik tet-
kiklerin ve girişimsel işlemlerin yaygın kullanılmasıyla birlikte daha sık 
karşılaşılan bir akut böbrek yetmezliği (ABY) nedeni oldu. İyotlu kontrast 
madde enjeksiyonundan sonraki 24 – 48 saat içerisindeki böbrek fonksiyon 
testlerindeki (BFT) klasik artışla kontrast madde nefropatisi düşünülebil-
mektedir. Klinisyenler arasında kontrast madde nefropatisi farkındalığının 
artmasıyla birlikte, işlemden önce gerekli önlemlerin alınması ve riskli hasta 
gruplarında farklı radyolojik ve girişimsel işlemlerin kullanımıyla kontrast 
madde nefropatisi insidansında belirgin düşüş sağlanabilmektedir. Fakat 
acil başvurularında gerekli önlemler ve alternatif tetkik ve işlem yetersizli-
ğinden dolayı bu insidansda artış gözlenebilmektedir. Biz bu çalışmamızda 
acil serviste akut koroner sendrom olduğu düşünülen ve acil koroner anji-
ografi uygulanan hastalarda kontrast madde nefropati insidansını ve klinik 
sonlanımını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Ocak 2014 ve Aralık 2017 tarihleri arasında acil servise başvuran 
ve akut koroner sendrom ön tanısı ile acil koroner anjiografi yapılan 7253 
hastanın klinik demografik ve laboratuar bulguları retrospektif olarak in-
celendi. Bu hastalardan 4224’ünün kontrast madde maruziyeti sonrasında 
BFT’leri olmadığı için çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 3029 hasta dahil edil-
di. Kontrast madde nefropatisi tanısı, kontrast maruziyetinden sonra krea-
tinin düzeyinde %25 veya 0,5 mg/dL artış olması ve bu BFT bozukluğunu 
açıklayacak herhangi bir başka nedenin olmamasıyla konuldu.
Bulgular: 3064 hastadan 2535’ünün bazalde BFT’si normal, 138’inin ABY 
ve 391’inin ise kronik böbrek hasarı (KBH) olduğu saptandı. Tüm popu-
lasyonda işlem sonrasında %2,5’inde (n:77) kontrast madde nefropatisi 
saptandı. Kontrast gelişen hastaların 62’sinin takipte BFT’sinin bazal de-
ğerlere gerilediği; 15’inde ise progrese olduğu saptandı. Kontrast madde 
nefropatisi gelişen hastalarda gelişmeyenlere kıyasla ortalama yaş, ortanca 
yatış süresi ve KBH olan hastaların oranı daha yüksekti. KBH hasta gru-
bunda ABY grubuna ve bazalde BFT’si normal olan gruba kıyasla kontrast 
madde nefropatisi gelişme oranı daha yüksek saptandı (sırasıyla; %10,2, 
%2, %1,4; p<0,001). Kontrast madde nefropatisi sonrası remisyon oranı; 
ABY grubunda %100, bazalde BFT’si normal olan grupta %88,6 ve KBH 
grubunda %72,5 olarak saptandı.
Sonuç: Acil servide akut koroner sendrom ön tanısı ile acil anjiografi yapılan 
ve birden fazla risk faktörü olan ve arteriyel fazda kontrast madde enjeksiyo-
nu yapılan hastalarda kontrast madde nefropatisi beklenen düzeyden daha 
düşük saptandı.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği, akut koroner sendrom, iyotlu 
kontrast madde, kontrast nefropatisi

SS-021 KBH hastalarında acil koroner anjiografi sonrasında kontrast 
madde nefropatisi gelişimi ile ilişkili faktörler
Fatih Acehan1, İhsan Ateş1, Bilal Katipoğlu1, Burak Furkan Demir1, 
Mustafa Çetin2, Ender Örnek2, Ezgi Coşkun Yenigün3, Fatih Dede3

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 
Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Kliniği, 
Ankara, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Kliniği, 
Ankara, Türkiye
Giriş-Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH) kontrast madde nefropatisi ge-
lişimi için en önemli risk faktörlerinden biridir. KBH hastaları ile yapılmış 
farklı çalışmalarda kontrast madde gelişme insidansı %8 – 40 düzeyinde 
bulunmuştur. Bu düzeylerin farklılık göstermesinin eşlik eden komorbid du-
rumlar, KBH evresi, hastanın yaşı, cinsiyeti ve volüm düzeyine bağlı olarak 
değişkenlik gösterdiği düşünülmektedir. Bu risk faktörlerinin dışında kont-
rast madde nefropatisinin, verilen kontrast maddenin düzeyine, maruziyet 
süresine ve verilişi yoluna (venöz – arteriyel) bağlı olarak da değişkenlik 
gösterebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca işlemden önce nefrotoksik ilaçların 
kesilmesi, yeterli sıvı resüsütasyonun yapılması ve riskli hasta gruplarının 
başka tanısal işlemlere yönlendirilmesininde kontrast madde nefropatisi 
gelişim insidansında farklılıklara neden olabileceğini düşünüyoruz. Biz bu 
çalışmamızda acil serviste akut koroner sendrom olduğu düşünülen ve acil 
koroner anjiografi uygulanan KBH hastalarında kontrast madde nefropatisi 
ile ilişkili faktörleri incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2014 – Aralık 2017 tarih aralığında acil serviste 
akut koroner sendrom ön tanısı ile acil koroner anjiografi yapılmış 391 (149 
kadın (%38,1) ve 242 erkek (%61,9) KBH hastası retrospektif olarak dahil 
edildi. Kontrast madde nefropatisi tanısı, işlemden 24 – 48 saat sonra kre-
atinin düzeylerinde başka herhangi bir nedenle açıklanamayan %25 ve 0,5 
mg/dL artış olmasıyla düşünülmüştür.
Bulgular: Hastaların büyük çoğunluğu evre 3A (%44,2) ve evre 3B (%38,1) 
idi. Hastaların ortanca hastane yatış süresi 4 gündü. Tüm popülasyonun 
%10,2’sinde kontrast madde nefropatisi geliştiği görüldü. Kontrast madde 
nefropatisi gelişen hastaların %27,5’inde progresyon, %72,5’inde remis-
yon saptandı 
Kontrast madde nefropati gelişen hastalarda gelişmeyenlere kıyasla orta-
lama ejeksiyon fraksiyonu (EF) (47,1±13,3% karşı 42,1±12,7%; p=0,023), 
ortalama hemoglobin (12,1±2,1 g/dL karşı 11,1±1,9 g/dL; p=0,003), ortan-
ca yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) (47 mg/dL karşı 40 g/dL; p=0,036) 
ve ortanca glomeruler filtrasyon hızı (GFH) (45 mL/dk/1.73 m2 karşı 28 
mL/dk/1.73 m2; p<0,001) düşük saptandı, ortanca düşük yoğunluklu li-
poprotein (LDL) (78 mg/dL karşı 92,5 mg/dL; p=0,050), ortanca üre (58 
mg/dL karşı 89,5 mg/dL; p<0,001) ve ortanca kreatinin (1,4 mg/dL karşı 
2,2 mg/dL; p<0,001) yüksek saptandı. Kontrast madde nefropatisi gelişen 
hastalarda gelişmeyenlere kıyasla Kreatinin değeri 2 ve üstünde olan hasta-
ların oranı (%12,3 karşı %67,5; p<0,001) ve GFH değeri 30 ve altında olan 
hastaların oranı daha yüksek saptandı (%10,5 karşı %62,5; p<0,001). Evre 
4-5 olan hastalarda kontrast madde nefropati gelişenlerin oranı diğer evre-
lere kıyasla yüksek saptandı. Kontrast madde nefropati gelişen hastalarda 
progresyon ve remisyon oranları evrelere göre farklılık göstermedi. 
Backward multivariable lojistik regresyon modeline cinsiyet, evre, EF, 
hemoglobin, hemotokrit, lenfosit, platelet, HDL, üre, kreatinin ve GFH sı-
nıflandırılmasından oluşturulan kombinasyon dahil edildi. Buna göre; he-
moglobin (OR=0,63; p=0,002), üre (OR=1,02; p<0,001), GFH<=30 veya 
kreatinin >=2 (OR=6,44; p=0,001) ve GFH<=30 ve kreatinin >=2 (OR=29,18; 
p<0,001) kontrast madde nefropatisini öngören olası risk faktörleri olarak 
saptandı. Hemoglobin değerinde 1 birimlik artış kontrast madde nefropati 
riskini 0,63 kat azalttığı saptandı. Üre değerinde 1 birimlik artış kontrast 
madde nefropati riskini 1,02 kat arttırdığı saptandı. GFH<=30 veya kreatinin 
>=2 olması kontrast madde nefropati riskini 6,44 kat arttırdığı saptandı. 
GFH <=30 ve kreatinin >=2 olması kontrast madde nefropati riskini 29,18 
kat arttırdığı saptandı.
Sonuç: KBH hastalarında acil şartlarda çok fazla sayıda komorbiditeleri 
olmasına ve herhangi bir premedikasyon yapılmamasına rağmen contrast 
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madde nefropatisi gelişim düzeyi %10,2 saptandı. Düşük hemoglobin ve 
GFH düzeyleri ile yüksek kreatinin ve üre düzeylerinin contrast madde nef-
ropatisi gelişimi ile ilişkili olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, iyotlu kontrast madde, kronik 
böbrek yetmezliği, kontrast madde nefropatisi

SS-022 Dirençli ailesel akdeniz ateşinde anti IL-1 tedavilerin etkinliği 
ve güvenliği
Tolga Yıldırım1, Müge Üzerk Kibar1, İrem Özarlı2, Rahmi Yılmaz1, Mustafa 
Arıcı1, Bülent Altun1, Yunus Erdem1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Amaç: Kolşisin Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) hastalarında hem atak sıklığı-
nı azaltmakta hem de amiloidoz gelişimini engellemekte oldukça etkili bir 
ilaçtır. Bununla beraber hastaların %5-10’luk bir kısmında kolşisin etkisiz 
kalmakta ya da yan etkiler nedeniyle tolere edilememektedir. Bu hasta 
gruplarında son dönemde anakinra ve canakinumab gibi anti IL-1 ilaçlar 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmamızda kolşisin dirençli/intoleran AAA 
hastalarında anti IL-1 deneyimimiz sunulmaktadır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bi-
lim Dalı’nda takip edilmekte olan ve kolşisin direnci ve/veya kolşisin intole-
ransı nedeniyle anakinra veya canakinumab tedavisi verilmiş 25 AAA hasta-
sı alındı. Hastaların demografik özellikleri, anti IL-1 tedavi kullanım süreleri, 
kreatinin, proteinüri ve akut faz belirteçlerinin anti IL-1 tedavisi öncesi ve 
sonrası düzeyleri, atak sıklıkları ve yan etkiler retrospektif olarak tarandı.
Bulgular: Anti IL-1 kullanan 25 hastanın 13‘ü erkek 12‘si kadın ve ortalama 
yaşları 39,2±12,7 idi. Hastaların 6’sı sadece anakinra, 10’u sadece canaki-
numab kullanmışken 9’u önce anakinra kullanmış ve sonrasında canakinu-
maba geçmişti. 25 hastanın 6’sı böbrek nakil hastası iken 3’ü hemodiyalize 
girmekte idi. Ortanca anti IL-1 kullanım süresi 12 (3-27) ay olarak saptandı.
Hastaların 22’sinde (%88,0) anti IL-1 tedavisi ile ataklar tamamen kesil-
di ya da belirgin olarak azaldı. Tedavi ile hastaların ortalama sedimentas-
yon değerinin 37,8±22,1 mm/s’den 18,9±13,3 mm/s’e (p=0,02), CRP 
değerinin 4,82±4,90’dan 0,94±0,89’a (p=0,01) ve fibrinojen değerinin 
524,7±2014,1’den 403,4±160,8’e (p=0,01) gerilediği saptandı. Glomerüler 
filtrasyon hızı >60 mL/dak olan hastaların tedavi altında proteinüri değerle-
rinde anlamlı farklılık gözlendi.
Anakinra tedavisi başlanan 15 hastanın 9’unda enjeksiyon yerinde ağrı ne-
deniyle canakinumaba geçilmişti. Bu hastaların tamamı canakinumab te-
davisini rahatlıkla tolere ettiler. Toplam 6 hastada anti IL-1 tedavisi kesildi. 
Bu hastaların 3’ünde tedaviye yanıt alınamamışken anakinra alan 2 hastada 
ve canakinumab alan 1 hastada eşlik eden enfeksiyon nedeniyle tedavi ke-
silmişti. 
Sonuç: Kolşisin dirençli/intoleran hastalarda anti IL-1 ilaçlar oldukça etki-
lidir. Özellikle canakinumab daha iyi tolere edilmesi nedeniyle ilk seçenek 
olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: anakinra, anti IL-1, canakinumab
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SS-023 Ağır proteinürisi olan veya olmayan hastalarda biyopsi ile 
kanıtlanmış böbrek hastalıklarının klinikopatolojik özellikleri: Tek 
merkez deneyimi
Şiyar Erdoğmuş, Gizem Kumru, Leyla Akdoğan, Zeynep Kendi Çelebi, 
Serkan Aktürk, Sim Kutlay, Kenan Keven, Gökhan Nergizoğlu, Kenan 
Ateş, Şehsuvar Ertürk, Neval Duman, Şule Şengül
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Ağır proteinürisi olan veya olmayan proteinürik böbrek hastalıkları 
birçok primer ve sekonder hastalık ile ilişkilidir. Hem akut hem de kronik 
böbrek hasarı durumlarının değerlendirilmesinde böbrek biyopsisi altın 
standarttır. Bu çalışmanın amaçları; merkezimizde böbrek biyopsisi yapıl-
mış hastalardaki biyopsi endikasyonlarını belirlemek, biyopsi ile kanıtlan-
mış böbrek hastalıklarının etiyolojik dağılımlarını saptamak ve tanı anındaki 
klinik ve laboratuvar özelliklerini ortaya koymaktır. Ayrıca hastaların izlem-
leri süresinde renal ve hasta sağ kalımlarını da değerlendirmeyi hedefledik.
Gereç-Yöntem: Merkezimizde Ocak 2005-Aralık 2017 arasında nativ böb-
rek biyopsisi yapılan 709 hastanın verileri kaydedildi. Hastaların demografik 
özellikleri, komorbid hastalıkları, diğer klinik özellikleri (ödem, makrosko-
pik hematüri), laboratuvar bulguları (proteinüri, mikroskobik hematüri, li-
pid profili, serum proteinleri, glomerüler filtrasyon hızı, hepatit serolojisi), 
patolojik tanıları, böbrek ve hasta sağ kalım sonuçları kaydedildi. Hastalar 
böbrek biyopsisi anındaki proteinüri miktarlarına göre 3 gruba [grup I: hafif 
proteinüri (<1 gr / gün), grup II: orta proteinüri (1-3 gr / gün) ve grup III: 
ağır proteinüri (> 3gr / gün)] ayrıldı ve karşılaştırmalar bu gruplar arasında 
yapıldı.
Bulgular: Merkezimizde en sık (%57) böbrek biyopsisi endikasyonu ağır 
proteinüri olarak bulundu. Proteinürinin şiddetine göre belirlenen 3 gru-
bun karşılaştırmaları Tablo 1’de sunulmuştur. Gruplar arasında yaş, cin-
siyet, DM varlığı, DM süresi, HT varlığı ve HT süresi açısından fark yoktu. 
Proteinürinin şiddeti arttıkça başvuru semptomu olarak ödemin görülme 
sıklığı artmaktaydı (p<0,05). Makroskopik hematüri sıklığı düşük miktarda 
proteinüri olan grup I’de (<1gr/gün) diğer gruplara göre daha sıktı. Ofis kan 
basıncı değerleri ve hepatit serolojisi bulguları açısından gruplar arasında 
fark yoktu. Diğer gruplarla karşılaştırıldığında ağır proteinürisi olan grup-
ta, serum albümini daha düşük, lipid parametreleri daha yüksek bulundu 
(p<0,05). Böbrek biyopsisi sonuçlarına bakıldığında ise ağır proteinürisi 
olan hastalarda primer glomerüler hastalıklar ve sekonder amiloidoz oran-
ları sırasıyla % 66 ve % 13 olarak saptandı (p <0,05). Primer glomerüler 
hastalıklar için grup I’de IgAN (%22,4), MDH (%7) ve FSGS (%2) oranın-
da saptanırken, grup II’de FSGS (%18), IgAN (%15), MN (%7,3) ve grup 
III’de ise MN (%25), FSGS (%17,5), IgAN (%9,6) en sık saptanan pato-
lojik tanılardı. Hafif proteinürisi olan hastalarda kresentik glomerülonefrit 
ve tubulointerstisyel hastalıklar orta ve ağır proteinürisi bulunan hastalara 
göre anlamlı derecede yüksekti (p <0,05) (Tablo 1). İzlem süresinin başında 
ve sonundaki eGFR değişimi gruplar arasında farklı değildi. Her 3 grupta 
ortalama izlem süresi 45 aydı ve bu izlem süresi boyunca renal ve hasta 
sağ kalımıyla ilgili bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Ağır proteinürisi olan 
hastalar hafif ve orta proteinürisi olan hastalarla karşılaştırıldığında renal 
sonuçların daha kötü olduğu gözlendi (Tablo 2).
Sonuç: Proteinüri merkezimizde böbrek biyopsisi endikasyonları açısından 
başta gelmektedir. Kronik glomerüler hastalıklar her proteinüri düzeyinde 
etiyolojik nedenler arasında yer almaktadır ve proteinürinin şiddetinin art-
ması renal sağ kalımı olumsuz etkilemektedir. Akut interstisyel ve kresentik 
patolojiler ise daha hafif proteinüri durumlarında ana etiyolojik nedenler 
arasında görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları erişkinlerde merkezimizde 
biyopsi ile kanıtlanmış proteinürik akut veya kronik böbrek hastalıklarının 
spektrumu hakkında bilgiler sunmakla birlikte, temsil yeteneği daha güçlü 
olabilecek veriler için ülke genelinden elde edilecek verilerin toplanacağı bir 
renal biyopsi veri tabanı oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Renal biyopsi, Proteinüri, Proteinürik böbrek hastalığı

SS-024 Radyokontrast nefrotoksisitesi dexpantenol ile önlenebilir 
mi?
Osman Sütcüoğlu1, Kürşat Derici2, Özge Tuğçe Paşaoğlu3, Burak 
Dumludağ4, İpek Işıl Gönül5, Özant Helvacı6, Ülver Derici6
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Çorum
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
4Şehit Yavuz Yürek Seven Devlet Hastanesi, İç hastalıkları, Erzurum
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Kontrast madde ilişkili nefropati oluşturulan rat modelinde, antioksi-
dan olduğu bilinen dexpenthanolün etkisinin gösterilmesi
Gereç-Yöntem: 12 haftalık, Sprague Dawley ratlar, kontrast nefropati 
oluşturmak için, 3 gün susuz bırakıldılar. Daha sonra, L-name(10mg/kg), 
tenoksikam(0,5mg/kg) ve sodyum amidotrizoat(10ml/kg) kuyruk veninden 
uygulandı. 48 saat sonra ratlara ötanazi uygulandı. (CIN grup). Dexpentha-
nol kontrast madde uygulanmadan önceki 3 gün boyunca, kontrast madde-
nin verildiği gün ve sonraki gün 500mg/kg dozunda intraperitoneal olarak 
verildi. Kontrast uygulamasından sonraki 48. Saatte bu gruptaki ratlara da 
ötanazi uygulandı (CIN+Dxp grup). Dexpenthanol grubu (Dxp) 5 gün bo-
yunca eşit dozda i.p. dexpanthenol alırken, kontrol grubuna aynı volümde 
salin infüzyonu verildi. Ratlar toplam 5 gün izlendikten sorna 6. gün ötana-
zi uygulandı ve biyokimyasal/patolojik değerlendirme için gerekli örnekler 
alındı. 
Bulgular: Kontrast madde ve dexpenthanol alan rat grubu ile sadece kont-
rast uygulanan grup karşılaştırıldığında, dexpenthanolün histopatolojik 
olarak akut tubüler zedelenme ve akut tübüler nekrozda belirgin olarak ge-
rileme sağladığı görülmüştür. Buna ek olarak serum kreatinin, sistatin-c 
ve total oksidan/antioksidan düzeyleri de ölçülmüştür. Serum kreatinin dü-
zeyleri gruplar arasında farkıl değilken sistatin c düzeyi CIN grubunda en 
yüksek bulundu. Total oksidan ve antioksidan durum değerlendirmelerinde 
gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.
Sonuç: Antioksidan bir molekül olduğu bilinen, renal iskemi reperfüzyon 
modellerinde önleyici anlamlı sonuçları ortaya konulan dexpanthenol mo-
lekülünün, biyokimyasal belirteçler üzerinde anlamlı bir değişim oluştura-
mamakla birlikte kontrast madde ilişkili nefropatide histopatolojik bulguları 
düzelttiği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: dexpenthanol, radyokontrastnefropatisi, rat

ışık mikroskopisi

4 farklı grubun ışık mikroskobu altındaki renal parenkim görüntüsü, H&E X 400: 
(a) Kontrol grubu; normal ışık mikroskopisi bulguları (b) CIN grubu; belirgin tu-
büler nekroz görülmektedir (c) DEXP-1 grubu; minimal medüller konjesyon (d) 
CIN+DEXP grubu; Minimal medüller konjesyon (DEXP ve CIN+DEXP gruplarının 

benzer görünümde olduğu görülmekedir.)
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SS-025 Iga Nefropatisinde Prognostik Belirteçler: Renal Biyopsi 
Verilerinin Önemi
Gizem Tuğçe Güz Alp, Nergis Basmacı, Hasan Hacı Yeter, İpek Işık 
Gönül, Özant Helvacı, Berfu Korucu, Burak Özbaş, Ülver Derici Boztepe, 
Kadriye Altok, Musa Bali, Selim Turgay Arınsoy, Şükrü Sindel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Ana bilim Dalı, Ankara
Amaç: IgA nefropatisi, immunohistolojik bir tanı olup primer glomerulo-
nefrit nedenleri arasında son dönem böbrek yetmezliği (SDBY)’nin en sık 
nedenidir. Biyopsideki histolojik değişiklikler çok geniş bir yelpazededir. 
Kresent oluşumunu içeren proliferatif glomerulonefritten, fokal segmental 
glomeruloskreozu taklit eden bulgulara kadar değişkenlik gösterebilir. IgA 
nefropatisinin değerlendirilmesinde Oxford sınıflandırması 2009 yılından 
beri tanıda kullanılmaktadır. Oxford sınıflandırmasında böbrek biyopsisinde 
görülen dört histopatolojik bulgu kullanılmaktadır: mezengial hiperselülari-
te (M0, M1), endokapiller proliferasyon (E0,E1), segmental glomeruloskle-
roz (S0, S1) ve tübüler atrofi (T0,T1, T2); son dönem böbrek yetmezliği ge-
lişmesinde prognostik faktörlerdir. Oxford sınıflamasında M1, E1, S1 veT2 
son dönem böbrek yetmezlği gelişiminde bağımsız risk faktörleri olarak 
ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda;IgA nefropatisi renal biyopsi örneklerinde 
Oxford sınıflamasının, son dönem böbrek yetmezliği gelişimini öngörme 
gücünü değerlendirilmiştir.
Gereç-Yöntem: Gazi Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Nefroloji 
Kliniği’nde 2012-2017 yıllarında yapılmış olan 650 biyopsi değerlendirilmiş 
olup histopatolojik tanısı IgA nefropatisi olarak raporlanan 90 hasta çalış-
maya dahil edilmiştir. Biyopsi incelemelerindeki mezengial hiperselülerite, 
endokapiiler proliferasyon, segmental glomeruloskleroz ve tübüler atrofi 
kaydedildi. Birincil sonlanım noktası olarak SDBY gelişimi alındı. Akut böb-
rek hasarı (ABH) tanısı Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDI-
GO) kriterlerine göre tanımlandı. Tüm hastaların demografik ve laboratuvar 
verileri hastane kayıt sistemi ve hasta dosyalarından derlendi.
Bulgular: IgA nefropatisi ile izlenen 90 hastanın mediyan yaşları 40 olarak 
tespit edilmiştir. Hastaların %71 (64/90)’i erkekti. %15 (14/90)’inde son 
dönem böbrek yetmezliği gelişmiştir. %4 hastada tanı anında renal replas-
man tedavisi ihtiyacı olmuştur. Otuz beş hastada (%38) tanı anında akut 
böbrek hasarı mevcuttur. Mezengial hiperselülarite (p=0.12, OR:0.190, 
Cl%95 0.02-1.59), endokapiller proliferasyon (p=0.7, OR:0.663, Cl%95 
0.074-5.896), segmental glomeruloskleroz (p=0.9, OR:0.742, Cl%95 
0.248-7.824), ve tübüler atrofinin (p=0.15, OR:0.348, Cl%95 0.082-1.487) 
son dönem böbrek yetmezliğini öngörmede anlamlı olmadığı tespit edil-
miştir. Tanı anında akut böbrek hasarının olması (p:0,18, OR:2,300, Cl %95 
0,666-7,948), son dönem böbrek yetmezliğinin öngörmede anlamlı değil-
ken; hastaların takibinde akut böbrek hasarı gelişiminin son dönem böbrek 
yetmezliğini ön görmede bir parametre olduğu tespit edilmiştir (6. ayda, 
p=0.04, OR:5.125, Cl%95 1.056-24.868 ve 12. ayda, p=0.007, OR:30.000, 
Cl%95 2.498-360.260) 
Sonuç: IgA nefriti patofizyolojisi tam olarak bilinmeyen ve tedavi şekli tam 
olarak belirlenememiş bir glomerulonefrittir. Hastalığın seyri değişkendir ve 
bu çalışmadaki bulgularımız göstermektedir ki son dönemde prognozu tah-
min etmede kullanılan Oxford sınıflaması bu konuda yetersizdir. Ayrıca bul-
gularımız histopatoloji ne olursa olsun IgA nefritinin hastadan hastaya farklı 
seyrettiğini ve bu hastaların takibinde gelişecek ABH tablosunun SDBY’nin 
habercisi olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: IgA nefropatisi, renal biyopsi, Oxford sınıflaması, son 
dönem böbrek yetmezliği

SS-026 Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş olan kalp yetmezliği 
hastalarında serum VEGF ve sVEGFR-1 seviyeleri
İsmail Ertürk1, Kenan Sağlam1, Taner Özgürtaş2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (KEFKY) kalbin 
pompalama mekanizması tam olarak bozulmadığında ortaya çıkar. Anjiyo-
genez, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) gibi anjiyojenik faktörler 
ve çözünebilir VEGF reseptör-1’in (sVEGFR-1) çözünebilir varyantı gibi en-
dojen inhibitörler tarafından düzenlenir. Bu çalışmada, KEFKY hastalarında 
VEGF, sVEGFR-1’in klinik önemini araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya KEFKY hatalar (n = 41) ve sağlıklı (n = 31) in-
sanlardan oluşan toplam 72 kişi dahil edildi. Kan örnekleri alındı, serum 
anjiyostatin analizi ve transtorasik ekokardiyografi değerlendirmesi tüm 
katılımcılara yapıldı.
Bulgular: Hasta grubunun ortalama sVEGFR-1 düzeyi kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 0.136 ± 0.060; 0.074 ± 0.050; <0.001). 
Beta bloker kullanan hastaların ortalama VEGF düzeyi, Beta bloker kullan-
mayan hastalardan anlamlı derece daha yüksekti (sırasıyla 0.585 ± 0.194; 
0.349 ± 0.269; p = 0.025). Statin kullanan KEFKY hastalarının ortalama 
VEGF düzeyi, statin kullanmayan KEFKY hastalarından anlamlı olarak daha 
yüksekti (sırasıyla 0.607 ± 0.099; 0.359 ± 0.273; p = 0.038).
Sonuç: Çalışmamız, eşlik eden morbiditeler, VEGF ve sVEGFR-1 düzeyleri 
ile KEFKY arasındaki ilişkileri gösteren ilk çalışmadır. Statinler ve beta blo-
kerler artmış VEGF seviyeleri ile KEFKY hastalarında anjiyogenez üzerinde 
olumlu etkileri olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, sVEGFR-1, VEGF
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SS-027 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Süksinat 
seviyelerinin Rolü, Hipoksi-Teşvik edici Faktör-1 alfa ve IL-1β 
Genlerinin Ekspresyonu ile olan ilişkisi
İsmail Koçyiğit1, Serpil Taheri2, Eray Eroğlu1, İlknur Uzun3, Gökmen 
Zararsız4, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AnaBilim dalı
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnaBilim dalı
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AnaBilim dalı
Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH), böbreklerin 
kistik genişlemesi nedeniyle erken ortaya çıkan hipertansiyon oluşumu ile 
ilişkilidir. Kistlerin yaptığı basınç, böbrek hipoksisine yol açarak renin-an-
jiyotensin-aldosteron sistem aktivasyonu indükler. Lipopolisakkarit (LPS) 
ile tetiklenen toll-like reseptör (TLR) aktivasyonu artmış süksinat seviyele-
ri, hipoksi ile uyarılan faktörlerin tetiklediği metabolik bozukluklara neden 
olur ve bu da IL1-β aktivasyonu yoluyla inflamasyona yolaçar. Öte yandan 
ODPBH olan hastalarda renal disfonksiyondan bağımsız olarak inflamasyon 
belirgindir. Biz bu hastalığın hem klinik seyri inflamasyon ve hipoksinin ro-
lünü araştırmayı amaçladık. 
Gereç-Yöntem: ODPBH olan hastaların serumundaki süksinat seviyeleri, 
serum ve idrardan elde edilmiş mRNA’lardan HIF-1α ve IL-1-β gen eks-
presyon ifadelerine bakılmıştır. Bu kesitsel çalışmaya 100 polikistik böbrek 
hastası ve eşleştirilmiş 100 sağlıklı kontrol grubu dâhil edilmiştir. Tüm katı-
lımcılara yirmi dört saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümü yapılmıştır. Bi-
yokimyasal parametreler, serumdaki süksinat seviyesi, idrar mRNA’sından 
HIF-1α gen ekspresyonu ve serum mRNA’sından IL1-β ifadesi ölçümü için 
kan ve idrar örnekleri 12 saat açlıktan sonra alınmıştır. 
Bulgular: 100 hastanın 48’i erkek, yaş ortalaması 45.1 ± 12.9 yıl idi. 100 
kontrol grubunun ortalama yaşı 34.9 ± 7.3 olup kontrol grubunun % 44’ü 
erkekti. ODPBH olan hastalar ile kontrol grubu arasında serumda ki HIF-1α, 
IL1-β mRNA gen ekspresyonu ve süksinat seviyelerinde anlamlı farklılıklar 
saptanmıştır. Serum mRNA HIF-1α gen ekspresyonu, IL1-β gen ekspres-
yonu ve süksinat seviyeleri, hipertansif ODPBH hastalarında normotansif 
olanlar ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak farklılık göstermiştir (p <0.05).
(Şekil-1) Serumdan elde edilmiş mRNA’daki HIF-1α gen ekspresyonu, 
ODPBH’li hastalarda sağlıklı bireylerle karşılastırıldığında daha yüksek ol-
duğu gözlemlenmiştir. ODPBH’li hastalarda artmış yaş, düşük eGFR, artmış 
mRNA HIF-1α ve IL1-β gen ekspresyonu bağımsız olarak hipertansiyonu 
öngörebildiği bulunmuştur (Şekil-2).
Sonuç: ODPBH’de hem inflamasyon hem de hipoksi, hipertansiyon ile iliş-
kili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Otozomal dominant polikistik böb-
rek hastalığı, süksinat seviyeleri, HIF-1α, IL1-β

Şekil-1

HIF-1α mRNA gen ifadesinin hipertansif ve normatansif ODPB hastalarıyla karşı-
laştırılması

SS-028 Deneysel sklerozan enkapsüle peritonit modelinde 
adalimumab tedavisinin etkinliği
Yeliz Akgün1, Serkan Bakırdöğen2, Meral Gülay Koçak3, Erdem Akbal4, 
Sibel Bektaş5, Ceren Demir6, Sait Elmas7

1Çanakkale Devlet Hastanesi, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çanakkale
3Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji 
Bilim Dalı, İstanbul
4Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Çanakkale
7Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi, 
Çanakkale
Amaç: Sklerozan enkapsüle peritonit (SEP), periton diyaliz (PD) tedavisinin 
nadir görülen fakat mortalite ve morbiditesi yüksek bir komplikasyonudur. 
SEP için günümüzde etkin bir tedavi mevcut değildir. Deneysel SEP model-
lerinde sitokinleri hedef alan tedaviler denenmektedir. Çalışmamızda, ratlar-
da oluşturulan deneysel SEP modelinde anti-TNF bir ilaç olan adalimumab 
tedavisinin etkisini araştırdık.
Gereç-Yöntem: Her grupta 10 rat olacak şekilde 4 grup oluşturuldu:
1.Grup (KH grubu): SEP oluşturmak amacıyla her bir rata 3 hafta boyunca 
%0,1 klorheksidin glukonat+%15 etanol+serum fizyolojik (10 ml/kg/gün) 
intraperitoneal (i.p) uygulandı.
2.Grup (kontrol grubu): Her bir rata 3 hafta boyunca serum fizyolojik (10 
ml/kg/gün) i.p uygulandı.
3.Grup (KH+adalimumab grubu): Her bir rata 3 hafta boyunca %0,1 klor-
heksidin glukonat+%15 etanol+serum fizyolojik (10 ml/kg/gün) intraperito-
neal (i.p) uygulandı. 4. ve 6. haftanın başında 5 mg/kg dozunda adalimu-
mab i.p enjekte edildi. 
4.Grup (KH+resting grubu): Her bir rata 3 hafta boyunca %0,1 klorheksidin 
glukonat+%15 etanol+serum fizyolojik (10 ml/kg/gün) intraperitoneal (i.p) 
uygulandı. Sonraki 3 hafta boyunca herhangi bir tedavi yapılmadan takip 
edildi. 
Deney hayvanlarında sakrifikasyon yapıldıktan sonra parietal peritondan 
hazırlanan preparatlar ışık mikroskobu ile parietal periton kalınlığı, infla-
masyon ve fibrozis açısından değerlendirildi.
Bulgular: Kontrol grubunun periton kalınlığı ortalaması; KH, KH+resting 
ve KH+adalimumab gruplarının ortalamasından daha düşüktü ve bu fark-
lar istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.003). 
KH+adalimumab grubunun periton kalınlığı ortalaması, KH ve KH+resting 
gruplarının ortalamasından daha düşüktü ve bu farklar istatistiksel olarak 
anlamlıydı (sırasıyla p<0.001, p<0.001).
Kontrol grubunun inflamasyon skoru ortalaması; KH, KH+resting ve 
KH+adalimumab gruplarının ortalamasından daha düşüktü ve bu farf-
lar istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.002). 
KH+resting grubunun inflamasyon skoru ortalaması, KH+adalimumab gru-
bunun ortalamasından daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlam-
lıydı (p=0.005).
Kontrol grubunun fibrozis skoru ortalaması; KH, KH+resting ve 
KH+adalimumab grubunun ortalamalarından daha düşüktü ve bu fark-
lar istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.001). 
KH+adalimumab grubunun fibrozis skoru ortalaması, KH ve KH+resting 
grubunun ortalamalarından daha düşüktü ve bu farklar istatistiksel olarak 
anlamlıydı (sırasıyla p=0.007, p=0.001).
Sonuç: Adalimumab SEP gelişimini önleyebilir. Ancak bu konuda süre ve 
doz ile ilişkili daha geniş çaplı klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Adalimumab, periton, sklerozan enkapsüle peritonit
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SS-029 Yaşlı hastalarda dolaşan mikropartiküllerin hipertansiyon ve 
kardiyovasküler hastalık belirteçleri ile olan ilişkisi
Hanife Usta Atmaca1, Feray Akbaş1, Hale Aral1, Murat Usta2

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Giresun üniversitesi tıbbi Biyokimya A.B.D
Amaç: Micropartiküller (MPS) prokoagülan özellikli olup exotic budding 
yöntemiyle çeşitli hücrelerden salınan membran vesiküllerdir. Trombosit, 
lokosit endotel hücrelerinden salınır. Endotel hasarı oluşan durumlarda 
artar ve endotel disfonksiyonunun patogenezinde rol alır. Hipertansiyon; 
patogenezinde endotel disfonksiyonunun rol aldığı vasküler bir hastalıktır 
MPS lerin hipertansiyon ve diğer vasküler hastalıkların gelişiminde, prog-
nozunda rol oynadığı gösterilmiştir. Aynı zamanda enflamasyonda, diya-
bette mikro ve makro komplikasyonların gelişmesinde ve kanser metasta-
zında rol oynadığı ve düzeyinin arttığı gösterilmiştir. Yaşlanmada endotel 
yapısının değiştiği ve koagülasyona eğilimin arttığı fizyolojik bir süreçtir. Bu 
çalışmada; 65 yaş üstü hipertansif hastalarda Thrombin Generation yön-
temiyle fonksiyonel olarak MPS düzeyi ve fonksiyonu belirlenerek, sağlıklı 
yaşlılardaki düzeyi ile karşılaştırılmış aynı zamanda ve MPS nin diğer kardi-
yovasküler hastalık biyobelirteçleri ve yaş ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya ayaktan 47 yaş; 72.7±7.2(E/K;15/32) hipertan-
sif yaşlı hasta (tedavili (monoterapi yada kombine terapi ile kan basıncı 
regüle)ile 47 sağlıklı yaşlı gönüllü (yaş; 71.6±9.1(E/K;19/28)) alınmıştır. 
Tüm gruplarda açlık venöz kan örnekleri alınarak MPS düzeylerini yansıtan 
parametreler(MPS Lag time, MPS ETP, MPs Peak, MPS start Tail), CRP, N/L 
oranı, ALT, GGT, PLT(platelet), trombosit parametreleri; PDW(Trombosit 
Dağılım Genişliği),MPV(Mean Platelet Volum), PCT (plateletcrit) değerleri 
karşılaştırılmıştır. 
MPS düzey ve fonksiyon ölçümü dört farklı parametre ile değerlendirilmiş-
tir. Şekil1
MPS Lag time azalması ve MPS ETP artışı ve MPs Peak yüksekliği koagü-
lasyona eğilimin artışı anlamına gelen MPS sayı ve fonksiyonunda artışı ile 
yorumlanırken tersi durum ise koagülasyon eğiliminin azalması şeklinde 
değerlendirilir. 
Bulgular: I- -Her iki grupta MPS düzey ve fonksiyonunu yansıtan testlerde 
MPS Lag time, MPS ETP, MPs Peak, MPS start Tail) düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık bulunmamıştır. II- hipertansif hasta grubunda trombosit-
ler anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. III-MPs Peak,MPS Lag time ile yaş 
arasında negatif korelasyon saptanmıştır. IV-MPS ETP, MPs Peak değerleri 
ile CRP arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. 
Sonuç: Hipertansif ve sağlıkla yaşlılarda bakılan MPS düzeyve fonksiyonla-
rında anlamlı farklılık olmayışı kullanılan tedavinin(ACE inh, ARB, Kalsiyum 
kanal blokerleri) olası olumlu etkisi olarak değerlendirilmiştir. Hipertansif 
hastalarda anlamlı trombosit yüksekliği trombositlerin; vasküler hastalık 
gelişimine, koagülasyona yatkınlığa ve kardiyovasküler hastalık mortalite ve 
morbiditeye artışına katkısı açısından önemlidir. Yaşlanmayla birlikte MPS 
düzey ve fonksiyonunun artışı koagülasyona katkıda bulunur. Sonuç olarak 
Micropartiküllerin kardiyovasküler hastalıkların teşhis prognoz ve tedavi 
etkinliğini değerlendirmede olası potansiyel biyobelirteç olarak kullanımı 
öngörülebilir.
Anahtar Kelimeler: yaşlı hasta, hipertansiyon, dolaşan mikropartikül 
düzeyi

thrombogram eğrisi

Şekil 1; CAT (Calibrated Automated Thrombography) cihazından elde edilen throm-
bogram eğrisi

SS-030 Yeni tanı hipertansif hastalarda serum endocan düzeylerinin 
ateroskleroz ve inflamasyonla ilişkisi
Sevil Fişekçi Oktar1, İbrahim Güney2, Şayeste Akkan Eren1, Levent 
Oktar3, Mustafa Can1, Zafer Büyükterzi4, Ender Alkan5, Zeynep Bıyık2, 
Said Sami Erdem6

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nefroloji Bilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil 
Tıp Bilim Dalı
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kardiyoloji Bilim Dalı
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Radyoloji Bilim Dalı
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Biyokimya Bilim Dalı
Amaç: Endocan daha önceden endotelyal spesifik molekül-1 (ESM-1) ola-
rak adlandırılmış olan 50 kDA ağırlığında, 165 aminoasitlik bir proteoglikan 
olup insan endotelyal hücrelerine özgü bir proteindir. Endotel disfonksiyo-
nu ateroskleroz gelişiminde başlangıç lezyon olarak kabul edilir. Biz bu ça-
lışmada yeni tanı hipertansiyon (HT) hastalarında serum endocan düzeyleri, 
ve bunun inflamasyon ve aterosklerozla ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu prospektif çalışma 61 yeni tanı HT hastasını ve 30 kont-
rol grubunu kapsamaktadır. Hastalara 24 saat ambulatuvar kan basıncı 
(AKMB) cihazı takılarak hipertansiyon tespit edilen hastalardan endocan, 
hsCRP (high sensitif C reaktif protein), hemogram, kolesterol paneli için 
serum örneği, mikroalbuminüri açısından spot idrar örneği alındı. Tüm 
hastalara detaylı ekokardiyografi ve karotis intima-media kalınlığı (CIMT) 
ölçümü için bilateral karotis renkli doppler ultrasonografi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 61 yeni tanı HT hastası ve 30 kontrol grubu 
dahil edildi. Bu hastalardan 25’i kadın (%41) ve 36’sı erkek idi (%59). HT 
hastalarında kontrol grubuna göre serum endocan düzeyi anlamlı derecede 
yüksek tespit edildi (p<0.001). Ayrıca hastalarıın CIMT ortalaması kontrol 
grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.021). Spot idrarda mikroal-
bumin /kreatinin oranı; hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
yüksek bulundu (p<0.001). Sol atrium çapı hasta grubunda 3.64±0.47 cm 
iken hasta grubunda 3.43±0.303 cm idi (p=0.03).
Sonuç: Çalışmamızda yeni tanılı hipertansiyon hastalarında endocan dü-
zeyini anlamlı olarak yüksek bulduk. Aynı zamanda serum endocan düzeyi 
ile endotel disfonksiyon göstergesi olan CIMT, mikroalbüminüri ve arteryel 
stiffness hastalarımızda pozitif korelasyon gösterdi.
Anahtar Kelimeler: endocan, hipertansiyon, karotis intima media kalınlığı
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SS-031 Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Tutulumu İçin Elde Edilen 
Artmış Karotid – Femoral Nabız Dalga Hızı ve Ana Karotid Arter 
Intima-media Kalınlığının İlişkisi
Ayşe Selcan Koç1, Hilmi Erdem Sümbül2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Radyoloji Kliniği, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Adana Şehir Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi,İç Hastalıkları Kliniği, Adana
Amaç: Hipertansiyonu (HT) olan hastalarda artmış karotid-femoral nabız 
dalga hızı (PWV) ve artmış karotid intima-media kalınlığı (C-IMT) asempto-
matik organ hasarı göstergesidir. Karotid IMT ile PWV arasında ilişki oldu-
ğu gösterilmiş olmakla beraber, farklı vasküler bölgelerdeki IMT değeri ile 
PWV karşılaştıran çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızda, farklı anotomik böl-
gelerden ölçülen vasküler IMT değeri ile PWV arasındaki ilişkiyi ve artmış 
PWV en iyi belirleyen vasküler IMT lokalizasyonu araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu prospektif çalışmaya HT tanısı olan 265 hasta alındı (or-
talama yaş; 54.1 + 10.6 yıl, erkek/kadın; 91/174). Tüm hastaların Anamnez 
ve fizik muayeneleri yapıldı. Öncelikle nabız dalgalı Doppler ultrasonografi 
(USG) ile PWV ölçümü yapıldı. Ardından iki taraflı ana ve internal karotid, 
brakial ve femoral arter IMT değerleri B-mode USG ile ölçüldü (CC-IMT, 
IC-IMT, B-IMT ve F-IMT, Resim 1). Hastalar PWV değerine göre iki gruba 
ayrıldı (Artmış PWV >10m/sn ve normal PWV <=10m/sn). 
Bulgular: HT tanılı hastaların 48’ de (%18.1) artmış PWV olduğu saptandı. 
Artmış PWV olan hasta grubunun daha yaşlı ve CC-IMT ile IC-IMT değer-
lerinin daha yüksek olduğu tesbit edildi (Tablo). Hastalar IMT artışına göre 
gruplandırıldı. HT olan hastalarda CC-IMT, IC-IMT, F-IMT ve B-IMT artışının 
sırası ile %25.7, %29.1, %27.5 ve %7.5 olduğu bulundu. Artmış IMT ve 
artmış PWV ilişkisi değerlendirildiğinde, B-IMT dışındaki diğer 3 IMT artışı 
ile PWV artışı yakın ilişkiliydi (Tablo). Artmış PWV belirlemek için Lojistik 
regresyon analizi yapıldığında, CC-IMT değerinin artmış PWV bağımsız ola-
rak belirlediği saptandı (OR:1.123, %95 CI: 1.042 – 1.411, p=0.013 ). Bu 
analize göre CC-IMT değerindeki her 0.1 mm artışın, PWV arma ihtimalini 
%21.3 oranında artırdığı saptandı. 
Sonuç: Hipertansiyon ile takip edilen hastalarda %18.1 sıklıkta PWV artışı 
olmakta ve bu PWV artışı ile CC-IMT arasında çok yakın ilişki bulunmak-
tadır. Çalışmamız verilerine göre, HT hastaların takibinde asemptomatik 
organ hasarı taramasında diğer vasküler bölgelere göre halen CC-IMT artı-
şının bakılmasının daha faydalı olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: karotid femoral nabız dalga hızı, intima media kalınlığı, 
hipertansiyon

Resim-1

a-ana karotid arter IMT b-internak karotid arter IMT c-femoral IMT d-brakial IMT

SS-032 Yeni tanı hipertansif hastalarda dipper, non-dipper 
hipertansiyonun ürik asit düzeyi ve klerensi ile ilişkisi
Sonat P Kara1, Gülsüm Özkan2, Savaş Güzel3
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Amaç: Ürik asit (UA), protein katabolizmasının son ürünüdür ve insanda 
pürinin yıkılması sonucu meydana gelir. Serum UA konsantrasyonunun 7 
mg/dl den yüksek olması hiperürisemi olarak tanımlanır. Hiperürisemi; vas-
küler hasar ve renal hastalık ilişkisi çok sayıda çalışmada gösterilmiş olup, 
kardiyovasküler olaylarla ilişkilisi de bilinmektedir. Serum UA yüksekliği ile 
kan basıncı(KB) düzeyi arasında pozitif ilişki olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur. Ancak dipper, non-dipper Hipertansiyon (HT) ile hiperürisemi 
ve UA klerensi arasındaki ilişki net değildir. Biz çalışmamızda; yeni tanı 
hipertansif hastalarda, daha önceki çalışmalarda kardiyovasküler ve renal 
sonlanımlarla ilişkisi olduğu düşünülen dipper, non-dipper HT’un, UA dü-
zeyi ve klerensi ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya hastanemiz iç hastalıkları ve nefroloji kliniğin-
de takipli 59 yeni tanı primer hipertansif ve 24 kontrol sağlıklı birey dahil 
edildi. Etik kurul onayı alındıktan sonra hastaların ayrıntılı fizik muayeneleri 
yapılıp demografik verileri kaydedildi. Güncel HT klavuzlarına uygun ofis KB 
ölçümü yapıldıktan sonra AKBM yapıldı. AKBM ile aynı gün 24 saatlik id-
rar toplandı. İstatistiksel analizde kontrol ve hipertansif grubun demografik 
ve laboratuar verileri karşılaştırıldı. Hipertansif grupta UA yüksekliğine etki 
eden faktörler korelasyon analizinde değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmaya 22’si kadın, 37’si erkek olmak üzere toplam 59 yeni 
tanı HT hastası ile, 18’i kadın 6’sı erkek 24 normotansif kontrol sağlık-
lı birey alındı. Yaş, vücut kitle indeksi ve biyokimya verileri Tablo 1’de 
özetlenmiştir. Hipertansif ve normotansif hastaların ofis ile Ambulatu-
var KB monitorizasyonu (AKBM) değerlendirilmesinde; AKBM ortalama 
sistolik ve diastolik KB’da, gündüz sistolik ve diastolik KB’da, gece sis-
tolik ve diastolik KB’da, ve ofis sistolik KB’da istatistiksel anlamlı farklılık 
saptanmıştır(P<0.05) Tablo 1,2.Hipertansif hastaların % 44.1’i non-dipper 
idi.Hipertansif hasta grubunda korelasyon analizinde; UA ile kreatinin 
arasında pozitif korelasyon(r=0.509) (p<0.01), UA klirensi ile ise negatif 
korelasyon(r=-0.494) (p<0.01) saptanmıştır. Korelasyon analizinde UA kli-
rensi ile 24 saatlik idrar Na atılımı (r=0.317) (p<0.05), Ofis SKB (r=0.294) 
(p<0.05),AKBM ortalama SKB (r=0.273) (p<0.05), gece SKB (r=0.343) 
(p<0.01) ve Vücut kitle indeksi (r=0.286) (p<0.05) olarak saptanmıştır
Sonuç: Yeni tanı Hipertansif hastalarda yapmış olduğumuz hastalarda Dip-
per, non dipper hipertansiflerin UA düzeyi ve UA klerensi arasında anlamlı 
fark saptanmadı. UA düzeyi ile sadece kreatinin düzeyi ve UA klerensi ilişkisi 
saptanırken, UA klerensi KB yüksekliği ve Na atılımı ile ilişkili saptandı. Bu 
bulgular ile yeni tanı hipertansif hastalarda UA düzeyinin KB düzeyinden 
ve dipper, non-dipper paternden bağımsız olduğunu saptadık. Çalışmamı-
zın sonucuyla, bu bulguların Hipertansif hastalarda erken aşamada henüz 
endotel hasarı oluşmadan önce, yüksek KB’nın UA atılımını arttırarak, kan 
UA düzeyini sabit tutabildiğini düşündürmektedir. Bulgularımızın uzun sü-
reli daha fazla hasta sayılı çalışmalar ile desteklenmesi gereklidir. Ancak 
mevcut bulguların HT, UA ilişkisine farklı bir bakış açısı getirebileceğini 
düşünmekteyiz
Anahtar Kelimeler: Dipper Hipertansiyon, Hipertansiyon, Ürik Asit, Ürik 
asit klirensi
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PS-001 Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Hastalarında 
Artan Fibroblast Büyüme Faktör 23 Düzeylerine Karşı Gelişen 
Kardiyak ve Renal Direnç
Melahat Çoban, Ayça İnci, Üstün Yılmaz, Semih Gül, Abdi Metin 
Sarıkaya, Bekir Erol, Hamit Yaşar Ellidağ, Yıldız Kılar Sözel, Süleyman 
Dolu, Emre Asiltürk, Ümmühan Maden
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) hastaların-
da artmış kardiyovasküler (KV) olaylar mortalitenin sık nedenidir. Prediyaliz 
kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında, artmış serum fibroblast büyü-
me faktör-23 (FGF-23) ile artmış KV olaylar arasında ilişki olduğu düşü-
nülmektedir. Çalışmamızın amacı; sol ventrikül (SV) sistolik fonksiyonları 
korunmuş, prediyaliz erişkin ODPBH hastalarında serum FGF-23 ile artmış 
SV kütle indeksi (SVKİ) ve SV hipertrofisi (SVH) gelişimi arasındaki ilişkiyi 
incelemekti. 
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışma ortalama yaşı 47,8±13,9 olan 
36(41,9%) erkek, toplam 86 ODPBH hastası ile yapıldı. Hastalar yaş ve cin-
siyet benzer, 47 (22(46,8%) erkek) sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 
Ekokardiyografi ile SV ejection fraksiyonu (SVEF),sol atrium çapı (SAÇ ), 
SV end-diastolik çap (SVEDD), SV end-sistolik çap (SVESÇ), interventrikü-
ler septum kalınlığı (İVSK), posterior duvar kalınlığı (PDK), relative duvar 
kalınlığı (RDK) hesaplandı. Serum FGF-23 ve soluble klotho (s-KL) düzeyle-
ri enzyme-linked immunoadsorbent assay (ELISA) kiti ile belirlendi. 
Bulgular: 6(7%) hastada diabetes mellitus ve 56(65,1%) hastada hipertan-
siyon (HT) saptandı. Ortalama sistolik kan basıncı (SKB) 129±17mmHg, 
diastolik kan basıncı (DKB) 87±11 mmHg idi. Hastaların 15(17,4%)’i an-
jiotensin konverting enzim inhibitör, 27(31,4%)’si anjiotensin reseptör 
blokör, 20(23,3%)’si kalsiyum (Ca) kanal blokör kullanıyordu. Hastaların 
46(53,5%)’sı evre 1-2, 32(37,2%)’si evre 3-4,8(9,3%)’i prediyaliz evre 5 
KBH idi. Ortalama kreatinine 1,52±0,87mg/dL, estimated glomeruler filt-
rasyon hızı (eGFH) 61±30 ml/min/ 1.73 m2 idi. Ortalama intact paratiro-
id hormon (iPTH) 82±50 pg/mL, albümine göre düzeltilmiş Ca 9,34±0,42 
mg/dL, fosfat 3,14±0,62, 25hidroksi(OH)Vitamin(Vit)D3; 19,75±13,49 
ng/mL, 1,25(OH)2Vit D3; 27,57±20,82 ng/mL idi. Ortalama FGF-23 
399,88±347,07 pg/mL, s-KL 19,26±3,97 ng/mL idi. Ortalama SVEF, SAÇ, 
SVEDÇ, SVESÇ, RDK, İVSK, PDK sırasıyla 64±3%,36±5mm, 44±5mm, 
28±5mm, 28±5, 12±2mm, 11±2mm idi. Ortalama SVKİ 99±25 g/m2 idi. 
SVKİ değeri, 5(13,9%) erkekte >= 134 g/m2, 7(14%) kadında >=110 g/
m2 idi. 36(41,9%) hastada SVH gelişimi saptandı. Hastalarda, sağlıklı 
kontrol grubuna göre SKB (p =0,003), DKB (p=0,002), kreatinine, iPTH, 
1,25(OH)2VitD3, FGF-23, SAÇ, SVLİ ( p<0,001), SVH (p=0,006) yüksek, 
eGFH (p <0,001 ), s-KL (p<0,001), SVEF (p=0,001) düşüktü. KBH evreleri 
arttıkça,erken evrelere göre kreatinine, iPTH, 1,25(OH)2VitD3, SAÇ, SVKİ 
yüksek, eGFH, s-KL düşüktü. FGF-23; yaş (p=0,001), kreatinine (p <0,001), 
1,25 (OH)2VitD3 (p <0,001) ile doğru, eGFH (p<0,001) ile ters koreleydi. 
FGF-23 ile artmış SVKI arasında ilişki saptanmadı (p=0,393).
Sonuç: Çalışmamızda prediyaliz erişkin ODPBH hastalarında, böbrek yet-
mezliği evresi ilerledikçe, serum FGF-23 düzeyleri artarken, serum s-KL 
düzeyleri azaldı. ODPBH hastalarında sağlıklı bireylere göre serum FGF-23 
düzeyleri daha yüksekken, serum s-KL düzeyleri daha düşüktü. ODPBH 
hastalarında eGFH azaldıkça, serum iPTH ve 1,25(OH)2VitD3 değerleri ar-
tarken, serum Ca, fosfat, 25(OH)VitD3 değerlerinde değişme gözlenmedi. 
ODPBH hastalarında, sağlıklı bireylere göre artmış SVKİ ve SVH gelişimi 
gözlendi. Serum FGF-23 ve s-KL düzeyleri ile artmış SVKİ ve SVH gelişimi 
arasında ilişki gözlenmedi. ODPBH hastalarında gelişen renal ve kardiyak 
direncin nedeni; organlardaki kistlerden sentezi artan ama fonksiyonu aza-
lan serum FGF-23 düzeyleri veya renal tübüllerdeki hasara bağlı düzeyleri 
belirgin azalan serum s-KL düzeyleri veya defektli polikistin-1 proteininin 
varlığı veya kardiyak myositlerde gelişen direnç olabilir
Anahtar Kelimeler: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Fib-
roblast büyüme faktör-23, Soluble klotho, Sol ventrikül kütle indeksi, Sol 
ventrikül hipertrofisi

PS-002 Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Hastalarında 
Serum Fibroblast Büyüme Faktör 23 Düzeyleri ile Renal Fonksiyon ve 
Renal Yapı Arasındaki İlişki
Melahat Çoban, Ümmühan Maden, Ayça İnci, Üstün Yılmaz, Semih 
Gül, Bekir Erol, Yıldız Kılar Sözel, Emre Asiltürk, Hamit Yaşar Ellidağ, 
Süleyman Dolu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) böbrek-
lerde çok sayıda kistlerin oluşumu ile karekterize genetik bir hastalıktır. 
Kronik böbrek hastalığı (KBH) evresi ilerledikçe serum fibroblast büyüme 
faktör-23 (FGF-23) artarken, soluble klotho (s-KL)’nun azalır. Çalışmamızın 
amacı; farklı prediyaliz KBH evrelerindeki erişkin ODPBH hastalarında, se-
rum FGF-23 düzeyleri ile böbrek fonksiyon testleri ve renal yapı arasındaki 
ilişkiyi incelemekti. 
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Şubat 2016 ve Ekim 2017 arasında 
ortalama yaşı 49±14 olan toplam 86 (36(41,9%) erkek ) ODPBH hastası ile 
yapıldı. Hastalar yaş ve cinsiyet benzer 47(22(46,8%) erkek) sağlıklı kontrol 
grubu ile karşılaştırıldı. Üst batın kontrastsız magnetik rezonans görüntü-
leme ile hastaların toplam böbrek hacmi (TBH) değeri elipsoid formülü ve 
toplam kist hacmi (TCH) değeri kürenin hacmi formülü ile belirlendi. Sağlık-
lı kontrol grubunun TBH değeri, ultrasonografi ile elipsoid formülüne göre 
belirlendi. Renal fonksiyon; serum kreatinine, tahmini glomeruler filtrasyon 
hızı (eGFH) ve spot idrar protein/kreatinine oranı (SPKO ) değerleri ile belir-
lendi. Serum FGF-23 ve s-KL düzeyleri enzyme-linked immunosorbent as-
say (ELİSA) kiti ile hesaplandı. Değişkenlerin düzensiz dağılımları nedeniyle 
istatistiksel hesaplamalar log10 ile yapıldı.
Bulgular: Hastaların 56(65,15%)’sında hipertansiyon, 6(7%)’sında diabe-
tes mellitus saptandı. Hastaların 15(17,4%)’i anjiotensin konverting enzim 
inhibitör, 27(31,4%)’si anjiotensin II reseptör blokör kullanıyordu.Hasta-
ların 46(53,5%)’sı evre 1-2, 32(37,2%)’si evre 3-4,8(9,3%)’i prediyaliz 
evre 5’teydi. Ortalama eGFH, kreatinine, SPKO sırasıyla 61±30 ml/dk/1.73 
m2, 1,52±0,87 mg/dL, 291,7±414,8 mg/dl idi. Ortalama serum paratiroid 
hormon, albümine göre düzeltilmiş serum kalsiyum (Ca), serum fosfat (P) 
sırasıyla 82±50 pg/mL, 9,34±0,42 mg/dL 3,14±0,62 mg/dL idi. Ortalama 25 
hidroksi (OH)Vitamin(Vit)D3, 1,25(OH) 2VitD3 sırasıyla 19,75±13,49 ng/
mL,27,57±20,82 ng/mL idi. Ortalama log10 FGF-23 2,43±0,41 pg/mL ve 
ortalama log10 s-KL 1,28±0,09 ng/mL idi. Ortalama log10 TBH, log10 TKH 
sırasıyla 3,1±0,4 mm3, 2,8±0,7 mm3 idi.Tüm KBH evrelerindeki ODPBH 
hastalarında, sağlıklı kontrol grubuna göre kreatinine, SPKO, log10 FGF-23, 
log10 TBH yüksek (p<0,001), eGFH, log10 s-KL anlamlı düşüktü (p<0,001). 
1-2 KBH evresinde, prediyaliz evre 5 CKD hastalarına göre eGFR, log10 
s-KL yüksek, cre, UPCR, log 10 FGF-23, log10 TKV düşüktü.TKV >1302 
mm3 olanlarda, TKV<=1302 mm3 olanlara göre erkek cinsiyet (p=0,029), 
kreatinine (p=0,004), log10 FGF-23 (p=0,003) yüksek, eGFH (p= 0,006) dü-
şüktü. FGF-23>285,03 pg/mL olanlarda, FGF-23<=285,03 pg/mL olanlara 
göre kreatinine (p=0,001), SPKO (p=0,018), log10 TKV(p=0,001) yüksek, 
eGFH (p=0,001) düşüktü. 
Sonuç: Evre 1-2 böbrek yetmezliğinden, prediyaliz evre 5’e ilerledikçe 
ODPBH hastalarının TBH değerlerinde artış gözlendi. eGFH değerindeki 
azalma ve TBH değerindeki artışa, serum FGF-23 düzeylerinde artış ve se-
rum s-KL düzeylerinde azalma eşlik etti. Çalışmamıza göre,yüksek bazal se-
rum FGF-23 düzeyi olan ODPBH hastalarında, daha erken böbrek yetmezliği 
gelişimi ve daha yüksek TBH değerlerinin gözlenir.
Anahtar Kelimeler: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Fib-
roblast büyüme faktör 23, Soluble klotho, Tahmini glomeruler filtrasyon 
hızı, Toplam böbrek hacmi
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PS-003 Ig-A Baskın Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit Tablosuyla 
Ortaya Çıkan Anjiyoimmunoblastik T Hücreli Lenfoma Olgusu
Şeyma Yıldız1, Özant Helvacı2, Berfu Korucu2, İpek Işık Gönül3, Nalan 
Akyürek3, Ülver Boztepe Derici2, Münci Yağcı4
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Anjiyoimmunoblastik T hücreli lenfoma (AITL) periferik T hücreli 
lenfoma grubunun alt tipidir. Ig-A baskın diffüz proliferatif glomerulonefrit 
(DPGN) kliniğiyle ortaya çıkması çok nadir olarak görülmüştür.İmmuno-
lojik olduğu düşünülen bu bulgular primer tanıyı maskelemekte ve tanısal 
zorluklara yol açmaktadır.Bu bildiride Ig-A baskın DPGN ile ortaya çıkan ve 
sonrasında hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) geliştiren bir AITL olgusu 
sunulmuştur.
Olgu: 69 yaşında erkek hasta ateş,gece terlemesi,oligüri,cilt döküntüsü,nefes 
darlığı,anazarka tarzı ödem kliniğiyle nefroloji ünitesine kabul edildi.Şikayet-
lerinin 1 ay önce başladığını ve ateşinin titremeyle birlikte 39 C0 ‘ye kadar 
yükseldiğini belirtti.Fizik muayenede; boyun, aksiller ve inguinal bölgede 
ele gelen lenfadenopati,akciğerde dinlemekle bazalde krepitan ral,dalak 
muayenesinde traube açık, pretibial çift taraflı 4 + ödem,ekstremitelerde 
özellikle fleksör yüzlerde olmak üzere makulopapüler döküntü saptandı.
Laboratuar incelemesinde BUN: 32 mg/dl Cre: 2.3 mg/dl Total Protein: 
5.1 g/dl Albumin: 2.6 g / dl K:3.8 mmol/L Na: 140 mmol/L Ca:7.6 mg/
dl Fosfor: 4 mg/dl Ürik Asit:10.7 mg/dl LDH:499 mg/dl olarak izlendi.He-
mogram incelemesinde;Hgb:10.5gr/dl, Bk:6.4x10e3/UL, Mns:3.9x10e3/
UL, Lnf:1x10e3/UL, Plt: 222x10e3/UL, Ferritin:225 ng/ml, B12:490 pg/mL, 
Folik Asit: 10 ng/ml, Sedimentasyon:32 mm/st, C-reaktif protein(CRP):38 
mg/l olarak görüldü.İdrar analizinde piyüri ve hematüri gözlendi.İdrar se-
dimentinin incelenmesinde patoloji izlenmedi.24 saatlik idrarda 4000 mg 
/ gün proteinüri görüldü.Serbest kappa hafif zincir: 52 mg /l, lambda hafif 
zincir 80 mg/l ve idrar immunfiksasyon analizinde kappa hafif zincir çıkışı 
görüldü.Serum immunfiksasyonunda ise monoklonal gamopati görülmedi.
Immunolojik ve virolojik incelemede, IgA:293 mg/dl (82-453), Ig G:1120 
mg/dl (700-1600), Ig M: 136 mg/dl (46-340), total C3:73 mg/dl (79-152), 
total C4: 19 mg /dl (16-38),anti-dsDNA,ANA,ANCA,EBV,CMV,HIV negatif 
olarak saptandı.Üriner sistem USG incelemesinde böbrek boyut ve pa-
rankim yapısı doğaldı. Hipervolemi kliniği mevcuttu,diürez yapıldı,belirgin 
klinik yanıt alınamadı.İlerleyici böbrek yetmezliği olması nedeniyle böbrek 
biyopsisi yapıldı.Patolojik incelemede;Ig A baskın diffüz proliferatif glome-
rulonefrit (DPGN),6 /25 global glomeruloskleroz,hafif kronik tubulointers-
tisyel nefrit görüldü.Kresent izlenmedi.İmmunohistokimyasal incelemede 
IgA ve C3 pozitif,kappa ve lambda negatif olarak boyandı.Sağ masif plevral 
effüzyona yönelik torasentez yapıldı.Sıvı örneği transuda vasfında idi ve 
sitolojik incelemede malign hücre izlenmedi.Devam eden ateş, CRP, ve 
procalcitonin yüksekliği nedeniyle ampirik antibiyotik tedavisi başlandı.Mik-
robiyolojik kültür ve viral incelemelerinde patojen saptanmadı.PET-BT‘de 
lenf nodları ve dalakta SUV-maks değeri 6-12 arasında değişen tutulumlar 
görüldü.Plevral ve perikardiyal effüzyonda tutulum saptanmadı..Eksizyo-
nel aksiler lenf nodu incelemesi AITL ile uyumluydu.Bilinç durumunda ve 
genel durumunda kötüleşme olması nedeniyle iç hastalıkları yoğun bakım 
ünitesinde (YBÜ) takibine devam edildi.Kemik iliği biyopsisinde AITL infilt-
rasyonu saptandı.Torakoabdominal bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüle-
mesinde dalak (17 cm) bulundu, lenf nodu boyutlarında artış saptanmadı.
Transaminaz ve bilirubin düzeylerinde yükselme,pansitopeni tablosu,hipof
ibrinojenemi,hipertrigliseridemi, hiperferritinemi gelişti.(Tablo 1) Periferik 
yaymada parçalanmış eritrosit izlenmedi.Mevcut tablo dissemine intravas-
küler koagülasyon (DIC) olarak düşünülmedi.HLH-2004 kriterlerine göre 8 
kriterden 5’ini sağlaması nedeniyle olgumuzu HLH olarak değerlendirdik.
Bilinç ve genel durumunda ilerleyici kötüleşme olması nedeniyle elektif ola-
rak entübe edildi.AITL ilişkili HLH ve HLH’ye ikincil çoklu organ yetmezliği 
geliştiği düşünüldü.Deksametazon 2x10 mg olarak başlandı, 2 gün 1 gr / 
kg / gün (70 gr) intravenoz immunglobulin verildi.Etoposid 2 gün 100 mg 
/ m2 (180 mg) olarak uygulandı.Hipotansiyon ve şok etiyolojisinde septik 
veya hipovolemik şok düşünülmedi, kardiyojenik şok dışlandı.HLH ilişki-
li sitokin fırtınası sonucunda geliştiği düşünüldü.Böbrek fonksiyonlarında 

bozulmada derinleşme, metabolik asidoz gelişmesi nedeniyle sürekli venö-
venöz hemodiyaliz (CVVHD) yapılmaya başlandı.HLH tedavisi başlandıktan 
5 gün sonra hasta eksitus oldu.
Tartışma: AITL T hücreli lenfoma grubundadır.Tüm lenfomalar arasında 
yaklaşık %1 oranında görülür. Çoğunlukla 60 yaşın üzerinde yaşlı popu-
lasyonda bildirilmiştir ve erkeklerde daha fazla görüldüğü gözlenmiştir. Pa-
togenezinde germinal merkez kökenli T hücrelerinin (T folliküler hücreler, 
TFH) rol oynadığı olduğu gösterilmiştir. Hastalık ilk olarak lenf nodların-
da başlar fakat,%80-90 oranında ekstranodal bulgularla kendini gösterir.
Glomerülonefrit ve malignite ilişkisi bilinen bir durumdur ve paraneop-
lastik olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.Böbrek patalojik bulgularının 
ortaya çıkmasında,tümör dışı antijenler,tümör antijenleri,immün komp-
leks birikimi,viral antijenler ve düzensiz T hücre fonksiyonu suçlanmıştır.. 
Lenfomalar içerisinde en sık hodgkin lenfoma ve minimal change hastalığı 
birlikteliği bilinmektedir. AITL’de ise glomeruler patoloji oldukça nadirdir 
ve nefrotik sendrom,membranöz nefropati, minimal change hastalığı,IgA 
baskın diffüz proliferatif (DPGN),IgA nefropatisi(IgAN), amiloidoz,lenfoma 
hücrelerinin direkt invazyonu,interstisyel nefrit ve farklı proliferatif glome-
rulonefrit tipleri ile ortaya çıkabilmektedir. TFH hücrelerinin immunglobülin 
izotiplerinin birbirinden farklı oluşunun da immün aktivasyonu indüklediği 
öne sürülmüştür.Biyopside endokapiller proliferasyon görülen bir olguda;I
gAN,membranoproliferatif glomerulonefrit(MPGN), kriyoglobulinemik glo-
merulonefrit, paraneoplastik sendrom, lenfoma invazyonu akla gelmelidir. 
IgA baskın DPGN,periferik glomeruler kapiller duvarda IgA depolanması ile 
karakterize ve immun kompleks aracılı olduğu düşünülen bir glomerulonef-
rit tipidir.IgA dominant ya da diğer Ig tipleriyle (özellikle IgG) birlikte izle-
nebilmektedir.Sıklıkla diyabetik ve yaşlı erkeklerde görülmektedir. S.aureus 
(en sık) enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlar,solid organ ve hematolojik 
malignitelerde,alkolizm,HIV enfeksiyonu, atopik dermatit olan hastalarda 
görüldüğü bildirilmiştir. Işık mikroskobunda kresentik, diffüz endokapil-
ler ve/veya mezengial proliferatif glomonerulonefrit,atipik fokal mezengial 
proliferasyon izlenebilmektedir.Klinik olarak proteinüri (çoğunlukla nef-
rotik düzeyde), hematüri,akut böbrek hasarı (ABH),hipokomplemantemi 
görülür.Ayırıcı tanıda IgA nefropatisiyle (IgAN) ayrımının yapılması ge-
rekmektedir.IgA baskın DPGN’de ışık mikroskobunda karakteristik ola-
rak diffüz endokapiller proliferasyon,immunfloresan incelemede IgA 
ve güçlü C3 boyanması,elektron mikroskobunda (EM) ise endokapiller 
hiperselülerite,intrakapiller nötrofil infiltrasyonu,büyük subepitelyal hör-
güçler izlenir. Eğer IF’de mezengial alanda Ig depozitleri, EM’da subepital-
yal hörgüç şeklinde depolanma ile birlikte görülmüyorsa çoğunlukla IgAN 
düşünülmelidir Mezengial güçlü lambda hafif zinciri boyanması (kappadan 
daha belirgin şekilde) sadece IgA nefritinde gözlenir ve ayırıcı patolojik 
özellik olarak kabul edilebilir.(15) Klinik öyküde,IgAN’de çoğunlukla mu-
kozal üst solunum yolu enfeksiyonu,IgA baskın DPGN’de stafilokokal,C.
difficile,Klebsiella,E.coli,streptokokal,paraziter enfeksiyonlar görülür.
Yüksek doz kortikosteroid tedavisi ciddi IgAN’de önerilirken,IgA baskın 
DPGN’de genellikle önerilmemektedir.Sadece antibiyotik tedavisi ile başarılı 
yanıtlar alınan IgA baskın DPGN olguları bildirilmiştir.Fakat literatürde ste-
roide yanıt alınan antibiyotik dirençli vakalar da bildirilmiştir. 
Sonuç: Olgumuz AITL ilişkili IgA baskın DPGN ve HLH birlikteliği ilk kez 
gösterilmiş olması nedeniyle önem arz etmektedir. Özellikle geriatrik olgu-
larda ortaya çıkması durumunda altta bir malignite olabileceği akılda tutul-
malıdır.
Anahtar Kelimeler: Ig-A baskın diffüz proliferatif glomerulonefrit, anjiyo-
immunoblastik t hücreli lenfoma, paraneoplastik sendrom
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PS-004 Atipik hemolitik üremik sendrom tedavisinde Eculizimab 
tedavisi ne kadar tedavi aralığı ve dozunda devam edilmeli? İlk vaka 
deneyimi
Kenan Turgutalp, Simge Bardak, Esra Dölarslan, Serap Demir, Ahmet 
Kıykım
Mersin Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç 
Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D
Amaç: Eculizumab anti- C5 monoklonal antikoru olup atipik hemolitik 
üremik sendrom (aHUS) tedavisinde kullanılmaktadır. Eculizimab, aHUS 
tedavisinde Induction: 900 mg weekly for 4 doses, maintenance: 1200 
mg at week 5, then 1200 mg every 2 weeks thereafter olarak kullanılması 
tavsiye edilmektedir. aHUS’te compleman faktör H, (CFH), compleman fak-
tör I (CFI) başta olmak üzere birçok mutasyon tanımlanmıştır. Fakat hangi 
mutasyonda ne kadar sıklıkta ve sürede eculizimab tedavisinin verileceği 
kesin değildir. Şu an için önerilen tedavi süresi ve doz aralığı, ömür boyu 
olup her 2 haftada 1200 mg’dır. Bu durum ülkelerin ekonomisine ciddi mali 
yük getirmektedir. Amerika Birleşik devletlerinde bu tedavinin maliyeti yıllık 
700.000 Amerikan $’dır. Ülkemizde ise 300 mg olan eculizumab kutusunun 
maliyeti 4600 Amerikan $ olup yıllık maliyet ortalama 440.000 Amerikan 
$’dır. Bu vakanın amacı 2 yıldır aHÜS nedeniyle takip edilen ve homozigot 
CFH (p.Glu936 Asp) ve homozigot CFI (p.Thr300 Ala) mutasyonları olan 
hastanın Eculizumab tedavisini 6 hafta arayla 1200 mg vermemize rağmen 
herhangi bir nüks görülmediğini vurgulamaktır. Bu duruma benzer bir vaka 
ya da vaka serisi literatürde yer almamıştır. Bu açıdan bizim vakamız litera-
türe ciddi katkı sağlayabilmesi açısından önemlidir. 
Olgu: 29 yaşındaki bayan hasta ÜSYE ve ateş nedeniyle başvurdu. Ani 
kreatinin yüksekliği ve 2.8 gr/gün proteinüri saptandı. Laboratuvar: He-
moglobin: 9.2gr/dL, trombosit: 103000/mm3, coombs: negatif, retikülosit: 
normal, kreatinin: 3.19 mg/dL, laktatdehidrogenaz: 667 U/L, potasyum: 
5.17 mmol/L, hsCRP: 58.2 mg/L, tam idrar analizinde; proteinüri (+++), 
hematüri (her sahada 8-10) ve 24 saatlik idrarda 2 gr/gün proteinüri sap-
tandı. Periferik yayma: şistositler ve fragmente eritrositler görüldü. C3, C4, 
immunglobulin düzeyleri ve koagülasyon testleri normal, renal USG nor-
mal. PAAC bilateral infiltrasyonu mevcut. Solunum sıkıntısı gelişmesi nede-
niyle mekanik ventilatöre bağlandı. İdrar çıkışının olmaması ve volüm yükü 
olmasından dolayı hemodiyalize alındı. Hastada mikroanjiopatik hemolitik 
anemi ön tanısı düşünüldü. Böbrek biyopsisi: ışık mikroskopisinde afferent 
arteriyollerde hyalen ve hiperplastik değişiklikler, elektron mikroskopisinde 
subendotelyal genişleme ve granüler materyal birikimi, fenestrasyon kaybı 
saptanması nedeniyle aHÜS açısından kabul edildi. 3 seans plazmaferez 
sonrası ADAMTS13 normal geldi. CFH (p.Glu936 Asp) ve CFI (p.Thr300 
Ala) homozigot olarak geldi. Plazmaferez sonlandırıldı ve ilk 4 hafta 900 
mg/hafta, 5. haftadan itibaren 1200 mg/2 hafta eculizumab tedavisi başlan-
dı. Eculizimab tedavisi sonrası 3. haftada hastanın mekanik ventilasyon ve 
hemodiyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. Klinik ve laboratuvar bulgularında tam 
düzelme oldu. Tedavinin 6. Ayından itibaren Eculizimab tedavisi 6 hafta ara 
ile 1200 mg verilmeye başlandı. Hasta halen 1.5 yıldır bu tedavi protokolü 
ile sağlıklı bir şekilde takip edilmektedir. 
Sonuç: aHUS tedavisinde kullanılan Eculizimab tedavisi CFH (p.Glu936 
Asp) ve CFI (p.Thr300 Ala) homozigot mutasyonları mevcudiyetinde daha 
uzun aralıklarla verilebilir. Fakat bunun için daha fazla vaka serilerine ve 
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: atipik hemolitik üremik sendrom, eculizimab, gen 
mutasyonu

PS-005 Malarya’ya Bağlı Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
Erkan Şengül1, Arda Bilgili1, Serap Yıldız1, Abdulazim Er2

1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları 
Kliniği
Amaç: Akut böbrek hasarı olan hastaların ayırıcı tanısında malarya’nın göz 
önüne alınmasına vurgu yapmak
Olgu: 63 yaşında erkek hasta, 5 günden beri mevcut olan üşüme-titreme, 
ateş, baş ağrısı, sarılık, idrarda yanma, idrar renginde koyulaşma ve ishal 
şikayetleri üzerine İç Hastalıkları polikliniğine başvurdu. Hastanın özgeç-
mişinde hipertansiyon dışında özellik yoktu. Hasta, öyküsünde 6 aydan 
beri Etyopya’da yaşadığını bildirdi. Hastanın vücut sıcaklığı:38.7°C, kan 
basıncı:125/75mmHg, kalp hızı:98/dakika/ritmik, solunum sayısı:24/dakika 
olarak saptandı. Fizik muayenesinde skleralar subikterik, konjunktivalarda 
solukluk mevcuttu. Batın muayenesinde tüm kadranlarda minimal hassa-
siyet ve hepatosplenomegali saptandı. Alt ekstremitelerde bilateral pretibial 
ödem 1+olarak saptandı. Nörolojik Muayenesi olağandı.
Hastanın yatışında yapılan tetkiklerde, tam idrar mikroskopisinde 47 eritro-
sit, 26 lökosit, 8 yassi epitel görüldü. İdrarda protein atılımı 479.5mg/gün, 
albumin atılımı 122.5 mg/gün, kreatinin klirensi 7 ml/dakika olarak saptandı. 
Ayrıca, hastanın böbrek yetmezliği etyolojisine yönelik yapılan incelemesin-
de anti nötrofil sitoplazmik antikorlar, anti nükleer antikor, anti-glomerüler 
bazal membran antikoru, hepatit belirteçleri negatif olarak saptandı. Batın 
ultrasonografisinde splenomegali (159 mm) saptandı. Hastanın takiplerin-
de idrar çıkışı progresif olarak azalması ve böbrek fonksiyon testlerindeki 
bozukluk nedeni ile saptanması üzerine toplamda 4 kez hemodiyalize alındı. 
Hastanın 40 derece üzerinde ateşi olması ve Etyopya’da kalış öyküsü nedeni 
ile malarya ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları konsultasyonu istendi. Peri-
ferik yaymada Ring bulgusu görülen hastaya, P.falciparum’a yönelik tedavi 
(Arthemether 20mg+Lumefantrine 120mg, 2x4 tb şeklinde 3gün) başlandı. 
Takibinde klinik ve labaratuar bulguları gerileyen hastanın hemodiyaliz ihti-
yacı olmadı. Hastanın kontrol periferik yaymasında plasmodium görülme-
mesi üzerine poliklinik takibi önerilerek taburcu edildi.
Sonuç: Vakamızda görüldüğü üzere özellikle endemik bölgeleri seyahat 
eden ve ateş, üşüme, titreme, ishal, sarılık, böbrek fonksiyon bozukluğu 
gibi semptom ve bulgularla seyreden vakalarda malarya akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, malarya, hemodiyaliz
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PS-006 Akut Perikardiyal Tamponad İle Bulgu Veren Pauci-İmmun 
Glomerulonefrit Olgusu
Nagihan Akkaş1, Belma Gökçen2, Zeki Soypaçacı2, İbrahim Ertekin2, Atilla 
Üzüm2, İsmail Rıfkı Ersoy2, Fulya Çakalağaoğlu Ünay3

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Dahiliye Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nefroloji Kliniği
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi,Patoloji Kliniği
Giriş: Üremik perikardit, daha çok kronik böbrek yetmezlikli hastalarda, 
hastalığın gidişi sırasında, herhangi bir zamanda ve hatta prediyaliz hasta-
larında bile görülebilen ve acil hemodiyaliz endikasyonu olan bir durumdur. 
Literatürde, Pauci-immun GN ile birlikte akut kardiyak tamponad şeklinde 
bulgu veren, olgu sunumu yoktur. Burada akut kardiyak tamponad ve üre-
mik belirtiler ile başvuran ve takibinde yapılan böbrek biyopsisi ile Pauci-
immun GN tanısı ile izlediğimiz bir olguyu bildiriyoruz.
Olgu: Öncesinde bilinen böbrek hastalık öyküsü olmayan, 57 yaşında 
kadın hasta, nefes darlığı, halsizlik, bulantı ve kusma ile başvurdu. Fizik 
muayenede Kan Basıncı:110/90mmHg, Nabız:98/dk, yüz ve konjunktivala-
rı soluk, juguler venöz dolgunluk +3, kalp sesleri derinden geliyor, hepa-
tomegali 2cm ve eser pretibial ödem mevcuttu. Acil başvuru sırasındaki 
tetkiklerinde BUN:50mg/dl, kreatinin:4,78mg/dl,elektrolitler normal, serum 
albümin:3.7g/dl, CRP:5,1 mg/dl, tam idrar tetkikinde dansite:1010, prote-
in +2, eritrosit +3, lökosit +1, spot idrar protein/kreatinin (SIPK):2.7g/g, 
Hgb.6,9g/dl, eritrosit sedimantasyon hızı:41mm/saat, c-ANCA negatif, 
p-ANCA+1, C3-C4 normal, hepatit belirteçleri negatifti. PA Akciğer grafisin-
de kardiyotorasik oran artmış, çadır kalp görünümü ve sağ plevral efüzyon 
görüldü. Transtorasik ekokardiyografide kardiyak tamponad bulgusu veren, 
en fazla sağ ventrükül arkasında 30mm’lik, perikardiyal efüzyonu mevcuttu. 
Renal ultrasonografide her iki böbrek boyutları ve parankim kalınlığı nor-
mal, parankim ekoları grade 1 artmış. Acil yapılan perikardiyosentez sonra-
sı alınan perikardiyal mayide ARB negatif, kültür ve tüberküloz kültüründe 
üreme yok. Perikardiyal mayii benign sitoloji, atipik hücre yok. 
Geçici sağ juguler kateter ile acil hemodiyalize alındı. Yatışının 3. günü ya-
pılan böbrek biyopsisinde toplam 27 glomerülden 3 glomerülde global 
skleroz, 3 glomerülde fibrosellüler kresent,bazı glomerüllerde segmental 
nekroz, hafif endokapiller proliferasyon, interstisyumda tübüllerde eritrosit 
silendirleri ve tüp epitellerinde dökülme bulguları ile %15 global skleroz, 
%15 sellüler-fibrosellüler kresent gösteren Fokal Nekrozitan GN olarak ra-
porlandı. Böbrek biyopsisi sonrasında ANCA ilişkili Pauci-immun GN tanısı 
ile 500 mg/gün dozda 3 gün İV metilprednizolon yapılarak, 1mg/gün dozda 
oral prednizolona geçildi. 850 mg siklofosfamid İV başlandı. Siklofosfamid 
tedavisi aylık aralar ile yapılan 3. kür sonrasında belirgin klinik yarar olması 
nedeniyle, tedavinin 6 küre uzatılması planlandı. Toplam 10 seans plazma 
değişimi yapıldı. Böbrek biyopsisi sonrası 5. ayda, 5. doz 850 mg İV siklo-
fosfamid yanında, 6 mg/gün oral metil-prednisolon tedavisi alan hastanın, 
perikardiyal sıvısı tamamen kaybolmuş durumda, BUN:40 mg/dl, kreati-
nin:1.59 mg/dl, Hg:11.3g/dl, tam idrar tetkikinde idrar dansitesi: 1013, pro-
tein:+1, eritrosit:+1, lökosit:+1, SİPK:460 mg/g değerleriyle, nefroloji polik-
linik takibine devam edilmektedir.
Sonuç: Pauci-immun GN olguları üremik semptomlarla birlikte, nadir olarak 
akut perikardiyal tamponad ile 
gelebilir. Bu yönü ile acil peri-
kardiyosentez ve hemodiyaliz 
tedavisi sonrasında, böbrek 
biyopsisi geciktirilmeden ya-
pılarak, immunsupresif tedavi 
başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut 
Perikardiyal Tamponad, Pa-
uci-İmmun Glomerulonefrit, 
İmmunsupresif Tedavi

PS-007 Hipertansiyon tanısında unutulan bir muayene: Osler Testi
İsmail Baloğlu, Halil Zeki Tonbul, Nedim Yılmaz Selçuk, Kültigin 
Türkmen
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya
Giriş: Psödohipertansiyon; özellikle yaşlı ve aterosklerotik hastalarda görü-
len, kan damarlarının ateroskleroza bağlı sıkıştırılamaması nedeniyle indi-
rek kan basıncının intra-arteriyel kan basıncından yüksek olmasıdır. Sistolik 
psödohipertansiyon indirekt kan basıncı ölçümünün, intraarteryel kan ba-
sıncından 15 mmHg yüksek olması olarak tanımlanırken, diyastolik psödo-
hipertansiyon ise; indirekt kan basıncı ölçümünün intraarteryel kan basıncı 
ölçümünden 10 mmHg yüksek olması olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 
end-organ hasarı olmayan hipertansif hastaların % 40’ ında psödohiper-
tansiyon olduğu tespit edilmiştir. Psödohipertansiyonun kesin tanısı intra-
arteryel kan basıncı ölçümü ile konulsa da basit bir test olan Osler testi 
%90’ lara varan bir sensitivite ile tanı konulmasına yardımcı olmaktadır. 
Osler testi ise; cuff basıncının sistolik kan basıncının üzerine çıkarıldığında 
aterosklerotik arter distalinde brakial ve radial arterde nabız alınmasıdır. Biz 
de dirençli hipertansiyon nedeniyle yüksek dozlarda tansiyon ilacı kullanılan 
ve haftada bir kez hemodiyalize alınan bir vaka sunduk.
Vaka: Bilinen diyabet, kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, koroner arter 
hastalığı ve kalp yetmezliği ile takipli 55 yaşındaki kadın hasta tarafımıza ne-
fes darlığı, baş dönmesi, halsizik ve dirençli tansiyon yüksekliği ile başvur-
du. Hastanın daha önce başvurduğu başka bir merkezde ölçülen tansiyon 
değerinin 200/120 mmHg olması nedeniyle kullanmış olduğu karvedilol, 
ramipril, amlodipin, furosemid dozlarının arttırılmış olduğu öğrenildi. Aynı 
zamanda kalp yetmezliğine bağlı plevral efüzyonu olan hastaya, ilaç dozları-
nın arttırılmasına rağmen dirençli hipertansiyonu da olması nedeniyle son 4 
aydır haftada bir kez hemodiyaliz tedavisine başlanmış. Hasta baş dönmesi 
şikayetinin ise tansiyon ilaçlarının dozu arttırıldıktan sonra başladığını ve 
ilaç kullandıktan sonra ayağa kalkamayacak şekilde bir halsizlik yaşadığını 
tarifliyordu. Hasta mevcut şikayetleri nedeniyle nefroloji servisimize ka-
bul edildi. Hastanın fizik muayenesinde geliş tansiyonu her iki koldan da 
180/100 mmHg ölçüldü ve tansiyon takipleri bu şekilde yüksek seyretti. 
Hastanın rutin laboratuar tahlilleri istendi (Tablo 1). Baş dönmesi ve halsiz-
lik şikayetinin tansiyon ilaçları ile ilişkili olması nedeniyle hastaya Osler testi 
yapıldı. Osler testinin pozitif gelmesi üzerine vasküler kalsifikasyonu gös-
terebilmek için hastanın her iki üst extremite direkt grafisi çekildi. Çekilen 
grafilerde kalsifikasyon izlenen (Resim 1) hastanın intraarteryel kan basıncı 
ölçümlerinin 140-150/80-90 mmHg olarak saptanması üzerine hasta psö-
dohipertansiyon kabul edildi. Bunun üzerine hastanın tansiyon ilaçları tek-
rar düzenlendi, ayrıca kalp yetmezliği nedeniyle sıvı alımı kısıtlandı. Mevcut 
tedavilerle şikayetleri gerileyen, plevral efüzyonu kaybolan ve hemodiyaliz 
ihtiyacı da kalmayan hasta poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.
Tartışma: Hipertansiyon bütün vücut sistemlerinde bozukluğa yol açan cid-
di bir hastalıktır ve uygun tedavi stratejisi ile en kısa sürede kontrol altına 
alınması gerekmektedir. Psödohipertansiyon ise özellikle yaşlılarda olmakla 
birlikte, vasküler kalsifikasyonun bozulduğu diyabetik ve üremik hastalarda 
da sık görülen ve antihipertansif tedaviden en az fayda gören hastalık alt 
grubudur. Ayrıca antihipertansif tedavinin prerenal azotemi, postural hipo-
tansiyon, baş dönmesi gibi ciddi yan etkileri bu alt grupta sık görülmekte-
dir. Kesin tanı için intraarteryel kan basıncı ölçümü her zaman ulaşılabilir 
olmadığı için basit ve non-invazif bir muayaene olan Osler testi tanıda kul-
lanılabilir. Aynı zamanda Osler testinin pozitif olduğu ve vasküler kalsifi-
kasyondan şüphenilen hastalarda basit bir üst extremite direkt grafisi ile 
kalsifikasyonların gösterilmesi tanı konulmasına katkıda bulunabilir. Sonuç 
olarak hipertansiyon hastaların takip ve tedavisinde psödohipertansiyon 
akılda bulundurulmalı ve basit bir yöntem olan Osler muayenesi hipertansif 
hastaların fizik muayene rutinlerine eklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Osler Testi, Psödohipertansiyon

İlk Başvuru Akciğer Grafisi

İlk Başvuru Akciğer Grafisi
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PS-008 Over kanseri hastasında Hipertansiyon
Murat Çoban
Havza Devlet Hastanesi
Amaç: Kanser hastalarında kemoterapiye sekonder hipertansiyon ve nefro-
pati gelişebileceğine vurgu yapmak istedim.
Olgu: S. A. 52 yaşında kadın hasta, 3 yıldır over seröz adenokarsinom ta-
nısı ile takip ediliyor. Daha önce Paklitaksel, Karboplatin, Gemsitabin ve 
Lipozomal Doxorubisin kemoterapileri almış. Bilinen böbrek hastalığı; kalp 
hastalığı; hipertansiyon öyküsü yok. Hasta polikliniğimize 23/6/17 tarihinde 
baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Bir gün önce kemote-
rapi aldığını belirtti. Ayrıntılı sorguladığımızda Paklitaksel ve Bevacizumab 
(AntiVEGF) kemoterapisi aldığı öğrenildi. Bu kemoterapi öncesinde labo-
ratuvar değerleri normal hastanın böbrek fonksiyon testlerinde bozulma 
izlendi. Kreatin 3.0 mg/dl BUN 52 mg/dl TİT’de 3+ proteinüri saptandı. Fizik 
muayenede: solunum sesleri doğal bilinç açık ateş yok nabız 76/dk S1+ 
S2+ PTÖ+/+ tansiyon 200/120 mm/hg Hastanın kemoterapisi kesildi. Yatış 
verildi. İV ve oral hidrasyon verildi. Üçlü antihipertansif oral tedavi başlan-
dı. Yatışı sırasında kreatin değeri 5,6 mg/dl’e kadar yükseldi. Dörtlü antihi-
pertansif (Lercanidipin 20mg, Nebivolol+Htz, Doksazosin)tedavi başlandı. 
Tansiyon regulasyonu sağlandı. Hastanın onkoloji doktoru ile görüşülerek 
kemoterapisine 2 ay ara verildi. Yatışı sırasında kreatin değerlerinde düşüş 
izlendi. Oral alımı iyiydi. İdrar çıkışı bol ve yeterliydi. Hasta oral antihiper-
tansifleri ile yatışının 10. gününde taburcu edildi. Poliklinik kontrollerinde 
4/7/17 kreatin 2,8mg/dl, 20/7/17 kreatin 2,4 mg/dl,6/9/17 kreatin 2,1 mg/
dl,25/9/17 kreatin 1,7mg/dl, 14/12/17 kreatin 1,2mg/dl olarak izlendi. Tan-
siyon değerleri normal aralıkta seyreden hastanın antihipertansif tedavisi 
kademeli olarak azaltıldı. Tedavisinin 6.ayında tamamen kesildi. Hastanın 
almış olduğu kemoterapik ajanlardan bevacizumabın; %36’a varan hiper-
tansiyon ve %34’e varan proteinüri yan etkileri bulunduğu araştırmalarda 
gösterilmiştir.
Sonuç: Hipertansiyon ile başvuran Poliklinik hastalarında özgeçmiş ve ilaç 
öyküsü dikkatlice alınmalı; Kanser hastalarının hipertansiyon vakalarına 
multidisipliner bir yaklaşım gösterilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hipertanssiyon, Over Kanseri, Bevacizumab, Proteinü-
ri, Akut Böbrek Yetmezliği

PS-009 Donör Nefrektomi Sonrası Canlı Böbrek Vericilerinde Obezite 
Gelişimi ve Ürik Asit Seviyeleri
Erhan Tatar1, Murat Karataş2, Ismail Can Tercan2, Mustafa Kılıç2, Berkant 
Usoğlu1, Ahmet Aykas2, Adam Uslu1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Nefroloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Genel Cerrahi ve organ nakli bölümü
Amaç: Soliter böbrekle yaşamını idame eden böbrek donörlerinin izlemi 
önemlidir. Obezitenin, böbrek donorlerinde son dönem böbrek yetmezli-
ğine gidişi hızlandırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı merkezimizde 
canlı böbrek donörlerinde obezite sıklığını değerlendirmek, obezite gelişimi 
için risk faktörlerini ortaya koymaktır.
Gereç-Yöntem: Merkezimizde Ocak 1998 - Aralık 2016 dönemine ait canlı 
vericili böbrek nakli donörleri değerlendirmeye alındı. Ameliyat sonrası en 
az bir yıl izlenen ve 18 yaş üstü, GFH >70 ml/dak/1.73m², vücut kitle indeksi 
(VKI) <= 35 kg/m2 ve proteinüri <300mg/g olan donörler çalışmaya alındı. 
Donasyon sonrası obezite olan veya olmayan donörler 2 grup altında top-
landı. 
Bulgular: 198 olgu çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süresi 57±46 
(12-215) ay ve yaş ortalaması 48±11(19-82) yıldı. Donasyon öncesi VKI 
ortalaması 26.8±3.9 kg/m2 (18-35) ve obez hasta oranı 22.7% (n:45)
idi. Son kontrolde ortalama VKI 27.8±4.3 (18-41) ve obez hasta ora-
nı 31.8% (n:63)’di (p<0.001). Olguların 10 (16.1%) tanesi ileri obez 
(VKI>35), 2 (3.2%) tanesi morbid obezdi (p<0.05). Obezite gelişenler 
gelişmeyenlerle kıyaslandığında; bazal VKI (30.5±2.7, 24.8±3.0;p<0.001), 
ürik asit (5.0±1.3, 4.3±1.2;p=0.001) ve trigliserit düzeyleri daha yüksek-
ti (161±91,134±79;p=0.03). Obezite gelişen olgularda son kontrol böb-
rek fonksiyon parametrelerinde fark yokken, ürik asit değerleri (6.1±1.4, 
5.6±1.5; p=0.05) ile sistolik (128±15,121±15;p=0.002) ve diastolik kan 
basıncı (82±11, 77±9.5;p=0.003) daha yüksekti. Bazal ürik asit değeri 
yüksek olan donörlerde (>4.58 mg/dL), obezite gelişme oranı (42% vs. 
29%;p=0.07) daha yüksekti. Çoklu regresyon analizinde, bazal ürik asit 
düzeyi obezite gelişimini bağımsız öngörmekteydi (Exp(b):1.28, (CI:1.10-
1.50); p=0.001). 
Sonuç: Sağlıklı böbrek donörlerinde, donor nefrektomi sonrası obezite cid-
di bir problemdir. Bu olguları öngörmede bazal serum ürik asit düzeyleri 
önemli bir parametredir.
Anahtar Kelimeler: böbrek donörü, obezite, ürik asit, vücut kitle indeksi
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PS-010 Canlı Böbrek Donörlerinin Uzun Dönem Takip Sonuçları: 20 
Yıllık tecrübemiz
Ahmet Aykas1, Erhan Tatar2, Murat Karakaş1, İsmail Can Tercan1, 
Mustafa Kılıç1, Cenk Simsek1, Adam Uslu1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Genel Cerrahi ve Organ nakli bölümü,
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Nefroloji, İzmir,Türkiye.
Amaç: Canlı vericili böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği tedavisin-
de en ideal yöntemdir. Donörlerde gelişebilecek kardiyovasküler ve renal 
risklerden dolayı, bu olguların takibi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 
merkezimizde 1997 yılı itibariyle böbrek donörü olmuş canlı vericilerin takip 
sonuçlarını geriye dönük değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Merkezimizde Ocak 1997-Aralık 2016 döneminde yapılan 
böbrek nakillerinin canlı donörleri değerlendirmeye alındı.Çalışmaya; 18 
yaş üstü, GFH değeri >70 ml/dak/1.73m², vücut kitle indeksi <35 kg/m2’nin 
altında ve proteinüri değeri (<300mg/gün) olan ve bağış sonrası en az bir 
yıl izlenen donörler dahil edildi. Böbrek yetmezliğinde progresyon kriteri; 
KDIGO kılavuzuna göre GFH’da %25’in üzerinde azalma idi. Progresyon de-
ğerlendirilirken, donasyon sonrası ilk kontrol ve son kontrol GFH değerleri 
alındı. Olgular son kontrolde GFH değeri 60’ın altında (grup 1) ve üstünde 
(grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Bulgular: 205 olgu çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süresi 57±46 
(12-215) ay ve yaş ortalaması 48±11(19-82) yıldı. 101 (49%) olgu kadındı. 
Olguların transplant öncesi % 3.1 inde hipertansiyon, % 2.9% unda diyabet 
mevcut iken, son kontrolde bu oranlar sırasıyla %13.3 ve %17.5 olarak 
saptandı. Yirmidokuz olguda (%14), böbrek fonksiyonlarında progresif 
azalma gözlendi. Son donem böbrek yetmezliği gelişen ve/veya renal rep-
lasman tedavisi gereken olgu yoktu. İzlemde GFH<60’ın altında olan olgu 
sayısı (grup 1) 66 (%32.1) idi. GFH >60 olan olgularla kıyaslandığında, 
bu olgular daha yaşlı (53±11 vs. 46±9.7;p<0.001), daha sıklıkla hipertan-
sif (%9,%1;p<0.05) ve bazal böbrek fonksiyonları (GFH; 90±15, 108±22; 
p<0.001) daha düşük vericilerdi.
Sonuç: Canlı böbrek donörlerinde nefrektomiye bağlı GFH kaybı olmakla 
birlikte böbrek yetmezliğinde progresyon nadirdir. Progresyonda bazal 
GFH, yaş ve transplant öncesi hipertansiyon önemli risk faktörleridir. Bu 
olguların izleminde diyabet ve hipertansiyon gelişimi önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Donörü, Böbrek ömrü, Nefrektomi, Soliter 
böbrek

PS-011 Diyaliz Tedavisi Olmayan Kronik Böbrek Yetmezliği 
Hastalarında Eğitim Düzeyi ve Oral Hijyen Alışkanlıklarının 
Değerlendirilmesi
Gülsen Bayraktar1, Ayşegül Öztürk1, Semra Bozfakioğlu2, Ayşe Sinangil3
1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,İstanbul
3İstanbul Bilim Üniversitesi,İstanbul
Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) primer veya sekonder olarak böbreklerde 
oluşan patolojiler sonucu, tüm organ ve sistemleri etkileyen bir hastalıktır. 
KBY hastaları, Diş Hekimliği açısından multidisipliner tedavi yaklaşımlarını 
gerektirir. Çalışmamız İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Has-
talıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Polikliniğine ve Gaziantep Dr. Ersin Ars-
lan Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniğine başvuran; KBY tanısı konmuş 
ve diyaliz tedavisi olmayan yaşları 25-77 arasında değişen 29 erkek, 36 
kadın toplam 65 hastanın katılımıyla oluşturulmuştur. Bu hastalara, ağız 
sağlığının sosyal etkilerinin algılanmasına yönelik bir anket olan Oral Health 
Impact Profile (OHIP-14) ile yaşam kalitesi değerlendirilmesi anketi yapıl-
mıştır. Hastaların eğitim düzeyi, diş ve/veya protez temizleme sıklığı, teşhis 
sonrası oral hijyen alışkanlıklarında oluşan değişiklikler ve bunların olası 
nedenleri sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Düzeyi, Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY), OHIP-
14, Oral Hijyen Alışkanlığı
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PS-012 Kolesterol Kristal Embolisi
Çiğdem Mengüş1, Garip Şahin1, Evrim Yılmaz2, Cengiz Korkmaz3

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir
Amaç: Özellikle 50 yaşın üstünde, erkek ve yaygın aterosklerozu mevcut 
olan hastalarda kontrastlı tetkik ve endovasküler girişin sonrasında mey-
dana gelen akut böbrek yetmezliğinde kolesterol kristal embolisi de ayırıcı 
tanılar arasında bulundurulmalıdır.
Olgu: 10 yıl önce tıkayıcı inme, 20 yıldır hipertansiyon ve 10 yıldır kronik 
böbrek hastalığı hikayesi mevcut olan 65 yaşında erkek hastanın 1.5 ay önce 
yapılan batın usg’de aort distalde yaklaşık 80 mm segmentte anevrizmatik 
genişleme saptanmış olup hastaya bt-anjiografi çekilmiş. BT-anjiografide 
arcus aorta, torakal ve abdominal aorta seviyesinde ülsere miks plak for-
masyonu, infrarenal düzeyden başlayıp iliak bifurkasyona uzanıp sağ iliak 
arter boyunca ilerleyen en geniş yerinde 60 mm çapa ulaşan abdominal 
aort anevrizması saptanmış ve hastaya endovasküler aort replasmanı yapıl-
mış. Hastaya klopidogrel, asetil salisilik asit, trimetazidin başlanmış. İşlem 
öncesinde üre azotu 24 mg/dl, kre 2 mg/dl olan hastanın işlem sonrası 7. 
günde üre ve kreatinin değerlerinde artış izlenmesi üzerine hasta kontrast 
nefropati ön tanısı ile interne edildi. Hastanın tetkiklerinde üre azotu: 50 
mg/dl, kreatinin: 4.56 mg/dl albümin: 4 g/dl, ca: 8.92 mg/dl, p: 4.8 mg/dl, 
ürik asit: 8.6 mg/dl, na: 133 meq/l, k: 5.08 meq/l, trigliserit: 110 mg/dl, ldl: 
128 mg/dl, hdl: 33 mg/dl, ast: 16 u/l (normal aralık:0-37), alt: 21 u/l, (nor-
mal aralık: 0-41) ldh: 233 u/l (normal aralık: 135-225), ggt: 25 u/l (normal 
aralık: 8-61), alp: 85 u/l (normal aralık: 0-129), ck: 140 u/l (normal aralık: 
46-195), pth: 97 pg/ml (normal aralık: 15-65), spot idrar protein/kreatinin: 
659 mg/g (normal aralık: 0-160), hba1c: %5.86, hb:9.1 g/dl, lökosit:9100/
ul, eosinofil 1000/ul (0-400), plt:632000/ul, vitamin b12:254 pg/ml, folik 
asit: 2,83 ng/ml, ferritin: 97 pg/ml, İdrar ph: 5.5, dansite: 1005, crp: 6.28 
mg/dl, eritrosit sedimentasyn hızı: 127 mm/saat saptandı. İdrar inceleme-
sinde eritrosit, lökosit izlenmedi. C3c: 149 mg/l (normal aralık: 90-180), 
C4:40.2 mg/dl (normal aralık: 10-40), ANA, p-c ANCA, ANTİ-dsDNA negatif 
saptandı. Yatışının 2. gününde alt extremite distalinde kırmızı, mavi renkli, 
nonpalpabl cilt lezyonları dikkat çeken hastanın koagülasyon testleri normal 
saptandı ve periferik kan yaymasında patoloji saptanmadı.Göz Dibi muaye-
nesinde grade 2 hipertansif retinopati saptandı. Hastaya kontrast nefropati, 
kolesterol kristal embolisi, mikrotromboemboli ön tanıları ile cilt biyopsi-
si yapılması planlandı. Başlangıçta cilt biyopsisini kabul etmeyen hastaya 
kardiyovasküler cerrahi tarafından yüksek olasılıkla mikrotrombolemboli 
düşünülmesi üzerine dekstran, pentoksifilin ve heparin infüzyonu başlandı. 
Cilt lezyonları, üre, kreatinin değerlerinde progresyon, her iki ayak 5. par-
mak lateralde nekrotik görünümlü cilt lezyonları gelişen hastaya kolesterol 
kristal embolisi ön tanısı ile yeniden cilt biyopsisi önerildi. Hastanın ona-
mı alınarak yapılan cilt biyopsi patoloji sonucu kolesterol kristal embolisi 
uyumlu geldi. Hastaya statin ve 1 mg/kg metilprednizolon başlandı. Takip-
lerinde kan üre azotu 107 mg/dl, kreatinin: 5.75 mg/dl’ye kadar yükseldi. 
Hasta aralıklı olarak geçici juguler diyaliz kataterinden hemodiyalize alındı. 
Tedavi sonrasında cilt lezyonları tedrici olarak azalmaya başladı. Takiplerine 
diyalizsiz olarak devam edilen hastanın kan üre azotu 64 mg/dl ve kreatinin 
değerleri 4.1 mg/dl’ye geriledi. 
Sonuç: Arteriyografiden sonra ortaya çıkan akut böbrek hasarının ayırıcı 
tanısında kontrast nefropatisi, tromboemboli ve kolesterol kristal embolisi 
akla getirilmelidir.
Bizim vakamızda başta kontrast nefropati düşünülse de cilt bulgularıyla 
birlikte değerlendirildiğinde ve konservatif tedaviye rağmen üre, kreatinin 
değerlerindeki artış göz önüne alındığında kontrast nefropati tanısından 
uzaklaşılmıştır. 
Hastanın yaşı, ateroskleroz hikayesi ve endovasküler girişim hikayesi göz 
önünde bulundurulduğunda hastada kolesterol kristal embolisi düşünül-
müştür. Kesin tanı için gerekli olan biyopsinin başlangıçta hasta tarafın-
dan kabul edilmemesi tanıda gecikmeye yol açmıştır. Ayırıcı tanıda yer alan 
tromboemboliye yönelik başlanan tedaviyle cilt bulgularının progrese olma-
sı bizi tromboliemboli tanısından da uzaklaştırmıştır. Hasta onam verdikten 
sonra yapılan cilt biyopsisi ile kesin tanısı koyulmuş ve kolesterol kristal 

embolisine yönelik başlanan statin, steroid tedavisine kısmı yanıt alınmıştır.
Sonuç olarak kolesterol kristal embolisi tanı ve tedavisi zor bir hastalık olup 
embolik kaynağın yeri, embolizasyonun derecesi, etkilenen damarların kıs-
mi veya tam tıkanıklığına bağlı olarak farklı klinik prezentasyonlarla karşımı-
za çıkabilir. Prognoz ve tedavi farklı olduğundan tromboemboliden ayrımı 
önemlidir. Laboratuar testleri genellikle nonspesifik olup kesin tanı sadece 
biyopsi örneğinin incelenmesiyle koyulabilir.
Anahtar Kelimeler: kolesterol kristal embolisi, akut böbrek hasarı, atero-
emboli

Patoloji ve cilt lezyonları

A: Hiperkeratoz, akantoz gösteren cilt cilt altı doku parçası (B-949/18, H&E X 4) B: 
Bir damarda kolesterol kristal embolizmi (B-949/18, H&E X 20) C:Tedavi öncesi cilt 

lezyonları D:Tedavi sonrası cilt lezyonları
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PS-013 Hipertansiyon Tanısı İle Gelen Nadir Bir Olgu; Subklaviyen 
Arter Darlığı&Subklaviyen Çalma Sendromu
Zafer Yalım1, Erol Gürsoy1, Sümeyra Alan Yalım2, Tanju Kisbet3

1Yozgat Şehir Hastanesi, Kardiyoloji kliniği, Yozgat
2Yozgat Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları kliniği, Yozgat
3Yozgat Şehir Hastanesi, Radyoloji kliniği, Yozgat
Hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaralı 
risk faktörüdür. 2000 yılı itibariyle dünyada erişkin nüfusun % 26.4’sının 
hipertansiyonu olduğu ve bu oranın 2025 yılında % 29.2’ye çıkacağı ön-
görülmüştür. Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde major risk faktör-
lerinden biri olan hipertansiyon, oluşum mekanizmasına göre esansiyel ve 
sekonder hipertansiyon olarak sınıflandırılmaktadır. Hipertansiyon tanısı 
esnasında hastanın tüm bulgu ve belirtileri ayrıntılı şekilde değerlendirilmeli 
ve gerekirse ayrıntılı tetkikleri yapılmalıdır.
Bizim vakamız 60 yaşında erkek hasta oup, yeni tanı hipertansiyon şikayeti 
ile polkliniğe başvurdu. Hastanın anamnezinde sol kolda güç kaybı, çabuk 
yorulma ve kol hareketleri ile olan baş dönmesi mevcut idi. Yapılan fizik 
muayenesinde sağ kol brakial tansiyonu 170/100 mmHg iken sol kol brakial 
tansiyonu 120/50 mmHg idi. Sol radial ve ulnar nabız değerlendirilmesinde 
nabız basıncının belirgin azalmış olduğu belirlendi. Hastaya arteriyal Dopp-
ler inceleme ve Bilgisayarlı Tomografik (BT) anjiyo planlandı. Labaratuvar 
testlerinde anormal parametre izlenmeyen hastada öncelikli olarak aort 
koarktasyonu düşünüldü. Ancak hastanın BT incelemesinde; aort koark-
tasyonu izlenmedi. Hastanın Doppler değerlendirilmesinde sol vertebral 
arterde geri akım (subklaviyen çalma) ve sol aksiller, brakial ve ulnar ar-
terde ise monofazik akım izlendi. Bunun üzerine hastaya sol subklaviyen 
arteri değerlendirmek amacıyla anjiyografi uygulandı ve aort çıkışı 1 cm 
distali sonrasının total tıkalı olduğu izlendi. Ayrıntılı BT inceleme sonrasında 
hastaya subklaviyen artere müdahale planlandı ve dış merkezde stent imp-
lantasyonu uygulandı.
Hipertansiyon saptanan hastalarda hastaların ayrıntılı anamnezi çok önem-
lidir. Hipertansiyon tanısı esnasında her hastada özellikle iki koldan da 
tansiyon ölçülmelidir. Albeir ve arkadaşlarının 138 subkalviyen arter revas-
külarizasyonu içeren çalışmasında; hipertansiyon hastaların %80,4 ünde 
eşlik eden en sık komorbid durum olduğu görülmüştür. Aterosklerozun 
en önemli risk faktörlerinde birisi olan hipertansiyonun tanısı ve takibi çok 
önemli olup; ileride oluşabilecek klinik durumların engellenmesine önemli 
katkılar sağlanabilmektedir. Bizim vakmaızda basit bir hipertansiyon olgusu 
gibi gelen ve altta yatan ciddi bir aterosklerozun tespit edildiği nadir bir 
olgudur.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Subklaviyen Arter Darlığı, Subklaviyen 
Çalma Sendromu

Sol subklaviyen arterin coronal BT görüntüsü

Sol subklaviyen arterin total anjiyografik görüntüsü
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PS-014 Genç Yaşta Nadir Görülen Bir Malignite Olgusu; Renal Hücreli 
Karsinom
Hüseyin Çetin1, Umut Karabay2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Amaç: Renal hücreli karsinom(rcc), erişkinlerdeki tüm malignitelerin yakla-
şık %2-3’ünü oluşturmakta ve böbreğin primer maligniteleri arasında %80-
85’lik oranla en sık rastlanandır. Böbreğin tübül epitelinden kaynaklanmak-
tadır. En sık görülen alt tipi ise berrak hücrelidir. Sıklıkla 60 yaş civarında 
pik yapar. Hastalığın prognozunda en önemli faktörler; patolojik evre, tümö-
rün çapı, nükleer derece ve histolojik alt tiptir. Erkeklerde kadınlara oranla 
daha sık izlenir ve en önemli risk faktörü olarak sigara gösterilmektedir. 
Diğer risk faktörleri ise obezite, aile öyküsü, böbrek taşları, hipertansiyon, 
diyabet, arsenik, ağır metaller ve kimyasallar olarak sıralanabilir. Yapılan ça-
lışmalarda Rcc’nin Von Hippel Lindau,tuberoskleroz, polikistik böbrek has-
talığının erişkin formu, Birt-Hogg-Dube sendromu, edinsel kistik hastalık 
ve nöroblastom ile birlikteğinde sıklık izlenmiştir. Böbrek kitlelerinin çoğu 
hastalığın ileri aşamalarına dek asemptomatik seyretmektedir. Yan ağrısı, 
makroskobik hematüri ve karında ele gelen kitleden oluşan klasik semptom 
üçlüsü nadiren görülmektedir. Paraneoplastik olarak hipertansiyon, kaşek-
si, kilo kaybı, ateş, nöromiyopati, amiloidoz, sedim yüksekliği, anemi, kcft 
bozukluğu, hiperkalsemi, polisistemi görülebilir. Rcc için tedavi seçenekleri 
cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonal tedavi, immünoterapi ve bunla-
rın kombinasyonudur.
Olgu: 36 yaşında erkek hasta karın ağrısı, bulantı-kusma şikayetleri ile baş-
vurduğu acil serviste yapılan tetkiklerinde kreatininfosfokinaz yüksekliği 
saptanması üzerine İç Hastalıkları polikliniğimize yönlendirilmişti. Özgeç-
mişinde herhangi bir özellik yoktu. Alışkanlıkları arasında 10 paket/yıl sigara 
kullanımı vardı. Hastanın şikayetleri yaklaşık 6 aydır aralıklı mevcutmuş. Ka-
rın ağrısının artması üzerine acil servise başvurmuş. Hastanın yapılan fizik 
muayenesinde flank bölgesinde şüpheli ele gelen kitle dışında anlamlı bul-
gu yoktu. Ölçülen TA:130/85 mmHg, ateş:36,7 nabız:80/dk idi. Laboratuar 
tetkiklerinde patolojik olarak izlenen değerlerde kreatininfosfokinaz(cpk): 
1986 U/L, Ldh: 281 U/L, Rbc: 6,6x10’6/uL, tam idrar tetkikinde eritrosit 
2pozitif, crp: 15 mg/L, esr: 58 mm/saat idi. Kreatinin,üre,karaciğer fonksi-
yon testleri, elektrolitler ve hemoglobin seviyesi normal sınırlarda izlendi. 
Ck yüksekliği olan hastada herhangi bir travma ya da intramüsküler en-
jeksiyon öyküsü yoktu. Nöromüsküler hastalık düşündürecek kas atrofisi 
ya da kas gücü kaybı izlenmedi. Hasta 1 aydır düzenli olarak egzersiz yap-
makta olduğunu ifade etmekteydi. İntravenöz hidrasyon ve oral hidrasyon 
ile cpk değerleri normale gelen hastanın yapılan abdomen ultrasonunda sol 
böbrek parankimininden köken alan lobüle kontürlü yaklaşık 63x54 mm 
boyutlarında solid kitlesel lezyon görüldü. Bunun üzerine çekilen dinamik 
kontrastlı batın tomografisinde sol böbrek hilusu düzeyinde böbrek dışına 
doğru belirgin egzofitik uzanım gösteren ve yoğun kontrastlanma gösteren 
yaklaşık 68x69 mm boyutlarında RCC ile uyumlu solid kitlesel lezyon izlen-
di. Üroloji kliniğine konsülte edilen hasta sol laparoskopik nefrektomi kararı 
alınarak servise yatırıldı.
Sonuç: Rcc çoğunlukla ileri yaşlarda görülen nadir görülen bir malignitedir. 
Olguların büyük kısmı hastalığın ileri aşamalarına dek asemptomatik sey-
reder. Olgumuzun genç yaş ve gastrointestinal bulgular ile prezente olması 
hastayı diğer olgulardan ayıran önemli bir özellik idi. Tetkiklerinde hematüri, 
polisistemi olan hastaların flank bölgelerinde ele gelen kitle olup olmadığına 
bakılmalı ve mutlaka üriner sistem ultrason ve ya tomografi ile görüntü-
leme yapılmalıdır. Karın ağrısı, bulantı-kusma gibi şikayetler ile başvuran 
hastalarda akut batın, akut gastroenterit, piyelonefrit yada üriner sistem en-
feksiyonları gibi sık görülen hastalıklar yanında ayırıcı tanıda renal hücreli 
karsinom da akıllara gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hematüri, karın ağrısı, kreatinin fosfokinaz, renal 
hücreli karsinom, sigara

PS-015 Atipik M piki ve hiperkalsemi ile prezente olan olguda 
Brucella infeksiyonu ve multipl myelom birlikteliği
Atilla Akpınar1, Ömer Celal Elçioğlu2, Yelda Deligöz Bildacı2, Ayşe Serra 
Artan2, Meltem Gürsu2, Rümeyza Kazancıoğlu2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Hiperkalsemi ve böbrek yetersizliği ile prezente olan hastalarda ayırı-
cı tanıda yer alan hastalıklar arasında granülomatöz hastalıklar, lenfomalar, 
multipl myelom ve metastatik solid organ tümörleri başı çekmektedir. Bu 
hastalıkların ayırıcı tanısında protein elektroforezinin yeri önemlidir ki gama 
bandında M pikinin görülmesi multipl miyelom için karakteristik bulgular-
dır. Hiperkalsemi ve akut böbrek yetersizliği birlikteliği ile giden hastalıkların 
ikisinin aynı anda bulunduğu ve protein elektroforezinde atipik M piki görü-
len bir hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta 1 aydır süren iştahsızlık, bel ağrısı, 
son birkaç ayda 4-5 kg kilo kaybı ve burun kanaması nedeniyle hastaneye 
başvurdu. Şanlıurfa doğumlu olan hastanın özgeçmişinde benign prostat 
hiperplazisi, sol inguinal herni nedeniyle operasyon ve katarakt nedeniyle 
operasyon mevcuttu. Soygeçmişinde kızında geçirilmiş Brucella enfeksiyo-
nu dışında özellik yoktu. Yaklaşık 70 yıldır sarma tütün kullanan hastanın 
düzenli kullandığı ilaç öyküsü yoktu. Sistem sorgulamasında ateş ve gece 
terlemesi tarif etmeyen hastanın fizik muayenesinde kaşektik ve soluk gö-
rünüm dışında patoloji saptanmadı. Labaratuvar tetkiklerinde WBC: 4330/
mm3, nötrofil: 2250/mm3, hemoglobin: 10,3 gr/dl, trombosit: 73x103/
mm3, üre: 176 mg/dl, kreatinin: 5,42 mg/dl, ALT: 13 U/L, AST: 17 U/L, 
LDH: 239 U/L, ESR: 64 mm/saat, total protein: 6,9 gr/dl, albümin: 4,0 gr/dl, 
kalsiyum: 11,6 mg/dl, fosfor: 6,4 mg/dl, PTH: 6 pg/ml, total bilirubin: 0,6 
mg/dl saptandı. Spot idrarda protein/kreatinin oranı 6,42 olarak sonuçlandı. 
Aile öyküsü ve hiperkalsemi varlığı nedeniyle istenen Brucella coombslu 
agglutinasyon 1/640 titrede pozitif, Wright tüp agglutinasyon testi nega-
tif saptandı.Hastaya rifampisin (600 mg/gün) ve doksisiklin (200 mg/gün)
l tedavisi başlandı. İki hafta sonrasında doksisiklin bulantı ve kusma yan 
etkileri nedeniyle seftriakson (2 gr/gün) intravenöz tedavisi ile değiştirildi. 
Rifampisine bağlı olarak hiperbilirubinemisi gelişmekle beraber hepatose-
lüler hasar bulgularının olmaması nedeniyle tedaviye devam edildi. 
İzotonik NaCl infüzyonu ve furosemid tedavisi ile hiperkalsemisi kısmen dü-
zelen ancak renal yetmezlik tablosunda gerileme olmayan hastaya tünelsiz 
hemodiyaliz kateteri ile hemodiyaliz tedavisine başlandı. 
Brucella tedavisine rağmen daha düşük düzeyde olsa da devam eden hi-
perkalsemisi ve sedimantasyon yüksekliği nedeniyle maligniteden şüphe 
edildiğinden istenen batın ve toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğer 
üst lobta 12 mm çapında soliter pulmoner nodül saptandı. Onkolojik PET-
CT incelemesinde anlamlı bir FDG tutulumu görülmedi. 
Hiperkalsemi, böbrek yetersizliği ve proteinüri (24 saat idrar protein: 
7364 mg/gün) nedeniyle istenen idrar immün fiksasyon elektroforezinde 
serbest lambda bandı saptandı, serum lamda hafif zincir düzeyi: 2,48 g/L 
ile artmış, kappa hafif zincir düzeyi ise 1,24 g/L ile baskılanmış olarak tes-
pit edildi. Serum protein elektroforezinde beta-1 bandında M piki saptandı. 
Beta-1 bandında biriken proteinlerin transferrin ve kompleman faktörleri 
olduğu bilinmektedir. Hastanın kompleman düzeylerinin normal ve trans-
ferrin düzeyinin(<40 ug/dl) düşük olduğu tespit eidldi. Beta-1 bandındaki 
atipik M pikinin multipl myelom ile ilşikili atipik elektroforez bulgusu olabile-
ceği şüphesiyle hastanın periferik kanda flow sitometrik incelemesi yapıldı; 
%95 anormal klonal plazma hücre populasyonu görüldü. Kemik iliği biyop-
sisi yapılmasıyla ‘Lambda pozitif monotipik plazma hücreli multipl myelom 
saptandı. İmprint yaymada %90 plazma hücre yoğunluğu görüldü. Beta-2 
mikroglubulin: 28,1 mg/dl ile artmış, Ig A: 32 mg/dl (101-645), Ig G: 464 
mg/dl (540-1822), Ig M: <5 mg/dl (22-240) olarak baskılanmış saptandı-
ğından hastaya 0,5 gr/kg/ay dozunda IVIG tedavisi uygulandı. Multipl mi-
yelom açısından Güncellenmiş Uluslararası Evrelendirme Sistemi (R-ISS) 
skoruna göre Evre-III olarak değerlendirilen hastaya bortezomib, siklofos-
fomid ve deksametazondan oluşan kemoterapi protokolü başlanmış olup 
henüz hemodiyaliz tedavisi devam etmektedir. 
Sonuç: Olguda rastlanan akut böbrek hasarı tablosunda hiperkalsemi ve 
eşlik eden baskılanmış paratiroid hormon düzeylerinin; granülomatöz has-
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talıklar, multipl myeloma, solid organ tümörlerinin kemik metastazlarından 
kaynaklanmış olabileceği konusunda uyarıcı olması gerekmektedir. Has-
taya ait semptom ve bulguları açıklayan bir sebep bulunması bazen altta 
yatan ikinci majör sebebin tanısını geciktirebilir. Protein elektroforezi bu 
hastalarda faydalı algoritmik yaklaşım için elzemdir, ayrıca hastayı bütün 
olarak değerlendirip tüm bulguları algoritmik olarak değerlendirmek gere-
kir. Multipl miyelom tanısında protein elektroforezinde M piki önem taşır, 
tipik olarak gama bandında görülür ancak beta bandında, daha nadiren alfa 
bandında da görülebildiği vaka taktimlerinde ifade edilmiştir. Olgumuzda da 
M piki beta-1 bandında saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: atipik M bandı, Brusella, Hiperkalsemi, Myelom

PS-016 Genç Renal Transplant Hastasında Aort Diseksiyonu
Cansu Ülgen1, Betül Güzel1, Muhammed Çitçioğlu1, Murat Takmet1, 
Feyza Sarışık1, Bülent Meşe2, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan 
Güngör1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi,Nefroloji BD
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Kalp 
ve Damar Cerrahisi BD
Amaç: Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde hem sağ 
kalım avantajı hem de yaşam kalitesinde artış sağlaması nedeniyle tercih 
edilen bir renal replasman tedavisidir. Hipertansiyon bu hastalarda nakil 
sonrası dönemde oldukça sık görülmektedir ve artmış mortaliteye katkıda 
bulunur, bu yüzden transplant hastalarında kan basıncı kontrolü çok önem-
lidir. Kontrolsüz hipertansiyon sonucunda endotel hasarlanması oluşur bu 
olay vasküler permabiliteyi arttırır ve vasküler duvarda hasarlanmaya yol 
açar. Hipertansiyon, böbrek nakli hastalarında böbrek yetmezliği, sol vent-
rikül hipertrofisi ve serebrovasküler olay gelişimine yol açabilir. Hipertansi-
yonun nadir görülen bir komplikasyonu da aort diseksiyonudur. Biz burada 
nakil sonrası dönemde kontrolsüz hipertansiyonu olan böbrek nakilli bir 
genç hastada gelişen aort diseksiyonunu sunuyoruz.
Olgu: 25 yaşında erkek hasta;kronik glomerülonefrite bağlı kronik böb-
rek yetmezliği nedeniyle 11 yıl önce canlı vericiden böbrek nakli olmuştu. 
Takiplerinde rejeksiyon atağı olmayan hastanın serum kreatinin değerleri 
1.0-1.1 mg/dl arasında seyretmekte idi. Hasta 1,5 mg/gün takrolimus, 
1000 mg/gün mikofenolat mofetil ve 5 mg/gün prednizolondan oluşan 
üçlü immünsupresif tedavi yanında antihipertansif tedavi olarak 8 mg 
doksazosin mesilat,50 mg metoprolol, 60 mg nifedipin, 10mg/2,5mg 
perindopril+indapamid ve 40 mg furosemid alıyordu. Beşli antihipertansif 
tedavi almasına rağmen son 1 yıldır evde sistolik kan basınçları 160-180 
mmHg, diyastolik kan basıncı ise 90-100 mmHg civarında seyrediyordu. 
Hasta tuzsuz diyet önerisine uymuyordu. Hasta 2 hafta önce ani başlayan 
göğüs ağrısı, nefes almada zorluk ve boynunda yırtılma hissi şikayetleriyle 
acil servise başvuruyor. Başvuru anında kan basıncı 180/110 mmHg olarak 
ölçülüyor. Hastada acil kardiyak patoloji olabileceği düşünülerek transtora-
sik ekokardiyografi yapılıyor ve;sol ventrikül hipertrofisi, tip 1 aort diseksi-
yonu ile uyumlu flep görünümü ve ciddi aort yetmezliği saptanıyor. Hastaya 
kalp-damar cerrahisi tarafından akut aort diseksiyonu tanısı konularak acil 
operasyona alınarak Benthall cerrahisi yapıldı. Post-operatif takiplerinde 
kan basıncı yüksek seyreden hastaya nitrogliserin infüzyonu de verildi. 
Hastanın renal doppler ultrasonografi incelemesinde renal arter darlığına 
rastlanmadı. İzlemde kan basıncı regülasyonu sağlanan hastaya sıkı tuzsuz 
diyet ve düzenli antihipertansif ilaç kullanarak poliklinik kontrolü önerildi.
Sonuç: Aort diseksiyonu; tunika intimada yırtık ve sonucunda intralüminal 
basınca maruz kalan tunika mediada longitudinal ayrılma ile karakterize bir 
tablodur. Hipertansiyon, konjenital kalp hastalığı, ileri ateroskleroz, vaskü-
litler ve travma risk faktörleri arasındadır.Genç insanlarda dirençli ve ani ge-
lişen hipertansiyon, diseksiyonun ana nedeni olabilir. Dirençli hipertansiyon 
aort duvarında vasa vazorumların dilate olma kapasitesini azaltır, kan akımı 
sonucu medial nekroz gelişir ve bu nedenle aort diseksiyonuna predispozan 
bir durum ortaya çıkabilir. Sonuç olarak renal transplantlı hastalarda kan 
basıncı kontrolü önemli olup, kontrolsüz hipertansiyon durumlarında aort 
diseksiyonu gibi morbidite ve mortalitesi yüksek durumlara sebep olabilir.
Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, hipertansiyon, aort diseksiyo-
nu
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PS-017 Böbrek Nakilli Hastada Hipertansiyon Etyolojisinde Obstrüktif 
Uyku Apne Sendromu
Alpaslan Altunoğlu1, Ebru Şengül Şeref Parlak2, Hacı Veli Atalay1, Fatma 
Tamara Köroğlu3

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, 
Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Ankara
Amaç: Obtrüktif Uyku Apne Sendromunun toplumdaki prevalansı %1-5’dir. 
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS); her yaş grubunda görülebilen, 
yaygın ateroskleroz, aritmiler, konjestif kalp yetmezliği, pulmoner hiper-
tansiyon, hipertansiyon (HT), inme, insülin rezistansı, metabolik sendrom, 
trafik kazaları, bilişsel fonksiyonlarda bozulma, depresyon, libido azalması, 
iş ve evlilik sorunlarına neden olan, sıklıkla klinisyenin gözünden kaçan bir 
sendromdur. Polisomnografi (PSG), OSAS ve diğer uyku hastalıklarının 
tanısında altın standart yöntemdir. Bu olguda hipertansiyon etyolojisinde 
gözardı edilebilen OSAS’ın böbrek nakilli hastalarda da düşünülmesine vur-
gu yapmak amaçlanmıştır.
Olgu: 51 yaşındaki erkek hasta, Erişkin Tip Otozomal Dominant Polikistik 
Böbrek Hastalığına bağlı Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) tanısıyla 
25 aydır kadavradan renal transplantasyon (RT) alıcısı olarak Ankara Ata-
türk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji bölümünce takip edilmektedir. 
Hasta, immün süpresif tedavi olarak prednizolon, mikofenolat sodyum, tak-
rolimus alıyor. Poliklinik kontrollerinde ve ev ölçümlerinde regüle seyreden 
kan basıncı (KB) değerleri, RT sonrası, 17. ayından itibaren yükselmeye 
başladı ve 160-180/70-80 mmHg düzeylerinde izole sistolik HT saptandı. 
Hasta, antihipertansif olarak Furosemid tb 40 mg 2X1, Nifedipin tb 60 mg 
2X1, Dokzasosin tb 4 mg 1X1 kullanıyordu.
Hastanın anamnezinde, RT öncesindeki 24 yıllık hemodiyaliz ve ev hemo-
diyalizi tedavisi sürecinde Midodrin tedavisi ihtiyacı olacak kadar ciddi hi-
potansif seyrettiği öğrenildi. Hastada horlama, tanıklı apne, gündüz aşırı 
uyku hali, uyuyayazma semptomları vardı. Vücut Kitle İndeksi 22.1 kg/m2, 
Hiperaldesteronizm (Aldesteron düzeyi: 1277 pg/mL, n: 48-277 pg/ml), Al-
desteron/Renin oranı 11.8, Takrolimus düzeyleri uygun aralıkta ve Renal 
renkli doppler USG bulguları normal saptanan hastaya OSAS ön tanısıyla 
PSG uyku-apnesi testleri istendi. Düşük-orta dereceli OSAS tespit edilen 
hastanın kullanmakta olduğu anti-hipertansif ilaçlara devam edilirken Dok-
sazosin ilaç dozu 8 mg/gün şeklinde yükseltildi. Hastanın üst solunum yol-
ları dilatatör kaslarını ve inspirasyon sırasında oluşan intraluminal negatif 
basıncı dengelemek için Pozitif Havayolu Basınçı tedavisi olan Sürekli Po-
zitif Airway Basınçı (CPAP) tedavisi başlandı. Antihipertansif ilaçları düzen-
lenen ve CPAP tedavisi başlanan hastamızda bir hafta içinde KB değerleri 
hızlı bir şekilde regüle oldu.
Sonuç: Renal transplantasyon dahil tüm renal replasman tedavisi alan 
SDBY hastalarında regülasyon zorluğu yaşanan hipertansiyon varlığında 
ve horlama, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk semptomları tespit ediliğinde 
uyku apne bozukluklarının göz önüne alınması hastalarımızın mortalite ve 
morbiditelerinin azalmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Hiper-
tansiyon

PS-018 Diyabetik Hastalarda Hipertansiyon Tedavisinde Başarı 
Durumumuz
Seydahmet Akın1, Cem Bölük2, Nazire Aladağ1, Yasemin Özgür1, Arzu 
Cennet Işık1, Şanver Koç1, Esra Bayar1, Safa Abacı1, Esra Bayar1, Özcan 
Keskin1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, iç hastalıkları kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Amaç: Tip 2 diyabetes mellitus’a en sık eşlik eden komorbid durumlardan 
biri hipertansiyondur. Hipertansiyon, aynı zamanda majör kardiyovasküler 
risk faktörlerinden biridir. Bu çalışmada, tip 2 diyabetli hastalarda hipertan-
siyon sıklığının belirlenmesi ve hedef kan basıncına ulaşılma oranının tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Diyabet polikliniğimizce düzenli takip edilen, en az 5 yıldır tip 2 di-
yabet tanısı mevcut olan 18 yaş üzeri hastalar, rastgele seçilerek çalışmaya 
dahil edildi. Hasta dosyaları taranarak ortalama yaş, cinsiyet ve son 1 yıllık 
kan basıncı takipleri kaydedildi. 
Sonuçlar: Toplam 154 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 82’si ka-
dın 72’si erkekti. Kadınların ortalama yaşı 54±8,7 erkeklerin ortalama yaşı 
57±6,3 idi. 92 hastada hipertansiyon saptandı (%59,7). Kadınlarda hiper-
tansiyon sıklığı %58, erkeklerde %61 bulundu. Antihipertansif tedavi alan 
hastalarda hedef kan basıncı <= 140/90 mm Hg olarak belirlendiğinde, 51 
hastada (%55,4) kan basıncı kontrolü sağlandığı kaydedilirken, hedef <= 
130/80 mm Hg kabul edildiğinde, 41 hastada (%44,5) kan basıncının kont-
rolü sağlandığı kaydedildi. Demografik özellikler ve klinik veriler tablo 1 de 
özetlenmiştir.
Yorum: Diyabetik hastalarda eşlik eden hipertansiyon ve takipte kontrolü 
sağlanamamış kan basıncı yüksekliği, kardiyovasküler hastalık riskini be-
lirgin ölçüde arttırmaktadır. Kılavuzlarda, glisemik hedeflere ulaşmak kadar 
kan basıncı hedeflerine de ulaşmanın önemi vurgulanmaktadır. Hipertansi-
yon, makrovasküler komplilasyonlar üzerine olduğu kadar, başta nefropa-
ti olmak üzere mikrovasküler komplikasyonların progresyonu üzerine de 
etkilidir. Güncel bilgi ve kılavuzlar ışığında hastalar yakın takip edilmesine 
karşın, çalışmamızın sonuçları kan basıncı kontrolünde, hâlen istenilen dü-
zeyde olmadığımızı göstermektedir. 2017 de sonuçlanan Sprint çalışması 
riskli populasyonda sıkı kan basıncı kontrolünün mortalite ve morbidite 
üzerine olumlu etkisini net olarak göstermiştir. Bu çalışma 2018 de yayın-
lanan ACC/AHA hipertansiyon kılavuzunda da görüldüğü gibi, kılavuzlardaki 
hipertansiyon tanımını ve tedavi hedeflerini değiştirmiştir. Diyabet hasta-
larının kan basıncı kontrolüne yönelik yaklaşımda hekimlerin daha etkin 
olmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, diyabetes mellitus, prevelans

Demografik özellikler ve klinik veriler

ERKEK KADIN

Çalışmaya Alınan Hasta Sayısı 82 77

Ortalama Yaş 54±8,7 57±6,3

Hipertansiyon Prevalansı %58 %61

Hedef Kan Basıncına Ulaşma Oranı

<= 140/90 %62,5 %47,7

<= 130/80 %50 %38,6
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PS-019 Bir Vaka Örneğiyle Geçici Hemodiyaliz Kateteri Malpozisyonu
Alper Alp1, Hakan Akdam2, Yavuz Yeniçerioğlu2

1Sbü Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji, Aydın
Amaç: Her ne kadar hemodiyaliz için tercih edilen yol dominant olmayan 
ön kolda arteriyovenöz fistül olsa da klinik pratikte santral venöz kateterler 
özellikle de akut böbrek hasarı gelişen ve hemodiyaliz endikasyonu olan 
hastalarda halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Kateter takılmasının ciddi 
potansiyel komplikasyonları vardır. Kateter malpozisyonlarıyla ilgili komp-
likasyonlar; hematom, stroke, göğüs ağrısı, kateter kıvrılması, damarsal 
yaralanmalar, tromboflebit, ve yetersiz kan akımıdır. Kateterin anatomik 
olarak yanlış yerleştirilmesi çok önemli morbidite ve mortaliteye yol açabi-
leceği için ivedilikle bu sorunu tanımak ve düzeltmek çok önemlidir.
Olgu: 86 yaşında kadın hasta kolesistektomi sonrası gelişen sepsis tablo-
sunda yoğun bakım izlemindeydi. Sepsis ilişkili akut böbrek hasarı gelişti. 
Oligürik seyreden, böbrek fonksiyon testleri kötüleşen hastanın hemodina-
misinin kötü olması nedeniyle sürekli renal replasman tedavisi planlandı. 
Sol jügüler venden tünelsiz geçici hemodiyaliz kateteri takıldı. Kateter son-
rası çekilen akciğer grafisinde kateterin malpoze olduğu, kontrlateral sağ 
brakiosefalik ven ve sağ internal jügüler ven trasesine yönlenmiş olduğu 
görüldü. Sol jügüler geçici kateter dikkatli bir şekilde çekilerek sağ femoral 
vene takıldı ve hastanın diyaliz tedavisine başlandı.
Sonuç: Hemodiyaliz kateteri takmak birtakım ciddi komplikasyon riskleri 
taşımaktadır. Kateter malpozisyonunun insidansinin %30’lara kadar çı-
kabildiği gösterilmiştir. Akciğer grafisi bu durumda kullanılabilecek basit, 
kolaylıkla uygulanabilen ve ucuz bir metoddur ve klinik pratikte çoğunun 
kolaylıkla farkedilmesini sağlar. Eğer kateterin tam lokalizasyonu net olarak 
değerlendirilemezse kateterden venogram yapılmalıdır. Klinik pratikte ultra-
sonografi eşliğinde santral venöz kateter takılması tercih edilmeli ve rutin 
olarak uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer grafisi, Hemodiyaliz, Venöz kateter

Şekil

PS-020 Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ilişkili renal amiloidozlu bir 
hemodiyaliz hastasinda Poliarteritis Nodosa‘ya bağli renal arter 
rüptürü:nadir bir birliktelik
Fuad Jafarov1, Alı Arınç Harman1, Meryem Demır1, Hayrı Bostan1, İzzet 
Hakkı Arıkan2, Serhan Zübeyde Tuğlular2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 
ABD
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji BD
Amaç: Poliarteritis Nodosa(PAN); küçük ve orta boy arterlerde tutulum ya-
pan sistemik nekrotizan bir vaskülittir. PAN’da böbrek tutulumu %70-80 
oranda görülür ve nadir olarak anevrizmal rüptür ile subkapsüler-perirenal 
hematom şeklinde prezente olur.(1) En yaygın semptomlar ateş, kilo kay-
bı, halsizlik, miyalji veya asimetrik poliartrit olarak karşımıza çıkar. Burada 
FMF’e bağlı amiloidoz nedeniyle hemodiyalize giren bir hastada sağ yan 
ağrısı, hematüri, düşük hemoglobin seviyeleri ve perirenal hematom kliniği 
ile prezente olan tipik renal arter anevrizması rüptürü saptanan ve başarıyla 
tedavi edilen yeni tanı PAN olgusu sunuldu.
Olgu: Bilinen hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve biyopsi kanıtlı FMF’e 
bağlı renal amiloidoza bağlı son dönem böbrek yetmezliği ile 7 aydır he-
modiyalize giren 65 yaşında erkek hasta, acil servisimize sağ yan ağrısı, 
idrarda kan görme ve halsizlik yakınması ile başvuruyor. İlk olarak 7 ay 
önce myokard infarktüsü sonrası primer koroner girişim sonrası hemodiya-
lize başlanan hastanın bilinen bazal hemoglobin seviyesi(hb):10 gr/dl iken 
acil servis başvurusunda hb:6gr/dl olarak görüldü. Sağ yan ağrısı nedeniyle 
birinci basamak görüntüleme olarak üriner ultrasonografi(usg) yapılan has-
tada sağ perirenal hematom ile uyumlu görünüm elde edildi. Hemogram 
takipleri ile kan ürünü replasmanları ile izlenen hastaya çekilen abdominal 
bilgisayarlı tomografi(BT) anjiografi sonucunda ise PAN’da görülen tipik 
renal arter anevrizması ile 47mm perirenal hematom görüldü. FMF’e bağlı 
amiloidoz vakalarında nadir bir birliktelik olarak görülen bu yeni tanı PAN 
vakasında 1mg/kg/gün metilprednisolon tedavisi başlandı ve 2 gün sonra 
acil ürolojik cerrahi gereksinimi olmayarak hemoglobin düzeyleri stabilize 
oldu. FMF vakalarında vaskülit birlikteliğinin nadir olarak bildirilmiş olduğu, 
bizim olgumuzda da klasik PAN vaskülitinin FMF’e bağlı amiloidoz tanısına 
eşlik etmekte olduğu görüldü
Sonuç: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) tekrarlayan ve kendi kendini sınırlayan 
ateş, peritonit, artrit, plörit ve erizipel benzeri deri lezyonları ile karakterize, 
otozomal ressesif bir hastalıktır(2). FMF tanısı olan hastalarda, Periarte-
ritis Nodosa (PAN) ve Henoch Schönlein sendromu gibi primer sistemik 
vaskülitler genel popülasyona oranla daha sık rastlanır.(3,4) FMF ve PAN 
birlikteliği, ilk defa 1954 yılında Benhamou ve ark. tarafından tanımlanmış-
tır 5. Lange-Sperandio ve ark. literatürde yakın zamana kadar toplam 55 
FMF-PAN birlikteliği olduğunu bildirmişlerdir 6. FMF tanısı olan hastalarda 
vaskülitik cilt döküntüleri, myalji, B semptomları, perirenal hematom olması 
PAN tanısını akla getirmelidir. 4. Tanıda birinci basamakta abdominal USG 
kullanılsada altın standart görüntüleme abdominal CT-anjiografinin anev-
rizma ve rüptürlerde sensitivitesi %100’dür(7)Tedavide optimal antihiper-
tansif tedavinin yanında steroid, siklofosfamid gibi immünsupresif ajanlar 
ön planda olup selektif arterial embolizasyon ve acil cerrahi de seçenekler 
arasındadır. Bu olgu sunumunda FMF’e bağlı renal amilodoz nedeniyle he-
modiyalize giren hastada renal arter anevrizması ve perirenal hematom ile 
prezente olan yeni tanı ve başarıyla tedavi edilen PAN birlikteliğinden bah-
sedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: FMF, PAN, Amiloidoz, Hemodializ
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PS-021 Dirençli lityum intoksikasyonu sonucu gelişen nörolojik 
komplikasyonları hemodiyafiltrasyon ile düzeltilmesi
Didar Şenocak, Hamad Dheir, Hakan Cinemre, Özger Akarsu, Ahmed 
Bilal Genç, Selçuk Yaylacı, Savaş Sipahi
sakarya üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi
Amaç: Lityum uzun süredir bipolar duygu durum bozukluklarının akut te-
davi ve profilaksisinde kullanılmaktadır. Terapötik aralığının dar (0.6-1.2 
mEq/L) olması ve bazı bilinen yan etkileri, yüksek dozlarda kullanımını sı-
nırlamaktadır. Burada medikal tedaviye rağmen bilinci açılmayan hastaya 
hemodiyafiltrasyon işlemi yapılan olgu sunulmuştur.
Olgu: 53 yaşında bayan hasta, 8 yıldır bilinen bipolar duygu durum bozuk-
luğu, bilinç değişikliği ve genel durum bozukluğu nedeniyle yoğun bakım 
ünitesinde yatırıldı. Yapılan biyokimyasal parametrelerin sonuçları Tablo’da 
özetlenmiştir. Hastanın fizik muayenesinde bilinç kapalı, ağrılı uyarana her 
iki alt extremitede minimal flexör yanıt mevcuttu. IR +/+ izokorik ve gözler 
spontan bakışta inferior deviye olarak saptandı. Beyin BT ve difüzyon MR 
çekilen hastada akut nörolojik bir patoloji saptanmadı. Lumber ponksiyo-
nunda BOS patolojisi saptanmadı. Lityum düzeyi: 2,5 mmol/l gelen hastada 
lityum intoksikasyonu düşünülerek izotonik hidrasyonu ve destek tedavisi 
uygulandı. İdrar çıkışı saatlik 100-150 ml/saat olan hastanın takibinin 24. 
Saatinde mevcut durumunda değişiklik olmaması üzerine tekrar yapılan 
nöroloji ve psikiyatri muyayenelerinde aşağı vuran nistagmusu olması ön 
planda lityum intoksikasyonuna bağlı nörolojik hadise düşünüldü. Tedavi-
nin 48. Saatinde hidrasyona devam edilen hastanın lityum kan düzeyi 1,5 
mmol/l’e düşmesine rağmen bilinci açılmaması dokuda lityum seviyesi 
daha da yüksek olabileceği düşünüldü (Tablo). Bunun üzerine hemodi-
yafiltrasyon (HDF) işlemi başlatıldı. HDF’nin 48.saatinde bilinci açılmaya 
başladı ve bakılan lityum düzeyi belirgin azaldığı saptandı (Tablo). HDF’nin 
96.saatinde gözler spontan açık, kooperasyon-oryantasyon mevcut olup 
nörolojik muayenesi normal olan hastanın HDF işlemi sonlandırıldı. Klinik 
ve biyokimya parametreleri düzelen hasta yoğun bakımdan çıkartılarak ser-
vis takibine alındı.
Sonuç: Lityumun kan seviyesi aşırı yükselmesi sonucu nörolojik tablo dahil 
ciddi sistemik sorunlara yol açabilir. Ancak lityumun kandaki seviyesi düş-
mesine rağmen klinik yanıt alınmaması ilacın dokularda daha fazla miktar-
larda birikmesine bağlı olabileceği ve bu durumu hemodiyafiltrasyon işlemi 
ile düzeltilebileceği vurgulamak amacıyla olgumuzu sunduk.
Anahtar Kelimeler: Lityum, Hemodiyafiltrasyon, Nörolojik bulgular

Tablo-1

Parametre Başvuru anındaki 
parametreler

Hidrasyon ve destek 
tedavisi zamanında

HDF sonrası 
zamanında

Bilinç Kapalı Kapalı Açık

Üre (mg/dl) 69 45 35

Kreatinin (mg/
dl) 1.32 1.26 0.56

Na (Meq/L) 145 140 140

K (Meq/L) 4 3.7 3.2

AST/ALT (U/L) 124/125 110/105 85/75

Lityum Düzeyi 
(mmol/L) 2.5 1.5 0.45

HDF tedavisi öncesi ve sonrası parametreler

PS-022 Hipertansiyon, Böbrek Yetmezliği ile Gelen Trombositopeni, 
Splenomegali, Derin Anemi, Hiperkalsemi ve Ilımlı Sedim Yüksekliği 
Olan Hasta Yönetimi
Yusuf Atabay1, Cengiz Ceylan2, Harun Akar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM İç Hastalıkları, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM Hematoloji, İzmir
Amaç: Hipertansiyon, böbrek yetmezliği ve bisitopeni ile başvuran ve ılımlı 
sedimentasyon yüksekliği olan hastanın yönetimini ve multiple myelom’un 
ön tanılarda bulunması gerektiğini vurguladık.
Olgu: 49 yaşında erkek hasta halsizlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Öz-
geçmişinde kronik bir hastalık ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Vital bulgula-
rı, hipertansiyon dışında normaldi. Üre ve kreatinin yüksekliği (3,8 mg/dl), 
eritrosit sedimantasyon hızında ılımlı yükseklik ( 60 mm/saat), derin anemi 
(hemoglobin: 4.2 gr/dl), trombositopeni (67000 uL), nedeniyle öncelikle 
hastaya nefrolojik hastalıklar penceresinden bakıldı. Laboratuvar tetkikle-
rinde hiperkalsemi (kalsiyum: 13.3 mg/dl) saptandığında, periferik yayma 
(PY) yapılarak; PY de trombositler 8-9 tekli kümeli olup, eritrositler anizo-
sitoz ve seyrek gözyaşı hücresi ve % 3-4 oranında plazma hücresi formuna 
ilerlemiş lenfositler saptandı. Hastaya öncelikle kemik iliği aspirasyon ve 
biyopsisi (KİİAB) planlandı. Hiperkalsemi ve anemi tedavisi başlandı. Son-
rasında sistemik hastalık araştırma amaçlı olarak malignite, romatolojik ve 
enfeksiyoz patolojilerin ikinci aşamada araştırılması planlandı. Parathormon 
ve D vitamini düzeyleri normal olarak saptandı. PNH ve TTP dışlandı. Renal 
ultrasonografi de, her iki böbrek normal lokalizasyonunda ve boyutlardad 
ve parankim kalınlığı ortalama 14-16mm parankim ekojeniteleri grade l-ll 
artmış olarak saptandı. KİİAB da ilik hücrelerini ortadan kaldıran yaklaşık 
%80 oranında neoplastik plazma hücre infiltrasyonu görülerek, multiple 
myelom (MM) tanısı konuldu. 
Sonuç: Böbrek yetmezliği, MM’un en sık komplikasyonlarından biri olup, 
hastalarının yaklaşık% 20’sinde ve hastalığın seyri boyunca hastaların% 
40-50’sinde bulunur. Bir plazma diskrazisi olan MM tanısı genellikle açık-
lanamayan böbrek hastalığının araştırılmasından kaynaklanır. Monoklonal 
gammopati böbrek hasarının bir nedeni olarak giderek daha fazla tanın-
maktadır. Yanlış teşhisi önlemek için, açıklanamayan AKI veya proteinüri 
bulunan erişkinlerde vaskülit ve otoimmün hastalık serolojilerine ek olarak 
paraproteinin test edilmesi de yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Yetmezliği, Hipertansiyon, Multiple Myelom
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PS-023 Böbrek transplantasyonlu bir olguda hızlı seyirli 
posttransplant lenfoproliferatif hastalık
Erhan Akkaş1, Mustafa Gezer1, Mesudiye Bulut1, İbrahim Yavan2, Murat 
Yıldırım3, Hilmi Umut Ünal1, Hadim Akoğlu1, Meltem Aylı3, Mükerrem 
Safalı2, Yusuf Oğuz1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SAUM Nefroloji Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SAUM Patoloji Ana Bilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SAUM Hematoloji Bilim Dalı
Amaç: Post-transplant lenfoproliferatif hastalıklar (PTLH), solid organ veya 
allojenik kök hücre nakli sonrasında uygulanan immünosupressif tedaviye 
bağlı olarak gelişen poliklonal özellik gösteren heterojen bir grup hastalıktır. 
Hastalık selim durumlardan, monoklonal karakterde malign lenfoid prolife-
rasyona kadar değişebilen özellik gösterebilmektedir. Vakaların %70-90’ı 
EBV reaktivasyonuyla ilişkilidir ve sıklıkla B lenfositlerden kaynaklanır. Daha 
az oranda, T ve NK hücrelerinden kaynaklanabilir ve bu vakalar genellikle 
EBV ilişkisiz ve kötü prognozla birliktedir.
Olgu: 28 yaşında, 7 yıl önce canlı böbrek nakli yapılmış erkek hasta, yakla-
şık 3 aydır devam eden halsizlik, ishal, kilo kaybı şikayeti ile Gülhane Eğitim 
Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğine başvurdu. Öyküsünden 3 aydır 
ishal şikayeti olduğu, bu süre içinde 14 kg kaybettiği öğrenildi. Siklosporin 
200mg/gün, mikofoneleat mofetil 2000 mg/gün, prednizolon 5mg/gün dı-
şında ilaç kullanım öyküsü yoktu. Fizik muayenede genel durumu orta, şuur 
açık, koopere, oryante, kan basıncı 165/85 mmHg, nabız 110/dakika, ritmik, 
vücut ısısı 38.4 C, oldukça belirgin gingiva hipertrofisi, sağ servikal bölgede 
yaklaşık 3x3 cm çaplı, post-aurikular bölgede 2x2cm çaplı ağrısız mobil 
lenfadenopati saptandı. Laboratuar tetkiklerinde WBC: 8190/mm3, lenfosit: 
1540/mm3, PMNL 7230, Hb:7,4 gr/dl, PLT: 186000/mm3, periferik yay-
mada PMNL %77, lenfosit %20, monosit %3, eritrositlerde anizositoz ve 
mikrositoz, trombosit sayı ve morfolojisi normal saptandı. Sedimentasyon: 
58 mm/saat, CRP: 41 mg/dl, AKŞ:106mg/dl, serum kreatinin: 2,14 mg/dl, 
üre: 81 mg/dl, Na:130 mEql/L, K:4,5 mEql/L, Ca:8,7 mg/dl, P:3,6 mg/dl, 
ürik asit: 12,2 mg/dl, LDH: 308U/L, serum albumin: 3 g/dl, total protein: 
5,2 g/dl, AST:16U/L, ALT:12U/L, total bilirubin: 0,5 mg/dl, direkt bilirubin: 
0,14 mg/dl, TSH: 1,68 µU/mL, vitamin B12 düzeyi: 540 pg/dl, folat: 10 ng/
mL, ferritin: 760 ng/mL, PTH: 21, tam idrar tetkikinde protein (-), idrar mik-
roskobisi normal, 24 saat idrar protein atılımı: 81,6 mg/gün saptandı. İdrar 
kültüründe üreme görülmedi. Akciğer filminde nodül, infiltrasyon veya ka-
vite saptanmadı. EKG’de sinüs taşikardisi mevcuttu. Üriner sistem USG’ de 
transplante böbrekte patolojik bulgu görülmedi. Gaita mikroskopisinde bol 
eritrosit, gaita kültüründe E. Histolitica yumurtaları saptandı.
Hastanın ateşi ve ishaline yönelik enfeksiyon hastalıkları görüşü ile 
ciprofloksasin 500 mg 1x1, metronidazol 500 mg 2x1 başlandı. Yatışı 
boyunca ateş yüksekliği devam etmesine rağmen kültürlerinde üreme 
olmadı. İnfektif endokardite yönelik yapılan transtorasik ekokardiyografi 
normal saptandı. Servikal lenfadenopatiye yönelik yapılan boyun USG’ 
de sol submandibular ve servikal zincirde patolojik LAP izlendi ve sağ 
servikal bölgeden eksizyonel biyopsi alındı. İshal ve servikal lenadeno-
patisi nedeniyle gönderilen viral belirteçlerden CMV PCR: 1610 kopya/m 
pozitif saptanması üzerine infeksiyon hastalıkları bölümünce i.v gansiklovir 
başlandı. Gansiklovir tedavisi altında submandibular ve servikal lenfadeno-
patilerde büyüme saptandı. Yapılan servikal ve abdominal USG’ de bilateral 
submandibular, servikal, mediastinal multipl LAP ve batında en büyüğü 
5x1,2 cm boyutlarda paraortik LAP olduğu ve dalak uzun aksı 14 cm izlendi. 
Patoloji bölümü tarafından ön inceleme sonucu biyopsi örneğinin B hücreli 
bol mitoz gösteren non-Hodgkin lenfoma ile uyumlu olduğunun belirtilmesi 
üzerine hasta hematoloji servisine yatırılarak metilprednisolon 1 mg/kg/gün 
başlandı. EBV PCR: 117000 kopya/m saptanan hastanın çekilen PET/CT’de 
bilateral servikal zincirde, sol supraklavikular, bilateral hiler ve subkarinal 
abdomende multipl konglomere lenf nodlarında, kemik iliğinde diffüz ve 
dalakta karaciğere göre artmış metabolik aktivite saptandı. Patoloji sonu-
cu polimorfik post-transplant B hücreli lenfoproliferatif hastalık ile uyumlu, 
infiltrasyon içindeki hücrelerde EBV-LMP1 pozitifliği saptandı. Asiklovir i.v 
250 mg/gün başlanan hastanın almakta olduğu mikofenolat mofetil kesildi, 
siklosporin dozu azaltıldı. 1 doz rituximab sonrası tümör lizis sendromu 
bulguları gelişen hastanın bilinç bulanıklığı ve genel durum bozukluğu ge-
lişti. Takibinde entübasyon ihtiyacı olan hasta mekanik ventilatöre bağlana-

rak yoğun bakımda izlendi. Böbrek fonksiyon testlerinde progresif bozulma 
ve oligo-anüri gelişen hasta acil hemodiyalize alındı. Tedavi altında kardiyo-
pulmoner arrest gelişen hasta iki gün sonra kaybedildi.
Sonuç: PTLH, prognozu birçok faktöre bağlı olarak farklılık göstermekle 
birlikte, böbrek transplantasyonu sonrası agresif ve hızlı seyir göstererek 
mortaliteye neden olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, Epstein Barr virüsü enfeksiyonu, post-
transplant lenfoproliferatif hastalık
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PS-024 Kresentrik Glomerulonefrit İle Birlikte Seyreden Membranöz 
Nefropati Olgusu:Nadir Bir Birliktelik
Sıla Soylu Koçoğlu1, Hasan Yeter2, Burak Özbaş2, Berfu Korucu2, Özant 
Helvacı2, İpek Işık Gönül3, Ülver Boztepe Derici2, Kadriye Reis Altok2, 
Yasemin Erten2, Musa Bali2, Şükrü Sindel2, Turgay Arınsoy2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Giriş-Amaç: Membranöz glomerulonefrit(MGN) erişkinde non-diyabe-
tiklilerde nefrotik sendromun en sık sebebidir(1). MG’nin %80’i primer 
(idiyopatik), %20’si otoimmün hastalıklara, malignensilere, ya da kronik 
enfeksiyona sekonder olarak karşımıza çıkar. US’de insidansı 12 milyon 
vaka/yıl olan MGN vakalarının yaklaşık %10-20 si son dönem böbrek yet-
mezliğine (ESRD)’ye ilerlemektedir. En agresif glomeruler yapı hasarı ola-
rak tanımlanan kresent oluşumunun çeşitli nedenleri ve patolojik mekaniz-
maları bulunmaktadır. Kresentik glomerulonefrit klinik olarak hızlı ilerleyici 
glomerulonefrit şeklinde prezente olan, erken tanı ve tedavinin hasta için 
çok önemli olduğu bir durumdur. MGN ve kresent oluşumu, lupus has-
talığı yokluğunda oldukça nadirdir ve genellikle de anti glomerüler bazal 
membran (anti-GBM) nefriti veya ANCA ilişkili glomerulonefrit ile karşımıza 
çıkar. Literatürde ANCA veya anti-GBM negatif, lupus hastalığı veya kronik 
enfeksiyonun eşlik etmediği kresentik MGN vakaları oldukça nadirdir. Bu 
tablonun klinik ve patolojik mekanizmaları hala aydınlatılabilmiş değildir. 
Olgu: 67 yaşında kadın hasta, 3 yıldır olan ve son zamanlarda şiddeti gide-
rek artan öksürük ve balgam şikayetleriyle Göğüs Hastalıkları’na başvurdu. 
3 yıldır akciğerde stabil nodül ile takipli olan hastanın bilateral plevral efüz-
yon nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde 
takip edilirken rutin tetkiklerinde böbrek fonksiyon testlerinde (BFT) bozuk-
luk saptanması üzerine Nefroloji Kliniği’ne konsülte edildi.
Rutin tetkiklerinde kreatinin 2.3 mg/dl saptanan hastanın daha önceden bili-
nen BFT bozukluğu olmadığı öğrenildi. Fizik muayenede bilateral bazallerde 
solunum seslerinde azalma, bilateral aksiler ve inguinal lenfadenopati ve 
bilateral bacaklarda 2+ PTÖ saptandı. Laboratuar tetkiklerinde kreatinin: 2.3 
mg/dl, BUN: 31.3 mg/dl, T.protein: 6, albumin: 3.2 g/dl ürik asit: 6.9 mg/dl, 
Hb: 12.6 g/dl, wbc:7300, plt: 262000, İdrar tetkikinde 1+protein, 3+ eritro-
sit, 37 lökosit/her sahada ve 24 sa’lik idrar tetkikinde 3.5 g/gün proteinüri 
saptandı. İdrar sedimentinde yaygın dismorfik eritrositler görüldü. ANA, 
anti-GBM, anti-dsDNA, c-ANCA, p-ANCA negatif saptanırken RF, IgA/G/M, 
C3,C4 normal aralıkta saptandı.
Toraks BT de mediastinal en büyüğü 9 mm lenf nodları, bilateral masif 
plevral efüzyon, amfizematöz değişiklikler saptandı. Üriner sistem ultraso-
nografisinde her iki böbrek normal lokalizasyon ve boyutta, parankim eko-
jenitelerinde grade 1-2 artış dışında patoloji saptanmadı. 
Hastaya yapılan böbrek biyopsisinde membranöz glomerulonefrit ve diffüz 
nekrotizan kresentik glomerulonefrit olarak geldi. Hastaya immünsupresif 
tedavi olarak prednizolon ve siklofosfamid tedavisi başlandı. 7 seans plaz-
ma-exchange yapıldı. Hasta 3. Kür IV siklofosfamid tedavisi alacağı sırada 
pnömoni sebebiyle hastaneye yatırıldı ve antibiyoterapi başlandı. Yoğun IV 
antibiyoterapisine rağmen hemoptizisi gelişen ve genel durumuu giderek 
kötüleşen hasta tüm destek tedavilerine rağmen kaybedildi.
Sonuç-Tartışma: Kresent oluşumunun eşlik ettiği idiyopatik MGN oldukça 
nadir görülmektedir. Literatürde vaka serileri bildirilen yayınlarda genellikle 
altta yatan başka bir otoimmun hadise bulunmaktadır. Bu seriler dışında 
literatürde sadece bir kaç olgu sunumu ve 19 hasta içeren tek bir vaka 
serisi mevcuttur. Bizim vakamızda da literatüre benzer şekilde proteinüri, 
hematüri, nefrotik sendrom tablosu ve GFR’de azalma mevcuttur. Diffüz 
kresentik glomerulonefrit vakalarında prognozun daha kötü bulunması da 
bizim vakamızla benzer özellik göstermiştir. 
Literatürde Kresentik MGN’nin, paucı-ımmun ANCA negatif glomerulonefrit 
ile beraberlik gösteren MGN olabileceği tartışılmış olsa da; fibrinoid nek-
rozun ve endo/ekstrakapiller fibrin depolanmasının yokluğu, ayrıca eks-
trarenal vaskülit semptomlarının olmaması nedeniyle tipik MGN’den daha 
ağır seyreden MGN’nin özel bir varyantı olabileceği fikri daha çok destek 
bulmuştur. 
Anti-GBM nefriti ve MGN birlikteliğinde en olası patogenetik mekanizma; 

glomerul bazal membranındaki immunkompleks birikiminin, dolaşıma ha-
sarlı bazal membran antijenlerinin salıverilmesine ve dolayısıyla nefritojenik 
anti- GBM antikorlarının oluşumuna sebep olmasıdır(4). Bizim vakamızda 
hastada takipte pulmoner hemorajinin gelişmesi atipik anti-GBM hastalığını 
düşündürebilir anca kresent oluşumunun eşlik ettiği biyopside histopatolo-
jik olarak lineer IgG birikimi gözlenmeyişi bizi bu tanıdan uzaklaştırmaktadır. 
Kresentik MGN, MGN’nin nadir ve kötü prognozlu bir varyantıdır. Renal so-
nuçları itibariyle tipik MGN den daha agresif seyreder. Hızlı renal fonksiyon 
bozukluğu olan vakalarda akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kresentrik glomerulonefrit, membranöz nefropati, 
pulmoner hemoraji

Glomerülde kalınlaşmış bazal membranlar PAS boyası X400

Glomerülde kalınlaşmış bazal membranlar PAS boyası X400

Nekroz ve kresent içeren glomerül H&E X400

Nekroz ve kresent içeren glomerül H&E X400
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PS-025 FMF Tanılı Hastada Kanakinumab Deneyimi
Ali Burak Haras, Ergün Parmaksız, Okan Akyüz, Meral Meşe, Çağlar Özer 
Aydın, Zerrin Bicik Bahçebaşı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nefroloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Böbrek Nakli ve FMF Amiloidi Tanılı Hastada Kanakinumab
Sonrası Atak Değerlendirme
Olgu: IL-1, giderek artan sayıdaki hastalığın patogenezinde önemli rolü 
olduğu anlaşılan inflamatuar bir sitokindir. Oto-inflamatuar hastalıklar hak-
kında artan bilgimizle paralel olarak, IL-1 inhibitörlerinin bu hastalıklardaki 
etkin tedavi edici özelliğinin anlaşılması bu alanda çığır açmıştır. Anakinra 
ve kanakinumab grup içinde öne çıkan ilaçlardır. Anakinra ile kullanım tec-
rübesi daha fazladır. Özellikle ailesel Akdeniz ateşi hastalığının yüksek sık-
lıkta bulunduğu ülkelerde, kolşisin yanıtsızlığı da dikkate alındığında önemli 
bir hasta grubu için büyük avantaj sağlanmıştır. IL-1 inhibitörleri hakkındaki 
veriler bu ilaçların tedavide oldukça güvenli oldukları yönündedir.
29 yaşında kadın hasta,1995 yılından bu yana FMF tanısı ile takip edilmekte-
dir. Kolşisin tedavisi sürerken Böbrek fonksiyon bozukluğu nedeniyle 2001 
yılında yapılan Renal Biyopsisi Amiloidoz ile uyumlu geldi. Kronik Böbrek 
Hastalığı nedeniyle hasta 4 yıl CAPD+ 2 yıl Hemodiyaliz sonrası genetik kö-
keni Baba tarafından olduğu tespit edilmesi üzerine 2007 yılında Anneden 
Renal Transplantasyon yapıldı. MMF+DC+Tacrolimus üçlü immunsupresif 
tedavi ile birlikte kolşisin tedavisine devam etti. 2014 yılında EPO dirençli 
anemisi olması üzerine yapılan kemik iliği biyopsisinde de Amilodoz sap-
tandı. 2015 yılında gebelik sonrası hastanın hipoalbuminemi, 12785 mg/
gün proteinuri ve yaygın eklem ağrısı olması üzerine Romatoloji ile de kon-
sülte edilerek Anakinra tedavisi başlandı. Hastanın takipleri esnasında krea-
tinin değerleri de progresif ilerlemiş ve 2016 yılında CAPD tedavisine tekrar 
başlandı. Anakinra tedavisi sonrası hastanın enjeksiyon ağrısı ve vücudun-
da enjeksiyon yapılan yerlerde distrofik değişiklikler olması üzerine 2016 
Kasım ayında Kanakinumab tedavisine geçilmiştir. Kanakinumab tedavisi 
sonrası hastanın 8.2 gram/gün olan proteinurisi 10 ay sonunda 2.8 gram/
gün’e gerilemiştir. Hasta halen Periton Diyaliz Polikliniğinde FMF atağı göz-
lenmeksizin takip edilmektedir.
Sonuç: Kolşisin tedavisine cevapsız FMF ataklarında IL-1 inhibitörleri iyi 
bir seçenektir.
Enjeksiyon sorunları nedeniyle Anakinra kullanımı sorun yarattığında Kana-
kinumab güvenle kullanılabilecek bir tedavi ajanıdır.
Anahtar Kelimeler: amiloidoz, anakinra, fmf, kanakinumab

PS-026 35 Yaşında Klinik Bulgu Veren Nadir Bir Nefrolitiazis Vakası: 
Sistinüri
Kubra Kaynar1, Onur Küçük2, Muammer Cansız1, Abdülkadir Çelik1, 
Şükrü Ulusoy1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı, Trabzon
Amaç: Sistinüri, idrarda sistin, lisin, ornitin ve arjinin kaybı ile giden kalıtım-
sal bir hastalık olup, bu kayıp üriner yolda sistin taşlarına yol açmaktadır. 
Sistin, normalde ultrafiltrattan proksimal tübül epitelindeki 2. kromozomda 
bulunan SLC3A1 geni ve 19. kromozomda bulunan SLC7A9 geni tarafın-
dan kodlanan taşıyıcı proteinler tarafından geri emilmektedir. Bu genlerdeki 
mutasyonlar sonucunda, geri emilim olmamakta ve sistinüri gelişmektedir. 
Genelde bu hastalığın kliniğe başvuru yaşı pediatrik yaş grubunda olup, 
erişkin dönemde ise 30 yaşın altında olarak rapor edilmiştir. Burada, 35 
yaşına kadar hiçbir şikayeti olmayan, ancak son on iki yıldır yaşam kalitesini 
ve iş hayatını olumsuz etkileyen sistin taşlarına bağlı nefrolitiazis atakları 
geçiren 47 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Bu vaka ile erişkinde nadir 
gözlenen bir hastalık olan sistinüriye bağlı nefrolitiazisi olan hastalar için sık 
ancak şanssız bir klinik durum örneği tartışılacaktır. 
Olgu: 12 yıldır aralıklı olarak ancak son 2 yılda giderek artan sıklıkta böbrek 
ve üreter taşı düşürme ve bu nedenle 5 kere ürolojik girişim geçirme öyküsü 
olan 47 yaşındaki erkek hastamızın 2016 yılında (T. C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri 
ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı) X-Işını Kırınımı (XRD) yöntemi ile bakılan 
taş analizinde L-Cysteine taşı bulunduğu öyküsünden öğrenildi. Bol sıvı ve 
ağrı sırasında steroid dışı anti-inflamatuvar ilaç almak dışında herhangi bir 
tedavi almamış olan hastanın, idrar yaparken yanması, uyutmayan ve/veya 
uykudan uyandıran kolik tarzında ağrıları mevcuttu. 17 senedir yaklaşık 1 
paket/gün sigara içim öyküsü olan hastanın yapılan fizik muayenesinde; 
beden kitle indeksi: 31.6 kg/m2, kan basıncı 110/70 mmHg, kostavertebral 
açı hassasiyeti negatif olarak saptandı. Laboratuvar incelemesinde idrarda 
asidik pH (5.5), mikroskobik hematüri, kreatinin klerensi: 149 mL/dakika, 
makroalbuminüri (albumin (mg)/kreatinin (mg) oranı: 0.45) tipinde protei-
nüri (protein (mg)/kreatinin (mg) oranı: 0.65), hiperglisemi (açlık 120 mg/
dL), hipertrigliseridemi (569 mg/dL) HDL-K düşüklük (39 mg/dL) bulundu. 
Bir ay önce dış merkezde çekilmiş batın bilgisayarlı tomografi tetkikinde sağ 
böbrek alt pol kaliksinde 9 mm çapında, sağ üreter proksimal-orta kesim 
bileşkesinde 1 cm çapında taş ve proksimalindeki üreter ve pelvikaliksiyel 
yapılarda dilatasyon rapor edildi (figür 1), yeni çekilen batın ultrasonografi 
incelemesinde sağ böbrek alt polde en büyüğü 10 mm olmak üzere birkaç 
adet taş bulundu. Eş zamanlı çekilen direkt üriner sistem grafisinde opa-
siteye rastlanmadı. Hastanın geçen ay ürolojik girişimle alınan taşın (figür 
2) analizi KTÜ kimya bölümünde yine sistin taşı olarak raporlandı. İdrarda 
sistin miktarı (24 saatlik idrar örneğinde), bu konuda akredite olan dış mer-
kez laboratuvarında 1080 mg/L; hastanemizin anlaşmalı olduğu dış merkez 
laboratuvarında ise 299 mg/L olarak (N<243 mg/L) raporlandı. Hastaya, 
yaşam stili değişiklikleri, metabolik sendrom için tedavi önerileri yanısıra 
idrarı alkalileştirmek için potasyum sitrat (tedaviden on gün sonra idrar pH 
8.5 olarak saptandı) ve tiopronin (Thiola) 3*200 mg başlanarak, var olan 
taşların ürolojik müdahele açısından üroloji, yeni taş oluşumunun engellen-
mesi ve metabolik sendrom takibinin de nefroloji ve endokrin bölümlerinde 
düzenli kontroller ile yapılması planlandı.
Sonuç: Sistin taşları, yaklaşık 1/7000 doğumda görülen, genetik kaynaklı 
böbrek taşı nedeni olup, tüm böbrek taşı tiplerinin yaklaşık %1-2’sini oluş-
turmaktadır. Sistin taşı olan hastaların kliniği diğer nefrolitiazisli hastalara 
benzer olarak yan ağrısı, hematüri, taş düşürme öyküsü şeklindedir. Bu taş-
lar, direkt üriner sistem grafilerinde (kalsiyum taşları kadar) görülememek-
tedir. Ancak kontrastsız batın tomografilerinde ve ultrasonografide (böbrek 
yerleşimli olanlar) saptanabilmektedir. Sistinüri tanısı için, böbrek taş ana-
lizinin sistin taşı olarak bulunması ya da idrar mikroskobik incelemesinde 
karakteristik altıgen sistin kristalinin görülmesi ya da sistinüri aile öykü-
sünün pozitif olması gerekmektedir. Sistinürinin tedavisi; mevcut taşların 
ürolojik girişim ihtiyacının değerlendirilmesi ve yeni sistin taşı oluşumunun 
önlenmesi stratejilerini içermektedir. Nefrologların ve ürologların takım ola-
rak sorumlu oldukları bu stratejilerin belirlenmesinde, sistinüri miktarının 
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243 mg/L altında olacak şekilde idrar miktarının arttırılması (minimum 3 
litre/gün), idrarın alkalinizasyonu (idrar pH>7), diyette tuz (<100 meq/gün) 
ve protein (0.8-1 g/kg/gün) kısıtlaması, bu önlemlerin başarısız olduğu di-
rençli vakalarda ise thiol içeren sistin homodimerini daha çözünmüş yapan 
ilaçların (tiopronin) kullanılması önerilmektedir. 
Bu vaka ile, üriner yoldaki taşların analizlerinin yapılması ve taş analizi yapı-
lan vakalarda da spesifik tedavi verilmesi gerektiği hatırlatılmak istenmiştir. 
Böbrek taşının önlenebilir bir hastalık olduğu ve her böbrek taşının önlenme 
stratejisinin de aynı olmadığı bilinmektedir. Nefrolitiazisli hastalarda istene-
cek tetkikler ve yapılması gereken tedaviler, taşın içeriğine ve yerine göre 
değişmekte olup gerekli önlemler alınmadığında hastalarda üriner striktür-
ler, obstrüktif üropati, nefropati, kalıcı renal hasara neden olunanabilinmek-
tedir.
Anahtar Kelimeler: Genetik Renal Amino Asid Taşıyıcı Protein Bozukluğu, 
Nefrolitiazis, Sistinüri

Figür 1

Kontrastsız batın bilgisayarlı tomografi tetkikinde saptanan sağ böbrekte pelvikali-
ektazi ve sağ üreterde 1 cm boyutunda taş

Figür 2

Ürolojik girişimle alınan sistin taşının makroskobik görüntüsü

PS-027 Dabigatran overdoza bağlı gelişen renal fonksiyon bozukluğu 
ve ciddi gastrointestinal kanama birlikteliğinde idaricuzumab 
kullanımı: Olgu sunumu
Muhammed Ali Kaypak, Damla Çağla Patır, Bahar Engin, Elçin Erdoğan 
Yücel, Harun Akar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SAUM, İç Hastalıkları Kliniği, 
İzmir
Amaç: Yeni nesil oral antikoagülan ilaçlar(dabigatran,apixaban,rivaroxa
ban,edoxaban,betrixaban) k vitamin antagonistlerine göre daha güvenilir 
ve etkili olmalarının yanısıra devamlı koagülasyon takibi gerektirmedikleri 
için günlük pratiğimizde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda dabigatran 
overdoza bağlı gelişen renal fonksiyon bozukluğu ve gastrointestinal kana-
ması olan bir olgu bildirilmiştir.
Olgu: Seksen altı yaşında kadın hasta, son bir saattir olan kanlı ishal ve 
halsizlik şikayeti ile hastanemiz acil servise başvurdu. Hastanın ilk muaye-
nesinde Ateş:36.6 C, TA:108/70 mmHg, Nb:120/dk, SS:22/dk idi.. Biyokim-
ya ve tam kan sayımında glukoz:111mg/dl, kreatinin:2.1mg/dl, AST:21U/L, 
ALT:12U/L, Na:136mmol/L, K:5.6mmol/L, Cl:109mmol/L, Ca:7.4mg/dl, 
WBC:11,200x109/L, HGB:4,3gr/dl, PLT:118x109/L INR:4.7 APTT:58.7 sn 
PZ%:42.7 olduğu tespit edildi. Hastanın rektal tuşesinde taze kan mevcuttu. 
Genel durumu kötü olan ve vitalleri stabil olmayan hasta dahiliye yoğun 
bakım ünitesine nakledildi. Hastaya gastroenteroloji birimi tarafından en-
doskopi ve kolonoskopi yapıldı. Kolonda mukozal kanama odakları saptan-
dı. Ayrıntılı anamnez alındığında hastanın nonvalvuler atriyal fibrilasyonu 
olduğu ve bu sebeble dabigatran kullandığı öğrenildi. Hastanın dabigatran 
öncesinde warfarin kullandığı fakat ağız içinde kanaması olduğu için hekimi 
tarafından ilacının dabigatran ile değiştirildiği öğrenildi. Hastanın kullandığı 
dabigatran kesildi ve kan ürünleri replasmanı yapıldı. Yakın hemogram ta-
kibi yapılan hastanın, mevcut destek tedaviye ve kan ürünleri replasmanına 
rağmen hemogram düşüşü devam etti. Hastanın vitallerinin stabil seyret-
memeye devam etmesi üzerine hastaya idaricuzumab verilmesi planlandı. 
5gr idaricuzumab ıntravenöz hızlı infüzyon şeklinde verildi. 2 saat sonra 
hastanın aktif kanaması durdu. Yakın hemogram takibinde hemoglobin dü-
şüşü olmadı. Hastanın gfr si 24 mL/dk/1.73 m2 den, bazal kreatin değeri 
ile uyumlu gfr değerine ( 38 mL/dk/1.73 m2) yükseldi. Aktif gastrointestinal 
kanaması olmayan, böbrek fonksiyonları bazaline dönen, vitalleri stabil sey-
reden hasta servise nakil edildi.
TARTIŞMA: Dabigatran özellikle nonvalvuler atrial fibrilasyonu olan hasta-
larda, hastayı inmeden koruyan, etkisini direkt trombin inhibisyonu ile gös-
teren, FDA onaylı bir oral antikoagülandır.Yeni nesil antikoagülan ilaçlara 
başlarken hastaların böbrek ve karaciğer fonksiyonları göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Dabigatranın antikoagülan etkisinin arttığı,overdoze gibi durum-
larda böbrek fonksiyon bozukluğu ve kanama bulguları görülebilir. Özellikle 
yaşlı hastalarda dabigatran overdoz hayati tehdit edici boyutlara ulaşabilir. 
İdarucizumab dabigatranın antikoagülan etkisini hızlı ve spesifik olarak ge-
riye çeviren bir monoklonal antikordur. İdaricuzumab, FDA tarafından 2016 
yılında onaylanmıştır. İdaricuzumabın, her biri 2,5 gram olan 2 flakonunun, 
her bir flakonun 15 dakikada bitmesi şeklinde intravenöz bolus yapılması 
veya 5 gram şeklinde ıntaravenöz yoldan hızlı infüzyon şeklinde verilmesi 
önerilmektedir. Dabigatranın plazma protein bağlanma seviyesi düşüktür 
ve diyalizabl olarak değerlendirilir İdaricuzumab öncesi,dabigatran ilişkili 
stabil olmayan kanamalarda venovenöz hemofiltrasyon ve uzun hemodi-
yaliz seansları önerilmekteydi. Dabigatran ilişkili ciddi kanama ve böbrek 
fonksiyon bozukluklarında hemodiyalizin de yerinin olduğu unutulmamalı 
ve idaricuzumab dirençli vakalarda hemodiyaliz ve venovenöz hemofiltras-
yon denenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, dabigatran, gastrointestinal 
kanama, hemodiyaliz, idaricuzumab
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PS-028 Malign hipertansiyon olan olguda sağ taraflı renal hücreli 
karsinom ve sol taraflı renal arter darlığı
Sinan Varol, Ertuğrul Okuyan
SBÜ, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
GİRİŞ: Genç yaşta hipertansiyon saptanan olgularda sekonder hipertansi-
yon sebepleri titizlikle araştırılmalıdır. Bazen sekonder hipertansiyon için 
birden fazla etiyoloji saptanabilmektedir.
Olgu: 45 yaşında erkek hasta malign hipertansiyon nedeniyle acil birime 
başvuru öyküsü olan hasta kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Hipertansi-
yon için Valsartan/Hidroklorotiazid 320/12.5 mg, lerkadipin 20 mg. güna-
şırı furosemid tedavisine rağmen 190/100 mmHg’ye varan hipertansiyon 
değerleri mevcuttu. Hastanın diyabet nedeniyle verilen metformin tedavi-
sini düzensiz aldığı öğrenildi. Muayene sırasında yapılan ekokardiyografide 
belirgin sol ventrikül hipertrofisi (interventriküler septum 1.4 cm, posterior 
duvar 1.4 cm) olarak ölçüldü. Laboratuar tetkiklerinde özellik yoktu. Hasta-
nın BT anjiografi tetkikinde sol böbrek proksimalinde %80 darlık gözlendi. 
Aynı zamanda hastanın sağ böbrekte 38x32 mm kitle lezyonu saptandı. Ön 
planda renal hücreli karsinom olarak değerlendirildi. 
TARTIŞMA: Renal hücreli karsinomda, tümörün salgıladığı vazoaktif pep-
tidlere bağlı hipertansiyon gelişebilmektedir (1). Yeni başlangıçlı hipertan-
siyon olarak da belirti verebilmektedir (2). Eş zamanlı ipsilateral veya kont-
ralateral renal parankimal veya renal arter hastalığı eşlik ettiği vaka serileri 
bildirilmiştir (3,4). Bu hastada ürolojik değerlendirme sonrası, renal artere 
girişim ve parsiyel nefrektomi açısından değerlendirilmesi planlandı.
Sonuç: Genç yaşta saptanan hipertansiyon etiyolojisinde birden çok faktör 
yol oynayabileceğinden hastanın titiz şekilde değerlendirilmesi önemlidir. 
Tedavi planlaması multidisipliner yaklaşımla yapılmalıdır. 
KAYNAKLAR:
1. Stojanovic M, Goldner B, Ivkovic D. Renal cell carcinoma and arteri-
al hypertension. Clin Exp Nephrol. 2009 Aug;13(4):295-9. doi: 10.1007/
s10157-008-0122-x. Epub 2009 Jan 29.
2. Singh DR, Gaitonde K, Santoshi N, Patil N, Srinivas V. Renal cell carcino-
ma presenting as hypertension. Indian J Urol 2002;19(1):80-1.
3. Campbell SC, Novick AC, Streem SB, Klein EA. Management of re-
nal cell carcinoma with coexistent renal artery disease.J Urol. 1993 
Sep;150(3):808-13.
4. Cooper SG. Renal artery stenosis with contralateral renal cell carcinoma: 
an indication for prophylactic angioplasty? American Journal of Roentge-
nology. 1995;165: 1553-1554. DOI: 10.2214/ajr.165.6.7484616
Anahtar Kelimeler: arter, darlığı, hipertansiyon, renal, karsinom

01-RCCHorizontal

Horizontal kesitte sağ böbrekte renal kitle ön planda renal hücreli karsinom olarak 
değerlendirildi.

02-SolRenalArterDarligi

BT Anjiografide sol renal arter proksimalinde darlık gözlendi (ok).
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PS-029 Karyomegalik İnterstisiyel Nefrit Olgusu
Hamad Dheir, Merve Hilal Ceyhan, Özger Akarsu, Muustafa Kösem, 
Savaş Sipahi
sakarya üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi
Amaç: Kariyomegalik interstisiyel nefrit (KİN), kronik interstisiyel nefrit-
lerin formlarından biri olup son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilen 
nadir bir durumdur. Nedeni bilinmemekle birlikte genellikle tekrarlanan üst 
solunum yolu enfeksiyonu sonrası nefritik düzeyde proteinüri-hematüri ve 
böbrek yetmezliği şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu nadir duruma dikkat 
çekmek amacıyla olgumuzu sunduk.
Olgu: Daha önce sistemik hastalığı olmayan, 28 yaşında kadın olgu; baş-
vurudan bir hafta öncesi nefes darlığı ve öksürük şikayetleri vardı. Fizik 
muayenesi normal olan olgunun bakılan tetkiklerinde üre:141 mg/dl, Krea-
tinin:6.2 mg/dl, Hemoglobulin:9.52 gr/dl, idrar analizinde +3 proteinüri ve 
mikroskopik hematür, 24 saatlik idrarda 434mg/gün proteinürisi saptandı. 
Viral markırları ve serum-idrar immünfiksasyonları normal olarak değerlen-
dirildi. Üriner USG’de bilateral böbrek boyutları normal olup parankim ka-
lınlıkları artmış olarak rapor edildi. Hastaya nativ böbrek biyopsisi yapılma-
sına karar verildi. 2 seans hemodiyaliz sonrası biyopsi yapıldı. Sonucunda 
hiperkromatik, düzensiz dev nükleuslu tübül hücreleri saptanması üzerine 
kariyomegalik interstisiyel nefrit olarak rapor edildi. Hastanın medikal teda-
visine rağmen hemodiyaliz gereksinimi devam etti. Kadaverik böbrek nakli 
yapılmak üzere hastanın kaydı yapıldı.
Sonuç: Kronik tübüluinterstisiyel nefritlerin en sık nedenleri arasında ilaçlar, 
toksinler, enfeksiyonlar ve immünolojik durumlar yer almaktadır. Bazen ne-
deni saptanamayabilir. KIN’i, son dönem böbrek yetmezliğine doğru agresif 
ilerleyebilen bir kronik interstisiyel nefrit tipi olduğu için vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Karyomegalik, interstisiyel nefrit, son dönem böbrek 
yetmezliği

PS-030 Tedavi İle Tansiyon Yüksekliği Ve Böbrek Fonksiyon 
Bozukluğu Düzelen İki Derin Aşikar Hipotiroidi Olgusu
Yavuz Çağır1, Büşra Betül Çağır2, Mercan Taştemur2, Gülden Bilican2

1T.C. Sağlık Bakanlığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM İç 
Hastalıkları Kliniği, Ankara
Amaç: Hipotiroidi, doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren 
etkisizliği sonucu ortaya çıkan, metabolik yavaşlama ile giden bir hastalıktır. 
Primer aşikâr hipotiroidide serum sT4 düzeyi düşük, serum TSH yüksektir. 
sT3 düzeylerinin de düşük bulunması derin aşikâr hipotiroidi anlamına gelir. 
Hipotiroidide belirti ve bulgular, tiroid hormon eksikliğinin neden olduğu me-
tabolik olaylarda yavaşlama ve dokularda glukozaminoglikanların intertisiyel 
dokuda birikimi sonucu açığa çıkar. Hipotiroidide görülen belirti ve bulgular 
hipotiroidiye özgü değildir. En sık görülenleri; cilt kuruluğu, kolay üşüme, yor-
gunluk, kramplar, seste değişiklik ve kabızlıktır. Bradikardi, yavaş konuşma, 
gözaltlarında ve yüzde şişme, kilo alma, terlemede azalma, saç dökülmesi, 
solukluk, unutkanlık, konsantrasyonda azalma, iştahsızlık, depresyon, sinir-
lilik, dilde büyüme, iştahsızlık, çarpıntı, işitmede azalma, âdet düzensizlikleri, 
kas ağrıları ve kramplardır. Olgumuzda derin aşikar hipotiroidi tanısı konan, 
tedavi sonrası takiplerinde mevcut tansiyon yükseklikleri ve böbrek fonksiyon 
bozuklukları normale dönen iki olguyu sunuyoruz.
Olgu: OLGU 1: 75 yaşında erkek hasta yıllardır olan kabızlık, sol kolda ve 
sol ayakta farklı zamanlarda gelişen uyuşma, seste kalınlaşma, dilde büyüme 
şikayetleri ile polikliniğe başvurdu. Özgeçmisinde HT tanısı ve 10 yıl önce 
Nazofarenks kanseri nedeniyle boyun bölgesine radyoterapi öyküsü mevcut-
tu. Tetkiklerinde TSH:150 üstü (0.35-5.50) sT4:0.24 (0.86-1.76) sT3:0,03 
(2.3-4.7) Kreatinin:1.84 mg/dl(0,66-1,09) Üre:58.97 mg/dl(17-43) Ca:8.75 
mg/dl(8,8-10,6) Ürik asit:8.94 mg/dl(2,6-6,0) olarak sonuçlandı. (Hastanın 
mevcut BFT bozukluğuna bağlı yapılan tetkiklerinde; Renal USG normaldi 
ve TİT’de proteinüri bulgusu yoktu) FM’sinde tansiyon değeri 160/110 mm-
Hg idi.Periorbital ödem, makroglossi dışında patolojik bulgusu yoktu.Tiroid 
USG ‘si ‘’Tiroid bezi hipoplaziktir ve heterojen görünümdedir. (Radyoterapiye 
sekonder?)’’ olarak raporlandı. Hastaya levotiroksin tedavisi başlandı. Has-
tanın tedavi sonrası yapılan kontrol tetkiklerinde TSH:8 Uıu /ml (0.35-5.50) 
sT4:0.69 (0.86-1.76) sT3:1.68 (2.3-4.7) Kreatinin:1.03 mg/dl (0,66-1,09) 
Üre:39 mg/dl(17-43) Ca:8.92 mg/dl(8,8-10,6) Ürik asit:6,41 mg/dl(2,6-6,0) 
olarak sonuçlandı. FM’sinde tansiyon değeri 140/90 mm-Hg’lere gerilemişti. 
Olgu 2: 28 yaşında bayan hasta saç dökülmesi, kırgınlık, çabuk yorulma, 
kabızlık şikayetleri ile polikliniğe başvurdu. Özgeçmisinde HT tanısı mevcut-
tu. Tetkiklerinde TSH:290 uIU /ml (0.27-4.2) sT4:0.09 (0.86-1.76) sT3:0,02 
(2.3-4.7) Kreatinin:1.72 mg/dl (0,66-1,09) Üre:48.97 mg/dl(17-43) Ca:9.05 
mg/dl(8,8-10,6) Ürik asit:6,8 mg/dl(2,6-6,0) olarak sonuçlandı. (Hastanın 
mevcut BFT bozukluğuna bağlı yapılan tetkiklerinde; Renal USG normaldi ve 
TİT’de proteinüri bulgusu yoktu) FM’sinde tansiyon değeri 150/110 mm-Hg 
idi ve bunun dışında herhangi bir patolojik bulgu yoktu. Tiroid USG ‘si ‘’Tiroid 
bezi her iki lob parankimi heterojendir. tiroidit? ‘’olarak raporlandı. Hastaya 
levotiroksin tedavisi başlandı. Hastanın tedavi sonrası yapılan kontrol tetkik-
lerinde TSH:6 uIU /ml (0.27-4.2) sT4:0.81 (0.86-1.76) st3:2.04 (2.3-4.7) Kre-
atinin:0.96 mg/dl (0,66-1,09) Üre:34 mg/dl (17-43) Ca:9.11 mg/dl(8,8-10,6) 
Ürik asit:6,2 mg/dl(2,6-6,0) olarak sonuçlandı. FM’sinde tansiyon değeri 
130/85 mm-Hg’ lere gerilemişti.
Sonuç: Tiroid disfonksiyonları; periferik vasküler direnç, böbrek fonksiyonları, 
vücut volümü, endotelyal fonksiyonlar, kalp hızı ve kardiyak output üzerine et-
kileri ile kan basıncı değişikliklerine yol açabilmektedir. Hipotiroidide özellikle 
diyastolik hipertansiyon (HT) olmakla beraber sistolik kan basıncı da yükselir. 
Tiroid disfonksiyonu ve HT’nin olduğu durumlarda primer tiroid hastalığının 
tedavisi genellikle kan basıncını düşürür. Fakat bazı hastalarda antihipertansif 
ilaçlarla tedavi gerekebilir. Hipotiroidide tiroid replasman tedavisinin böbrek 
fonksiyonları üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bilinen böbrek has-
talığı olmayan böbrek fonksiyonu bozukluğuna sahip hipotiroidik hastalarda 
tiroid replasmanı sonrası böbrek fonksiyonları normal düzeylerine gerilemek-
tedir. Hipotiroidi, diyastolik hipertansiyon ve böbrek fonksiyon bozukluğunun 
az görülen sebeplerinden biri olsa da dirençli-kontrolsüz HT vakalarında ve 
altında etyolojik bir neden bulunamayan böbrek fonksiyon bozukluğu durum-
larında aşikar derin hipotiroidi akla getirilmelidir
Anahtar Kelimeler: Aşikar Hipotiroidi, Hipertansiyon, Böbrek Fonksiyon 
Bozukluğu
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PS-031 Böbrek nakli sonrası erken dönemde de novo atipik hemolitik 
üremik sendrom olgusu
Emrah Günay1, Nurettin Ay2, Nihan Alkış3, Nazlı Demir3, Şeyhmus Kaya4

1SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji 
Bölümü, Diyarbakır
2SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi 
Bölümü, Diyarbakır
3SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji 
Bölümü, Diyarbakır
4SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji 
Bölümü, Diyarbakır
Amaç: Hemolitik üremik sendrom(HÜS) mikroanjiopatik hemolitik anemi, 
trombositopeni ve akut böbrek hasarının bir arada bulunduğu bir klinik an-
titedir.(1) Geleneksel olarak HÜS diyare pozitif ve diyare negatif HÜS olarak 
ikiye ayrılırdı. Günümüzde ise kompleman gen bozukluklarıyla(kompleman 
gen mutasyonları veya kompleman faktör H antikoru varlığı) gi-
den primer nedenler(atipik HÜS olarak adlandırılıyor) ve sekonder 
nedenler(enfeksiyonlar, ilaçlar, gebelik, SLE gibi sistemik hastalıklar) olarak 
sınıflandırılmaktadır(2,3).
Sekonder nedenler ile kıyaslandığında aHÜS’ün prognozu kötüdür, sıklıkla 
son dönem böbrek yetmezliğine ve ölüme neden olur.(4,5) aHÜS olgula-
rının %50-70’inde kompleman gen anomalileri vardır.(5,6) aHÜS vakaları 
ailesel veya sporadik olabilir. Ailesel aHÜS otozomal dominant veya resesif 
kalıtım gösterebilir. Diyareye ikincil HÜS olguları nakilden sonra nadiren 
nüks ederler(<%1) (7) aHÜS olguları ilk klinik epizodda %10-15 mortali-
teye sahiptir ve birinci yıl sonunda hastaların %50’sinde son dönem böb-
rek yetmezliği gelişir.(8) Böbrek naklinden sonra aHÜS olguları sıklıkla 
1-3 aylar arasında olmak zere %20-80 arasında nüks eder.(9-11) Genetik 
yatkınlığı olan bireylerde böbrek naklinin kendisi de HÜS’ü tetikleyebilir. İs-
kemi-reperfüzyon hasarı, soğuk iskemi, akut rejeksiyon, ilaçlar(kalsinörin 
inhibitörleri, mTOR inhibitörleri, alemtuzumab) ve yaygın hipertansiyon 
HÜS nedeni olabilir.(12) Kompleman faktör 5a(C5a) inhibitörü monoklonal 
bir antikor olan Ekulizumab aHÜS tedavisinde ve önlenmesinde başarıyla 
kullanılmaktadır. Bu olguyu sunmamızdaki amacımız böbrek nakli sonrası 
erken post-operatif dönemde de-novo aHÜS gelişebileceğini hatırlatmak ve 
aHÜS ayırıcı tanısında hızlı davranmanın önemini vurgulamaktır.
Olgu: 41 yaşında erkek hasta son dönem böbrek yetmezliği tanısıyla organ 
nakli polikliniğinde değerlendirildi. 21 yıllık tip 1 diyabetes mellitus olması, 
diyabetik retinopatisinin olması, proteinürisinin olması ve ek hastalığı olma-
ması nedenleriyle primer renal hastalığının diyabetik nefropati olduğu kabul 
edildi. Donörü aynı zamanda akrabası(amcasının kızı) olan 41 yaşındaki eşi 
idi. Doku uyumu 5 missmatch şeklindeydi, PRA negatifti. 04.10.2017 tari-
hinde böbrek nakli yapıldı. İndüksiyon rejimi olarak toplam 280 mg(4,6 mg/
kg) ATG verildi. Pre op 500 mg metilprednizolon, 1000 mg mikofenolat mo-
fetil, 4 mg takrolimus verildi. Post-op birinci gün trombosit sayısı 76x10ᶟ/
mmᶟ’e düştü. Trombositopeninin kullanılan ATG’ye ve MMF’ye bağlı olabi-
leceği düşünüldü. Post- op ikinci gün trombosit sayısının 30x10ᶟ/mmᶟ’e 
düşmesi, laktik dehidrogenaz, total ve indirekt bilirubin değerlerlerinde yük-
seklik olması üzerine trombotik mikroanjiopati(TMA) gelişmiş olabileceği 
düşünülerek periferik yayma bakıldı. Periferik yaymada hemoliz bulguları 
vardı. %5 civarı fragmente eritrosit görüldü, trombosit sayısı 30x10ᶟ/mmᶟ 
ile uyumluydu. Muhtemelen takrolimus ilişkili TMA olduğu düşünüldü. Tak-
rolimus kesilerek everolimusa geçildi ve post-transplant üçüncü günden 
itibaren günlük plazmaferez uygulanmaya başlandı. ADAMTS 13 düzeyi için 
örnek gönderildi. Gün aşırı periferik yayma bakıldı. Plazmaferez ve trombo-
sit replasmanı uygulanmasına rağmen trombosit sayısı 25-30x10ᶟ/mmᶟ se-
viyesinden yukarı çıkmadı. Periferik yaymada hemoliz bulguları düzelmedi. 
LDH, indirekt bilirubin değerleri azalmadı. Serum kreatinin değeri 3,3 mg/
dl’ye kadar yükseldi. Yaklaşık bir hafta sonra ADAMTS 13 düzeyi normal 
sınırlarda geldi. On seans uygulanmış olan plazmaferezlere klinik yanıt alı-
namaması, ADAMTS 13 normalliği nedenleriyle TMA ayırıcı tanısında TTP 
dışlandı, aHÜS olabileceği düşünüldü. Nakilden sonraki on üçüncü günde 
aferez trombosit desteği altında ve kanama kontrolünü daha iyi sağlamak 
amacıyla intra-operatif böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopside belirgin TMA, 
%30 glomerülde segmental skleroz, %3 glomerülde global skleroz rapor-
landı. (Şekil1,2) Nakilden sonraki on dördüncü günde 900 mg ekulizumab 

verildi. 36 saat sonra bakılan periferik yaymada hemoliz bulgularının tama 
yakın düzeldiği, trombosit sayısının yaklaşık 100x10ᶟ/mmᶟ olduğu görüldü. 
Ekulizumab uygulanmadan önce serum kreatinin değeri 3,3 mg/dl’ye yük-
selmiş, e-GFR 22ml/dk’ya düşmüştü. İlk dozdan bir hafta sonra ikinci doz 
900 mg ekulizumab verildi. Takipte renal fonksiyonların stabilleştiği görül-
dü. Serum kreatinin değeri 1,6-2,2 mg/dl arasında seyretti. Trombositope-
ni olmadı. Bilirubin değerleri normal sınırlarda seyretti. LDH değerleri üst 
sınırın üzerinde seyretmeye devam etti. Ekulizumabın ilk dört dozunu bir 
hafta arayla 900 mg verdikten bir hafta sonra 1200 mg verildi. Daha sonraki 
dozlar iki hafta arayla 1200 mg olarak devam edildi. Nakilden sonraki 40. 
günde sol subklavian ven proksimalinde ve bazilik vende tromboz gelişti. 
Enoksaparin tedavisine başlandı. Üç ay uygulandıktan sonra antikoagulan 
tedavi kesildi. Kontrol venöz doppler incelemelerde venöz yapılar normal 
olarak raporlandı. Nakilden sonraki 180. günde serum kreatinin değeri 1,5 
mg/dl, e-GFR: 50 ml/dk/1,73 m2 ölçüldü. 
Sonuç: Bu olguda tip 1 diyabete ikincil son dönem böbrek yetmezliği olan 
ve canlı akraba vericiden böbrek nakli yapılan, nakilden hemen sonra de 
novo atipik hüs gelişen 41 yaşında erkek hastayı sunduk. Atipik hüs nadir 
görülen, hayatı tehdit eden, hızla son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyen 
bir hastalıktır. Böbrek naklinden sonra görüldüğünde hızlı biçimde tanı ko-
nulamazsa allograft böbrek kaybı ihtimali yüksektir. 
Hastamızda post-operatif ikinci günde trombosit sayısı 30x10ᶟ/mmᶟ oldu. 
Periferik yaymada hemoliz bulguları vardı. İndirekt hiperbilirubinemi, LDH 
yüksekliği vardı ve serum kreatinin düşüşü tatminkar değildi. Bu nedenlerle 
trombotik mikroanjiopati(TMA) olabileceğini düşündük ve post-op üçüncü 
günde plazmaferez tedavisine başladık. ADAMTS 13 düzeyi normal geldi. 
Transplant böbrek biyopsisi ile TMA doğrulandı. On gün boyunca günlük 
uygulanan plazmafereze yanıt alınamaması ve ADAMTS 13 düzeyinin nor-
mal olması TTP’den uzaklaştırdı. aHÜS düşünerek ekulizumab başladık. 
Ekulizumab tedavisine dramatik yanıt aldık. İlk dozdan itibaren trombosi-
topenide ve greft fonksiyonlarında belirgin düzelme görüldü. Bu hastanın 
takibinde greft kaybı önlenmiş oldu. Halen 1,5 mg/dl serum kreatinin değeri 
ve 57 ml/dk/1,73 m2 e-GFR değeri ile takip ediyoruz. Bununla beraber post-
op birinci gün trombosit sayısı 76x10ᶟ/mmᶟ düştüğünde olası nedenin ATG 
ve MMF olduğunu düşünmeyip periferik yayma görseydik tedavi sürecine 
post-op birinci gün başlayabilirdik. ADAMTS 13 düzeyinin sonucunu bekle-
memiz zaman kaybettirdi. Plazmaferezin yanıt vermemesine rağmen on gün 
boyunca plazmafereze devam etmek zaman kaybı olarak değerlendirilebilir. 
Ekulizumabın ülkemizde ruhsatsız olması, ilacın Başkent’ten diğer şehirlere 
dağıtılması ve Başkent dışındaki şehirlerde aynı gün temin edilmesinin zor 
olması nedenleriyle de ekulizumab tedavisine karar verdikten sonra yakla-
şık 36 saat gecikerek başladık. Kaybedilen her saat greft fonksiyonlarında 
kayba neden oldu.
Post-transplant erken dönemde de novo TMA gelişen olgularda tedavi algo-
ritması net değildir. Bu olgudan aktarılacak öneri post-transplant erken dö-
nemde non-enfeksiyöz TMA görüldüğünde aHÜS olabileceğinin akla getiril-
mesi, plazmaferez tedavisine yanıt alınamadığı halde on gün gibi nisbeten 
uzun bir süre beklemeden daha erken zamanda ekulizumab başlanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: atipik, HÜS, ekulizumab, transplantasyon
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PS-032 Primer Hiperaldosteronizm Olgu Sunumu: Geç Tanı Alan Bir 
Olguda Cerrahi Sonrası Tam Remisyon
Merve Batur1, Belda Dursun2, Güzin Fidan Yaylalı3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
Endokrinoloji Bilim Dalı, Denizli
Amaç: Primer hiperaldosteronizm (PHA), adrenal korteks dışı bir neden 
olmaksızın aldosteron sekresyon fazlalığı ve renin supresyonu varlığıdır. 
PHA nedenleri arasında unilateral adenom (%30), unilateral(%2) ve bila-
teral(%60) adrenal hiperplazi, familyal hiperaldosteronizm (%1) ve aldos-
teron sekrete eden adrenal karsinom (<%1) bulunmaktadır. Aldosteron 
yüksekliği, renin supresyonu, hipopotasemi, metabolik alkaloz, hafif hiper-
natremi, hipomagnezemi, kas zayıflığı, hipertansiyon, ödem yokluğu, sol 
ventrikül hipertrofisi ve kardiyovasküler riskte artma ile karakterizedir. Conn 
hastalığın prevalansının genel popülasyonda %10 civarında olduğunu orta-
ya koymakla birlikte son yapılan çalışmalara göre de hipertansif hastaların 
%6-20’Sinde görülerek sekonder hipertansiyonun en sık rastlanan sebebi-
dir. Buna karşın hastaların belirli bir kısmında klasik bulguların (hipopotase-
mi, alkaloz ) bulunmaması nedeniyle hastaların tanı alması gecikmektedir. 
PHA olgularının tespit edilmesi, bu olguların genellikle antihipertansif teda-
viye dirençli olması ve cerrahi olarak tedavi edilebilen bir hipertansiyon ne-
deni olması nedeniyle önemlidir. Adrenalektomi sonrasında kan basıncında 
belirgin olarak düzelme gözlenir. PHA düşünülen hastalarda tanı koymak 
için izlenmesi gereken algoritma şekil-1’ de özetlenmiş olup bu yazımızda 
hipopotasemi ile gelen hipertansif bir olguda tanı ve tedavi aşamalarındaki 
klinik seyri sunmayı amaçladık.
Olgu: Sol dizde sinovit nedeniyle debritman yapılan 55 yaşında kadın has-
tanın ortopedi servisinde yatışı esnasında bakılan tetkiklerinde serum kre-
atinin:1.65 mg/dL, Na:123 mmol/L, K: 5.00 mmol/L, Cl: 87 mmol/L olarak 
saptandı. Kreatinin yüksekliği nedeniyle nefrolojiye konsülte edilen hastada 
enfeksiyon ve non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanımına bağlı akut böbrek 
yetmezliği düşünülerek tedavisi düzenlendi ve takiplerinde hastanın serum 
kreatinin değeri 1.01 mg/dL’ye kadar geriledi. Taburculuk sonrasında takip 
amacıyla nefroloji polikliniğine başvuran hipertansif hastanın bakılan tetkik-
lerinde hipopotasemi (K: 2.73 mmol/L) saptanması üzerine etyoloji araştı-
rılması için nefroloji servisine interne edildi. Alınan anamnezden hastanın 
12 senedir hipertansiyon, otoimmün tiroid hastalığı ve depresyon tanılarıyla 
verapamil hcl + trandolapril (240/4 mg), furosemid 40mg, trazodon HCl 
50mg, levotiroksin sodyum 25 mcg, folik asit 5 mg kullandığı ve aldığı an-
tihipertansif tedavilere rağmen tansiyonlarının 150-160/80 mmhg civarında 
seyrettiği öğrenildi. 2004 yılında dış merkezde çekilen üst batın tomografi-
sinde sol surrenal bezde yaklaşık 1,5 cmlik hipodens alan saptandığı ancak 
ileri tetkiklerin yapılmadığı öğrenilen hastanın düzensiz bir spironolakton 
kullanımı mevcuttu. Fizik muayenesinde genel durum:iyi bilinç:açık,oryante 
ta:160/80 mmhg nabız: 80/dk olarak saptanan ve abdominal muayenede 
üfürümü olmayan hastanın diğer sistem muayene bulguları doğaldı. Biyo-
kimya tetkiklerinde: serum kreatinin:1.01 mg/dL, Na:145 mmol/L, K:2.73 
mmol/L, Cl:91 mmol/L, Düzeltilmiş Ca:9.38, TSH:2,12 uIU/Ml, HCo3:35.9 
mmol/L, Mg:1,74 mmol/L, 24h idrarda K:87.55 mmol/gün olarak saptandı. 
Renovasküler hipertansiyona yönelik istenen renal arter doppler tetkikinde 
bilateral renal arter stenozu saptanmadı. Hastanın antihipertansif tedavisi 
düzenlenerek sadece verapamil kullanırken gönderilen PRA: 0,92 ng/ml/
saat, plazma aldosteron düzeyi (PAL) 68.68 ng/dl olarak geldi. Plazma al-
dosteron/renin aktivitesi oranı 74.6 olarak hesaplandı. Yapılan tuz yükleme 
testinde hastanın PAL düzeyi:91.58 ng/dl olarak saptandı. Hastaya çekilen 
üst abdomen MRG’de karaciğer normal boyut ve parankimde saptanırken 
sol sürrenal bezde 20x16 mm boyutlu karşı fazda sinyali baskılanan ade-
nom (şekil-2) izlendi. 1mg deksametazon supresyon testi yapılan hastada 
serum kortizol: 1.11 ug/dL olarak gelmesi üzerine cushing tanısından uzak-
laşıldı. Feokromasitomaya yönelik istenen 24 saatlik idrarda metanefrin: 
92.8 ug/24s, normetanefrin: 371.2 ug/24s ve vanil mandelik asit (VMA): 
1.85 mg/24s değerleri ile normal aralıkta saptandı. PHA düşünülen hasta-
ya yapılan adrenal venöz örnekleme sonucunda sağda kortizol 5,75 ug/dL, 

aldosteron 84.9 ng/dL; solda kortizol 59,2 ug/dL, aldosteron > 7500 ng/dL 
olarak ölçüldü. Sol adrenalektomi yapılan hastanın postoperatif dönemde 
10. Gününde endokrinoloji polikliniğinde kan basıncı:90/60 mmHg ölçül-
mesi bakılan tetkiklerinde K:5.6 mmol/L olarak saptanması üzerine hastanın 
spironolakton tedavisi kesildi ve antihipertansif tedavisinde de doz azaltımı 
yapıldı. Takiplerinde antihipertansif tedavisi almadan normotansif seyre-
den hastanın operasyondan 3 ay sonraki kontrolünde kan basıncı 110/70 
mmhg, serum kreatinin:0,91 mg/dL Na:141 mmol/L K:4,63 mmol/L Cl:100 
mmol/L olarak normal sınırlarda geldi.
Sonuç: Primer hiperaldosteronizm önceden primer hipertansiyonun be-
nign bir formu olarak düşünülmesine karşın, yapılan son çalışmalarla kan 
basıncı artışından bağımsız olarak kardiyak ve renal komplikasyonlara yol 
açtığı gösterilmiştir. Kardiyak açıdan; endotel disfonksiyonu, sol ventri-
kül hipertrofisi ve diastolik disfonksiyon bu hastalarda sık görülmektedir. 
Primer hiperaldosteronizm olgularının geç dönemde de olsa tanı konulup 
tedavilerinin yapılması hedef organ hasarının önlenmesi açısından önem 
taşımaktadır.
Hastamız, uzun dönem önce surrenal adenom saptanmasına ve çoklu anti-
hipertansif kullanımına rağmen kan basıncı yüksek seyretmiş olmasına kar-
şın ancak PHA klasik bulgusu olan hipopotasemi geliştikten sonra sekonder 
hipertansiyon yapan nedenler açısından araştırılan ve tanı sonrası cerrahiy-
le remisyon şansı bulan bir hasta olması nedeniyle dikkat çekici bir olgudur.
Anahtar Kelimeler: primer hiperaldosteronizm, hipertansiyon, sekonder 
hipertansiyon

Şekil-1

PHA tanı algoritması

Şekil-2

Hastada saptanan adenomun MRG görüntüsü
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PS-033 Periton Diyalizinde Erken Dönem Kateter Kaybı Nedeni: 
Pseudomonas Peritoniti
Cansu Ülgen1, Betül Güzel1, Muhammed Çiftçioğlu1, Murat Takmet1, 
Selçuk Nazik2, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Nefroloji BD
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Enfeksiyon ABD
Amaç: Peritonit sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD)’nin en sık görülen 
komplikasyonudur. Morbidite ve mortalitesi yüksektir. Peritonitlerin çoğu, 
değişim sırasında kontaminasyon veya çıkış yeri enfeksiyonlarından kay-
naklanmaktadır. SAPD hastalarında peritonit etiyolojisinde sıklıkla Gram 
pozitif mikroorganizmalar rol oynamaktadır. Gram-negatif mikroorganiz-
maların sorumlu olduğu peritonit vakaları daha nadir görülmekle birlikte 
tedavisi daha güçtür. Pseudomonas aeruginosa’ya bağlı geliştiğinde, anti-
biyotiklerle tedavi edilme olasılığı daha düşüktür ve daha sık kateter kaybına 
neden olur. Burada, kateter takılmasından hemen sonra gelişen ve kateter 
kaybına yol açan Pseudomonas peritoniti nadir görülmesi ve kateter ta-
karken steriliteye en üzt düzeyde dikkat edilmesini vurgulamak amacıyla 
sunuyoruz. 
Olgu: Hipertansiyona bağlı evre 5 kronik böbrek yetersizliği nedeniyle takip 
edilen 50 yaşında kadın hasta son 1 aydır nefes darlığı iştahsızlık ve bulantı 
şikayetlerinin olması üzerine Nefroloji polikliniğine başvurdu. Glomerüler 
filtrasyon hızı 9 ml/dk olarak hesaplandı. Hastaya renal replasman tedavi-
si başlanmasına karar verildi. Hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli 
seçenekleri detaylı olarak anlatıldı. Böbrek nakli için donörü olmayan hasta, 
periton diyaliz tedavisine karar verdi. Hasta hastaneye yatırılarak Nefroloji 
ekibi tarafından, girişim odasında, steril şartlarda, lokal anestezi eşliğinde 
Seldinger metoduyla periton diyaliz kateteri takıldı. İşlemden 1 saat önce ve 
işlemin yapıldığı akşam 1 gram Sefazolin intravenöz olarak yapıldı. İşlem 
esnasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hasta gözlem amaçlı ve 
periton yıkaması yapılması için serviste takip edildi. Ertesi gün 1 litre PD 
solüsyonu ile yıkama yapıldı ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. Kateter 
takıldıktan 2 gün sonra karın ağrısı oldu. Fizik muayenede vücut ısısı:37.5 
ºC olup, karında yaygın hassasiyet vardı. Hastaya ayakta boş karın grafi-
si ve karın tomografisi çekildi; perforasyon saptanmadı. Kan tetkiklerinde 
CRP:161 mg/l (0-5) prokalsitonin:19 ng/ml (0-0.1) olarak geldi. Periton 
yıkamasından gönderilen mayiden bakılan hücre sayımında 12.000 löko-
sit görüldü. Periton sıvı kültürü gönderildi. Hastaya ampirik antibiyoterapi 
olarak intraperitoneal (periton yıkaması yapıldıktan sonra 250 cc solüsyon 
içerisine antibiyotikler konulup karın içerisinde bırakıldı), 1 gram sefazolin 
ve 1 gr seftazidim, intraperitoneal sıvı miktarı az bırakıldığı için de ek ola-
rak intravenöz 200 mg/gün siprofloksasin ve 96 saatte bir 1 gr vankomisin 
başlandı. Günlük hücre sayımı takibi yapıldı. Periton mayisinde lökosit sa-
yısı 22.000’ e yükseldi. Periton sıvı kültüründe Pseudomonas aeruginosa 
üredi. Hastanın tedavisi intraperitoneal seftazidim ve amikasin, intravenöz 
olarak da meropenem ve siprofloksasin olarak düzenlendi.İzlemde karın 
semptomlarında ve periton sıvısı lökosit sayımlarında azalma oldu ancak 
750 hücrenin altına inmedi. Tedavinin 2.haftasında periton diyaliz kateteri 
çekildi. 
Sonuç: SAPD peritoniti ile ilişkili patojenlerin %60– 80’ini normal deri flo-
rasında bulunan Stafilococcus epidermidis ve S. aureus gibi Gram-pozitif 
bakteriler oluşturur. Bunun yanında, nadir olmakla beraber, antibiyotik te-
davisi ile güçlükle kontrol altına alınabilen veya tedaviye cevap vermeyerek 
periton kateterinin çıkarılmasını gerektiren P.aurigunosa gibi gram nega-
tif bakteriler de peritonite neden olabilmektedir. Kimyasallara ve çevresel 
koşullara olan direnci nedeniyle, antiseptik dezenfektan, intravenöz sıvılar, 
kateter, invaziv solunum yolu cihazları gibi hemen hemen tüm hastane 
ekipmanları P. aeruginosa için kaynak olabilmektedir. Kateter takılır takıl-
maz hastanın Pseudomonas peritoniti olması büyük bir talihsizliktir. Burada 
enfeksiyon etkeni yüksek ihtimalle, işlem esnasında kullanılan malzeme-
ler( antiseptik, intravnöz sıvı, lokal anestezik vs) yada hastane ortamından 
bulaşmıştır. Enfeksiyondan korunmada en etkili yöntem hijyen kurallarına 
maksimum düzeyde uyulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Peritonit, Pseudomonas, Kateter kaybı

PS-034 Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Sebebi: Addison 
Hastalığı
Erman Özdemir1, Pınar Özdemir2, Erdoğan Özdemir3

1SBÜ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
2SBÜ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 
Kliniği
3SBÜ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Amaç: Adrenal yetmezlik nefroloji pratiğinde nadir karşılaşılan ve kolaylıkla 
gözden kaçabilecek klinik bulgularla prezente olduğundan vaka olarak tak-
dim edilmiştir.
Olgu: Yetmiş dört yaşında kadın hasta acil serviste bilinç bulanıklığı ve 
kusma nedeniyle tetkik edilirken laboratuar bulgularında renal fonksiyon 
testlerinde bozulma olması üzerine tarafımızca ileri inceleme amacıyla ya-
tırıldı. Öyküsünden 30 yıldır esansiyel hipertansiyon tanısıyla ACE inhibi-
törü kullandığı son 6 aydır sık sık tansiyon düşüklüğü nedeniyle ilaçlarını 
almadığı öğrenildi. Son 6 ay içinde 3 kez akut böbrek yetmezliği nedeniyle 
farklı şehirlerde yoğun bakım ünitesine yatışının olduğu sonrasında şifa 
ile taburcu edildiği öğrenildi. Hastanemiz acil servisindeki tetkiklerinde, 
glukoz:66 mg/dl, üre:196 mg/dl, kreatinin:4.6mg/dl, Na: 128 meq/l, K:5,8 
meq/L Ca: 8,9 mg/dl, Albumin: 3,6 gr/dl saptandı. Tam idrar tetkiki ve üriner 
sistem USG’de özellik saptanmadı. Dehidratasyon bulguları ve hipotansif 
(TA 70/40mmHg) olan hastaya IV hidrasyon uygulandı. Saatlik idrar çıkışı 
30cc/h sağlandı. 4 saat sonra kontrol tetkiklerinde kreatinin: 4 mg/dl üre: 
120 mg/dl ile düşüş eğilimdeydi. Kontrol Na: 124 mEq/L saptandı. Hipo-
volemik hiponatremi ve pre-renal azotemi tanılarıyla IV izotonik NaCl ile 
replasmana devam edildi. Yatışının 12. saatinde bilinç durumunda düzelme 
olmaması üzerine yapılan nörolojik değerlendirmede organik kraniyal pato-
loji saptanmadı.Spot idrarda sodyum atılımı 50 meq/l saptandı. Akut semp-
tomatik hiponatremi tanısıyla hipertonik NaCl replasmanı uygulandı ve 1 
saat sonra kontrol Na:126 mEq/l saptandı. Tedavinin 24. saatinde üre:80 
mg/dl kreatinin:2,1 mg/dl Na: 127 meq/l, K:5,7 mEq/l saptandı. Laboratuar 
bulgularında düzelme olmasına rağmen genel durum bozukluğu ve şiddetli 
kusma şikayetinin devam etmesi üzerine yapılan Üst GİS endoskopik ince-
lemede özellik saptanmadı. Hastanın hipovolemik hiponatremi tablosu ol-
masına rağmen idrarda sodyum atılımının belirgin olarak yüksek olması, hi-
potansiyon ve kusmaya rağmen hiperkalemi mevcudiyeti Adrenal yetmezlik 
tanısını düşündürdü. Sabah serum kortizolü 1mcg/dl saptandı. Hastaya 
hidrokortizon uygulandı. Tedavinin 3. gününde renal fonkiyon testleri ve 
serum elektrolitleri normal sınırlardaydı. Son 3 ayda 3 kez YBÜ yatışı olan 
ve halsizlik, bitkinlik nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan hasta 
kliniğimizden yürüyürek gerçek şifa ile taburcu edildi.
Sonuç: Pre-renal azotemi, hiponatremi, hiperkalemi, bulantı-kusma Nef-
roloji partiğinde sıklıkla karşılaşılan durumlar olmasına rağmen Adrenal 
yetmezlik ilk planda akla gelmemektedir. Hipovolemik hiponatremi ile karşı-
laşıldığında ilaçlar başta olmak üzere serebral tuz kaybı ve adrenal yetmez-
lik ayırıcı tanısı akla gelmeli adrenal yetmezliğin diğer klinik bulguları olan 
hiperkalemi, hipotansiyon ve hipoglisemi mevcudiyeti adrenal yetmezliği 
kuvvetle düşündürmelidir. Tanının gecikmesi, vakamızda olduğu gibi, sık 
sık hastaneye yatış gerektiren klinik tablodan ölüme uzanan adrenal krize 
yol açabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Adrenal Yetmezlik, Akut Böbrek Yetmezliği, Hiponat-
remi
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PS-035 C3 Glomerulopatili Bir Olguda Eculizimab Deneyimi
Sevgin Taner, İpek Kaplan Bulut, Ahmet Keskinoğlu, Caner Kabasakal
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: C3 Glomerülopati, glomerüllerde baskın olarak C3 birikimi ile karak-
terize bir hastalıktır. Sıklıkla son dönem böbrek yetmezliğine ilerler. Patoge-
nezinde, genetik mutasyonlar ya da edinilmiş otoantikorlar rol almaktadır. 
Gelişen bu defekt sonucu mezangiyumda çoğunlukla kompleman protein-
lerin depolanması ve mesangial proliferasyon gelişir. Hastalığın yeniden 
aydınlatılmaya başlanılan patogenezi rehberliğinde, veriler kompleman 
hedefli tedavi stratejilerinin uzun vadeli sonuçları iyileştirdiğini gösterdi. 
Eculizumab, Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri ve aHÜS’lü hastalarda 
kullanımı onaylanmış olan bir C5 monoklonal antikoru olup C3 glomerulo-
nefrit tedavisinde kullanımaya başlanılmıştır. Bu olgu sunumunda C3 glo-
merülonefrit tanısıyla plazmaferez ardından Eculizimab tedavisi kullanılmış 
olan hastadan bahsedildi.
Olgu: 11 yaşında erkek hasta, makroskopik hematüri nedeniyle başvurdu. 
Öyküsünden; 4 ay önce makroskopik hematüri ve azotemi nedeniyle dış 
merkeze başvurduğu, izlemin birinci haftasında makroskopik hematürinin 
gerileyip mikroskobik hematürinin devam ettiği öğrenildi. Öncesinde enfek-
siyon öyküsü veya idrar miktarında azalma tariflemiyordu. Özgeçmişinde 
1.5 yaşında iken çift çıkımlı sağ ventrikül nedeniyle opere olan olgunun 
soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik bakısında; genel durumu iyi KB:110/60 
mmHg idi. Sternum üzerinde operasyon skarı olan hastanın dinlemekle 
2-3/6 sistolik üfürümü mevcuttu. KC ve dalak 3 cm palpabl olup çomak par-
mağı mevcuttu. Diğer sistem bakıları olağandı. Laboratuarında Hgb:8 mg/
dL BKH:3800/µL, CRP:0.1 mg/dL, sedimentasyon: 19mm/h, üre:63 mg/
dL, kreatinin:1.1 mg/dL, T.protein:6.7g/dL, albümin:3.5 g/dL, elektrolitler 
ve lipidler normal aralıktaydı. Rutin idrar incelemesinde; dansite:1008 pH:5 
protein:30 mg/dL, idrar sedimentinde bol eritrosit (% 45 dismorfi), 4 löko-
sit mevcuttu. 24 saat toplanmış idrarda 13 mg/ m2/s proteinürisi mevcut 
olan hastanın KK:78 ml/dk/1.73m2 idi. İmmunglobulinleri normal aralıkta 
olan hastanın C3 düşüklüğü mevcuttu (C3: 59 mg/dL, C4:16 mg/dL). De-
vam eden üre-kreatinin yüksekliği, kompleman düşüklüğü ve makroskopik 
hematürisi olan hastaya yapılan böbrek biyopsisi MPGN ile uyumlu bulu-
narak steroid tedavisi başlandı. Steroid yanıtlı olan, protein negatifleşen ve 
hematürisi düzelen hasta izlemde non-nefrotik düzeyde proteinüri, makros-
kopik hematüri ile yeniden başvurdu. İzlem dışı uzun süre steroid kullanımı 
olan ve steroid toksisite bulguları geliştiren hastanın steroid tedavisi kesi-
lerek siklosporin başlandı. Siklosporin tedavisinin 2. ayında kreatinin artışı 
ile (üre: 151mg/dL, kreatinin:3.1) başvuran hastanın kreatinin klirensi 18 
ml/dk/1.73m2’ ye gerilemişti. Hastanın C3 düzeyinin halen düşük olması ve 
kreatinin klirensinde progresif düşüş olması nedeniyle biyopsi bulguları ile 
yeniden değerlendirilen hastanın ışık mikroskobide IF’de +++ C3c boyan-
ması mevcuttu. C3 Glomerulonefrit tanısıyla plazmaferez tedavisi başlandı. 
Ardından Eculizimab ile devam edildi. Hastanın kreatinin klirensi, 3. Eculizi-
mab dozu sonrası 69 ml/dk/1,73m2 ve idame dozlar sonrası 93 ml/dk/1.73 
m2‘ye yükseldi ve bu düzeyde seyretti (Tablo 1). Hastadan daha önce gön-
derilmiş olan heterozigot kompleman faktör H mutasyonu pozitif saptandı. 
Sonuç: Bu olgu ile kötü gidişli C3 Glomerulopati hastalarında Eculizumabın 
da bir tedavi alternatifi olarak düşünülebileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: C3 Glomerulonefrit, membranoproliferatif glomerulo-
nefrit, Eculizumab

Hastaya verilen tedaviler ve yanıtları

Üre (mg/
dL)

Kreatinin (mg/
dL) C3 C4 Kreatinin 

Klirensi

Tanı Anı 63 1.1 45 16 86

Plazmaferez Öncesi 347 4.4 60 19 19

12. Plazmaferez Sonrası 54 1.2 102 14 51

Eculizimab 3 doz sonrası 45 0.9 72 14 70

Eculiziamab İdame (13.
dozda) 46 0.8 54 16 89

PS-036 Asiklovir ilişkili kristaliüri ve akut böbrek hasarı
Gülsüm Akkuş1, Perihan Öztürk3, Betül Güzel1, Muhammed Çiftçioğlu1, 
Özkan Güngör2, Ertuğrul Erken2, Orçun Altunören2

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
A.D.
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji A.D.
Amaç: Akut böbrek hasarı (ABH); glomerüler filtrasyon hızının saatler-gün-
ler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin 
birikimi ile karakterize bir sendromdur. Toksik akut böbrek hasarı nedenle-
ri arasında; ilaçlar organik çözücüler zehirler radyokontrast maddeler yer 
almaktadır. Tüm akut böbrek hasarı olgularının %15-20’si ilaç ilişkilidir. 
Bunlar arasında nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, asetaminofen, antibiyo-
tikler (aminoglikozidler, rifampin, sulfanamid, ampoterisin-B, vankomisin, 
kolistin), antiviral ilaçlar (asiklovir gansiklovir,tenofovir adefovir) antifungal 
ilaçlar(ampoterisin-B) kemoterapotik ilaçlar ( sisplatin, karboplatin, metot-
rexat) yer almaktadır. Burada herpes virüs enfeksiyonu nedeniyle asiklovir 
kullanımı sonucu kristalüri ve böbrek fonksiyon bozukluğu gelişen vakayı 
demonstratif idrar sedimenti bulguları eşliğinde sunuyoruz.
Olgu: Bilinen ek hastalığı olmayan 53 yaşında erkek hasta başvurusundan 
2 hafta önce ön üst ve ön alt santral kesici diş çekimi operasyonu geçirmiş. 
Burun sağ yarımında veziküler ve şiddetli ağrıya neden olan cilt lezyonu 
gelişmesi üzerine diş hekimine başvurmuş. Hastaya intramusküler yoldan 
diklofenak sodyum 75 mg ve sefazol 1 gr reçete edilmiş.Hasta ilaçları beş 
doz kullandıktan sonra ağrılı veziküler lezyonların artması nedeni ile derma-
toloji polikliniğine başvurmuş ve zona zoster tanısı ile dermatoloji kliniğine 
yatırılmış. Hastanın yapılan fizik muayenesinde burun sağ lateral tarafın-
da 2*1 cm ovoid şekilli veziküller lezyon tespit edilmiş. Başvuru anında 
tansiyon: 130/60 mmhg nabız: 78 atım/dk ateş: 36,8 C idi.Başvuru anında 
bakılan laboratuar tetkiklerinde BUN:13 mg/dl (6-20) Kreatinin: 0.9 mg/dl 
(0,2-1,3) Sodyum:144 mg/dl (132-146) Potasyum: 4.5 mg/dl (3,5-5,5) Kal-
siyum:9.3 Albumin:4.6 g/dl (3,2-4,8) Beyaz Küre:5070 10⁹/L (3,39-8,86) 
Hb:14 g/dl (11,1-16,6) Platelet sayısı:268.000 10⁹/L(171-388) CRP: 13,3 
mg/l (0-5) ve İdrar tetkiki: görünüm: açık sarı, Eritrosit:1+ protein:-, Nit-
rit:-, ph:6 lökosit:- saptanmış. Hastaya asiklovir 3*900 mg intravenöz ve 
deksketoprofen trometamol peroral 2*1 başlanmış. Yatışının 2. gününde 
kreatinin artışı nedeni ile tarafımıza konsulte edildi. Hastanın BUN:21 mg/dl 
kreatinin:1.5 mg/dl, serum elektrolitleri normal saptandı. Abdomen ultraso-
nografisinde; her iki böbrek boyutu parankim ekojenitesi ve toplayıcı sistem 
genişliği doğal taş yada solid/ kistik yer kaplayan lezyon izlenmedi. Hastada 
akut böbrek hasarının muhtemel sebebinin Asiklovir kullanımı olabileceği 
düşüncesiyle idrarda kristalüri olup olmadığını değerlendirmek amacı ile 
idrar sedimenti bakıldı. İdrar sedimentinde lamelin kenarlarında toplanmış 
ve yıldızımsı şekilde biraraya gelmiş ama tek tek düştüğü noktalarda iğne 
şeklinde kristaller tespit edildi (Resim 1). Hastanın NSAİİ ilaçları kesildi 
mevcut tedavisine 1000 cc izotonik mayi eklendi. Takiplerinde BUN: 14 mg/
dl ve Kreatinin:1 mg/dl ‘ye geriledi.
Sonuç: Akut böbrek hasarına yol açan toksik nefropatilere sıkça rastlanmak-
tadır. Toksik nefropati sebeplerinden birisi de asiklovirdir. Herpes simplex 
virüs (HSV) ve varicella zoster virüs (VZV) tedavisinde kullanılan bu anti-
viral ilacın atılımı büyük oranda böbrek yoluyla olur. Böbreklerden glome-
rüler filtrasyon ve tübüler sekresyon ile atılır. Asiklovir kullanan hastalarda 
oligürik ve non-oligürik ABH geliştiği gösterilmiştir. Renal tübüllerde ilaç 
kristalizasyonuna bağlı tübüler obstrüktsiyon ve hipersensitiviteye bağlı tu-
bulointerstisyel nefrit ABH’den sorumlu mekanizmalardır. Bu nedenle bolus 
intravenöz tedavide özellikle de volüm açığı olan hastalarda renal tübüllerde 
asiklovir depolanmasına neden olabilir. Bu da tübül obstrüksiyonuna ve 
intestinal inflamasyona neden olur. Asiklovir uygulamasından 24-48 saat 
sonra gelişen böbrek fonksiyonlarında azalma, serum kreatinin düzeyinde 
hızlı bir artış ile kendini gösterir. Hastalar bulantı ve künt karın ağrısından 
şikayet edebilirler. Bazı olgularda ışık mikroskobu altında çift kırılan çubuk 
şeklinde bir kısmı beyaz küreler tarafından fagosite edilmiş asiklovir kristal-
leri görülebilir. Böbrek fonksiyonlarındaki bozulma orta düzeydedir ama ba-
zen şiddetli de olabilir. Tam iyileşme tipik olarak asiklovirin kesilmesinden 4 
ila 9 gün sonra oluşur. Asiklovir toksisitesi tedavi öncesi volüm replasmanı 
(saatlik idrar miktarının 75 ml/ sa üstüne çıkarılması ) ve 1 veya 2 saati aşan 
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yavaş intravenöz infuzyonla önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Asiklovir, Kristalüri

Resim 1

İdrar sedimentinde iğne şeklinde Asiklovir kristalleri( 400x)

PS-037 Minimal Değişiklik Hastalığına Eşlik Eden Otoimmün Hepatit 
Vakası
Abdullah Yıldırım1, Tolga Yıldırım2, Rahmi Yılmaz2, Mustafa Arıcı2, Bülent 
Altun2, Yunus Erdem2

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Minimal değişiklik hastalığı (MDH), erişkinlerde nefrotik sendrom 
vakalarının yaklaşık %10-15’ini oluşturur. Erişkin yaşta görülen MDH ço-
cukluk yaşındakiler kadar olmasa da steroide iyi yanıt verir. Steroid tedavi-
sinin cushingoid görünüm, kilo alma, akne, katarakt, osteoporoz, patolojik 
kırık, miyopati, enfeksiyonlara yatkınlık ve peptik ülser gibi yan etkileri ya-
nında zaman zaman karaciğer fonksiyon testlerinde (KCFT) bozukluğa yol 
açtığı bilinmektedir. Steroid tedavisi altındayken KCFT yükseldiği durum-
larda akla akut viral hepatit (Hepatit A, B, C, D, E, HSV, EBV, CMV, VZV), 
kronik viral hepatit alevlenmeleri ya da hepatosteatoz gelmelidir. Biz burada 
MDH için aldığı steroid tedavisi azaltılırken giderek bozulan KCFT yüksekliği 
nedeniyle araştırılan ve MDH’na eşlik eden otoimmün hepatit saptanan bir 
hastayı sunuyoruz. 
Olgu: Bilinen PKOS dışında bir hastalığı olmayan 19 yaşında kadın has-
ta Temmuz 2017’de ayaklarında şişlik şikayeti ile başvurduğunda 6,9 gr/
gün proteinürisi saptandı. Hastanın serum kreatinin değeri 0,6 mg/dL ve 
albümin değeri 2,04 g/dL idi. Hastaya yapılan böbrek biyopsisinde MDH 
saptandı. Hastaya 48 mg/gün metilprednisolon ve 50 mg/gün losartan baş-
landı. İki hafta içinde hasta tam remisyona girdi. Hastanın 48 mg/gün me-
tilprednisolon kullanırken bakılan ALT değeri 19 U/L idi. Steroid dozu azal-
tılmaya başlandıktan sonra ALT ve AST değerlerinde giderek artış saptandı 
ve metilprednizolon 4 mg/güne indiğinde ALT: 111 U/L’e, gün aşırı 4 mg 
metilprednisolon kullanırken ALT: 310 U/L’ye yükseldi. Bu süreçte yapılan 
incelemelerde viral hepatit belirteçleri negatif, abdomen ultrasonografi nor-
mal sınırlarda, AMA, ASMA, ANCA ve ENA negatif olarak sonuçlandı. ANA: 
1/320 ve IgG (Kan) - 1140 mg/dL saptanan hastaya karaciğer biyopsisi 
yapıldı. Patoloji sonucu otoimmün hepatit ile uyumlu olarak geldi. Hastaya 
gastroenteroloji tarafından 50 mg azatiopürin başlandı ve metilprednisolon 
dozu 20 mg’a çıkıldı. Hastanın takiplerinde ALT: 24 U/L’ye kadar geriledi.
Sonuç: Otoimmün hastalıklarla bir arada olma eğiliminde olan MDH’ında 
otoimmün hepatit ile birliktelik sık bildirilmemiştir. Bu vakamızda MDH için 
verilen steroid tedavisinin azaltılmasıyla eşlik eden ve önceden tanı kon-
mamış otoimmün hapatitin alevlendiği saptanmıştır. Steroid tedavisi alan 
hastalarda KCFT’de yükselme yapabilecek nedenler ekarte edildikten sonra 
özellikle steroid tedavisi azaltılırken KCFT daha da bozulduğunda eşlik eden 
otoimmün hepatitin göz önünde bulundurulması akılcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: minimal değişiklik hastalığı, otoimmün hepatit, steroid
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PS-038 NSAII suicid amaçlı kullanımı sonrası gelişen ve 3 gün sonra 
bulgu veren akut renal yetersizlik
Hanişe Özkan, Esra Demir, Dilara Şahbaz, Musa Salmanoğlu, Ömür 
Tabak, Abdulbaki Kumbasar
sağlık bilimleri üniversitesi kanuni sultan süleyman eğitim araştırma 
hastanesi
Amaç: İbuprofen hepatotoksik etkilerinin fazla nefrotoksik etkileri zayıf ol-
masına rağmen nefrotoksik etkileri gözönünde bulundurulmalıdır. Doz aşı-
mına bağlı alımlarda oligüri ile seyreden ve genellikle geri dönüşlü diyaliz 
gerektirmeyen vazomotor renal yetersizlik bulguları görülebilir.
Olgu: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 21 yaşında erkek hasta su-
icid amaçlı 15 adet ibuprofen etken maddeli ilaç alması sonucu yakınları 
tarafından dış merkez acile götürülen hastaya aktif kömür uygulanmış. o 
gün bakılan hemogram biyokimya değerleri normal olan hastaya 1 hafta 
sonra kontrol önerilerek taburcu edilmiş. Taburculuğunun 3. Günü karın 
ağrısı başlayan hasta hastanemiz aciline başvurduğunda yapılan tetkiklerde 
kreatinin:3,7 mg/dl olması üzerine akut renal yetersizlik öntanısı ile interne 
edildi. 
Hasta interne edildiğinde kompanse metabolik asidozu mevcuttu. (Ph:7,31) 
idrar çıkışı vardı. yapılan usg de: bilateral böbrek boyutları normaldi. Hasta 
psikiyatriye konsulte edildi.genel durumu stabil seyreden hastaya hidras-
yon tedavisi verildi. Günlük kan gazı elektrolit kreatinin takibi yapılan hasta-
nın yatışının 10. Gününde normal değerlere geriledi. takiplerinde vital bul-
guları stabil seyreden ve poliüri fazı geçen hasta nefroloji poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi. Takipleri stabil seyreden hastada böbrek biyopsisi 
düşünülmedi.
Sonuç: Suicid vakalarında ilk müdahale sırasında bakılan hemogram, biyo-
kimya, kan gazı değerleri normal gelebilir. ibuprofen hepatotoksik etkileri 
ön planda olan farmakolojik bir ajan olup; bu vakada hemodinamiyi boz-
ması ve prerenal azotemi yapması nedeni ile akut renal yetersizlik tablosu 
ortaya çıkarmıştır. Suicid vakalarında hastanın hemen tabuculuğu düşünül-
meyip ilk günler yakın gözlem yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: AKUT RENAL YETERSİZLİK, NSAII, SUİCİD

PS-039 “Alport Sendromu’’ fokal segmental glomerüloskleroz olarak 
raporlanır mı ? Klinik bulguların önemi
Erdem Sütiçen, Hasan Hacı Yeter, Burak Özbaş, Özant Helvacı, Berfu 
Korucu, Şükrü Sindel, Ulver Derici
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç: Herediter nefropatilerden olan Alport Sendromu, kolajen IV alfa 5 
zincir bozukluğu olup, klasik X’e bağlı (COL4A5 mutasyonu) kalıtım göste-
rir. Ancak daha nadir olarak kolajen IV alfa 3 ve 4 zincir bozukluğu olarak 
otozomal resesif veya otozomal dominant (COL4A3 ve COL4A4) olarak 
da görülebilir. Glomerüllerde matriks metalloproteinazları MMP2, MMP3, 
MMP9 ve MMP12 artar. Hem mezangial hücrelerde hem de podositlerde 
matriks metalloproteinazları disregülasyonu ile glomerüler bazal membran 
(GBM) yıkımı gerçekleşir. Podositlerden TGF- beta1 yapımı artar, fibrozisi 
ve ekstraselüler matriks birikimini artırır. Bununla beraber, klinik bulgular 
ile desteklenmek şartı ile, patolojik bakıda özellikle karışabildiği hastalıklar-
dan ayırt etmek üzere ipuçları da mevcuttur. (1-4) Alport sendromunun en 
fazla karışabildiği glomeruler bazal mebran tutulumu ile karakterize olan 
fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) ve ince bazal membran hastalı-
ğıdır. (5)Bu vakada patoloji sonucu FSGS olarak bildirilen bir olgudan bah-
sedilecektir.
Olgu: 20 yaşında erkek hasta, işe başlama öncesi, check-up amacı ile 
bakılan idrarındaki dip-stick protein sonucunun “+++” ve idrarda eritrosit 
bulunması üzerine hastanemize yönlendirilmiştir. Aile hikayesinde, kronik 
böbrek hastalığı ve diğer hastalıklar mevcut değil, akraba evliliği yok. Fizik 
muayenede, işitme cihazı kullanımı dışında, pozitif bulgu yok. Hikayesin-
de, küçük yaşlarda geçirilen “ateşli hastalık” nedeni ile işitme kaybı olduğu 
hasta ve yakınları tarafından ifade ediliyor. Kantitatif idrar protein ölçümü 
4800 mg/24 saat olan hastanın kreatinin değeri 0,6 mg/dL olarak rapor-
landı. İncelenen idrar sedimentinde nadir izomorfik eritrosit dışında bulgu 
yoktu. Ultrasonografisinde normal böbrek boyut ve ekojeniteleri olan has-
taya böbrek biyopsisi yapıldı. Hastanın böbrek biyopsisi “Fokal segmental 
glomeruloskleroz” olarak raporlandı. Herediter nefropatiler açısından aile 
hikayesi olmayan hasta, infantil çağda işitme kaybı yaşamasına neden olan 
ateşli hastalığa dair belgelere ulaşamadı. Hematüri + proteinüri + işitme 
kaybı olan hastaya “anterior lentikonus” araştırılması için göz muayenesine 
yönlendirildi. Göz hastalıkları konsültasyonu sonucunda “anterior lentiko-
nus mevcut” olduğu anlaşılan hastanın böbrek patolojisi yeniden değerlen-
dirildi. Hastanın genetik mutasyon çalışmasında Col4A3’de ‘’Col4A3 Ex26: 
c.1873G>A (p.G625S) (h) (SIFT: Damaging, Polyphen: Probably dama-
ging) (novel)’’ heterozigot mutasyon saptandı. Hastanın mevcut bulguları 
ile patolojik bulguları yeniden değerlendirildiğinde tanı Alport Sendromu 
olarak değiştirildi.
Sonuç: Nadir görülen ancak, önemli bir hastalık olan Alport Sendromu ta-
nısı koyarken, iyi fizik muayene, sistem sorgusu yapılması ve detaylı aile 
hikayesi alınması kritik önem taşır. Rutinde kullanılmayan ve her merkezde 
erişim imkanı olmayan genetik testler ve elektron mikroskopi yokluğunda, 
kolaylıkla başka glomerüler hastalıklar ile karıştırılabilmektedir. Klinisyenin 
hasta anamnezini detaylı değerlendirmesi ve patolog ile koordine olarak ça-
lışması özellikle tanısı güç olan ve nadir görülen hastalıklarda son derece 
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Alport, lentikonus, glomerülonefrit
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PS-040 Donör Nefrektomi Sonrası Canlı Böbrek Donorlerinde Diyabet 
Gelişimi
Murat Karataş1, Erhan Tatar2, Mustafa Kılıç1, Ismail Can Tercan1, Berkant 
Usoğlu2, Ahmet Aykas1, Cenk Şimşek1, Adam Uslu1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Genel Cerrahi ve Organ Nakli bölümü,İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Nefroloji, İzmir,Türkiye.
Amaç: Canlıdan böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY) en 
ideal tedavi şeklidir. Bununla birlikte nefrektomi sonrası sağlıklı donörlerde 
hemodinamik ve metabolik bazı değişikler gözlemsel çalışmalarda gösteril-
miştir. Bu olgular da SDBY riski artmaktadır. Bu olgularda SDBY etiyoloji-
sinde Diyabet gelişimi ve diyabetik nefropati önemli bir risk faktörüdür. Bu 
çalışmanın amacı merkezimizde canlıdan böbrek nakli gerçekleşen diyabe-
tik olmayan böbrek donörlerinde diyabet gelişme sıklığını değerlendirmek 
ve diyabet gelişimi için risk faktörlerini ortaya koymaktır.
Gereç-Yöntem: Merkezimizde Ocak 1998 yılından Aralık 2016 yılına ka-
dar yapılan canlıdan böbrek nakli olgularının donörleri değerlendirme-
ye alındı. Donör kabul kriteri olarak 18 yaş üstü olmak, GFH’ın>70 ml/
dak/1.73m²‘de olması, vücut kitle indeksinin <35 kg/m2’nin altında olması, 
proteinürinin(<300mg/day) olmaması kriter olarak alındı. Diyabetik olgular 
çalışma dışı bırakıldı. Diyabet tanısı, diyabet öyküsü olmak, ve/veya açlık 
kan şekerinin 126 mg/dl üzerinde olması kabul edildi. Çalışmaya alma kri-
teri olarak en az bir yıl izlem olması kabul edildi. Olguların bazal ve izlem 
verileri dosyalarından geriye dönük olarak alındı. Olgular donor öncesi açlık 
kan şekeri (AKŞ), nefrektomi akşamı ve postoperatif 1. Gün sabahı random 
kan şekeri değerlerine bakıldı. 70 olguya hbA1c bakıldı. Preoperatif AKŞ, 
nefrektomi akşamı ve postoperatif 1. Gün sabahı random kan şekeri orta-
laması hesaplandı
Bulgular: 195 olgu çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süresi 56±45(12-
215) aydı. Olguların yaş ortalaması 47±11(19-82) yıldı. 49%’i kadındı. Ol-
guların preoperatif Açlık kan şekeri (AKŞ), nefrektomi akşamı ve postope-
ratif 1.gün sabahı kan şekeri ortalamaları sırasıyla 94.2±9.6 (57-122) mg/
dL, 169±79 (85-631) ve 113±21 (66-240)’dı. Olguların izlemde 28’ (14.3%) 
inde diyabet gelişmişti. Diyabet gelişen olgular gelişmeyenle kıyaslandığın-
da preoperatif açlık kan şekeri, postoperatif akşam ve 1.gün kan şekeri daha 
yüksekti. Sırasıyla (103±7.6, 93±9.0;p<0.001) (208±122, 163±67;p=0.06) 
ve (121±25, 111±21;p=0.02). Bununla birlikte yaş, cinsiyet, bazal BMI’da 
istatistiki fark yoktu. Diyabet gelişen olguların bazal GFH değerleri daha 
düşük ve sistolik ve diyastolik kan basıncı daha yüksekti (p<0.05) Diyabet 
gelişen olgularda son kontrol böbrek fonksiyon parametrelerinde fark yok-
ken, hipertansiyon gelişme riskide daha fazlaydı (p<0.05). Çoklu regresyon 
analizde (değişkenler; Yaş,cinsiyet, BMI, Diastolik kan basıncı, Preoperatif 
AKŞ, nefrektomi akşamı ve postoperatif 1. Gün sabahı random kan şeke-
ri) Diyabet gelişimini preoperatif açlık kanşekeri bağımsız öngörmekteydi 
(Exp(b):1.08, (CI:1.04-1.13); p<0.001). 
Sonuç: Sağlıklı böbrek donörlerinde, donor nefrektomi sonrası diyabet ge-
lişimi önemli bir problemdir. Bu olguları öngörmede preoperatif ve posto-
peratif erken dönem kan şeker düzeyleri önemli bilgiler vermektedir. Diya-
bet gelişen olgularda hipertansiyon sıklığındaki artışlar böbrek sağkalımını 
olumsuz etkileyebilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Donörü, Diabetes mellitus, soliter böbrek, 
hipertansiyon

PS-041 Eş zamanlı C-ANCA pozitif kresentik glomerulonefrit ve 
splenik marjinal zon lenfoma tanısı alan bir olgunun rıtuxımab ile 
başarılı tedavisi
Mustafa Gezer1, Erhan Akkaş1, Gökhan Özgür2, İbrahim Yavan3, 
Mesudiye Bulut1, Hilmi Umut Ünal1, Hadim Akoğlu1, Meltem Aylı2, 
Mükerrem Safalı3, Yusuf Oğuz1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SAUM Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SAUM Hematoloji Bilim Dalı, 
Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SAUM Patoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara
Amaç: C-ANCA pozitif kresentik glomerulonefrit, ANCA ilişkili vaskulitler 
(Wegener Granulomatozisi, Churg Strauss sendromu, mikroskopik poli-
anjitis) ile birliktelik gösterebileceği gibi böbreğe sınırlı kresentik glome-
rulonefrit şeklinde de görülebilir. Splenik marjinal zon lenfoması genellikle 
splenomegali ve lenfositoz ile başvuran ve dalakta marjinal zon büyüme 
paterni ile karakterize nadir görülen bir non-Hodgkin lenfomadır. Wegener 
Granulomatozisi ve mikroskopik polianjitis ile NHL birlikteliği gösterilmiş 
olmakla birlikte, bu olgularda ANCA pozitifliği saptanamamıştır. Bu sunum-
da, C- ANCA pozitif kresentik glomerulonefrit ile eş zamanlı splenik marjinal 
zon lenfoma tanısı alan bir olgu tanımlanmaktadır.
Olgu: 70 yaşında erkek hasta bulantı, iştahsızlık ve kilo kaybı şikâyetleriyle 
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğine başvurdu. Öykü-
sünden 1 ayda 5 kg kaybettiği, benign prostat hipertrofisi nedeniyle silodo-
sin 4mg/gün kullandığı öğrenildi. Genel durumu orta-iyi, kan basıncı: 165/85 
mmHg, nabız: 84/dakika-ritmik, vücut ısısı: 36,8 °C olan hastanın yapılan 
FM’de splenomegali dışında patolojik bulgu saptanmadı. Laboratuvar tetkik-
lerinde WBC: 4930/mm3, lenfosit: 1930/mm3 (%39), Hgb: 10,8 gr/dl, PLT: 
70000/mm3, serum kreatinin: 7.4 mg/dl, üre: 185mg/dl, Na: 141mmol/L, K: 
5.57mmol/L, Ca: 9 mg/dl, P: 5,3 mg/dl, ürik asit: 5.5 mg/dl, LDH: 310U/L, 
serum albumin: 4.1 g/dl, total protein: 7.6 g/dl, idrar mikroskopisinde 5-6 
eritrosit, 24 saatlik idrarda 1419 mg/gün protein saptandı. İdrar kültüründe 
üreme görülmedi. Akciğer filminde nodül, infiltrasyon veya kavite görünümü 
yoktu, EKG normal saptandı. Tüm abdomen USG’ de splenomegali dışında 
patoloji saptanmadı. Böbrek parankim ekojeniteleri ve boyutları normaldi. 
Hasta akut böbrek yetmezliği tanısı ile yatırıldı. Oligüri ve hipervolemi geli-
şimi nedeniyle sağ internal juguler geçici hemodiyaliz kateteri yerleştirilerek 
hemodiyalize başlandı. Trombositopeniye yönelik yapılan periferik yaymada 
atipik hücre saptanmadı, şistosit görülmedi, 7-8 tekli trombosit saptandı. 
Akut böbrek yetersizliği etyolojisine yönelik istenen tetkiklerinden ANA (-), 
C3: 0.85 g/L (0.79-1.52) ve C4: 0.28 g/L (0.16-0.39), PR3-ANCA: 26, MPO-
ANCA (-), anti-GBM ab (-) saptandı. Splenomegali ve trombositopeniye 
yönelik yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde eritematöz pan-
gastrit dışında patolojik bulgu saptanmadı. Trombosit süspansiyonu eşliğin-
de yapılan böbrek biyopsisi kresent ile komplike olmuş ANCA ilişkili (pauci 
immun) glomerülonefrit, yaygın akut tübülo-interstisiyel zedelenme şeklinde 
rapor edildi. Hastaya i.v metilprednizolon 500 mg 3 gün, i.v siklofosfamid 
500 mg (tek doz) uygulandı, ardından prednisolon 1mg/kg/gün dozunda 
p.o devam edildi, plazmaferez tedavisine başlandı. Tedavinin birinci hafta-
sından itibaren lenfosit sayısında progresif bir artış gözlendi (WBC: 75000/
mm3, lenfosit: 65000/mm3). Kemik iliği aspirasyonunda yaygın lenfoid hüc-
re infiltrasyonu saptandı. Kemik iliği biyopsisi B hücreli (indolent) lenfoma 
infiltrasyonu, splenik marjinal zon lenfoma ile uyumlu saptandı. Hastada 
PR3-ANCA pozitif kresentik GN ve splenik marjinal zon lenfoma birlikteliği 
nedeniyle tedaviye rituximab ile devam edilmesi planlandı. Yatışının 25. gü-
nünden itibaren böbrek fonksiyonlarında kısmi düzelme sağlanan hastanın 
hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. Rituximab 750 mg/hafta 6 doz uygulanan has-
tanın tedavi sonrası WBC: 4960/mm3, PLT: 188000/mm3, lenfosit: 1750/
mm3, üre: 50 mg/dl, serum kreatinin: 1.75 mg/dl, serum albümin: 4.2 g/
dl, tam idrar tetkikinde protein (-) olarak saptandı. Hastanın steroid tedavisi 
azaltılarak 9 aylık tedavi sonunda kesildi. 
Sonuç: Bu olgu sunumunda, eş zamanlı olarak saptanan C-ANCA pozitif 
kresentik glomerulonefrit ve splenik marjinal zon lenfomanın rituximab ile 
başarılı bir şekilde tedavi edilebileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: C-ANCA pozitif kresentik glomerulonefrit, rituximab, 
splenik marjinal zon lenfoma
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PS-042 Böbrek yetmezliği nedeni olarak hanta virus enfeksiyonu
Ahmed Cihad Genç, Savaş Sipahi, Özger Akarsu, Selçuk Yaylacı, Ahmed 
Bilal Genç, Fevziye Türkoğlu Genç, Hamad Dheir
sakarya üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi
Giriş: Hantavirüsler, Bunyaviridae ailesinden zarflı RNA virüsleridir. İnsan-
larda hemorajik ateşli renal sendroma yol açabilir, genellikle aşikar belirti 
ve semptomlara neden olur. Biz de ateş, trombositopeni, hematüri ve akut 
renal yetmezliği klinik tablo ile gelen hantavirus saptanan olgumuzu sun-
mayı amaçladık. 
Olgu: 32 yaşında erkek hasta, bulantı ve ateş şikayetleri ile acil servise baş-
vurmuş. Bilinen sistemik hastalığı olmayan, vücut sıcaklığı 39°C tespit edi-
len hastanın bilinci açık, koopere, oryante, kostovertebral açı hassasiyeti ve 
ense sertliği saptanmayıp ateş etiyolojisi nedenli hospitalize edildi. Başvuru 
anındaki üre 76 mg/dl, kreatinin 2,07 mg/dl, CRP 141mg/L, sodyum 132 
mmol/L, potasyum 4,2 mmol/L, WBC: 9000 K/uL, hemoglobin 15,6 gr/dl, 
PLT: 87000 K/uL, tam idrar tetkikinde mikroskobik hematüri saptandı. Peri-
ferik yaymasında fragmente eritrosit görülmedi. Kan, idrar ve gaita kültrün-
de üreme saptanmadı. İntravenöz hidrasyona rağmen renal fonksiyonları-
nın daha da kötüleşmesi, metabolik asidozun derinleşmesi ve anürik olması 
üzerine hemodiyalize alındı. Tüm batın ultrasonografisinde böbrek boyutları 
ve parankim kalınlıkları bilateral normal olarak değerlendirildi. ANA, ANCA, 
AMA, ASMA, anti ds DNA, direk-indirek coombs negatif gelirken C3c, C4 
normal sınırlarda saptandı. Son günlerde tarlada aktif çalıştığı, toprak ve ke-
mirgenler ile temasının olduğu öğrenilmesi üzerine gönderilen Hanta virüsü 
tetkikleri pozitif olarak değerlendirildi. İzleminde destek tedavisi sürdürülüp 
idrar çıkışı başlayan hastanın hem böbrek fonksiyon testleri hem de hema-
tolojik parametrelerinde tamamen düzelme kaydedildi. 
Sonuç: Ülkemizde değişik coğrafi yerlerde Hanta Virusu sık bildirilmekte-
dir. Bu viruslar, aerosolize virüs partiküllerinin inhalasyonu veya infekte ke-
mirgenlerin dışkı, idrar ve sekresyonları ile temas yoluyla bulaşan ölümcül 
bir virüs grubudur. Hayatta kalan hastalarda renal fonsiyonlar tipik olarak 
düzelir. Ateş, hematüri, trombositopeniye akut renal yetmezlik eşlik ediyor-
sa hastalığın ayırıcı tanısı olarak kişinin mesleği, toprak, kemirgen teması 
sorgulanmalı. Bildirimi zorunlu olan hantavirüsler kişi ve toplum sağlığı 
açısından akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hantavirüs, renal yetmezlik, ateş, trombositopeni

PS-043 Atipik Goodpasture Sendromu Vaka Sunumu
Burak Özbaş1, Beyza Olcay Öztürk2, Özant Helvacı1, Berfu Korucu1, Hacı 
Hasan Yeter1, Gülce Ecem Can2, İpek Gönül3, Selim Turgay Arınsoy1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Hem alveoler hem de glomerüler bazal membranda bulunan tip IV 
kollajenin ›3 zincirinin non-kollajenöz kısmına (NC1) karşı antikor geliş-
mesiyle karakterize olan Anti-glomerüler bazal membran (GBM) veya Go-
odpasture sendromu; nadir görülen ancak yüksek morbidite ve mortalite 
ile seyreden bir hastalıktır. Klasik olarak görülen anti-GBM antikor, Tip IV 
kollajenin ›3 NC1 kısmına karşı gelişmekle birlikte; ›4NC1 ve ›5NC1 kısım-
larına da antikor geliştiği bildirilmiştir. Tedavinin gecikmesi veya başlan-
maması durumunda mortalitesi yüksek olan Goodpasture sendromunda, 
agresif tedavi edilme trendindeki artışla beraber, prognozda daha olumlu 
bir gidişat vardır. Goodpasture sendromunda Anti-GBM antikorun spesifite 
ve sensitivitesi (Sırasıyla %90-100, %94-100) son derece yüksek olmakla 
beraber Atipik Goodpasture Sendromu/Hastalığı olarak tanımlanan hasta 
grubunda antikor pozitifliği gözlenmemektedir. Bu durum ne yazık ki tanı ve 
tedavinin gecikmesine neden olarak hastaların hem böbrek sağkalımı hem 
de genel sağkalımına olumsuz etki etmektedir. Biz burada atipik özelliklerle 
seyreden kendi vakalarımızdan bahsedeceğiz. 
Olgu: 
(1. Vaka) 25 yaşında erkek hasta hemoptizi, idrar renginde koyulaşma ve 
pretibiyal ödem şikayetleri ile Eylül 2017’de hastanemize başvurdu. Her-
hangi bir hastalık veya operasyon öyküsü olmayan hastanın 1 yıl önce bir 
kez hemoptizisi olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde vital bulguları normal 
(Kan basıncı 115/75 mm Hg, nabız 82/dakika, vücut sıcaklığı 36,7 ‘C, solu-
num sayısı 18) olan hastada cilt solukluğu ve alt ekstremitede bilateral 1+ 
pretibiyal ödemi mevcuttu. Tam kan sayımında Hb 9.6 gr/dL olup, anemisi 
normokrom normositer nitelikteydi. Aralık 2016’daki serum kreatinin de-
ğeri 1,04 mg/dl olan hastanın serum kreatinin değeri 3,06 mg/dL, kan üre 
azotu 58 mg/dL olarak ölçüldü. Sedimantasyon hızı 87 mm/sn, C-reaktif 
protein 18 mg/L olarak ölçüldü. İdrar analizinde 26 eritrosit, 2 lökosit ve 3+ 
protein olan hastanın spot idrar protein/kreatinin oranı 13,2 olarak saptan-
dı. İdrar sedimentinde eritrosit silendirleri mevcuttu. P-A akciğer grafisinde 
bilateral infiltrasyonları, yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisinde ise 
bilateral peribronşiyal interstisyel septal kalınlaşmaların eşlik ettiği alveolar 
hemorajiyi düşündüren silik buzlu cam dansite artımları izlendi. Serolojik 
incelemede ANA negatif, ANCA negatif, kompleman değerleri normal ve 
anti-GBM antikoru negatifti. Reno-pulmoner sendrom etiyolojisini aydınlat-
mak için yapılan böbrek biyopsisinde toplam 54 glomerülün 8’inde global 
skleroz, 19’unda sellüler kresent, 6’sında fibrosellüler kresent formasyo-
nu saptandı. İmmünfloresan incelemede 2+ diffüz global glomerüler IgG 
boyanması mevcuttu. Bu bulgular ile atipik anti-GBM sendromu tanısı ko-
nulan hastaya 3 gün 1000 mg metilprednizolon verildi. Böbrek fonksiyon 
testlerinde bozukluğu devam eden ve hematürisi gerilemeyen hastaya pulse 
steroid tedavisi sonrası 9 seans plazmaferez yapıldı. Plazmaferez ile he-
moptizi ve hematürisinde gerileme olan hastaya 2 haftada bir intravenöz 
500 mg dozundan siklofosfamid tedavisi toplam 6 kür olacak şekilde veril-
di. Eş zamanlı olarak 375 mg/m2 dozundan rituksimab tedavisi uygulandı. 
Kreatinin değeri 2,3 mg/dl’ye kadar gerileyen hasta ayaktan takip edilmek 
üzere taburcu edildi. Taburculuk sonrası idrarda yanma şikayeti ile polikli-
niğe başvuran hastanın tam kan sayımında pansitopenisi olması ve idrar 
kültüründe Klebsiella pneumonia üremesi üzerine tekrar yatışı yapılarak int-
ravenöz antibiyoterapisi başlandı. Ancak takiplerinde hastada nefes darlığı 
ve nötropenik ateş tablosu gelişmesi üzerine hastanın tedavisi fungal ve 
bakteriyel pnömoniye yönelik olarak genişletildi. Hastalık aktivasyonu açı-
sından yapılan tomografide ve bronkoskopide alveolar hemoraji bulgusu 
saptanmadı. Genel durumu bozulan ve mekanik ventilasyon ihtiyacı doğan 
hasta entübe edilerek yoğun bakım ünitesine devredildi. ARDS tablosu geli-
şen hasta yoğun bakıma yatışının 3. gününde exitus oldu.
(2. Vaka) 28 yaş erkek hasta göz ve ellerde şişlik, hemoptizi, hipertansiyon, 
halsizlik şikâyeti ile Nisan 2017’de hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde 20 
paket/yıl sigara öyküsü dışında özellik olmayan hastanın sistem sorgusun-
da son 2 ayda 6 kg kaybı olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 
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160/100 Mm Hg olan hastanın cilt ve konjonktivalarda solukluğu ve bilate-
ral 1+ pretibiyal ödemi mevcuttu. Tam kan sayımında Hb 11,2 gr/dL olup, 
anemisi normokrom normositer nitelikteydi. Böbrek fonksiyon testinde kan 
üre nitrojeni 16 mg/dL, serum kreatinin değeri 2,8 mg/dL iken, albümini 3 
gr/dL idi. Sedimantasyon hızı 30 mm/sn, C-reaktif protein 3 mg/L ölçüldü. 
İdrar analizinde 10 eritrosit, 2 lökosit, 1+ proteini olan hastanın spot idrar 
protein/kreatinin oranı 9,5 olarak saptandı. idrar sedimentinde eritrosit si-
lendirleri mevcuttu. Serolojik tetkiklerde ANA negatif, ANCA negatif, komp-
leman değerleri normal iken, anti- GBM antikoru zayıf pozitifti. Hemoptizisi 
olması nedeniyle çekilen tomografide her iki akciğerde alveolar hemoraji 
ile uyumlu yaygın simetrik görünümlü konsolidasyon alanları, tomurcuk-
lanan ağaç dalı ve septal kalınlaşmalar görüldü. Reno-pulmoner sendrom 
etiyolojisini aydınlatmak için yapılan böbrek biyopsisindeki 26 glomerülün 
4’ünde sellüler kresent formasyonu, 9’unda fibrosellüler kresent formas-
yonu, 5’inde global glomerüloskleroz ve 1’inde segmental glomerülosk-
leroz mevcuttu. Ayrıca glomerüler yumakta hipertrofi, hipersellülariteye 
eşlik eden mezengial nodül formasyonları ve kapiller duvarda kalınlaşma 
ile karakterli nodüler glomerüloskleroz paterni mevcuttu. İmmünfloresan 
incelemede diffüz global glomerüler lineer IgG boyanması mevcuttu. Bu 
bulgularla hastada nodüler atipik antiglomerüler bazal membran hastalı-
ğı düşünülerek 3 gün 1000 metilprednizolon ve siklofosfamid tedavisine 
başlandı. Hemoptizisi nedeniyle plazma değişimine başlandı. İkinci seans 
plazmaferez sonrası hemoptizisinde ve oksijen ihtiyacında artış olan hasta 
yoğun bakım ünitesine devredildi. Takipte plazma değişimi ve immünsup-
resif tedavi ile hemoptizisi gerileyen ve mekanik ventilasyon ihtiyacı kaybo-
lan hasta tekrar servise devir alındı. Medikal tedaviye rağmen asidozu ve 
üremisi olan hastaya rutin hemodiyaliz uygulanmaya başlandı. Toplam 12 
seans plazmaferez uygulanması sonrasında tedaviye 2 haftada bir 500 mg 
dozundan parenteral siklofosfamid ve 1 mg/kg dozundan metilprednizolon 
ile devam edildi. İmmünsupresif tedavi altında febril nötropenisi ve kateter 
enfeksiyonu olan hastaya parenteral antibiyoterapi uygulandı. Hemoptizisi 
tekrarlamayan ve enfeksiyon kontrolü sağlanan hasta, steroid dozu azaltıla-
rak 3/hafta hemodiyaliz planıyla taburcu edildi. 
Sonuç: Sadece böbrek tutulumu ile giden Anti-GBM hastalığı veya akci-
ğer tutulumu eşlik ettiğinde ortaya çıkan Anti-GBM Sendromu ender gö-
rülen rahatsızlıklardır (1/1000000). Bu nadir hastalıkta anti-GBM antikorun 
yokluğu tanı konulmasını daha da güçleştirse de hızlı gelişimli proliferatif 
glomerülonefriti ve alveolar hemorajisi olan renopulmoner sendromlu has-
talarda antikorun negatif olduğu durumlarda bile Goodpasture sendromu 
ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. Goodpasture sendromunda altın 
standart tanı yöntemi olmasının yanında prognostik açıdan da değerli ipuç-
ları veren böbrek biyopsisi yapılarak tanı kesinleştirilmeli ve tedavi ivedilik-
le başlanmalıdır. Agresif immünsupresif tedavi ile son yıllarda sağkalımın 
artmış olması da gecikmeden tanı konarak tedavinin başlanmasını gerekli 
kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Goodpasture Sendromu, Atipik Anti-glomerüler Bazal 
Membran Hastalığı, Kresentik Glomerülonefrit

PS-044 Ertapenem ilişkili deliryum: olgu serisi
Necmi Eren1, Sibel Gökçay Bek1, Metin Ergül1, Hazel Ercan2, Berat 
Furkan Çayır2, Betül Kalender Gönüllü1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji 
Bilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç: Karbapenemler Gram-pozitif ve Gram-negatif organizmalara, özel-
likle genişletilmiş spektrum β laktamaz (ESBL) üreten Enterobacteriaceae 
suşlarına bağlı ciddi enfeksiyonlarda kullanımı yaygın hale gelen antibiyo-
tiklerdendir. Ertapenem, günde tek doz, intramusküler kullanımı olması ve 
hastane yatış süresini kısaltmaya imkan vermesi nedeniyle karbapenem 
grubu antibiyotikler arasında ayrı yere sahiptir. Karbapenemlerin artan 
oranda kullanımına bağlı olarak nadir görüldüğü düşünülen nörolojik yan 
etkiler bildirilmeye başlanmıştır. Burada da ertapenem tedavisi altında iken 
deliryum tablosu gelişen dört olgu sunulmuştur. 
Olgu: Olgu 1: Ellidokuz yaşında erkek hasta kolon karsinomu tanısıyla ke-
moterapi (KT) (kapesitabin, oksaliplatin) aldıktan sonra bulantı, kusma, 
ishal şikayeti nedeniyle acil servisimize başvurdu. Özgeçmişinde koroner 
arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı (KBH), kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı (KOAH) olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde (FM): cilt turgor-
tonusu azalmış, akciğerde dinlemekle solunum sesleri kaba, yer yer ron-
küsleri mevcuttu. Laboratuvar tetkikleri: üre: 248mg/dl, kreatinin (Cr): 10 
mg/dl, Na: 136 mEq/L, K: 4.7 mEq/L, diğer sonuçlar tabloda gösterilmiştir. 
Üremik yakınmaları nedeniyle geçici juguler kateter takılarak hemodiyalize 
alındı. Hastanın balgam kültüründe Escherichia Coli (E. Coli) üremesi ne-
deniyle ertapenem 1x500 mg/gün intravenöz (IV) ve klaritromisin 2x500 
mg/gün başlandı. Ertapenem tedavisinin 6.gününde, hastada kendi kendine 
konuşma, huzursuzluk, odada olmayan kişileri varmış gibi görme, zamanı 
ve mekanı karıştırma şikayetleri olması üzerine psikiyatri ile konsulte edildi. 
Hastada hiperaktif deliryum düşünüldü ve haloperidol tedavisine başlandı. 
Tedavisindeki ertapenem, meropenem 2x500mg/gün IV ile değiştirildi. Me-
ropenem tedavisinin 14. gününde deliryum tablosu geriledi.
Olgu 2: Altmış altı yaşında, erkek hasta evre IV KBH tanısı ile takip edilmek-
te iken 5 gündür ateş, öksürük, balgam şikayetleri olması üzerine pnömoni 
ön tanısı ile servisimize yatırıldı. Laboratuvar sonuçları tablodadır. Has-
taya piperasilin/tazobaktam 2x2.25 gr/gün IV ve klaritromisin 2x500 mg/
gün başlandı ancak tedavi yanıtı olmaması ve C-reaktif protein (CRP) artışı 
nedeniyle tedavisi ertapenem 1x500 mg/gün IV ile değiştirildi. Ertapenem 
tedavisinin dördüncü gününde hastada sorulara amacına uygun yanıt ver-
mede kısıtlılık, uykuya meyil, bilinç konfü, zaman kavramı bozulmuş, dik-
kat azalmış, gerçeği değerlendirmesi azalmış, görsel varsanılar mevcuttu. 
Kranial bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi patoloji saptanmadı. Psikiyatri ile 
konsülte edilerek deliryum tanısıyla haloperidol başlandı. Ertapenem ke-
silerek imipenem 1x500 mg/gün IV tedavisine geçildikten 48 saat sonra 
deliryum tablosu geriledi.
Olgu 3: Altmış dokuz yaşında erkek hasta, 20 yıldır DM tip 2 tanısı ile takip 
edilmekte iken son 3 aydır sol ayağında olan nekrotik yara nedeniyle ya-
tırıldı. Laboratuvar sonuçları tabloda sunulmuştur. Diyabetik ayak nedeni 
ile ertapenem 1x1000 mg/gün IV tedavisi başlandı. Ertapenem tedavisinin 
7. gününde hastanın yakınlarını tanımama, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı, 
kendi kendine konuşma, duvarda hayali resimler görme şikayetleri geliş-
mesi üzerine kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRI) çekildi patoloji 
saptanmadı. Deliryum tanısı konularak haloperidol tedavisi başlandı. Erta-
peneme bağlı olduğu düsünülerek ertapenem tedavisi 13. gününde kesildi. 
Yerine imipenem 1x500 mg/gün IV başlandı. Ertapenem kesildikten 6 gün 
sonra deliryum tablosunda gerileme oldu.
Olgu 4: Altmış altı yaşında sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi uygula-
yan erkek hasta KBH, HT, DM tip 2 tanıları ile takip edilmekte iken üç gündür 
olan üşüme, titreme, idrarda yanma şikayetleri ile yatırıldı. İdrar yolu enfek-
siyonu düsünülerek ertapenem 1x500 mg/gün IV tedavisi başlandı. İdrar 
kültüründe ESBL (+) E. Coli üremesi saptandı. Tedavisinin ikinci gününde 
hastada bilinç bozuklugu ve dezoryantasyon gelişti. Deliryum tablosunda 
olduğu düşünülerek hasta nöroloji ve psikiyatriye danışıldı. Kraniyal BT çe-
kildi ve akut patoloji saptanmadı. Deliryum tablosunun yanında CRP artışı 
da olan hastanın ertapenem tedavisi 14. gününde kesilerek meropenem 
1x500 mg/gün IV tedavisine geçildi. Meropenem tedavisine geçildikten 7 
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gün sonra hastanın deliryum tablosu geriledi.
Sonuç: Ertapenem’in asıl atılım yeri böbreklerdir (%80) ve böbrek yetmez-
liği durumunda 4.5 saat olan yarılanma ömrü 14 saate kadar uzayabilmek-
tedir. Kimyasal özellikleri nedeniyle ertapenem diğer karbapenemlere göre 
daha lipofilik yapıdadır ve proteinlere bağlanma oranı daha yüksektir. Kar-
bapenemlere bağlı en sık nörolojik yan etkiler nöbet olarak bildirilmiştir. 
İmipeneme bağlı nöbet görülme oranı %3-33 olarak gözlenmiştir. Bu oran 
meropenem ve özellikle ertapenem ya da doripenem’de (%0.5 civarında) 
daha düşük olarak bildirilmiştir. Karbapenem ile ilişkili nörolojik yan etkile-
rin gelişimi için santral sinir sistemi hastalığı, böbrek yetmezliği gibi faktör-
lerin kolaylaştırıcı olduğu düşünülmektedir. KBH’da doz ayarı yapılmadan 
ertapenem verilmesi sonrasında santral nörolojik yan etkiler bildirilmiş olsa 
da uygun dozda ertapenem verilmesi ile ilişkili nörolojik yan etkiler az sayı-
da olgu sunumu olarak bildirilmiştir. Bizim olgu serimizde de uygun dozda 
ertapenem verilmesine rağmen deliryum gelişmesi, KBH’da önerilenden de 
daha düşük dozda ertapenem verilmesi gerekebileceğini düşündürmekte-
dir. Olguların üçünün 65 yaşından büyük olması, hepsinin erkek olması, 
tümünde hipoalbüminemi olması, böbrek yetmezliği dışında ileri yaş, erkek 
cinsiyetin ve hipoalbümineminin de ertapeneme bağlı santral nörolojik yan 
etki gelişmesi için risk faktörü olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deliryum, Ertapenem, Kronik Böbrek Hastalığı

Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar ve-
rileri

Vaka 1 Vaka 2 Vaka 3 Vaka 4

Demografik özellikler

Yaş 59 66 69 66

Cinsiyet erkek erkek erkek erkek

Ertapenem dozu 1x500 mg 1x500 mg 1x1000 mg 1x500 mg

Toplam ertapenem dozu 3000 mg 2000 mg 13000 mg 14000 mg

Laboratuvar tetkileri

Lökosit (/µl) 6100 4800 12000 15000

Hemoglobin (gr/dl) 9.5 9.2 10.9 7.6

C-reaktif protein (mg/dl) 25 9.4 20.5 24

Sedimentasyon (mm/
saat) 25 48 89 87

Trombosit (/µl) 227000 239000 295000 299000

Üre (mg/dl) 230 178 33 195

Kreatinin (mg/dl) 8.4 5.3 0.74 8.2

pH 7.39 7.2 7.4 7.43

HCO3 (mMol/L) 14.2 13 26 23

Sodyum (mEq/L) 136 130 132 135

Potasyum (mEq/L) 4.7 3.6 4.99 3.5

Kalsiyum (mg/dl) 7.1 8.3 8.9 9.6

Total protein (gr/dL) 3.9 6.3 6.23 7.39

Albümin (gr/dL) 2 2.59 2.7 2.8

CKD-EPI 
(ml/dak/1.73 m²)

6.2 15 105 10

Klinik bulgular ve sonuç

Semptomların başlama 
zamanı (gün) 6 4 7 2

Ertapenem kesilmesi 
sonrası düzelme (gün) 14 2 6 7

PS-045 MHY9 ilişkili hastalıklar: farklı bir tablo farklı bir tanı
Sibel Gökçay Bek, Necmi Eren, Metin Ergül, Betül Kalender Gönüllü
Kocaeli Universitesi, Nefroloji Departmanı
Amaç: MHY9 ilişkili hastalıklar çok nadiren görülür. İşitme kaybı, trombo-
sitopeni ve renal fonksiyon kaybı ile gelen hangi hastada genetik mutasyon 
istenmeli ve hasta nasıl takip edilmelidir. 
Olgu: MHY9 ilişkili hastalıklarda non muscle miyozin heavy chain IIA 
(NMMHC IIA) proteinini kodlayan miyozin ağır zincir 9 (miyozin heavy cha-
in 9-MYH9) geninde mutasyonlar sonucu farklı klinik sendromlar (Epstein 
syndrome, Fechter syndrome, Sebastian syndrome, May-Hegglin) ortaya 
çıkar. NMMHC IIA’nın temel fonksiyonları hücrenin hareketliliği, megakar-
yosit kontraksiyonu ve sitoplazmik yapının korunmasıdır. Megakaryosit-
lerde proteinin bulunmaması defektif megakaryopoez ile trombositopeni-
ye, trombositlerde bulunmaması ise şekil bozukluğu ile makro trombosit 
oluşumuna yol açar. Lökositlerde inklüzyon cisimciği periferik yaymada 
saptanan tipik bir bulgudur. Proteinin farklı doku ve organlarda sentezlene-
memesi sonucu nonhematolojik bulgulardan nefrit, nörosensöriyel işitme 
kaybı ve katarakt gelişebilir. 
25 yaşında kadın hasta thrombositopeni, nörosensöriyel işitme kaybı ve 
son dönem böbrek hastalığı tablosunda refere edildi. Hastanın MHY9 gen 
NM_002473.5 p.R702C heterozigot mutasyonu olduğu ve tekrarlayan 
burun ve diş eti kanaması olduğu, anemisi, menorajisi olduğu öğrenildi. 
Katarakt bulgusu olmadığı görüldü. Hastanın daha önce idiyopatik trom-
bositopeni tanısı ile tekrarlayan defalar IVIG ve prednisolone tedavisi aldığı 
ardından azathioprine 300 mg/günlük denendiği fakat yanıt alınamadığı öğ-
renildi. Nefrotik sendromu gelişen günlük 1.6 gr proteinürisi ve hematürisi 
olan hastaya 3 yıl önce renal biyopsi yapıldı. Biyopside global ve segmental 
sklerozu olan, yaygın tubulo-interstisyel hasarı olan hasta Alport sendromu 
olarak kabul edilip takibe alındı. Periferik yaymada Döhle cisimcikleri gö-
rülen hastanın kemik iliği incelemesinde artmış megakaryositler, azalmış 
trombosit tomurcukları ve artmış retikülin gelişimi izlendi. Hastanın mevcut 
tablosunun MHY9 ilişkili hastalık ile uyumlu olduğu tekrarlayan tetkikler 
sonrası anlaşılmıştır. 
Sonuç: İşitme kaybı, trombositopeni ve renal fonksiyon kaybı ile gelen 
hastalarda MHY9 ilişkili sendrom akla gelmelidir. Literürde çok az sayıda 
biyopsi ve genetik mutasyonla desteklenmiş vaka olduğundan akılda tu-
tulması gereken bu hastalığın daha iyi bilinmesi için her vakanın ayrıntılı 
değerlendirilmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: MHY9 ilişkili hastalıklar, renal fonksiyon kaybı, nöro-
sensöriyel işitme kaybı
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PS-046 Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Hastalarında 
Fibroblast Büyüme Faktör 23 ile Arteriyel Sertlik ve Ateroskleroz 
İlişkisi
Melahat Çoban, Ayça İnci, Üstün Yılmaz, Semih Gül, Bekir Erol, Hamit 
Yaşar Ellidağ, Yıldız Kılar Sözel, Süleyman Dolu, Abdi Metin Sarıkaya, 
Emre Asiltürk, Ümmühan Maden
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) hastala-
rında kardiyovasküler (KV) olaylar artmış mortalite ve morbiditenin en sık 
nedenidir. Kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında, tahmini glomerüler 
filtrasyon hızı (eGFH) azaldıkça serum fibroblast büyüme faktör-23 (FGF-
23) artarken, serum soluble klotho (s-KL) azalır. Çalışmamızın amacı, pre-
diyaliz farklı KBH evrelerindeki erişkin ODPBH hastalarında; serum FGF-23 
ile brakial-ayak bileği nabız hızı (baNDH) ile belirlenen arteriyel sertlik (AS) 
ve karotis arter intima-media kalınlığı (KA-IMK) ile belirlenen aheroskleroz 
gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışma Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde takipli ortalama yaşı 47,8±13,9 olan 36(41,9%) erkek ve or-
talama yaşı 49,5±13,9 olan 50(58,1%) kadın toplam 86 ODPBH hastası ile 
yapıldı. Hastalar yaş ve cinsiyet benzer 47 (25(53,2%) kadın) sağlıklı kont-
rol grubu ile karşılaştırıldı. BaNDH ile AS ve KA-IMK ile ateroskleroz gelişimi 
araştırıldı. KA-IMK>9 mm değeri artmış ateroskleroz olarak kabul edildi. 
Serum FGF-23 and s-KL düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELİSA) kiti ile hesaplandı. Değişkenlerin dağınık şekilde dağılımı nedeniyle, 
FGF-23 ve s-KL’nın istatistiksel hesaplamaları log10 ile yapıldı.
Bulgular: Ortalama sistolik kan basıncı (BP) 129±17mmHg, diastolik BP 
87±11mmHg idi. 6(7%) hastada diabetes mellitus, 56(65,1%) hastada 
hipertansiyon saptandı. Hastaların 15(17,4%)’i anjiotensin konverting 
enzim inhibitor, 27(31,4%)’si anjiotensin II reseptör blokör, 20(23,3%)’si 
kalsiyum (Ca) kanal blokör, 4(4,7%)’ü alfa-blokör, 15(17,4%)’i beta-
blokör, 4(4,7%)’ü diüretik kullanıyordu. KBH evrelerine göre hastaların 
46(53,5%)’sı evre 1-2, 32(37,2%)’si evre 3-4, 8(9,3%)’i prediyaliz evre 5 
idi. Ortalama kreatinine 1,52±0,87 mg/dL, eGFH 61±30 mL/min/1.73 m2 
idi. Ortalama high sensitive C-reaktif protein (hs-CRP),intact paratiroid hor-
mon (iPTH), serum Ca (Cas) X serum fosfat (Ps) çarpımı, 25hidroksi(OH)
Vitamin(Vit)D3,1,25(OH)2VitD3 sırasıyla 2,72±2,55 mg/L, 82±50 pg/mL, 
29,24±6,16 mg/dL, 19,75±13,49 ng/mL,27,57±20,82 ng/mL idi. Ortalama 
log10 FGF-23 2,43±0,41 pg/mL, log10 s-KL 1,28±0,09 ng/ml idi. Ortalama 
baNDH 7,48±1,68 m/sec, KA-IMK 0,63±0,14 mm idi. Farklı KBH evrele-
rindeki hastalarda, sağlıklı bireylere göre SKB (p=0,003), DKB (p=0,002), 
hs-CRP(p= 0,00), kreatinine, iPTH, 1,25(OH)2VitD3, log10 FGF-23, baNDH, 
KA-IMK (p<0,001) yüksek, eGFH, log10 s-KL (p<0,001) düşüktü. Evre 1-2 
hastalarda, ileri evrelere göre eGFH, 1,25(OH)2VitD3, log10 FGF-23 yüksek, 
kreatinine, hs-CRP, iPTH, s-KL, baNDH, KA-IMK düşüktü. FGF-23>285,03 
olanlarda, FGF-23<=285,03 olanlara göre yaş (p=0,004), kreatinine, iPTH 
(p=0,001), baNDH (p=0,004), KA-IMK (p=0,003) yüksek, eGFH(p=0,001), 
1,25(OH)2VitD3 (p<0,001) düşüktü. FGF-23 ile yaş (p=0,001), kreatinine, 
iPTH, 1,25(OH)2VitD3 (p<0,001), baNDH (p=0,002), KA-IMK (p=0,005) 
anlamlı, eGFH (p<0,001) ters koreleydi. 
Sonuç: ODPBH hastalarında böbrek yetmezliği evresi ilerledikçe serum 
FGF-23 düzeyleri artarken, serum s-KL düzeyleri azaldı. Sağlıklı bireylere 
göre ve erken böbrek yetmezliğindeki hastalara göre, ileri evre böbrek yet-
mezliği olan ODPBH hastalarında artmış AS ve ateroskleroz gelişimi gözlen-
di. ODPBH hastalarında artan serum FGF-23 düzeyleri ile AS ve ateroskleroz 
gelişimi arasında ilişki saptandı. FGF-23’ün myokard hücreleri üzerindeki 
etkisi, böbrek ve paratiroid bez üzerindeki etkisinden farklı olarak, s-KL’dan 
bağımsızdır.Çalışmamıza göre ODPBH hastalarında artan serum FGF-23 
düzeyleri ile, artmış AS ve ateroskleroz gelişimi arasında, s-KL’dan bağımsız 
ilişki saptandı. ADPKD hastalarında FGF-23’ün periferik damarlar üzerindeki 
etkisi, myokardiyal hücrelerdekine benzer şekilde s-KL’dan bağımsızdır.
Anahtar Kelimeler: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Fib-
roblast büyüme faktör-23, Soluble klotho, Arteriyel sertlik, Ateroskleroz

PS-047 Crush sendromu
Tural Pashayev, Nursel Çalık Başaran, Yunus Erdem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları ABD, Ankara
Denizlerdeki Dalga ile Gelen Böbrek Yetmezliği
Giriş: Akut böbrek hasarının nedenleri arasında “crush sendromu ve rab-
domyoliz” önemli bir yer tutmaktadır. Rabdomyoliz ağır travma veya trav-
ma dışı nedenlere bağlı görülmektedir. Bu olgu ile denize girerken kıyıda 
dalgaya maruz kalan bir hastada gelişen rabdomyoliz ve skut böbrek hasarı 
özetlenecektir. 
Olgu: Hipertansiyon dışında bilinen dahili bir hastalığı olmayan 64 yaşında 
bir kadın hasta tatilde eşi ile birlikte denize girerken dalga çarpmasına bağlı 
yere düşmüş. Sonrasında özellikle alt ekstremite proksimal kaslarında ağ-
rısı olmuş ve bir süre yerinden kalkamamış. Daha sonra günlük hayatına 
dönen hastanın kas ağrıları olması üzerine non-steroidal antiinflamatuar 
ilaç almış. Sonraki iki gün içinde baş ağrısı olması üzerine normalde aldığı 
anjiotensin reseptör blokör ilacından ek bir doz daha almış. Ancak takibe-
den iki gün içerisinde idrar miktarında azalma, idrar renginde koyulaşma 
ve kan basıncı yüksek seyretmesi üzerine hastaneye başvurmuş. Yapılan 
tetkiklerinde serum kreatinin: 7.3 mg/dl, kreatin kinaz (CK): 42000 ng/ml 
saptanmış. Hastanın anürisinin devam etmesi üzerine hastaya sıvı ve 120 
mg furosemid infüzyon verilmiş. Hasta ileri tetkik ve tedavi için Hacette-
pe Üniversitesi Hastanesine başvurdu ve servise kabul edildi. Öyküsünde 
hastanın semptomu olmamasına rağmen CK değerlerinin 800-1200 ng/
ml arasında seyrettiği, aralıklı statin kullandığı öğrenildi. Fizik muayenesi, 
KB:140/90 mmhg, bilateral akciğer bazallerinde ince raller dışında nor-
maldi. Bakılan kreatinin: 7.6 mg/dl, CK:14372 ng/ml, LDH: 537 U/l, idrar 
dansitesi:1030, elektrolitleri normal, kan pH: 7.38 idi. Üriner sistem ultra-
sonografisi normaldi. Hastaya intravenöz serum fizyolojik başlandı. Ancak 
takibinde anürisi devam eden ve kreatinin 10.7 mg/dl’ye yükselen hastaya 
dört seans hemodiyaliz uygulandı, bunun ardından idrar çıkışı başladı ve 
günler içerisinde normale döndü. Birinci hafta sonunda hiponatremi ve po-
liuri görüldü. Peroral sodyum klorür 3-6 g/gün, kan basıncı kontrolü için 
karvedilol ve sıvı dengesi için çıkardığı kadar su alması sağlandı. Takibinde 
kreatinin: 2.5 mg/dl, serum CK: 340 ng/ml, LDH: 312 U/L olan, idrar çıkışı 
normale dönen, elektrolit dengesizliği olmayan hasta ayaktan takipe gelmek 
üzere taburcu edildi. 
Tartışma: “Crush sendromu” travma nedenli rabdomyolize bağlı akut tü-
büler nekrozun görüldüğü akut böbrek hasarı olarak tanımlanır ve vaka-
ların çoğu doğal afetler sırasında gözlenir. Bu olgu ile altta yatan, tanısı 
tam konulmamış bir myopati varlığında deniz kıyısındaki sert bir dalganın 
da benzeri bir tabloya yol açabileceğine dikkat çekilmek istenmiştir. Ayrıca 
aralıklı statin kullanımının da rabdomyoliz ve ilişkili ATN tablosunun geliş-
mesine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmüştür. Sonuç olarak, düşük 
travmalarda bile beklenenden daha ağır kas semptomları olan kişilerde rab-
domyoliz gelişimi akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Crush sendromu, Akut böbrek hasarı, Dalga
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PS-048 Glukozüri Saptadım; Ne Düşünmeliyim?
Kubra Kaynar1, Canan Şehit2, Arif Mansur Coşar3, Gül Cebecioğlu 
Hasançebi2, Muammer Cansız1, Şükrü Ulusoy1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı,Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Trabzon
Amaç: Glukozüri, idrarda ölçülebilen düzeylerde glukoz atılımı olarak tanım-
lanmıştır. Bu vakalarda, ilk aşamada diabetes mellitus (DM) ya da bozulmuş 
glukoz toleransı araştırılması önerilmektedir. Plazma glukoz konsantrasyo-
nu, plazma insülin düzeyi ve glikozile hemoglobin değerleri normal olan, 
glukozürili hastalarda renal glukozüri akla gelmesi gerekmektedir. Kulla-
nılan tarama kriterlerine göre değişmekle beraber, genel toplumda renal 
glukozüri insidansı yaklaşık olarak % 0.29 olarak bildirilmiştir. Burada, 33 
yaşına kadar tanı almamış ağız kuruluğu ve susama dışında ek bir şikayeti 
olmayan renal glukozüri teşhisi yapılan kadın hasta sunulmuştur. Bu vaka 
ile DM dışında glukozüriye neden olabilen başka durumların da varlığına 
dikkat çekilmek istenmiştir. 
Olgu: 33 yaşındaki bayan hasta, kabızlık ve şişkinlik şikayeti ile başvur-
duğu gastroenteroloji polikliniğinde yapılan tam idrar analizinde glukozüri 
saptanması üzerine nefroloji polikliniğine yönlendirildi. Hastanın öyküsün-
de çocukluğundan beri ağız kuruluğu, susama, sık idrara çıkma, uzun yol 
yolculukları sırasında tuvalet ihtiyacı nedeniyle sık mola isteğinde bulunma 
ve sık vajinal mantar infeksiyonu geçirme şikayetlerinin olduğu öğrenildi. 
Soygeçmişinde ağabeyinde diabetes mellitus öyküsü olup anne ve babası 
arasında akraba evliliği yoktu. Vajinal topikal klorheksidin + hiyaluronik asit 
içeren jel dışında hiçbir ilaç kullanmayan hastanın, yapılan fizik muayene-
sinde kan basıncı her iki koldan da 110/70 mm Hg olup sistem muayeneleri 
doğal saptandı. İki kere bakılan idrar analizinde, dansite 1.037 ve 1.035 iken 
glukoz konsantrasyonu 1000 mg/dL olarak bulundu. Gebelik testi negatif 
olan hastanın (serum HCG <0.5mIU/mL), açlık kan şekeri 86 mg/dL, Hb A1c 
%5.4, C-peptid 2.21 ng/mL (0.9-7.1), insülin düzeyi 8.35 µIU/mL (<29.1), 
HOMA-IR (insülin direnci): 1.77 mg/dL (<2.5), serum ürik asit düzeyi: 2.8 
mg/dL, fosfor düzeyi: 3.54 mg/dL, bikarbonat düzeyi: 25.5 mmol/L, Na: 
137 mEq/L, K: 4.3 mEq/L, BUN:14 mg/dL, kreatinin:0.56 mg/dL, CKD epi 
formülü ile glomerül filtrasyon hızı: 124 mL/dk/1.73 m2, 24 saatlik idrar 
biriktirilerek hesaplanan kreatinin klirensi: 131.1 mL/dakika, proteinüri 96.7 
mg/gün, albuminüri <13.2 mg/gün, fraksiyonel ürik asit atılımı %10.1, fos-
for atılımı %10.7 olup normal sınırlardaydı. Hastada 47.8 g/gün glukozüri 
mevcuttu. Günlük glomerüler glukoz filtrasyonu 153.6 g olan hastanın idrar 
ile %31 oranında glukoz atılımı olduğu hesaplandı. Öyküsünde ve muaye-
nesinde nefrolitiazis bulgusu olmayan hastanın ultrasonografisi ve direkt 
üriner sistem grafisinde nefrolitiazis saptanmadığı (figür 1) için sistinüri 
açısından ileri tetkike gerek duyulmadı. Hastanın anne ve babasından yapı-
lan idrar analizleri normal olarak saptandı. 
Sonuç: Normal şartlar altında, böbrekler plazma glukozunun %100’ünü 
[yaklaşık her gün 180 g (1 mol) glukozu] hem filtre eder hem de proksimal 
tübüller vasıtasıyla geri emer. Bu şekilde, renal glukoneogenezin (15-55 g/
gün) dışında da organizmanın glukoz ekonomisine katkıda bulunurlar. Sağ-
lıklı erişkinlerin idrarında günde 0.5 g’dan daha az (0.03-0.3 g/gün arası) 
glukoz atılması beklenir. Bu değerlerin üzerinde glukozun idrarda atılması 
durumu ya proksimal tübül epitelinin geri emilim kapasitesinin üzerinde 
glukozun glomerülden filtre edilmesinden (hiperglisemik durumlar) ya da 
proksimal tübül epitelinde glukoz transportunu yapan proteinlerin genetik 
defekte [inkomplet otozomal resesif (OR)] bağlı eksikliklerinden kaynak-
lanmaktadır. Olgumuzun ebeveynlerinde glukozüri olmayıp akraba evliliği 
öyküsü de yoktu (OR genetik hastalıklar her kuşakta kendini göstermemek-
tedir). Ailesel renal glukozüri, çoğunlukla 16. kromozomda (16p11.2) loka-
lize olan renal sodyum glukoz transporter 2 (SGLT2) genindeki (diğer adıyla 
SLC5A2 geni) mutasyonlar sonucu gelişen nadir bir hastalıktır. Genelde re-
nal glukozüri benign bir durum olup dehidratasyonun ve kandidiazisin ön-
lenmesi dışında spesifik bir tedaviye gerek duyulmamaktadır. Ancak ayırıcı 
tanısında, DM, Fankoni sendromu (fosfatüri, amino asitüri, bikarbonatüri, 
proteinüri, glukozüri, sistinüri), gebeliğe bağlı glukozüri, akut piyelonefrit, 

fokal segmental glomeruloskleroz araştırılmalıdır. Hastamızda, Fankoni 
sendromu için tanısal testlerden olan fosfatüri, metabolik asidoz, proteinü-
ri, nefrolitiazis saptanmamıştır. İdrar analizinde püyüri görülmeyip gebelik 
testi de negatif bulunmuştur. Sonuç olarak çocukluğundan beri poliüri, po-
lidipsi ve kandidiazis öyküsü olan hastanın tanısı 33 yaşında konulmuş olup 
hastalarda tam idrar tetkiki istenmeden sadece kan tahlilleri yapılmasının 
eksik bir değerlendirmeye neden olabileceği görülmüştür. Ayrıca glukozüri-
si olan hastalarda poliürik olsalar bile artmış idrar osmolaritesine bağlı idrar 
dansitesinin 1.030’un üzerinde saptanabileceği akılda tutulmalıdır. Bu vaka 
ile klinisyene ailesel renal glukozüri hatırlatılmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ailesel Renal Glukozüri, Masum Poliüri, Öglisemi

Figür 1

Direkt üriner sistem grafisinde nefrolitiazis saptanmadı
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PS-049 Yoğun bakım hastalarında hipoalbüminemi ve akut böbrek 
hasarı ilişkisi
Zeki Aydın1, Yalçın Tayşı2, Mustafa Güneş3

1Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
2Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Hemodiyaliz, Kocaeli
3Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli
Amaç: Bu çalışmaının amacı yoğun bakım hastalarında hipoalbumineminin 
sıklığını tespit etmek ve hipoalbumineminin akut böbrek hasarı (ABH) ile 
ilişkisini incelemektir.
Gereç-Yöntem: Darıca Farabi Devlet Hastanesi 2 düzey erişkin yoğun ba-
kım ünitesine kabul edilmiş 94 hasta incelenmiştir. Hipoalbüminemi olarak 
plazma düzeyinin <3.5 g/dl’nin altında olması kabul edilmiştir. ABH tanımı 
Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) klavuzuna göre ya-
pılmıştır.
Bulgular: Toplamda 94 yoğun bakım hastası incelendi (%52.1’i kadın ve 
ortalama yaş 51.1±18.7 yıl). Hastaların %70’inde yoğun bakım kabulün-
de hipoalbüminemi mevcuttu. 94 hastanın yarısında ABH gelişirken, 10 
(%10.6) hastada hemodiyaliz ihtiyacı oldu. Hipoalbüminemisi olan hasta-
ların % 53.8’inde ABH gelişirken, Albümin düzeyi normal olan hastaların 
%33’ünde ABH gelişti. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
mevcuttu (p<0.001). 
Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma yoğun bakım kabulündeki hipoalbümine-
minin ABH için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Hipoalbüminemi, Yoğun bakım 
ünitesi

PS-050 Pan Olgusunda Akut Tromboze Renal Arter Stenozunun 
Endovasküler Stent İle Basarılı Tedavisi
Arif Kuş1, Levent Aktaş1, Ebru Gök Oğuz2, Sanem Öztekin1, Gülay Ulusoy 
Oktay2, Mehmet Deniz Aylı2, Kadir Gökhan Atılgan2, Seyit İbrahim 
Akdağ1, Onur Ergun3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi,Dahiliye Ana bilim dalı,Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi,Nefroloji Ana bilim dalı,Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi,Radyoloji Ana bilim dalı,Ankara
Amaç: Poliarteritis nodoza (PAN) orta ve küçük çap damarları etkileyen pri-
mer sistemik nekrotizan vaskülittir. Sıklıkla damar tutulumu ile gider. Renal 
tutulum, perinefrik kanama veya hipertansiyon gibi birçok bulguyla birlikte 
hastaların % 80-100’ündebulunur. Böbrek içi arkuat arterlerin ve renal ar-
terlerin vaskülitine bağlı renal iskemi ve multiple renal infarktüsler, renovas-
küler hipertansiyona ve böbrek yetmezliğine yol açabilir (1). Aşağıda akut 
tromboze renal arter stenozu ile kliniğimizde başarılı tedavi ettiğimiz PAN 
tanılı olgumuz sunulmuştur.
Olgu: 58 yaşında erkek hasta 2 gün önce başlayan idrar yapamama şikayeti 
ile acil servisimize başvurdu. Hastanın idrar yapamama dışında ek şikayeti 
yok. Acil servis şartlarında bakılan üre:78 mg/dl, kreatinin:3.89mg/dl Na: 
130 mEq/L K: 6.6 mEq/L, pH: 7.32 HCO3: 15mmol/L saptandı. Hastanın 
üriner ultrasonografisinde postrenal akut böbrek yetmezliği bulgusuna 
rastlanmadı. Foley idrar sondası takılan hastada idrar çıkışı 20 cc/ 8 saat 
oldu. Hastanın nefrotoksik ajan kullanmadığı, dehidratasyona sebep olacak 
klinik öyküsünün olmadığı ve kontrastlı tetkik çektirmediği öğrenildi. Fizik 
muayenede bilinci açık, koopere ve oryante olan hastanın nörolojik muaye-
nesi doğaldı. Kardiyak muayenesinde S1,S2 pozitif, ek ses yoktu. Solunum 
muayenesinde bazalde ince raller bilateral saptandı. Gastrointestinal sis-
tem muayenesinde inspeksiyonla patolojik görünüm saptanmadı. Defans 
ve reboundu yoktu. Bilateral pretibial ödem saptanmadı. Periferik nabızlar 
palpable, skleralar non-ikterik ve tiroid non-palpabldı. Lenfadenopati sap-
tanmadı. Hastanın 2005 yılında kontrolsüz hipertansiyonu olması üzerine 
yapılan incelemelerde bilateral renal arterlerde stenoz saptandığı, klinik, 
laboratuar ve görüntüleme yöntemleriyle poliarteritis nodosa tanısı aldığı 
öğrenildi. Ayrıca o dönemde sağ renal artere stent takıldığı öğrenildi. Uzun 
süre steroid tedavisi alan hastanın son 1 yıldır tedavi almadığı öğrenildi.
Bilinen bazal kreatinin değeri 0.9 mg/dl olan hasta klinik, laboratuar ve gö-
rüntüleme yöntemleriyle anürik akut böbrek hasarı ön tanısı ile ileri tetkik ve 
tedavi amacıyla servisimize yatırıldı.
Acil şartlarda yapılan renal doppler ultrasonografisinde sol renal arter göz-
lenemedi. Sol böbrekte akım izlenmedi. Sağ böbrekte segmenter arterlerde 
akım izlendi. Sadece hiler bölgede segmental olarak izlenebilen sağ renal 
arterde akım mevcuttu. Bunun üzerine hasta girişimsel radyolojiye stent 
trombozu nedeniyle konsulte edildi. Renal arter anjiyografisi, akabinde giri-
şimsel işlem yapıldı, işlemler sonrası hemodiyaliz planlandı. 
Hastanın çekilen anjiyografisinde, sağ renal arter stent lümeninde ileri dere-
ce darlığa neden olan trombüs formasyonu gözlendi. Sol renal arterde yer 
yer belirgin preokliziv darlığa neden olan miks ve yumuşak plaklar ve duvar 
düzensizliği vardı. Solda belirgin olmak üzere her iki böbrek hipoperfüze 
görünümdeydi. BT anjiyografi sonrası, girişimsel radyoloji tarafından yapı-
lan anjiyogramda, stent içerisinde belirgin akım izlenememekle birlikte geç 
fazda stent distalindeki sağ renal arterde minimal akım görüldü (resim1).
Sağ renal arter selektif olarak kateterize edildi. Oklüzyon kılavuz tel ve kate-
ter manipülasyonlarıyla geçildi. Stentinin içerisine 6x18 mm boyutlu balon 
açılımlı stent yerleştirildi. Stentin tam açılmaması üzerine içerisine ve orifis 
düzeyine 6x20 mm balon kateter ile mükerrer anjiyoplasti uygulandı (re-
sim2).
İşlem esnasında 5000Ü heparin verildi. İşlemler sonrası hasta hemodiyali-
ze alındı. Hemodiyaliz işlemi sırasında hastanın idrar çıkışı gözlendi. Stent 
içine stent yerleştirildikten sonra hasta idrar sondası ile aldığı çıkardığı ta-
kibi yapıldı. Böbrek fonksiyon testleri ve elektrolit değerleri günlük takip 
edildi. Takiplerinde 3 gün poliürik seyreden hastanın kreatinin değerleri de 
5.6’gr/dl den 1.1 gr/dl’e geriledi. Diyaliz ihtiyacı olmadı. Hastaya PAN için 
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deltacortil 5 mg 1x1, girişimsel radyoloji önerisiyle klopidogrel 3 ay1x1, 
aspirin 1x300mg, hipertansiyon için nifedipin 2x30 mg reçete edilerek ta-
burcu edildi.
Sonuç: Renal arter trombozu (RAT), seyrek, ancak ciddi ve çoğunlukla 
yanlış teşhis edilen, nadir bir durumdur. RAT’ın, PAN’lı olgularda ki sıklığı 
bilinmemekle birlikte, renal infarktüsün nadir sebebleri arasındadır. Renal 
enfarktüsün prevalansı 14/1000 bulunmaktadır. Renal enfarktüs 14.000 
binin üzerinde oluşan bir otopsi serisinde, yaklaşık 200’ün vaka üzerinde 
tespit edilmiştir (2). RAT’ın kliniğinde, yan ağrısı ve/veya karın ağrısı ge-
nellikle bulunmaktadır. Buna ek olarak ateş, bulantı ve kusma mevcuttur. 
Oliguri nadiren bulunur (3). Olgumuza benzer şekilde anürik akut böbrek 
teşhisi konularak kliniğimize kabul edildi. USG’de normal olan böbreklerin 
doopler USG’de stentli renal arterde tromboz saptandı.
PAN‘lı hastada renal arter trombozu hipertansif krize bağlı enseflopati de 
dahil gürültülü bir kliniğine sahip olabilir. Bizim vakamızda ise hastamız 2 
gündür idrar çıkışı olmaması şikayetiyle ayaktan başvurdu.
Renal arter trombozunun tedavisinde, antikoagülasyon,antihipertansif ted
avi,trobolitik,tromboembolektomi ve cerrahi uygulanmaktadır (4). Hasta-
mızda zaman kaybedilmeden yapılan yapılan endovasküler stentle böbrek-
te oluşabilecek kalıcı hasar önlendi. Biz vakamızda PAN’lı olgulardaki akut 
böbrek hastalığında ayrıcı tanıda renal arter trombozunun da düşünülmesi 
gerektiğini ve hızla yapılan anjıyografik işlemle oluşabilecek kalıcı böbrek 
hasarının önlenileceğine dikkat çekmek istedik.
Referanslar:
1- Micheroli R, Distler O. Polyarteritis nodosa. Rheumatology (Oxford). 
2017 Aug 21. doi: 10.1093/rheumatology/kex327.
2- Lopez VM, Glauser J. A case of renal artery thrombosis with renal in-
farction J Emerg Trauma Shock. 2010 Jul;3(3):302. doi: 10.4103/0974-
2700.66569.
3- Oh YK, Yang CW, Kim YL, Kang SW, Park CW, Kim YS, Lee EY, Han BG, 
Lee SH, Kim SH, Lee H, Lim CS. Clinical Characteristics and Outcomes of 
Renal Infarction. Am J Kidney Dis. 2016 Feb;67(2):243-50. doi: 10.1053/j.
ajkd.2015.09.019. Epub 2015 Nov 4
4- Lopez VM, Glauser J. A case of renal artery thrombosis with renal in-
farction. Journal of Emergencies, Trauma and Shock. 2010;3(3):302. 
doi:10.4103/0974-2700.66569.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hastalığı, poliarteritis nodoza, renal arter 
trombozu

resim 1

Sağ renal arter orijininde stent görül-
mekte. Distalde de minimal akım görül-

mektedir.

resim 2

Stent içine endovasküler stent yerleşti-
rildikten sonra aortagramlarda sağ renal 

arterde akım patent olarak görüldü.

PS-051 Hipertansiyon İlişkili Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi
Mahmut Çınar, Deniz İncaman, Ali Bakan, Musa Salmanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi
Amaç: Mikroanjiopatik hemolitik anemiler (MAHA) kapiller sistem içinde 
bulunan mikrotrombüsteki fibrin ağı içinden geçen eritrositlerde yıkım ile 
karakterize bir grup hastalığı tanımlar.
Olgu: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 35 yaşında kadın hasta baş 
dönmesi ve görme kaybı şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvurmuş. 
Fizik muayenede kan basıncı 140/90 mmhg, solunum seslerinde azalma, 
her iki alt extremitede ödem, sol gözde tam görme kaybı belirlendi. Yapılan 
tetkiklerinde üre 191 mg/dl, kreatinin 15.3 mg/dl, LDH 976 U/L, CRP 62 
mg/l, İndirek bilirubin 1.8mg/dl, PH 72.8, HCO3 11 mmol/l, Hb 3.4 g/dl, 
PLT 39 10.3/ul, WBC 8.5 10.3/ul olması üzerine hastaya acil hemodiyalize 
alınıp dahiliye servisine interne edildi. Yapılan tüm batın, renal arter dopp-
ler ultrasonu normal olarak raporlandı, takiplerinde hipertansif seyretmesi 
üzerine nifedipin 60 mg 1x1 başlandı, periferik kan yaymasında şiştositler 
gözlenmesi üzerine MAHA düşünülerek plazmafereze alındı. Göz muaye-
nesinde hipertansif retinopati ve sol gözde görme kaybı belirlendi, 1mg/
kg’dan prednizolon başlandı, eritrosit süspansiyonu verildi. Hasta üç gün 
ardarda hemodiyaliz ve plazmafereze alındı. Takiplerinde solunum sesleri 
normal, ödemleri geriledi, normotansif seyretti. Kontrol tetkiklerinde üre 78 
mg/dl, kreatinin 4.3 mg/dl, LDH 574 U/l, indirek bilirubin 1.1 mg/dl, PLT 
52 10.3/ul, periferik yaymasında şiştositler gözlenmesi üzerine, plazmafe-
reze devam edildi, hemodiyalize ara verildi. Gönderilen bütün ADAMTS-13, 
otoimmun ve viral markerları negatif sonuçlandı. Etyolojide hipertansiyon 
dışında sebep bulunamadı. 8 plazmaferez ardından üre 21 mg/dl, kreatinin 
1.2 mg/dl, LDH 201 u/l, indirek bilirubin 0.4 mg/dl, PLT 212 10.3/ul, perife-
rik yaymasında şiştositler kaybolması üzerine externe edildi.
Sonuç: Birçok olguda TTP görünür bir sebep olmadan ani olarak başlar 
ve tek bir atak şeklinde seyreder (akut sporadik form). % 10–20 olgu ise 
tekrarlayan ataklar gösterir. En sık görülen semptomları epistaksis, mide 
kanamaları, idrar yollarında kanama, vücutta morarma olurken bazı has-
talarda üre yükselmesine bağlı bozukluklar, uykuya meyil, felç, koma gibi 
bulgularla başvururlar. Tanıda periferik kan yaymasında şiştosit görülmesi 
spesifiktir.MAHA nadir görülen hayati tehdit edici bir durumdur. Eğer has-
tada trombositopeninin açıklanabilir alternatif bir nedeni bulunamıyorsa 
MAHA tanısı düşünülerek bir an önce tedavi başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi, Akut 
Böbrek Hasarı
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PS-052 Mantar Tüketiminden Sonra Geç Dönemde Gelişen Akut 
Böbrek Hasarı
Levent Aktaş1, Şeyma Meriç1, Tuba Kip Teymur2, Cihan Özentürk3, Ebru 
Gök Oğuz2, Gülay Ulusal Okyay2, Hatice Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, 
Mehmet Deniz Aylı2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
Amaç: Mantarlara bağlı gelişen zehirlenmeler genellikle ilk 24 saat içerisin-
de ortaya çıkar ve gastrointerstinal sistem etkisiyle seyreder. Ancak bazı 
mantar türlerinde alımından 3-20 gün sonraki zaman diliminde de toksikas-
yon bulguları ortaya çıkabilir. Bu sebeple açıklanamayan gastrointestinal, 
renal ve hematolojik problemlerle seyreden ve mantar tüketim öyküsü olan 
hastalarda mantar intoksikasyonunu akılda tutmak gerekmektedir.
Olgu: 58 yaşında kadın hasta karın ağrısı, sarılık ve bulantı şikayetleri ile 
acil servise başvurdu. Hastanın 1 hafta önce mantar yediği, şikayetlerinin 
mantardan yedikten bir gün sonra ishal ve karın ağrısı ile başladığını belirtti. 
İshal geçmesine rağmen ağrısının geçmediği ve 3 gün sonra sarılık gelişti-
ği öğrenildi. Fizik muayenesinde vital bulgular doğal görüldü. EKG normal 
sinüs ritminde idi. Skleralar ikterik görüldü. Karın ağrısının palpasyonla sağ 
üst kadranda belirgin olduğu saptandı. Defans ve rebound yoktu. Akciğer 
ve kalp sesleri doğaldı. Pretibial ödem saptanmadı. Özgeçmiş ve soygeç-
mişinde herhangi bir özellik saptanmadı. Acil başvuru labaratuvar sonuçları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir (tablo1). Hepatobiliyer ve üriner USG de pato-
lojik bulguya rastlanmadı. Hasta hemolitik anemi, karaciğer fonksiyon bo-
zukluğu, böbrek fonksiyon testlerinde bozukluğu ve mantar tüketim öyküsü 
olması üzerine 114 zehir danışma hattına danışıldı. Zehir danışma hattının 
önerileriyle hidrasyon, penicilin G ve silybinin tedavisi başlandı. Takibinin 
10. saatinde üremik semptomlar ortaya çıkan ve oliguri başlayan hasta 
hemodiyalize(HD) alındı. Silybinin tedavisi 96 saat, penicilin G tedavisi tek 
doz IV uygulandı. Takibinde pretibial ödem ve hipervolemik akciğer bulgu-
ları gelişmesi üzerine ekokardiyografi planlandı. EF %60 saptandı. Sistolik 
fonksiyonlar doğal görüldü. Anürik akut böbrek hasarı olması üzerine renal 
doppler USG görüldü. Bilateral normal böbrek boyut ve parankim ekosu, 
bilateral intrarenal dallarda RI değerlerinde artış (akut parankimal hastalık 
ile uyumlu) saptandı. Herhangi bir tıkayıcı lezyon ve hidronefroz saptan-
madı. Olası hızlı ilerleyici glomerulonefrit tanısına yönelik olarak istenilen 
Serum C3, C4, IgA, IgG and IgM seviyeleri normal, HBsAg, Anti HCV, ANA, 
Anti DNA, RF, p-c ANCA ve Anti-GBM Ab, negatif saptandı. Kontrol periferik 
yaymada şiştosit saptanmadı. Eritroblast görülmedi. Anemiye yönelik ola-
rak 2 ünite eritrosit süspansiyonu replase edildi. Anemi tekrar gelişmedi. 
Hemolizin labarotuvar parametreleri de takibin birinci haftasında düzeldi. 
Hasta olgurik-anürik iki haftalık süreç içinde hemodiyalize alınarak izlendi. 
Daha sonra oligürik ve son olarak poliürik olarak takip edildi. Poliürik faz 
sonrası hastanın takibinde HD ihtiyacı gözlenmedi. Hasta antihipertansif 
tedavisi planlandı. 1. Ay sonunda görülen kre ve üre değerleri: 36/1.2mg/
dl olarak saptandı.
Sonuç: Mantar zehirlenmelerinde fatalitesi yüksek olan türlerin ilk 24 
saat asemptomatik seyrettiği, sonrasında gastrointestinal sisteme ait 
semptomlarla(gastroenterit, dispeptik yakınmalar, bulantı) klinik bulgula-
rın gözlendiği bilinmektedir. GİS semptomları 24-48 saat içinde genellik-
le düzelmesine rağmen labarotuvar parametrelerinde organ yetmezliğiyle 
uyumlu sonuçlar gözlemlenmeye başlar. Bu dönemden sonra gelişen he-
patorenal fazda klinik kötüleşir, karaciğer ve böbrek işlevleri hızla bozulur. 
Bizim hastamız karaciğer ve böbrek işlevlerinin bozulduğu fazda acilimize 
başvurdu. Hastanın dikkatli anamnez ve fizik muayenesiyle mantar zehir-
lenme kabul edilmesi hastamız ve bizim için yüz güldürücü sonuçları elde 
etmemizi sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, hemolitik anemi, gastroenterit, 
mantar zehirlenmesi

PS-053 Olgu:Renovasküler Hipertansiyon
Pınar Peker, Hatice Aksu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı,İstanbul
Amaç: Ateroskleroz, fibromüsküler displazi gibi bir renal arter hastalığı 
sonucu gelişen değişik derecelerde renal hipoperfüzyona sık olarak rast-
lanmaktadır. Hipoperfüzyon sonucu gelişen böbrek yetersizliği olarak ta-
nımlanan iskemik nefropati, renal iskemi, nefron kaybı ve nefrosklerozun 
bir karışımını yansıtmaktadır. Ünilateral renal arter stenozunda, yetersiz 
perfüzyon nedeniyle renin-angiotensin sisteminin uyarılmasına; soliter bir 
böbreğin renal arter darlığında ise sodyum ve volüm tutulmasına bağlı ola-
rak hipertansiyon gelişmektedir. Bilateral renal darlığı olan hastalarda ise, 
renin ve volüm unsuru birlikte rol oynamaktadır. Renovasküler hipertansi-
yon tüm hipertansiyonların %1’inden daha azını oluşturmaktadır
Olgu: 62 yaş kadın,göğüs ağrısı,kontrolsüz kan basıncı,halsizlik, son 3 ay-
dır göğse vuran sırt ağrısı şikayeti ile başvurdu.Fizik muayenede kan basıncı 
160/100 mmhg,nabız:84 /dk,diğer sistem muayenelerinde özellik yok.Yapı-
lan tetkiklerinde; Hgb:13,4 Bk:5400 Trombosit: 233.000 Biyokimya Na:142 
mEq/L, K: 4.4 mEq/L, Cl: 105 mEq/L BUN: 14, Kreatinin 1.2 mg/dl, Ü.Asit: 
4.5 mEq/L Ca:10.1 mg/dl, P: 3.8 gr/dl, Albumin:3.8 gr/dl, Tam idrar tahlilin-
de; dansite: 1014, Protein:30 mg/dl, Glukoz: negatif;24 saat idrar volümü: 
2400 cc Protein: 420 mg/gün Lipid Profili: LDL 146 mg/dl TG 220 mg/dl, 
HDL 48 mg/dl olarak sonuçlandı.Çekilen ekg sinde;v2-v3-v4 t negatifliği 
saptandı.Kardiyolojiye konsulte edilen hastaya koroner anjiografi yapılma 
kararı alınarak, LAD proksimalinde %95 darlık, Circumflex proksimalinde 
%90 darlık saptandı. Renal Doppler USG de Sa ğ BK 115 mm, Sol BK 109 
mm, Sol tarafta RI:0.55, Sa ğ tarafta RI: 0.88, Akselarasyon zamanı 0.88 
ms olarak hesaplandı. Renal Anjiyografi yapılan hastaya Sol renal arter 
proksimalinde %90 darlık ile uyumlu görünüm sonrası Sol renal arter prok-
simaline stent uygulaması yapıldı. Sonuç Ort SKB/DKB: 125/80 mmHg; 
Biyokimyasında Kreatinin 1.1 mg/dl, BUN: 16 mg/dl, Kolesterol:186 mg/dl, 
LDL: 71 mg/dl, TG:186 mg/dl 24 saat idrar Volümü 2000 cc Proteinüri: 220 
mg/gün Doppler USG Stent Açık; Ramipril 1x10 mg, Amlodipin 1x10 mg, 
Atorvastatin 20 mg, Antiagregan kullanımı ile takibe alındı.
Sonuç: Her hipertansiyon hastasından ayrıntılı öykü alınmalı ve ilave ate-
rosklerotik kalp hastalığı varlığı sorgulanmalıdır. Pozitif öyküsü olan hasta-
larda RVH olasılığı unutulmamalıdır. Her hipertansiyon hastasında böbrek 
boyutları ve parankim özelliği görüntüleme teknikleri ile değerlendirilmeli, 
iki böbrek arasında >1.5 cm’den fazla çap farkı veya atrofi saptanan hasta-
larda renovasküler hastalık olasılığı akla getirilmeli ve ileri tetkik istenme-
lidir.
Anahtar kelimeler:Kontrolsüz hipertansiyon,ateroskleroz,renovasküler 
hastalık
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PS-054 İdiopatik Retroperitoneal Fibrozise Bağlı gelişen Akut Böbrek 
Yetmezliğinin Takibinde Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT)
Mahmut Gök1, Hakkı Çetinkaya1, Muammer Urhan2, Gülizar Şahin1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nefroloji ve Hipertansiyon servisi, İSTANBUL
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nükleer Tıp servisi, İSTANBUL
Amaç: Akut böbek yetmezliğinin etyolojisinde postrenal böbrek yetmezli-
ği %5-10 kısmını oluşturmaktadır. Postrenal akut böbrek yetmezliği nadir 
sebeplerinden Retroperitoneal Fibrozisin %70 kadarı idiopatik olarak de-
ğerlendirilmektedir. Tedavinin takip ve düzenlenmesinde yardımcı tetkikler 
kullanılmaktadır. Bizim olgumuzda tedavinin takibinde Pozitron Emisyon 
Tomografi- Computerize Tomografi(PET-CT) kullanılmıştır. 
Olgu: 58 yaşında erkek hasta, acil servise her iki böğür ağrısı şikayeti ile 
başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon dışında özellik saptanmadı. Fizik 
muayenesinde AKB:160/80 mmHg, Nabız:76/dk(ritmik), cilt ve konjonkti-
valar soluk. Her iki kostolomber bölgede minimal hassasiyet mevcut. Diğer 
sistem muayenelerinde patoloji saptanmadı. Yapılan tetkiklerinde Üre:102, 
kreatinin:5.3 mg/dl, Hb:10.7 g/dl, Htc:%31.5, CRP:213 (normal:0-8), se-
dimentasyon:107 olarak saptandı. Hastanın bir sene öncesinde yapılmış 
olan tetkikleri normal sınırlarda olduğu saptandı. Akut böbrek yetmezliği 
açısından yapılan üriner ultrasonografide bilateral grade II-III düzeyinde 
hidronefroz ve prostat hacmi 60 ml olarak saptandı. Hastaya foley sonda 
takılarak yapılan takipleri sonrasında üre-kreatinin düzeyleri anlamlı düzey-
de gerileme göstermedi. Çekilen kontrastsız batın tomografisinde her iki 
böbrek ve üretere baskı yapan retroperineal fibrozis ile uyumlu lezyon ve 
bilateral grade II-III hidronefrozun devam ettiği saptandı.Girişimsel radyo-
loji servisinde bu bölgeden alınan tru-cut biyopsi, retroperitoneal fibrozis 
ile uyumlu olarak raporlandı. Etyoloji açısından bakılan parametrelerde her-
hangi bir etyolojik neden saptanmadı. Hastanın retroperitoneal fibrozis tu-
tulum alanı ve aktivitesini değerlendirmek amaçlı çekilen PET-CT de L1-L3 
arasında retroperitoneal hipermetabolik kitlenin her iki böbrek ve toplayıcı 
sistemleri sarması sonucunda hidronefrotik değişiklikleri gözlendiği belir-
tildi. Hastaya 1 mg/kg/gün dozunda metil-prednizolon başlandı ve bilateral 
double-J kateter takıldı. Hastanın işlem yapılıp, tedavi başladıktan yaklaşık 
bir hafta sonrasında böbrek fonksiyon testleri ve akut faz parametreleri(sed
imentasyon,CRP) normal sınırlara geriledi. Tedavi başlandıktan iki ay sonra 
hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve double-J kateterin çekilebilmesini 
değerlendirmek amacı ile görüntüleme olarak PET-CT tercih edildi. Tetkik 
sonucunda daha önce tanımlanan lezyonun boyutunun ve metabolizma-
sının belirgin şekilde azaldığı saptandı. Double-J kateter çekildi. Hastanın 
steroid dozu azaltılarak 6 ay kadar devam edilikten sonra kesildi. Hastanın 
halen takiplerinde böbrek fonksiyon testleri ve akut faz parametreleri nor-
mal sınırlarda seyretmektedir. 
Sonuç: Nadir saptanan postrenal akut böbrek yetmezliği nedenlerinden idi-
opatik retroperitoneal fibrozisin takip ve tedavisinde güçlükler mevcuttur. 
Hastalık aktivitesinin takip ve tedavisinde PET-CT kullanımının yararlı olabi-
leceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Yetmezliği, İdiopatik Retroperitoneal 
Fibrozis, Pozitron Emisyon Tomografi- Computerize Tomografi(PET-CT)

PS-055 Non-diabetik Otosomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı 
Hastalarında İnsülin Direnci Gelişiminin Serum Fibroblast Büyüme 
Faktör 23 Düzeyleri ile İlişkisi
Melahat Çoban, Remziye Nur Eke, Ayça İnci, Semih Gül, Üstün Yılmaz, 
Süleyman Dolu, Hamit Yaşar Ellidağ, Bekir Erol, Yıldız Kılar Sözer, Emre 
Asitürk, Ümmühan Maden, Abdi Metin Sarıkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) kronik böb-
rek hastalığı (KBH) gelişimi ile seyreden genetik bir hastalıktır. Çalışmamı-
zın amacı prediyaliz farklı KBH evrelerindeki erişkin non-diabetik ODPBH 
(NDODPBH) hastalarda insülin direnci gelişimi ile serum FGF-23 arasındaki 
ilişkiyi incelemekti.
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışma 77 NDODPBH 32 ((41,6%) 
erkek,ortalama yaş=47±14,3) hasta ile yapıldı. Hastalar yaş ve cinsiyet ben-
zer 47 (22 (46,8%) erkek) sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Böbrek 
fonksiyonları; serum kreatinine, tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFH) 
ve spot idrar protein/kreatinine oranı (SPKO) ile belirlendi. Serum FGF-23 
ve s-KL düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ile belir-
lendi. İnsülin direnci tanısında homeostasis model assessment of insulin 
resistance (HOMA-IR) formülü kullanıldı.
Bulgular: Ortalama FGF-23, s-KL sırasıyla 397,32±360,29 pg/ml,s-KL 
19,09±3,83 ng/mL idi. Total kolesterol (K), trigliserit (Tg), low density li-
poprotein (LDL)-K, high density lipoprotein (HDL)-K sırasıyla 189±38 mg/
dl, 143±67mg/dl, 112±30 mg/dl, 52±17 mg/dl idi. Ortalama glikolize he-
moglobin; (HbA1c), açlık insülini, C-peptid, HOMA-IR sırasıyla 5,6±0,8, 
9,38±8,35pg/ml, 4,02±2,78 ng/mL, 2,44±2,69 idi. NDODPBH hastalarında, 
sağlıklı kontrol grubuna göre; kreatinine, SPPO, FGF-23 (p<0,001), C-peptid 
(p=0,004) düzeyleri yüksek, eGFH ve s-KL (p<0,001) düşüktü. KBH evresi 
ilerledikçe, erken evrelere göre kreatinine, SPKO, FGF-23, C-peptid artar-
ken, eGFH, s-KL azaldı. HOMA-IR>1,69 olanlarda, HOMA-IR<=1,69 olan-
lara göre Tg, açlık insülin, C-peptid (p<0,001), total-K (p=0,007) yüksekti. 
Her iki grup arasında kreatinine, eGFH, SPKO, FGF-23, s-KL açısından fark-
lılık saptanmadı ( p>0,05).
Sonuç: Prediyaliz erişkin NDODPBH hastalarında KBH evresi ilerledikçe 
insülin direnci gelişimi ile hiperlipidemi ve obezite gelişimi arasında ilişki 
saptandı. NDODPBH hastalarında KBH evresi ilerledikçe, erken evre has-
talara göre serum insülin ve C-peptid düzeyleri ile serum FGF-23 düzeyleri 
antifosfatürik etkileye sekonder artarken, serum s-KL düzeyleri azaldı. Tüm 
KBH evrelerindeki NDODPBH hastalarda, sağlıklı bireylere göre HOMA-IR 
ile belirlenen insülin direnci gelişimi açısından farklılık gözlenmedi. Ayrıca 
KBH evresi ilerledikçe artan serum FGF-23 düzeylerine insülin direncinde 
artış eşlik etmedi ve insülin direnci gelişimi ile artan serum FGF-23 düzey-
leri arasında anlamlı ilişki gözlenmedi. KBH hastalarında böbrek yetmezliği 
evresi ilerledikçe artan serum insülin düzeylerine hedef organ yanıtında 
azalma olmasına rağmen, NDODPBH hastalarda artan serum insülin dü-
zeylerine rağmen insülin direnci gelişiminin görülmemesinin nedeni çok 
sayıdaki renal kistlere sekonder büyüyen böbreklere bağlı insülin reseptör-
lerinin sayısında azalmanın olmamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Erişkin non-diabetik otosomal dominant polikistik 
böbrek hastalığı, Fibroblast büyüme faktör 23, Homeostasis model as-
sessment of insulin resistance
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PS-056 Operasyonla İlişkili Uzamış Hipotansiyona Bağlı Gelişen 
Ciddi Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
Erkan Şengül1, Burcu Çilek1, Çiğdem Birinci1, Halil Erdem Özel2, Mehmet 
Yılmaz3

1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz 
Kliniği
3Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve 
Reanimasyon Kliniği
Amaç: Hipotansiyon gerektiren cerrahi operasyon sırasında gelişen ciddi 
akut böbrek hasarına vurgu yapmak
Olgu: 47 yaşında erkek hasta kulak burun boğaz hastalıkları tarafından sağ 
mastoidektomi operasyonu sonrası idrar çıkışının olmaması ve üre, kreati-
nin yüksekliği nedeni ile tarafımıza danışıldı. Kronik otitis media nedeniyle 
takip edilen hastanın özgeçmişinde kontrolsüz hipertansiyonu mevcuttu. 
Operasyon öncesi fizik muayene bulguları ve laboratuar tetkikleri normal 
idi. Yaklaşık oniki saat süren operasyon sırasında kan basıncı takipleri 
80/60 mmHg (ortalama arter basıncı 70 mmHg) civarında seyretmişti. İlk 
değerlendirmede, üre:50 mg/dl (13-43 mg/dl), kreatinin: 2.28 mg/dl (0.5-
1.1 mg/dl), sodyum: 139 mEq/l (136-145 mEq/l), potasyum: 4.7 mEq/l 
(3.1-5.1 mEq/l), kalsiyum: 7.4 mg/dl, fosfor:3.9 mg/dl, ürik asit: 11.4 mg/
dl, laktat dehidrogenaz: 2788 U/L, alanin aminotransaminaz:137 U/L (0-
45 U/L), aspartat aminotransaminaz: 354 U/L (0-35 U/L), kreatinin kinaz: 
>42670 U/L, miyoglobin: 1000 ngr/ml, arter kan gazı; pH:7.33, HCO3: 17.4 
mEq/L, laktat:4.75 mmol/L olarak saptandı. Böbrek hasarı açısından yapılan 
tetkiklerde postrenal bir neden saptanmadı. Ultrasonografide her iki böbrek 
parankim, eko ve boyutları normal değerlendirildi. Spot idrarda mikroalbu-
min/kreatinin oranı:33.7 mg/gr, yirmidört saatlik idrarda mikroprotein:692 
mg/gün idi. Tam idrar tetkikinde 2+ proteinüri, blood ++, idrar mikroskop-
sinde 22 eritrosit ve 11 lokosit mevcuttu. Hastanın takibinde en yüksek 
üre:268 mg/dl, kreatinin:11.28 mg/dl olarak saptandı. Hastanın hepatit be-
lirteçleri ve otoantikor sonuçları negatif idi. Hastada ön planda uzamış hipo-
tansiyon ile ilişkili akut tubüler hasara bağlı akut böbrek hasarı düşünüldü. 
Beş günlük yoğun bakım takibinden sonra servise alınan hasta, yirmi gün 
boyunca aralıklı hemodiyalize alındı. İdrar çıkışı takibinde artmaya başladı. 
Poliürik dönemde 12000 ml/gün kadar idrar çıkışı oldu. Laboratuar bulgu-
ları geriledi. Yatışının 40. gününde üre:28 mg/dl, kreatinin:1.1 mg/dl olan 
hasta poliklinik kontrolü ile taburcu edildi.
Sonuç: Vakamızda görüldüğü üzere hipertansiyonu olan ancak kan basın-
cı kontrolü olmayan, uzun süreli hipotansif cerrahi gerektiren hastalarda 
preoperatif kan basıncı kontrolü ve operasyon sırasında yakın kan basıncı 
takibi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hipotansiyon, akut tubüler hasar, diyaliz

PS-057 Şuuru Kapalı Hasta, Bonzai İlişkili Diyaliz Gerektiren Akut 
Böbrek Hasarı
Tezcan Kaya1, Fatma Dindar Çelik1, Ahmed Bilal Genç1, Savaş Sipahi2
1Sakarya Üniversitesi Eğtim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 
Kliniği
2Sakarya Üniversitesi Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
Amaç: Sentetik kannabinoidler (bonzai) santral ve periferik sinir sisteminde 
kannabinoid reseptörlerini etkileyen, uyuşturucu olarak da kullanılan, psiko-
aktif etkili maddelerdir. Akut kullanımında öfori, halüsinasyonlar, solunum 
baskılanması, bulantı, çarpıntı, tansiyonda değişiklikler, göğüs ağrısı, algıda 
bozulma, bradikardi, ajitasyon, psikoz ve terleme gibi etkileri vardır. Ayrıca 
miyakard infarktüsü, akut görme kaybı, konvülziyon ve akut böbrek hasa-
rı gibi ciddi, hayatı tehdit edici durumların olduğu olgular da bildirilmiştir. 
Bu bildiride hastanemizde takip ettiğimiz sentetik kannabinoid kullanımına 
bağlı şuur bozukluğu, diyaliz gerektiren akut böbrek hasarı gelişen ve şifa 
ile taburcu ettiğimiz genç yaşta bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. 
Olgu: 29 yaşında erkek hasta ilimiz acil komuta merkezine gelen ihbar 
sonrası, 112 ambulans ekibi tarafından akşam vakitlerinde, sokakta şuu-
ru kapalı olarak bulunarak hastanemiz acil polikliniğine getirilmiş. Yanın-
da yakınları olmayan hastanın acildeki ilk değerlendirmesinde şuur kapalı, 
kooperasyon yok, travma bulgusu yok, TA:120/80 mmHg, nabız:120/dk, 
solunum sayısı 34/dk, yüzeyel solunumu mevcuttu. AKG da pH: 7,08 pCO2: 
81 mmHg pO2: 57 mmHg sO2: %86 HCO3: 17 mmol/L laktat: 2 mmol/L 
K:7,7 mmol/L olan hasta acilde entübe edildi. Laboratuvar tetkiklerinde glu-
koz: 122 mg/dl, üre: 51 mg/dl, kreatinin: 4,2 mg/dl, potasyum: 8,3 mmol/L, 
sodyum: 136 mmol/L, AST: 204 U/L, ALT: 201 U/L, kreatin kinaz > 4267 
U/L, CK-MB: 405 U/L, CRP: 0,8 mg/L, LDH: 747 U/L, lökosit: 16900 K/
uL, Hb: 16 g/dl, trombosit: 317000 K/uL, hsTroponin I: 1301 pg/ml, CRP: 
29 mg/dl. Daha sonra ulaşılan hasta yakınlarından alınan anamneze göre 
özgeçmişte özelliği olmayan hastanın, arkadaşları ile beraber dışarda in-
haler yolla uyuşturucu madde (bonzai) aldıkları ve hastanın kötüleşmesi 
üzerine arkadaşlarının 112 acil komuta merkeizine haber vererek olay yerin-
den uzaklaştıkları öğrenildi. Nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları 
mevcut tabloya neden olabilecek kendileri ile ilgili acil patoloji düşünmedi. 
Bonzai kullanımına bağlı rabdomiyoliz, akut böbrek hasarı, akut solum yet-
mezliği olan hasta dahiliye adına yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Anürik, 
metabolik asidozu ve hiperpotasemisi olan, mekanik ventilatöre bağlı takip 
edilen hastaya katater takılarak hemodiyalize alındı. Santral venöz basınç 
takibi ile hidrate edilen ve aralıklı furosemid verilen hastanın yatıştan sonra-
ki ilk 8 gün günlük yaklaşık 200-250ml idrar çıkışı vardı ve her gün diyalize 
alındı. Yatışın ikinci günü şuuru açılan hasta üçüncü gün ekstübe edildi. 
Yatışın 12. gününden sonra diürezi artan hastanın diyaliz ihtiyacı olmadı ve 
yataklı servise alındı. Yatışın 14-18. günlerinde 14,5 litre/güne ulaşan po-
liürik dönemi oldu. Kreatinin, kreatin kinaz, AST değerleri progresif düşen 
hastanın, poliürisi de düzeldi ve en son kreatinini 0,9 mg/dl idi. Hasta yatışın 
25. günü şifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Medyadan ve acil servislerimize başvuran hastalardan takip edebil-
diğimiz kadarı ile ülkemizde maalesef halen kullanımı olan sentetik kanna-
binoid (Bonzai) hayatı tehdit edici akut solunum yetmezliği ve akut böbrek 
hasarı gibi durumlara neden olabilmektedir. Uyuşturucu madde kullanım 
sonrası acile başvuran veya acile şuuru kapalı getirilen hastaların ayırıcı ta-
nısında sentetik kannabinoid kullanımı da ayırıcı tanıda hatırda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, bonzai, diyaliz, sentetik kannabi-
noid
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PS-058 IgA Nefropatisi ve Hodgkin Lenfoma birlikteliği
Necmi Eren1, Sibel Gökçay Bek1, Şeyma Şumnu2, Metin Ergül1, Esra 
Terzi Demirsoy3, Betül Kalender1

1Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 
Hematoloji Kliniği
Amaç: Lenfoproliferatif hastalıklarla beraber glomerulopatiler bildirilmiş-
tir. Hodgkin Lenfoma ile birlikte en sık görülen glomerüler patoloji, mini-
mal değişiklik hastalığıdır. IgA Nefropatisi diffüz mezangiyal IgA birikimi 
ile karakterize bir mezangiyal proliferatif glomerülonefrittir. Sekonder IgA 
Nefropatisi sık olarak immünolojik hastalıklar ve maligniteler ile birlikte gö-
rülebilmektedir. Hodgkin Lenfoma ile IgA Nefropatisi birlikteliği birkaç vaka 
sunumu şeklinde bildirilmiştir ve patogenezi henüz iyi bilinmemektedir. Bu-
rada Hodgkin Lenfoma ile eş zamanlı olarak IgA Nefropatisi tanısı konulan 
18 yaşında bir olgu sunulmuştur. 
Olgu: Onsekiz yaşında erkek hasta, 20 gündür olan halsizlik, ateş yüksek-
liği ile birlikte hematüri, proteinüri ve anemi tetkik edilmek üzere hastane-
ye yatırıldı. Fizik muayenesinde: ateş 37.8ºC, kan basıncı 110/70 mmHg, 
konjuktivalar soluk, cilt soluk, sağ supraklavikular bölgede ele gelen bir 
cm ağrısız lenfadenopati (LAP) saptandı. Batın muayenesinde traube alanı 
kapalı bulundu. Laboratuvar incelemesinde: hemoglobin: 8,42 g/dL, hema-
tokrit: 26,9 %, sedimentasyon: 95 mm/saat, lökosit: 6197 uL, trombosit: 
268500 uL, üre: 10,7 mg/dL, kreatinin: 0,64 mg/dL, LDH: 394 U/L, Na: 
137,6 mEq/L, K:3,86 mEq/L, C-reaktif protein: 27,46 mg/dl, ürik asit: 3 mg/
dl, hepatit belirteçleri ve diğer viral belirteçler negatif, anti nükleer antikor 
ve anti nötrofil sitoplazmik antikor negatif olarak saptandı. Rose-Bengal, 
Brucella tüp aglütinasyonu negatif bulundu. C3 ve C4 normal sınırlarda idi. 
Tam idrar tetkikinde: her büyük büyütmede 55 eritrosit, 2 hiyalen silendir 
saptandı, 24 saatlik idrar tetkikinde kreatinin klirensi: 113 ml/dk, albuminü-
ri: 62 mg/gün, proteinüri: 338 mg/gün saptandı. Radyoloji görüntüleme-
sinde: servikal ultrasonografide (USG) multiple LAP’lar izlendi. Hastadan 
sağ supraklavikular lenf nodu eksizyonel biyopsi yapıldı mikst sellüler tip 
Hodgkin Lenfoma olarak rapor edildi. PET/BT’de boyunda ve mediastende, 
abdominopelvik bölgede artmış metabolizma gösteren LAP’lar ve kemik ili-
ği tutulumu olması nedeniyle hasta evre IV Hodgkin Lenfoma olarak kabul 
edildi. Böbrek biyopsisinde glomerüllerde mezangial patternde IgA (3+) ve 
C3 (3+) birikimi saptandı. Segmental skleroz, endokapiller proliferasyon 
gibi aktif hastalık bulgusu veya interstisyel fibrozis/tübüler atrofi görülmedi. 
Olgunun erken evrede bir IgA Nefropatisi (Oksford klasifikasyonu: M0 E0 
S0 T0) ile uyumlu olduğu düşünüldü. 
Hastaya doksorubisin (47 mg), bleomisin (15 mg), vinblastin (10 mg) 
ve dakarbazin (700 mg)’den oluşan ABVD kemoterapisi başlandı. Altı 
kür KT sonrası hastada tam hematolojik remisyon sağlandı ve 24 saatlik 
idrar tetkikinde albüminürisi 17 mg/gün, proteinürisi 130 mg/gün’ e ge-
riledi, tam idrar tetkiki incelemesinde ise sırasıyla ikinci ve altıncı ayda 
her büyük büyütmede 19 ve 9 eritrosit saptandı. Hastanın KT verilmesi 
ile birlikte hematolojik ve ek olarak IgA Nefropatisi açısından da remis-
yona girdiği gözlendi. Ancak sekizinci ayda bleomisine bağlı akciğer 
fibrozu, solunum yetmezliği ve arkasından solunum arresti nedeniyle 
eksitus oldu.
Sonuç: Glomeruler hastalığı olan ileri yaş hastalarda (>60 yaş) eş zaman-
lı solid tümörler %22’ye varan oranlarda görülebilmektedir. Buna karşın 
Hodgkin Lenfoma olan 1700 den fazla hastanın sadece yedisinde glome-
rüler hastalık bildirilmiştir. Hodgkin Lenfoma ile birlikte minimal değişiklik 
hastalığı en sık görülen glomerüler hastalık olsa da fokal segmental glome-
rüloskleroz, membranöz nefropatinin de eşlik ettiği gözlenmiştir. Hodgkin 
Lenfoma ile IgA Nefropatisi birlikteliğine dair literatürde birkaç olgu sunu-
mu mevcuttur. Kemoterapi sonrası hematolojik remisyon ile birlikte nefro-
tik sendromun da remisyona girmesi nedeniyle iki hastalığın birbiriyle iliş-
kili olabileceği düşünülmektedir. Hodgkin Lenfoma’da T lenfosit regülasyon 
bozukluğu nedeniyle glomerüler permeabilitenin arttığı ve minimal değişik-
lik hastalığının meydana geldiği düşünülmektedir. Hodgkin Lenfoma’da IgA 
Nefropati gelişimi ile ilgili ise kesin fizyopatoloji bilinmemektedir. Yakın 
zamanda bildirilen iki olguda ve kontol olarak primer IgA Nefropatisi olan 
bir hastada idrarda proteom analizi yapılmış, ve tanı anında iki hastada tip 

VI kollajen, kadherin-11, kininojen, lösinden zengin ›-2 glikoprotein dü-
zeylerinin arttığı, kontrol hastasında ise normal olduğu gözlenmiş. Tedavi 
ile birlikte bu proteinlerin düzeyinde azalma olması Hodgkin Lenfoma’da 
sekonder IgA Nefropati fizyopatolojisinin, primer IgA’dan farklı olabileceğini 
düşündürmektedir.
Sonuç olarak hastamızda Hodgkin Lenfoma ile birlikte IgA Nefropatisi gö-
rülmesi nadir bir durum olup, KT sonrası hematolojik ve nefrolojik remis-
yonun birlikte görülmesi iki hastalığın birbiri ile ilişkili olduğunu düşündür-
mektedir.
Anahtar Kelimeler: Hodgkin Lenfoma, IgA Nefropatisi, Sekonder Glome-
rülonefrit
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PS-059 Rıtuxımab ile tam remisyon sağlanan tedaviye dirençli 
membranöz nefropatili bir olgu
Mustafa Gezer, Erhan Akkaş, Mesudiye Bulut, Hilmi Umut Ünal, Hadim 
Akoğlu, Yusuf Oğuz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SAUM Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Membranöz nefropati erişkin yaş grubunda en sık rastlanan nefro-
tik sendrom nedenlerinden biridir. Kalsinörin inhibitörü veya siklofosfamid 
ile kortikosteroid kombinasyonu ile tedaviye dirençli olgularda rituximab 
tedavisi ile yanıt alınabilmekle birlikte, rituximab dozu ve süresi ile ilgili bir 
konsensus bulunmamaktadır. Bu sunumda, kalsinörin inhibitörü+steroid 
tedavisine yanıt alınamayan, uzun süreli rituximab tedavisi sonrası tam 
remisyona giren membranöz glomerulonefritli bir olgu tanımlanmaktadır. 
Olgu: 37 yaşında erkek hasta, bacaklarda şişlik, kilo artışı şikayeti ile Gül-
hane Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğine başvurdu. Genel 
durumu iyi, kan basıncı: 140/85 mmHg, nabız: 84/dakika ritmik; FM’de bi-
lateral +3 pretibial ödem dışında patolojik bulgu saptanmadı. Öyküsünden 
bir ayda 8 kg kilo aldığı, ilaç kullanım öyküsü olmadığı öğrenildi. Laboratuar 
tetkiklerinde WBC: 10400/mm3, Hb: 12,9 gr/dl, PLT: 305000/mm3, serum 
kreatinin: 0,97 mg/dl, üre: 22 mg/dl, Na: 139mmol/L, K: 3,9 mmol/L, Ca: 
8,1 mg/dl, albumin: 2,0 g/dl, total protein: 4,6 g/dl, LDL kolesterol: 264 mg/
dl, trigliserid: 398 mg/dl, tam idrar tetkikinde protein +3, 24 saatlik idrarda 
protein atılımı: 12614mg/gün saptandı. Akciğer grafisi ve EKG normaldi. 
Yapılan USG’ de böbrek parankim ekojeniteleri ve boyutları normal sap-
tandı. Hasta nefrotik sendrom ön tanısı ile yatırıldı. Etyolojiye yönelik iste-
nen tetkiklerinden hepatit belirteçleri negatif, anti-HIV negatif, ANA negatif, 
C3: 0,85 g/L (0,79-1,52), C4: 0,28 g/L (0,16-0,39) saptandı. Renal biyopsi 
sonucu membranöz glomerulonefrit ile uyumlu rapor edildi. Fosfolipaz A2 
reseptör antikoru pozitif saptandı. Hastaya primer membranöz glomerulo-
nefrit tanısıyla ACE inhibitörü ve oral steroid+siklosporin tedavisi başlandı. 
9 aylık tedavi sonrası yanıt alınamaması nedeniyle (proteinüri: 6900 mg/
gün, serum albümin: 2,3 gr/dl) oral steroid+takrolimus tedavisine geçil-
di. Steroid+takrolimus tedavisinin 12. ayında nefrotik düzeyde proteinü-
rinin devam etmesi üzerine (proteinüri: 6486 mg/gün, albümin: 2,32 gr/
dl) mevcut tedavisine ek olarak rituximab 375mg/m2/hafta toplam 4 doz 
uygulandı. Takrolimus tedavisinin 20. ayında nefrotik düzeyde proteinüri 
devam etmesi üzerine (proteinüri: 7140 mg/gün, albümin: 1,6 gr/dl) has-
taya tekrar rituximab 375 mg/m2/hafta 4 doz uygulandı. 4. doz rituximab 
sonrası kısmi remisyon sağlanması üzerine (24 saat idrar proteini 2550mg/
gün, albümin:2,1gr/dl) hastaya 4 ay süreyle aylık rituximab 375 mg/m2 
tedavisi planlandı. 24. ayda takrolimus tedavisi kesilen hastanın 4 aylık ri-
tuximab tedavisi sonrası remisyona girdiği saptandı (24 saat idrar proteini 
525 mg/gün, albümin: 4,7 gr/dl). Takibinde herhangi bir infeksiyöz komp-
likasyon izlenmeyen hasta, tedavi bitiminden 12 ay sonra bakılan 24 saat 
idrar proteini 135 mg/gün, albümin: 5,0 gr/dl, kreatinin: 1.33 mg/dl olup, 
halen remisyonda izlenmektedir.
Sonuç: Kalsinörin inhibitörü ve steroid tedavisine yanıt alınamayan memb-
ranöz nefropatili olgularda uzun süreli rituximab tedavisi ile remisyon sağ-
lanabilir.
Anahtar Kelimeler: kalsinörin inhibitörü, membranöz glomerulonefrit, 
rituximab

PS-060 Masif proteinüri ile prezente olan eozinofilik granülomatoz 
polianjit (Churg Strauss Sendromu):Olgu Sunumu
Hasan Zerdali, Abdülkadir Gürsul, Mehmet Emin Pişkinpaşa, Gökalp 
Kurthan Avlağı, Ümüt Çelik
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
Amaç: Eozinofilik Granülomatoz Polianjit (EGPA) veya eski adı ile Churg 
Strauss Sendromu, astım,sinüzit ve eizonofili ile karakterize küçük ve orta 
boy damarların sistemik nekrozitan bir vaskülitidir. Böbrek tutulumu, EGPA 
hastalarının yaklaşık %20-25 inde mevcuttur ve bu tutulum bazı hastalar-
da hızlı ilerleyen nefrit şeklinde kendini gösterip hayatı tehdit edebilir. Bu 
olguda özgeçmişinde astım, nasal poliposis ve eizonofilisi olan ama idrar 
yolu enfeksiyonu tanısyıla Enfeksiyon Hastalıkları servisine yatan ve takipte 
masif proteinüri saptandıktan sonra EGPA tanısı konulan bir olgu sunmak 
istedik.
Olgu: 43 yaş erkek hasta yaygın eklem ağrıları, halsizlik ateş nedeni ile acil 
servise başvuruyor. idrar tetkikinde piyüri saptanan ve oral antibiyotik al-
tında ateşleri süren hasta idrar yolu enfeksiyonu ön tanısıyla enfeksiyon 
hastalıkları servisine yatırılıyor ve paranteral antibiyotik başlanıyor. Takipte 
idrar tetkikinde +++ proteinüri saptanan hastadan 24 saat idrar tetkiki gön-
deriliyor ve 3736 mg/gün protein saptanıyor. Üre kreatinin değerleri normal 
olan hastadan dahiliye konsültasyonu istendi. Hastanın anamnezi yeniden 
alındığında astım ve kronik sinüzit öyküsü olduğu, 1 yıl önce nasal polipek-
tomi operasyonu geçirdiği öğrenildi. Hastanın yaklaşık 6 aydır yaygın eklem 
ağrıları, ara ara olan ateşi ve karın ağrısı olduğu öğrenildi. Bakılan biyokim-
ya testlerinde wbc:21 bin/mm3 (eizonofil:%43) sedimantasyon:67/h crp:10 
kat yüksek, prokalsitonin normal saptanan hasta dahiliye servisine alındı.
Burada bakılan tetkiklerde hepatit serolojisi negatif, protein elektroforezinde 
poliklonal gammopati, IgG:1678 mg/dl (751-1560) IgE:2614 İU/dl (0-165) 
c3 c4 normal, ANA Anti Ds DNA ve Anti GBM negatif saptandı, p-ANCA 
pozitif saptandı. Paranazal sinüs BT de kronik pansinüzit ve sinonazal poli-
pozis ile uyumlu görünüm saptandı, toraks BT de sol alt lobda infiltrasyon 
sahaları saptandı. Hastanın takibinde kreatin düzeyi 0.8 mg/dl den 2.0 mg/
dl e çıkması üzerine nefrolojiye danışılan hastaya böbrek biyopsisi yapıldı.
Biyopsi materyalinin patolojik incelemesinde nekrozitan kresentrik glome-
rülnefrit, yoğun intertisyel eizonofil infitrasyonu saptandı. Hastaya siklo-
fosfomaid ve metil prednizolon başlandı. Sonrasında idame tedavi olarak 
steroide devam edildi. Takipte hastanın kreatininin seviyesi normale geldi, 
proteinürüsi azaldı, kanda eizonofil oranı normal seviyeye geldi. Hastanın 
eklem ağrıları ve karın ağrısı geriledi. Hasta halen romatoloji polikliniğinden 
takip edilmektedir.
Sonuç: Masif proteinüri saptan hastalarda EGPA gibi ANCA ilişkili vaskülit-
lerde akla gelmeli ve takipte kan kreatinin seviyelerinde artış gözlenirse hızlı 
hareket edilerek tedavi bir an önce başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Eozinofilik Granülomatoz Polianjit, Masif proteinüri, 
ANCA
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PS-061 Olgu sunumu: Multiple myeloma sekonder MPGN zemininde 
son dönem kronik böbrek yetmezliği
Açelya Gökdeniz Yıldırım1, Belda Dursun2, Murat Yaşar Taş2, Nilay Şen 
Türk3, Nagihan Yalçın3

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı,Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
Amaç: Membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN) immün kompleksle-
rin subendotelyal ve mezanjial birikimi ile karakterize bir immün kompleks 
aracılı glomerulonefrittir. MPGN’nin yaygın nedenleri arasında otoimmün 
hastalıklar ve hepatit C gibi kronik enfeksiyonlar yer almaktadır. Bununla 
birlikte monoklonal gamapati, MPGN’nin daha az bilinen bir nedenidir (2).
Multiple myelom (MM) monoklonal proteinlerin aşırı üretimi ile karakterize 
malign bir plazma hücresi neoplazisidir (5). Böbrek MM’un ana hedef or-
ganlarından biridir ve çoğu zaman bu duruma monoklonal proteinlerin böb-
reğe verdiği hasar neden olur. Bazı durumlarda da myelom hücreleri veya 
kemik iliği hücrelerinin doğrudan istilası da böbrek hasarı ile sonuçlanabilir. 
Bu sebeple böbrek biyopsisi, çeşitli myeloma ile ilişkili böbrek hastalıklarını 
ayırt etmeye ve tedavi planını belirlemeye yardımcı olabilir.
Bu yazımızda nadir görülen bir vaka olarak MM’a bağlı MPGN tanısı alan 51 
yaşında erkek hasta sunulmuştur.
Olgu: 51 yaşında erkek hasta, 1 aydır sistolik kan basıncı 220 mmHg’a ka-
dar yükselen tansiyon yüksekliği, baş ağrısı, ayaklarda şişlik ve halsizlik 
şikayetleri ile başvurdu. Düzenli tansiyon takibi ve bilinen ek hastalığı yoktu. 
30 yıldır günde 2 paket sigara kullanımı mevcuttu. Nefrolitiyazis öyküsü, 
non-steroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) veya başka bir nefrotoksik ilaç 
kullanımı yoktu. Hastaya dış merkezde nebivolol/hidroklorotiyazid (5/12.5) 
1x1 tb, furosemid 3x1 tb, allopurinol 1x0,5 tb, doksazosin mesilat 1x1 tb, 
pantoprozol 1x1tb, asetil salisilik asit 100 1x1tb, sodyum hidrojen karbonat 
3x2 tb tedavisi başlanmıştı.
Hastanın poliklinik muayenesinde tansiyon:160/90 mmHg nabız: 90 atım/
dakika, boy: 176 cm kilo:76 kg olarak ölçüldü. Fizik muayenede patolojik 
bir bulgusu yoktu. Genel durumu iyi, bilinç açıktı. Göğüs oskültasyonunda 
her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyordu, ral veya ronküs duyulmadı. 
Kalp sesleri ritmikti, ek ses/üfürüm duyulmadı. Batın muayenesi normaldi. 
Renal arter trasesinde üfürüm yoktu. Pretibial ödem saptanmadı. Yapılan 
laboratuvar incelemesinde serum kreatinin:7,5 mg/dl, BUN: 64 mg/dl, 
Na: 143mmol/l, K: 4,4 mmol/l HCO3:22,4 mmol/l, albumin: 3,6 g/dl, ürik 
asit: 9,4 mg/dl, CRP: 0,1 mg/dl, düzeltilmiş Ca:10,06 mg/dl, P:4,15 mg/dl, 
PTH:82 pg/ml ferritin: 255 ng/ml Hgb: 10,2 g/dl, MCV:% 101 sedimentas-
yon:29/saat saptandı. Tam idrar tetkikinde: Hgb: +++, protein: +, eritrosit: 
73/saha saptandı.
Batın ultrasonografisinde sağ ve sol böbrek normal bo-
yutta ölçüldü. Sağ böbrek parankim ekojenitesi olağan 
izlendi. Bilateral böbrek ekojeniteleri minimal (grade 
0-1) artmış izlendi. Bilateral toplayıcı sistem incele-
mesinde dilatasyon saptanmadı. Taş izlenmedi. Renal 
doppler incelemesi normal olarak değerlendirildi.

Hasta evre 5 kronik böbrek yetmezliği (kby) olarak değerlendirildi. Kby 
etyolojisinin araştırılması ve renal replasman tedavisinin planlanması için 
yatış verildi.
Hastanın idrar sedimentinde yaygın dismorfik özellikte eritrositler ve çok 
nadir kahverengi granüler silendirler görüldü. Ürolojik değerlendirilmesin-
de patoloji saptanmadı. Göz dibi muayenesinde hipertansif retinopati bul-
gusu yoktu. Etyolojiyi aydınlatmaya yönelik yapılan tetkiklerde ANA- ANA 
PROFİLİ- PR3 ANCA- MPO ANCA- c3:94 mg/dl, c4: 35 mg/dl saptandı. 
Tümör markerlarından PSA:0,6 ng/ml CA-19-9: 5,52 U/ml CEA: 2,9 ng/ml, 
IgG: 545 mg/dl, IgA:72 mg/dl, IgM:30 mg/dl, kappa hafif zincir: 124 mg/
dl, lambda hafif zincir: 89 mg/dl olarak saptandı. 24 saatlik idrarda kreatinin 
klirens testi: 9,3 ml/min/1,73 m2, protein: 1217 mg/gün saptandı. Serum 
ve idrarda immünfiksasyon elektroforez gönderildi.
Böbrek boyutları normal olan, dikkat çekici hematürisi mevcut olan hasta-

da kby etyolojisinin aydınlatılması için böbrek biyopsisi yapıldı. Hastanın 
böbrek biyopsisi patolojisi: MPGN paterni gösteren üç adet glomerül içeren 
böbrek iğne biyopsi materyali olarak raporlandı. Glomerüllerin hepsinde 
çift bazal membran görüntüsü ve lobüler patern izlendi(Resim 1). Masson 
trikrom boyama ile korteks çok küçük bir alanda izlenmekle birlikte bu alan-
da fibrozis %50-60 tespit edildi. Hastanın takibinde renal fonksiyonlarda 
düzelme izlenmedi. Hasta haftada 3 gün 4 saat, kronik hemodiyaliz prog-
ramına başlatıldı.
Gönderilen idrar immünfiksasyon elektroforezde serbest kappa hafif zincir 
proteini saptandı. Serum immünfiksasyon elektroforezde monoklonal ga-
mapati görülmedi. Hastaya kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapıldı. Yapılan 
kemik iliği biyopsisinde bazıları atipik morfolojide %50-60 dolayında plaz-
ma hücresi görüldü(Resim 2) ve hasta plazma hücreli myelom tanısı alarak 
multiple myeloma yönelik tedavisi başlandı.
Sonuç: MPGN immün komplekslerin subendotelyal ve mezangial birikimi 
ile karakterize bir immün kompleks aracılı glomerulonefrittir. Etiyolojiye da-
yanarak, MPGN primer/idiopatik veya sekonder olarak sınıflandırılmaktadır. 
Primer/idiyopatik MPGN, immün kompleks aracılı glomerülonefrit MPGN 
tip I ve III’ü içerir. Dense-depozit hastalığı olarak da bilinen MPGN tip II, 
immün kompleks birikimine bağlı değildir, ancak kompleman kaskadın al-
ternatif yolundaki disregülasyon ve persiste aktivasyonundan kaynaklanır.
Sekonder MPGN en yaygın olarak glomerulusta sekonder antijen-antikor 
bağışıklık kompleksi birikimi ile kalıcı antijenemiye neden olan, önceden var 
olan bir hepatit B veya C viral enfeksiyonundan kaynaklanır. Diğer kronik 
enfeksiyöz nedenler arasında şant nefriti, apseler ve endokardit bulunur. 
Sistemik lupus eritematozus ve bazen Sjögren sendromu ve romatoid artrit 
gibi otoimmün hastalıklar da MPGN’nin gelişimi ile ilişkilidir(2).
MPGN’nin nadir nedenlerinden biri de monoklonal gamapatilerdir. Monok-
lonal gamopatiler, Ig-üreten lenfositlerin veya plazma hücrelerinin, monok-
lonal Ig dolaşımına yol açan proliferasyonu ile karakterizedir. Monoklonal 
gamapati ile ilişkili hastalıkların klinik spektrumu, önemi belirsiz monoklo-
nal gammopati (MGUS), Waldenström makroglobulinemisi, lenfoprolifera-
tif bozuklukları ve MM’yi içerir. 
MM’da monoklonal proteinlerin tetiklediği glomerüler hasar kompleman 
sistemini aktive ederek MPGN histopatolojisine neden olabilir. IgG birikimli 
proliferatif glomerülonefrit (IgG3 ağırlıklı) yine MM’de görülen başka bir 
MPGN klinik alt tipidir (1). Literatürde Mayo klinikte yapılan bir çalışmada 
MPGN tanısı almış 126 vakanın 6’sının etyolojisinde MM olduğu saptan-
mıştır (2). Yine literatürde MM zemininde MPGN tanısı almış vakalar gö-
rülmektedir (3,4). 
Biz MPGN etyolojisinde plazma hücre diskrazilerinin de olası nedenler için-
de olduğuna dikkat çekmek için bu vakayı sunduk. Önceki böbrek fonksi-
yon testleri bilinmeyen ve tarafımıza glomeruler filtrasyon hızı (GFR): 8 ml/
min/1,73 m2 ila başvuran hasta görüntülemelerde bilateral böbrek boyut-
larının normal olması ve dikkat çekici bir hematürisinin olması nedeniyle 
hastaya kby etyolojisinin aydınlatılması için renal biyopsi yapıldı. MPGN 
tanısı alması üzerine etyolojiye yönelik araştırmamızda hastada altta yatan 
hastalığın MM olduğunu gördük.
Bu sebeple nedeni bilinmeyen kby hastalarında altta yatan sebepleri ay-
dınlatmaya yönelik böbrek biyopsisi ve ileri incelemeler yapılmalı, bununla 
birlikte yine etyolojisi belli olmayan MPGN tanılı hastalarda olası nedenler 
arasında MM’un da bulunduğu akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hematüri, membranoproliferatif glomerulonefrit, 
multiple myelom
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PS-062 Postrenal Akut Böbrek Yetmezliği ile Başvuran Rektum 
Kanseri Olgusu
Esra Demir
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi
Amaç: Postrenal Akut Böbrek Yetmezliklerinin nadir rastlanan şekli;malignite 
basıları
Olgu: POSTRENAL ABY İLE BAŞVURAN REKTUM CA OLGUSU
Esra DEMİR,Hanişe ÖZKAN,Yard.Doç.Dr.Musa SALMANOĞLU,Doç.
Dr.Ömür TABAK,Prof.Dr.Abdulbaki KUMBASAR
Giriş: Akut böbrek yetmezlikleri klinik pratikte çok sık karşılaşılan,morbidite 
ve mortaliteye yol açan bir hastalık grubudur. Etyolojiye yönelik incelendiğ
inde;prerenal,renal,postrenal olmak üzere 3’e ayrılır. Postrenal böbrek yet-
mezliklerini daha çok ürolojik nedenler oluştursa da. geniş ve detaylı alınan 
anamnezle nadiren non-ürolojik sebeplere bağlı postrenal akut böbrek yet-
mezliği görmek mümkündür.
Olgu: Bilinen Benign prostat hipertrofisi olan, idrar yapamama şikayeti ile 
acil servise başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde Üre:240mg/dl Kre:9.75 
mg/dl K:6.8 mmol/L Ph:7.30 Pco2:32.8 HCO3:16 olması üzerine hasta aby 
ön tanısıyla iç hastalıkları servisine yatırıldı.Foley sonda takıldı.İdrar çıkışı 
10cc/h oldu. Üriner usg çekildi.her iki böbrekte grade 2 hidroüreteronefroz 
(mesane kalınlaşmasına sekonder?) tesbit edildi.Hasta kan gazında asido-
zu olması ve tedaviye dirençli hiperpotasemisi olması üzerine acil diyalize 
alındı.Takip altında olan hastaya girişimsel radyoloji tarafından nefrosto-
mi takılması planlandı,ve nefrostomi sonrası hastanın idrar çıkışı başladı.
Bunun üzerine hastanın kateteri çekildi.Anamnezi derinleştirilen hastanın 
barsak fonksiyon bozukluğu olduğu ara ara kabızlık atakları olduğu ve 
anemisi olması üzerine hastadan gaitada gizli kan gönderildi,pozitif gelme-
si üzerine tümör markerları istendi. Ca 19-9:42(<27), Ca 125:62(<35)ve 
CEA:69(<3.8) yüksek gelen hastaya endoskopi ve kolonoskopi planlandı.
Kolonoskopisinde rektumda kitle tesbit edilen hastadan kitleden biyop-
si alınarak patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu rektum adeno ca olarak 
raporlandı.Hastanın böbrek yetmezliği düşünülenin aksine Benign prostat 
hiperplazisinden değil,rektumdaki kitlenin basısı sonrası geliştiği anlaşıldı.
Hasta nefroloji ve onkoloji takibine alındı.
Sonuç: Postrenal böbrek yetmezliği çoğunlukla yaşlı hastalarda mesane 
disfonksiyonuna ya da benign prostat hipertrofisine bağlı karşımıza çık-
maktadır.Nadiren genç hastalarda da olabilen malignitelerin direk basısı-
na bağlı da postrenal aby görmek mümkündür.Bizim vakamızda BPH olan 
yaşlı bir hastada,eşlik eden rektum ca basısına bağlı postrenal aby olgusu 
sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Yetmezliği, Postrenal Akut Böbrek Yet-
mezliği, Rektum Kanseri

PS-063 Nefrotik Sendrom ve Pulmoner Emboli ile tanı alan 
Membranöz Nefropati Olgusu
Işıl Köseli, Sevda Koçak Uçkun, Ayşe Gökçen Tufan, Mahmut Şayir, 
Harun Akar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi
Amaç: Membranöz nefropati erişkinde görülen nefrotik sendromların en sık 
sebebidir. Daha çok İdiopatik Membranöz Nefropati şeklinde görülmekle 
birlikte enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, ilaçlar ve malignitelere sekon-
der de görülebilir. Hastalığın seyrinde hiperkoagülopatiye belirgin yatkınlık 
olup burada pulmoner tromboemboli sonrası tanı alan bir membranöz nef-
ropati olgusu sunulmuştur.
Olgu: Bilinen kronik hastalığı veya ilaç kullanımı olmayan 33 yaşında erkek 
hasta pulmoner tromboemboli nedeniyle göğüs hastalıkları servisinde takip 
edilip taburculuğu sonrasında ödem şikayeti ile iç hastalıkları polikliniğine 
başvurup hipoalbuminemisi saptanması üzerine tarafımızca yatırıldı. Hasta-
nın takibinde kan basıncı ve kalp hızı normal aralıktaydı. Fizik muayenesinde 
solunum sesleri olağan idi, bilateral pretibiyal ödemleri mevcuttu. Tetkik-
lerinde albümin:1.3 g/dl, üre:18mg/dl, kreatinin,1.0 mg/dl, LDL:275mg/dl, 
trigliserid: 428 mg/dl, kolesterol:354 mg/dl, tam idrar tetkikinde protein 3+, 
eritrosit 2 +, lökosit +-, nitrit- saptandı. Nefrotik sendrom, malabsorbsiyon 
ön tanıları olan hastanın 24 saatlik idrar biriktirilerek protein/kreatinin oranı 
hesaplandığında 13.78 gr/dl proteinürisi olduğu görüldü. Antigliadin Ig G 
ve IgA negatif, Anti Endomycium IgA (IFA) ve ıg g negatif görüldü. C3:121 
mg/dl, C4:46 mg/dl, P-ANCA, C-ANCA ve viral hepatit markerlarının ne-
gatif olduğu görüldü. Kardeşinde faktör 5 Leiden mutasyonu öyküsü olan 
hastadan Tromboza eğilim açısından protein C, protein S, antitrombin 3, 
homosistein, antikardiyolipin ıgg ve ıgm düzeyleri görüldü. Protein S ak-
tivitesi düşük, diğerleri normal saptandı. Faktör 5 Leiden ve protrombin 
g mutasyonları çalışıldı. Nefrotik düzeyde proteinürisi olan hastaya renal 
biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu membranöz nefropati, fokal segmental 
glomerülosklerozis olarak raporladı. Hastaya antilipemik tedavi, anjiotensin 
dönüştürücü enzim inhibitörü başlandı ve düşük molekül ağrılklı heparin 
tedavisinin devamı planlandı.
Sonuç: NS kliniğinde yer alan hipoalbuminemi, ödem, lipid metabolizması 
bozuklukları, hiperkoagülopati gibi nedenler hastalığın seyrinde morbidite 
ve mortaliteyi belirler. Hiperkoagülopati, nefrotik sendromda mortalitenin 
en önemli nedeni olup renal ven trombozu, pulmoner emboli gibi vakalarda 
akılda tutulmalıdır. Hastamızda da olduğu gibi serum albumin değeri 2g/
dl‘nin altında olduğunda hipoalbuminemi en anlamlı trombotik risk faktö-
rüdür. İlerde bu hastalar kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon 
için riskli grubu teşkil edebilirler. Bu hastalarda antikoagülasyon ve steroid 
kombinasyonuna yanıt oldukça belirgindir ve Target spesifik oral antikoa-
gülanların (TSOACs) kullanımı söz konusu olabilir. Hastamızda da öncelikle 
primer membranöz nefropati ve NS’a ikincil hiperkoagülabilite varlığı düşü-
nülerek MN’nin agressif tedavisi planlandı.
Anahtar Kelimeler: Nefrotik Sendrom, Membranöz Nefropati, Fokal Seg-
mental Glomerülosklerozis, Hipoalbuminemi, Tromboemboli
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PS-064 Rifampisin kullanımı sonrası gelişen akut böbrek hasarı
Sibel Gökçay Bek1, Necmi Eren1, Metin Ergül1, Esra Gönülal2, Betül 
Kalender Gönüllü1

1Kocaeli Universitesi, Nefroloji Departmanı
2Kocaeli Universitesi, İç Hastalıkları Bölümü
Amaç: Rifampisin tüberküloz tedavisinin standart bir parçasıdır. Rifampisi-
ne bağlı akut böbrek hasarı (ABH), nadir olarak bildirilmektedir. ABH, tipik 
olarak, aralıklı veya belli bir süre sonra tekrar rifampisin kullanımı sırasında 
gelişmektedir. Ancak sürekli rifampisin kullanımı sırasında da ABH gelişen 
olgular bildirilmiştir.Bu olguda da rifampisinin sürekli kullanımında ortaya 
çıkan akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir.
Olgu: Bu vakada,bronkoalveolar lavaj örneğinde M. tüberkülosis üremesi 
olması üzerine akciğer tüberkülozu tanısı ile rifampisin 600 mg/gün içe-
ren dörtlü anti-tüberküloz tedavi sırasında gelişen ABH olgusu değerlen-
dirilmiştir. Hasta bir ay boyunca günde tek doz 600 mg rifampisin aldıktan 
sonra, bulantı, kusma ve oligoüri nedeni ile hastaneye başvurdu. Hasta 
hemodiyalize alındı ve renal biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu akut tübülo-
interstisyel nefritle uyumlu bulundu. Rifampisin tedavisi kesildi.Hastanın 
hemodiyaliz ihtiyacı tedavinin ikinci ayında ortadan kalktı.
Sonuç: Akut böbrek yetmezliği etiyolojisinin ayırıcı tanısında rifampisine 
bağlı akut böbrek hasarının gelişebileceği akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Rifampisin, Akut böbrek hasarı, Tübülointerstisyel 
nefrit

PS-065 Staghorn Taşlarına Bağlı Psoas Absesi
Dilek Güven Taymez1, Özge Telci Çaklılı2, İsa Çam3

1Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
2Kocaeli Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi, Girişimsel Radyoloji Kliniği, Kocaeli
Amaç: Staghorn taşları, genellikle kronik enfeksiyona sekonder ortaya çı-
kan ve kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olan böbrek taşlarıdır. Semp-
tom vermeseler dahi komşuluk yolu ile başka bölgelerde enfeksiyon riskini 
artırabilirler. Bu olgumuzda staghorn taşına bağlı gelişen bir psoas kası 
absesi tartışılacaktır.
Olgu: Yaklaşık 20 yıldır son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile hemodi-
yaliz tedavisi gören 36 yaşında erkek hasta, halsizlik ve sırt ağrısı şikayeti 
ile Kocaeli Devlet Hastanesi Nefroloji Polikliniği’ne Ocak 2017’de başvurdu. 
Hastanın öyküsünden ağrılarının birkaç aydır var olduğu ve giderek arttığı 
öğrenildi. Fizik muayenesinde özellik saptanmayan hastanın kan tahlillerin-
de mikrositer anemi saptandı (Tablo). Demir düzeyi de düşük olan hastaya 
i.v. demir replasmanı başlandı, eritropoetin tedavisi yeniden düzenlendi. 
Buna rağmen hemoglobin düzeylerinde belirgin düzelme sağlanamadı. 
Vertebra manyetik rezonans görüntüleme istendi, protein elektroforezi 
istendi, patoloji gözlenmedi. Batın ultrasonunda staghorn taşları görülen 
hastanın takibinde C-reaktif protein seviyelerinde düşme olmaması üzerine, 
batın tomografisi çekildi. Sağ böbrekte ksantrogranülamatöz pyelonefrit 
ve komşuluğunda perirenal alanda psoas kası içerisinde apse gözlenmesi 
üzerine girişimsel radyoloji tarafından abse drenajı yapılarak antibiyoterapi 
başlandı(Figür). Hastanın kliniği ve laboratuar bulgularında gerileme göz-
lendi.
Sonuç: Staghorn taşları genellikle kadın hastalarda görülen ve kronik en-
feksiyon zemininde gelişen strüvit (magnezyum amonyum fosfat) ve/veya 
kalsiyum karbonat apatit taşlarıdır. Taşların kendisi de enfeksiyon riski ta-
şımaktadır. Medikal tedavi genellikle yeterli olmamakta çoğu zaman cerrahi 
müdahale gerekmektedir. Özellikle hemodiyaliz gibi immünsupresyon için 
risk faktörü olan hastalarda bu taşların takibinde enfeksiyon açısından dik-
katli olunmalı ve persiste eden anemi gibi durumlarda enfeksiyon açısından 
gerekli müdahaleler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: staghorn taşı, psoas kası absesi, son dönem böbrek 
yetersizliği

Ayakta direkt batın grafisi görüntüsü

Ayakta direkt batın grafisi görüntüsü

Biyokimyasal parametreler

Hemoglobin 8.4 g/dL

Lökosit 9.7 K/uL

Trombosit 322 K/uL

Kreatinin 8.77 mg/dL

Sodyum 135 mEq/L

Potasyum 6.3 mEq/L

Demir 22 ug/dL

Ferritin 2000 ng/mL

C-reaktif protein 14 mg/dL

Parathormon 868 pg/mL

Biyokimyasal parametreler



73

P
O

STER
 B

İLD
İR

İLER

PS-066 Sistemik lupus eritematözis’in ekstrarenal organ tutulumunda 
intravenöz immünoglobulin tedavisi
Ahmed Cihad Genç, Hamad Dheir, Özger Akarsu, Ahmed Bilal Genç, 
Selçuk Yaylacı, Fevziye Türkoğlu Genç, Savaş Sipahi
sakarya üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi
Amaç: Sistemik lupus eritematozis (SLE) herhangi bir organı etkileyebile-
cek çok çeşitli klinik ve serolojik belirtilere sahip otoimmun bir hastalıktır. 
SLE tanısı konuluğunda %38 renal ve %12 pulmoner tutulum saptanmak-
tadır. Biz de olgumuzda pulmoner tutulumu tanısı alan hastanın intravenöz 
immunglobulin (İVİG) tedavisini sunmayı amaçladık.
Olgu: 75 yaşında erkek hasta, bilinen hipertansiyon dışında sistemik has-
talığı olmayıp 8 aydır nefes darlığı ve kuru öksürük nedeniyle polikliniğe 
başvurmuş. Renal disfonksiyon (kreatinin:2,99 mg/dl), hipoalbuminemi 
(albumin:3g/dl), 7,5 gr/gün proteinüri ve mikroskobik hematüri olması 
üzerine renal biyopsi kararı alındı. Üriner ultrasonografide her iki böbrekte 
çok sayıda basit kistleri olması üzerine biyopsi yapılamadı. Bakılan ANA 
pozitif (1/1000), ANCA pozitif (1/10), antidsDNA pozitif, antisentromer ve 
antihiston pozitif saptandı. Antihipertansif ilaç kullanımı dışında ek ilaç kul-
lanmadığını öğrenildi. Uzun süredir kuru öksürüğü nedeniyle çekilen toraks 
BT’de multipl lenfadenopatileri saptanması ve göğüs hastalıkları tarafından 
ek bir göğüs patolojisi olmadığı lupus’un pulmoner tutulumu ile uyumlu 
lenfadenopatiler olduğu vurgulandı. Böbrek disfonksiyonu hızlı progrese ol-
ması üzerine hemodiyaliz programına alındı. Böbrek ve pulmoner tutulumu 
olarak değerlendirilen hastaya yaşlı olması ve genel durumu düşkünlüğü 
nedeni ile siklofosfamid tedavisi düşünülmedi. 3 günlük yüklenme pred-
nizolon ardından 1 mg/kg/gün idame ve 1 gr/kg/gün’den toplam 2 gün-
lük İVİG tedavisi verildi. İzleminde bakılan kontrol toraks BT’de hastanın 
lenfadenopatileri tamamen kaybolduğu kaydedildi. Pulmoner şikayetleri 
tamamen geçen hastanın böbrek yetmezliği düzelmemesi üzerine kronik 
hemodiyaliz programına alındı. 
Sonuç: Dendritik hücreler, T hücre aktivasyonunda İVİG’ nin birincil immün 
baskılayıcı etkisini sağlayan aracılardır. Olgumuzda İVİG’ nin dendritik hüc-
re gelişimini engelleyerek HLA ve CD80/CD86 ekspresyonunu engellediğini 
düşünerek, siklofosfamid verilemeyen olgularda İVİG kullanılmasının teda-
videki yerini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Lupus, ekstrarenal tutulum, intravenöz immünoglo-
bulin

PS-067 Gentamisine bağlı renal, nöral ve ototoksisite gelişen hasta
Engin Onan1, Helin Yesin2, Merve Yahşi2, Meryem Şener2, Elvan Onan3, 
Neslihan Seyrek1, İbrahim Karayaylalı1
1Çukurova Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Adana Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı
Amaç: Aminoglikozidlere bağlı gelişen böbrek hasarı her yaş grubu hastada 
tanımlanmıştır. Biz de hastayı gentamisin ve diğer aminoglikozidlere bağlı 
gelişebilecek renal, nöral ve ototoksisiteleri tartışmak amacıyla sunduk. 
Olgu: Halsizlik yakınması ile kliniğimize başvuran 78 yaşındaki erkek has-
tada 6 yıldır hipertansiyon mevcuttu. Bir başka merkeze 1 ay önce idrarda 
yanma şikayeti ile başvuran hastaya 80 mg gentamisin parenteral günde 2 
kez, 10 gün boyunca uygulanmıştı. Antibiyotik uygulaması bittikten 5 gün 
sonra hastanın halsizlik ve yürüyememe şikayetleri gelişmiş; hasta bu şi-
kayetleri ile dış merkeze başvurmuş ve BUN ( Blood Urine Nitrogen, kan 
üre azotu ) 99 mg/dL, kreatinin düzeyi: 9,3 mg/dL dü. Böbrek fonksiyon 
testlerinde bozukluk olan; hipertansiyonu için 20 mg/gün lisinopril kullanan 
hastanın sigara ya da alkol kullanımı öyküsü yoktu. Başvurusundan 18 ay 
önce katarakt ve 5 yıl önce BPH (benign prostat hiperplazisi ) nedenli opere 
edilmişti. Soygeçmişinde iki oğlu ve bir kızında da esansiyel hipertansiyon 
öyküsü mevcuttu. Fizik muayanesi kan basıncı 140/90 mmHg ve kas gücü 
alt ekstremitede 4/5 olması dışında normaldi. Hasta kısık sesle söylenen-
leri duymakta zorlanıyordu. Ultrasonografide böbrek boyutları ve paranki-
mi doğal olup hidronefroz saptanmadı. İdrar kültüründe genişletilmiş beta 
laktamaz dirençli E. Coli enfeksiyonu olması üzerine ertapenem tedavisi 
renal doz ayarı yapılarak uygulandı. İşitme testinde sensörinöral işitme az-
lığı tespit edildi. EMG’ de sensörimotor polinöropati saptandı. Nonoligürik 
seyreden akut böbrek yetmezliği için hiç diyaliz ihtiyacı olmadı. Enfeksiyon 
göstergeleri gerileyen ve kontrol kültürlerinde üreme saptanmayan hasta-
nın antibiyotikleri kesildi. Başvurusunda 9,3 mg/dL olan kreatinin değeri 
3,5 mg/dL ‘ye geriledi. Polinöropatisi olan hasta fizik tedavi programında 
mobilize oldu. Yürüteçle harekete başlayan hasta daha sonra kendiliğinden 
yürüyebildi. Saf ses odyogram kontrolünde hastanın hem duymasında hem 
de konuşmasında anlamlı düzeyde iyileşme mevcuttu. 
Sonuç: Kliniğimize bir başka klinikte idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle gen-
tamisin verilip sonrasında da akut böbrek yetersizliği gelişen hasta yatırıldı. 
Kas gücü kaybı ve duyma azlığı olan hastada sensörimotor polinöropati 
ve sensörinöral işitme kaybı da gösterildi. Yatışı boyunca diyaliz ihtiyacı 
gelişmeyen hastanın böbrek yetmezliği kliniği geriledi ve güç kaybı şikayeti 
azalarak düzeldi. 
Nefrotoksisiteyi azaltmak için yapılacak klinik stratejiler mümkünse daha 
az toksik olan aminoglikozid seçimi (en nefrotoksik olan gentamisin ), ilacı 
uygulamadan önce hipokalemi ve hipomagnezeminin düzeltilmesi, azalmış 
efektif arteryel volümün ilaç uygulaması öncesi düzeltilmesi, renal doz ayar-
laması yapılması, tedavinin 7-10 gün ile sınırlandırılması, diğer nefrotoksik 
olabilecek ajanlarla bir arada verilmemesi ve ilacın bölünmüş dozlarda ve-
rilmesindense günde tek doz verilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Aminoglikozidler, aminoglikozid ilişkili nefrotoksisite, 
Gentamisin, nörotoksisite, ototoksisite
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PS-068 Nadir bir olgu: D Vitamini ilişkili uygunsuz ADH sendromu
Sara Yavuz1, Harun Tunç2

1SBÜ. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2SBÜ. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
Kliniği
Amaç: ADH’nin en önemli renal aktivitesi, distal tübülüsün, toplayıcı tü-
bülüsün ve toplayıcı kanal epitelinin su geçirgenliğini arttırmaktır. Bu etki, 
vücudun su kaybı gibi durumlarda su tasarrufu yapmasına yardımcı olur. 
Uygunsuz ADH sendromu normal olarak ADH sekresyonunu etkileyen her-
hangi bir ozmotik veya hacim uyaranına karşı daha fazla ADH konsantras-
yonunun bulunduğu bir hiponatremidir.
Etyolojik nedenlere baktığımızda; küçük hücreli bronkojenik karsinom, 
Pankreas veya duodenum adenokarsinomu, lösemi,lenfoma, timoma, se-
rebral travma,Beyin tümörü (birincil veya ikincil), menenjit veya ensefalit, 
beyin absesi, subaraknoid kanama, akut intermitan porfiri, guillain-Barré 
sendromu, sistemik lupus eritematoz, pulmoner hastalıklar, viral, fungal 
ve bakteriyel pnömoniler, tüberküloz, akciğer apsesi gibi nedenler bulunur.
D vitamini eksikliği nadir bir neden olup, takip ettiğimiz vakada eksikliğin 
düzeltilmesi sonrasında hastanın serum sodyum değerlerinde anlanmlı bir 
artış saptanmış, hastanın yaklaşık 1 aydır almak zorunda olduğu vazop-
ressin v2 reseptör antagonisti tedavisi tedricen azaltılarak sonlandırılmıştır.
Olgu: 52 yaşında erkek hasta, bulantı, halsizlik, güçsüz-
lük ve şuurunda bulanıklık şikayeti ile acil servise başvur-
muş.

Bakılan lab. tetkiklerinde serum sodyum değeri: 121 mEq/l ( düşük) ol-
ması dışında herhangi bir patoloji saptanmayarak hastaya ilk %0,9 nacl 
başlanmış, etkin bir cevap alınamamazı üzerine hastaya %3 nacl tedavisine 
geçilmiş. Hastanın serum sodyum değerinin düzelmemesi üzerine hasta 
nefrolojiye danışıldı. Hastanın serum sodyum değerinin 125 mEq/l nin al-
tında olması---derin hiponatremi- - ve semptomatik olması sebebiyle hasta 
yatırıldı. Hastanın yapılan tetkilerinde tiroid fonksiyon testleri ve ACTH, kor-
tizol değerleri dahil olmak üzere yapılan laboratuvar tetkiklerinde d vitamini 
düşüklüğü dışında (25 OH-kolekalsiferol düzeyi: 10 nmol /L ) herhangi bir 
patoloji saptanmadı. Hastanın idrar sodyum atılımının normalin üzerinde 
olması ( Una> 40 mEq/L), idrar osmolaritesinin serum osmolaritesinden 
yüksek olması ve övolemik statü nedeniyle hastada uygunsuz ADH düşü-
nülerek hastadan serum ADH düzeyi çalışıldı. ADH değerinin: 10 pg/ ml 
(N: 1-5 pg/mL) gelmesi üzerine, hastada uygunsuz ADH sendromu düşü-
nülerek hasta etyoloji nedenlere yönelik tetkik edilmeye başlandı. Hastanın 
endoskopi, kolonoskopi ve tüm batın USG, batın MR radyolojik tetkikle-
rinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Ancak Torak tomografisinde üst 
paratrakeal, subkarinal, prevasküler büyüğü üst paratrakeal alanda 33x22 
mm boyutunda olan lenfadenopatiler tespit edilmesi üzerine hastaya PET-
CT görütülemesi alındı. Mediastende prevasküler, sağ üst-alt paratrakeal, 
prekarinal 26x22 mm boyutlu lenf nodlarında çok yoğun artmış FDG
tutulumu (SUVmax:11.20) izlenmesi üzerine hasta ma-
lignite şüphsei nedeniyle mediastinoskopik lenf nodu 
biopsisi yapıldı.Patoloji sonucu,sinüzoidlerde hafif ge-
nişleme ve reaktif değişikler içeren antrakotik lenf nodu 
olarak raporlanması üzerine hastada spesifk bir neden 
saptanamadı.

Hastanın D vitamini düşüklüğü sebebiyle, serum kalsiyum, fosfor ve PTH 
değerleri çalışıldı. Normal sınrlarda saptanması üzerine hastaya 300.000 
ünite( 1 ampul ) d vitamini oral olmak üzere d vitamini replasmanı başlandı, 
Hiponatremisinin sıvı kısıtlamasına cevap vermemesi üzerine hastaya va-
zopressin v2 reseptör antagonisti başlandı. Günlük 15mg tolvaptan tedavisi 
altında 1 hafta sonra serum sodyum değeri 135 mEq/l ye ulaşması üzerine, 
tolvaptan tedavisine ara verildi. Herhangi bir klinik şikayeti olmayan hasta 
20 gün sonra nefroloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 20 gün 
sonraki kontrolünde serum 25 OH-kolekalsiferol değeri 30 nmol /L, serum 
sodyum değeri ise 137 meq/l olarak tespit edildi.
Hastaya 2 ayda bir 300.000 unite d vitamini oral olarak alması planlanarak 
20 gün sonra tekrar kontrol önerildi.

Sonuç: D vitamini eksikliğinin, kas iskelet sistemi hastalıkları, kardiovas-
küler ve immün sistem bozuklukları, malignite ve hatta diyabet ve hiper-
tansiyon ile ilişkisi uzun zamandır bilinmektedir. Fakat hiponatremi ile ilişki 
açısından literatür tarandığında çok kısıtlı bilgilere ulaştık.
Bu nedenle biz, uygunsuz ADH ya sekonder hiponatremi vakalarında, nadir 
olarak görülen fakat akla gelmesi gerektiği düşündüğümüz D vitamini ek-
sikliğini, olgu bazında dökümante ederek klinisyenlere hatırlatmak istedik.
Anahtar Kelimeler: uygunsuz ADH, hiponatremi, vitamin D eksikliği
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PS-069 Myoglobin silindir nefropatisi olan iki olgu sunumu
Mehmet Usta1, Gültekin Göksel1, Ahmet Yüksel2, Burak Canver1, Işın 
Kılıçarslan3

1Bursa Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği
2Bursa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı
Amaç: Genç erişkin döneme kadar herhangi bir şikayeti olmayan ve buna 
sebep olabilecek fiziksel,enfeksiyon yada kimyasal bir etki olmadan ani ge-
lişen miyoglobılinüriye bağlı akut renal yetmezliği sunmak.
Olgu I: 22 yaşında erkek hasta bulantı, kusma, karın ağrısı ve halsizlik şi-
kayetleri ile BDH acil servisine başvurup Nefroloji Kliniğine Akut Renal Yet-
mezliği tanısı ile yatırıldı. Özgeçmiş: özellik yok. Soygeçmişi 32 yaşındaki 
abisi 10yıl önce aynı yaşlar da iken aynı şikayetlerde hastaneye başvurmuş-
tur.( Vaka iki olarak değerlendirilecek)Lab: üre 282, kreatin 10-9, ürik asit 
12.6 mg/dl, total protein 7.2 g/dl, albumin 3.8 g/dl,T bilirübin041mg/dl,D 
bilirüibin 010mg/dl kolesterol 106 mg/dl, trigliserid 240, LDL 34 mg/dl,CPK 
36 680u/l, AST 2044 IU/L, ALT 840 IU/L, ALP 58 IU/L, GGT 28 IU/L, Ca 8.0 
mg/dl, P 9,0 mg/dl, Na 131 mEq/l, K 5.0 mg/l, CL 93 mEq/l, WBC 6930, 
HGB 12 g/dl, PLT 175 000, CRP 43 000mg/l
FT3:2.01pg/ml ,FT4:1.23ng/dl ,TSH:1.45IU/ml ,PTH:304.2pg/
ml(H),sedim:47mm(H),CRP:43.1mg/l(H)Anti-HCV:0.05(Neg),AntiHIV:0.22 
s/co(Neg),HBsAg:0.17 IU/ml(Neg)
Rutin İdrar Analizi:,dansite:1014,pH:6.0;glukoz(-)Neg.; Protein:+++(pozitif
);proteinüri:3.3gr/gün,lökosit 3, eritrosit 5.
Batın USG:Her iki böbrek boyutu 118mm,parankim kalınlıkları 16mm’dir.
parankim ekojeniteleri gradeII-III artmıştır. ARY ile uyumludur. Toplayıcı 
sistemler normal genişliktedir.
Son tetkikler: kreatin 0.98, üre 29, glikoz 94, ALT 16, AST 15,CPK 
1230u/l,Na 138, K 4.5, CRP 0.06, Hb 15,Hct 44-2, WCB 8960, PLT 235 
000, 
29/01/2016 tarihinde yapılan iğne böbrek biyopsisi sonucu: Mikroskopik 
Bulgular: Kesitlerde 9 adet glomerül yapısı saptandı. İki glomerül global 
sklerotiktir. Glomerüllerde hipertrofik görünüm mevcut olup, mezangiyal 
alan ve bazal membranlarda patoloji izlenmedi. İnterstisyel alanda eozino-
filler içeren kronik iltihap, peritubuler kapillerit belirlendi. Medullada tubulus 
lümenlerinde kahverenkli pigment birikimi dikkati çekti. İmmünhistokim-
yasal incelemede myoglobin ile pigmente pozitif immünreaktivite saptan-
dı. Prusya mavisi negatif bulundu. Damarlar da özellik görülmedi. Kongo 
negatif. 
Açıklama: İmmünflöresan incelemede immünkompleks nefriti saptanma-
dı. Tubulus lümenlerinde saptanan myoglobin pigmenti pigmenti nedeni ile 
hastanın myoglobinuri etyolojileri açısından araştırılması önerilir. 
Tanı: Böbrek, İğne Biyopsi: Myoglobin silindir nefropa-
tisi. 

(İkinci vaka)
Adı Soyadı: M.S. 
Doğum Tarihi:10.09.1988
Başvuru Tarihi:08.09.2011
Çıkış Tarihi:20.09.2011
YAKINMASI:Nefes darlığı karın ağrısı
ÖYKÜSÜ:Daha önce bilinen şikayeti olmayan hasta nefes darlığı ile kardio-
loji servisinde yatarken üre kreatinin yüksekliği saptanması üzerine Meram 
tıp fak. nefroloji servisine yatırılmış.
ÖZGEÇMİŞ: Özelik yok
SOYGEÇMİŞ:Özelik yok
RADYOLOJİ RAPORU:09.09.2011 Renal USG İncelemesinde; Sağda pe-
rirenal alanda sıvama tarzında sıvı izlenmektedir.Bunun dışında perirenal 
alanda ve renal parankimde hematom lehine bulgu saptanmadı.
LABARATUAR SONUÇLARI:10.09.2011;üre 128mg/dl SGOT:84U/L, k 
4.7mEq/L sensitif CRP:71.8mg/L, Na:131mEq/L, Ca 8.2mg/dl, P 5.8mg/dl, 
LDH 712 u/L, SGPT 46 U/L, Mg 2.55mg/dl,kreatin 10.83mg/d, HTC:38.6, 

Hg 13.1, WBC:14.2, PLT 212 000, 14.09.2011:ÜRE:75mg/dl, kreatin7.0mg/
dl, ürik asit 4.6mg/dl, Na 137.4mEq/L, K 3.9 mEq/L, CL 96.8mEq/L, Ca 
8.0mg/dl, P 5.3mg/dL, miyoglobin 967.4ng/Ml, SGPT 14u/L, CPK 1286u/L, 
Sensitif CRP 58.7mg/L, LDH 451u/L, WBC 13.5, sedimantasyon 39mm/h, 
HCT 32, PLT 204000,Hg 10.6, SGOT 49u/L, SGPT 16u/L, GGT 11u/l
Hastanın CPK ve MYOGLOBİN değerleri yüksek geldi RABDOMİYOLİ-
ZE bağlı ABY olarak değerlendirildi.Hastaya hızlı ilerleyen GN dışlamak 
için böbrek biopsisi yapıldı.Hasta diyalize alındı.Genel durum stabil CPK, 
MYOGLOBİN,AST,ALT Düşüyor. Hastanın klinik durumu düzeldi Nefroloji 
Pol. Kontrolü önerilerek taburcu edildi.
13.2.1918 de yapılan tetkikler sonucu yukarıda sayılan biokimyasal tetkik-
lerin hepsi normal geldi.
Tanı: Miyoglobin silindir nefiropatis
Sonuç: Rabdomiyoliziz sıklıkla ezilme sedromu,yüksek ateş,enfeksiyon,ilaç 
kulanlmı,belirgin elektrolit bozukluğu,enzim eksikliği(karnitine palmitoyl-
tranferaz )ve çok nadir olarak otozomal resesif geçiş de olmaktadır. Bizim 
vakalarda yukarıda sayılan hiç bir neden tespit edilmedi.Enzimlere bakılma-
dı ançak enzim eksikliğinde hastalık sık sık tekrarlanır. Uyumlu değildir. 1 
vaka 2 yıldır, 2 vaka 10 yıldır tekrarı olmadan ve hiç bir sağlık sorunu olma-
mışlar. 13.2.1918 tüm biokimyasal değerler normal. Otozomal resesif geçiş 
tanısına yakınsada tekrar edilmemesi ilginç olduğu kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Akut renal yetmezliği, Miyoglobin silindir nefropatisi, 
Rabdomiyoliziz
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PS-070 Renal Osteodistrofili bir olgu
Mehmet Usta1, Alpaslan Ersoy2, Gültekin Göksel1, Burak Canver1, 
Hüseyin Çelik3

1bursa muradiye devlet hastanesi nefroloji kliniği
2uludağ üniverstesi tıp fakültesi nefroloji kliniği
3Bursa Acıbadem Hastanesi Nefroloji kliniği
Amaç; Kronik böbrek yetmezlizi(KBY) nedeniyle gelişen ve yürüme güçlüğü 
çeken, iki taraflı femur boyun kırığı tespit edilen yüksek döngülü renal oste-
odistrofili bir olgu sunumu amaçladık.
Kronik Böbrek yetmezliğinde sıklıkla görülen renal osteodistrofi; yetmezlik 
ne kadar artarsa renal osteodistrofinin de o kadar arttığı bilinmektedir.
Temel neden elektrolit ve hormonal değişiklik sonucu kemik minerilizasyo-
nu eksikliği sonucu ortaya çıkar. Yüksek döngülü, düşük döngülü ve mix 
diye ayrılır. En sık görülen ise yüksek döngülü olanıdır.
Olgu: U.İ. 22 yaşında erkek, daha önce herhangi bir şikayeti olmayan has-
tanın halsizlik ve yürüyememe nedeniyle Manisa Devlet Hastanesine baş-
vurmuş yapılan tetkiklerde Üre ve kreatinin yüksek gelmesi üzerine Bursa 
Devlet Hastanesi Nefroloji servisine başvurdu.
Yapılan Tetkiklerde;

Glikoz: 94 mg/dl, Üre: 87 mg/dL, Kreatin:6.3 mg/dL, Ürik asit:10.7 mg/
dL, Total Protein:7.1 mg/dL, Albumin: 4.8 g/dL, AST:54 IU\L, ALT:17 IU\L, 
ALP:573 IU\L, Amilaz:274 IU\L, Demir:22 microg/dL, Kalsiyum:6.7 mg/dL, 
Fosfor:3.5 mg/dL, Sodyum:131 mEg/dL, Potasyum:3.9 mEg/dL, Hemoglo-
bin:9.29 g/dL, Hemotokrit:%27, Trombosit:143 uL, CRP:30.4mg/dL, He-
patit Markerleri: S\CO Negatif(-), iPTH:559.02pg/ml, Ferritin:238.23 ng/mL
Radyoloji: Direkt anterioposterior pelvis grsfisinde bilateral femor başı 
kırığı(ekte)
Sol ve sağ kalça eklem MR tetkiki: Solda femur boynu düzeyinde komplet 
fraktür mevcuttur. Fraktürün olduğu sevyeden itibaren torakanterik kesimin 
superiora doğru yaklaşık 3-4 cm kadar yer değiştirdiği gözlenmektedir. Sağ 
tarafta femur boynu düzeyinde komplet fraktür mevcuttur. Fraktürün oldu-
ğu seviyeden itibaren femurun torakonterik kesimi superiora doğru yaklaşık 
olarak 3 cm kadar yer değiştirdiği gözlenmektedir.
Sonuç: Kronik böbrek yetmezliğinde renal osteodistrofi sıklıkla görülen bir 
klinik tablodur. Biokimyasal tetkik sırasında bir takım değerlere bakılarak(Ca, 
P. İPTH) tanı konulur. Ancak biokimyasal parametrelerin desteklediği ve hiç 
bir travma ve zorlama olmadan genç KBY li hastanın iki taraflı femur boyun 
kırığın olması nadirdir. Bu vakamızda tespit ettik.
Anahtar Kelimeler: kronik böbrek yetmezliği, renal osteodistrofisi, femur 
boyun kırığı

Direk Grafi ( röntgenogram)

bilateral femur boynu kırığı

PS-071 Diyabetik Nefropatide Monosit HDL Oranı İle Albuminüri 
İlişkisi
Fatma Kaplan Efe1, Aysun Aybal Kutlugün1, Fatma Ayerden Ebinç1, 
Müjgan Tek2, Leyla İpek Al1
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2TOBB ETÜ Hastanesi
Amaç: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda inflamasyonun arttığı 
gösterilmiştir. Monosit/HDL oranı (MHO) son dönemlerde inflamasyonun 
belirlenmesinde kullanılan bir göstergedir. Bu çalışmada diyabetik nefro-
patili hastalarda MHO ile albuminüri arasında ilişki olup olmadığı araştırıl-
mıştır.
Gereç-Yöntem: Eylül 2017 – Şubat 2018 tarihleri arasında dahiliye polikli-
niğine başvuran ve spot idrar albümin/kreatinin oranı bakılmış olan diyabe-
tik hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar diyabetik nefropatisi olan 
ve olmayan şeklinde 2 gruba ayrıldı. Diyabetik nefropatisi olan hastalar Evre 
1, Evre 2, Evre 3 kronik böbrek hastalığı (KBH) olarak gruplandırıldı. Grup-
lar MHO açısından karşılaştırıldı. MHO ile albuminüri arasında korelasyon 
olup olmadığı araştırıldı.
Bulgular: Diyabetik nefropati (n=85) grubunda MHO istatistiksel olarak an-
lamlı şekilde daha yüksek tespit edildi. (13.8±0.63 vs. 12.8±0.86, p=0,037) 
Evre 1, Evre 2, Evre 3 KBH gruplarında ise MHO sırasıyla 12.3±1.32, 
13.3±0.82 ve 15.5±1.26 olarak saptandı (p=0,145). Diyabetik nefropati 
olan ve olmayan grupta MHO ile albuminüri arasında anlamlı korelasyon 
bulunmadı (r=0.016, p=0.883 vs. r=0.137, p=0.144).
Sonuç: Diyabetik nefropatide, nefropati olmayan gruba göre, MHO daha 
yüksek olup albuminüri ile MHO arasında korelasyon yoktur.
Anahtar Kelimeler: Monosit – HDL oranı, albuminüri, diyabetik nefropati
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PS-072 Tedaviye Dirençli İdiyopatik Membranöz Nefritli Hastalarda 
Rituximab Tek Merkez Deneyimi
Gülizar Şahin, Mahmut Gök, Hakkı Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid EAH 
Nefroloji
Rituximab, idiyopatik membranöz glomerülonefrit (IMN) tedavisinde etkili 
ajanlardandır
Bu çalışmada merkezimizde takipli dirençli IMN tanılı 10 hastada(9 erkek, 1 
kadın) Rituximab etkinliğini araştırdık.
On hastanın 8 tanesi Siklofosfamid ve kortikosteroid içeren Pontiçelli pro-
tokolü ve yanıtsızlıkta Siklosporin ve kortikosteroid tedavisi almıştı, 2 hasta 
ise başlangıçta Siklofosfamid tolere edemeyip Siklosporin ve kortikosteroid 
tedavisi aldığı halde remisyon sağlanamamıştı. Hastaların tümü RAS bloke-
ri almaktaydı. Anti-PLA2R antikorları 8 hastada bakılabildi, 6 hastada düzey 
yüksek saptandı. Ortalama takip süresi 18 ay (10 -58 ay) idi.
Tedavi dirençli IMN’li hastalara Rituximab infüzyonu tedavisi 375mg/m2, 
4 doz uygulandı. 
Hastaların 2 tanesinde tam remisyon, 6 hastada parsiyel remisyon, 2 hasta-
da yanıtsızlık ( 1 hastada böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma, evre 4 KBY 
gelişimi ) saptandı. Ortalama proteinüri 11.7+2.6gr/dl/gün den 2.6+2.3 gr /
dl/gün geriledi (p=0.021). 
Ortalama kreatinin düzeylerinde, eGFR değerlerinde anlamlı değişiklik sap-
tanmadı (p=0.13).
Sonuç olarak olgu sayısı az olmakla beraber Rituximab tedavisi ile dirençli 
IMN olgularda çoğunlukla kısmi remisyon, proteinüride gerileme, böbrek 
fonksiyonlarında korunma sağlanabilmiştir
Anahtar Kelimeler: membranöz nefrit, nefrotik sendrom, rituximab

PS-073 Acil koroner anjiografi uygulanan hastalarda, kontrast madde 
nefropatisi gelişiminde akut böbrek yetmezliğinin önemi
Bilal Katipoğlu1, İhsan Ateş1, Fatih Acehan1, Burak Furkan Demir1, 
Mustafa Çetin2, Ender Örnek2, Ezgi Coşkun Yenigün3, Fatih Dede3

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 
Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Kliniği, 
Ankara, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Kliniği, 
Ankara, Türkiye
Amaç: Akut böbrek yetmezliği etyolojisinde intravenöz kontrast madde 
kullanımının önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Fakat akut böb-
rek yetmezliğinin kontrast madde nefropatisi gelişimine ek olarak ne kadar 
katkıda bulunduğu ile ilgili yapılmış geniş kapsamlı herhangi bir çalışmaya 
rastlamadık. Akut böbrek yetmezliğinde mevcut tübül hasarı, artmış infla-
masyon ve oksidatif stres düzeyi ve glomerular filtrasyon hızındaki düşük-
lüğe bağlı olarak kontrast madde nefropatisini gelişme düzeyi normal popu-
lasyona göre daha yüksek beklenebilir. Bizi bu çalışmamızda acil servisde 
akut böbrek yetmezliği olup da akut koroner snedrom ön tanısı ile koroner 
anjiografi yapılan hastalarda kontrast madde nefropatisi insidansı ve klinik 
sonlanımını incelemeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Ocak 2014 – Aralık 2017 tarihleri arasında acil servisde 
akut koroner sendrom düşünülen akut böbrek yetmezliği olan 138 (49 ka-
dın (%35,5) ve 89 erkek (%64,5)) hasta çalışmaya retrospektif olarak dahil 
edildi. Kontrast madde nefropatisi tanısı, işlemden 24 – 48 saat sonra bazal 
kreatinin değerlerinde %25 veya 0,5 mg/dL artış olması ve bu durumun 
başka herhangi bir nedenle açıklanamaması durumunda konuldu.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 69,6±13,2 yıldı. Hastaların %59,4’ünde 
(n:82) diyabet tanısı mevcuttu. Hastaların çoğunluk sıralamasına göre kan 
grubu dağılımları; A+ (%39,9), 0+ (%25,4), B+ (%14,5), 0- (%8,7), AB+ 
(%7,2), A- (%2,2) ve B- (%2,2) şeklindeydi. Hastaların ortanca hastane 
yatış süresi 5 gündü. ABH hastaların %89,1’i (n:123) 1 defa kontrast maru-
ziyeti, %6,5’i (n:9) 2 defa kontrast maruziyeti, %3,6’sı (n:6) 3 defa kontrast 
maruziyeti aldığı saptandı. ABH hastalarında kontrast nefropatisi gelişen 
hastaların oranı %1,4 (n:2) idi. Kontrast nefropatisi gelişen bu 2 hastada da 
remisyon saptandı, pregresyon saptanmadı. Kontrast nefropatisi gelişen 2 
hastanın da diyabet tanısı mevcuttu ve kan grupları 0 kan grubu idi.
Sonuç: Çalışmamızın verilerine göre, akut böbrek yetmezliğinin kontrast 
madde nefropatisi gelişimi için ciddi bir risk faktörü olmadığını söyleye-
biliriz. Kontrast madde nefropatisi gelişiminde kan grubunun ilişkili olup 
olmadığını söyleyebilmek için ek analiz yapmak gerekmektedir. Bu analiz 
için yeterli sayıda hastada kontrast nefropatisi gelişen hasta saptanmadı. 
Bu nedenle spekülatif olarak 0 kan grubunda kontrast nefropatisi gelişme 
riskinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, akut koroner sendrom, kontrast 
madde nefropatisi, koroner anjiografi
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PS-074 Retroperitoneal Fibrozis: Klinisyeni Zorlayan Bir Tanı
Zeynep Alaca Topçu1, Münir Azizy1, İsmail Nazlı1, Atakan Topçu1, İzzet 
Hakkı Arıkan2

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
Bilinen bir hastalığı ve düzenli ilaç kullanımı olmayan 45 yaşındaki kadın 
hasta bulantı, bilateral lomber ağrı ve bacaklarda ödem yakınması ile baş-
vurdu. Fizik muayenede kan basıncı 110/80 mmHg, nabız: 83 dk/ritmik, 
ateş: 37,0 C idi ve alt ekstremitelerde makülopapüler döküntü ve ödem 
mevcuttu. Üç ay önce renal fonksiyon testlerinin normal (serum kreatinin: 
0,7 mg/dl) iken, başvuru esnasında serum kreatinin: 2.01 mg/dl olarak 
saptandı. Laboratuvar testlerinde Hb: 8,9 gr/dl, sedimantasyon: 97 mm/
saat, CRP: 28.1 mg/L, proteinüri: 3.3 gr/gün, idrarda bol dismorfik eritrosit 
görüldü. Ultrasonografik incelemede eksternal basıya bağlı bilateral gra-
de 3 hidroüreteronefroz görüldü ve hastaya bilateral üreteral stent takıldı. 
Eksternal basıya neden olan dokuya ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) 
yapıldı. Cilt döküntülerden alınan biyopsi sonucu lökositoklastik vaskülit ile 
uyumlu bulundu. Hepatit serolojisi, kompleman düzeyleri, ANA, ANCA’lar, 
ENA paneli, anti-CCP ve quantiferon testleri normal bulundu. Görüntüle-
mede, bilateral servikal, paraaortokaval, retroperitoneal ve inguinal lenfa-
denomegali (LAM), plevrada kalınlaşma ve akciğer parankiminde birkaç 
adet milimetrelik boyutlu nodül saptandı. Bu sırada üreteral stent sırasında 
lezyondan alınan biyopsi sonucu ‘idiyopatik retroperitoneal fibrozis’ (IRF) 
olarak raporlandı. İnguinal LAM’den (2 cm büyüklüğünde ) eksizyonel bi-
yopsi alındı. Hastaya 32 mg/gün metilprednizolon başlandı. İnguinal lenf 
nodundan alınan biyopsinin patoloji sonucu ‘Reaktif Lenf Nodu’ olarak ra-
porlandı. PET-BT’de lenf nodlarının FDG tutulumunun düşük dereceli len-
fomalar ile uyumlu olduğu raporlandı. Yapılan biyopsiler IgG4 boyanarak 
tekrar değerlendirildi ancak ‘IgG4 ilişkili hastalık’ lehine bulgu saptanmadı. 
Düşük doz steroid tedavisi alan hastanın takiplerinde tedaviye yeterli yanıt 
gözlenemedi. Mevcut tetkikler ile tanıya gidilemeyen hastada laparoskopik 
retroperitoneal LAM örneklemesi yapıldı. Sonuç ‘Marginal Zone Lenfoma’ 
olarak ile uyumlu bulundu ve hastaya R-CHOP kemoterapisi başlandı. 
Tartışma: Retroperitoneal fibrozis nadir görülen bir hastalık olup insidansı 
0,1/100.000’dir. İdiyopatik olabildiği (%70) gibi sekonder olarak da gö-
rülebilmektedir. Sekonder formlar ise ilaçlar, lenfoma, solid organ malig-
niteleri, başta tüberküloz olmak üzere ciddi enfeksiyonlar, retroperitoneal 
bölgelere alınan radyoterapi veya cerrahiye ve IgG4 ilişkili hastalığa bağlı 
olabilmektedir. Bilateral üreteral basıya bağlı postrenal böbrek yetmezliği 
vakaların %42-%95’inde saptanmıştır. Hiçbir hematolojik ve biyokimyasal 
anormallik retroperitoneal fibrozis için spesifik değildir. BT ve İİAB ile idiyo-
patik retroperitoneal fibrozis olarak uyumlu bulunan hastalarda PET-BT ve 
eksizyonel biyopsi ile, bizim hastamızdaki lenfoma tanısı gibi, tanı tamamen 
değişebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: retroperitoneal fibrozis, kreatinin, biyopsi

PS-075 Genç erkek hastada multiple myelom
Metin Ergül1, Esra Gönülal2, Sibel Gökçay Bek1, Necmi Eren1, Dilek 
Güven Taymez3, Betül Kalender Gönüllü1

1Kocaeli Universitesi, Nefroloji Departmanı
2Kocaeli Universitesi, İç Hastalıkları Bölümü
3Kocaeli Devlet Hastanesi
Amaç: Multipl Myeloma (MM), özellikle erişkin dönemde görülen, kemik 
iliğinden kaynaklı atipik plazma hücrelerinden oluşan hematolojik malign 
bir tümördür. MM tüm hematolojik maligniteler içinde %10 ‘nu oluşturur. 
MM’ da kemik ağrısı, başlıca klinik semptomdur. Hastaların çoğu sırt ve 
bazı olgularda patolojik kırıklar, yorgunluk hissi, anemi, kronik böbrek has-
talığı ve bakteriyal enfeksiyonlarla hastalar başvurur. Hastaların %98’i 40 
yaş üzerindedir ve erkeklerde kadınlara nazaran daha sık görülür. Burada 
genç yaşta iki defa akut böbrek hasarı geçiren bir erkek hasta sunuldu. 
Olgu: Bilinen bir hastalığı olmayan 41 yaşında erkek hasta nefes darlığı, 
idrar miktarında azalma, vücudunda yaygın ödem şikayeti ile başvuran has-
taya dış merkezde acil hemodiyaliz tedavisi başlandı. Hikayesinde NSAİD 
kullanımı tarif eden hastada öncelikle analjezik nefropatisi olarak değer-
lendirilen hastanın bir haftalık takibinden sonra halen anürik seyrettiği ve 
diyaliz ihtiyacının devam ettiği görüldü. Hasta renal biyopsi endikasyonu 
ile kabul edildi.
Kabulunde genel durumu iyi ve hipovolemik olduğu görüldü. Labaratuar 
incelemesinde immunolojik markerları negatif; C3, C4 normal sınırlardaydı. 
Üre:62 mg/dL BUN:29 mg/dL kreatinin:5.05 mg/dL Na:140 mmol/L K:5.68 
mmol/L Ca:8.2 mg/dL P:4.85 mg/dL AST: 25 U/L ALT:33 U/L ALP:80 U/L 
GGT:56U/L LDH:352 U/L Albumin: 3.81g/dL Gobulin: 6.32 g/dL Hgb:9.6 g/
dL WBC:10.2 x10’3/uL Plt: 434 x10’3/u bulundu. Hastaya parenteral hid-
rasyon verildi ve hemodializ tedavisine devam edildi. İki yıl önce benzer 
şekilde akut böbrek hasarı geçirdiği öğrenilen hastanın böbrek biyopsisinde 
kast nefropatisi ve kronik tubulointertisyel nefrit ile uyumlu bulgular izlendi. 
Kemik iliği asprasyonunda çift çekirdekli ve dev plazma hücreleri görüldü. 
Plazma hücresi oranı %10’du. Serumda Kappa serbest hafif zincir: 203 mg/
dl(0.33-1.94) ve Lambda serbest hafif zincir:0.9 mg/dl (0.57-2.63) olarak 
geldi. PET-BT’sinde miyelom tutulumu izlenmedi. Hasta MM kabul edilerek 
tedavisi düzenlendi. Yatışının birinci haftasında idrar miktarı artan hasta-
nın hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. Hasta kemoterapisinin ilk dozunu aldıktan 
sonra tedavi planlanması yapılarak taburcu edildi.
Sonuç: MM sıklıkla 40 yaş ve üstünde görülmekle beraber erken yaşlarda 
ve atipik olgularda da akla getirilmelidir. Hipovolemi ve beraberinde kulla-
nılan NSAID ilaç tedavisinin etkisi ile hastada akut böbrek hasarı geliştiği 
görülmüştür. Erken tanı, hastalığın seyri ve tedavisi için büyük önem taşır.
Anahtar Kelimeler: multiple myelom, NSAID, akut böbrek hasarı
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PS-076 Olgu Sunumu: Ailesel Akdeniz Ateşi’ nde Renal Amiloidoza 
Bağlı Nefrotik Sendrom
Ayşe Gökçen Tufan1, Alperen Ceylan2, Bahar Engin1, Emel Tekin3, Harun 
Akar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Patoloji Bölümü
Amaç: Sekonder amiloidoz (AA); bir akut faz reaktan proteini olan serum 
amiloid A fragmanlarından oluşan fibrillerin hücre dışı birikimi ile karakteri-
zedir. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, inflamatuar barsak hastalığı gibi 
kronik inflamasyonla seyreden hastalıklar, osteomyelit ve dekübit ülseri gibi 
kronik enfeksiyonlar, renal hücreli karsinom ve Hodgkin Lenfoma gibi bazı 
maligniteler ve Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) gibi otoinflamatuar hastalıklar 
sekonder amiloidoza neden olabilir. AA amiloidozda en sık tutulan organ 
böbrektir (%80) ve sıklıkla glomerüler amiloid birikimi ile karakterize olan 
renal tutulum nefrotik sendroma yol açmaktadır. Biz de bu sunumumuzda 
AAA’ ya bağlı bir renal amiloidoz vakasından bahsetmek istedik.
Olgu: 34 yaşında kadın hasta halsizlik, tekrarlayan karın ağrıları ve alt ext-
remitede daha belirgin olan yaygın ödem yakınması ile başvurdu. Yıllardır 
eklem ağrıları, genellikle ateşin de eşlik ettiği aralıklı karın ağrıları ve an-
tibiyotikle gerilemeyen, kendiliğinden iyileşen diyare yakınmaları mevcut 
olan hastanın infertilite öyküsü de mevcuttu. Annesinde benzer karın ağrısı 
yakınmaları olduğunu belirten hastanın ailesinde bilinen kronik hastalık öy-
küsü yoktu. Kan basıncı 100/60 mmHg, nabız 75/dk, ateş 36.3°C ve fizik 
muayenede solunum sistemi, kardiak ve batın muayenesi normal saptan-
dı. Hastada gövdede ve yüzde hafif, alt ekstremitelerde belirgin, bilateral, 
gode bırakan yaygın ödem mevcuttu. Periferik nabızlar alınıyordu, lenfa-
denopati, döküntü ve derin ven trombozu bulgusu saptanmadı. Laboratuar 
tetkiklerinde hemoglobin: 10.2 gr/dl, sedimantasyon: 92 mm/sa, kreatinin: 
1.0 mg/dl, albumin: 1,8 gr/dl, trigliserid: 401 mg/dl, total kolesterol: 332 
mg/dl, LDL: 210 mg/dl ve TİT’de +2 proteinüri saptandı. 24 saatlik idrarda 
13 gr proteinüri, hiperlipidemi, hipoalbuminemi ve yaygın ödem bulguları 
olan hasta nefrotik sendrom olarak değerlendirildi. Masif proteinürisi olan 
hastaya ACE-inhibitörü (Ramipril 2,5 mg 1x1) ve ödeme yönelik diüretik 
tedavi başlandı, protein kısıtlaması (0,8 mg/kg/gün) yapıldı ve tedavisine 
esansiyel keto amino asit desteği eklendi. Nefrotik sendrom etiolojisine 
yönelik yapılan böbrek biyopisisinde; Serum Amiloid A’ nın diffüz pozitif 
immunekspresyonu saptandı ve sekonder (AA) amiloidoz olarak yorumlan-
dı. Kronik enfeksiyon ve malignite bulgusu olmayan hastanın romatolojik 
sorgulaması ve muayenesi yapıldı. Tekrarlayan eklem ağrıları olan hastanın 
romatoid artrit ve diğer bağ doku hastalıkları açısından RF, anti-CCP, ANA 
profili, C-ANCA, P-ANCA, kompleman düzeyleri görüldü ve patoloji sap-
tanmadı. Tekrarlayan diyare ve karın ağrısına yönelik istenen çölyak mar-
kerları ve endokolonoskopide patoloji saptanmadı. Hasta Tel-Hashomer 
ve Livneh Kriterlerine göre AAA olarak değerlendirildi. Hastanın tedavisine 
Kolşisin 0.5 mg 3x1 eklendi. Tanıyı desteklemek amacıyla hastadan MEFV 
gen mutasyon analizi istendi ve p.E148Q heterozigot mutasyonu saptandı. 
Taburculuğundan 1 ay sonra poliklinik kontrolünde 24 saatlik idrarda 7.27 
gr proteinüri saptandı ve hastanın yakın poliklinik kontrolleri ile izlemine 
devam edildi.
Sonuç: AAA serozit, sinovit, ateş atakları ile karakterize otozomal resesif 
kalıtılan bir otoinflamatuar hastalıktır. Akdeniz çevresinde yaşayan Sefardik 
Yahudiler, Türkler, Araplar ve Ermeniler’ de sık görülmekte ve prevalansı 
1/250-1000 arasında değişmektedir. Hastalığın prognozunu etkileyen en 
önemli komplikasyon özellikle renal tutulumla seyreden ve son dönem 
böbrek yetmezliğine ilerleyebilen amiloidozdur. Türkiye’de AAA hastala-
rında amiloidoz oranı %7-13 arasında bildirilmektedir ve ülkemizdeki renal 
amiloidozlu hastalarda AAA en sık (%30.5) nedendir. Biz de yaygın ödem ile 
başvuran, nefrotik düzeyde proteinürisi olan ve böbrek biyopsisinde sekon-
der (AA) amiloidoz saptadığımız olgumuzu klinik kriterleri karşılaması ve 
diğer inflamatuar hastalıklar ve malignitelerin de dışlanması ile ülkemizde 
de renal amiloidozun en sık nedenlerinden olan AAA olarak değerlendirdik. 
MEFV (p.E148Q heterozigot) mutasyonu pozitif olan hastamızın kolşisin ile 

kısa sürede proteinürisinde azalma gözlemledik. Düzenli kolşisin tedavisi ile 
proteinüriden son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemede anlamlı azalma ve 
nefrotik sendromda %40 iyileşme olmakta ancak kronik böbrek yetmezliği 
geliştikten sonra anlamlı iyileşme gözlenememektedir. Bu nedenle nefrotik 
sendrom kliniği ile gelen hastalarda renal amiloidoz ve ülkemizde özellik-
le AAA’ nın akılda tutulması ve en kısa sürede tedavinin başlanması renal 
fonksiyonların korunması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: ailesel akdeniz ateşi, amiloidoz, nefrotik sendrom, 
proteinüri
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PS-077 Kalsinörin Toksisitesi Gelişen FSGS Bağlı Nefrotik Sendromlu 
Olguda Rituksimab Deneyimi
Hakkı Çetinkaya, Mahmut Gök, Gülizar Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
Amaç: Fokal segmental glomeruloskleroza bağlı nefrotik sendrom tedavi-
sinde rituksimab kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi
Olgu: 44 yaşında erkek hasta, bir yıl önce akut böbrek yetmezliği hipoal-
buminemi nefrotik düzeyde proteinüri tablosu ile müracaat etti. Yapılan 
böbrek biyopsisinde fokal segmental glomeruloskleroz tespit edildi. Stero-
id tedavisi başlandı. Bir ay sonra tedaviye yanıtsızlık nedeniyle siklosporin 
tedaviye eklendi.Tedavinin 3. ayında tam remisyon olarak değerlendirildi. 
Steroid tedavisi kesilerek siklosporin tedavisi ile takip edildi. 10. ayında sik-
losporin dozu azaltılırken proteinüride artış tespit edildi. Siklosporin dozu 
başlangıç düzeyine arttırıldı. Steroid tekrar tedaviye eklendi. Bir ay sonra 
bulantı kusma ve anüri ile müracaat eden hastaya rebiyopsi yapıldı. Fokal 
segmental glomeruloskleroz, tubuler zedelenme, intertisyumda infiltrasyon 
ve fibrozis, kalsinörin toksisitesi ile uyumlu olduğu tespit edildi. Steroid 
monoterapisi ile üre kreatinin değerleri normale gerilemekle birlikte; 9 gr/
gün proteinüri, 1,5 gr/dl hipoalbuminemi ve yaygın ödem devam etti. Has-
taya 375 mg/m2 rituksimab başlandı. 2. doz tedavi sonrasında yapılan tet-
kiklerinde parsiyel remisyon tespit edildi. Steroid tedavisi azaltılarak kesilen 
hastanın takipleri devam etmektedir. 
Sonuç: FSGS bağlı nefrotik sendromda; rituksumabın tedaviye dirençli ol-
gularda kullanılabilmesi için geniş serilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: fokal segmental glomeruloskleroz, rituksimab, kalsi-
nörin toksisitesi

PS-078 Donör Nefrektomi Sonrası Canlı Böbrek Donorlerinde 
Hipertansiyon Gelişimi: 20 Yıllık Deneyimimiz
Erhan Tatar1, Murat Karataş2, Mustafa Kılıç2, Ismail Can Tercan2, Berkant 
Usoğlu1, Ahmet Aykas2, Cenk Şimşek2, Adam Uslu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Nefroloji, İzmir,Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Genel Cerrahi ve Organ Nakli bölümü,İzmir, Türkiye.
Amaç: Canlıdan böbrek nakli gerek ülkemizde gerekse dünyada yetersiz 
kadaverik nakillerden dolayı hergeçen gün artmaktadır. Nefrektomi sonrası 
sağlıklı donörlerde hemodinamik ve metabolik bazı değişikler gözlenmekte-
dir. Bu olgularda Hipertansiyon (HT) gelişimi kardiyovasküler ve renal son-
lanımı olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı merkezimizde canlıdan 
böbrek nakli gerçekleşen sağlıklı böbrek donörlerinde HT gelişme sıklığını 
değerlendirmek ve HT gelişimi için risk faktörlerini tespit etmektir.
Gereç-Yöntem: Merkezimizde Ocak 1998 yılından Aralık 2016 yılına ka-
dar yapılan canlıdan böbrek nakli olgularının donörleri değerlendirme-
ye alındı. Donör kabul kriteri olarak 18 yaş üstü olmak, GFH’ın>70 ml/
dak/1.73m²‘de olması, vücut kitle indeksinin <=35 kg/m2’nin altında ol-
ması, proteinürinin(<300mg/day) olmaması kriter olarak alındı. Diyabet ve 
hipertansinsiyon öyküsü olan ve bir yıldan az izlemi olan olgular çalışma 
dışı bırakıldı. Olguların bazal ve izlem verileri dosyalarından geriye dönük 
olarak alındı. 
Bulgular: 190 olgu çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süresi 56±45(12-
215) aydı. Olguların yaş ortalaması 47±10(19-72) yıldı. 48%’i kadındı. 
Olguların bazal sistolik kan basıncı 118±13 (160-80) mmHg ve diastolik 
kan basıncı 76±8.8 (90-50) mmHg’dı. Olguların bazal GFH’ı 103±22 (70-
177), serum üre 29.2±8.7 mg/dL, ve serum ürik asit düzeyi 4.6±1.3 (0.3-
9.2)’dü. Olguların izlemde 19’ (10%)’unda hipertansiyon gelişmişti. HT 
gelişen olgular daha yaşlı (52±6.9, 47±11; p=0.03), bazal sistolik kan ba-
sıncı (126±13,117±12;p=0.003), proteiüri (162±89 mg/gün, 117±63 mg/
gün;p=0.05) miktarı, açlık kan şekeri (99±10, 94±9.6;p=0.03), serum ürik 
asit değerleri (5.4±1.7, 4.5±1.2; p=0.04) daha yüksekti. HT gelişen olgular-
da bazal GFH da fark yokken (97±22, 104±22; p=0.19) son kontrolde GFH 
(62±14, 71±19; p=0.03) daha düşüktü. Çoklu regresyon analizde (değiş-
kenler; Yaş,cinsiyet, sistolik kan basıncı, preoperatif AKŞ, GFH,Ürik asit ve 
proteinüri) HT gelişimini preoperatif açlık kan şekeri, sistolik kan basıncı ve 
serum ürik asit düzeyleri bağımsız öngörmekteydi. 
Sonuç: Sağlıklı böbrek donörlerinde, donor nefrektomi sonrası hipertan-
siyon gelişimini öngörmede preoperatif ayrıntılı değerlendirmeler önemli 
bilgiler verir. Açlık kan şekeri ve serum ürik asit değerleri yüksekliği hi-
pertansiyon gelişimi ile ilişkilidir. Hipertansiyon gelişimi böbrek sağkalımını 
olumsuz etkileyebilir.
Anahtar Kelimeler: böbrek donör, hipertansiyon, böbrek sağkalımı, ürik 
asit
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PS-079 Piyohidronefroza İkincil Ürosepsis Gelişen Son Dönem Böbrek 
Yetmezlikli Bir Olguda Perkütan Nefrostomi Uygulaması
Eren Soyaltın1, Caner Alparslan1, Fatma Mutlubaş1, Demet Alaygut1, Seçil 
Arslansoyu Çamlar1, Belde Kasap Demir2, Önder Yavaşcan1

1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve 
Romatoloji Anabilim Dalı, İzmir
Amaç: Perkütan nefrostomi katater uygulaması pelvik obstrüksiyon ve pi-
yohidronefroz varlığında pürülan içeriğin drenajının sağlanması ve enfeksi-
yon tedavisinde uygulanan güvenli bir girişimsel işlemdir. Burada son dö-
nem böbrek yetmezliği tanısı ile hemodiyaliz programında izlemi esnasında 
piyohidronefroza ikincil ürosepsis gelişen ve perkütan nefrostomi katateri 
uygulaması ile enfeksiyon kontrolü sağlanan bir olgu paylaşılmıştır.
Olgu: Nörojenik mesane, bilateral vezikoüreteral reflü, bilateral atrofik ve 
skarlı böbrek tanılarına ikincil evre 4 kronik böbrek hastalığı tanısı ile 8 yıldır 
dış merkezde takipli olan 9 yaşında kız olgu, halsizlik ve kusma şikayeti ile 
başvurdu. Fizik muayenesinde soluk ve taşikardik olan hastanın kan basıncı 
yaşına göre 90 persantilde ölçüldü. Laboratuvar tetkiklerinde anemi (Hb: 
5,2 gr/dL), üre (525 mg/dL), kreatinin (11,3 mg/dL), ve ürik asit (10,2 mg/
dL) yüksekliği, hiperpotasemi (6,5mmol/L), hiperfosfatemi (10,2) saptandı. 
Kangazı analizinde metabolik asidozu mevcuttu (pH:7,13 HCO3: 10,2 BE: 
-18.1). Hastaya son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile hemodiyaliz kata-
teri takılarak hemodiyaliz tedavisine başlandı. İzleminin 2. gününde ateş 
yüksekliği gelişmesi üzerine alınan idrar kültüründe Pseudomonas spp. 
üremesi saptanması üzerine meropenem tedavisi uygulandı. İzleminin 2. 
haftasında aralıklı ateş yüksekliği devam eden olguda, hemodiyaliz seansı 
esnasında hipotansiyon, taşikardi ve bilinç bulanıklığı gelişti. Kapiller do-
lum zamanı 4 saniye saptanan olgu septik şok olarak değerlendirilerek he-
modiyaliz işlemi sonlandırıldı, sıvı replasmanı ve inotropik tedavi başlandı. 
Ürosepsise yönelik olarak Piperosilin-tazobaktam tedavisi eklendi. Çekilen 
üriner sistem ultrasonografisinde sol hidronefrotik pelvis içinde yoğun içe-
rikli pürülan mayi izlendi. Olguya pelvik drenajı sağlamak amacıyla yatak 
başında perkütan nefrostomi katateri takıldı. İki gün içerisinde nefrostomi 
katateri ile 600 cc pürülan mayi drene edilerek idrar rengi berraklaşan ve 
idrar sterilizasyonu sağlanan olgunun izleminin 6. gününde nefrostomi ka-
tateri çıkarıldı.
Sonuç: Piyonefroz, hidronefrotik böbrekte gelişebilen önemli bir kompli-
kasyon olup, perkütan nefrostomi katrateri ile enfekte idrarın drenajı önemli 
bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: hidropiyonefroz, perkütan nefrostomi, kronik böbrek-
hastalığı, ürosepsis

PS-080 Polikistik over sendromu olan hastalarda kan basıncı 
değişiklikleri ve bunun insülin direnci ile ilişkisi
Eyüp Avcı1, Tuncay Kırış2, Hasan Kadı1
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
Amaç: Kan basıncı ile kardiyovasküler istenmeyen olaylar arasındaki ilişki 
süreklidir ve kan basıncının artmasıyla kardiyovasküler istenmeyen olay ris-
ki basamaklı olarak artar. “American College of Cardiology/American Heart 
Association” (ACC/AHA) tarafından yapılan yeni sınıflandırmaya göre sisto-
lik 120 mmHg ve diyastolik 80 mmHg altındaki kan basıncı değerleri “op-
timal” olarak kabul edilirken, sistolik kan basıncının 120-129 mmHg aralı-
ğında ve diyastolik kan basıncının 80 mmHg altında olması “yükselmiş kan 
basıncı”, bu değerlerin üzerindeki kan basıncı ise “hipertansiyon” olarak 
sınıflandırılmıştır. Polikistik over sendromu olan (PCOS) hastalarda kan ba-
sıncı anormalliklerine sıklıkla rastlanmakla beraber hipertansiyon ve PCOS 
arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılamamıştır. Polikistik over sendromu 
ve hipertansiyon arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmalarda sistolik kan 
basıncının 140 mmHg ve diyastolik kan basıncı’nın 90 mmHg ve üzerinde 
olması hipertansiyon olarak sınıflandırılmıştır. Bizim bu çalışmadaki ama-
cımız “ACC/AHA” tarafından önerilen yeni sınıflandırmaya göre PCOS’lu 
hastalarda kan basıncı değişikliklerini araştırmaktır.
Gereç-Yöntem: PCOS tanılı 53 hasta ile aynı yaş grubundan PCOS olmayan 
42 kadın olgunun ofis kan basıncı ölçümleri, bazal karakteristik özellikleri 
ve laboratuar bulguları birbiri ile karşılaştırıldı. Hormon replasman tedavisi 
alan, vücut kitle indeksi 36 kg/m² üzerinde olan, sigara, alkol veya uyuştu-
rucu madde kullanımı olanlar çalışmaya alınmadı. PCOS tanısı “Rotterdam 
ESHRE/ASRM–Sponsored PCOS consensus workshop group” kriterleri 
esas alınarak konuldu. İnsülin direnci “The homeostasis model assess-
ment of insulin resistance” (HOMA-IR) ile değerlendirildi. HOMA-IR>2.5 
ise insülin direnci olduğu kabul edildi. Kontrol ve PCOS grubundaki tüm 
olguların iki farklı zamanda ve dikkatle ölçülen iki ayrı kan basıncı ölçü-
münün ortalaması alınarak kaydedildi. Kan basıncı “ACC/AHA” önerilerine 
göre kategorize edildi. Buna göre sistolik kan basıncı>=120 ve diyastolik 
kan basıncı>=80 mmHg ise “yükselmiş kan basıncı”, bu ölçümlerden daha 
düşük kan basıncı değerleri “normal kan basıncı” daha yüksek ölçümler ise 
“hipertansiyon” olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: PCOS grubundaki hastaların yaş ortalaması (yıl) 27.5±4 iken 
kontrol grubunun yaş ortalaması 27±3 idi (p=0.876). Kontrol grubunda 
vücut kitle indeksi (kg/m 2) 23.1±2.3 iken PCOS grubunda ise 23.9±3.9 idi 
(p=0.186). Çalışma grubumuzda hiçbir hasta önceden hipertansiyon tanılı 
değildi ve hiçbir hasta hipertansiyon tedavisi almıyordu. Kontrol grubunun 
sistolik ve diyastolik kan basıncı (mmHg) ortalaması 110±8.9 ve 73±7.7 
iken (sırasıyla) PCOS grubununki ise 118±9.4 ve 77±9.7 (sırasıyla p<0.001, 
p=0.03) idi. Kan basıncı ACC/AHA kriterlerine göre kategorize edildiğinde 
hiçbir hasta “hipertansiyon” grubunda değildi. Kontrol grubunda 32 hasta 
(%59), PCOS grubunda ise 22 hasta (%41) “normal kan basıncı”na sahip-
ti. Buna karşılık kontrol grubunda 10 hastada (%24), PCOS grubunda ise 
31 hastada (%76) “yükselmiş kan basıncı” mevcuttu (p=0.001). HOMA-IR 
ölçümlerine göre kontrol grubunda 9 hastada (%20), PCOS grubunda ise 
37 hastada (%80) insülin direnci saptandı (p<0.001). Grupların özellikleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları PCOS’lu hastalarda “yükselmiş kan basın-
cı” sıklığının kontrollere kıyasla daha fazla olduğunu göstermiştir. Buna 
ek olarak insülin direnci sıklığı PCOS’lu hastalarda daha fazla idi. PCOS’lu 
hastalarda PCOS olmayanlara göre “yükselmiş kan basıncı” sıklığının daha 
fazla olması bu hastalardaki insülin direnci ile açıklanabilir. Çalışmamızda 
hiçbir hastada “hipertansiyon” saptanmaması çalışma grubumuzun genç 
PCOS’lu hastalardan oluşmasından kaynaklanmış olabilir.
Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, yükselmiş kan basıncı, 
insülin direnci
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PS-081 Dirençli Hipertansiyonda Yeni Alternatif: Sakubitril-Valsartan
Fuat Polat, Orhan Furkan Karaca, Zehra Lale Koldaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
Giriş: En az bir tanesi diüretik tedavi olmak üzere 3 ayrı grup antihipertansif 
ilaç ve yaşam tarzı modifikasyonuna rağmen hedef kan basıncı değerine 
ulaşılamaması halinde Dirençli Hipertansiyon tanısı konulmaktadır. Preve-
lansı farklı çalışmalarda değişik oranlarda izlenmekle birlikte hipertansiyon 
için tedavi gören Framingham katılımcıları arasında <90 mmHg diyastolik 
kan basıncı hedefine %90 hastada ulaşılırken, sistolik kan basıncı hedefi 
olan <140 mmHg hedefine sadece hastaların % 49’unda ulaşılmıştır(1). 
Dirençli hipertansiyon özellikle ileri yaş ve obeziteye daha sık eşlik etmekle 
birlikte eklenen komorbiditelerin varlığında oran artmaktadır. Dirençli hi-
pertansiyon tanısı, yüksek kan basıncı seviyelerini doğrulamak için iyi bir 
kan basıncı izlem tekniği ile konulabilir. Antihipertansif tedaviye uyumsuz-
luk, Beyaz Önlük Hipertansiyonu ve Maskeli Hipertansiyon gibi sebepler 
dirençli hipertansyondan ayırdedilmelidir. Ofis kan basıncı ölçüm tekniği 
hataları yanlış değerlendirmelerin yaygın bir nedenidir(2). Antihipertansif 
tedaviye uyumsuzluk, kan basıncı kontrolünü zorlaştıran ana neden olarak 
görülmektedir(3). Dirençli hipertansiyon olarak değerlendirilen hastaların 
%20-30’nun Beyaz Önlük Hipertansiyonu olduğu bilinmektedir(4). Ayrıca 
obezite, fazla tuz tüketimi ve alkol tansiyon kontrolünü zorlaştırmaktadır. 
Olgu: Bilinen 10 yıldır diabetes mellitus ve hipertansiyon, 3 yıldır evre 2 
kronik böbrek yetersizliği ve 6 yıldır iskemik kalp yetersizliği hikayesi olan 
obez 54 yaş erkek hasta. Trandolopril 4 mg tek doz, bisoprolol 10 mg tek 
doz, spiranolakton 25 mg tek doz, amlodipin 10 mg tek doz, asetilsalisilik 
asit 100 mg tek doz, atorvastatin 40 mg tek doz, metformin 1000 mg 2 
doz tedavileri almakta. Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %30 olup 
sol ventrikül hipertrofisi ve sol atrium büyümesi mevcut. Biyokimya: üre 
54, mg/dl, kreatinin 1.26mg/dl, hemoglobin 16 g/dl, glukoz 117mg/dl, sod-
yum 141 mmol/l, potasyum 4.9 mmol/l; Hemogram: hemoglobin 16 g/dl, 
hematokrit %41 şeklinde. Hasta haftanın 5 günü 20 dakika düzenli olarak 
orta tempolu yürüyüş yapmakta olup günlük tuz kısıtlamasını uygulamakta. 
Bu tedavi ve yaşam tarzı uyumuna rağmen hastanın tansiyonları ev takibin-
de sistolik 150-160mmHg, diyastolik 90-100mmHg seviyelerinde; 24 saat 
ambulatuvar kan basıncı takibinde toplam 42 ölçümde ortalama kan basıncı 
158/94mmHg şeklinde kaydedildi. Hastanın yılda 3-4 kez hipertansif akci-
ğer ödemi tablosu ile acile başvurduğu bilinmekte. Hastanın trandolopril 
tedavisi kesilerek 36 saat sonra sakubitril-valsartan 49/51 mg günde iki 
kez tedavisi eklendi ve 3 hafta sonra evde 1 haftalık tansiyon takipleri ile 
birlikte kontrole gelmesi istendi. Hastanın evde kan basıncı ölçümleri orta-
lama 130/80 civarında olup belirgin klinik iyileşme gözlendi. Şuan takibin 
6. ayında kan basıcı regülasyonu devam etmekte ve bu süreçte hastane 
başvurusu olmamış.
Tartışma: Sakubitril-valsartan bir nötral endopeptidaza anjiotensin resep-
tör blokerinin eklendiği kombinasyon tedavisi olup düşük ejeksiyon frak-
siyonlu kalp yetersizliğinde endikasyonu bulunmaktadır. Renin anjiotensin 
yolağının inhibisyonu ile birlikte vazoaktif peptitlerin yıkılımının önlenmesi 
çift yönlü bir mekanizma ile özellikle nörohormonal aktivasyonun kan ba-
sıncı yüksekliğinde etkin olduğu düşünülen hipertansif hastalarda faydalı 
olabilir. Bizim olgumuz çoklu komorbiditesi olan ve 4 ayrı antihipertansif 
ilaca rağmen kan basıncı regülasyonu sağlanamayan dirençli hipertansiyon 
olgusu olup, sakubitril-valsartan tedavisi ile tansiyon regülasyonu sağlan-
mıştır. Bu ilacın antihipertansif tedavide özellikle dirençli hipertansiyon gru-
bunda kullanılabileceği olgumuzda gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, dirençli hipertansiyon, sakubitril-val-
sartan

PS-082 Geriatrik hastalarda hipertansiyon ile abdominal obezite ve 
vücut yağ kitlesi ilişkisi
Tezcan Kaya1, Seyyid Bilal Açıkgöz1, Mehmet Yıldırım1, Savaş Sipahi2
1Sakarya Üniversitesi Eğtim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 
Kliniği
2Sakarya Üniversitesi Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
Amaç: Dünyada ve ülkemizde hasta takip ve tedavilerindeki gelişmeler 
nedeniyle ortalama yaşam süresi uzamıştır ve yaşlı hasta nüfusu hızla 
artmaktadır. Abdominal obezite, metabolik sendromun bir komponentidir 
ve kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Obezite varlığı 
geriatrik bireylerde ilk sırada kalp kaynaklı hastalıklar olmak üzere tüm se-
beplere bağlı mortaliteyi artırmaktadır. Hipertansiyon, obezite ve koroner 
arter hastalığı farklı patofizyolojik yollarla birbirleri ile ilişki içerisindedirler. 
Fakat özelikle geriatrik popülasyonda hipertansiyon ile abdominal obezite 
ve vücut yağ kitlesi ilişkisi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı 
geriatrik hastalarda hipertansiyon varlığı ile abdominal obezite ve vücut yağ 
kitlesi ilişkisinin araştırılmasıdır. 
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya hastanemiz genel dahiliye polikliniği-
ne başvuran geriatrik (yaş >= 65 yıl) hastalar alındı. Yaşı 65’den küçük, ma-
lignitesi olan, sekonder hipertansiyon veya obeziteye neden olabilen hasta-
lığı olanlar, kas kitlesi ve gücünü etkileyebilecek hastalığı ve kalıcı nörolojik 
defisiti olanlar çalışmaya alınmadı. Poliklinik muayenesinde hastaların klinik 
bilgileri, boy, kilo, bel çevresi, triseps cilt katlantı kalınlığı, kan basınçları ve 
TANİTA cihazı ile vücut yağ kitlesi ölçülerek kaydedildi. Hastalara son 1 ay 
içerisinde yapılmış laboratuvar tetkikleri hastane kayıtlarından retrospektif 
olarak incelenerek kaydedildi. Hastalar hipertansiyonu olanlar ve olmayan-
lar şeklinde 2 gruba ayrılarak özelllikle abdominal obezite göstergesi olan 
bel çevresi değeri, vücut yağ kitlesi ve diğer parametreler kıyaslandı. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 91 hastanın 55’inde hipertansiyon tanısı mev-
cuttu. Hipertansiyonu olan ve olmayan hastaların klinik ve laboratuvar bul-
guları kıyaslaması tablo 1’de gösterildi. Hipertansiyon olan gruptaki hasta-
ların vücut yağ kitlesi, bel çevresi, triseps cilt katlantı kalınlığı ve trigliserid 
ortalama değerleri hipertansiyonu olmayan gruptakilerden anlamlı olarak 
yüksek bulundu (p < 0,05). Ayrıca kadın cinsiyette hipertansiyonu olanların 
oranı daha yüksek idi. 
Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre geriatrik hastalarda hipertansiyon 
olanlarda abdominal obezite, vücut yağ kitlesi ve serum trigliserid düze-
yi hipertansiyon olmayanlardan daha yüksektir. Konu ile ilgili metabolik 
sendromun diğer bileşenlerini de içerecek şekilde daha fazla hasta sayısı ile 
prospektif, uzun dönem takibi de içeren çalışmaların yapılmasının faydalı 
olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Abdominal obezite, Geriatri, Hipertansiyon, Trigliserid
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PS-083 Dirençli Hipertansiyon ile Gelen Renal Arter Stenozu Olgu 
Sunumu
Lütfiye Bilge Çalışkan, Damla Çağla Patır, Elif Ertürk, Umutcan Türk, 
Türker Sarıkaya, Mehmet Tanrısev, Harun Akar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SAUM, İç Hastalıkları Kliniği
Amaç: Renovasküler hastalık, hipertansiyonun ve böbrek yetmezliğinin po-
tansiyel düzeltilebilir bir nedenidir ve son dekat içinde saptanma sıklığında 
bir artış olduğu bildirilmektedir. Renal arter stenozunun en sık görülen iki 
nedeni aterosklerotik renal arter stenozu (RAS) ve fibromüsküler displazidir 
(FMD).FMD tüm stenozların %10’undan az bir kısmını oluştururken olgula-
rın %90’ında neden aterosklerozdur.
Tüm hipertansiyon hastalarının %3-6’ sında görülmektedir. Aterosklerotik 
renal arter stenozu ise sıklıkla renal arterin ostiumunda veya proksimal 
1/3’lük kesiminde yerleşim gösterir. Biz de bu olgumuzda dirençli hiper-
tansiyon nedeniyle takip edilen hastada saptanan aterosklerotik renal arter 
stenozunun tanı ve tedavisini sunmayı amaçladık.
Olgu: 61 yaşında kadın hasta yaklaşık 4-5 yıldır devam eden baş ağrısı, baş 
dönmesi şikayetleriyle nöroloji tarafından nefroloji polikliniğine yönlendiril-
miş. Hastanın öyküsünde dörtlü antihipertansif kullanımı mevcuttu. Buna 
rağmen sistolik 190 mmhg kan basıncı ölçülen hasta hasta dirençli hiper-
tansiyon ön tanısıyla ileri tetkik ve tedavi amacıyla interne edildi. Yapılan 
fizik muayenede arteryal tansiyon 190/90 mmHg, nabız 85 görüldü. Batın 
muayenesi olağan olan hastanın pretibial ödemleri dışında fizik muayene-
sinde patolojik bulguya rastlanmadı. Hastanın biyokimyasal incelemesinde 
hiperlipidemi saptandı. Hemogram olağandı. Diyabeti de olan hastaya teda-
vi başlandı. Olası patolojiler açısından mr anjiyografi istendi. MRA’da sağ 
renal arter proksimal kesimde ostiyumdan yaklaşık 3 mm distalde lümende 
hafif darlık izlendi. Renal arter stenozu ön tanısıyla girişimsel radyolojiye 
konsulte edilen hastaya 
Iki taraflı selektif renal anjiyografi çekildi. Sağ renal arter proksimalinde 
yaklaşık %50 oranında darlık görünümü saptandı. Daha sonra darlığa stent 
yerleştirildi. Hastanın kontrol tansiyon değerleri sistolik 140’a geriledi. Has-
tanın antihipertansifleri düzenlenerek poliklinik kontrolü önerileriyle taburcu 
edildi.
Sonuç: Birisi diüretik olmak üzere değişik gruplardan 3 antihipertansif ilacın 
kullanımına rağmen kan basıncı değerleri hedefin üzerinde ise dirençli hi-
pertansiyon varlığından söz edilir. Dört veya daha fazla ilaçla kontrol altına 
alınan hipertansiyon durumunda da dirençli hipertansiyon söz konusudur. 
Aterosklerotik renal arter hastalıkları orta-ileri derecede hipertansiyonu 
olan, son dönem böbrek yetmezliği olan ve yaygın aterosklerozu olan has-
talarda, geçmişe göre çok daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İlerleyici bir 
seyir gösterirler. Erken tanı hastalığın tedavisinde önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Renal arter stenozu, hipertansiyon, radyoloji

Resim 1:Renal anjiyografi

Anjiogramda sağ renal aretr proksima-
linde yaklaşık %50 oranında darlık

Resim 2:Renal anjiografi stent yerleş-
tirilmesi

Mikrotel yardımıyla darlık geçildikten 
sonra darlığa stent yerleştirildi

PS-084 Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak Lityum Kullanımı
Erhan Hocaoğlu1, Hasan Yeter2, Ülver Derici2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Hipertansiyon(HT) toplumda yaygın görülen ve olguların %90-
95’inin primer (esansiyel) nedene bağlı olarak ortaya çıktığı bir hastalık-
tır. Olguların yaklaşık %5-10’unda sekonder bir neden saptanır. Hastanın 
semptomları, tedaviye dirençli olması, yaşı ve tansiyonun hızlı gelişmiş ol-
ması sekonder hipertansiyon açısından uyarıcı olabilir. Sekonder hipertan-
siyonun nadir nedenlerinden biri de ilaç kullanımıdır. Burada literatürde çok 
az sayıda vakanın yer aldığı lityum kullanımı sonrası gelişen hipertansiyon 
olgusu sunulmuştur.
Olgu: 24 yaşında erkek hasta, tansiyon yüksekliği nedeniyle polikliniğe 
başvurdu. Ara ara baş ağrısı yakınması olan hastanın bakılan kan basıncı-
nın 160/90mmHg olması üzerine tetkik edilmek için gelmişti. Özgeçmişin-
de bilinen 4 yıldır bipolar duygulanım bozukluğu tanısı mevcuttu. Bipolar 
duygulanım bozukluğu için duygu durum düzenleyici lityum 900 mg/gün 
kullanmaktaydı. Lityum sonrası kilo alımı öyküsü yoktu. Hastanın sigara ve 
alkol kullanımı yoktu. Soygeçmişinde annesinin HT nedeniyle anjiyotensin 
reseptör blokeri (ARB) kullandığı, babasının ise myokard enfaktüsü geçirip 
hayatını kaybettiği öğrenildi. Fizik muayenesinde tansiyonu her iki koldan 
150/90 mmHg, nabız sayısı 84/dk idi ve diğer sistem muayene bulgula-
rı doğaldı. Hastanın ambulatuar kan basıncı ölçümleri de 145/90-160/95 
mmHg aralığındaydı. Biyokimya tetkiklerinde üre, kreatinin, kalsiyum ve 
diğer elektrolitleri normal aralıktaydı. İdrar tahlilinde patolojik bulgu yok-
tu. Tiroid fonksiyon testleri normaldi. Aort koarktasyonuna yönelik yapılan 
ekokardiyografisinde patolojik bulguya rastlanmadı. Cushing sendromuna 
yönelik istenen bazal kortizol ve 24 saatlik idrarda kortizol değerleri ile feok-
romasitomaya yönelik istenen 24 saatlik idrarda metanefrin, normetanefrin 
ve vanilmandelik asit (VMA) değerleri normal aralıkta saptandı. Renovaskü-
ler hipertansiyona yönelik istenen renal arter dopplerde renal arter stenozu 
izlenmedi. Primer hiperaldosteronizme yönelik istenen plazma renin aktivi-
tesi ve plazma aldosteron seviyeleri ve oranı normal olarak hesaplandı. Has-
taya tansiyon yüksekliği için perindopril başlandı; ancak öksürük şikayeti 
gelişmesi üzerine amlodipine (10 mg) geçildi. Hastadaki hipertansiyonun 
sebebinin lityuma bağlı olabileceği düşünülüp psikiyatri bölümünden ilacın 
değiştirilmesi için konsültasyon istendi. Hastanın duygudurum düzenle-
yicisi valproik asite değiştirildi. Takipte amlodipin dozu 5 mg’a düşüldü, 
3 ay sonraki kontrolde antihipertansif tedavisi kesildi. Bu süreçte hastada 
kilo değişikliği de olmamıştı. Hasta ilerleyen dönemde kilo almış olmasına 
rağmen 4 yıldır antihipertansif ajan almadan takip edilmekte ve halen kan 
basıncı 110/70-120/80 mmHg dolayında seyretmektedir.
Sonuç: Hipertansiyonun sekonder nedenlerinden biri de ilaç kullanımıdır. 
Lityumun hipertansiyon ile ilişkisi tartışmalıdır. Kilo alımına sekonder veya 
hiperparatiroidi ve buna bağlı hiperkalsemi üzerinden dolaylı olarak hiper-
tansiyon yapabileceği bilinmektedir. Bu metabolik yan etkiler bulunmadan 
direk hipertansiyon yan etkisi üzerine literatürde sadece lityum intoksikas-
yonu sonrası hipertansiyon bildiren az sayıda yayın mevcuttur. Bu olgu su-
numu, intoksikasyon olmaksızın lityuma bağlı gelişen hipertansiyon olgu 
sunumudur ve bu açıdan ilk yayın olma özelliği taşımaktadır. Lityum uzun 
yıllardır kullanılan ve yan etkileri konusunda çok sayıda klinik tecrübenin 
olduğu bir ilaç olmakla birlikte nedeni bulunamayan hipertansiyon vakala-
rında ilaç ilişkili hipertansiyon etiyolojisinde akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, ilaç, lityum
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PS-085 Malnütrisyonlu periton diyalizi hastalarında oral protein 
destek tedavisinin etkinliği
Mehmet Usta1, Alparslan Ersoy2, Gültekin Göksel1, Burak Canver1, Zuhal 
İnan1

1Muradiye Devlet Hastanesi,Nefroloji Kliniği,Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi,Nefroloji Bilim dalı,Bursa
Malnütrisyonlu periton diyalizi hastalarında oral protein destek 
tedavisinin etkinliği
Amaç: Malnütrisyon, kronik böbrek hastalığı hastalarında prediyaliz ve di-
yaliz döneminde sık karşılaşılan, kardiyovasküler hastalık ve mortalite ar-
tışına yol açan önemli bir problemdir. Periton diyalizi hastalarında erken 
doygunluk hissi, abdominal distansiyon, diyaliz yetersizliği, protein-amino 
asit kaybı, sıvı yüklenmesi ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak mal-
nütrisyon riski artmıştır. Bu çalışma, periton diyalizi hastalarında ek protein 
desteğinin malnütrisyon üzerine etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya stabil erişkin 84 periton diyalizi hastası dahil 
edildi. Akut ve kronik enfeksiyonu veya enflamatuvar hastalığı olanlar ve 
serum albumin değeri normal olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışma 
kriterlerine uygun olarak 17 hastada malnütrisyon belirlendi. Hastalara 
standart diyetlerine ek olarak tıbbi beslenme ürünü (372 kalori, 61 gr prote-
in, 30 gr glutamin ve 30 gr arginine/100 gr içeren Abound toz poşet günde 
2 kez 24 gr) oral olarak verildi. Çalışma öncesi ve üç ay destek sonrası 
hastalarda; serum üre, kreatinin, total protein, albumin, kolesterol ve KtV ile 
antropometrik ölçümler, vücut kitle endeksi (Tanita ölçüm cihazı) ve MNA 
(mini nütrisyonel assessment test) ölçüldü.
Bulgular: Periton diyalizi hastalarının ortanca yaşı 60 (oran: 46-78) yıldı. 
Ortalama 0.43 gr/kg protein ve 178 cal/gün enerji desteği sonrası hastaların 
serum üre düzeyleri 96±44’ten 109±42 mg/dL’ye (p=0.007), total protein 
düzeyleri 5.85±0.68’den 6.18±0.66 gr/dL’ye (%7.8, p=0.007), albumin dü-
zeyleri 3.02±0.27’den 3.32±0.34 gr/dL’ye, (%11.7, p=0.003) anlamlı arttı. 
Diğer incelenen parametrelerde anlamlı bir değişiklik saptanmadı.
Sonuç: Standart tedaviye ek olarak üç ay süreyle verilen protein ağırlıklı 
destek tedavisi ile periton diyalizi hastalarının total protein, albumin ve üre 
değerlerinde anlamlı artış gözlemlendi. Özellikle albumin mortalite ile ilişkili 
bir malnütrisyon göstergesidir. Bu nedenle malnütrisyonlu periton diyalizi 
hastalarına standart tedaviye ek olarak proteinli beslenme ürünlerinin uzun 
süreli kullanılması yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, malnütrisyon, albumin, protein deste-
ği, mortalite

PS-086 Kronik böbrek hastalığı progresyonuna uyku kalitesinin etkisi
Özden Bölükbaş1, İbrahim Güney2, Zeynep Bıyık2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
hastalıkları Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Bu çalışmada prediyaliz kronik böbrek hastalarında kronik böbrek 
hastalığı progresyonuna ve hasta sağkalımına uyku kalitesinin etkisini in-
celemeyi amaçladık
Gereç-Yöntem: Konya Eğitim Araştırma Hastanesi nefroloji polikliniğinde 
düzenli takip edilen Ocak 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında düzenli kont-
role gelmiş, kardiyovasküler hastalığı (KABGO, SVO, PTCA-STENT) öyküsü 
olmayan 259 hastaya uyku kalitesi için PUKİ testi yapılmış ve aktif enfek-
siyon durumu olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.Bu hastaların 2 
yıllık takibi sonrasında (Ocak 2017-Haziran 2017) mortalite ve böbrek has-
talığı progresyonuna uyku kalitesinin etkisi incelendi. 2 yıllık takip sonrası 
ilk ve son GFR değerleri MDRD formülü ile hesaplandı. Bu süre içinde ex 
olan, böbrek nakli olan veya diyaliz tedavisi başlanan hastalar kayıt edildi. 
Hastaların uyku kalitesi PUKİ testi (Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi) ile de-
ğerlendirildi.
Bulgular: Bu kesitsel çalışmada toplamda 259 hasta 24±2 ay izlenmiştir.
Çalışma esnasında toplam 7 hasta ex olmuş, 7 hastaya transplant yapılmış 
40 hasta diyalize başlamış 38 hasta ise poliklinik kontrollerine gelmedikleri 
için takipsiz kabul edilerek çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 
hastalardan 110 unun ( %42 ) kötü uyku kalitesi mevcuttu. Kötü uyku kali-
tesine sahip hastalarda sağkalım ortalaması 22,67 ay ve iyi uyku kalitesine 
sahip hastalarda 22,91 ay olarak hesaplandı, iyi veya kötü uyku kalitesinin 
ortalama sağkalım süresini etkilemediği anlaşıldı. MDRD’de %30’dan fazla 
azalma hızlı progresyon olarak kabul edildi. Uyku puanındaki artışın yani 
uyku kalitesindeki kötüleşmenin, hızlı progresyon için bağımsız bir belirleyi-
ci olduğunu tespit edildi. Diastolik kan basıncı artışı, proteinüri ve kalsiyum 
düşüklüğü diğer bağımsız prediktörlerdi.
Sonuç: Artmış kan basıncı ve proteinüri düzeyi KBY progresyonunu olum-
suz etkileyen durumlar olarak aşikar bilinen klinik durumlardır. Fakat kötü 
uyku kalitesinin KBY progresyonuna etkisi şu ana kadar tam olarak gösteri-
lememiştir.Çalışmamızda uyku kalitesindeki kötüleşmenin KBY progresyo-
nunu olumsuz yönde etkilediği gösterilmiş olup; bu konuda daha çok hasta 
sayılarını içeren prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, uyku kalitesi, renal progres-
yon, sağkalım

Uyku kalitesine göre sağkalım eğrileri

Prediyaliz hastalarında MDRD’de %30’dan fazla azalma durumuna göre Cox 
regresyon modeli

p HR %95 CI

Uyku puanı 0,049* 1,534 (1,002-2,349)

Kalsiyum <0,001* 0,093 (0,025-0,342)

Diastolik kan basıncı 0,002* 1,087 (1,031-1,146)

Proteinüri 0,001* 1,625 (1,213-2,177)



85

P
O

STER
 B

İLD
İR

İLER

PS-087 Bevacizumab ilişkili trombotik mikroanjiyopati: Vaka sunumu
Gizem Kumru1, Pınar Kubilay Tolunay2, Dilara Turan Gökçe3, Buğse 
Güleç3, Güngör Utkan2, Şule Şengül1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Bevacizumab, vasküler endotelyal growth faktöre (VEGF) karşı ge-
liştirilen insan monoklonal antikorudur. Metastatik kolorektal kanser başta 
olmak üzere ilerleyici, rekürren ve metastatik meme, over, renal hücreli kar-
sinom ve diğer solid organ malignitelerinde kullanılmaktadır. Anti- VEGF 
tedavi alanlarda proteinüri ve hipertansiyon gelişimi, glomerüler filtras-
yon bariyerinin bütünlüğünün sağlanmasında podositlerden salgılanan 
VEGF’nin önemini göstermektedir. Glomerüler endotelyal hasara bağlı ge-
niş spektrumda ve ciddiyette renal hasar görülebilir.
Olgu: 62 yaşında erkek hasta, metastatik kolon kanseri ile hastanemizde ta-
kip edilmekteydi. İshal şikayeti nedeniyle yapılan tetkikleri sonrasında Mart 
2011’de Evre 3 kolon adenokarsinomu (T4N1M0) tanısı alan hastaya 6 kür 
adjuvan folinik asit, 5-florourasil ve oksaliplatin (FOLFOX) verildi. Temmuz 
2012’de akciğer metastazı saptanan hastaya metastazektomi sonrası rad-
yoterapi ve kapesitabin tedavisi verildi. Akciğerde yeni gelişimli nodülleri 
olması üzerine Nisan 2017’de folinik asit, irinotekan ve setuksimab tedavine 
başlanan hastada, progresyon izlenmesi üzerine Aralık 2017’de folinik asit, 
5-florourasil ve bevacizumab tedavisine geçildi. Toplamda 2 kez bevacizu-
mab infüzyonu alan hasta normotansifdi ve tedavi öncesi serum kreatinin 
düzeyi 0,76 mg/dl idi.
İkinci bevacizumab infüzyonunun ardından hipertansiyon ve makroskopik 
hematüri gelişti. Sistemik muayenesinde patolojik bulgu olmayan hastanın, 
bu sırada yollanan tetkiklerinde intravasküler hemoliz bulguları (laktat de-
hidrogenaz 1703 U/L, hemoglobin 8,9 g/dL), trombositopeni (28x109/L) 
ve serum kreatinin yüksekliği (2,77 mg/dL) saptandı. İdrar incelemesin-
de eritrosit 459/HPF, lökosit 4/HPF, yassı epitel 1/HPF, spot idrar protein/
kreatinin: 26,220 mg/mg idi. Periferik yaymasında şiştozit izlenen hastada 
trombotik mikroanjiyopati (TMA) düşünüldü, plazmafereze başlandı. Anti-
nükleer antikor (ANA), antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA), HBsAg ve 
anti-HCV serolojisi negatif idi. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. 
Üriner ultrasonda böbrek boyutları normal, ekojeniteleri grade 2 artmış, 
doppler incelemede arter ve ven açık izlendi. Takibinde kreatinin progres-
yonu devam eden ve oligoürisi gelişen hastaya iki seans hemodiyaliz yapıldı 
Trombotik trombositopenik purpura (TTP) açısından yollanan ADAMTS13 
aktivitesi normal saptanması üzerine plazmaferez sonlandırıldı. TTP ekar-
tasyonunun ardından, bevacizumab ilişkili trombotik mikroanjiyopati düşü-
nülen hastada ilaç kesimini takiben hipertansiyon, anemi, trombositopeni, 
böbrek fonksiyon testlerinde düzelme, hematüri ve proteinüride gerileme 
izlendi. (Tablo 1)
Sonuç: Anti-VEGF tedavinin endotel hasarına bağlı böbrek etkileri genellikle 
hipertansiyon ve proteinüri ile ortaya çıkar, ancak nadiren renal etkilenimin 
en ciddi formu TMA görülebilir. Genellikle tedavi kesimi ile klinik bulgular 
geri döner. Renal hasarı şiddetlendiren nefrotoksik kemoterapötikler ve di-
ğer hasta özellikleri kötü prognoza yol açabilir. Bizim olgumuzun aksine be-
vacizumab ilişkili TMA, sistemik tutulumun az görüldüğü ya da görülmediği 
böbreğe sınırlı klinik ile ortaya çıkar. Hemolitik üremik sendromun hema-
tolojik bulgularının genellikle izlenmediği bu hasta grubunda, anti-VEGF te-
davisi sırasında proteinüri, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği geliştiğinde 
klinisyenin olası ilaç toksisitesi farkındalığı önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, Anti-VEGF tedavi, Bevacizu-
mab, Trombotik mikroanjiyopati

PS-088 Ailesel Akdeniz Ateşli Böbrek Nakil Hastalarında 
Canakinumab Tedavisi
Tolga Yıldırım, Müge Üzerk Kibar, Rahmi Yılmaz, Mustafa Arıcı, Bülent 
Altun, Yunus Erdem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Kolşisin ailesel akdeniz ateşi (AAA)’nin standart tedavisi olup hem 
atakların sıklığını hem de amiloidoz gelişimini büyük oranda azaltır. Buna 
karşın yaklaşık %5-10 hasta kolşisine dirençli ya da intolerandır. Böbrek 
nakil hastalarında kullanılan immunsupresif ilaçlarla etkileşimi nedeniyle 
kolşisine bağlı yan etkiler daha sık gözlenir. Anti-IL1 ilaçlar (anakinra, cana-
kinumab ve rilonacept) kolşisin dirençli/intoleran hastalarda alternatif ilaç-
lar olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şu ana kadar literatürde AAA’lı böbrek 
nakil hastalarında canakinumab kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 
Biz burada kolşisin dirençli/intoleran AAA’lı üç böbrek nakil hastasında ca-
nakinumabın etkinliği ve güvenliğini ortaya koyduk. Üç hastada da ataklar 
tamamen ortadan kalktı, serum CRP düzeyleri normalleşti ve ciddi bir yan 
etki gözlenmedi. 
Olgu: İlk olgu 61 yaşında, kolşisin tedavisine rağmen AAA/amiloidoza bağ-
lı son dönem böbrek yetmezliği gelişen ve yedi yıl boyunca hemodiyalize 
girdikten sonra kadavradan nakil yapılan bir kadın hastaydı. Hemodiyaliz 
tedavisi altındayken günde tek tablet kolşisinle hiç atak geçirmiyorken na-
kil sonrası hastada tipik AAA atakları gelişmeye başladı. Kolşisin günde iki 
tablete çıkılmasına rağmen ataklar devam etti. İshal ve karaciğer fonksiyon 
testlerinde bozulma olması nedeniyle kolşisin dozu daha fazla arttırılamadı. 
Bunun üzerine nakilden 12 ay sonra hastaya ayda bir kez 150 mg subkutan 
canakinumab başlandı. Kolşisin günde tek tablet olarak devam edildi. Hasta 
bu tedaviye mükemmel yanıt verdi, ataklar tamamen kesildi ve CRP düzeyi 
daha ilk haftada normale indi. Halen altı aydır tedavi altında olan hastanın 
serum kreatinini 0,8-1,0 mg/dL aralığında seyrediyor ve hafif enjeksiyon 
yeri ağrısı dışında yan etki tarif etmiyor.
İkinci olgu 57 yaşında AAA/amiloidoza bağlı son dönem böbrek yetmezliği 
gelişen ve iki yıl boyunca hemodiyalize girdikten sonra kadavradan nakil 
yapılan bir kadın hastaydı. Hasta hemodiyaliz tedavisi altındayken ve nakil 
sonrası ilk üç ayda günde tek tablet kolşisin tabletle hiç atak geçirmiyordu. 
Hastanın steroid, siklosporin, atorvastatin ve kolşisini kombine kullanma-
sından kaynaklandığı düşünülen miyopatisi gelişmesi üzerine kolşisin ke-
silmek zorunda kalındı. Sonrasında AAA atakları gelişen hastaya ayda bir 
kez 150 mg subkutan canakinumab başlandı. Kolşisin verilemedi. Hasta te-
daviye tam yanıt verdi, ilk enjeksiyondan sonra CRP normale döndü. Cana-
kinumab tedavisi başlanmadan önce ve sonra sık idrar yolları enfeksiyonu 
geçiren hastanın izlemde kreatinin değerinde 1,0 mg/dL’den 1,4 mg/dL’ye 
yükselme olması nedeniyle yapılan böbrek biyopsisinde aktif kronik pyelo-
nefrit saptanırken belirgin rejeksiyon olmadığı görüldü. Canakinumab teda-
visine devam edilen hasta halen 3 aydır canakinumab kullanıyor, belirgin 
yan etki tarif etmiyor ve serum kreatinin 1,4 mg/dL seviyesinde stabilleşti.
Son olgu 46 yaşında AAA/amiloidoza bağlı son dönem böbrek yetmezli-
ği gelişen ve annesinden preemptif nakil yapılan bir kadın hastaydı. Nakil 
öncesi dönemde de kolşisin kullanmasına rağmen atakları olan hastanın 
atakları nakil sonrası dönemde kolşisin günde üç tablete çıkılmasına rağ-
men de devam edince canakinumab ayda bir kez 150 mg subkutan başlandı 
ve kolşisin günde iki tablet olarak devam edildi. Hasta tedaviye çok iyi yanıt 
verdi. Şu anda tedavinin 12. Ayında olan hasta hiç atak geçirmedi ve CRP 
normal düzeyde seyrediyor. Kreatinin 1,3 mg/dL seviyesinde stabil olan 
hastada canakinumaba bağlı yan etki gözlenmedi.
Sonuç: Canakinumab kolşisin dirençli/intoleran AAA/amiloidoz olan böbrek 
nakil hastalarında etkin ve güvenli bir ilaç olup anakinraya göre kullanım 
kolaylığı göz önünde bulundurulduğunda ilk tercih alternatif ilaç olarak de-
ğerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ailesel akdeniz ateşi, amiloidoz, canakinumab
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PS-089 Kronik Allogreft Nefropatili Böbrek Nakli Alıcılarında 
Azathioprinin Mikofenolat Mofetile Değiştirilmesinin Böbrek 
Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Mehmet Usta1, Alpaslan Ersoy2

1Bursa Devlet Hastanesi nefroloji
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji 
Bilim Dalı
Amaç: Gereç Kronik allogreft nefropatili böbrek nakli alıcılarında azathiop-
rinin mikofenolat mofetile değiştirilmesinin böbrek fonksiyonları üzerine 
etkisi
Böbrek nakli sonrası geç dönemde en önemli problemlerden birisi kronik 
allogreft nefropatisidir (CAN). Mikofenolat mofetil (MMF) akut rejeksiyon 
oluşumunu azaltmasının yanısıra geç dönemde uzun süreli greft sağkalı-
mını da olumlu etkileyebilir. Bu retrospektif çalışmada, azathioprin yerine 
MMF tedavisi başlanan CAN’lı böbrek nakli alıcılarında greft fonksiyonların-
daki değişiklikler değerlendirilmiştir.
Gereç-Yöntem: Böbrek nakli olan 110 hastanın verileri incelendi. Serum 
kreatinin seviyeleri 1.5 mg/dL’nin üzerinde olan 13 (11 erkek, 2 kadın, canlı 
vericili) böbrek nakli alıcısı alındı. Siklosporine dayalı rejim alan CAN tanılı 
hastaların hepsinde, azathioprin yerine 2 g/gün MMF tedavisi başlanmıştı. 
MMF sonrası 1., 3., 6. ve 12. aylarda serum kreatinin düzeyleri elde edildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 35±5.4 (oran: 26-41) yıldı. MMF ön-
cesi serum kreatinin düzeyleri 2.11±0.48 mg/dL idi. MMF sonrası orta-
lam serum kreatinin düzeyleri 1., 3., 6. ve 12. aylarda sırasıyla 2.28±0.75, 
2.19±0.73, 2.16±0.67 ve 2.16±0.72 mg/dL bulundu. MMF tedavisi öncesi 
ve sonrası ortalama kreatinin düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p>0.05). MMF izlem periyodunda serum kreatinin düzeyleri 
5 hastada azalırken, 4’ünde arttı, 4’ünde ise değişmedi. İki hastada, diyare 
nedeniyle MMF dozunun azaltılması ile (1.5 g/gün), semptomlar hafiflemiş-
ti. Başka MMF ilişkili yan etki gözlenmemişti. Hastaların hiçbirinde CMV 
enfeksiyonu gelişmemişti.
Sonuç: Azathioprin alan bazı CAN’lı böbrek alıcılarında MMF tedavisine ge-
çilmesi böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı yavaşlatabilir. Uygun hastalar-
da böyle bir tedavi değişikliği yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, kronik allogreft nefropatisi, immunosup-
resif tedavi, azathioprin, mikofenolat mofetilve

PS-090 Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda İmmunsupresif 
Tedaviye Uyuncun Değerlendirilmesi
Kamer Tecen Yücel1, Müge Üzerk Kibar2, Duygu Aydın Haklı3, Kutay 
Demirkan1, Tolga Yıldırım2, Şeref Rahmi Yılmaz2, Yunus Erdem2

1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, 
Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Renal transplantasyon, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar 
için en ideal tedavi yöntemidir. İmmunsupresif tedaviye uyunç, greftin sağ-
kalım süresini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada renal 
transplantasyon uygulanan hastalarda immunsupresif tedaviye uyuncun 
değerlendirilmesi ve immunsupresif tedaviye uyuncu etkileyen faktörlerin 
saptanması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: 15 Kasım 2017- 15 Şubat 2018 tarihleri arasında Hacette-
pe Üniversitesi Hastaneleri Nefroloji Polikliniğinde prospektif ve gözlemsel 
olarak yapılan bu çalışmada, onam alınan renal transplantasyon hastalarına 
klinik eczacı tarafından 4 sorudan oluşan (toplam skor 12 puan) ‘İmmun-
supresif Tedaviye Uyum Ölçeği’ (ITUÖ) uygulanmıştır. ITUÖ skorunun 12 
olması, hastaların mükemmel uyunç gösterdiği anlamına gelmektedir ve 
bu çalışmada mükemmel uyunç gösteren hastalar ile göstermeyen hasta-
lar (ITUÖ skorları <=11) karşılaştırılmıştır. Ayrıca immunsupresif tedaviye 
uyuncu etkileyen ve tedaviye uyunçtan etkilenen faktörler değerlendirilmiş-
tir. Uyuncu etkileyebilecek değişkenler lojistik regresyon analizi ile değer-
lendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 100 hasta dahil edilmiştir. Yaş ortalaması (±standart 
sapma) 39,73±1,20 olan hastaların %56’sı erkek hastalardan oluşmaktadır. 
Otuz bir hasta kadavradan, 69 hasta ise canlıdan böbrek nakil olmuştur. 
Seksen iki hastanın daha önce diyaliz öyküsü bulunmaktadır. Renal trans-
plantasyon sonrası geçen zamanın ortanca değerin (aralık) 69 (1,50-276) 
ay ve kullanılan ortanca ilaç sayısının 6 (3-15) olduğu saptanmıştır. İm-
munsupresif tedavi olarak 67 hastanın takrolimus, 26 hastanın siklosporin 
ve 7 hastanın everolimus kullandığı belirlenmiştir. İmmunsupresif tedaviye 
hastaların 32’sinin mükemmel uyunç (ITUÖ skoru 12), 68’inin ise mükem-
mel olmayan uyunç (ITUÖ skoru <=11) gösterdiği belirlenmiştir. Takroli-
mus kan düzeylerinde, tedaviye mükemmel uyunç gösteren (7,02±0,53 ng/
ml) ve mükemmel uyunç göstermeyen (5,51±0,41 ng/ml) hastalar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,022). Siklosporin kulla-
nan ve farklı uyunç gösteren hastaların kan düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Everolimus kullanan hasta sa-
yısı az olduğu için immunsupresif tedaviye uyunç ve kan düzeyi arasındaki 
ilişki incelenememiştir. Hastaların; yaş, beden kitle indeksi, medeni durum, 
eğitim düzeyi, ek hastalık sayısı, kullanılan ilaç sayısı, nakil öncesi diyaliz 
öyküsü, renal trasplantasyon türü (kadavra/canlı), renal transplantasyon 
sonrası geçen süre, immunsupresif tedavi süresi gibi demografik verilerinin 
ve tiroid stimule edici hormon düzeyinin uyuncu etkilemediği görülmüş-
tür (p>0,05). Vitamin D düzeyinin etkisi uyunç üzerinde anlamlı bulunmuş 
(p=0,017) ve Vitamin D düzeyindeki bir birim artış uyunç üzerinde koru-
yucu bir etkiye sahiptir (OR: 0,819 (0,694-0,966)). Yapılan bu çalışmada 
sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, ürik asit, keratin, kan üre nitrojeni, 
paratiroid hormon, ferritin, protein (mg/g kreatin) değerlerinin ise uyunçtan 
etkilenmediği tespit edilmiştir (p>0,05).
Sonuç: Renal transplantasyon uygulanan hastaların immunsupresif teda-
viye uyuncu, bu ilaçların kan düzeyini etkileyebilmektedir. Sağlık hizmeti 
çalışanlarının bu hasta grubunu tedavi ederken ve tedavi hakkında eğitim 
verirken hastaların immunsupresif tedaviye uyuncunu bir sağlık hizmetini 
geliştirme faktörü olarak dikkate almaları tedavi sonuçlarının iyileşmesini 
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: renal transplantasyon, immunsupresif tedaviye uyunç, 
multidisipliner ekip
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PS-091 Dirençli Hipertansiyonun Eşlik Ettiği Kalp Yetersizliğinde Yeni 
Bir Alternatif: Sakubitril-Valsartan
Fuat Polat, Orhan Furkan Karaca, Zehra Lale Koldaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
Giriş: En az bir tanesi diüretik tedavi olmak üzere 3 ayrı grup antihipertansif 
ilaç ve yaşam tarzı modifikasyonuna rağmen hedef kan basıncı değerine ula-
şılamaması halinde Dirençli Hipertansiyon tanısı konulmaktadır. Prevelansı 
farklı çalışmalarda değişik oranlarda izlenmekle birlikte hipertansiyon için 
tedavi gören Framingham katılımcıları arasında <90 mmHg diyastolik kan 
basıncı hedefine %90 hastada ulaşılırken, sistolik kan basıncı hedefi olan 
<140 mmHg hedefine sadece hastaların % 49’unda ulaşılmıştır(1). Dirençli 
hipertansiyon özellikle ileri yaş ve obeziteye daha sık eşlik etmekle birlikte 
eklenen komorbiditelerin varlığında oran artmaktadır. Dirençli hipertansiyon 
tanısı, yüksek kan basıncı seviyelerini doğrulamak için iyi bir kan basıncı iz-
lem tekniği ile konulabilir. Antihipertansif tedaviye uyumsuzluk, Beyaz Önlük 
Hipertansiyonu ve Maskeli Hipertansiyon gibi sebepler dirençli hipertansyon-
dan ayırdedilmelidir. Ofis kan basıncı ölçüm tekniği hataları yanlış değerlen-
dirmelerin yaygın bir nedenidir(2). Antihipertansif tedaviye uyumsuzluk, kan 
basıncı kontrolünü zorlaştıran ana neden olarak görülmektedir(3). Dirençli 
hipertansiyon olarak değerlendirilen hastaların %20-30’nun Beyaz Önlük Hi-
pertansiyonu olduğu bilinmektedir(4). Ayrıca obezite, fazla tuz tüketimi ve al-
kol tansiyon kontrolünü zorlaştırmaktadır. Mevcut antihipertansif tedavi kom-
binasyonları kimi dirençli hipertansif hastalarda kan basıncı regülasyonunu 
sağlamakta hala başarılı olamamaktadır. Böyle durumlarda güçlü ve güvenilir 
yeni antihipertansif tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz dirençli hipertansi-
yona kalp yetersizliğinin eşlik ettiği bir olguda sakubitril-valsartan tedavisinin 
antihipertansif etkinliğini göstermeye çalıştık.
Olgu: Bilinen 10 yıldır diabetes mellitus ve hipertansiyon, 3 yıldır evre 2 
kronik böbrek yetersizliği ve 6 yıldır iskemik kalp yetersizliği hikayesi olan 
obez 54 yaş erkek hasta. Acil birime hipertansif akciğer ödemi tablosunda 
başvurdu. İntravenöz vazodilatör ve diüretik tedavi sonrası rahatlayan hasta 
ertesi gün kardiyoloji poliklinik kontrolü ile taburcu edildi. Poliklinik kont-
rolünde kan basıncı 160/95 saptanan hasta Trandolopril 4 mg, bisoprolol 
10 mg, spiranolakton 25 mg, amlodipin 10 mg, asetilsalisilik asit 100 mg, 
atorvastatin 40 mg günde tek doz ve metformin 1000 mg günde 2 doz 
tedavileri almaktaydı. Fizik muayede kalp tepe atımı düzenli, mitral odakta 
2/6 sistolik üfürüm duyuldu. Akciğer oskültasyonu doğaldı, juguler venöz 
dolgunluk ve pretibial ödem saptanmadı. EKG de sol ventrikül hipertrofisi 
paterni izlendi. Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %30 olup sol vent-
rikül hipertrofisi ve sol atrium büyümesi mevcut. Biyokimya: üre 54, mg/
dl, kreatinin 1.26mg/dl, hemoglobin 16 g/dl, glukoz 117mg/dl, sodyum 
141 mmol/l, potasyum 4.9 mmol/l; Hemogram: hemoglobin 16 g/dl, he-
matokrit %41 şeklinde. Hasta haftanın 5 günü 20 dakika düzenli olarak orta 
tempolu yürüyüş yapmakta olup günlük tuz kısıtlamasını uygulamakta. Bu 
tedavi ve yaşam tarzı uyumuna rağmen hastanın tansiyonları ev takibinde 
sistolik 150-160mmHg, diyastolik 90-100mmHg seviyelerinde; 24 saat am-
bulatuvar kan basıncı takibinde toplam 42 ölçümde ortalama kan basıncı 
158/94mmHg şeklinde kaydedildi. Hastanın yılda 3-4 kez hipertansif ak-
ciğer ödemi tablosu ile acile başvurduğu bilinmekte. Hastanın trandolopril 
tedavisi kesilerek 36 saat sonra sakubitril-valsartan 49/51 mg günde iki 
kez tedavisi eklendi ve 3 hafta sonra evde 1 haftalık tansiyon takipleri ile 
birlikte kontrole gelmesi istendi. Hastanın evde kan basıncı ölçümleri orta-
lama 130/80 civarında olup belirgin klinik iyileşme gözlendi. Şuan takibin 
6. ayında kan basıcı regülasyonu devam etmekte ve bu süreçte hastane 
başvurusu olmamış.
Sonuç: Sakubitril-valsartan bir nötral endopeptidaza anjiotensin reseptör 
blokerinin eklendiği kombinasyon tedavisi olup düşük ejeksiyon fraksiyon-
lu kalp yetersizliğinde endikasyonu bulunmaktadır. Renin anjiotensin yola-
ğının inhibisyonu ile birlikte vazoaktif peptitlerin yıkılımının önlenmesi çift 
yönlü bir mekanizma ile özellikle nörohormonal aktivasyonun kan basıncı 
yüksekliğinde etkin olduğu düşünülen hipertansif hastalarda faydalı olabilir. 
Bizim olgumuz çoklu komorbiditesi olan ve 4 ayrı antihipertansif ilaca rağ-
men kan basıncı regülasyonu sağlanamayan dirençli hipertansiyon olgusu 
olup, sakubitril-valsartan tedavisi ile tansiyon regülasyonu sağlanmıştır. Bu 
ilacın antihipertansif tedavide özellikle dirençli hipertansiyon grubunda kul-
lanılabileceği olgumuzda gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, dirençli hipertansiyon, sakubitril-val-
sartan

PS-092 Son dönem böbrek yetmezliğinde serum angiostatin seviyesi: 
Laboratuvar bulgular, eşlik eden hastalıklar ve ilaçlarla ilişkisi
İsmail Ertürk1, Kenan Saglam1, Fatih Yesildal2, Taner Ozgurtas3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Ankara
2Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) <15 mL / dakika / 1.73 m² 
olduğunda, son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olarak adlandırılır. An-
jiogenez vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve çözünür vasküler 
endotelyal büyüme faktörü reseptörü-1 (sVEGFR-1) gibi endojen inhibitör-
ler tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir. Bu çalışmada SDBY hastalarında 
VEGF sVEGFR-1 düzeylerini ve klinik önemini göstermeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya SDBY tanısı konmuş olan (n = 38) ve sağlıklı 
kişilerden (n = 35) oluşan toplam 73 katılımcı dahil edilmiştir. Kan örnekleri 
diyaliz öncesinde alındı ve plazma VEGF, sVEGFR-1 analizleri yapıldı.
Bulgular: SDBY hastalarının VEGF düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı de-
recede yüksek değildi (sırasıyla 0.28 ± 0.26; 0.3 ± 0.21; p = 0.475). SDBY 
hastalarının sVEGFR-1 düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yük-
sekti (sırasıyla, 0.22 ± 0.135; 0.07 ± 0.047; p <0.001). VEGF ve sVEGFR-1 
arasındaki korelasyon anlamlı ve negatifti (r = -0.25, p = 0.036). Rekom-
binant insan eritropoietini (rhEPO) kullanan SDBY hastalarının ortalama 
VEGF düzeyi, rhEPO kullanmayan SDBY hastalarından anlamlı derecede 
yüksekti (sırasıyla 0.57 ± 0.28; 0.25 ± 0.24; p = 0.025).
Sonuç: Çalışmamız, SDBY hastalarında VEGF ve sVEGFR-1’in önemini, 
komorbiditeler ve kullanılan ilaçların VEGF ve sVEGFR-1 düzeylerini nasıl 
etkilediğini göstermesi bakımından ilk çalışmadır. Dolayısıyla, sVEGFR-1 
SDBY hastalarında önemli bir belirteç olabilir.
Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, VEGF, sVEGFR-1



88

P
O

ST
ER

 B
İL

D
İR

İL
ER

PS-093 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oruç Açlığının Renal 
Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
İbrahim Doğan, Barış Eser
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum
Amaç: Ramazan müslümanların her yıl 1 ay süresi ile yeme, içme ve sexüel 
ilişkilerden kaçındığı dini bir aydır. Ülkemizde gündüzlerin uzun olduğu yaz 
aylarında, oruç tutan insanlar bazen 18 saate kadar uzayan açlık ve sussuz-
luk dönemleri geçirmektedirler. Biz bu çalışmada Evre 3 ve 4 kronik böbrek 
hastalarında (KBH) ramazan orucunun renal fonksiyonlar üzerindeki kısa ve 
uzun dönemde etkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Haziran-Temmuz aylarına denk gelen ramazan ayında yapı-
lan çalışmaya 18 yaş üstünde, en az 6 aydır evre 3 ve 4 KBH tanısı ile takipli, 
renal progresyon açısından son 3 aydır stabil olan hastalar alındı. Hastaların 
kullandıkları ilaçlar ve diyetleri iftar ve sahurda vakitlerine göre yeniden dü-
zenlendi. Tüm hastalar ramazan öncesi, ramazanın hemen sonrası 1 hafta 
içinde, 3. ve 6. aylarda tekrar değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmaya oruç tutan 24 kişi (ortalama yaşları 68±13 yıl) ve oruç 
tutmayan 55 kişi (ortalama yaşları 69±9 yıl) alındı. Grupların başlangıç glo-
merül filtrasyon hızları (GFH), proteinüri ve biyokimyasal değerleri arasında 
anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Oruç sonrası 1. haftada oruç tutan grupta 
Cr: 1.76(1.47-2.05) mg/dl’den 1.84(1.61-2.11) mg/dl’ye, oruç tutmayan 
grupta ise Cr: 1.89(1.63-2.2) gr/dl’den 1.91(1.67-2.30) gr/dl’ye yükseldi, 
fakat bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırası ile p=0.070, 
p=0.470). 3. ve 6. ay takiplerde her 2 grupta GFH ve proteinüri açısından 
istatistiksel anlamlı farlılık oluşmadı. Gruplar renal fonksiyonlarda bozulma 
(GFH’da % 25 üzerinde azalma ve serum kreatinin düzeylerinde % 30’luk 
artış), GFH değerlerinin değişim miktarı ve proteinüri düzeylerindeki deği-
şime bakıldı. Her iki parametrede de anlamlı farklılık saptanmadı. Rama-
zan sonrası renal fonksiyon bozukluğu saptanan hastalar ile saptanmayan 
hastaların demografik özellikleri ve labaratuar değerleri karşılaştırıldı. Renal 
fonsiyon bozukluğu olan hastalarda anlamlı düzeyde diabetes mellitus var-
lığı ve proteinüri yüksekliği saptandı (DM varlığı için p=0.001, proteinüri 
2.185(0.475-4.792) vs 0.440(0.160-0.877), p=0.009). Univariate ve multi-
variate lineer regresyon analizlerde diabetes mellitus ve proteinürinin varlığı 
renal fonksiyon bozukluğunun bağımsız risk belirleyicileri olarak saptandı.
Sonuç: İleri yaş evre 3-4 KBH’lı hastalarda ramazan orucu açlığının renal 
fonksiyonlar üzerinde önemli bir değişikliğe neden olmadığı saptandı. Altı 
aylık takipte hastaların renal fonksiyonlarının stabil seyrettiği gözlemlendi. 
Renal fonksiyonlarda bozulma gelişen sınırlı sayıdaki hastalar incelendi-
ğinde diabetes mellitus varlığı ve proteinürinin derecesinin renal fonksiyon 
bozukluğu için bağımsız risk faktörleri olduğu saptandı. Diabetes mellitusu 
ve belirgin proteinürisi olan hastalar oruç döneminde böbrek fonksiyon kö-
tüleşmesi için riskli hasta gruplarını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, kronik böbrek hastalığı, oruç, pro-
teinüri

PS-094 Evre 3-5 Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Karaciğer 
Fonksiyon Testleri İle Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi
Tamer Selen1, Hadim Akoğlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nefroloji Kliniği, Ankara
Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH), böbrek fonksiyonlarında ilerleyici ve 
geri dönüşümsüz bir azalma ile karakterize bir sendromdur. Kardiyovaskü-
ler hastalıklar (KVH) KBH’da en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. 
Toplum bazlı çalışmalarda karaciğer fonksiyon testleri olan gama glutamil 
transferaz (GGT), alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat amino transfe-
raz (AST) düzeylerinin kardiyovasküler hastalık risk belirteci olabileceği öne 
sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı diyaliz öncesi kronik böbrek hastaların-
da karaciğer fonksiyon testlerinin (ALT, AST, GGT) biyokimyasal kardiyo-
vasküler hastalık (KVH) risk faktörleri ile ilişkisinin incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya erişkin yaş grubunda toplam 246 evre 3-5 predi-
yaliz kronik böbrek hastası dahil edildi. Hastaların demografik verileri, kara-
ciğer fonksiyon testleri (ALT, AST ve GGT) ve biyokimyasal kardiyovasküler 
risk parametreleri hasta dosyalarından retrospektif olarak kaydedildi. Her 
hasta için CKD-EPI formülü kullanılarak glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) 
hesaplandı.
Bulgular: ALT ile biyokimyasal kardiyovasküler risk faktörleri arasında ya-
pılan korelasyon analizi sonucunda ALT ile GFR, serum albümin, trigliserid 
ve 25-OH vit D arasında pozitif korelasyon; ALT ile serum kreatinin, CRP (c 
reaktif protein) ve iPTH (intact parathyroid hormone) arasında negatif ko-
relasyon saptandı. AST; GFR, serum albumin, HDL-C (High Density Lipop-
rotein Cholesterol) ve 25- OH vit D ile pozitif korele, serum kreatinin, CRP, 
iPTH ile negatif korele bulundu. GGT; GFR, CRP ve trigliserid ile pozitif kore-
le, HDL-C ile negatif korele bulundu. ALT, AST, GGT ile GFH arasında pozitif 
korelasyon saptandı. Biyokimyasal kardiyovasküler risk faktörleri ile GFH 
arasındaki ilişkisinin incelenmesi sonucunda serum albümin, trigliserid ve 
25-OH vit D düzeyi ile GFH arasında pozitif korelasyon; serum kreatinin, 
CRP, iPTH, albuminüri ile GFH arasında negatif korelasyon saptandı. Serum 
HDL-C düzeyi ile GFH arasında korelasyon saptanmadı. GFR açısından dü-
zeltme yapılarak tekrar korelasyon analizi yapıldığında karaciğer fonksiyon 
testleri ile biyokimyasal kardiyovasküler risk faktörleri arasında anlamlı bir 
korelasyon saptanmadı.
Sonuç: Evre 3-4-5 prediyaliz kronik böbrek hastalarında karaciğer fonksi-
yon testleri (ALT, AST, GGT) GFH ile yakın korelasyon göstermektedir. Bu 
hasta grubunda karaciğer fonksiyon testlerinin biyokimyasal kardiyovaskü-
ler risk faktörleri ile saptanan ilişkisi GFH’na bağımlı olup, GFH’dan anlamlı 
olarak etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer fonksiyon testleri, kardiyovasküler hastalık 
riski, kronik böbrek hastalığı
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PS-095 Kısa süreli yüksek doz patoprazol kullanımının serum ve idrar 
magnezyum düzeyine etkisi
Feyzi Bostan1, Seyit Uyar1, Yasin Şahintürk1, Ayhan Hilmi Çekin1, Ayça 
İnci2, Üstün Yılmaz2, Süleyman Dolu1, Mehmet Kök1

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Antalya
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya
Amaç: Magnezyum hayati görevleri olmasına rağmen, diğerleri kadar po-
püler olmayan ve göz ardı edilen bir elektrolittir. Normal aralığı çok dar 
olan magnezyumun (1,8-2,3 mg/dL) eksikliğinde ölümcül aritmiler ve ciddi 
nörolojik komplikasyonlar gelişebilmektedir. 2006 yılında Epstein ve ark. ilk 
kez proton pompa inhibitörleri (PPI) kullanımına bağlı olarak bir hipomag-
nezemi vakası bildirmişler ve takip eden yıllarda bununla ilgili birçok vaka 
bildirimi. Bunun üzerine 2011 yılında FDA bu konuda bir ilaç güvelik uyarısı 
yayınlamıştır ve özellikle riskli hastalarda PPI kullanımı sırasında dikkatli 
olunmasını önermiştir. Ancak, PPI ile indüklenen hipomagnezeminin me-
kanizması hala tam olarak açıklanamayan bir konudur. İntestinal sistem-
den aktif ve pasif magnezyum absorpsiyonunun engellenmesi bu konuda 
en çok varsayılan mekanizmadır. PPI kullanımına bağlı hipomagnezemide 
hasta yaşı, komorbid durumlar, ilaç kullanımı (özellikle diüretikler) ve PPI 
kullanım süresi bilinen risk faktörleridir. Uzun süreli PPI kullanımı önemli 
bir risk faktörü olsa da, kısa süreli PPI kullanımıyla da bu durumun ortaya 
çıkabileceğini gösteren yayınlar bulunmaktadır. Biz bu çalışmada kliniğimi-
ze gastrointestinal kanama tanısıyla yatırılan ve oral alımı kapatılan hastalar 
da, kısa süreli yüksek doz pantoprazol kullanımının serum ve idrar magnez-
yum düzeyleri üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya üst gastrointestinal kanama tanısıyla servisimi-
ze yatırılan ve patoprazol başlanan 58 hasta (13 bayan, 45 erkek) dahil edil-
di. Hastaların tedavi protokollerine müdahale edilmedi. Hastaların çalışma 
boyunca oral alımı kapalıydı ve intravenöz verilen sıvılarda magneyum yok-
tu. Tüm hastaların serum ve 24 saatlik idrar magnezyum düzeyleri 2 gün 
boyunca değerlendirildi. 58 hastanın 25’inin hastaneye yatırılışının 3’üncü 
günü oral alımına izin verildiği için, toplam 33 hastadan 3. gün idrar toplan-
dı ve serum magnezyumu görüldü.
Bulgular: Hastaların 3 günlük ortalama serum ve idrar medyan magnez-
yum düzeyleri arasında genel olarak ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
yoktu (Tablo 1). Yaşa göre değerlendirildiğinde; başlangıç serum magnez-
yum düzeyi 60 yaşın üstündeki hastalarda 1. gün düzeyi geliş düzeyinden 
anlamlı derecede yüksekti (p = 0.029). 60 yaş altı grupta ise 3. gün serum 
magnezyum düzeyi başlangıç ve 1. gün düzeylerinden anlamlı derecede 
yüksekti (p = 0.049) (Tablo 2).
Sonuç: Çalışmamızda kısa süreli-yüksek doz pantoprazol tedavisinin serum 
ve idrar magnezyum düzeylerinde anlamlı bir değişiklik yapmadığını sapta-
dık. 60 yaş üstü hastalarda ilk günlerde görülen serum magnezyum düzeyi 
düşüklüğü, 3. günde idrarda atılım azaltılarak normal değerine yükseldi. Bu 
nedenle, yaşa bağlı olarak görülen renal tutulum mekanizmalarındaki deği-
şiklikler PPI kaynaklı hipomagnezeminin bir nedeni olabilir. Sonuç olarak 
60 yaş üzeri hastalar PPI tedavisi sırasında dikkatli takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: magne zyum, proton pompası inhibitörleri, yan etki

PS-096 Hipervolemik Hastalarda Ultrafiltrasyon ve Mortalite İlişkili 
Faktörler
Özgür Can1, Süheyla Apaydın2

1Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Nefroloji, Bitlis
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada 2 mg/kg (160-240 mg/gün) en az 5 gün frusemid 
intravenöz perfüzyon ve ya frusemid bölünmüş dozda uygulanmasına rağ-
men yeterli ağırlık kaybı sağlanamamış (1 kg/ gün ve ya daha fazla) kronik 
böbrek yetmezliği olan hastalar (e-GFR < 60 ml/dk/1.73 m2), kronik böbrek 
yetmezliği ile birlikte sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu olan has-
talar (ekokardiyografi ile ejeksiyon fraksiyonu EF <% 40 ) ve kronik böb-
rek hasarı olmayıp EF < % 40 olan konjestif kalp yetersizliği olan hastalar, 
diüretik dirençli kabul edilerek çalışmaya alındı. Diyaliz ile en az 2 ardışık 
seans ultrafiltrasyon yapılmış hastalarda ultrafiltrasyon etkinliği, mortalite 
ve mortaliteye etkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya amacına uygun olarak Ocak 2012 ve Mayıs 2017 
tarihleri arasında hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde ultrafiltrasyon yapıl-
mış hastalar alındı. Bu hastalar retrospektif olarak 3 kohort gruba ayrıldı.
Grup I: Kronik böbrek hastalığı (e-GFR < 60 ml/min )ve EF < %40 olan 
hastalar 
Grup II: Kronik böbrek hastalığı (e-GFR < 60 ml/min) ve sistolik kardiyak 
fonksiyonu normal olan hastalar
Grup III: Kronik böbrek hasarı olmaksızın EF<% 40 olan konjestif kalp ye-
tersizliği tanılı hastalar
Akut böbrek hasarı, gebelik, glomerulonefritler, kontrast nefropati, periton 
diyalizinden hemodiyalize değişim, postrenal böbrek yetmezliği, şiddetli ka-
pak hastalığı, siroz, malignensi, yeni cerrahi operasyon, transplant öyküsü 
dışlanma kriterleri olarak belirlendi. Frusemid dozu belirtilen dozun altında 
olanlar, ikiden az seans diyaliz yapılanlar ve beş litre altında ultrafiltrasyon 
yapılan hastalar da çalışma gruplarına alınmadı. 
Hastaların demografik verileri, primer hastalıkları, hastaneye başvurdukla-
rında ve hastaneden taburcu edilirken serum üre, kreatinin, ürik asit, elekt-
rolitler, kan sayımları, albümin, TSH, serbest t4 ve t3 düzeyleri kaydedildi. 
Hastaların çoğunluğu 2 yollu geçici hemodiyaliz kateteri ile diyalize alın-
mıştı.
Seans sayısı, seans başına ultrafiltrasyon ve toplam ultrafiltrasyon miktarı, 
yatış süreleri kaydedildi. Hastalarda gelişen katater ve kateter dışı infeksi-
yonlar kaydedildi. Hastaların hastanede ve hastaneden çıktıktan sonra ilk 
3 ay mortaliteleri kaydedildi. Hastaneden çıktıktan sonraki 100 hasta günü 
için mortalite hesaplandı. Her 3 grubun 3 yıllık sağkalımları karşılaştırıldı. 
Bulgular: Toplam 142 hastaya ultrafiltrasyon yapılmıştı. Bu hastalardan 
50’si dışlanma kriterleri dikkate alınarak çalışma dışında bırakıldı. Geri ka-
lan 92 hasta çalışmaya alındı. Grup I: 16, Grup II: 62, Grup III: 14 hastadan 
oluşuyordu. Bu hastaların demografik verilerinin karşılaştırılması Tablo 1’ 
de verilmiştir.
Yirmi altı hastada sodyum 135 mmol/l nin altındaydı. On üç hastada hipo-
kalemi ( K<3.0 meq/l), 5 hastada ise hiperpotasemi (K>5.5 mmol/l) vardı. 
Hiçbir hastaya hiperpotasemi nedeniyle hemodiyaliz yapılmamıştır. Ürik 
asit konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda daha yüksekti. Tüm gruplarda 
albümin düzeyi düşüktü. Kronik böbrek hastalığı olan her iki gruptaki hasta-
larda günlük ortalama proteinüri 4 gram civarındaydı (sırasıyla 4. 1 gr/gün 
ve 4. 5 gr/gün, p: >0.05). Üçüncü grupta anlamlı proteinüri saptanmadı. 
Ejeksiyon fraksiyonu beklenildiği gibi Grup I ve Grup III‘ de düşüktü. Bu iki 
grup arasında anlamlı fark yoktu (34 ±6 ve 35±10, p: 0.945). 
Ultrafiltration
Her 3 gruptaki hastalara yapılan hemodiyaliz seans sayısı, seans başı ve 
total ultrafiltrasyon miktarı benzerdi (Tablo 2). 
Hastaların yatış süreleri sırasıyla 16 ±8, 15± 10, 17±9 gün olup aralarında 
fark bulunmadı (p:0.780). 
Hastaneden çıktıktan sonra bazı hastalarda hemodiyaliz tedavisi devam et-
mişti. Hemodiyalize kalma oranı gruplar için sırasıyla %71. 4, %79 ve %31 
olup, ilk iki grup için anlamlı fark yokken kalp yetersizliği grubunda anlamlı 
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olarak daha düşüktü (p:0.008).
Her 3 grupta da hastalar yeniden hastaneye yatmıştı. Bu oran en düşük 
kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda (Grup II) olup (% 6.5, p:0.003) 
iken kalp yetersizliği olan Grup I ve Grup III hastalarda daha yüksekti ve 
aralarında istatistiksel fark yoktu ( % 28.6 ve % 25, p: 0.840).
Mortalite
Grup I deki hastalarda hastaneye yatışından itibaren 100 hasta gününde 
mortalite % 4 iken bu oran Grup II’ de %2 ve Grup III’ de %13 saptandı. 
Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda mortalite yüksekti (p: 0.000). 
Tüm hastalar mortaliteye etkili faktörler açsından multivaryans analizle de-
ğerlendirildiğinde ileri yaş, hiperkalemi ve düşük EF’ nin mortalite riskini 
arttırdığı görüldü. Anemi, başvuru anında kreatinin yüksekliği ile mortali-
tenin azaldığı saptandı. Cinsiyet, hipoalbuminemi, hiponatremi, ultrafilt-
rasyon miktarı, hemodiyaliz seans sayısı, yatış süresi, infeksiyon varlığı, 
hipotiroidi ve serbest T3 ve T4 düzeyi ve hastaneden çıkışta hemodiyalize 
devam etmek mortalite riski için anlamlı bulunmadı. 
Konjestif kalp yetersizliği olan Grup III’ deki hastalarda 3 yıllık sağkalım 
belirgin olarak düşüktü (p:0.000).
Sonuç: Mortalitenin grup 3 hastalarda yüksek olduğu saptandı. Grup 1 has-
talarda grup 3 hastalara göre mortalitenin düşük olmasında, düşük ejeksi-
yon fraksiyonun ultrafiltrasyon ile düzelmesinin etkili olabileceği düşünül-
dü.İlginç olarak aneminin mortaliteyi azalttığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: ultrafiltrasyon, diyaliz, mortalite, böbrek yetmezliği, 
kalp yermezliği

Tablo 1: Grupların Klinik ve Laboratuvar Verileri Açısından Karşılaştırılmaları

Parametreler Grup 1 n:14 Grup 2 n:62 Grup 3 
n:16 p

Yaş (yıl) 63.8±12 62.7±14 70.4±12.5 NS

Erkek (%) 78.6 67.7 68.8 NS

KBY Evreleri (n)
Evre 2
Evre 3 
Evre 4
Evre 5

-
None
2
12

-
3
9
50

- NS*

Periferal Ödem(%)
Akciğerde Ral(%)
Plevral Efüzyon(%)
Perikardiyal Efüzyon(%)
Asit(%)

64.3
57.1
78.6
9.1
25

75.8
55.7
76.9
30.4
14.8

93.8
87.5
73.3
-
87.5

NS
0.063
NS
0.000
0.006

Yatış Süresi (gün) 15.8±8 15±10 16.9±9 NS

Ortalama EF (%)
SVH (%)

34±6
25

58±6
47.8

35±10
11.1

0.000
0.066

e-GFR ml/dk 11.3±4 11.7±8 43.4±11 0.000**

Sodyum(mmol/l) 134±6 135±6 132±9 NS

Potasyum (mmol/l) 4.8±0.8 4.8±0.9 4.8±0.9 NS

Ürik Asit (mg/dl) 9.3±2.4 7.5±2.5 11.4±3.6 0.000

Albumin (g/dl) 2.8±0.7 2.8±9.7 2.9±9.5 NS

CRP (mg/dl) 5.4±6 5.6±7 3.6±5 NS

TSH 2.7±4.3 2±2.6 3.6±7 NS

Serbest T4 0.9±0.2 0.9±0.2 1.1±0.2 NS

Serbest T3 1.5±0.4 1.7±0.5 1.7±0.4 NS

Magnezyum (mg/dl) 1.9±0.4 2±0.3 2±0.3 NS

*Sadece grup 1 ve grup 2 arasında karşılaştırma; ** Grup 1 ve grup 2 karşılaştı-
rılması: istatistiki olarak anlamlı değil EF: ejeksiyon fraksiyonu; SVH: sol ventrikül 
hipertrofisi e- GFR: tahmini glomerül filtrasyon hızı; CRP: C - reaktif proteini; TSH: 

tiroid stimule edici hormon NS: anlamlı değil

PS-097 Hemodiyaliz hastalarında bazal platelet lenfosit oranı ve 
mortalite arasındaki ilişki
Bülent Kaya1, Saime Paydaş1, Ertan Kara2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Adana
Amaç: Platelet-lenfosit oranı (PLR) ve nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ucuz, 
kolay erişilebilir ve giderek kullanımı yaygınlaşan sistemik inflamatuar biyo-
belirteçlerdir. Son zamanlarda kronik böbrek yetmezliği, malign hastalıklar, 
kardiyak hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve pnömoni gibi çeşitli hastalık-
larda PLR ve NLR’nin prognostik önemi giderek artmaktadır. Son dönem 
böbrek yetmezliği (SDBY) nedeniyle hemodiyaliz (HD) tedavisi gören has-
talarda inflamasyonun artmış mortalite oranlarına katkıda bulunduğu bilin-
mektedir. HD hastalarında mortalite ve PLR ile NLR arasındaki ilişki hala 
belirsizdir. Biz bu çalışmada, 99 HD hastasının mortalite ile bazal PLR ve 
NLR değerleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 1999 ve 2017 yılları arasında, 
3 aydan daha uzun süre HD tedavisi gören 129 hasta çalışmaya alındı. 
Dışlama kriterleri; Kalp yetmezliği evre 3-4, kronik karaciğer hastalığı, ak-
tif enfeksiyon, akut koroner sendrom, malignite, bağ dokusu hastalığı idi. 
Dışlama kriterlerine uymayan 39 hasta çalışmadan çıkarıldı. Geriye kalan 
99 hastanın HD tedavisine başladıktan sonraki üçüncü aydaki klinik, biyo-
kimyasal ve hematolojik parametreleri değerlendirildi. Hastalar 2017 yılına 
kadar ölenler ve diyalize devam edenler olarak 2 gruba ayrıldıktan sonra, 
tüm nedenlere bağlı mortalitenin PLR ve NLR ile ilişkisi de değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların % 46,5 ‘ı kadın, yaş ortalaması 57 ± 18.9 ve ortalama 
HD takip süresi 35.02 ± 30.44 ay idi. SDBY etyolojileri; diyabetik nefro-
pati 49(%49,5), sebebi bilinmeyen 21(%21.2), hipertansif nefroskleroz 
13(%13.1), kronik glomerulonefrit 9(%9.1), polikistik böbrek hastalığı 
3(%3) ve diğer nedenlere bağlı 4 (%4) idi. Hastaların 77 (%77.8)’sinde 
arteriovenöz fistül ve 22 (%22,2 ) sinde tünelli kateter mevcut idi. Hastalar 
bazal hemogram değerlerine göre değerlendirildiğinde; nötrofil sayısı 5560 
± 2660/mm3, lenfosit sayısı 1614 ± 450/mm3 ve platelet sayısı 223 ± 79 
× 103/mm3 idi. Hastaların median NLR ve PLR sırasıyla 3.2 (1,3–9,3) ve 
137.2 (33–460) idi. Hastaların bazal demografik karakteristikleri ve labora-
tuar sonuçları median NLR ve PLR e göre 2 gruba ayrıldı (tablo 1). Buna 
göre NLR >= 3.2 olan hastalarda daha düşük sodyum seviyesi (p=0.054) 
ile daha yüksek CRP seviyesi (p=0.051) ve PLR (p=0.001) saptandı. PLR>= 
137.2 olan hastalarda daha düşük albumin seviyesi (p=0.03), daha yüksek 
CRP (p=0.047), kalsiyum seviyesi (p=0.025) ve daha yüksek NLR (p=0.002) 
saptandı. Tüm nedenlere bağlı ölen ve diyalize devam HD hastaları median 
PLR’ye göre Kaplan Meier survi analizine göre karşılaştırıldığında; ölen HD 
hastalarında PLR anlamlı bir şekilde daha yüksekti (p=0.002). Bu durum 
median NLR’de gözlenmedi (p=0,07) (Resim 1 ve 2). Univariate Cox reg-
resyon analizi modelinde tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili faktörler 
serum albumin (p=0,041) ve PLR (p=0,004) iken; Multivariate Cox regres-
yon analizi modelinde tek anlamlı ilişkili faktör PLR (p=0,036) idi (tablo 3). 
Sonuç: Çalışmamızda hemodiyaliz hastalarında mortaliteyle ilişkili tek fak-
tör PLR idi. İlginç olarak mortalite ile yaş, cinsiyet, BMI, CRP, albumin, 
ferritin, vasküler acsess arasında ilişki saptanmadı. Çalışmamızda SDBY’li 
HD hastalarında kolay ulaşılabilir, ucuz ve basit bir inflamatuar biyobelirteç 
olan PLR’nin mortalite prediktörü olduğu saptanmıştır. PLR ile mukayese 
edildiğinde NLR’de bu durumun saptanmaması PLR’ nin inflamasyonun 
daha hassas bir biyobelirteci olduğunu düşündürebilir.
Anahtar Kelimeler: Platelet-lenfosit oranı, nötrofil-lenfosit oranı, He-
modiyaliz
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PS-098 Glomerülonefrit Hastalarında Böbrek Biyopsisinde Kresent 
Oranının Renal Sağkalım İle İlişkisi
Hasan Hacı Yeter1, Ertuğrul Demirel2, Kübra Demirel2, Berfu Korucu1, 
Burak Özbaş1, Özant Helvacı1, İpek Gönül3, Ülver Derici1, Kadriye Altok1, 
Yasemin Erten1, Galip Güz1, Musa Bali1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı
Amaç: Glomerülonefritler tüm dünyada son dönem böbrek yetmezliğinin 
(SDBY) önemli nedenlerinden birisidir. Glomerülonefrit (GN) tanısı için altın 
standart test perkutan böbrek biyopsisidir. Böbrek biyopsisinde %50’den 
fazla kresent formasyonunun tespiti kötü prognozun habercisidir ve kre-
senterik GN veya hızlı ilerleyici glomerülonefrit olarak tanımlanır. Kresent 
varlığı morfolojik bir tanımlama olup bir çok glomerulonefrit seyrinde görü-
lebilir. Ancak daha düşük oranlardaki Kresent formasyonunun son dönem 
böbrek yetmezliği gelişimi üzerine etkisine dair veriler net değildir veya 
yapılan çalışmalar tek bir glomerüler patolojiyi içermektedir. Bu nedenle 
yapmış olduğumuz çalışmada böbrek biyopsisindeki kresent formasyonu 
yüzdesi, glomeruloskleroz yüzdesi, tübüler atrofi varlığı incelerek bunların 
SDBY gelişimine katkısı incelenmiştir. 
Gereç-Yöntem: Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Nefroloji Kliniğinde 2008-
2017 yılları arasında gerçekleştirilen 948 perkütan böbrek biyopsisinden, 
glomerüler patoloji saptanmış ve kresent formasyonu içeren 44 hastanın 
verileri incelendi. Primer sonlanım noktası olarak son dönem böbrek yet-
mezliği gelişimi alındı. Son dönem böbrek yetmezliği, Kidney Disease Imp-
roving Global Outcomes (KDIGO) kriterlerine göre tanımlandı.
Bulgular: İncelenen 44 hastanın %59,1’i erkek (n=26), %40,9’u 
kadındı(n=18). Hastaların mediyan yaşı 42,5(20-68)’di. Erkeklerin 
%34,6’sında (n=9), kadınların %38,8’inde (n=7) takipte SDBY gelişti. Has-
taların mediyan takip süresi 20 ay olarak hesaplandı. Hastaların 2’si Anti-
GBM Hastalığı, 27’si Pauci-immun GN tanısı, 15’i ise İmmun-kompleks GN 
i tanısı almıştı. Anti-GBM tanısı alanların %50 si, Pauci-immun GN tanısı 
alanların %48 i SDBY geliştirirken; İmmun-Kompleks GN tanısı alanların 
%13 ünde SDBY geliştiği görüldü. Biyopsilerdeki kresent ve glomerulosk-
leroz yüzdeleri SDBY gelişimi ile ilişkili olarak bulunurken (sırasıyla, p=0,04 
ve p=0.03); tübüler atrofi ve nekroz ile ilişki gösterilemedi (P=0.5 ve p=0.9). 
Başlangıçta hastaların %27.2 (n=12)’sinde renal replasman tedavisi (RRT) 
ihtiyacı mevcuttu. Receiving operative curve (ROC) analizinde biyopsideki 
kresent yüzdesinin %34’den fazla olması %68 duyarlılık ve %70 özgüllükle 
SDBY’yi tespit edebildiği görüldü. Kaplan meier survival analizinde, biyo-
side %34’ün üzerinde kresent olanlarda SDBY geliştiği tespit edildi (Log 
rank:0.02). Tek değişkenli logistik regresyon analizi sonucunda SDBY geli-
şimi için risk faktörleri başlangıçta RRT ihtiyacı ve biyopside %34’ün üze-
rinde kresent varlığı olarak tespit edildi [sırasıyla, OR:52.8 %95 Cl (5.49-
507) ve OR= 5,22 %95 Cl (1,36-19,5); p=0.001 ve p=0.01]. Yaş, Cinsiyet, 
tübüler atrofi, glomeruloskleroz yüzdesi ve nekroz varlığı ile SDBY gelişimi 
arasında ilişki kurulamadı (sırasıyla, p=0.14,p=0.6 p=0.4, p=0.9 ve 0.2)
Sonuç: Önceki çalışmalar tanı anında RRT ihtiyacının, tedaviye yanıtta azal-
ma ve SDBY ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bizim çalışmamızda tanı 
anında RRT ihtiyacı, SDBY’yi öngörmede en yararlı parametre olarak tespit 
edildi. Kresent oluşumu, glomerüler patolojilerde kötü prognoz ile ilişkili-
dir. Ancak bu ilişkinin %50 kresent oranın üzerinde belirgin bir hal aldığı 
bilinmektedir. Bizim çalışmamızda farklı olarak %34 ün üzerindeki kresent 
oranlarının %68 duyarlılık ve %70 özgüllük ile SDBY tahmin etmede yararlı 
bir eşik değeri olabileceği saptanmıştır. Bu da bahsedilen değerin üzerin-
deki hastalarda daha agresif tedavi modalitelerinin gerekliliğini tartışmaya 
açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: glomerulonefrit, kresent, son dönem böbrek yetmez-
liği

PS-099 FGF-23, Sklerostin, Soluble A Klotho, Osteokalsin, 
Beta Crosslaps, Indoksil Sülfat Ve Prokollajen 1 Moleküllerinin 
Hemodiyaliz Ve Periton Diyalizi Hastalarındaki Düzeyi
Mehmet Yıldırım1, Seyyid Bilal Açıkgöz2, Ahmed Bilal Genç1, Selçuk 
Yaylacı1, Hamad Dheir3, Savaş Sipahi3
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi Dahiliye Kliniği
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH Nefroloji Bilim Dalı
Giriş-Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH), artan sıklığı, ilerleyici olması, 
yüksek kardiyovasküler hastalık birlikteliği ve erken ölümlere yol açması 
nedeniyle dünya genelinde giderek daha önemli bir sağlık problemi haline 
gelmiştir. KBH’de artan serum fosfor, azalan serum iyonize kalsiyum ve 
kalsitriol seviyeleri neticesinde sekonder hiperparatiroidi gelişir ve mineral 
kemik bozukluğu süreci başlamış olur. Neticede kemik ve başta vasküler 
yapılar olmak üzere kemik dışı dokuların anormal kalsifikasyonu gerçekle-
şir. Gerçekleşen vasküler kalsifikasyon da kardiyovasküler komplikasyonla-
ra yol açar. Bu nedenle KBH izleminde kemik mineral bozukluğu ve vasküler 
inflamasyon sürecini erken ortaya koyan, proçese özgü moleküllerin belir-
lenmesi gereksinimi doğmuştur. 
KBH’de nefron kaybına ikincil olarak başlayan fosfat retansiyonu ile kemikte 
osteositler tarafından FGF-23 sentezi artar. FGF-23 renal proksimal tübülün 
apikal membranında bulunan NaPi-2a ve NaPi-2c kotransporterlarını baskı-
layarak üriner fosfat atılımını artırır. Ayrıca D vitamini sentezini de azaltarak 
fosfatürik etkinlik gösterir. İleri evre böbrek yetmezliklerinde normalin 1000 
katına kadar yükseldiğini ve kardiyovasküler komplikasyonlar ile ilişkili ola-
bileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur.
Klotho ise başta böbrekler olmak üzere bir çok doku ve organdan sentez-
lenir, anti-apoptotik, anti-oksidan, anjiogenetik ve anti-fibrojenik etkileri 
mevcuttur. Bunlara ek olarak klotho fosfat reabsorbsiyonunu inhibisyonu 
ve fosfat atılımının artırılmasını sağlayarak KBH’da renoprotektif etki gös-
terdiği düşünülmektedir. Soluble a klotho seviyesinde ise fosfatürik, hiper-
kalsemik etkiyi nötralize etmek adına KBH’de azalması beklenir.
Indoksil sülfat,bir üremik toksindir. Proksimal tübülllerden sekrete edilir. 
Endotelde oksidatif stres artışına yol açarak ateroskleroz gelişim ve vaskü-
ler inflamasyonda rol oynadığını gösteren çalışmalar mevcuttur. 
Osteokalsin bir osteoblast özgü protein olup KBH’da kesin olmamakla bera-
ber kemik rezorbsiyonuna ikincil olarak arttığı düşünülmektedir. Ayrıca bu 
molekülün koroner arter hastalığı olan bireylerde düşük mortalite ile ilişkisi 
olabileceği düşünülmektedir.
Sklerostin, osteositlerden salınan ve kemikte anabolik rol oynayan Wnt yo-
lağını inhibe eden bir glikopeptittir. Son dönem böbrek hastalığı (SDBH) 
olanlarda sklerostinin serum düzeyleri parathormon (PTH) düzeyi ile ters 
orantılı olarak artmaktadır. Bu sebeple kemiklerde PTH direnci olmasında 
rol oynadığı düşünülmektedir.
Prokollajen tip I- N terminal peptidler (PINP) ise kollajen sentezi yan ürünü 
olup bir kemik oluşum belirleyicisidir. Bazı çalışmalarda renal osteodist-
rofi gelişen kronik böbrek hastalarında PINP’lerin kemik histolojisi ile ya-
kın ilişkisi saptanmasına rağmen, korelasyon saptanmayan çalışmalar da 
mevcuttur. Kemik yıkımı sürecinde osteoklastlar, asit ve nötral proteazlar 
sentezleyerek C-terminal telopeptid içeren fragmanlar ortaya çıkarırlar. Za-
man geçtikçe bu telopeptidlere aspartik asit eklenerek beta-crosslaps mo-
lekülüne dönüşür. Beta-crosslaps kana geçer, kemik resorpsiyonunun ve 
matür tip 1 kollajen yıkımının bir belirteci olarak saptanabilir ve hemodiyaliz 
hastalarında normal popülasyona göre artmış olarak saptanabilir.
KBH’da kemik-mineral bozukluğu sık olarak görülmekte olup birçok komp-
likasyonla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla bu süreci erken dönemde belirgin 
olarak ortaya koyan moleküllerin gereksinimi doğmuştur. FGF-23, sclerosi-
tin, klotho, indoksil sülfat, osteokalsin, beta-crosslaps ve PINP bu proçeste 
yer alan inflamatuar belirteçler olup son günlerde araştırmalar bu mole-
küller üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak hala bu moleküllerin rutin kullanımı 
konusunda kesin bir konsensus sağlanmamıştır. 
Çalışma bu belirteçlerin kronik böbrek hastalarındaki düzeyini, RRT tipi ile 
ilişkisini, sağlıklı popülasyon ile karşılaştırmayı amaçlanmıştır. Belirteçlerin 
RRT tipi ve birbirleriyle olan ilişkilerinin tanımlanması da hedeflenmiştir. Bu 
tanımlamalar bundan sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutacaktır.
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Gereç-Yöntem: Çalışmaya Sakarya Üniversitesi EAH Nefroloji Kliniğinde en 
az 6 aydır takip ve tedavi edilen 30 hemodiyaliz, 23 periton diyalizi hasta-
sı alındı. Kontrol grubu olarak 30 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. 
Hemodiyaliz hastalarının kanları haftanın ikinci hemodiyaliz seansı (hafta 
ortası) öncesi alınırken, periton diyaliz hastalarının kanları sabah değişim 
öncesi alındı, -80oC soğutucuda saklandı. FGF-23, sklerositin, soluble a 
klotho, indoksil sülfat, osteokalsin, beta crosslaps, prokollajen 1 molekül-
leri çalışıldı. Üretici talimatları doğrultusunda hasta ve sağlıklı gönüllülere 
ait 40 ul serum örneği kullanılarak mikroELISA yöntemi ile testin çalışması 
gerçekleştirildi. Test sonuçları Triturus ELISA okuyucuda 450 nm dalga bo-
yunda okutularak moleküllerin düzeyleri belirlendi.
Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği 
ile gerçekleştirilmiştir (Proje no: 2017-40-02-002).
Bulgular: Her üç grup da yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi (BMI) açılarından 
benzer özellikteydi (tablo1). FGF-23, sklerositn, soluble a klotho, indoksil 
sülfat, beta-crosslaps ve PINP düzeyleri hasta gruplarında sağlıklılara kı-
yasla anlamlı olarak yüksek saptandı. Hemodiyaliz ve periton diyalizi has-
taları arasında ise anlamlı fark yoktu. Osteokalsin düzeyleri ortalamaları ise 
hasta grubunda sağlıklı gönüllülere kıyasla daha yüksek olmasına rağmen 
istatistiki anlam ifade etmemiştir (şekil1, tablo 2).
Sonuç: Çalışmamızda hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi hastalarında 
FGF-23, indoksil sülfat, sklerostin, beta-crosslaps, ve PINP düzeylerinde 
sağlıklı gruba kıyasla anlamlı yükseklik saptanmıştır. Literatürde periton 
diyalizi hastalarında bu belirteçlerle ilgili çok kısıtlı çalışma olduğundan, 
periton diyalizi ve hemodiyaliz hastaları arasında anlamlı fark olmaması 
bu belirteçlerin her iki grupta da kullanılabileceğini göstermesi açısından 
önemliydi. Öte yandan SDBH’de azalması beklenen bir belirteç olan ancak 
halen yeterli kanıtın bulunmadığı soluble a klotho ise tersi olarak hasta gru-
bumuzda yüksekti. Bu molekülün diğer başka değişkenlerden de etkilendiği 
(yaş, etyoloji vs.) veya renal klotho ekspresyonunu kesin olarak yansıtma-
yabileceğini destekler nitelikteydi. Çalışmamızın bir diğer noktası ise os-
teokalsin düzeylerinin ortalamasının hasta gruplarında sağlıklılara kıyasla 
yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olmamasıydı.
Sonuç olarak FGF-23, indoksil sülfat, sklerostin, beta crosslaps, PINP hem 
periton hem de hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda anlamlı olarak yüksek-
tir. Osteokalsin artışı ise anlam ifade etmemektedir. Soluble a klotho ise bu 
hasta grubunda güvenilir olmayan bir belirteç olarak gözükmektedir. 
Bu yeni inflamatuar belirteçlerin SDBH’de komplikasyonlar ile ilişkisi, klinik 
pratikte kullanımı ve monitorizasyonlarının ne kadar etkin olacağı, tedavi 
strateji belirlenmesi açısından önemlerini ortaya koymak için yeni çalışma-
lara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: inflamatuar belirteçler, kronik böbrek hastalığı, son 
dönem böbrek hastalığı, vasküler inflamasyon
Şekil 1: Grupların FGF-23, Soluble a Klotho, İndoksil Sülfat, Osteokalsin, Sklerostin, 

PINP, Beta-Crosslaps düzeylerinin ortalamaları

PS-100 Diyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoetini 
kullanımının mean platelet volume ile ilişkisi
Zeki Kemeç1, Ali Gürel2, Mustafa Demir3, Ayhan Doğukan3, Ramazan 
Ulu3, Nevzat Gözel4
1Gümüşhane Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Gümüşhane
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adıyaman
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
Amaç: Platelet aktivasyon ve işlev göstergelerinden biri olan mean platelet 
volume (MPV), koagülasyon kaskadında anahtar role sahiptir. Koagülasyon 
problemlerinin sık olduğu kronik böbrek hastalığında (KBH) rekombinant 
insan eritropoetininin (rHuEPO) MPV ile ilişkisi literatürde az sayıda çalış-
mada araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, diyaliz hastalarında kullanılan 
rHuEPO’ nun MVP ile ilişkisinin gösterilmesidir.
Gereç-Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniği’ 
nde 2016 yılı içerisinde KBH nedeniyle en az 6 ay süreyle diyaliz uygulanan 
154 hasta çalışmaya dahil edildi. Periton diyalizi (PD) uygulanan hastalar 
rHuEPO kullanımına göre 2 gruba ayrıldı; [PD rHuEPO + ve PD rHuEPO – 
grupları]. Benzer şekilde hemodiyaliz (HD) uygulanan hastalar da rHuEPO 
kullanımına göre 2 gruba ayrıldı; [HD rHuEPO + ve HD rHuEPO – grupları]. 
Tüm gruplar MPV düzeylerine göre retrospektif olarak analiz edildi. Gruplar 
arasındaki istatistiksel farklılıkları ortaya koymak için Mann Whitney U testi 
kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık ölçütü olarak p<0,05 olması kabul edildi.
Bulgular: PD ve HD gruplarındaki hasta özellikleri ve rHuEPO kullanımının 
MPV ile istatistiksel ilişkisi Tablo 1 ve 2’ de gösterildi. 
Sonuç: MPV’ deki artış ile tromboza yatkınlık ilişkisi iyi bilinmektedir. PD 
ve HD hastalarının rHuEPO kullanımına göre gruplandırıldığı çalışmamızda, 
her 2 grupta rHuEPO kullanılan hastalarda MPV düzeylerinin istatistiksel 
olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0,05). rHuEPO’ nun MPV üzerindeki 
bu etkisi göz önüne alındığında, rHuEPO kullanımı ile KBH’ daki koagülas-
yon problemlerinin ve özellikle tromboza yatkınlığın azaltılabileceği olasıdır. 
Bu konu prospektif randomize çalışmalarla aydınlatılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mean platelet volume, Rekombinant human eritropoe-
tin, Hemodiyaliz, Periton diyalizi

Tablo 1

PD rHuEPO+ rHuEPO-

Hasta sayısı 9 15

Ortalama yaş 45,6 (24-68) 49,8 (22-77)

Cinsiyet (E/K) 3/6 10/5

MPV (fL) 7,9 ± 0,5 8,6 ± 1 p=0.012

Tablo 2

HD rHuEPO+ rHuEPO-

Hasta sayısı 86 44

Ortalama yaş 58,3 (19-89) 54,1 (21-88)

Cinsiyet (E/K) 48/38 28/16

MPV (fL) 8,4 ± 1 8,9 ± 1,1 p=0.035
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PS-101 K.K.T.C. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2 
Yıllık Böbrek Nakli Verilerimiz
Düriye Deren Oygar1, Ahmet Behlül1, Salahi Ataç1, Meral Yükseliş1, 
Necmi Bayraktar2, Fazıl Tuncay Aki3, Yunus Erdem4

1Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Lefkoşa, 
K.K.T.C.
2Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Lefkoşa, 
K.K.T.C.
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: Son dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde böbrek nakli, hem 
sağkalım avantajı hem de yaşam kalitesini artırması nedeniyle en ideal teda-
vi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde 2014 yılında çıkarılan “İnsan 
Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa” sonrasında 
başlatılan böbrek nakli programımızda nakil yapılan hastaların klinik ve la-
boratuvar izlemlerini sunmaktır.
Gereç-Yöntem: Temmuz 2015-Şubat 2018 tarihleri arasında Organ Nakli 
Ünitemizde böbrek transplantasyonu uygulanan 25 hastanın demografik 
verileri, immunsüpresif protokolü, rejeksiyon durumu, greft kaybı, hasta 
kaybı, erken dönem cerrahi komplikasyonları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Ortalama yaşı 48,36±10,69 yıl olan 25 hastaya (15 erkek, 10 
kadın) böbrek nakli yapıldı. Hastaların renal replasman tedavi süresi or-
talama 21,76±19,05 aydı. Hastaların 3’ü (%12) preemptif dönemdeydi. 
Verici ve alıcı arasındaki HLA uyumsuzluğu ortalama 1,90±1,42 idi. Alıcı 
grubun % 44’ünün SDBY nedeni bilinmiyordu. Sırasında veya takiplerde 
hiçbir donör kaybedilmedi ve böbrek fonksiyonlarında bozulma izlenmedi. 
İndüksiyon tedavisi olarak 1 hastaya basiliksimab (20 mg/gün; operasyon 
günü ve postoperatif 4.günde) ve 24 hastaya anti-timosit globulin (2 mg/
kg 5 gün) kullanıldı. Metilprednizolon intraoperatif 500-1000 mg uygulan-
dı. Takip eden günlerde kademeli olarak azaltılarak postoperatif 6. günde 
20 mg oral prednizolona geçildi. Kalsinörin inhibitörleri (takrolimus: 0.1-
0.15 mg/kg/gün) ve mikofenolat sodyum immunsüpresyonun idamesinde 
kullanıldı. Pneumocytis jirovecii ve CMV proflaksisi için postoperatif sırası 
ile 6 ay trimetoprim/sülfometoksazol ve 3 ay Valgansiklovir verildi. 2 has-
taya gecikmiş greft fonksiyonu, 2 hastaya ise böbrek fonksiyon testlerinin 
yüksekliği nedeni ile biopsi yapıldı. 1 hasta humoral rejeksiyon tanısı aldı. 
Hasta antirejeksiyon tedaviye yanıt verdi. Her alıcıya standart olarak 12 cm 
4.8F çift J kateter yerleştirildi ve ortalama 50.40±15,92 günde çekildi. Pos-
toperatif dönemde 1 olguda subkapsüler hematom ve 1 olguda üreterone-
osistostomide stenoz gelişti. Takipler esnasında hiçbir olguda CMV, BKV 
enfeksiyonu ve CMV hastalığı ile BK virus nefropatisi gözlenmedi. Fonk-
siyone greftli 25 hastanın birinci ay sonunda serum kreatinin ortalamaları 
1,24±0,30 mg/dl ve 12 aylık takibi tamamlayan 14 hastanın ortalama serum 
kreatinin düzeyleri ise 1,24±0,30 mg/dl idi. Hastalarımızın sağkalım oranları 
her yıl için %100 iken, greft sağkalımları aynı dönemler için %100 olarak 
hesaplanmıştır.
Sonuç: Böbrek transplantasyonu programımız gelişim aşamasındadır. An-
cak kısa dönem sonuçlar literatür ile uyumlu hatta serimizin küçüklüğü ne-
deniyle üzerinde görünmektedir. Yürütmekte olduğumuz Organ Nakli Prog-
ramı ülkemizdeki tek aktif böbrek nakli merkezi olarak hizmet vermektedir. 
Bölgemizde yaklaşık 450 SDBY hastası olduğu göz önüne alınırsa, böbrek 
nakli sayısının artması kaçınılmazdır. Uzun süreli veriler ile daha anlamlı 
sonuçlar elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Nakli, Sağkalım, Rejeksiyon

PS-102 Hipertansiyon Tedavisinde Ağrı Kaygı Verici Bir Problem 
midir?
Ersin Yıldırım
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri(ACEI) klinik pratikte ol-
dukça fazla kullandığımız bir ilaç grubudur. En sık kullanım alanlarında 
biriside hipertansiyon olan bu ilaç grubuna bağlı bradikinin ve substance 
P birikiminin, öksürük yan etkisi daha önce bir çok çalışmada ortaya ko-
nulmuş ve eskiden beri iyi bilinmektedir. Ancak bradikinin aynı zamanda en 
önemli ağrı ve inflamasyon mediatörlerinden biridir. Bradikinin, presinap-
tik ve postsinaptik B2 reseptörleri vasıtasıyla santral sensitizasyon ve ağrı 
aşırı duyarlılığına katkıda bulunur. Periferik sensitizasyonda da önemli bir 
role sahiptir ve periferik etkili bir inflamatuar mediatördür. Nosiseptörlerde 
bulunan çoklu iyon kanallarının ağrı hissine katkısı iyi bilinmektedir ve bra-
dikinin iyon kanallarının fonksiyon ve ekspresyonunu düzenlemede önemli 
bir rol oynamaktadır. Aynı şekilde ACEI inhibitörü kullanımına bağlı düzey-
lerinde artış izlenen substance P(SP) de iyi bilinen bir ağrı mediatörüdür. 
SP hem merkezi hem de periferik sinir sistemlerinde yaygın olarak bulunan 
iyi bilinen bir nöropeptiddir. Kronik ağrı, SP’nin neurokinin 1(NK-1) resep-
törü ile ilişkilidir. NK-1 reseptörleri ile ağrı yoğunluğu arasında pozitif bir 
korelasyon vardır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda ACEI ile ağrı arasındaki 
olası ilişkiye daha önce birkaç çalışmada değinilmiş ve çeşitli hayvan mo-
dellerinde incelenmiştir. ACEI’lerine bağlı olarak, lokal dokulardaki proinfla-
matuar bradikinin ve ağrı mediatörlerin konsantrasyonunu artırmaktadır, ve 
bu gözlemlerle uyumlu olarak, hayvan modellerinde, ACEI’lerin hem hipe-
raljezik hem de proinflamatuar olduğunu ortaya konmaktadır. ACEI ve ağrı 
arasındaki ilişkiyi gösteren bu kadar bulgu varken hipertansif hastalarda 
bu konuda bize yol gösterebilecek prospektif bir çalışma bulunmamaktadır. 
Peki hipertansiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu ilaçlar, klinik pra-
tikte hipertansif hastalarda ağrı problemine yol açıyor mu? Bu hastalarda 
ilaç seçiminde bu durum göz önünde bulundurulması gereken bir problem 
mi? ACEI başladığımız hastalarda ağrı için endişelenmeli miyiz? İşte bu ça-
lışmada bu soruların yanıtlarını bulmaya çalıştık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 111’i kadın (ortalama yaş 60.75) ve 66’sı erkek 
(ortalama yaş 60.39) olmak üzere 177 hasta dahil edildi. Hastalar haliha-
zırda anjiotesin konverting enzim inhibitörü(ACEI) kullanan (87 hasta) ve 
anjiotensin reseptör blokeri(ARB) kullanan (90 hasta) hasta olarak iki gruba 
ayrıldı. Her iki gruptaki hastaların ağrı algıları Visual Analogue Scale(VAS) 
kullanılarak karşılaştırıldı. Öksürük ve tedaviye yeterince yanıt alınamaması 
gibi çeşitli nedenlerle ACEI kullanırken ARB ye geçiş yapan hastaların VAS 
skoru ikinci kez hesaplandı ve ilk değerler ile karşılaştırıldı.
Bulgular: ACEI kullanan grup ile ARB kullanan grupların arasında ilk VAS 
skorları açısından anlamlı fark saptanmadı (4.07±2.22 vs 3.59±2.29, p: 
0.515). ACEI kullanırken ARB ye geçen hasta grubunda VAS skoru azal-
ma eğilimi göstersede ilk VAS skoru ile 1 ay sonra hesaplanan ikinci VAS 
skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (4.36±2.53 
vs 3.68±2.75, p: 0.096). Molekül düzeyinde spesifik karşılaştırmada ise, 
iki gruplarda en yüksek oranda bulunan ve örneklem sayıları yeterli olan 
perindopril ve kandesartan moleküllerini kullanan hastaların VAS skorları 
karşılaştırıldığında da gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark saptanma-
dı(3.45±2.39 vs 3.13±2.32, p:0.579). ACEI kullanan ve ARB kullanan gruplar 
arasında diyabet oranları arasında fark olmasından dolayı ve diyabetes mel-
litusun ağrı algısını etkileme olasılığından dolayı yapılan regresyon analizin-
de diyabetin VAS sonuçları üzerine anlamlı bir etkisi saptanmadı(p:0.785).
Sonuç: Bu çalışma, ACEI kullanımının en bilinen etkilerinden bradikinin 
ve substance P düzeylerindeki artışın hipertansif hastalarda ağrı algısına 
anlamlı bir etkisinin olmadığını ve ilaç seçimi konusunda ağrının kaygıya 
neden olabilecek önemli bir yan etki olarak görünmediğini ortaya koymuş-
tur. Kısıtlılıklarından dolayı bu çalışma sonuçları kesin bir karar bildirmek 
için yeterli değildir ancak bu çalışma bu konuda yapılacak olan daha büyük 
çalışmalar için önemli ve yeni bir bakış açısı ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Bradikinin, Ağrı, Anjiotensin dönüştü-
rücü enzim inhibitörleri
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PS-103 The Realationship Between Mean Platelet Volume and Flow 
Mediated Dilatation and Intima Media Thickness of Carotid Artery in 
Patients with Essantial Hypertension
Ayça Serap Erden
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı, Kırıkkale
Aim: Hypertension is an important risk factor in the development of athe-
rosclerosis and also a risk factor in cardiovascular diseases such as myo-
cardial infarction and stroke due to atherosclerosis. Platelet adhesion to 
endothelium is the first step in development of atherosclerosis. The expan-
ded volume of platelets increases the activation and adhesion capacity of 
platelets. Our aim in this study was to determine the relationship between 
mean platelet volume (MPV) which is risk factor of atherosclerosis and 
intima media thickness (IMT) of carotid artery and flow mediated dilatation 
(FMD), markers of atherosclerosis, in patients with essential hypertension
Materials-Methods: We participated 50 adults, applying to Kirikkale Uni-
versity Medical Faculty department of internal medicine, nephrology and 
cardiology (outpatient) clinics, whose ages were ranging between 18 to 
80 nd who were diagnosed as hypertensive for the first time by criteria of 
‘The Seventh Report of the Joint National Committee (JNC VII) on Preven-
tion, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure’ and who 
were not using any medication at the time of application. We included 50 
healthy participants to the study as control group. We excluded the pati-
ents with a known atherosclerotic cardiac disease, cardiac failure, cardiac 
valvuler disease, arrytmia, diabetes mellitus, renal failure, thyroidal disease 
(hypo or hyperthyroidism), chronic infectial disease. Pregnancy,alcohol in-
take in the last 24 hours, being on antihypertensive or other cardiovascular 
medications were the other exclusion criteria. Carotid Artery Doppler ult-
rasonography and flow Mediated dilatation (FMD) with brachial artery ult-
rasonographic measurment technique was performed by using Ecography 
(General Electric Vivid S5) and 12 L probe for each patient
Results: In this study statistically significant relationship was fouad ne-
reden IMT and age. In the hypertensive group, IMT of carotid artery was 
found to be higher in comparison with the control group. However this 
result was’nt statistically significant. There were no statistically significant 
difference in MPV, FMD or IMT vererek hypertensive and control groups. 
Small number of the participants and relatively younger mean age of the 
groups may lead to this result as a limitation of this study Conclusion: 
Determining atherosclerosis earlier in patients with essential hypertension 
may provide development of new treatment modalities.In order to conclude 
more confidant, extended studies with larger patient groups are needed.
Anahtar Kelimeler: flow mediated dilatation, endothelial dysfunction, 
essential hypertension

PS-104 Rutin Hemodiyaliz Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi 
Arteriovenöz Trombozu Gelişimi İçin Risk Faktörüdür: Tek Merkez 
Deneyimi
Gülden Bilican1, Ebru Gök Oğuz2, Gülay Ulusal Okyay2, Mustafa Ergin1, 
Sanem Kayhan Öztekin1, Fatih Kıvrakoğlu1, Mehmet Deniz Aylı2, Seyit 
İbrahim Akdağ1, Mehmet Yıldız1, Taner Tunç3

1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
3Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,İstatistik
Amaç: Ülkeler arasında bazı farklılıklar olmakla beraber, tüm dünyada bas-
kın olan diyaliz yöntemi yaklaşık yüzde 90’lık oran ile hemodiyalizdir. He-
modiyaliz tedavisi için hastaların bir damar erişimleri olması gerekmektedir. 
Damar erişimleri başlıca geçici ya da kalıcı kateterler, arteriovenöz fistüller 
(AVF) ve greftlerle (AVG) sağlanmakta ise de en çok tercih edileni arterio 
venöz fistüllerdir. Tromboz, fistül kayıplarının %80-85›inden sorumludur 
(1). Ortalama Trombosit Hacmi (OTH) tam kan sayımında rutin olarak ölçü-
lür ve dolaşımda bulunan trombositlerin ortalama hacmini gösterir. Artmış 
trombosit hacmi trombosit aktivite artışı ile ilişkilidir. Büyük trombositler 
daha yoğun granüller içermektedir, metabolik ve enzimatik olarak küçük 
trombositlere göre daha aktiftirler ve yüksek trombotik potansiyele sahiptir-
ler (2). Genel popülasyon ve seçilmiş hasta gruplarında OTH’nin trombotik 
olaylarla ilişkisi ortaya konmuştur. Biz bu çalışmada hemodiyaliz hastala-
rında fistül trombozu ile OTH arasında potansiyel ilişkiyi irdeledik. Çalış-
mamızda AVF trombozunun erken tanı ve müdahalesinde OTH’nin ucuz ve 
invaziv olmayan bir belirteç olarak kullanabilirliğini araştırmayı hedefledik.
Gereç-Yöntem: Çalışma retrospektif olarak hemodiyaliz ünitemizde takipli 
AVF operasyonundan sonra geç dönemde bir veya daha fazla fistül trombo-
zu epizodu geçiren 48 hasta ile hiç AVF trombozu öyküsü olmayan 47 hasta 
alınarak gerçekleştirildi.Hemodiyaliz ünitemizde takipli 95 hasta AV fistül 
trombozu açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: AVF trombozu olan ve olmayan grup yaş, cinsiyet, DM, HT, ate-
rosklerotik kalp hastalığı, sigara içme alışkanlığı, antiagregan ilaç kullanımı, 
ortalama kan basıncı, diyaliz süreleri, HDL, LDL, ferritin, parathormon(PTH), 
kalsiyum, fosfor, hemoglobin, beyaz küre, trombosit sayısı, albümin, ürik 
asit, üre, trigliserid ve CRP parametreleri açısından karşılaştırıldı ve anlamlı 
fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 1). OTH değerleri açısından olgu ve kont-
rol grupları karşılaştırıldığında ise anlamlı fark saptandı (p değeri 0.001), 
(Tablo 1). Lojistik regresyon analizi ile OTH arteriovenöz fistül trombozu 
gelişimi için bağımsız risk belirleyicisi olarak tanımlanmıştır (p < 0.05) 
(Tablo 2).
Sonuç: Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz işlemi yapılan 
hastalarda düzenli ve yeterli bir diyaliz için, vasküler erişim yolunun açık 
kalması ve yeterli bir kan akımı sağlaması çok önemlidir. Tüm dünyada ve 
ülkemizde hemodiyaliz hastalarının çoğunluğunda vasküler erişim için AV 
fistül kullanılmaktadır. AV fistül fonksiyon kaybı hemodiyaliz hastalarında 
önemli bir maliyet yükü ve hastanın sık hastaneye yatışına neden olmak-
tadır.Yapılan bazı çalışmalarda ortalama trombosit hacminin yüksekliğinin 
arteryel ve venöz tromboz için bir risk faktörü olabileceği belirtilmiştir. Bu 
çalışmayla ortalama trombosit hacminin arteriovenöz fistül trombozu ile 
olan ilişkisini araştırılması planlandı. Bu nedenle olgu ve kontrol grubun-
da tromboz için risk faktörü olabilecek diğer parametrelerin (yaş, cinsiyet, 
sigara içme alışkanlığı, antiagregan ilaç kullanımı, diyaliz süresi, diyabet ve 
aterosklerotik kalp hastalığı varlığı gibi) benzerlik içinde olması hedeflendi.
Bu çalışmada diyaliz hastalarında tromboze olan grupta OTH’yi istatistiksel 
olarak anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Litetatürde OTH ve trom-
boz ilişkisini gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (3-4). Ancak bu çalış-
ma diyaliz hastalarında AVF trombozu ile OTH arasındaki ilişkiyi gösteren ilk 
çalışmadır. Verilerimizin analizine göre OTH hemodiyaliz hastalarında AVF 
trombozu gelişimini ön gördürebilir. AVF kaybının en fazla nedeni tromboz 
olup erken tanı ve müdahale kayıpları azaltmaktadır. Ucuz ve noninvaziv bir 
testle saptanan OTH’nin tromboz habercisi olarak diyaliz hastalarında kul-
lanılabileceğini bu çalışmayla ortaya konmuştur. Ancak bu bulgunun daha 
fazla sayıda hastayı içeren çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: son dönem böbrek yetmezliği, arteriovenöz fistül, 
ortalama trombosit hacmi
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PS-105 Malign Hipertansiyona Bağlı Gelişen Trombotik 
Mikroanjiopati Tedavisinde Eculizumab’ın rolü
Burak Özbaş1, Esra Çataltepe2, Berfu Korucu1, Hacı Hasan Yeter1, Özant 
Helvacı1, Osman Sütçüoğlu2, Ayşegül Yörümez2, İpek Gönül3, Galip Güz1, 
Selim Turgay Arınsoy1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Akselere malign veya malign faz hipertansiyon olarak da bilinen ve 
hipertansiyon hastalığının en ciddi formu olan malign hipertansiyon (MHT); 
akut gelişen ve çoklu organ komplikasyonlarıyla birlikte hayatı tehdit edi-
ci boyutta ciddi kan basıncı yüksekliği, evre III/IV hipertansif retinopati ve 
yaygın endotelyal hasar ile karakterize bir tablodur. Endotelyal hasarın bir 
türü olan trombotik mikroanjiopati (TMA), MHT’de karşılaşılabilecek du-
rumlardan birisidir. Malign hipertansiyon ile birlikte görülen renal trombotik 
mikroanjiopati küçük damarlarda tromboz, intravasküler hemoliz, fragmen-
te eritrosit, laktak dehidrogenaz (LDH) yüksekliği ile birlikte görülür. Malign 
hipertansiyonda TMA’nın patogenezi tam olarak aydınlatılamamış olmakla 
birlikte hipertansiyon ilişkili kayma gerilimi etkisinin oto regülatuvar meka-
nizmalarla tam olarak düzeltilememesinin etken olduğu düşünülmektedir. 
Son dönemde yapılan çalışmalarda bu grup hastalarda kompleman anor-
malliklerinin de olduğu bildirilmektedir. Bilindiği üzere hem primer hem de 
sekonder trombotik mikroanjiopatiler kompleman aktivasyonu ile yakından 
ilişkilidir. Ancak, atipik hemolitik üremik sendroma (aHÜS) bağlı TMA’larda 
komplemanın alternatif yolak aracılığıyla aktivasyonu söz konusuyken, 
malign hipertansiyona bağlı TMA’larda buna ek olarak hipertansiyon iliş-
kili kayma geriliminin klasik yolak üzerinden kompleman aktivasyonuna 
yol açtığı düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında, kompleman protein C5’e 
spesifik olarak bağlanıp C5’in C5a ve C5b’ye dönüşmesini önleyerek C5b-9 
kompleman kompleksi oluşumunu önleyen ve aHÜS tedavisinde başarıyla 
kullanılan bir monoklonal antikor olan Eculizumab’ın bu hastalarda da kul-
lanılabileceği fikri ortaya çıkmıştır. 
Olgu: Nefrolitiyazis dışında özgeçmişinde özellik bulunmayan 33 yaşında 
erkek hasta kliniğimize son 2 haftadır olan bulantı, kusma, baş ağrısı, kanlı 
idrar yapma ve bunlara son bir haftada eklenen sağ gözde bulanık görme 
şikâyeti ile başvurdu. Servise kabulünde bakılan vital bulgularında kan ba-
sıncı 230/120 mm Hg, nabız 110/dk, solunum sayısı 20/dk, vücut ısısı 36.7 
˚C iken, fizik muayenesi doğaldı. Kan tahlillerinde BUN 75 mg/dl, serum 
kreatinin 6,5 mg/dl, hemoglobin 9.4 gr/dl, trombosit 205.000/mm3, serum 
albumin 4.13 gr/dl ölçüldü. Tam idrar tetkikinde 35 lökosit, 628 eritrosit 
olan ve 1+ protein saptanan hastanın spot idrar protein/kreatinin oranı 2.2 
geldi. İdrarın mikroskobik incelemesinde fragmente eritrositler görülürken, 
silendir saptanmadı. Serolojik incelemede ANA, Anti-ds DNA, ANCA ve 
Anti-GBM negatif saptanırken, C3 ve C4 seviyesi normal ölçüldü. Yapılan 
göz dibi muayanesinde evre 3 hipertansif retinopati bulguları (bilateral yay-
gın atılmış pamuk manzarası, eksuda ve tortiyoze görünümde damarlanma) 
saptandı. Antihipertansif tedavi olarak nifedipin 2x60 mg, karvedilol 2x25 
mg ve doksasozin 1x4 mg başlanan hastanın kan basıncı 48 saat içinde 
140/80 mm Hg’ye geriledi. Akut böbrek hasarı olan hastanın üriner sistem 
ultrasonografisinde böbrek boyutları normal sınırlarda ölçülürken, sol böb-
rek parankim ekojenitesinde grade 1 artış saptandı. Sekonder hipertansi-
yon etiyolojisi açısından bakılan plazma renin aktivitesi, aldosteron düzeyi, 
aldosteron/renin aktivite oranı ve idrar katekolamin metabolitleri normal 
düzeyde saptandı. Renal doppler ultrasonografide her iki renal arterde de 
stenoz bulgusuna rastlanmadı. Kan basıncı regülasyonu sağlandıktan sonra 
yapılan böbrek biyopsisi “normal glomerül yapısı, hiperplastik arteriolosk-
leroz, endotelde belirgin aktivasyon ve yaygın fragmente eritrositler, TMA 
ile uyumlu bulgular“ şeklinde raporlandı. Hemoglobin düşüklüğü olan ve 
TMA saptanan hastadan istenen hemoliz parametrelerinden haptoglobin 
24,4 mg/dl (30-200 mg/dl), LDH 358 mg/dl (0-240 mg/dl), retikülosit yüz-
desi %2,9 (%0,5-2) olarak ölçülürken, direkt coombs testi negatif geldi. 
Periferik yaymada ise her alanda 1-2 adet şistosit görüldü. TMA’nın önemli 
ve sık bir sebebi olan trombotik trombositopenik purpuranın (TTP) dışlan-
ması için bakılan ADAMTS-13 aktivitesi %29,75 ölçüldü ve normal olarak 
değerlendirildi. Hastaya 7 gün süreyle günlük plazma değişimi uygulandı. 
İdrar çıkışında azalma olan, BUN 88 mg/dl, kreatinin 7,8 mg/dl’ye kadar 

yükselen ve plazma değişiminden fayda görmeyen hasta aralıklı olarak ge-
çici juguler kateter aracılığıyla hemodiyalize alınmaya başlandı. Tedavinin 
9. gününde kapsüllü bakterilere karşı aşılaması yapılan ve 2 haftalık siprof-
loksasin antibiyotik profilaksisi başlanılan hastaya 900 mg/hafta dozundan 
Eculizumab tedavisine başlandı. 4 hafta boyunca haftalık, sonrasında 2 haf-
tada bir 1200 mg Eculizumab tedavisi uygulanan hastanın takibinde diyaliz 
ihtiyacı ortadan kalkarken kreatinin düzeyi 6,5 mg/dl ‘den 3,1 mg/dl e kadar 
geriledi. Hastanın hemoglobin düzeyi kan transfüzyonu ve eritrosit stimüle 
edici ajan tedavisi verilmeden 9.4 gr/dl’den 13.2 gr/dl’ye yükseldi. Hemoliz 
parametreleri normal seviyeye gerileyen, makroskobik veya mikroskobik 
düzeyde hematürisi olmayan hastanın spot idrar protein/kreatinin oranı 
da 2,2 ‘den 1,13‘e geriledi. Şu an tedavinin üçüncü ayında olan, herhangi 
bir komplikasyon gelişmeyen ve üçlü antihipertansif tedavi ile kan basıncı 
regüle seyretmekte olan hastamız 2 haftada bir 1200 mg dozundan Eculizu-
mab tedavisi almaya devam etmektedir. 
Sonuç: Malign hipertansiyona bağlı gelişen trombotik mikroanjiopatile-
ri TTP ve aHÜS’den ayırt etmek klinik benzerlikler nedeniyle güç olmakla 
birlikte; malign hipertansiyona bağlı TMA’da, aHÜS ve TTP gibi diğer TMA 
sebeplerinden farklı olarak hemolitik anemi ve trombositopeni gibi hemato-
lojik anormallikler ile daha az sıklıkla karşılaşılmaktadır. Düşük ADAM-TS13 
düzeyi TTP’ye daha spesifik olduğundan ayırımda mutlaka ADAM-TS13 
düzeyi çalışılmalıdır. Ayrıca, kompleman ilişkili genlerde mutasyon olup ol-
madığının araştırılması da faydalı olacaktır. Malign hipertansiyon bulguları 
olan hastalarda bariz hemoliz bulguları olmadan kan basıncı yüksekliğine 
bağlı kayma geriliminin kompleman aktivasyonuna yol açabileceği akılda 
tutulmalıdır. Malign hipertansiyona bağlı TMA gelişmiş olan hastalarda 
agresif hipertansiyon yönetimi ve kan basıncı normalizasyonuna rağmen 
hem son dönem böbrek yetmezliği riskinin yüksek olması hem de trans-
plantasyon sonrası rekürrens görülebilmesi bu hasta grubunda farklı te-
davi yaklaşımlarına gerek olduğunu göstermiştir. Atipik HÜS’te son derece 
olumlu sonuçlar alınmasını sağlayan Eculizumab’ın, alternatif yolak disre-
gülasyonunun son derece kritik bir role sahip olduğu malign hipertansiyon 
ilişkili TMA’da da bu nedenle kullanımı uygun bir yaklaşım olabilir. Bu hasta 
grubunda klinik deneyimin kısıtlı olması nedeniyle henüz optimal tedavi sü-
resi kesinleşmemiş olmakla birlikte, 2 haftalık Eculizumab tedavisi altında 
böbrek fonksiyonlarında düzelme olmaması ve hematolojik parametrelerde 
iyileşme sağlanamaması durumunda tedavinin sonlandırılması önerilmek-
tedir. Eculizumab tedavisinden fayda gören hastalarda ise, uzun süreli kan 
basıncı kontrolü sağlandığında, ekstrarenal semptomlar kaybolduğunda ve 
böbrek fonksiyonları maksimum düzeyde iyileştiğinde kontrollü bir şekilde 
kademeli doz azaltılarak tedavinin kesilmesi düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: malign hipertansiyon, trombotik mikroanjiyopati, 
eculizumab
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Salmanoğlu, Musa PS-051, PS-038
Sarıkaya, Abdi Metin SS-016, PS-001, PS-046, 

PS-055
Sarıkaya, Türker PS-083
Sarışık, Feyza SS-018, PS-016
Selçuk, Nedim Yılmaz SS-004, PS-007
Selen, Tamer PS-094
Seyithanoğlu, Muhammed SS-018
Seyrek, Neslihan PS-067
Simsek, Cenk PS-010
Sinangil, Ayşe PS-011
Sindel, Şükrü SS-013, SS-025, SS-012, 

PS-039, PS-024
Sipahi, Savaş PS-099, PS-082, PS-057, 

PS-021, PS-042, PS-066, 
PS-029

Sipahioğlu, Murat Hayri SS-027
Soyaltın, Eren SS-009, PS-079
Soylu, Koçoğlu Sıla PS-024
Soypaçacı, Zeki PS-006
Sözel, Yıldız Kılar SS-016, PS-001, PS-046, 

PS-002
Sözer, Yıldız Kılar PS-055
Sungur, Mustafa SS-015
Sümbül, Hilmi Erdem SS-031
Sütcüoğlu, Osman SS-024
Sütçüoğlu, Osman PS-105
Sütiçen, Erdem PS-039
Şahbaz, Dilara PS-038
Şahin, Garip SS-001, PS-012
Şahin, Gülizar PS-072, PS-054, PS-077
Şahin, Hatice PS-052
Şahintürk, Yasin PS-095
Şaşak, Gülşah SS-007
Şayir, Mahmut PS-063
Şehit, Canan PS-048
Şen, Türk Nilay PS-061
Şener, Meryem PS-067
Şengül, Erkan PS-005, PS-056
Şengül, Şule SS-023, PS-087
Şenocak, Didar PS-021
Şimşek, Cenk PS-040, PS-078
Şimşek, Erhan SS-002
Şumnu, Şeyma PS-058

T
Tabak, Ömür PS-038
Taheri, Serpil SS-027
Takmet, Murat PS-033, PS-016
Taner, Sevgin PS-035
Tanrısev, Mehmet PS-083
Taş, Murat Yaşar PS-061
Taştemur, Mercan PS-030
Tatar, Erhan PS-009, PS-010, PS-040, 

PS-078
Taymez, Dilek Güven SS-011
Tayşı, Yalçın PS-049
Tecen, Yücel Kamer SS-006, PS-090
Tek, Müjgan PS-071
Tekin, Emel PS-076
Telci, Çaklılı Özge PS-065
Tercan, Ismail Can PS-009, PS-040, PS-078
Tercan, İsmail Can PS-010
Tokgöz, Bülent SS-027
Tonbul, Halil Zeki SS-004, PS-007
Topçu, Atakan PS-074
Tufan, Ayşe Gökçen PS-076, PS-063
Tuğlular, Serhan Zübeyde PS-020
Tuna, Doğrul Rana SS-019, SS-012
Tunç, Harun PS-068
Tunç, Taner PS-104
Turan, Gökçe Dilara PS-087
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İN
D
EK

S

Turgay, Nevin SS-009
Turgutalp, Kenan SS-014, PS-004
Türk, Umutcan PS-083
Türkmen, Kültigin SS-004, PS-007
Türkoğlu, Genç Fevziye PS-042, PS-066
Tütüncü, Didem SS-018

U-Ü
Ulu, Ramazan PS-100
Ulusal, Okyay Gülay SS-005, PS-104, PS-052
Ulusoy, Şükrü PS-026, PS-048
Urhan, Muammer PS-054
Uslu, Adam PS-009, PS-010, PS-040, 

PS-078
Usoğlu, Berkant PS-009, PS-040, PS-078
Usta, Atmaca Hanife SS-029
Usta, Mehmet SS-017, PS-069, PS-085, 

PS-070, PS-089
Usta, Murat SS-029
Utkan, Güngör PS-087
Uyar, Seyit PS-095
Uzun, Hafize SS-008
Uzun, İlknur SS-027
Ülgen, Cansu PS-033, PS-016
Ünal, Hilmi Umut PS-059, PS-041, PS-023
Üzerk, Kibar Müge SS-006, SS-022, PS-088, 

PS-090
Üzüm, Atilla PS-006

V
Varol, Sinan PS-028

Y
Yağcı, Münci PS-003
Yahşi, Merve PS-067
Yalçın, Ahmet Uğur SS-001
Yalçın, Nagihan PS-061
Yalım, Sümeyra Alan PS-013
Yalım, Zafer PS-013
Yaman, Belma SS-012
Yavan, İbrahim PS-041, PS-023
Yavaşcan, Önder SS-009, PS-079
Yavuz, Berna SS-008
Yavuz, Sara PS-068
Yayar, Özlem SS-015
Yaylacı, Selçuk PS-099, PS-021, PS-042, 

PS-066
Yeniçerioğlu, Yavuz PS-019
Yesildal, Fatih PS-092
Yesin, Helin PS-067
Yeter, Hacı Hasan SS-010, PS-105, PS-043
Yeter, Hasan SS-013, PS-084, PS-024
Yeter, Hasan Hacı SS-025, PS-098, PS-039
Yıldırım, Abdullah PS-037
Yıldırım, Ersin PS-102
Yıldırım, Mehmet PS-099, PS-082
Yıldırım, Murat PS-023

Yıldırım, Tolga SS-006, SS-022, PS-088, 
PS-090, PS-037

Yıldız, Mehmet SS-005, PS-104
Yıldız, Serap PS-005
Yıldız, Şeyma PS-003
Yılmaz, Evrim PS-012
Yılmaz, Mehmet PS-056
Yılmaz, Rahmi SS-022, PS-088, PS-037
Yılmaz, Şeref Rahmi SS-006, PS-090
Yılmaz, Üstün SS-016, PS-001, PS-046, 

PS-002, PS-055, PS-095
Yörümez, Ayşegül PS-105
Yücel, Elçin Erdoğan PS-027
Yücel, Orhan SS-011
Yüksel, Ahmet PS-069
Yükseliş, Meral PS-101

Z
Zararsız, Gökmen SS-027
Zerdali, Hasan PS-060
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