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Th1 hücreleri Th2 hücrelerine oranla hemodiyaliz (HD) hastalar›nda artm›ﬂt›r.
Th1 hücreleri taraf›ndan salg›lanan interferon-gama, Th2 hücrelerinden IL-4
salg›lanmas›n› bask›layarak Th2 cevab›n› önler. Statin tedavisi ise Th1/Th2
oran›n› Th2 lehine düzeltir. Th2 cevab›n›n bask›lanmas›n›n ise HD hastalar›nda
hepatit-B aﬂ›lamas›na (HBA) olan yan›t›n az olmas›ndaki faktörlerden birisi
oldu¤u düﬂünülmektedir.
Bu çal›ﬂmada hiperlipidemik (LDL-Kol: 100-130 mg/dl) HD hastalar›nda statin
tedavisinin immün fonksiyonlar ve hepatit-B aﬂ›lamas›na olan etkilerini incelemeyi
hedefledik.
Hepatit-B yüzey antijeni negatif, HBA öyküsü olmayan hiperlipidemik HD
hastalar› çal›ﬂmaya dahil edildi. Hastalar 80 mg/gün atorvastatin (n=25, statin
grubu) tedavisi ald›lar veya ilaç verilmeksizin (n=25, kontrol grubu) izlendiler.
0, 1 ve 2. aylarda hepatit-B aﬂ›lamas› yap›ld›. Th1 ve Th2 hücre yüzdeleri, ile
serum ve lenfosit hücre kültür süpernatantlar›nda IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12
seviyeleri ELISA, CD14+ monositlerde HLA-DR, CD86 ve CD40 ekspresyonu,
CD4+ ve CD8+ lenfositlerde CD25, CD28 ve CD154 ekspresyonlar›, CD19+
B lenfositlerde ise CD40 ekspresyonu ise flow sitometrik yöntemle baﬂlang›çta
ve 3. ayda tespit edildi. Anti-HBs titreleri ise baﬂlang›çta, 3 ve 6. aylarda ölçüldü.
Th1 ve Th2 hücre yüzdeleri ve Th1/Th2 oran› her iki grupta da de¤iﬂmedi. IL2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, TNF-alfa seviyeleri, HLA-DR ve CD86 eksprese eden
CD14+ hücreleri ile CD25 eksprese eden CD4+ hücre oranlar› her iki grupta
da aﬂ›lama sonras› de¤iﬂmedi. CD28 eksprese eden CD4+ hücre yüzdesi ise
hem kontrol hem de statin grubunda benzer oranda yükseldi. CD40 eksprese
eden CD14+ monosit oran› ise statin grubunda azald›. Anti-HBs titreleri kontrol
ve statin gruplar›nda 3. ve 6. ayda anlaml› ancak benzer oranda yükseldi.
Sonuçlar›m›z statin tedavisinin immün sistemi uyarmad›¤›n› ve HBA olan yan›t›
artt›rmad›¤›n› düﬂündürmektedir.
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Th1 cells are increased in hemodialysis patients (HDP) compared to Th2 cells.
IFN-gamma, secreted from Th1 cells, supresses Th2 response. However, statin
treatment reverses Th1/Th2 ratio. Suppressed Th2 response is thougt to be
responsible from poor response to vaccination against hepatitis-B virus (HBV)
in HDP.
In this study, we investigated the effect of statin treatment on immune functions
and response to HBV vaccination in hyperlipidemic HDP.
Hyperlipidemic (LDL-chol:100–130 mg/dl) HDP who were negative for antiHBs with no history of HBV vaccination were included. They were either
prescribed atorvastatin 80 mg/day (n=25, statin group) or served as control
group without prescription (n=25). All of the patients were vaccinated against
HBV at 0, 1 and 2 months. Percentage of Th1 and Th2 cells, serum and
lymphocyte culture supernatant IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, TNF-alpha levels
and expression of HLA-DR, CD86 and CD40 on CD14 monocytes, CD25,
CD28 and CD154 on CD4 and CD8 lymphocytes and CD40 on CD19
lymphocytes were determined by ELISA or flow cytometry at baseline and at
3 months. Anti-HBs titers were determined at 3 and 6 months of the study.
The percentage of Th1 and Th2 cells did not change in both groups. IL–2,
IL–4, IL–6, IL–10, IL–12, TNF- and percentage of HLA-DR and CD86 expressing
CD14+ monocytes and CD25 expressing CD4+ lymphocytes did not change
in both groups after vaccination. The percentage of CD4+ cells expressing
CD28 increased significantly but similarly in both control and statin groups.
The percentage of CD14+ monocytes expressing CD40 decreased significantly
in the statin group. Antibody titers against HBV increased at 3 months and 6
months increased significantly but similarly in both groups.
Our results suggest that statin treatment in HDP does not stimulate immune
system and does not improve response to HBV vaccination.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

SERBEST B‹LD‹R‹LER/ORAL PRESENTATIONS

SS-002

OP-002

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Endotel Progenitör Hücreleri,
‹nflamasyon ve Endotel Disfonksiyonu 

Endothelial Progenitor Cells, Inflammation and Endothelial Dysfunction
in Chronic Hemodialysis Patients 

Abdullah Özkök1, Esin Aktaﬂ2, Akar Y›lmaz3, Ayﬂegül Telci4, Hüseyin Oflaz3,
Günnur Deniz2, Alaattin Y›ld›z1
1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji BD, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, Deneysel T›p Araﬂt›rmalar› Enstitüsü (DETAE)
3
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
4
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, ‹stanbul
Giriﬂ: Kronik hemodiyaliz (KHD) hastalar›nda endotel disfonksiyonu (ED) ve
inflamasyon, kardiyovasküler mortalitede art›ﬂa neden olur. Bu çal›ﬂmam›zda
endotel bütünlü¤ünün idamesi ve endotel hasar› tamirinde önemli rolleri oldu¤u
düﬂünülen endotel progenitör hücreleri (EPH) ile ED ve inflamasyon iliﬂkisinin
incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metodlar: Çal›ﬂmam›za 67 KHD hastas› (30 erkek, 37 kad›n;
ortlama yaﬂ: 58±15 y›l) ve 22 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. Periferik mononükleer
hücreler fibronektinle kapl›, çeﬂitli endotelial büyüme faktörleri içeren kültür
kaplar›na ekildi. Birinci hafta sonunda DiI-asetillenmiﬂ-LDL ve FITC-ulex-lektin
için çift pozitiflik gösteren hücreler EPH olarak kabul edildi ve invert floresans
mikroskobuyla say›m yap›ld›. EPH say›m› eﬂ zamanl› olarak flow sitometri
(CD34, CD133 ve VEGFR-2 antikorlar›) ile yap›ld›. Serum TNF-alfa, interleukin6 (IL-6), asimetrik dimetilarjinin (ADMA) ve hücreler aras› yap›ﬂma molekülü
(ICAM) seviyeleri ELISA ile belirlendi. Brakial arterin ak›mla iliﬂkili dilatasyonu
(AID) ve karotis intima-media kal›nl›¤› (KIMK) ve oran› (KIMO) ekokardiyografik
olarak ölçüldü.
Bulgular: EPH say›s› KHD hastalar›nda sa¤l›kl› kontrollerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
belirgin olarak düﬂüktü (63.7±8.9/HPF vs 101.5±19.6/HPF, p<0.001) (Figür
1). Hemodiyaliz grubunda EPH say›lar› ile serum TNF-alfa (r: -0.444, p<0.0001)
(Figür 2) ve fosfor seviyeleri (r:-0.286, p=0.019) ters korele idi. VEGFR-2+/CD34+
hücre say›s› ile serum IL-6 seviyeleri aras›nda ters korelasyon mevcuttu (r:-0.364,
p=0.006). EPH say›s› ile AID aras›nda herhangi bir iliﬂki saptanmad›. Bununla
birlikte serum ADMA seviyeleri ile CD133+ hücre say›lar› aras›nda ters korelasyon
belirlendi (r: -0.352, p=0.007). Serum IL-6 ile KIMK (r: 0.362, p=0.009) ve
serum ICAM ile KIMO korele saptand› (r:0.356, p=0.010).
Sonuç: Üremide EPH say›s› belirgin olarak azalm›ﬂt›r. EPH, inflamasyonla
iliﬂkili saptan›rken, endotel disfonksiyonu ile iliﬂkisi gösterilememiﬂtir. ‹nflamasyon
(IL-6, ICAM) ile aterosklerozun (KIMK, KIMO) korele oldu¤u belirlenmiﬂtir.

Introduction: Endothelial dysfunction (ED) and inflammation are associated
with increased cardiovascular morbidity and mortality in chronic hemodialysis
(CHD) patients. In this group of patients, increased inflammation (CRP, IL6, TNF-α), high serum asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and
exhaustion of endothelial progenitor cells (EPC) which are considered to have
a pivotal role in maintaining the integrity of the endothelium are thought to
be responsible for the ED. We aimed to investigate the relationship of EPC
number, inflammation and the ED in CHD patients.
Methods: Sixty-seven CHD patients (30 male, 37 female, mean age: 58±15)
and 22 healthy controls were included. Peripheral mononuclear cells were
cultivated in the fibronectin-covered culture dishes containing medium with
various endothelial growth factors. EPCs were counted in high-power fields
(HPF) with an inverted fluorescence microscope. Dual-staining cells positive for
both DiI-acetylated-LDL and FITC-ulex-lectin were identified as EPCs. Also
EPC markers were studied by flow cytometry using CD34, CD133, vascular
endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2) antibodies. Serum levels of
inflammatory markers (IL-6, TNF-α, intercellular cell adhesion molecule (ICAM))
and ADMA were measured. Endothelial function was investigated by measuring
flow-mediated dilatation (FMD) of the brachial artery. Carotis intima-media
thickness (CIMT) and ratio (CIMR) were also examined.
Results: Mean EPC number was significantly decreased in HD patients as
compared to controls (63.7±8.9/HPF vs 101.5±19.6/HPF, p<0.001) (Figure
1). EPC number was significantly inversely correlated with serum TNF-α and
phosphorus levels (r: -0.444, p<0.000, r:-0.286, p=0.019) in HD patients (Figure
2). There was also an inverse correlation between VEGFR-2+/CD34+cell count
and serum IL-6 levels (r:-0.364, p=0.006). No relationship was found between
EPC count and FMD. However, ADMA and CD133+ cell count were inversely
correlated (r: -0.352, p=0.007). There was a positive correlation between serum
IL-6 levels with CIMT (r: 0.362, p=0.009) and serum ICAM with CIMR
(r:0.356, p=0.010).
Conclusion: EPC number was decreased in uremia and was associated with
inflammation, but not with ED. Increased inflammation (IL-6, ICAM) was also
related to other markers of atherosclerosis (CIMT and CIMR).
Figure 1. Comparison of hemodialysis patients and control healthy adults in terms of
EPC counts.
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ﬁekil 1. Hemodiyaliz hastalar›nda EPH say›s› belirgin olarak daha düﬂüktür.

Abdullah Özkök1, Esin Aktaﬂ2, Akar Y›lmaz3, Ayﬂegül Telci4, Hüseyin Oflaz3,
Günnur Deniz2, Alaattin Y›ld›z1
1
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Nephrology Department, Istanbul, Turkey
2
Istanbul University, Experimental Medical Research Institute, Istanbul, Turkey
3
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cardiology Department, Istanbul, Turkey
4
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Biochemistry Department, Istanbul, Turkey

HEMODIALYSIS

CONTROL

ﬁekil 2. Hemodiyaliz hastalar›nda EPH say›s› ile serum TNF-alfa iliﬂkisi

Figure 2. Serum TNF-α levels were inversely correlated with EPC counts in HD patients.
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Giriﬂ: Vasküler kalsifikasyon kronik hemodiyaliz (HD) hastalar›nda s›kl›kla
görülür ve kardiyovasküler mortalitede art›ﬂ ile iliﬂkilidir. Çal›ﬂmam›zda serum
osteoprotegerin (OPG), nükleer faktör κB ligand›n›n reseptör aktivatörü (RANKL), fetuin A, kemik alkalen fosfataz (KAF), interleukin 6 (IL-6) seviyelerinin
koroner arter kalsifikasyon skoru (KAKS) ile iliﬂkisini incelemeyi amaçlad›k.
Hastalar ve Yöntem: Çal›ﬂmam›za 78 HD hastas› (E/K: 38/40, ortalama yaﬂ:
52 y›l) kat›ld›. KAKS ve serumda yukar›da say›lan göstergeler en az bir y›l ara
ile iki kez ölçüldü. KAKS’ta %10’dan veya 50 birimden fazla art›ﬂ olanlar
progresif grup (PS), di¤erleri non-progresif grup (NPS) olarak kabul edildi.
Bulgular: KAKS art›ﬂ› ile bazal KAKS korele idi (r = 0.360, p=0.001). Ayr›ca
KAKS art›ﬂ› ile hem bazal OPG (r=0.255, p=0.02), hem de birinci y›l›n sonundaki
OPG düzeyleri (r = 0.366, p=0.001) korele bulundu. Bununla birlikte KAKS
progresyonu ile OPG’deki art›ﬂ da korele saptand› (r=0.40, p<0.0001)(Figür 1).
Progresyon olan ve olmayan gruplar›n karﬂ›laﬂt›rma sonuçlar› tabloda verilmiﬂtir.
Serum RANK-L, fetuin A, KAF, IL-6 seviyeleri ile KAKS iliﬂkili bulunmad›, bu
göstergeler aç›s›ndan PS ve NPS gruplar› aras›nda anlaml› fark saptanmad›.
Sonuç: HD hastalar›nda serum OPG seviyeleri ve OPG’deki art›ﬂ, KAKS
progresyonu ile iliﬂkilidir. Serum OPG seviyeleri bu hasta grubunda vasküler
kalsifikasyonu predikte edebilir.

Introduction: Vascular calcification is associated with increased cardiovascular
mortality in chronic hemodialysis (HD) patients. In this study, we aimed to
investigate the relationships between the progression of coronary artery calcification
score (CACS) and serum concentrations of osteoprotegerin (OPG), receptor
activator of NF-κB ligand (RANK-L), fetuin A, bone alkaline phosphatase
(BAP), interleukin 1 (IL-1), interleukin 6 (IL-6), and tumor necrosis factor-α
(TNF-α) in hemodialysis (HD) patients.
Patients and Methods: Seventy-eight HD patients (M/F: 38/40, mean age:
52 ± 14.5 years) were included. CACS obtained with electron beam computed
tomography (EBCT) and serum OPG, RANK-L, fetuin A, BAP and IL-6 levels
were determined twice with at least one year interval. Patients with increase in
CACS more than 10% or 50 units were classified as progressive group (PS),
others were considered to belong to non-progressive (NPS) group.
Results: Baseline CACS was associated with progression of CACS (r = 0.360,
p=0.001). Baseline and second OPG levels were significantly correlated with
progression of CACS (r=0.255, p=0.02 and r = 0.366, p=0.001 respectively).
Also progression of CACS and increase in serum OPG values were significantly
correlated (r=0.40, p<0.0001) (Figure). Comparison results of the PS group
and NPS group were presented in the Table. Serum fetuin A, BAP, IL-6,
TNF-α levels were not associated with CACS and no significant difference was
found between PS and NPS groups in terms of these parameters.
Conclusion: Serum OPG and increase of OPG levels were associated with
progression of CACS in hemodialysis patients. Serum OPG measurements
may predict progression of vascular calcification in this group of patients.

ﬁekil 1. Serum OPG de¤erindeki art›ﬂ ile koroner arter kalsiyum skoru (KAKS) progresyonu
aras›ndaki iliﬂki

Figure 1. Increase of serum OPG levels were correlated with progression of CACS.

Tablo 1. Progresif ve non-progresif gruplar›n demografik, KAKS ve OPG verilerinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›. AD: anlaml› de¤il.

Table 1. Comparison of progressive and non-progressive group.

Progresif grup (n=39)

Non-progresif grup (n=39)

p

Yaﬂ (y›l)

55 ±13

48±15

0.02

Age (years)

55 ±13

48±15

0.02

Diyaliz süresi (ay)

64±45

54±38

AD

Duration of dialysis (months)

64±45

54±38

NS

Bazal KAKS

559 ±729

417 ± 932

AD

Basal CACS

559 ±729

417 ± 932

NS

KAKS 2

877±1094

287±727

0.006

CACS 2

877±1094

287±727

0.006

OPG bazal (pmol/L)

16±9

12±6

0.038

Basal OPG (pmol/L)

16±9

12±6

0.038

OPG 2 (pmol/L)

35±18

24±11

0.002

OPG 2 (pmol/L)

35±18

24±11

0.002

OPG ortalama (pmol/L)

26±13

18±8

0.004

Mean OPG (pmol/L)

26±13

18±8

0.004

ΔOPG (pmol/L)

18±10

11±6

0.001

ΔOPG (pmol/L)

18±10

11±6

0.001

8

27th

Progresif grup (n=39) Non-progresif grup (n=39) p

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

SERBEST B‹LD‹R‹LER/ORAL PRESENTATIONS

SS-004

OP-004
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Relationship Between Inflammatory Markers and Cardiovascular Disease
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Giriﬂ-Amaç: Kronik böbrek hastal›¤›nda (KBH) koroner arter hastal›¤› (KAH)
ve sol ventrikül hipertrofisi (SVH) s›kl›¤› artm›ﬂt›r. Kardiyovasküler risk faktörleri
olarak bilinen hipertansiyon, dislipidemi ve diyabetin yan› s›ra plazma homosistein,
asimetrik dimetilarginin (ADMA), C-reaktif protein (CRP) ve yüksek duyarl›l›kl›
CRP (hs-CRP) gibi yeni tan›mlanan faktörlerin de KBH’da ateroskleroz geliﬂimine
katk›da bulundu¤u ve kardiyovasküler mortaliteyi artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Bu
çal›ﬂmada amac›m›z hemodiyaliz hastalar›nda inflamasyon belirteçleri ile
kardiyovasküler hastal›klar aras›ndaki iliﬂkiyi göstermektir.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmaya en az 6 ayd›r hemodiyalize giren 71’i erkek, 49’u
kad›n 120 hasta al›nd›. Ekokardiyografik ölçümler yap›ld›, SVH ve kalp duvar
hareket kusuru kaydedildi. Primer kardiyovasküler olay geçiren hastalar ve
elektrokardiyogramlar›nda iskemi ile uyumlu bulgular› olan hastalar tespit edildi.
Bu bulgular eﬂli¤inde hastalar KAH olan 59 hasta (35 erkek, 24 kad›n) (Grup1)
ve KAH olmayan 61 hasta (36 erkek, 25 kad›n) (Grup 2) olarak iki gruba ayr›ld›.
Hastalar›n ADMA, CRP, hs-CRP, homosistein düzeyleri çal›ﬂ›ld›. Karotis arter
intima-media kal›nl›¤› (K‹MK) ölçüldü.
Bulgular: ‹ki grup aras›nda yaﬂ, cinsiyet, sigara kullan›m›, diyastolik ve sistolik
kan bas›nc›, ferritin, homosistein de¤erleri aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad›
(p>0.05). KAH olan grupta K‹MK, CRP ve hsCRP düzeyleri anlaml› olarak
yüksek, albümin ve ejeksiyon fraksiyon düzeyi ise düﬂük saptand›. KAH olan
grupta serum ADMA düzeyleri daha yüksek olmas›na ra¤men bu fark istatistiksel
olarak anlaml› de¤ildi (p>0.05). (Tablo 1)
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar›nda CRP, hsCRP, K‹MK düzeyleri KAH ve SVH
varl›¤› ile iliﬂkiliyken ADMA ve homosistein düzeyleri iliﬂkili saptanmam›ﬂt›r.
Kardiyovasküler hastal›k riski ile iliﬂkili oldu¤u bilinen ADMA KAH olan grupta
daha yüksek olmas›na ra¤men bu yükseklik istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Hemodiyaliz hastalar›nda ADMA ve KAH iliﬂkisinin daha geniﬂ kat›l›ml›, çok
merkezli çal›ﬂmalarla araﬂt›r›lmas› gerekmektedir.

Introduction and Aim: Coronary artery disease (CAD) and left ventricular
hypertrophy (LVH) frequency are increased in chronic kidney disease (CKD).
Cardiovascular risk factors such as hypertension, dyslipidemia and diabetes,
novel biochemical markers such as homocysteine, asymmetrical dimethylarginine
(ADMA), C-reactive protein (CRP) and high sensitivity CRP (hs-CRP) contribute
to atherosclerosis and increase cardiovascular mortality in CKD. The aim of
this study was to demonstrate the relationship between inflammation markers
and cardiovascular disease in hemodialysis patients.
Material-Methods: 120 patients (71 men, 49 women) undergoing hemodialysis
at least 6 months were included to this study. Echocardiographic measurements
were performed, LVH and cardiac wall motion abnormalities were recorded.
Patients with primary cardiovascular events and electrocardiogram findings
consistent with ischemia were recorded. Patients were divided into two groups;
CAD, 59 patients (35 males, 24 females) (group 1) and 61 patients without
CAD (36 males, 25 females) (Group 2). Carotid artery intima-media thickness
(CIMT), ADMA, CRP, hs-CRP and homocysteine levels were measured.
Results: Age, gender, smoking, diastolic and systolic blood pressure, serum
ferritin, homocysteine levels did not differ significantly between two groups (p>
0.05). In group 1 CIMT, CRP and hs-CRP levels were significantly higher but
albumin levels and ejection fraction were lower than group 2. Although in
group 1 serum ADMA levels higher than group 2, this difference was not
statistically significant (p> 0.05). (Table 1)
Conclusion: The presence of CAD and LVH in hemodialysis patients were
associated with CIMT CRP, hs-CRP but were not associated with ADMA and
homocysteine levels. Although ADMA is known to be associated with
cardiovascular disease risk is higher in the group with CAD, this difference was
not statistically significant. We believe that large-scale, multicenter studies are
needed to investigate the relationship between ADMA and CAD in hemodialysis
patients.

Tablo 1. KAH olan ve KAH olmayan gruplar aras›nda ortak parametrelerin karﬂ›laﬂt›rmas›

Table 1. Comparison of common parameters in CAD and without CAD groups

Grup 2

Grup 1

P

Group 2

Group 1

P

Ejeksiyon Fraksiyonu (%)

67.98 ± 8

62.1 ± 12

p<0.01

Ejection Fraction (%)

67.98 ± 8

62.1 ± 12

p<0.01

Albümin (g/dl)

4 (3.8-4.1)

3.8 (3.75-4)

p<0.05

Albümin (g/dl)

4 (3.8-4.1)

3.8 (3.75-4)

p<0.05

Ferritin (ng/ml)

688 ± 291

740 ± 280

p>0.05

Ferritin (ng/ml)

688 ± 291

740 ± 280

p>0.05

ADMA (umol/L)

0.415 (0.290-0.696)

0.457 (0.329-0.642)

p>0.05

ADMA (umol/L)

0.415 (0.290-0.696)

0.457 (0.329-0.642)

p>0.05

CRP (mg/dl)

3.6 (1.5-8.7)

10.2 (3.55-20.9)

p<0.01

CRP (mg/dl)

3.6 (1.5-8.7)

10.2 (3.55-20.9)

p<0.01

Hs-CRP (mg/L)

3.7 (1.6-7.7)

6.6 (2.55-15.65)

p<0.05

Hs-CRP (mg/L)

3.7 (1.6-7.7)

6.6 (2.55-15.65)

p<0.05

Homosistein (umol/L)

8.83 (6.05-12.6)

8.36 (7.24-11.4)

p>0.05

Homosisteine (umol/L)

8.83 (6.05-12.6)

8.36 (7.24-11.4)

p>0.05

K‹MK (mm)

0.75 (0.6-0.95)

1.05 (0.8-1.2)

p<0.001

C‹MT (mm)

0.75 (0.6-0.95

1.05 (0.8-1.2)

p<0.001
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Giriﬂ: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda vasküler kalsifikasyon artm›ﬂ kardiyovasküler
mortalite ile iliﬂkilidir. Bu prospektif çal›ﬂmada, vitamin D, fosfor ba¤lay›c›
tedavilerin ve diyaliz yeterlili¤inin koroner arter kalsifikasyon skoru (KAKS)
progresyonu üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Hastalar ve Yöntem: Çal›ﬂmam›za 129 HD hastas› (E/K: 66/63) kat›ld›. KAKS
en az bir y›l ara ile iki kez ölçüldü. KAKS’ta %10’dan veya 50 birimden fazla
art›ﬂ olanlar progresif grup (PS), di¤erleri non-progresif grup (NPS) olarak kabul
edildi. Tüm hastalara fosfor ba¤lay›c› olarak kalsiyum tuzu kullan›ld›. Diyalizat
Ca konsantrasyonu çal›ﬂma boyunca 1.5 mmol/L olarak sabit tutuldu.
Bulgular: PS grubunda yaﬂ, kan bas›nc› ve fosfor düzeyi NPS grubuna göre
belirgin olarak daha yüksek saptand› (Tablo-1). KAKS'da art›ﬂ fosfor ba¤lay›c›
alan grupta, fosfor ba¤lay›c› almayan gruba göre anlaml› olarak daha yüksek
saptand› (%142±436 vs %16.28±96.10, p=0.009). Hastalar›n yaﬂ› ile KAKS’daki
art›ﬂ de¤eri (r=0.353, p <0.001) ve KAKS de¤iﬂimi (r=0.301, p <0.001) korele
bulundu. Kt/V üre ile KAKS’daki art›ﬂ (r = -0.241, p=0.006) ve KAKS de¤iﬂimi
(r=-0.223, p=0.012) negatif korele bulundu. KAKS art›ﬂ› ile D vitamini dozu
aras›nda anlaml› korelasyon saptanmad›.
Sonuç: HD hastalar›nda KAKS progresyonunda kan bas›nc› kontrolü ve diyaliz
dozu yan›nda kulland›¤› kalsiyum içeren fosfor ba¤lay›c› dozu da rol oynamaktad›r.
Ancak, D vitamini kullan›m› ile progresyon aras›nda iliﬂki saptanmam›ﬂt›r.

Tablo 1. Progresif ve non-progresif gruplar›n demografik verileri ve ilaç dozlar›
Progresif grup (n=33) Non-progresif grup (n=93) p
Yaﬂ (y›l)

57.42± 12.62

45.13 ± 15.85

<0.001

Sistolik KB (mmHg)

140.79 ± 21.19

123.09 ± 24.08

<0.001

P (mg/dl)

5.50 ± 1.11

4.71 ± 1.11

<0.001

Ca X P (mg2/dl2)

51.42±11.23

43.45 ± 11.30

<0.001

P ba¤lay›c› dozu (mg/gün) 3613 ± 1637

2882 ± 2154

0.04

D vitamin dozu (μg/hafta) 1.59 ± 1.70

1.84 ± 2.61

AD

Introduction: Vascular calcification and atherosclerosis are commonly seen
in hemodialysis (HD) patients and are responsible for high cardiovascular
mortality. In this prospective study, we aimed to investigate the effects of vitamin
D, calcium containing phosphorus binders and adequacy of HD on progression
of coronary artery calcification score (CACS) in patients with CKD.
Patients and Methods: In this study data of 129 ESRD (69 males, 63 females)
patients who regularly undergo hemodialysis three times a week were evaluated.
CACS determined with electron beam computed tomography (EBCT) twice
with at least one year interval. Patients with increase in CACS more than 10%
or 50 units were classified as progressive group (PS), others were considered
to belong to non-progressive (NPS) group. All patients had been using calcium
containing salts as phosphorus binding therapy. Dialysate calcium concentrations
were constant at 1.5 mmol/L during the study.
Results: Age, blood pressure and serum phosphorus concentrations were
significantly higher in the PS group compared to NPS group (Table 1). Increment
percent of the CACS of the patients taking phosphorus binding agents were
higher than the group which were not on phosphorus binding treatment
(142±436 % vs 16.28±96.10 %, p=0.009). Ages of the patients and the increase
of the CACS value (r=0.353, p <0.001) and increment percent of the CACS
(r=0.301, p <0.001) were found to be positively correlated. However, Kt/V urea
and increase of the CACS value (r = -0.241, p=0.006) and increment percent
of the CACS (r=-0.223, p=0.012) were negatively correlated. Progression of
CACS was not associated with the dose of vitamin D.
Conclusion: Age, systolic blood pressure, calcium containing phosphorus
binding agents, Kt/V and daily HD dose were found as important factors
associated with CACS. However use of vitamin D was not found to be related
to progression of CACS.
Table 1. Comparison of progressive and non-progressive groups
Progressive group (n=33) Non-progressive group (n=93) p
Age (years)

57.42± 12.62

45.13 ± 15.85

<0.001

Systolic BP (mmHg)

140.79 ± 21.19

123.09 ± 24.08

<0.001

P (mg/dl)

5.50 ± 1.11

4.71 ± 1.11

<0.001

Ca X P (mg2/dl2)

51.42±11.23

43.45 ± 11.30

<0.001

Dose of P binding agent (mg/day) 3613 ± 1637

2882 ± 2154

0.04

Dose of vitamin D (μg/week)

1.84 ± 2.61

NS

KB: kan bas›nc›, P: fosfor, Ca: kalsiyum, AD: anlaml› de¤il

1.59 ± 1.70

NS: non-significant
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Sevelamer Improves Serum Electrolyte Profile, Metabolic and
Cardiovascular Markers and Survival in ESRD Patients on Hemodialysis
Treatment
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Giriﬂ-Amaç: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda hiperfosfatemi kardiyovasküler
hastal›k ve sa¤kal›m› etkileyen ba¤›ms›z risk faktörüdür. Sevelamer hidroklorür
son dönem böbrek hastalar›nda (SDBH) kalsiyum içermez ve fosfor düﬂürmek
amac› ile kullan›l›r. Bu çal›ﬂman›n amac› HD hastalar›nda sevelamer veya
kalsiyum asetat›n fosfor düﬂürücü etkileri ve ayn› zamanda uzun süreli kullan›m›nda
her iki ilac›n metabolik ve kardiyovasküler sonuçlar›n› incelemektir.
Materyal-Metot: Klini¤imizde programl› 126 HD hastas› (73 erkek, 53 kad›n,
ortalama yaﬂ 54.4±14.9 y›l) kas›m 2007-kas›m 2009 y›llar› aras›nda çal›ﬂmaya
dahil edildi. Hastalar›n ortalama HD süresi 117±73 ayd› (14-289). Serum fosfat
düzeyleri 5.5 mg/dl den yüksek olan HD hastalar› sevelamer hidroklorür (grup
1, n=63) veya kalsiyum asetat (grup 2, n=63) ile tedavi edildi. Sevelamer veya
kalsiyum kullanan hastalar›n temel laboratuvar ve demografik özelliklerinin eﬂit
olmas›na dikkat edildi.
Sonuçlar: 2 y›ll›k çal›ﬂma süresi sonunda grup 1 hastalar›n›n serum potasyum,
total kolesterol, serum LDL kolesterol, homosistein düzeyleri grup 2’ye göre
daha düﬂük bulundu (Tablo). Serum HDL ve vitamin B12 düzeyleri sevelamer
grubunda daha yüksek tesbit edildi. Takip süresinin sonunda sevelamer
hastalar›nda mortalite %8 (5/63) iken, kalsiyum asetat grubunda tüm nedenlere
ba¤l› mortalite %11 (7/63) olarak tespit edildi (log-rank p<0.05). Sevelamer
serum kalsiyumunu yükseltmeden etkin bir ﬂekilde serum fosfor düzeyini
düﬂürücü etkide bulunmuﬂtur.
Tart›ﬂma: Sevelamer serum lipid profili, vitamin B12 and homosistein düzeylerini
etkin bir ﬂekilde korur. Bu nedenle kardiyovasküler riskten korunmada di¤er
preparatlara gore daha etkin bir fosfor düﬂürücü tedavi seçene¤idir. Ayr›ca
SDBY’nde serum fosfor düﬂürücü etkisi kalsiyum içeren preparata göre daha
yüksek bulunmuﬂtur. Sevelamer grubunda tüm nedenlere ba¤l› mortaliteyi
düﬂürür.

Background: Hyperphosphatemia is considered as an independent risk factor
for cardiovascular diseases and death in maintenance hemodialysis (HD) patients.
Sevelamer hydrochloride, a calcium-free phosphate binder allow to control
serum phosphorus in patients with end-stage renal disease (ESRD). The aim
of this study is to evaluate the impact of sevelamer hydrochloride or calcium
acetate on the metabolic or cardiovascular effects of HD patients.
Methods: A total of 126 patients (73 males (58%), 53 females (42%), mean
age was 54.4±14.9 years) under HD treatment were investigated between
November 2007 and November 2009. The mean duration of HD was 117±73
months (range: 14-289 months). HD patients with serum phosphate level more
than 5.5 mg/dl were randomly assigned to sevelamer hydrochloride (group 1,
n=63) or calcium acetate (group 2, n=63). Baseline laboratory and demographic
features of the study and control groups were similar.
Results: During 2-years study period, patients in group 1 exhibited lower levels
of serum potassium, total cholesterol, serum low-density lipoprotein and
homocysteine (Table). Serum HDL and vitamin B12 levels were higher in
sevelamer group. At the follow-up period, 8% (5/63) of patients treated with
sevelamer hydrochloride had died (all-cause mortality) versus 11% (7/63) calcium
acetate therapy (log-rank p<0.05). Sevelamer effectively decreased serum phosphorus
without inducing hypercalcemia.
Conclusion: Sevelamer improves serum lipid profile, vitamin B12 and
homocysteine levels. These sustained effects indicate that sevelamer has the
potential to significantly improve cardiovascular risk. Moreover, sevelamer is
more effective than calcium acetate for the treatment of hyperphosphatemia in
ESRD. All-cause mortality is decreased in sevelamer group.

Tablo 1. Gruplar aras› iliﬂki

Table 1. Relations between groups

Parametre (serum)

GRUP 2

GRUP 1

Parameter (serum)

GROUP 2

GROUP 1

Baﬂlang›ç -24 ay sonra

P

Baﬂlang›ç -24 ay sonra P

Baseline- 24 month

P

Baseline- 24 month

P

Fosfor (mg/dL)

8.0 ±3.2- 6.1 ± 1.6

<0.05

7.4± 1.5- 5.7±1

<0.05

Phosphorus (mg/dL)

Alkalen fosfataz (UI)

227±69- 195±81

<0.05

275 ±130- 198 ±78

<0.05

Alkaline phosphatase (UI) 227±69- 195±81

8.0 ±3.2- 6.1 ± 1.6

<0.05

7.4± 1.5- 5.7±1

<0.05

<0.05

275 ±130- 198 ±78

Kalsiyum (mg/dL)

9.3±0.1- 9,1±0.2

<0.05

9.2± 0,8 -9,7 ± 0,4

<0.05

Calcium

<0.05

9.3±0.1- 9,1±0.2

<0.05

9.2± 0,8 -9,7 ± 0,4

iPTH (pg/mL)

367±306- 385±298

<0.05

492±384- 321± 199

<0.05

<0.05

iPTH (pg/mL)

367±306- 385±298

<0.05

492±384- 321± 199

<0.05

Ca x P

74,4±12.88 -55,51±11.8 <0.05

K (mmol/dL)

4,95±0,65 -3,86±0,78

68.0± 14,5- 55.2 ±10,9 <0.05

Ca x P product

74,4±12.88 -55,51±11.8

<0.05

68.0± 14,5- 55.2 ±10,9 <0.05

5,29±0,80 -5.14±0,73

NS

K (mmol/dL)

4,95±0,65 -3,86±0,78

<0.05

5,29±0,80 -5.14±0,73

NS

Total kolesterol (mg/dl) 196.8±57.8 -157.8±44.9 <0.05

181±59-187±39

NS

Total cholesterol (mg/dl)

196.8±57.8 -157.8±44.9

<0.05

181±59-187±39

NS

LDL (mg/dL)

99,3±48,0 -84,3±27.5

<0.05

120.5±42,1 -112±32.4

NS

LDL (mg/dL)

99,3±48,0 -84,3±27.5

<0.05

120.5±42,1 -112±32.4 NS

HDL (mg/dL)

43.0±5.4 -49.0±7.3

<0.05

33,1±6,5 -30,6±4.9

NS

HDL (mg/dL)

43.0±5.4 -49.0±7.3

<0.05

33,1±6,5 -30,6±4.9

NS

Vitamin B12 (IU/L)

472±308- 458±258

<0.05

335±196 398±162

<0.05

Vitamin B12 (IU/L)

472±308- 458±258

<0.05

335±196 398±162

<0.05

<0.05

16,0±11,3 15,6±11,3

NS

Homocysteine

17,7±10,1 -14,5±7.9

<0.05

16,0±11,3 15,6±11,3

NS

Homosistein (Mmol/ml) 17,7±10,1 -14,5±7.9

<0.05
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Oxford S›n›fland›rma Sistemi’nin Tekrarlanabilirli¤i ve Geçerlili¤i– Kresent
Özelli¤i de Eklenmeli midir? Tek Merkez Deneyimi

Reproducibility and Validity of the Oxford Classification System – Can
Crescent Be Added? Single Center Experience
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2
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Giriﬂ: IgA nefropatisinde s›n›fland›rma sistemlerinin hiçbirisi klinisyen ve
patologlar taraf›ndan geniﬂ kabul görmemiﬂ ve uygulanmam›ﬂt›r. Bu ihtiyac›
gidermek için 2009 y›l› içerisinde yüksek tekrarlanabilir ve klinik gidiﬂi öngördürür
nitelikte oldu¤u savunulan “Oxford S›n›fland›rma Sistemi” geliﬂtirilmiﬂtir. Biz
de çal›ﬂmam›zda kendi klini¤imiz takibindeki IgA nefropatisi tan›l› hastalar›m›z›n
klinik ve patolojik özelliklerini mevcut s›n›fland›rma ›ﬂ›¤›nda ve bu s›n›fland›rma
içerisinde yer bulamam›ﬂ yar›may (kresent) gibi di¤er patolojik parametreleri de
ekleyerek inceledik.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmaya yaﬂlar› 12 – 79 aras› de¤iﬂen klini¤imiz izlemlerinde
böbrek biyopsisi ile birincil IgA nefropatisi tan›s› kesinleﬂtirilmiﬂ 40 hasta dahil
edildi. Hastalar›n baﬂvuru ve takip bilgileri eldeki kay›tlardan geriye dönük
olarak incelendi ve patoloji preparatlar› da Oxford S›n›fland›rma Sistemi
do¤rultusunda tekrar de¤erlendirildi. Ek olarak preparatlarda kresent oluﬂumu
varl›¤› da not edildi.
Sonuçlar: Baﬂlang›ç eGFR, proteinüri ve ortalama arteryel bas›nç aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤inde kresent varl›¤› da dahil bütün histopatolojik ve klinik
parametreler aras›nda kötü yönde anlaml› iliﬂki saptand›. Yine ortalama izlem
GFR’si, proteinüri ve yeni hipertansiyon geliﬂimi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
histopatolojik parametreler varl›¤› ile kötü yönde anlaml› iliﬂki belirgindi. ‹zlemde
immünsupresif ilaç kullan›m› son noktas› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
segmental skleroz d›ﬂ›nda bütün histopatolojik parametrelerin varl›¤›nda anlaml›
oranda yüksek ilaç kullan›m› ihtiyac› saptand› (Tablo 1) ve bu do¤rultuda kresent
varl›¤›n›n kendi hasta grubumuzda ba¤›ms›z öngördürücü oldu¤u belirlendi.
Yorum: IgA nefropatisi için geliﬂtirilen Oxford S›n›fland›rma Sistemi’nin
tekrarlanabilirli¤i ve geçerlili¤i incelenmiﬂ; kendi hasta grubumuzda da histopatolojik
ve klinik bulgular yönünden benzer iliﬂkiler ortaya konmuﬂtur. Çal›ﬂmam›z
eriﬂkin hasta grubunda Oxford S›n›fland›rma Sistemi’nin tekrarlanabilirli¤ini
araﬂt›ran ilk çal›ﬂmad›r. Bunun yan›nda Oxford S›n›fland›rma Sistemi’ne dahil
edilmemiﬂ olan kresent oluﬂumlar›n›n hem baﬂlang›ç özellikleri ve klinik gidiﬂ
hem de immünsupresif tedavi ihtiyac›n› belirlemedeki önemi göz önüne
al›nd›¤›nda bu s›n›fland›rma sistemine daha geniﬂ hasta gruplar› üzerinde
yap›lacak çal›ﬂmalar do¤rultusunda kresent özelli¤inin de eklenebilece¤i
düﬂünülmüﬂtür.

Table 1. Follow up steroid and immunosuppressive requirement

Tablo 1. ‹zlemde steroid ve immunsupresif tedavi gereksinimi
Steroid p de¤eri
Mezangial
hiperselülarite

Di¤er
p de¤eri
immunsupresif

%22

>0,5

%90

<0,001

Segmental
glomerüloskleroz

<=0,5

%11

>0,5

%48

0,044

%38,5

Var

%93

0,001

Endokapiller
hiperselülarite

Yok

%23

Var

%48

0,13

Yok

%64

Var

%100

0,02

Tübüler atrofi-interstisyel
fibroz

Yok

%29

Var

%67

0,024

%22

>0,5

%90

<0,001 <=0,5
>0,5

Absent

%38,5 0,001

Absent

%23

Present

%93

Present

%48

Absent

%64

Present

%100

0,02

Absent

%29

Present

%67

%0-25

%30

0-25%

%55

0-25%

%30

%93

%26-50

%36

26-50%

%93

26-50%

%36

>%50

%100

>%50

%83

>50%

%100

>50%

%83

%67

Var

%100

12

0,043

0,012

Crescent

Yok

%27

Var

%80

27th

0,007

0,024

Tubular atrophy-interstitial
fibrosis

%55

Yok

0,13

Endocapillary
hypercellularity

%26-50

Kresent

0,044

%48

%0-25

Kresent

0,029

%11

Segmental
glomerulosclerosis

Tubular atrophy-interstitial
fibrosis

Tübüler atrofi-interstisyel
fjibroz
0,012

<=0,5

Endocapillary
hypercellularity

Endokapiller
hiperselülarite

Other
p value
immunosuppressives
Mesangial
hypercellularity

Segmental
glomerulosclerosis

Segmental
glomerüloskleroz

Yok

Steroid p value
Mesangial
hypercellularity

Mezangial
hiperselülarite

<=0,5

Introduction: None of the recently developed classification systems of IgA
nephropathy has gained general acceptance and practice. In order to close this
gap the clinicians and the pathologists developed the Oxford Classification
System in 2009, which showed high reproducibility for prediction of renal
prognosis. We have tried to evaluate the clinical and histopathologic features
of our patients and to determine the effects of some other ignored pathologic
features like crescent formations.
Method: We have evaluated the clinical and histopathologic features of 40
patients, aged 12-79, with biopsy proven primary IgA nephropathy. All of the
patients were diagnosed and followed up in our center. The onset and follow
up data were collected retrospectively. The pathologic specimens were re-examined
and the presence of crescent formation was noted.
Results: Considering the onset eGFR, proteinuria and mean arterial pressure,
there were significant adverse relationship between the clinical and histopathologic
features including the presence of crescents. There were also obvious significant
adverse relationship between mean follow up GFR, proteinuria and newly
diagnosed hypertension and histopathologic features. Immunosuppressive drugs
were more commonly used in the patients with positive pathologic features
(Table 1). When regression analysis was performed it was seen that the crescent
presence was an independent predictor of immunosuppressive requirement.
Conclusion: In this study the reproducibility and validity of the Oxford
Classification was tested. Similar results were obtained as the reference study
of classification system. This study was the first to test the validity of this novel
classification system in an adult patient population. The crescent presence was
significantly related with worse onset and follow up clinical features and was
an independent predictor of immunosuppressive drug requirement. Thus it
was thought that with the future supporting data this feature can be added to
the classification system.

0,029

Crescent

Absent

%67

Present

%100

0,043

Absent

%27

Present

%80

0,007
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KBY’li Hastalarda Ayl›k Kolekalsiferol’ün Etkisi

Efficacy of Monthly Cholecalciferol in Patients with CKD
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1
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Amaç: KBY’li hastalarda oral kolekalsiferol’ün (vitamin D3) serum 25 hidroksi
vitamin D (25(OH)D) ve paratiroid hormon (iPTH) düzeyine etkisini araﬂt›rmak.
Metot: KBY (evre 2-4)’li toplam 48 hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar geliﬂ s›ras›na
göre 2 gruba ayr›ld›. Grup 1 (n:24, 15K /13 diabetik, ort. yaﬂ: 55.29±11.94);
1 hasta D yetersizli¤i olmad›¤›ndan (>30ng/ml),2 hasta iPTH <70 pg/ml
oldu¤undan, 5 hasta ise takip d›ﬂ› oldu¤undan vitamin D 3 yetersizli¤i (<30ng/ml)
ve serum iPTH>70 pg/ml olan toplam 16 hastaya (10 K/9diabetik) oral
kolekalsiferol ( 300.000 IU ayl›k) 3 ay süre ile verildi.
Grup 2 (n:24, 13 K /13 diabetik, ort. yaﬂ: 60.33.±7.87); 3 hasta D vit. yetersizli¤i
olmad›¤›ndan, 1 hasta PTH >500pg/ml oldu¤undan, 5 hasta ise takip d›ﬂ›
oldu¤undan, vitamin D3 yetersizli¤i (<30ng/ml) ve serum iPTH>70 pg/ml olan
toplam 15 hasta (9K,10 diyabetik) ilaç kullanmadan 3 ay süre ile takip edildi.
Serum biyokimyasal parametreler bazal (Aral›k- Ocak) ve 3 ay sonra ölçüldü.
Bulgular: Tedavi öncesi gruplar›n bazal 25(OH) D de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
Grup 1’de daha yüksek saptanm›ﬂt›r (13.40±5.92/8.87±5.49ng/ml, p:0.039).
Grup1’de tedavi öncesi 25(OH) D düzeyine göre tedavi sonras› 25(OH) D
düzeyinde görülen art›ﬂ anlaml› bulunmuﬂtur (13.40±5.92/82.88/30.93ng/ml,
p:0.001). Gruplar›n tedavi öncesine göre tedavi sonras› 25(OH) D düzeylerinde
görülen de¤iﬂim düzeyleri aras›nda anlaml› fark saptanm›ﬂt›r
(69.48±31.54/1.67±7.44ng/ml, p:0.001).
Grup1’de; tedavi öncesi iPTH düzeyine göre tedavi sonras› iPTH düzeyinde
görülen düﬂüﬂ anlaml› bulunmuﬂtur (134.34±92.47/93.84±67.67pg/ml, p:0.034).
Gruplar›n tedavi öncesine göre tedavi sonras› iPTH düzeylerinde görülen de¤iﬂim
düzeyleri aras›nda anlaml› fark saptanm›ﬂt›r (-40.50±69.58/11.81±25.58pg/ml,
p:0.001).
Grup1’de; tedavi öncesi serum Ca ve P düzeyine göre tedavi sonras›nda serum
Ca ve P düzeyine düzeyinde görülen art›ﬂ anlaml› bulunmuﬂtur
(9.1±0.46/9.52±0.47mg/dl, p:0.011, 3.75±0.52/4.27±0.83mg/dl, p:0,013).
Gruplar›n tedavi öncesine göre tedavi sonras› serum Ca ve P düzeylerinde
görülen de¤iﬂim düzeyleri aras›nda anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r
(0.41±0.56/0.13±0.61mg/dl, p:>0.05, 0.52±0.71/0.18±0.40 mg/dl p:>0.05).
Sonuç: Oral kolekalsiferol (300.000 IU/ ayl›k) kullan›m› vitamin D 3 yetersizli¤inin
düzeltilmesinde güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olabilir.

Objective: To investigate the efficacy of cholecalciferol (vitamin D3) in serum
25-hydroxyvitamin D (25[OH)]D) levels and parathyroid hormone (PTH) levels
in patients with chronic kidney disease (CKD).
Methods: This was a prospective controlled trial of 48 patients with stage 2
and stage 4 CKD. Patients were divided into two groups Groups 1(n:24, 15F
/13 diabetic, mean age:55.29±11.94) the cholecalciferol treatment group, Group
2 (n:24, 13F/ 13 diabetic, mean age:60.33.±7.87) the controls group. One
patient in Group 1, and 3 patients in Group 2 were excluded after the baseline
25(OH) D level was determined to be greater than 30 ng/ml. Two patients in
Group 1, and 1 patient in Group 2 were excluded after the baseline iPTH was
determined to be less than 70 pg/ml and greater than 500 pg/ml. Five patients
in the both groups was lost of follow-up. Thus, a total of 16 patients in Group
1 and 15 patients in Group 2 completed the 3 month study. Group1 patients
had received 300 000 IU of oral cholecalciferol monthly for 3 month. Serum
biochemical markers were measured at baseline (December -January) and after
3 months of follow-up.
Results: Serum 25(OH)D concentrations of the group 1 were significantly
higher at baseline (13.40±5.92/8.87±5.49ng/ml, p:0.039). At the end of 3.
months; Serum 25(OH)D levels increased significantly higher in the Group
1(13.40±5.92/ 82.88/30.93 ng/ml, p:0.001). Levels of iPTH in the group 1
were significantly lower at baseline (134.34±92.47/93.84±67.67pg/ml, p:0.034).
Serum Ca and P were significantly different ( 9.1±0.46/9.52±0.47mg/dl, p:0.011,
3.75±0.52 /4.27 ± 0.83 mg /dl, p:0,013). Groups after treatment than before
treatment; the change in serum Ca and P levels did not differ between levels
(0.41±0.56/0.13±0.61 mg/dl, p:>0.05, 0.52±0.71/0.18±0.40 mg/dl p:>0.05).
Conclusion: Oral cholecalciferol supplementation appears to be an effective
and safe treatment to correct vitamin D status in patients with CKD.
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HBsAg Pozitif Böbrek Nakli Hastalar›nda Lamivudin ve Di¤er Nükleosit
Analoglar›n›n Kullan›lmas›n›n Hasta ve Greft Sa¤ Kal›m›na Etkileri

The Impact of Lamivudine and Other Nucleoside Analogs on Patient and
Graft Survival in HBsAg Positive Kidney Allograft Recipients
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Giriﬂ-Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i olan diyaliz hastalar›nda böbrek
nakli aç›s›ndan kronik hepatit B (HBV) enfeksiyonu hala önemli bir sorun
teﬂkil etmektedir.
Bu çal›ﬂma, HBsAg+ böbrek nakli al›c›lar›nda, profilaktik-preemptif lamuvidine
ve yeni nükleosit analoglar›n›n kullan›m›n›n uzun süreli hasta-greft sa¤kal›m›
ve karaci¤er fonksiyonlar› üzerine etkilerinin araﬂt›r›lmas› planland›.
Metot: Organ nakli merkezimizde 1999-2009 tarihleri aras›nda böbrek nakli
olan 1838 hastan›n verileri incelenerek HBsAg+ olan 58 hasta (%3,2) saptand›.
Hastalar›n verileri, ald›¤› nükleosit analoglar›, viral replikasyon ve böbrek nakli
sonuçlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n ortalama takip süresi 41,8 ayd› (1,6-104,8 ay). Takip
süresince siroz geliﬂimi ve hasta kayb› izlenmedi. ‹ki hastada kronik allogreft
nefropatiye ba¤l› greft kayb› geliﬂti. HBsAg pozitif ve negatif böbrek nakli
hastalar›n›n, Kaplan-Meier metodu ile belirlenen greft ve hasta sa¤kal›m
karﬂ›laﬂt›rmas› Tablo 1'de verilmiﬂtir.
Lamivudin 24 hastada profilaktik, 32 hastada ise preemptif olarak kullan›lm›ﬂt›,
ayr›ca 2 hasta entekovir (0,5mg/gün) kullanmaktayd›.
Profilaktik grupta; viral replikasyon ortaya ç›k›ﬂ oran› %16, hepatik disfonksiyon
geliﬂim oran› ise %12,5 idi. Sadece bir hastada progresif HBVDNA replikasyonu
izlendi, tedavinin tenofovir (245mg/gün) de¤iﬂtirilmesini takip eden 3. ayda
HBVDNA replikasyonunda gerileme ve karaci¤er enzimlerin normale dönmesi
ile parsiyel yan›t al›nd›.
Preemptif grupta ise %32 hastada HBVDNA replikasyonunda art›ﬂ, %30 hastada
ise hepatik disfonksiyon geliﬂti. Bu hastalardan 4'ünde HBVDNA düzeylerinde
art›ﬂ ve karaci¤er fonksiyonlar›nda ilerleyici bozulma izlendi. Hastalardan 3'ünde
tedavi tenofovir ile de¤iﬂtirildi ve bir hastada tedaviye HBVDNA negatifleﬂmesi
ve karaci¤er enzimlerin düzelmesi ile tam yan›t, 2 hastada ise 3 ayl›k bir periyodda
parsiyel yan›t sa¤land›. Di¤er hastada ise tedaviye adefovir ile devam edildi ve
14. ayda tam yan›t al›nd›.
Sonuç: Böbrek nakli HBV ile enfekte hastalarda güvenilir ve etkin bir renal
replasman tedavisi seçene¤idir. Lamivudin tedavisi böbrek naklini takip eden
en k›sa süreçte baﬂlanmal›d›r. Lamivudin rezistans› olan hastalarda, tenofovir
baﬂta olmak üzere ada yeni nükleosit analoglar› etkili olmaktad›r.

Introduction and Aims: Chronic hepatitis B virus (HBV) infection in dialysis
patients is still a problem for kidney transplantation (KTX).
We aimed to investigate the effects of profilactic-preemptive lamivudine therapy
and use of new nucleoside analogs on long-term patient and graft survival in
HBsAg positive KTx recipients.
Methods: We included the data of 1838 KTX patients from 1999 to 2009, of
whom was 58 patients with HBsAg seropositivity (3,2%). Patients data were
evaluated for nucleoside analog therapy, viral replication and KTx outcomes.
Results: The average follow up of 58 HBsAg+ patients was 41,8 months (1,6104,8 months).There was no patient death or cirrhosis development. There
was 2 graft loss due to chronic allograft nephropathy.
Hbs Ag positive and negative KTx patient and graft survival rates were shown
in Table 1.
Lamivudine was used profilactically in 24 patients and preemptively in 32
patients (2 patients were taken entecavir).
In the profilactic group viral replication appearance rate was 16% and hepatic
dysfunction rate was 12,5%, only one patient showed progressive HBVDNA
replication, was switched to tenofovire 245mg therapy and partial response
occured at third month.
In the preemptive group 32% of patients had increase of HBVDNA replication
and hepatic dysfunction occured in %30 of patients. The increament of
HBVDNA levels and further deterioration of liver functions was observed in
4 patients. The treatment was switched to tenofovire in 3 patients; complete
response at one patient and partial response at 2 patients maintained. The other
patient who switched to adefovire had complete response at 14th month.
Conclusions: KTX is a safe and effective renal replacement therapy for patients
with HBV infection. Lamivudine therapy should be initiated as soon as possible
in this patient group. New nucleoside analogs especially tenofovire seems to be
effective in the case of lamuvidine resistance.

Table 1. Kaplan-Meier estimated comparison of HbsAg+/- patient and graft survival
HBsAg+ patients n=58

HBsAg- patients n=1780

1 year

100%

97,6%

5 year

100%

96,6%

10 year

100%

95%

1 year

98,2%

94,6%

5 year

95,8%

88,5%

10 year

95,8%

73,7%

Patient survival
Tablo 1. Kaplan-Meier yöntemi ile HBsAg+/- hastalar›n greft-hasta sa¤ kal›mlar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›
HBsAg+ hastalar n=58

HBsAg- hastalar n=1780

1 y›l

%100

%97,6

5 y›l

%100

%96,6

10 y›l

%100

%95

1 y›l

%98,2

%94,6

5 y›l

%95,8

%88,5

10 y›l

%95,8

%73,7

Hasta sa¤kal›m›

Greft sa¤kal›m›

14

27th

Graft survival
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Arterial Stiffness in Living Related Kidney Transplant Recipients
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Giriﬂ: Renal transplantasyon sonras›nda en önemli ölüm nedeni halen
kardiyovasküler hastal›klard›r. Bunda böbrek nakli öncesinde geliﬂen geri
dönüﬂsüz vasküler de¤iﬂiklikler ve ko-morbid hastal›klar önemli rol oynar. Son
y›llarda renal transplantasyon sonras›nda arteriyel sertlikte gözlenen de¤iﬂiklikleri
belirleyen faktörler incelendi¤inde donör özelliklerinin önemi ileri sürülmektedir.
Biz bu çal›ﬂmam›zda renal transplantasyon sonras›nda arteriyel sertlikte gözlenen
de¤iﬂiklikleri al›c› özellikleri oldu¤u kadar donör renal arter histolojisi, donor
arteriyel sertlik ve di¤er demografik özelliklerle iliﬂkilendirmeyi amaçlad›k.
Metot: Bu çal›ﬂmaya 2007-2009 y›llar›nda canl›dan böbrek nakli yap›lan hastalar
al›nd›. Hastalara nakil öncesi ve nakilden sonra arteriyel sertlik ölçümleri nab›z
dalga h›z› (NDH) ile yap›ld›. Al›c›lar›n ve vericilerin demografik özellikleri yan›
s›ra arteriyel sertlik ve verici renal arter örneklerinden intima-media kal›nl›klar›
ölçüldü.
Bulgular: Toplam 47 (33E, 14K) canl› vericili renal transplantasyon hastas›
analize al›nd›. Hastalar›n diyaliz süreleri 22±24 ay olup post-transplant takip
süreleri 20±10 ay idi. Tüm olgular›n RTx öncesinde ortalama NDH 8.1±1.4
cm/sn iken, renal transplantasyon sonras›nda 7.5±2.0 olarak ölçümlendi
(p=0.014). Hastalar NDH azalan ve (30 hasta) ve azalmayan olarak (17 hasta)
2 gruba ayr›ld›¤›nda; al›c› yaﬂ, cinsiyet, serum kalsiyum, P, CRP, PTH, lipid
düzeyleri, kan bas›nçlar›, 6. ve 12. ay glomerüler filtrasyon oranlar› aras›nda
anlaml› farkl›l›k saptanmad›. NDH düﬂmeyen olgularda al›c› vücut kitle indeksi
(25±6 ve 22±3, p=0.039) daha yüksekti. Verici yaﬂ, cinsiyet, renal arter intimamedia kal›nl›¤›, ve NDH yine her iki grupta anlaml› farkl›l›k göstermiyordu.
Hastalar›m›z aras›nda 16 olguya preemptif böbrek nakli yap›lm›ﬂ olup bu hastalar
de¤erlendirildi¤inde nakil öncesi NDH ölçümleri diyaliz uygulanm›ﬂ olan gruptan
anlaml› olarak daha düﬂük idi (7.5±1.1 ve 8.3±1.5 cm/sn, p=0.049).
Sonuç: Renal transplantasyon sonras›nda NDH’da düﬂme gözlenirken bu tüm
olgular› kapsamamaktad›r. Donör kaynakl› faktörlerin bu olayda belirgin bir rol
oynad›¤› mevcut çal›ﬂma ile desteklenmemiﬂtir. Ek olarak preemptif böbrek
nakil al›c›lar›nda bazal NDH düzeyi diyaliz uygulanmakta olan al›c›lardan daha
düﬂük olarak saptanm›ﬂt›r.
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1
Ankara University School of Medicine, Nephrology, Ankara, Turkey
2
Ankara University School of Medicine, Surgery, Ankara, Turkey
3
Ankara University School of Medicine, Pathology, Ankara, Turkey
Introduction: Cardiovascular mortality and morbidity remains to be the most
common cause of death after kidney transplantation. It might be related with
permanent vascular dysfunction and co-morbid diseases during the end stage
renal disease period. However, there is a growing evidence that donor associated
factors can also be an important risk factor for recipients. In this study, we
aimed to evaluate arterial stiffness in living related kidney transplant recipients
before and after transplantation.
Methot: We enrolled 47 kidney recipients during 2007-2009 and pulse wave
velocity (PWV) was determined before and after transplantation. Donor renal
arterial biopsy was taken during the operation and it was evaluated by pathology.
PWV was also determined for donors.
Results: 47 (33M, 14F) patients were completed the study. Mean dialysis
duration were 22±24 months and post-transplantation follow up were 20±10
months. Before renal transplantation, the mean PWV 8.1±1.4 cm/sec and it
was 7.5±2.0 after the transplantation (p=0.014). The patients were divided two
groups including PWV decreasing (30 patients) or not decreasing (17 patients).
Recipient age, gender, serum calcium, P, CRP, PTH, lipids, blood pressures,
6 and 12. months glomerular filtration rate were not significantly different in
both groups. In patients with PWV decreasing, recipient body mass index were
(25±6 and 22±3, p=0.039) higher. Donor age, gender, renal artery intima-media
thickness, Framingham risk score, and PWV were not different in both groups.
In our group, 16 patients were preemptive kidney recipients and their PWV
were lower than those dialysis group. (7.5±1.1 ve 8.3±1.5 cm/sec, p=0.049).
Conclusion: Arterial stiffness does not decrease in all kidney recipients. Donor
related factors seems not to have an impact on arterial stiffness in recipients.
In additon, basal PWV is lower in preemptive kidney allograft recipients than
those patients on dialysis.
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Renal Transplantl› Hastalarda Renal Rezistif ‹ndeks Düzeyini Etkileyen
Faktörler

Factors Affecting Renal Resistive Index in Renal Transplant Patients
Siren Sezer, Mine ﬁebnem Karakan, Fatma Nurhan Özdemir Acar
Department of Nephrology Baskent University Ankara, Turkey

Siren Sezer, Mine ﬁebnem Karakan, Fatma Nurhan Özdemir Acar
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
Giriﬂ-Amaç: Renal transplant yap›lm›ﬂ hastalarda diyastol sonu ve sistol sonu
ak›m yüzdesinin ölçümü ile de¤erlendirilen renal rezisitif indeks (RRI) greft
sa¤kal›m› ile yak›ndan iliﬂkilidir. Allograft fonksiyon de¤erlendirmesinde RRI
düzeylerin k›sa ve uzun dönem etkileri net de¤ildir. Bu çal›ﬂmada RRI ölçümlerini
etkileyen klinik ve laboratuvar ölçümlerinin greft böbrek RRI düzeylerini etkileyen
parametreleri incelemeyi hedefledik.
Materyal-Metot: Klini¤imizde takipli 2001-2003 y›llar› aras›nda renal
transplantasyon yap›lm›ﬂ olan herhangi aterosklerotik hastal›¤› bulunmayan 82
hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. Hastalar›n demografik verileri, laboratuvar de¤erleri,
fetuin-A, günlük proteinüri düzeyleri kaydedildi. ‹nsülin direnç indeksi (HOMA)
düzeyleri ve glomerüler filtrasyon h›z› (GFR) Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD) çal›ﬂma formülü ile (82.4±11.3 mL/min/1.73 m2) hesapland›
ve kaydedildi. RRI düzeyleri Doppler ultrasonografi kullan›larak hesapland›.
Results: Önerilen normal RRI de¤eri 0,70 olarak kabul edilidi ve tüm hastalar
RRI de¤erlerine göre iki gruba ayr›ld›. Düﬂük RRI (<0,70) grubunda 57 hasta
(%71,9) yüksek RRI grubunda 23 hasta (%29.1) olacak ﬂekilde 2 gruba ayr›ld›.
Gruplar aras›nda Fetuin A (r=+0.22, p=0.04), HOMA indeks (r=+0.24, p=0.02),
sistolik kan bas›nc› (r=+0.53, p=0.00), diyastolik kan bas›nc› (r=+0,04, p=0,00)
ve laboratuvar parametrelerinden proteinüri (r=+0.01, p=0.03), fosfor (r=+0.19,
p=0.04), C-reaktif protein (r=+0.13, p=0.02) korele bulundu. Düﬂük ve yüksek
RRI de¤erlerine göre iki grubun iliﬂkisi tabloda verilmiﬂtir. Lineer Regresyon
analizine gore RRI de¤erlerini etkileyen parametreler sistolik kan bas›nc› (β=+0,36,
p=0,00), serum C-reaktif protein (β=+0,21, p=0,02), albümin (β=+0,29, p=0,00)
ve fosfor (β=+0,21, p=0,00) olarak bulundu. 5 y›ll›k takip sonunda artm›ﬂ RRI;
bozulmuﬂ graft fonksiyonu (19% vs 8%, p=0,00) ve mortalite (p<0.05, log-rank
test) ile yak›ndan iliﬂkili olarak bulundu.
Tart›ﬂma: RRI intrarenal hasar›, hedef organ hasar›n›, ve subklinik aterosklerozu
erken dönemde gösterebilen önemli bir ölçüm yöntemidir. Yüksek RRI kötü
greft fonksiyonu ve hasta sa¤-kal›m› ile yak›ndan iliﬂkili bulunmuﬂtur. RRI renal
transplantasyon sonras› takip edilen her hastan›n her polklinik kontrolünde
rutin tetkik olarak istenmeli ve hastalar bu yönü ile yak›ndan takip edilmelidir.
Tablo 1. Gruplar aras› iliﬂki

Background-Objective: An increased renal allograft renal resistive index (RRI),
which represents the percentage reduction of the end-diastolic flow as compared
with the peak systolic flow, is associated with long-term graft survival. Short and
long term effects of RRI on allograft function is not clearly determined. In this
study, we tried to find the clinical and laboratory parameters correlated with
RRI measurements.
Patients and Methods: We reviewed 82 patients who had no clinical evidence
of atherosclerotic disease before undergoing renal transplantation between 2001
and 2003 at our center. We excluded patients with the presence of pretransplant
diabetes, renal artery stenosis, urinary tract obstruction, clinical symptoms of
acute rejection or chronic allograft nephropathy at one year after transplantation.
We evaluated parameters such as demographic features, medications, smoking
history, fetuin-A, blood pressure, daily proteinuria and laboratory values. Insulin
resistance index homeostasis model assessment (HOMA) was calculated.
Glomerular filtration rate (GFR) was estimated (82.4±11.3 mL/min/1.73 m2)
based using the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) study formula.
RRI was measured using Doppler ultrasonography.
Results: Fifty-nine (71,9%) had low RRI and 23 patients (29.1%) had high
RRI according to the accepted RRI cut off value of 0.70. There were positive
correlations between Fetuin A (r=+0.22, p=0.04), HOMA index (r=+0.24,
p=0.02), systolic blood pressure (r=+0.53, p=0.00), diastolic blood pressure
(r=+0,04, p=0,00) and laboratory parameters including proteinuria (r=+0.01,
p=0.03), phosphorous (r=+0.19, p=0.04), C-reactive protein (r=+0.13, p=0.02).
Comparison of variable factors in patients with low and high RRI is shown in
table [table]. In linear regression analysis, independent factors affecting RRI
were systolic BP (β=+0,36, p=0,00), serum C-reactive protein (β=+0,21, p=0,02),
albumin (β=+0,29, p=0,00) and phosphorus (β=+0,21, p=0,00). At the end of
five years follow up, increased RRI was associated with poor renal outcome
(19% vs 8%, p=0,00) and had lower survival (p<0.05, log-rank test).

Table 1. Relations between groups
Düﬂük RRI(<0,70)n=59 Yüksek RRI(>=0,70)n=23 p-de¤eri

Low RRI (<0,70) n=59 High RRI (>=0,70) n=23 p value

Fetuin A (g/L)

43,1±21,1

53,6±20,4

0.02

Fetuin A (g/L)

43,1±21,1

53,6±20,4

0.02

HOMA indeks

2,2 ±1,0

2,8±1,1

0.00

HOMA index

2,2 ±1,0

2,8±1,1

0.00

Sistolik kan bas›nc› (mm/Hg)

113,3±8,1

126,6±13,7

0.00

Systolic blood pressure (mm/Hg)

113,3±8,1

126,6±13,7

0.00

86,2±9,5

0.00

Diastolic blood pressure (mm/Hg) 77,6±6,6

86,2±9,5

0.00

Diastolik kan bas›nc› (mm/Hg) 77,6±6,6
Proteinüri (mg/d)

282,2±167,7

668,7±364,7

0.01

Proteinuria (mg/d)

282,2±167,7

668,7±364,7

0.01

Albümin (g/d)

3,7±0,3

3,9±0,2

0.02

Albumin (g/d)

3,7±0,3

3,9±0,2

0.02

C-reaktif protein (mg/l)

2,1 ±0,7

2,6±1,2

0.01

C-reactive protein (mg/l)

2,1 ±0,7

2,6±1,2

0.01
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Böbrek Naklinde Plazmaferez Fokal Segmental Glomerüloskleroz Nüksünü
Önlemede ve Tedavide Tek Baﬂ›na Etkin midir?

Is Plasmapheresis on Effective Modality to Prevent Focal Segmental
Glomerulosclerosis Reccurence in Kidney Transplantation?

Ça¤lar Ruhi1, Olgun Ak›n1, Yener Akp›nar3, Vural Y›lmaz1, Hüseyin Koçak1,
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Giriﬂ: Fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS), böbrek nakli hastalar›nda
yüksek nüks ve graft kayb› oranlar› nedeniyle hala önemli bir sorundur.
Bu çal›ﬂmada primer FSGS nedeniyle SDBY geliﬂen ve böbrek nakli yap›lm›ﬂ
hastalardaki nüks oran› ve greft kayb› oranlar› ile profilaktik ve tedavi amaçl›
plazmaferez uygulamalar›n›n etkinli¤inin de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntem: Organ nakli merkezimizde 2000-2009 y›llar› aras›nda böbrek nakli
olan 1838 hastan›n taranmas› sonucu 32 hastada primer FSGS'e sekonder
SDBY saptanm›ﬂt›r. Bu 32 hastan›n 27 (%84,5)’sine canl›dan böbrek nakli
yap›lm›ﬂt›. Bu olgular›n demografik, klinik, labaratuvar ve tedaviye iliﬂkin
özellikleri de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen hastalardan 21'i eriﬂkin, 11'i ise pediatrik
hastalardan (ortalama yaﬂ 21,3 ±10,7 y›l, %84,5 canl›dan böbrek nakli)
oluﬂmaktayd›. FSGS nüksü 12 hastada saptand› (%37,5; 8 eriﬂkin, 4 pediyatrik).
FSGS nüksü olan ve olmayan hastalar›n özellikleri Tablo 1'de gösterilmiﬂtir.
Plazmaferez uygulamas›na göre hastalar 2 gruba ayr›ld›. Grup 1; profilaktik
plazmaferez yap›lan hastalar (n=23, %72), rekürens oran› bu grupta %40 idi.
Grup 2; profilaktik plazmaferez yap›lmayan hasta grubunda 9 hasta vard› ve
rekürens oran› %33 du. FSGS rekürensi aç›s›ndan 2 grup aras›nda anlaml› fark
yoktu.
Tedavi amaçl› plazmaferez ise 10 hastaya uyguland›, uygulama sonucunda 3
hastada tam, 3 hastada parsiyel yan›t al›n›rken 4 hastada ise tedaviye yan›t yoktu.
Ortalama izlem süresi 30,6±15,8 ayd›, bu süreçte hasta kayb› olmazken, 3
hastada greft kayb› geliﬂti, hastalar›n hepsi eriﬂkindi, profilaktik ve tedavi amaçl›
plazmaferez yap›lm›ﬂt›. FSGS nüksü olan hastalarda Kaplan-Meier analizine
göre greft sa¤kal›m› 1,2 ve 5. y›lda; 91%,78% ve %52 idi.
Sonuç: Bulgular›m›z, FSGS'un yüksek oranda nüks etti¤i (%37,5) ve nüks eden
olgularda greft sa¤kal›m›n› olumsuz yönde etkiledi¤ini göstermiﬂtir. Ayr›ca
profilaktik plazmaferezin FSGS nüksünü önlemede, tedavi amaçl› uygulamada
ise proteinürinin bask›lan›p, kontrol alt›na al›nmas› aç›s›ndan yeterli yaklaﬂ›mlar
olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bu sonuçlar primer FSGS olgular›n›n böbrek
nakli aç›s›ndan yüksek riskli bir grup oldu¤unu ve plazmaferez d›ﬂ›nda tedavi
yaklaﬂ›mlar›na ihtiyaç duyuldu¤unu göstermektedir.

Introduction: One of the problematic issue, in kidney transplantation, is focal
segmental glomeruloscelorosis (FSGS). It has still high reccurence and reduced
graft survival rates.
In the present study we aimed to reveal graft and patient survival outcomes,
reccurence rates and effects of profilactic or salvage plasmapheresis (PP) therapy
in kidney transplant recipients with FSGS.
Methods: We enrolled a total of 32 kidney transplant patients whose etiology
was primary FSGS from 1838 Ktx recipients by investigating the medical records
from 2000 to 2009.
Results: The study group was consist of 11 pediatrics and 21 adult patients;
(median age 21,3 ±10,7 years, donor type: 84,5% living related kidney
transplantation). FSGS reccurence was noticed in 12 patients (37.5%: 8 adult
and 4 pediarics). Patient characteristics and comparison was shown in table 1.
At the basis of PP application, patients were divided into 2 groups. Group1;
prophylactic PP (n= 23, 72%), reccurence rate was 40%. Group2; PP was not
performed (n= 9, 18%), reccurence rate was 33%. For FSGS reccurence there
was no statistical difference between two groups.
Salvage PP therapy was applied in 10 patients; there was no response in 4
patients, partial response in 3 patients and complete response in 3 pateints.
Mean follow up period was 30,6±15,8 months and patient lost was not observed
during the follow up period. A total of 3 graft lost occured in all adult patients
and had profilactic and salvage PP treatment. Kaplan-Meier estimated graft
survival rate for kidney transplant patients with recurrent FSGS for 1, 2and 5th
year were; 91%, 78% and %52.
Conclusions: As a result of this study; FSGS is still have high reccurence rates
and worsen the long term graft survival. Neither profilactic PP for preventing
FSGS reccurence nor salvage PP for treatment seems to be not efficient therapeutic
modalities.

Tablo 1. Rekürens olan ve olmayan gruplar›n karﬂ›laﬂt›rmas›

Table 1. Comparison of reccurence and non reccurence groups

Rekürens (n=12)

Non-Rekürens (n=20)

p

Reccurence (n=12)

No reccurence (n=20)

p

Ortalama yaﬂ (Y›l)

19,7 ±10,4

22,2 ±11,1

NS

Mean age (years)

19,7 ±10,4

22,2 ±11,1

NS

Cinsiyet (Erkek)

9/%75

10/%50

NS

Gender/male

9/75%

10/50%

NS

Diyaliz tipi (HD)

8/%66

10/%50

NS

Dialysis type/HD

8/66%

10/50%

NS

Diyaliz süresi (Ay)

16,8 ±16

17,9 ±27,1

NS

Dialysis time (months)

16,8 ±16

17,9 ±27,1

NS

Nativ nefrektomi

2/%16

5/%25

NS

Native nephrectomy

2/16%

5/25%

NS

Önceki Tx öyküsü

1/%8,5

0

NS

Previous KTx histoy

1/8,5%

0

NS

Donör tipi (Canl›)

9/%75

18/%90

NS

Donor type living

9/75%

18/90%

NS

HLA missmatch

3,55 ±1,1

3± 1,0

NS

HLA missmatch

3,55 ±1,1

3± 1,0

NS

Kreatinin (son vizit)

2,3 ±1,8 mg/dl

1,3 ±1,1mg/dl

NS

Creatinin at last visit

2,3 ±1,8 mg/dl

1,3 ±1,1mg/dl

NS

Proteinüri (son vizit)

3180± 3200 mg/day

420 ±612 mg/day

p<0,001

Proteinuria at last visit

3180± 3200 mg/day

420 ±612 mg/day

p<0,001

Albümin (son vizit)

3,8 ± 0,9 gr/dl

4,4 ±0,2 gr/dl

Albumin at last visit

3,8 ± 0,9 gr/dl

4,4 ±0,2 gr/dl
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Matriks Metalloproteinaz ‹nhibitörü Doksisiklinin Periton Sklerozuna
Etkisi 

Effect of Doxycycline - a Matrix Metalloproteinase Inhibitor - on Peritoneal
Sclerosis 

Devrim Bozkurt1, Selahattin B›çak2, Ender Hür1, Asuman Erden2, Alev Garip2,
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1
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
3
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, ‹zmir

Devrim Bozkurt1, Selahattin B›çak2, Ender Hür1, Asuman Erden2, Alev Garip2,
Zehra Narl›2, Melih Öz›ﬂ›k2, Eser Sözmen4, Sait ﬁen3, Fehmi Akcicek1, Soner Duman2
1
Ege University Medical School, Department of Nephrology, ‹zmir, Turkey
2
Ege University Medical School, Department of Internal Medicine, ‹zmir, Turkey
3
Ege University Medical School, Department of Pathology, ‹zmir, Turkey
4
Ege University Medical School, Department of Biochemistry, ‹zmir, Turkey

Giriﬂ: Peritonun sklerozu ve fibrozu periton diyalizi hastalar›n›n en y›k›c›
komplikasyonu olan sklerozan enkapsüle peritonite (SEP) yol açabilmektedir.
Matriks metalloproteinazlar›n›n (jelatinazlar, MMP-2 vb) aktivasyonu çeﬂitli
inflamatuar ve fibrozan durumlara katk›da bulunmaktadir. Anjiogenez ve hücre
göçü, skleroz ve fibroz sürecine öncülük eder. Bu süreçte önemli olan, özellikle
bazal membran gibi hücre d›ﬂ› matrix elemanlar› MMP’ler taraf›ndan y›k›lmas›d›r.
Son zamanlarda MMP’lerin SEP geliﬂiminin erken belirteci olabilece¤i bildirilmiﬂtir.
Biz bu çal›ﬂmada, bir MMP inhibitörü olan doksisiklinin deneysel SEP
modelindeki etkilerini araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Metot: K›rk adet üremik olmayan Wistar Albino s›çan› aﬂa¤›daki gibi
grupland›rd›k. Kontrol grubu (KONT)- 3 hafta boyunca günlük 2 mL
intraperitoneal (IP) serum fizyolojik; klorheksidin glukonat (CG) grubu- 3 hafta
boyunca günlük IP 2 mL/200 g %0.1 CG ve %15 etanol izotonikteki çözeltisi;
dinlenme grubu (REST) -CG (0-3 haftalarda), ilaveten peritoneal dinlenme (46 haftalarda); tedavi grubu (DOXY) -CG (0-3 haftalarda), ilaveten doksisiklin
200 μg/ml (4-6 haftalarda) içme suyuna konularak verildi.
Çal›ﬂman›n sonunda, bir saatlik periton eﬂitleme testi sonras›nda s›çanlar
sakrifiye edilerek do¤rudan kardiyak ponksiyon ile kan numunesi, orta hat
insizyonu ile diyalizat numunesi al›nd›. Her grupta peritonun fonksiyonel ve
morfolojik de¤iﬂiklikleri, diyalizatta VEGF, MCP-1 ve MMP-2 düzeyleri ELISA
yöntemi ile çal›ﬂ›ld›. ‹statistiki analizler için Kruskal Wallis tek yönlü ANOVA
ve Mann Whitney U testi kullan›ld›. p< 0.05 anlaml› kabul edildi.
Sonuçlar: Sonuçlar ortalama ±ortalaman›n standart hatas› olarak tabloda
özetlenmiﬂtir.
Tart›ﬂma: Doksisiklin peritonda oluﬂan fonksiyonel ve morfolojik de¤iﬂiklikleri
inflamasyonu ve neovaskülarizasyonu azaltarak iyileﬂtirmiﬂtir. Doksisiklin SEP
için gelecekte tedavi seçene¤i olabilir.

Introduction: Sclerosis and fibrosis of peritoneum ultimately may lead to
encapsulating peritoneal sclerosis (EPS) which is the most devastating complication
in peritoneal dialysis patients. The activation of matrix metalloproteinases
(MMPs, gelatinases) contributes to various inflammatory and fibrosing conditions.
MMPs can degrade extracellular matrix components especially in basement
membrane which is important for angiogenesis and migration of cells that
promotes sclerosing and fibrosing process. More recently it has been shown
that MMPs may be an early detection marker in EPS. Here in we present the
effects of doxycycline, a MMP inhibitor, in experimental peritoneal sclerosing
and fibrosing model.
Method: We allocated 40 non uremic Wistar Albino rats as follow: control
group- 2 mL isotonic saline intraperitoneally (IP) daily for 3 weeks; CG group2 mL/200 g IP injection of 0.1% chlorhexidine gluconate (CG) and 15%
ethanol dissolved in saline daily for a total of 3 weeks; resting group-CG (weeks
0-3), plus peritoneal resting (weeks 4-6); regression group-CG (0-3 weeks), plus
doxycycline 200 μg/ml in drinking water (4-6 weeks). At the end of the study
an one-hour peritoneal equilibration test was performed and rats were sacrified.
Blood samples collected through direct cardiac puncture and dialysate samples
through midline incision. Peritoneal functional and morphological changes and
dialysate VEGF, MCP-1 and MMP-2 levels were evaluated by ELISA in each
groups.
Kruskal Wallis one way ANOVA and Mann Whitney U tests were used for
statistical analysis. A p value < 0.05 was considered as statistically significant.
Results: The results are summarized in table as mean ±SEM.
Conclusion: Doxycycline has significantly improved functional and structural
parameters of peritoneum by reducing inflammation and neovascularation.
Doxycycline may be a future challenge in EPS.
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Table 1. Results
KONT
n=10

CG
n=10

REST
n=10

DOXY
n=10

CONT
n=10

CG
n=10

REST
n=10

DOXY
n=10

UF, ml

7.3±0.3

0.3±0.8 a

3.1±0.8 ab

5.4±0.8 ab

D1/D0 glukoz

0.48±0.02

0.18±0.01 a

0.30±0.02 ab

0.21±0.01 ac

UF, ml

7.3±0.3

0.3±0.8a

3.1±0.8 ab

5.4±0.8 ab

D1/D0 glucose

0.48±0.02

0.18±0.01 a

0.30±0.02 ab

D/P Üre

0.51±0.02

0.82±0.03 a

0.67±0.02 ab

0.21±0.01 ac

0.46±0.03 bc

D/P Urea

0.51±0.02

0.82±0.03 a

0.67±0.02 ab

D/P prot, x1000

18±2

54±7 a

0.46±0.03 bc

42±8 a

13±01 bc

D/P prot, x1000

18±2

54±7 a

42±8 a

BKH, say›/mm3

739±47

13±01 bc

1025±125 a

727±99

378±77 abc

WBC, /mm3

739±47

1025±125 a

727±99

Peritoneal kal›nl›k, μm

378±77 abc

12±2

161±7 a

121±10 ab

129±11 ab

Thickness, μm

12±2

161±7 a

121±10 ab

129±11 ab

Damar say›s›

0.0±0.0

16±2 a

12±3a

6±1 ab

Number of vessel

0.0±0.0

16±2 a

12±3a

6±1 ab

Fibrozis skoru

0.1±0.0

1.2±0.1 a

2.0±0.9 ab

1.8±0.1 ab

Fibrosis score

0.1±0.0

1.2±0.1 a

2.0±0.9 ab

1.8±0.1 ab

VEGF, pg/ml

22±2

63±3 a

51±5 ab

26±3bc

VEGF, pg/ml

22±2

63±3 a

51±5 ab

26±3bc

MCP-1, pg/ml

34±3

444±28 a

150±40 ab

60±12abc

MCP-1, pg/ml

34±3

444±28 a

150±40 ab

60±12abc

MMP-2, ng/ml

13±2

163±11 a

28±5ab

25±6 ab

MMP-2, ng/ml

13±2

163±11 a

28±5ab

25±6 ab

KONT, Kontrol; CG, Klorheksidin glukonat; REST, resting; DOXY,doksisiklin,
BKH: Beyaz kan hücresi p < 0.05: a group vs KONT, b group vs CG, c group vs REST.

CONT, control; CG, Chlorhexidine gluconate; REST, resting; WBC: white blood cell,
DOXY,doxycycline. p< 0.05: a group vs CON, b group vs CG, c group vs REST.
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Sisplatine Ba¤l› Akut Böbrek Hasar›nda IL-33’ün Rolü

The Role of IL-33 in Cisplatin-induced Acute Kidney Injury
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Böbrek endotel hücrelerinde sisplatinin neden oldu¤u apoptoz ve nekrozun ana
mediyatörü kaspaz-3’tür. Nekroz geliﬂen endotel hücrelerinden aktif IL-33
sal›nmaktad›r. Kaspaz-3, apoptoz esnas›nda IL-33’ü parçalayarak inaktif forma
dönüﬂtürmektedir. Aktif IL-33 CD4 T hücreleri üzerinde bulunan ST2 reseptörüne
ba¤lanarak proinflamatuar sitokinlerin sal›nmas›na neden olmaktad›r. Bu
çal›ﬂman›n amac› sisplatine ba¤l› akut böbrek hasar›nda (ABH) IL-33’ün rolünü
araﬂt›rmakt›r. Farelere 25 mg/kg sisplatin intraperitoneal olarak enjekte edildi.
IL-33 düzeyleri serumda ELISA metoduyla, intakt ve parçalanm›ﬂ formlar›ysa
immünoblot yöntemiyle tespit edildi. Serum IL-33 (pg/mL) de¤eri kontrol
grubunda 58.7 ve sisplatin alan grupta 370.9 bulundu, böbrek doku örneklerinde
bu de¤erler yine s›ras›yla 280 pg/mL ve 380 pg/mL tespit edildi. Böbrek
dokusunun immunofloresan boyamas›nda IL-33’ün endotel hücrelerinde lokalize
oldu¤u görüldü. Hücre kültüründe endotel hücreleri sisplatinle tedavi edildi ve
kültür s›v›s›ndan yap›lan immunoblotta IL-33’ün aktif formunda 4 kat, inaktif
formunda ise 3 kat art›ﬂ saptand›. Ayn› hücrelere sisplatin ile eﬂ zamanl› olarak
bir pankaspaz inhibitorü olan QVD-OPH verildi¤inde ise bu art›ﬂ›n olmad›¤›
gösterildi. IL-33’ün hasarland›r›c› etkisinin ortaya ç›kar›lmas› amac›yla farelere
rekombinan IL-33 (rIL-33) veya IL-33’ü ba¤layarak inhibe edebilen soluble ST2
füzyon proteini intraperitoneal olarak injekte edildi. Düﬂük doz sisplatin (15
mg/mL)+serum fizyolojik enjekte edilen farelerin serum kreatinin de¤erleri 0.6
iken, düﬂük doz sisplatin (15 mg/mL)+rIL-33 enjekte edilen farelerin serum
kreatinin de¤erleri 1.7 mg/dL bulundu. Sisplatin+ sST2 verilen grupta serum
kreatinin de¤eri 1.0 mg/mL iken, sisplatin+serum fizyolojik alan grupta 2.6
mg/mL idi. IL-33’ün CD4 T hücreleri üzerindeki etkisini araﬂt›rmak için CD4
T hücre knock-out farelere sisplatin ile birlikte rIL-33 verildi. Normal farelerde
sisplatin+rIL-33 injeksiyonu sonras› serum kreatinin de¤eri 1.9 iken, CD4
knock-out farelerde 0.6 mg/dL bulundu. Özetle, IL-33 böbrek endotel hücrelerinde
bulunmaktad›r. Normal farelerde rIL-33 verilmesiyle sisplatine ba¤l› ABH
artmakta, fakat bu durum CD4 knock-out farelerde görülmemektedir. IL-33’ün
inhibe edilmesiyle farelerin sisplatine ba¤l› ABH’dan korundu¤u tespit edilmiﬂtir.
Sonuç olarak sisplatine ba¤l› ABH’n›n patogenezinde IL-33 önemli bir rol
oynamaktad›r.

Caspase-3 is a mediator of cisplatin-induced apoptosis and necrosis of kidney
endothelial cells. Uncleaved IL-33 is released from necrotic cells and cleaved
to an inactive form by caspase-3 during apoptosis. IL-33 signals via the ST2
receptor on CD4 T cells resulting in the production of pro-inflammatory
cytokines. The aim of this study was to investigate the role of IL-33 in cisplatininduced AKI. Mice were injected with cisplatin 25 mg/kg. IL-33 was measured
by ELISA and the uncleaved and the cleaved forms on immunoblot. Serum IL33 (pg/mL) was 58.7 in vehicle-treated (V) and 370.9 on day 2. IL-33 (pg/mg)
in kidney was 280 in V and 380 on day 1. On IF staining of kidney, IL-33 was
localized in the endothelium. Cultured microvascular endothelial cells exposed
to cisplatin showed a 4-fold increase in uncleaved and a 3-fold increase in cleaved
IL-33 in the medium on immunoblot that was prevented by the pancaspase
inhibitor QVD-OPH. To determine the injurious role of IL-33, mice were either
injected with recombinant IL-33 (rIL33) or sST2, a fusion protein that can
neutralize IL-33. SCr (mg/dL) was 0.6 in mice injected with low-dose cisplatin
(15 mg/kg)+V and 1.7 in mice injected with low-dose cisplatin+rIL-33. SCr was
2.2 in cisplatin+V and 1.0 in cisplatin+sST2. To demonstrate the effect of IL33 on CD4 T cells, low-dose cisplatin+rIL-33 was injected into the CD4 T
cell -/- mice. SCr was 1.9 in WT+cisplatin+IL-33 and 0.6 in CD4 -/- +cisplatin+IL33. In summary, IL-33 is abundantly present in endothelial cells in the kidney.
Cisplatin induces a systemic IL-33 response that precedes AKI. Injection of
rIL33 worsens C-AKI in WT but not CD4 T cell -/- mice. Inhibition of IL-33
protects against cisplatin-induced AKI. In conclusion, IL-33 may have an
important role in the pathogenesis of cisplatin-induced AKI.
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Giriﬂ: Sklerozan enkapsüle peritonit (SEP) uzun dönem periton diyalizinin
nadir, fakat ölümcül olabilen bir komplikasyonudur. Patogenez artm›ﬂ inflamasyon,
neoanjiogenez, epitel mezenkimal de¤iﬂimi (EMT) ve fibrozis ile karakterizedir.
Tip IV kollagen y›k›m›ndan sorumlu olan matriks metalloproteinaz 2 (MMP2) patogenezde önemli rol oynamaktad›r. Klinik çal›ﬂmalarda diyalizat MMP-2
düzeyinin periton sklerozunu belirleyen erken belirteç olarak kullan›labilece¤i
bildirilmektedir.
Bu çal›ﬂmada, deneysel SEP modelinde MMP-2’nin periton fonksiyon, histoloji
ve diyalizat sitokin düzeyleri ile iliﬂkisini araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Bu çal›ﬂmada deneysel SEP modeli çal›ﬂmalar›m›zda kullan›lan 71 s›çana
ait veriler de¤erlendirildi. Fonksiyonel de¤erlendirme için % 3.86 glukoz içeren
periton diyaliz s›v›s› ile 1 saatlik periton eﬂitlenme testi yap›ld›.
Histolojik de¤erlendirme amac› ile pariyetal periton örnekleri ›ﬂ›k mikroskopunda
incelendi. Pariyetal kal›nl›k ve submezotelial alan (SMA) ölçüldü. Fibrozis,
damar say›s›, neovaskülarizasyon, hücresel infiltrasyon semikantitaif olarak ayn›
patolog taraf›ndan de¤erlendirildi. Diyalizat örneklerinde VEGF, TGFβ-1,
osteopontin ve MMP-2 düzeyleri ELISA yöntemi ile çal›ﬂ›ld›. MMP-2 ile di¤er
parametreler aras›ndaki iliﬂki Pearson korelasyon analizi ile de¤erlendirildi. p<
0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Sonuçlar: Sonuçlar tabloda (ortalama ± standart sapma olarak) ve grafikte
verilmiﬂtir.
Tart›ﬂma: Bu sonuçlar ›ﬂ›¤›nda diyalizat MMP-2 düzeyi peritonda meydana
gelen hem fonksiyonel hem de histolojik de¤iﬂiklikleri göstermede etkili bir
belirteçtir. Periton diyaliz hastalar›nda diyalizat MMP-2 düzeyi epitel mezenkimal
de¤iﬂimini ve SEP geliﬂimini göstermede erken bir belirteç olabilir.

Background: Long term peritoneal dialysis (PD) leads to encapsulating peritoneal
sclerosis (EPS) which is a rare but occasionally fatal complication of PD. EPS
pathogenesis is characterized with increased inflammation, neoangiogenesis,
epithelial mesenchymal transition (EMT) and fibrosis. Matrix metalloproteinase
-2 (MMP-2) which degrade type IV collagen plays an important role in
pathogenesis. Clinical trials report that dialysate MMP-2 level can be used as
an early marker of peritoneal sclerosis.
In this study we aimed to determine the association of MMP-2 level with
peritoneal function, histology and dialysate cytokine levels in animal EPS model.
Method: In this study we evaluate the data of 71 rats from our various
experimantal EPS model studies. Functional assesment is performed by 1 hour
long peritoneal equlibration test with peritoneal dialysis fluid containing 3.86%
glucose.
Parietal peritoneum specimens were examined with light microscopy for
histological evaluation. Parietal peritoneum thickness and submesotelial area
is measured. Fibrosis, vessels, neovascularation and cellular infiltration was
evaluated by the same pathologist. Dialysate VEGF, TGFβ-1, osteopontin and
MMP-2 levels were measured by ELISA kits. The relationship between MMP2 and other parameters was analysed by Pearson corellation. p<0.05 was
considered as statistically significant.
Results: Results are shown as mean ± standart deviation in the table and
graphic.
Conclusion: From these results, dialysate MMP-2 level reflects both functional
and histological changes in peritoneum. MMP-2 levels may be an early marker
of EPS and epithelial mesenchymal transition in peritoneal dialysis patients.

ﬁekil 1.

Figure 1.

Table 1. MMP-2 ile çeﬂitli parametreler aras›ndaki iliﬂki

2

Table 1. Relation between MMP-2 and other parametres

Ortalama ± SD

R

mean ± SD

R

Net UF (ml)

4.8±3.7

-0.37*

Net UF (ml)

4.8±3.7

-0.37*

WBC (/mm3)

582±425

0.40*

WBC (/mm3)

582±425

0.40*

D/P üre

0.65±0.2

0.58*

D/P urea

0.65±0.2

0.58*

D1/D0 glukoz

0.30±0.14

-0.49*

D1/D0 glucose

0.30±0.14

-0.49*

SMA (mm2)

0.06±0.04

0.58*

SMA (mm2)

0.06±0.04

0.58*

Kal›nl›k (μm)

85±60.3

0.59*

Thickness (μm)

85±60.3

0.59*

Damar say›s›

6.04±6.28

0.57*

Number of vessels

6.04±6.28

0.57*

TGFβ-1 (ng/ml)

6693±3244

0.40*

TGFβ-1 (ng/ml)

6693±3244

0.40*

VEGF (pg/ml)

41.45±17.1

0.59*

VEGF (pg/ml)

41.45±17.1

0.59*

Osteopontin (ng/ml)

415.5±143.4

0.74*

Osteopontin (ng/ml)

415.5±143.4

0.74*

MMP-2 (ng/ml)

46.9±45.9

MMP-2 (ng/ml)

46.9±45.9

* P<0.01
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Kontrast nefropati (KN) geliﬂiminde, renal medüller hipoksi ve oksidatif stres
patogenezde önerilen önemli mekanizmalardand›r. Antioksidan ve
immünomodülatör etkili pentoksifilin (PTX)’in, renal iskemi-reperfüzyon hasar›n›
önledi¤ini gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur. Bu çal›ﬂmada, PTX’in KN’yi önlemede
yararl› olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› amaçland›. Yirmidört adet Wistar-Albino
diﬂi rat, rastgele 4 gruba ayr›ld› (her grupta n=6): Kontrol grubu, KM verilen
grup (KM), Pentoksifilin verilen grup (PTX), PTX ve KM verilen grup (PTX+KM).
Kontrol ve KM d›ﬂ›ndaki gruplara, 5 gün süreyle PTX 20 mg/gün günde bir
kere ve oral olarak verildi. Bütün ratlar 2 gün susuz b›rak›ld›ktan sonra, kontrol
ve PTX d›ﬂ›ndaki gruplara yüksek ozmolal KM diatrizoate (6 ml/kg) ‹V uyguland›.
Böbrek fonksiyon parametreleri, inflamatuar belirteçler, serum ve böbrek
dokusunda oksidatif stres belirteçleri ölçüldü. Böbrek dokular›n›n histopatolojik
de¤erlendirmesi yap›ld›. Sadece KM grubunda, serum kreatinin ve kan üre azotu
de¤erlerinde anlaml› yükselme bulundu (p<0.05). PTX verilen grupta serum
kreatinin mutlak de¤iﬂim de¤erleri, KM grubuna göre anlaml› olarak daha
düﬂüktü (p<0.05). Kreatinin klirensindeki azalma, sadece KM grubunda anlaml›
düzeydeydi (p<0.05). Kreatinin klirensi mutlak de¤iﬂim de¤eri bak›m›ndan
gruplar aras›nda fark saptanmad›. PTX+KM alanlarda serumda ileri protein
oksidasyon ürünü ve malondialdehit düzeyleri, KM grubuna göre anlaml› olarak
daha düﬂük bulundu (p<0.05). Mikroalbüminüri mutlak de¤iﬂim düzeyi ve
inflamatuar parametreler aç›s›ndan gruplar aras›nda fark yoktu. KM grubundaki
histopatolojik de¤iﬂiklikler di¤er tüm gruplardan anlaml› olarak daha ileri
düzeydeydi (p<0.05). Sonuç olarak, PTX kullan›lmas› KN geliﬂimini önleyebilir
veya hafifletebilir.

One of the important mechanisms of the contrast-induced nephropathy (CIN)
is the occuring hypoxia in renal medulla and oxidative stress. It was shown that
pentoxyphylline (PTX ), which has antioxidant and immunomodulatory effects,
attenuated the renal ischemia-reperfusion injury. We aimed to investigate whether
PTX might have a preventive role against the development of CIN. Twenty four
Wistar-Albino female rats were randomly divided into four group (n=6 each):
control, contrast media (CM), PTX and PTX+CM. Exception of control and
CM groups, the others were given their drugs once daily orally for 5 days. CIN
was induced by administration of intravenous high-osmolal contrast media
diatrizoate (6 ml/kg) after 48 h of dehydration. Kidney function parameters,
inflammatory parameters, serum and renal tissue oxidative stress markers were
measured. Kidneys were excised for histopathological evaluation. Increases of
serum creatinine and blood urea nitrogen levels in CM group only were
significantly high (p<0.05). Absolute changes of serum creatinine levels in PTX,
PTX+CM and control were significantly lower than those in CM (p<0.05). No
significant decreases of creatinine clearance in all groups, except in CM was
found. Absolute change of the creatinine clearance, differences between all
groups were not significant. Serum levels of advanced oxidation protein product
and malondialdehid in PTX+CM compared to CM were significantly less
(p<0.05). Histopathological lesions in CM were more advanced (p<0.05). In
conclusion, the study suggest that PTX can protect or ameliorate against CIN.
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Giriﬂ: Analjezik kullan›m›n›n normal böbrekler üzerine olan etkileri tam olarak
bilinmemektedir. Özellikle non-steroid antiinflamatuar ilaçlar›n (NSA‹‹) oksidatif
stres arac›l› etkileri konusunda yeterli çal›ﬂma yoktur. Cerrahi sonras› analjezi
için s›kça kullan›lan NSA‹‹’lerin böbrekler üzerine olan etkilerini deneysel s›çan
(trakeotomi) modelinde araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Yirmi beﬂ adet üremik olmayan Wistar Albino erkek s›çan çal›ﬂmaya
al›nd›. On sekiz s›çana trakeotomi uygulanarak iki gruba ayr›ld›. Birinci günden
itibaren ilk gruba NSA‹‹ (diklofenak 10 mg/kg/gün intramüsküler (im) (NSA‹‹,
n=8); ikinci gruba izotonik (im) (Kontrol, n=10); bir hafta süresince verildi.
Üçüncü gruba (Histolojik Kontrol, n=7) normal morfoloji ve histolojiyi
de¤erlendirmek amac›yla hiçbir iﬂlem uygulanmad›.
Çal›ﬂman›n son günü (7.gün) 24 saatlik idrar topland›, intrakardiyak ponksiyon
ile kan al›narak sakrifiye edildi. Böbreklerden birisi %4’lük formaldehitte tespit
edilip histolojik de¤erlendirme için kullan›l›rken, di¤eri enzim doku düzeyleri
çal›ﬂ›lmas› için uygun koﬂullarda sakland›. Plazma ve böbrek dokusunda lipid
peroksidasyon ürünü ve antioksidan enzim düzeyleri çal›ﬂ›ld›. Histolojik olarak
inflamasyon, rejenerasyon ve dejenerasyon semikantitatif olarak de¤erlendirildi.
Cox-2 için immünhistokimyasal boyama yap›ld›.
Bulgular: Sonuçlar tabloda ortalama ± ortalaman›n standart hatas› olarak
verilmiﬂtir. Non-steroid antiinflamatuar ilaç grubunda, lipid peroksidasyonundaki
art›ﬂ›n göstergesi olarak hemoglobin thiobarbiturik asit reaktif substans düzeyi
(673±204 nmol/gHb) kontrol grubundan (373±27 nmol/gHb) daha yüksekti
(p >0.05). NSA‹‹ grubu kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; reaktif oksijen
türlerinin azalt›lmas›ndan sorumlu antioksidan enzimlerden superoksid dismutaz
düzeyi (700±68'e karﬂ›n 1371±164 U/gHb) ve serum nitrat düzeyi (26±4.4'e
karﬂ›n 50.8±6.8 μmol/mL) daha düﬂüktü (p<0.05). Ayn› parametrelerin böbrek
dokusunda bak›lan düzeyleri plazma düzeylerine paraleldi ancak aradaki fark
istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Böbrek dokusunun histolojik de¤erlendirilmesinde; NSA‹‹ grubunda dejenerasyon
saptand› (0.0±0'ye karﬂ›n 1.3±0.6,p<0.05). ‹statistiksel olarak anlaml› olmasa
da inflamasyon skoru (0.8±0.4'e karﬂ›n 1.2±0.2) kontrol grubuna göre daha
düﬂük olarak bulundu. ‹mmünohistokimyasal boyamada NSA‹‹ grubunda
sikooksijenaz-2 ekspresyonu kaybolmuﬂtu.
Sonuç: Cerrahi sonras› s›kl›kla tercih edilen analjezi amaçl› NSA‹‹ kullan›m›,
oksidatif stres arac›l›¤› ile böbrekler üzerine olumsuz etki gösteriyor olabilir.

Introduction: The effect of analgesics on normal kidneys is not known exactly.
Especially, there are not enough studies on oxidative stress effect. We aimed
to evaluate the impression of non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAID)
used post-operatively for analgesia on kidneys, in experimental rat (tracheotomy)
model.
Methods: Twenty-five non-uremic male wistar albino rats were included. For
18 rats, tracheotomy was performed and they were divided into two groups.
One of the groups, NSAID (diclofenac 10 mg/kg/day intramuscular(im))
(NSAID, n=8); second group isotonic (im) (Control, n=10) were administered
for a week. For third group (Histological control,n=7) in order to evaluate
normal morphology and histology neither surgery nor medication were applied.
At the end (7th day), 24 hours urine collected then, blood samples were taken
by intracardiac punction and were sacrified. One of the kidneys fixed by 4%
formaldehide for histological evaluation, the other was preserved for the
measurements of tissue enzyme levels. Lipid peroxidation products and antioxidant
enzyme levels were measured both from plasma and renal tissues. Histologically
inflammation, regeneration, degeneration assessed semiquatitativelly and
immunohistochemical dyes were applied for Cox-2.
Results: The results are given in the table as mean±standard error of mean.
Hemoglobin thiobarbituric acid reactive substance level indicating the increase
of lipid peroxidation in NSAID group was higher than control group (673±204
vs.373±27nmol/g Hb respectively, p>0.05). Superoxide dismutase (one of the
antioxidant enzymes responsible for reduction of reactive oxygen substances)
and serum nitrate levels were lower in NSAID groups (700±68 vs.1371±164U/g
Hb and 26±4.4 vs.50.8±6.8 μmol/mL respectively,p<0.05). Although tissue
levels were parallel to plasma levels but the difference was not significant.
In histological assessment degeneration was present only in NSAID group
(1.3±0.6 vs.0.0±0,p<0.05). Although it was not reach the statistical significance
inflammation were lower than the control group (0.8±0.4 vs.1.2±0.2). Cyclooxygenase2 expression was disappeared in NSAID group immunohistochemically.
Conclusion: Non-steroidal antiinflammatory drugs mostly used post-operatively
for analgesia, may cause unfavorable effects on kidneys by oxidative stress.

ﬁekil 1. Histolojik bulgular

Figure 1. Histological findings

ﬁekil 2. Siklooksijenaz-2 ekspresyonu

Figure 2. Cyclooxygenase-2 expression

Tablo 1. Sonuçlar

Table 1. Results
Histolojik kontrol (n:7)

Kontrol (n:10)

NSA‹‹ (n:8)

Histologic control (n:7)

Control (n:10)

NSAID (n:8)

Kreatinin (mg/dl)

0.4±0

0.5±0

0.5±0

Creatinine (mg/dl)

0.4±0

0.5±0

0.5±0

Nitrat (μmol/ml)

52.1±15.1

50.8±6.8

26±4.4 b

Nitrate (μmol/ml)

52.1±15.1

50.8±6.8

26±4.4 b

TBARS (nmol/g Hb)

379±59

373±27

673±204

TBARS (nmol/g Hb)

379±59

373±27

673±204

SOD (U/g Hb)

1085±153

1371±164

700±68 b

SOD (U/g Hb)

1085±153

1371±164

700±68 b

KAT (U/g Hb)

3908±612

3220±268

3326±420

CAT (U/g Hb)

3908±612

3220±268

3326±420

TBARS (nmol/g doku)

569±44

606±23

502±68

TBARS (nmol/g tissue)

569±44

606±23

502±68

Nitrat (μmol/g doku)

1253±258

1302±205

1049±312

Nitrate (μmol/g tissue)

1253±258

1302±205

1049±312

MPO (U/mg protein)

0.3±0

0.3±0

0.3±0

MPO (U/mg protein)

0.3±0

0.3±0

0.3±0

‹nflamasyon

1.4±0.4

1.2±0.2

0.8±0.4

Inflammation

1.4±0.4

1.2±0.2

0.8±0.4

Dejenerasyon

0.0±0

0.0±0

1.3±0.6a,b

Degeneration

0.0±0

0.0±0

1.3±0.6a,b

Rejenerasyon

0.4±0.2

0.5±0.2

1.5±0.6

Regeneration

0.4±0.2

0.5±0.2

1.5±0.6

TBARS: Thiobarbiturik asit reaktif substans, SOD: Süperoksid dismutaz, KAT: Katalaz,
MPO: Miyeloperoksidaz, NSA‹‹: Non steroid anti inflamatuar ilaç a: NSA‹‹ ve Histolojik
kontrol, b: NSA‹‹ ve Kontrol, (p< 0.05)
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TBARS: Thiobarbituric acid reactive substance, SOD: Superokside dismutase, CAT: Catalase,
MPO: Myeloperoxsidase, NSAID: Non steroidal anti inflammatory drug a: NSAID v.s
Histologic control, b: NSAID v.s Control, (p< 0.05)
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1

Apoptoz ve otofaji genetik olarak programlanm›ﬂ hücre ölümünden sorumlu
iki ana mekanizmay› oluﬂturmaktad›r. Bu çal›ﬂman›n amac› so¤uk iskemi hayvan
modelinde apoptoz ve otofaji aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya ç›karmakt›r.
Çal›ﬂmada 20-25 gr a¤›rl›g›nda C57BL/6 fare modeli kullan›lm›ﬂt›r. Sol ventriküle
enjektörle girilerek kontrol grubuna UW (University of Wisconsin) solüsyonu,
tedavi grubuna da yine UW solusyonu içerisinde bir apoptoz inhibitorü olan
Bafilomisin A1(2 mg/kg) eklenmek suretiyle böbreklerde so¤uk iskemi
oluﬂturulmuﬂtur. Böbreklerden bir tanesi 0. saat kontrol grubu olarak al›nm›ﬂ
di¤eri ise 48 saat 4 derecede saklanm›st›r. Immunoblot methodu ile otofaji
belirteci olarak LC3, Beclin-1, ATG-5; apoptoz belirteci olarak kaspaz-3, BID
ve Bax de¤erlendirilmiﬂtir. Kantitatif olarak kaspaz-3 aktivitesi çal›ﬂ›lm›ﬂ ve
sonuçlar tablo1 de gösterilmiﬂtir.
Özetle so¤uk iskemi hayvan modelinde apoptoz ve otofaji belirtecleri 48. saatte
artm›ﬂ ve bafilomisin A1 tedavisi sonras› bu de¤erler anlaml› olarak azalm›st›r.
Renal transplantasyonda so¤uk iskemiden korunmada bafilomisin A1 yarar
sa¤layabilir.

Apoptosis and autophagy are the two fundamental types of genetically controlled
cell death. The aim of our study was to determine the connection between
autophagy and apoptosis in a mouse model of cold preservation ischemia (CPI).
C57BL/6 mice weighing 20-25 g were used. Kidneys were perfused via the left
ventricle with cold University of Wisconsin (UW) solution with/without
bafilomycin A1 (2 mg/kg), an autophagy inhibitor. One kidney was preserved
in 40 for 48 hours and the other kidney was the control. Immunoblotting was
used to detect LC-3, ATG-5 and Beclin-1 as markers of autophagy and BID,
Bax and Caspase-3 as markers of apoptosis. Caspase-3 activity was measured
using fluorescent substrates.
Table 1 shows the results of immunoblotting and caspase activity.
In summary, in CPI, proapoptotic markers BID, Bax and caspase-3 and autophagy
markers LC3, ATG-5 and beclin-1 are increased. Bafilomycin inhibits both
apoptosis and autophagy markers. Bafilomycin may prove useful in cold
preservation of organs for transplant.

Tablo 1. Apoptoz ve otofaji belirteclerinin 0. ve 48. saat sonras› UW ve Uw+ Bafilomisin
tedavisi sonras› Immunoblot sonuclar›

Table 1. The 0 and 48 hour results of apoptosis and autophagy markers after treatment
with UW with or without bafilomycin in cold preservation ischemia

Kultigin Turkmen1, Ali Akcay2, Alkesh Jani2, Charles Edelstein2
Selcuk University Meram School of Medicine Department of Nephrology, Konya
2
University of Colorado School of Medicine Department of Nephrology and
Hypertension, USA

Belirteçler

O. saat
UW

48. saat UW

Bafilomisin+UW 48. saat

P de¤eri

Markers

UW 0 hr

Kaspaz-3 (17 kDa)

+

+++

0

<0.005

Caspase-3
(17 kDa)

+

BID
(22 kDa)

0

++++

0

<0.005

BID
(22 kDa)

0

Bax
(20 kDa)

+

++++

0

<0.005

Bax
(20 kDa)

+

LC-3
(17 kDa)

+

+++

0

<0.05

LC-3
(17 kDa)

+

ATG-5
(33 kDa)

+

++++

0

<0.005

ATG-5
(33 kDa)

+

Beclin-1
(55 kDa)

+

+++

0

<0.005

Beclin-1
(55 kDa)

+

4.0

9.6

4.3

<0.05

Caspase-3 (nmol/min/mg)

4.0

Kaspaz-3 (nmol/min/mg)

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
27th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

UW 48 hr

Bafilomycin 48 hr

P value

+++

0

<0.005

++++

0

<0.005

++++

0

<0.005

+++

0

<0.05

++++

0

<0.005

+++

0

<0.005

9.6

4.3

<0.05
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Giriﬂ: Azalan kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i (KHD) tüm sebeplere ba¤l› mortalite ve ani
kardiyak ölüm için anlaml› ba¤›ms›z bir risk faktörüdür. Diyaliz hastalar›nda
KHD’de azalma oldu¤u ve ani ölüm riski ile ba¤lant›l› oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Ancak bu çal›ﬂmalar daha çok KHD’nin risk faktörü olmas› üzerine yap›lm›ﬂ olup
KHD’yi etkileyebilecek etkenlerin de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalar oldukça azd›r. Bu
çal›ﬂmada amac›m›z farkl› miktarlarda kalsiyum içeren diyalizat kullan›m›n›n
hemodiyaliz s›ras›ndaki elektrolit de¤erleri ve KHD üzerine etkisinin
de¤erlendirilmesidir.
Metot: 60 hemodiyaliz hastas› diyalizat kalsiyumuna göre iki gruba ayr›ld›. Birinci
gruba 1,25 mmol/lt, ikinci gruba 1,5 mmol/lt kalsiyum içeren diyalizat kullan›ld›.
Diyaliz seans›ndan önce hastalara ritim Holter cihaz› ba¤land›. Hastalarda seans›n
0., 2. ve 4. saatinde serum iyonize kalsiyum (iCa), sodyum, potasyum, magnezyum,
klor de¤erleri ölçüldü. Elektrolit de¤iﬂim fark›: ((0. saat elektrolit de¤eri)-(4. saat
elektrolit de¤eri))/(0. saat elektrolit de¤eri) ﬂeklinde hesapland›.
Sonuçlar: Düﬂük kalsiyum grubunda yüksek kalsiyum grubuna göre iCa düzeyinde
anlaml› azalma görüldü (Tablo 1). Düﬂük kalsiyum grubunda 0. ve 4. saatler
aras›nda SDNN, SDNNI, SDANN, RMSSD parametrelerin hepsinde diyaliz
sonunda anlaml› azalma izlendi. Yüksek kalsiyum grubunda ise tersine 0. ve 4.
saatlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda SDANN, RMSSD’de anlaml› artma izlenirken
SDNN ve SDNNI’de anlaml› de¤iﬂiklik saptanmad› (Tablo 2). KHD
parametrelerinin de¤iﬂim fark› yönünden karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise KHD
parametrelerinin hemodiyaliz süresince düﬂük kalsiyum grubunda, yüksek kalsiyum
grubuna göre daha fazla azald›¤› izlendi. Hemodiyaliz seans› boyunca oluﬂan KHD
parametreleri de¤iﬂim fark›n›n iCa, de¤iﬂim farklar› ile yap›lan korelasyon analizinde
iCa ile SDNNI, SDANN aras›nda anlaml› ve RMSSD ile s›n›rda anlaml›l›k
gösteren pozitif korelasyon izlendi (s›ras›yla R:0,369 p:0,006; R:0,501 p:0,000;
R:0,264 p:0,054). Lineer Regresyon analizinde SDNNI ve SDANN de¤iﬂim fark›
üzerine sadece iCa’n›n anlaml› ba¤›ms›z etkisi izlendi. (s›ras›yla β:0,403 p:0,004;
β:0,437 p:0,001).
Tart›ﬂma: Çal›ﬂmam›zda hemodiyaliz s›ras›nda oluﬂan negatif iCa de¤iﬂiminin
KHD’yi azalma ﬂeklinde etkiledi¤i gösterilmiﬂtir. Hemodiyaliz esnas›nda oluﬂan
negatif iCa dalgalanmas› ve KHD’deki azalma aras›ndaki bu iliﬂki hastalarda artan
kardiyovasküler mortalitenin bir göstergesi olabilir.

Heart rate variability (HRV) is associated with cardiovascular mortality. HRV
is reduced in dialysis patients and has been shown to be associated with the
risk of sudden death. Most of studies were performed regarding HRV in dialysis
patients issues that HRV is a risk factor; however there were few studies about
factors that could affect HRV in dialysis patients. The aim of this study was
to evaluate the usage of dialysate containing different amounts of calcium during
hemodialysis for acute electrolyte changes and the effects on HRV.
60 hemodialysis patients enrolled in the study and were divided into two groups
according to the dialysate calcium. 1.25 mmol/L calcium dialysate was used for
the first group and 1.5 mmol/L calcium dialysate for the second group. Holter
monitorization was hooked-up to the patients before dialysis session. Blood
samples were collected from patients and serum ionized calcium (iCa), sodium,
potassium, magnesium, chlorine levels were measured at the beginning and
2. and 4. hours of the session. Electrolyte difference alterations during
hemodialysis were calculated. iCa levels in the low-calcium group, compared
with high calcium group were significantly decreased. HRV parameters were
evaluated in both groups. In low calcium group, between beginning and 4.
hours, all of SDNN, SDNN, SDANN, RMSSD parameters showed a significant
decrease. But in the high calcium group SDANN and SDNN were significantly
increased at the comparison of 0. and 4. hours, but not in RMSSD and SDNNI.
HRV parameters duringhemodialysis as a result of the low-calcium dialysate,
in comparison with the high calcium showed more alteration and these changes
were the negative. The linear regression analysis of HRV parameters has shown
significant independent effect with only iCa.
In our study, HRV reduction has been demonstrated to be associated with
negative iCa change during hemodialysis session. The relationship between
negative fluctuation of iCa and HRV during hemodialysis may be an indicator
for increased cardiovascular mortality in dialysis patients.

Tablo 1. Diyalizat kalsiyumuna göre gruplar›n hemodiyaliz seans› 0., 2. ve 4. saatlerdeki
elektrolit de¤iﬂkenli¤inin de¤erlendirilmesi

Table 1. Evaluation of electrolyte variabilities of the groups according to dialysate
calcium

Düﬂük Kalsiyum
Grubu (N:30)
0. saat

Low calcium
group (N:30)

Yüksek Kalsiyum
Grubu (N:30)
0. hour

High calcium
group (N:30)

2.saat

4.saat

0. saat

2.saat

4.saat

2. hour

4. hour

0. hour

2. hour

4. hour

iCa (mg/dl) 1,07±0,12

1,06±0,18

0,98±0,15 *,€

1,03±0,15

1,12±0,15

1,08±0,16 ψ,€

iCa (mg/dl) 1,07±0,12

1,06±0,18

0,98±0,15 *,€

1,03±0,15

1,12±0,15

1,08±0,16 ψ,€

Mg (mg/dl) 1,90± 0,33

1,83± 0,29

1,83±0,33 ψ,€

1,85±0,33

1,80±0,29

1,76± 0,37 ψ,€

Mg (mg/dl) 1,90± 0,33

1,83± 0,29

1,83±0,33 ψ,€

1,85±0,33

1,80±0,29

1,76± 0,37 ψ,€

Na (mg/dl) 134,72± 5,17 137,06±5,53

134,41±8,03 ψ,€ 135,37± 2,07 137,24±3,73

134,75± 6,80 ψ,€

Na (mg/dl) 134,72± 5,17 137,06±5,53

134,41±8,03 ψ,€ 135,37± 2,07 137,24±3,73

134,75± 6,80 ψ,€

K (mg/dl)

5,12± 1,03

3,41±0, 44*,&

3,30± 0,39 *,&

K (mg/dl)

5,12± 1,03

3,41±0, 44*,&

3,30± 0,39 *,&

Cl (mg/dl)

104,72± 4,52 104,31±3,69

102,34± 5,98 *,€

Cl (mg/dl)

104,72± 4,52 104,31±3,69

3,63± 0,45

4,82± 1,14

3,46± 0,56

101,65±6,55 *,& 105,65± 2,68 104,75±2,04

3,63± 0,45

4,82± 1,14

3,46± 0,56

101,65±6,55 *,& 105,65± 2,68 104,75±2,04

102,34± 5,98 *,€

iCa: ‹yonize Kalsiyum, Mg: Magnezyum, Na: Sodyum, K: Potasyum, Cl: Klor * p<0,05 ve
0. Saat, & p<0,05 ve 2. Saat ψ p>0,05 ve 0. Saat, € p>0,05 ve 2. Saat

iCa: ‹onised calcium, Mg: Magnesium, Na: Sodium, K: Potassium, Cl: Chlorur * p<0,05
and 0. hour, & p<0,05 and 2. hour ψ p>0,05 and 0. hour, € p>0,05 and 2. hour

Tablo 2. Diyalizat kalsiyumuna göre gruplar›n hemodiyaliz seans› 0. ve 4. saatlerdeki
KHD’nin de¤erlendirilmesi

Table 2. Evaluation of HRV of the groups according to dialysate calcium

KHD
parametreleri

Düﬂük Kalsiyum
Grubu (n:30)

HRV
parameters

Yüksek Kalsiyum
Grubu (n:30)

Low calcium
group (n:30)

High calcium
group (h:30)

0.saat

4.saat

0.saat

4.saat

0. hour

4. hour

0. hour

4. hour

SDNN (msn)

61,42±22,64

36,67±18,28*

57,32±28,11

51,50±36,27&

SDNN (msn)

61,42±22,64

36,67±18,28*

57,32±28,11

51,50±36,27&

SDNN‹ (msn)

36,75±16,94

22,46±9,39*

29,85±24,54

40,78±32,65&

SDNN‹ (msn)

36,75±16,94

22,46±9,39*

29,85±24,54

40,78±32,65&

SDANN (msn)

57,32±23,12

30,03±17,79*

39,78±23,51

49,96±28,64**

SDANN (msn)

57,32±23,12

30,03±17,79*

39,78±23,51

49,96±28,64**

RMSSD (msn)

17,00±8,25

12,42±5,74**

19,53±18,05

28,39±30,11**

RMSSD (msn)

17,00±8,25

12,42±5,74**

19,53±18,05

28,39±30,11**

* p<0,001; **p<0,05; &p>0,05

* p<0,001; **p<0,05; &p>0,05
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Türkiye'de Bir Hemodiyaliz Hastas›n›n Gerçek Maliyeti

The Real Cost of a Hemodialysis Patient in Turkey

Devrim Bozkurt1, Ender Hür1, Özgen Aytaç2, Ahmet Murat Iﬂ›l2, Recep Bal›k3,
Fehmi Akçiçek1, Soner Duman4
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Devrim Bozkurt1, Ender Hür1, Özgen Aytaç2, Ahmet Murat Iﬂ›l2, Recep Bal›k3,
Fehmi Akçiçek1, Soner Duman4
1
Division of Nephrology, Ege University Medical School, ‹zmir, Turkey
2
Izmir Provincial Directorate of Health, ‹zmir, Turkey
3
Ege University Medical School Intern Dr, ‹zmir, Turkey
4
Department of Internal Medicine, Ege University Medical School, ‹zmir, Turkey

Giriﬂ: Son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) prevalans› milyon nüfus baﬂ›na
756 olarak bildirilmektedir. Türk Nefroloji Derne¤i 2008 y›l› kay›t verilerine
göre ülkemizde SDBY tan›l› 52.827 hasta olup; bunlar›n 46.659’u hemodiyaliz
(HD) tedavisi görmektedir. Ciddi bir sa¤l›k sorunu olan böbrek yetmezli¤i, sa¤l›k
bütçesinin önemli bir bölümünü kapsamaktad›r. Ülkemizde hemodiyaliz
hastalar›nda maliyet analizi konulu yeterince çal›ﬂma yoktur. Varolan az say›daki
çal›ﬂmada da ulusal kay›t verileri üzerinden yap›lan hesaplamalar kullan›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada, ülkemizde bir hemodiyaliz hastas› için yap›lan ve Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) taraf›ndan karﬂ›lanan harcamalar göz önüne al›narak; gerçek
hemodiyaliz hasta maliyeti hesaplanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Metot: Maliyet analizi için ‹zmir il genelinde faaliyet gösteren yirmi alt›
hemodiyaliz merkezinde tedavi görmekte olan hastalar aras›ndan rastgele seçilen
yüz hastan›n 01.04.2009 - 30.06.2009 dönemine ait üç ayl›k fatura verileri
kullan›lm›ﬂt›r. Kullan›lan veriler ‹zmir ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile SGK
baﬂkanl›¤› ‹zmir Merkez Müdürlü¤ü'nden sa¤lanm›ﬂt›r. Veriler HD, ilaç ve
hastane yat›ﬂ maliyetleri olmak üzere üç baﬂl›k alt›nda incelenmiﬂtir. Ayr›ca farkl›
ilaç gruplar› için ilaç maliyeti de irdelenmiﬂtir.
Sonuç: Y›ll›k hasta maliyeti 28.384,00 ± 6.505,00 TL olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Bu maliyetin % 72’sini HD, % 23’ünü ilaç ve % 5’ini hastane masraflar›
oluﬂturmaktad›r. ‹laç maliyetinin % 36’s› eritropoetin, % 22’si D vitamini, %
8’i fosfor ba¤lay›c›, % 7’si demir ve % 5’i vitamin-aminoasit preparatlar›na
harcanmaktad›r.
Ç›karsama: TND 2008 y›l› kay›tlar›na göre 46.659 HD hastas›n›n y›ll›k maliyeti
yaklaﬂ›k olarak 1.324.369.056,00 TL olmaktad›r. Bu yüksek maliyet koruyucu
sa¤l›k hizmetlerine önem verilmesi ve böbrek yetmezlikli hastalar›n olabildi¤ince
erken nefroloji uzman›na yönlendirilmesiyle azalt›labilir.

Background: It is reported that the prevalence of end stage renal disease (ESRD)
is 756 per million populations. In our country, there are 52.827 ESRD patients
which 46.659 of them are on HD treatment, according to Turkish Society of
Nephrology (TSN) 2008 registry data. As a serious health problem, renal failure
brings a remarkable burden on health budget. There aren’t enough studies
which investigate the cost of HD patients in our country. There are only few
studies in which the cost is calculated from the national registry data.
In this study we aimed to find out the real cost of a hemodialysis patient
regarding to the payments of The Republic of Turkey Social Security Institution
(SSI).
Method: From 01.04.2009 to 30.06.2009 the 3 months payment data of 100
randomly selected patients from 26 different hemodialysis centers in various
territories of Izmir is used for the cost analysis. The data is obtained from
The Izmir Provincial Directorate of Health. Expenditures through the mediation
of SSI. The data is categorized under three main headlines as hemodialysis,
drugs and hospitalizations. Besides separate cost analyses are calculated for
different drug groups
Results: Annual patient cost is calculated as 28.348 ± 6.505 TL. The expenses
are divided as HD (72%), drugs (23%) and hospitalizations (5%). Erythropoietin
is 36% of the drug expenditure, following that vitamin D is 22%, phosphate
binders are 8%, iron is 7%, and vitamin and amino asides are 5%.
Conclusion: According to The Turkish Society of Nephrology 2008 registry,
the total cost of 46.659 HD patients is approximately 1.324.369.056 TL. those
high expenses may be reduced by paying attention to preventive health care and
directing patients with renal failure to nephrologists as early as possible.

ﬁekil 1. Y›ll›k hasta maliyeti

Figure 1. Annual cost of a patient
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ﬁekil 2. Y›ll›k ilaç maliyeti

Figure 2. Annual cost of drugs
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Arteriovenöz Fistül Kalsifikasyonu ve ‹liﬂkili Faktörler: Fibroblast Büyüme
Faktörü (FGF)-23'ün Rolü

Arteriovenous Fistula Calcification and Associated Factors: The Role of
Fibroblast Growth Factor-23

Güneﬂ Ar›k1, Ercan Türkmen1, Aysun Aybal1, Bülent Altun1, Feiza Souttsoglou2,
Tuncay Haz›rolan2, Tolga Y›ld›r›m1, Mustafa Ar›c›1, Yunus Erdem1, Ünal Yasavul1,
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Çetin Turgan1
1
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Giriﬂ: FGF-23 kronik böbrek hastalar›nda fosfor dengesinin regülasyonunda
önemli olan fosfatürik bir hormondur. Bozulmuﬂ kalsiyum (Ca) ve fosfor (P)
dengesi vasküler kalsifikasyona neden olur. Çal›ﬂmam›z›n amac› AVF kalsifikasyonu
ile iliﬂkili faktörlerin araﬂt›r›lmas›d›r.
Metot: Merkezimizdeki 46 hemodiyaliz (HD) hastas›n›n AVF tomografileri
çekilip, lezyonlar 80 Hounsfield ünitesine göre skorland›. BT ile eﬂ zamanl›
hafta ortas›ndaki HD seans› öncesinde c-FGF-23 için kan al›nd›. FGF-23 de¤erleri
ve BT öncesindeki 3 ayl›k laboratuar de¤erlerinin ortalamalar› kalsifikasyon
skorlar› ile k›yasland›.
Bulgular: Hastalar›n % 58,7’si erkekti. Ortalama yaﬂ 52,1±15,5 (21-82) saptand›.
Ortalama HD süresi 113,7±81,3 (6- 302) ay saptand›. Primer renal hastal›klar›
28,3% HT, 17,4% glomerülonefrit, 10,9% DM olarak saptand›. Hastalarda
1,25 mmol/L Ca içeren diyalizat kullan›ld›. %97,8 hasta Ca içeren fosfor
ba¤lay›c›, %67,4 hasta kalsitriol kullanmaktayd›. Ortalama AVF yaﬂ› 72,6±56,8(5273) saptand›. %58,7 hastada AVF kalsifikasyonu saptand›. Kalsifikasyonu olan
hastalar olayanlara göre daha uzun HD süresine (132,7±82,6 ve 86,6±73,1
p=0,024) ve daha büyük AVF yaﬂ›na sahipti (84±63,6 ve 56,4±41,8 p=0,071).
Ortanca c-FGF-23 de¤eri 1663,5 RU/mL (175-5521) bulundu. FGF-23 de¤erleri
kuartillere ayr›larak analiz edildi. Rezidü idrar miktar› >400cc/gün olan hasta
say›s› Kuartil 1’de en fazlayd› (p=0,005). Rezidü renal fonksiyon FGF-23’ü
düﬂürmektedir. Kuartiller aras›nda kalsifikasyon skoru aç›s›ndan fark saptanmad›.
Kuartil4’teki hastalar Kuartil 1’e göre daha yüksek Ca (9,5 ve 8,5 gr/dl p: 0,046),
P (5,1 ve 4,3 p: 0,026) and CaxP çarp›m›na sahipti (49,8 ve 36,9 p:0,006).
Sonuç: Bu çal›ﬂmada FGF-23 ile AVF kalsifikasyonu aras›nda iliﬂki saptanmad›.
Hastalar›mz›n ço¤u kalsitriol ve Ca içeren fosfor ba¤lay›c› almaktad›, bu FGF23 de¤erlerini etkilemiﬂ olabilir. FGF-23 AVF kalsifikasyonunun bir belirteci
olamasa da hemodiyaliz hastalar›nda kötü kontrol edilmiﬂ mineral metabolizmas›n›n
iyi bir göstergesi olabilir.
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Objectives: (FGF)-23 is a phosphaturic protein and important for regulation
of Phosphorus (Pi) homeostasis in chronic kidney disease. Disturbed Ca and
Pi homeostasis contribute to vascular calcification. The aim of this study is to
identify the associated factors for AVF calcification.
Methods: We evaluated 46 haemodialysis (HD) patients by computed tomography
(CT) of AVF. Lesions were scored according to 80 Hounsfield units. Blood was
drawn before a midweek HD session for c-FGF-23 at the time of CT. Laboratory
tests during 3 months prior to CT and FGF-23 levels were compared to CT
scores.
Results: Among 46 patients 58,7% were male.The mean age was 52,1±15,5
(21-82). The mean HD duratian was 113,7±81,3 (6- 302) months. Primary renal
disease was 28,3% HT, 17,4% glomerulonephritis, 10,9% DM. 1,25 mmol/L
calcium dialysate was used. Patients using Ca containing phosphate binders
were 97,8%. Patients using calcitriol were 67,4%. The mean AVF age was
72,6±56,8 (5-273) months. We found calcification on CT in 58,7% AVF.
Patients with calcification had longer HD duration (132,7±82,6vs86,6±73,1
p=0,024) and higher AVF age compared to patients without calcification
(84±63,6vs56,4±41,8 p=0,071). The median FGF-23 levels were 1663,5
RU/mL(175-5521). FGF-23 values were analyzed according to quartiles. Patients
with residual urine volume >400 cc/day were higher in Q1 compared to other
quartiles (p=0,005). Residual renal function lowers FGF-23. There is no difference
between quartiles according to vascular calcification scores. The patients in Q4
had higher serum levels of Ca (9,5 vs 8,5 gr/dl p: 0,046), P (5,1 vs 4,3 p: 0,026)
and CaxP product( 49,8 vs 36,9 p:0,006) compared to Q1.
Conclusion: This study demonstrated no correlation between FGF-23 and
AVF calcification. Most of our patients were using calcitriol and Ca containing
phosphate binders which may effect FGF-23 levels. FGF-23 may not be a marker
of AVF calcification but may be a good marker of mineral metabolism in HD
patients.
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Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalar›nda Midodrin
Tedavisinin Etkinli¤i

Effectiveness of Midodrine Theraphy in Chronic Hypotensive Diabetic
Hemodialysis Patients

Abdi Metin Sar›kaya, Funda Sar›, Ayﬂe Jini Güneﬂ, Mustafa Eren, Ahmet Edip Korkmaz,
Mehmet Küçüksu, Ramazan Çetinkaya
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Giriﬂ-Amaç: Kronik hipotansiyon diyabetik diyaliz hastalar›nda, di¤er nedenlere
ba¤l› böbrek yetmezli¤i olan hastalardan daha s›k görülmektedir. Kronik
hipotansiyonu olan hastalarda yaﬂam kalitesi azalmakta diyaliz tedavisi ise hem
s›k›nt›l› hem de yetersiz olmaktad›r. Midodrin periferik alfa-1 adrenerjik reseptör
agonisti bir ajan olup hemodiyaliz hastalar›nda intradiyalitik hipotansiyonun
önlenmesinde etkili oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ancak kronik hipotansiyonu olan
diyabetik hasta alt gubunda etkinli¤i henüz de¤erlendirilmemiﬂtir.
Hastalar ve Yöntem: Çal›ﬂmam›zda kronik hipotansiyonu (3 aydan uzun
süreli, diyalize giriﬂ sistolik kan bas›nc› 100 mm/Hg ve alt›nda) olan 21 diyabetik
hemodiyaliz hastas›nda midodrinin etkinli¤i ve güvenilirli¤i de¤erlendirilmiﬂtir.
Hastalar›n 14'ü kad›n, 7'si erkek ortalama yaﬂ 63.9±8.6 idi. Midodrin tedavisi
öncesi 1 ay süresince diyaliz öncesi sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›, hipotansif
atak, senkop, baﬂdönmesi ﬂikayetleri, kuru a¤›rl›klar› ve ultrafiltrasyon miktarlar›
kaydedildi. Hastalara midodrin günde 2 kez 5 mg olacak ﬂekilde 1 ay süresince
düzenli olarak verildi ve ayn› parametrelere bak›ld›. Veriler non parametrik
Wilcoxon Signed Ranks ve Chi-Square testleri ile yorumland›.
Bulgular: Tedavi öncesi ve sonras› sistolik kan bas›nc›, diyastolik kan bas›nc›,
baﬂdönmesi ﬂikayeti ve interdiyalitik periyotta geliﬂen senkop ataklar›nda midodrin
kullan›m› ile istatistiksel anlaml› fark bulundu (p<0.05). Kuru a¤›rl›k, ultrafiltrasyon
miktar› ve intradiyalitik hipotansiyon geliﬂimi s›kl›¤› yönünden midodrin tedavisi
öncesine göre tedavi sonras› anlaml› fark bulunamad›. Çal›ﬂma süresince
midodrin kullan›m›na ba¤l› yan etki görülmedi.
Sonuç: Kronik hipotansiyonu olan diyabetik hastalarda midodrinin düzenli
kullan›m› ile diyaliz öncesi kan bas›nçlar›nda ve interdiyalitik dönemdeki
hipotansif semptomlarda belirgin azalma sa¤lanabilir. ‹ntradiyalitik hipotansif
atak say›lar›nda midodrin tedavisi ile fark görülmemesi hipotansiyona yol açan
di¤er faktörlerin her zaman gözönünde tutulmas› gerekti¤ini göstermektedir.

Background: Chronic hypotension (CH) is a common and frustrating
complication of hemodialysis (HD) patients with diabetes. Chronic hypotension
in dialysis patients can cause decreased quality of life and insufficient hemodialysis.
Recent studies have shown that midodrine, an oral peripheral alpha-1 adrenergic
agonist, is an effective and safe therapy for symptomatic intradialytic hypotension
in the short-term. However, effectiveness of midodrine has not yet evaluated
in subgroup of diabetic patients with CH.
Patients and Methods: We report our experience with the daily use of midodrine
for CH (systolic blood pressure <100 mm/Hg before dialysis more than 3
months) in 21 diabetic hemodialysis patients. Fourteen female, 7 male, mean
age 63.9±8.6 years with CH were given midodrine 5 mg orally two times a day.
Blood pressure (pre-HD systolic and diastolic), body weight and ultrafiltration
volumes were tracked for each HD treatment. Intradialytic hypotensive attacts,
interdialytic syncope and vertigo complaints were recorded. Values for 1 month
HD sessions prior to midodrine therapy were compared to values 1 month
during of midodrine therapy. Data were analyzed using non parametric Wilcoxon
Signed Ranks ve Chi-Square tests.
Results: Predialysis systolic and diastolic blood pressures, vertigo and syncope
attacks were significantly improved (p <0.05) on midodrine therapy. This effect
was maintained during all periods of follow-up. Mean ultrafiltration volume per
HD session and number of intradialytic hypotensive attacks were not significantly
different than baseline over the course of study. A subjective improvement in
hypotensive symptoms was also noted. Importantly, there were no adverse
reactions to midodrine in all periods of follow-up. Midodrine appears to be an
effective and safe treatment for diabetic HD patients with symptomatic chronic
hypotension.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
27th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

27

SERBEST B‹LD‹R‹LER/ORAL PRESENTATIONS

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

SS-023

OP-023

Beslenme ve ‹nflamasyon Göstergeleri Aç›s›ndan Noktürnal ve
Konvansiyonel Hemodiyalizin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Comparison of Nutrition and Inflammation Markers in Nocturnal and
Conventional Hemodialysis Patients
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Giriﬂ: Konvansiyonel hemodiyalizle (KHD) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, noktürnal
hemodiyalizin (NHD) daha iyi kan bas›nc›, fosfat ve anemi kontrolü gibi
üstünlükleri mevcuttur. Bu faydalar›n baz›lar› daha iyi beslenme ve daha az
inflamasyonla iliﬂkili olabilir. Çal›ﬂmam›zda beslenme ve inflamasyon parametreleri
aç›s›ndan KHD, NHD ve sa¤l›kl› kontrol gruplar›n› karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.
Metot: K›rk beﬂ KHD, 14 NHD ve 21 sa¤l›kl› kontrol çal›ﬂmam›za dahil edildi.
Serum leptin, insülin-benzeri büyüme hormonu (IGF-1), adiponektin, rezistin,
ghrelin, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP), vasküler hücre yap›ﬂma
molekülü (VCAM), asimetrik dimetil-arjinin (ADMA) ve TNF-alfa seviyeleri
belirlendi.
Bulgular: Hemodiyaliz hastalar› sa¤l›kl› kontrollerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, serum
ghrelin (1.05±1.01 vs 0.23±0.07 pg/mL, p<0.05), rezistin (3.78±1.65 vs 0.95±0.38
ng/mL, p<0.001), adiponektin (34.37±21.20 vs 22.08±11.77 ng/mL, p<0.005),
fosfor (5.06±1.31 vs 3.27±0.39 mg/dl, p<0.001), TNF-alfa (41.73±23.35 vs
6.30±4.42 pg/mL, p<0.001), VCAM (95.45±27.94 vs 23.00±10.79 ng/mL,
p<0.001) ve CRP (12.90±17.79 vs 2.07±1.75 mg/dl, p<0.005) seviyelerinin
daha yüksek, serum IGF-1’in(4.51±1.53 vs 7.53±2.56 ng/mL, p<0.001) ise
daha düﬂük oldu¤u gözlendi. KHD ve NHD gruplar›n›n karﬂ›laﬂt›rma verileri
Tablo’da verilmiﬂtir. Serum TNF-alfa, ADMA, rezistin, VCAM, adiponektin,
CRP ve fosfor seviyeleri KHD ve NHD gruplar›nda benzer bulundu. NHD
grubunda serum ghrelin, IGF-1, albümin, hemoglobin ve kalsiyum seviyeleri
anlaml› olarak daha yüksek saptand›. NHD grubunda serum IL-6, KHD’ya göre
anlaml› olarak daha düﬂük saptand›.
Sonuç: Sa¤l›kl› kontrollerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hemodiyaliz hastalar›n›n nütrisyonel
ve inflamatuar göstergeleri daha kötü bulunmuﬂtur. Noktürnal hemodiyalizde
konvansiyonelle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda nütrisyonel parametreler anlaml› olarak
daha yüksek, inflamasyon ise daha düﬂük saptand›.

Background: Compared with conventional hemodialysis, nocturnal hemodialysis
offers some benefits including improved blood-pressure, phosphate and anemia
control. Some of these benefits may be due to better nutrition and less
inflammation. We aimed to compare the nutritional markers and inflammatory
parameters in nocturnal or conventional hemodialysis patients.
Methods: Fourteen patients undergoing nocturnal hemodialysis (10 males), 45
patients received conventional hemodialysis (27 males) and 21 healthy control
(13 males) were included in the study. Serum leptin, insulin-like growth factor
(IGF-1), interleukin-6 (IL-6), adiponectin, resistin, asymmetric dimethyl-arginine
(ADMA), vascular cell adhesion molecule (VCAM), C-reactive protein (CRP)
and tumor necrosis factor-α (TNF-α) levels were measured.
Results: Laboratory and demographic characteristics of the study group are
shown in Table 1. Serum ghrelin (1.05±1.01 vs 0.23±0.07), resistin (3.78±1.65
vs 0.95±0.38), adiponectin (34.37±21.20 vs 22.08±11.77) and phosphate
(5.06±1.31 vs 3.27±0.39) levels of HD patients were significantly higher than
healthy controls. HD patients had higher TNF-α (41.73±23.35 vs 6.30±4.42),
VCAM (95.45±27.94 vs 23.00±10.79), CRP (12.90±17.79 vs 2.07±1.75) levels
than contols as excepted. Serum IGF-1 (4.51±1.53 vs 7.53±2.56) and Hb levels
were significantly lower in HD patients than contols. Serum IL-6, total cholesterol,
leptin and ADMA levels were similar between HD patients and contols.
Comparison between nocturnal and conventional HD groups were presented
in the Table. Serum TNF-α, ADMA, resistin, VCAM, adiponectin, CRP and
phosphate levels were similar between nocturnal and conventional hemodialysis
patients. Nocturnal HD patients were characterized by higher ghrelin, IGF-1,
albumin, Hb, and Ca levels as compared to conventional HD patients. Serum
IL-6 concentration was significantly lower in the nocturnal group when compared
to conventional HD group.
Conclusion: Compared to healthy controls, hemodialysis patients had poor
nutritional markers and worse inflammatory parameters, as expected. Moreover,
nocturnal hemodialysis offered some avantages in terms of nutritional parameters
and had lower inflammation compared to conventional HD.

Tablo 1. Konvansiyonel ve noktürnal hemodiyaliz yöntemlerinin demografik verilerinin
ve nütrisyon ve inflamasyon parametrelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Table 1. Comparison of nutrishal and inflammatuar markers and demographic data in
nocturnal and conventional hemodialysis patients.

Konvansiyonel HD (n=45)

Noktürnal HD (n=14)

p

Conventional group (n:45)

Nocturnal group (n:14)

p

Yaﬂ (y›l)

43.32±11.10

40.78±9.83

AD

Age (years)

43.32±11.10

40.78±9.83

NS

Cinsiyet (E/K)

27/18

10/4

AD

Gender (M/F)

27/18

10/4

NS

Diyaliz süresi (ay)

76.25±51.37

73.84±43.48

AD

Duration of HD (months)

76.25±51.37

73.84±43.48

NS

Albümin (g/dl)

4.08±0.41

4.32±0.20

P<0.05

Albumin (g/dl)

4.08±0.41

4.32±0.20

P<0.05

CRP (mg/dl)

13.52±19.23

11.10±13.15

AD

CRP (mg/dl)

13.52±19.23

11.10±13.15

NS

Hb (g/dl)

11.39±1.27

12.68±1.39

P<0.05

Hb (g/dl)

11.39±1.27

12.68±1.39

P<0.05

Ca (mg/dl)

8.69±0.89

9.47±0.75

P<0.05

Ca (mg/dl)

8.69±0.89

9.47±0.75

P<0.05

P (mg/dl)

5.15±1.15

4.79±1.71

AD

P (mg/dl)

5.15±1.15

4.79±1.71

NS

Total kolesterol (mg/dl)

160.57±35.10

187.35±59.98

AD

Total cholesterol (mg/dl)

160.57±35.10

187.35±59.98

NS

Leptin (ng/mL)

3.08±4.20

0.67±0.59

P<0.05

Leptin (ng/mL)

3.08±4.20

0.67±0.59

P<0.05

IGF-1 (ng/mL)

4.16±1.36

5.61±1.60

P<0.001

IGF-1 (ng/mL)

4.16±1.36

5.61±1.60

P<0.001

TNF-alfa (pg/mL)

43.84±24.26

27.28±4.43

AD

TNF-α (pg/mL)

43.84±24.26

27.28±4.43

NS

IL-6 (pg/mL)

0.93±0.53

0.59±0.29

P<0.05

IL-6 (pg/mL)

0.93±0.53

0.59±0.29

P<0.05

ADMA (μmol/L)

0.29±0.13

0.26±0.98

AD

ADMA (μmol/L)

0.29±0.13

0.26±0.98

NS

Rezistin (ng/mL)

3.88±1.74

3.38±1.20

AD

Resistin (ng/mL)

3.88±1.74

3.38±1.20

NS

Adiponektin (ng/ml)

36.29±22.49

27.64±14.76

AD

Adiponectin (ng/mL)

36.29±22.49

27.64±14.76

NS

VCAM (ng/mL)

96.14±29.69

93.19±22.05

AD

VCAM (ng/mL)

96.14±29.69

93.19±22.05

NS

Ghrelin (pg/mL)

0.85±0.92

1.70±1.03

P<0.05

Ghrelin (pg/mL)

0.85±0.92

1.70±1.03

P<0.05

NS: non-significant

AD: anlaml› de¤il.
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Intradialytic Parenteral Nutrition: Alone or Combined with Anabolic
Steroids?
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Antalya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey

Giriﬂ-Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda malnütrisyon önemli bir morbidite ve
mortalite nedeni olup hastalar›n %30-40 kadar›nda görülebilmektedir. Altta
yatan nedenin giderilmesi ve oral beslenme çabalar› çabalar› sonuç vermedi¤inde
intradiyalitik parenteral nütrisyon (IDPN) tedavisi baﬂlanabilir. IDPN'in faydas›
oldu¤u yönünde henüz yeterli olmasa da çal›ﬂmalar mevcuttur. Di¤er yandan
son zamanlarda anabolizan steroidlerin de malnütrisyonlu hastalarda ek faydalar›
olabilece¤i belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda IDPN tedavisine anabolik steroid
eklenmesinin tek baﬂ›na IDPN tedavisine üstünlü¤ü araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem ve Hastalar: Çal›ﬂmaya albümin seviyesi 3,5 g/dl alt›nda, iﬂtahs›zl›¤›
ve oral al›m yetersizli¤i olan 20 hemodiyaliz hastas› al›nd› (11 kad›n 9 erkek,
ort. yaﬂ 66,4±6,91). Benzer iki gruba ayr›lan hastalar›n 10'una haftada 3 kez
diyaliz seans›nda 1400 cc nütrisyon solüsyonu (Kabiven), di¤er 10 hastaya ayn›
ﬂekilde nütrisyon solüsyonu ve nandrolon deconeat (primobolan) 2 haftada bir
‹M baﬂland›. Tedaviye her iki grupta da 6 ay devam edildi. Hastalar›n bazal ve
6. ay olmak üzere BUN, kreatinin, albümin, total protein, total kolesterol,
hemoglobin, C-reaktif protein, Kt/V üre, protein katabolik h›z› (PCR), kalsiyum,
fosfor ve a¤›rl›k(kg) de¤erleri kaydedildi. Veriler non parametrik Wilcoxon
Signed Ranks ve Chi-Square testleri ile yorumland›.
Bulgular: Tek baﬂ›na IDPN verilen hastalarda 6.ay sonunda albümin, total
protein, hemoglobin ve hasta a¤›rl›klar›nda baﬂlang›ca göre anlaml› fark bulundu
(s›ras›yla p<0.05, p<0.005,p=0.025, p=0.042). Di¤er parametrelerde ise baﬂlang›ca
göre anlaml› fark bulunamad›. IDPN ve anabolik steroid verilen grupta benzer
ﬂekilde albümin, total protein, hemoglobin ve a¤›rl›ktaki anlaml› farka ek olarak
total kolesterol seviyelerinde baﬂlang›ca göre anlaml› art›ﬂ saptand› (p<0.005).
‹ki tedavi grubu karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda parametreler aras›nda istatistiksel anlaml›
fark bulunamad›.
Sonuçlar: Malnütrisyonlu hemodiyaliz hastalar›nda 6 ay süreyle verilen IDPN
tedavisi albümin, total protein, hemoglobin ve hasta a¤›rl›¤›nda olumlu art›ﬂlar
sa¤lamaktad›r. IDPN tedavisine anabolik steroid eklenmesi bu verilerde anlaml›
ek bir art›ﬂa yol açmamakla birlikte t.kolesterol seviyelerindeki anlaml› art›ﬂ uzun
dönemde olumsuz bir veri olabilir. Tek baﬂ›na IDPN tedavisi verileri anabolik
steroid ile kombinasyondan daha olumlu görünmektedir.

Background: Malnutrition is an important cause of morbidity and mortality
in hemodialysis patients and has been reported in %30-40 of this population.
When the treatment of underlying causes and oral nutritional supplements are
inadequate, intradialytic parenteral nutrition (IDPN) can be started. On the
other hand, it has been shown that anabolic steroids may have advantages in
malnourished hemodialysis patients. In our study, we aimed to assess the effects
of adding anabolic steroids to IDPN.
Methods and Patients: 20 hemodialysis patients (11 female, 9 men, mean age
66.4 +6.91) who have anorexia, inadequate oral nutritional status and albumin
< 3.5 gr/dl were included. Patients divided two similar groups. Ten patient
administered 1400 cc parenteral nutrition supplement (Kabiven®) for each
hemodiyalisis session 3 days a week, 10 patient administered IDPN plus
nandrolon deconeat (primobolan) intramuscular once in two weeks. Baseline
and sixth month BUN, creatinin, albumin, total protein, total cholesterol,
hemoglobin, C-reactive protein, Kt/V urea, protein catabolic rate (PCR), calcium,
phosphorus and body weight (kg) values were recorded. Datas were assessed
using non-parametric Wilcoxon Signed Ranks and Chi-Square tests.
Results: In patients received IDPN alone, significant differences were found
on hemoglobin, albumin, total protein leves and body weights compared with
the baseline values, after six months (p<0.05, p<0.005,p=0.025, p=0.042
respectively). There was no significant differences in the other parameters. In
IDPN plus anabolic steroid group results were similar with IDPN alone group,
additionally cholesterol increase was found to be significant in IDPN plus
anabolic steroid group (p<0.005).
Conclusion: Malnourished hemodialysis patients, receiving IDPN for 6 months,
exhibited a significant increase in hemoglobin, albumin, total protein and body
weight. Adding anabolic steroids to IDPN treatment did not achieve any
additional increase on these datas however total cholesterol increase may be
unfavorable for long time follow up.
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Giriﬂ: Aterosklerotik kardiyovasküler hastal›klar periton diyalizi (PD) hastalar›nda
ölümün en önemli nedenidir. Bu kesitsel çal›ﬂmada periton diyalizi hastalar›nda
periton fonksiyonlar›, rezidüel renal fonksiyon (RRF) ve aterosklerozun invazif
olmayan belirteçlerinden aort sertli¤i, karotis intima media kal›nl›¤› (‹MK) ve
transtorasik koroner ak›m rezervi (KAR) aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem: Alt› aydan daha uzun süredir periton diyaliz tedavisinde olan 37 hasta
[15 erkek, ortalama yaﬂ: 48±14 (21-76) yaﬂ] çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Kontrol grubu
olarak 37 böbrek transplantasyon al›c›s› [15 erkek, ortalama yaﬂ: 43±12 (24-61)
yaﬂ] de¤erlendirilmiﬂtir. Hasta ve kontrol gruplar›nda (1) aort sertli¤i – aort
nab›z dalga h›z› (PWV) ve augmentasyon indeksi (AIx) (2) karotis ‹MK ve (3)
transtorasik Doppler ekokardiyografi ile KAR ölçülmüﬂtür. Bu ölçümlerle,
biyokimyasal de¤iﬂkenler ve rezidüel renal fonksiyon aras›ndaki iliﬂkiler analiz
edilmiﬂtir.
Bulgular: Kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda PD grubunda karotis ‹MK
(0.85±0.43 mm vs. 0.66±0.15 mm, p=0.01) ve PWV (10.55±2.72 vs 9.33±2.13,
p=0.027) istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu. Öte yandan KAR
de¤erleri aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› bir fark saptanmad›. Korelasyon
analizi yap›ld›¤›nda aort PWV’in yaﬂ, PD süresi, serum hs-CRP, RRF ve total
klirens ile anlaml› derecede iliﬂkili idi. Karotis ‹MK ile yaﬂ, serum hs-CRP ve
glikoz aras›nda iliﬂki saptand›. KAR ise yaﬂ ile iliﬂkili idi. Aort PWV, KAR (r=0.567, p=0.004) ve karotis ‹MK (r=0.431, p=0.036) ile anlaml› derecede korele
idi. Ayr›ca KAR’de karotis ‹MK (r=-0.313, p=0.05) ile korele idi. Çok de¤iﬂkenli
regresyon analizi uyguland›¤›nda PD hastalar›nda yaﬂ (β=0.520, p=0.005) ve
RRF (β=-0.3868, p=0.031) PWV’in ba¤›ms›z belirleyicileri olarak saptand›. PD
hastalar›nda PWV (β=-0.538, p=0.007) KAR için ba¤›ms›z bir belirleyici olarak
saptand›.
Sonuç: Periton diyalizi hastalar›nda nab›z dalga h›z› ile belirlenen arteriyel
sertlik ile RRF aras›nda do¤rusal bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Aort PWV, KAR ve
karotis ‹MK aras›ndaki iliﬂki PD hastalar›nda PWV’nin aterosklerotik koroner
arter hastal›¤› geliﬂimi için bir gösterge ve kardiyovasküler riski de¤erlendirmek
için invazif olmayan güçlü bir yöntem olabilece¤ini göstermektedir.

Background: Atherosclerotic cardiovascular diseases are the main cause of
death in peritoneal dialysis (PD) patients. In this cross sectional study, we
investigated the association among peritoneal function, residual renal function
(RRF) and noninvasive predictors of atherosclerosis including aortic stiffness,
carotid intima media thickness (IMT) and coronary flow reserve (CFR) in PD
patients.
Methods: Thirty-seven patients [15 male, mean age: 48±14 (21-76) years],
treated for more than 6 months with PD were included in the study. Thirty
seven renal transplant recipients [15 male, mean age: 43±12 (24-61) years]
served as controls. We measured (1) aortic stiffness –aortic pulse wave velocity
(PWV) and augmentation index (AIx) (2) carotid IMT and (3) CFR by means
of color-guided Doppler echocardiography. Associations among these variables
and RRF were analyzed.
Results: Carotid IMT (0.85±0.43 mm vs. 0.66±0.15 mm, p=0.01) and PWV
(10.55±2.72 vs 9.33±2.13, p=0.027) values were significantly higher in the PD
group than the controls, while CFR values did not differ significantly. Aortic
PWV was significantly associated with age, time on PD, serum CRP, RRF and
total clearance. Carotid IMT was significantly associated with age, serum CRP
and glucose. CFR correlated significantly with age. Aortic PWV significantly
correlated with CFR and carotid IMT. CFR also correlated with carotid IMT.
In multivariate analysis, age (β=0.520, p=0.005) and RRF (β=-0.3868, p=0.031)
were independent predictors of PWV. Age significantly predicted carotid IMT
as well. PWV (β=-0.538, p=0.007) was a significant independent predictor of
CFR in PD patients.
Conclusion: In PD patients, arterial stiffness as determined by PWV is
independently correlated with RRF. The association between aortic PWV, CFR
and carotid IMT may suggest that PWV is a marker for the development of
atherosclerotic coronary artery disease and can be a powerful noninvasive tool
to assess cardiovascular risk in PD patients.

 Eczac›baﬂ› - Baxter Özel Ödülü
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Giriﬂ: Periton diyalizi (PD) hastalar›nda volüm durumunun de¤erlendirilmesi
için güvenilir, pratik, ucuz bir yönteme gereksinim vard›r. Bu çal›ﬂmada, PD
hastalar›nda hipervolemiyi saptamada biyoimpedans spektroskopinin (B‹S)
etkinli¤i araﬂt›r›ld›.
Metot: Bir merkezden 79 PD hastas› çal›ﬂmaya al›nd›. Ekokardiyografi ve B‹S
temeline (50 frekans) dayal› (Body Composition Monitor) olarak vücut
kompozisyon analizi yap›ld›. Litre olarak aﬂ›r› hidrasyon (OH), ekstraselüler su
(ECW) ve OH/ECW oran› volüm göstergeleri olarak kullan›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 47±14 y›l, PD süresi 30±17 ay, %55’i
erkek, %19’u diyabetikti. Ortalama sol ventrikül kitle indeksi (SVKi) 117±37
gr/m2, hastalar›n %46’s›nde sol ventrikül hipertrofisi (SVH) vard›. Ortalama
OH ve OH/ECW oran› s›ras›yla 1.3±1.7 L ve %7.6±9.3 idi. OH/ECW oran›n›n;
SVK‹ (r:0.237, p<0.036) ve sol atrium indeksi (SAi) (r:0.354, p<0.001) ile
korelasyonu vard›. SVH’si olanlarda olmayanlara göre OH de¤erleri anlaml›
daha yüksekti (1.79±1.82 L ve 0.93±1.62 L, p=0.003) (Tablo). Lineer regresyon
analizinde OH/ECW oran› (t:2.558, p:0.01) SVH için ba¤›ms›z risk faktörüydü.
Ç›karsama: PD hastalar›n›n volüm durumunun belirlenmesinde B‹S güvenilir
bir yöntemdir. B‹S ile ölçülen OH/ECW sol ventrikül kitlesinin ana belirleyicisidir.
Hipervolemi ve kan bas›nc›n›n kontrolü daha iyi kardiyak durumla birliktedir.

Tablo 1. Sol ventrikül hipertrofisi olan ve olmayanlarda hidrasyon durumu
SVH (-) (n=43)

SVH (+) (n=36)

p

OH (L)

0.93±1.62

1.79±1.82

0.003

%OH/ECW

5.48±9.39

9.91±9.30

0.003

ECW (L)

15.92±2.93

17.32±2.80

0.003

%ECW/TBW

45.87±2.78

47.68±3.79

0.001

ECW/BOY (L/m)

9.67±1.48

10.47±1.40

0.001

ECW/VYA (L/m2)

9.10±0.93

9.59±0.95

0.002

E/I

0.85±0.10

0.92±0.15

0.01

Phi 50 kHz [°]

5.49±0.97

5.07±1.03

0.06

SKB (mmHg)

125.25±16.33

133.03±10.15

0.02

DKB (mmHg)

76.50±11.22

81.21±9.27

0.05

SVH: Sol ventrikül hipertrofisi, ECW: ekstraselüler su, TBW: Total vücut suyu, VYA: Vücut
yüzey alan›, E: Ekstraselüler, I: ‹ntraselüler, Phi 50: Faz aç›s›, SKB: Sistolik kan bas›nc›,
DKB: Diyastolik kan bas›nc›

Introduction: A practical, inexpensive and reliable method is needed for
assessment of volume status in peritoneal dialysis (PD) patients. In this study
the efficiency of bioimpedance spectroscopy (BIS) for detection of hypervolemia
was investigated.
Method: From a center, 79 prevalent PD patients were enrolled. Echocardiography
and body composition analysis using BIS technique (50 frequencies) (Body
Composition Monitor) were performed. Overhydration (OH) and extracellular
water (ECW) in liters and OH/ECW ratio were used as volume indices.
Results: Mean age was 47±14 years, PD duration was 30±17 months; of cases
55% were male, 19% were diabetic. Mean left ventricular mass index (LVMi)
was 117±37 gr/m2 and 46% of patients had left ventricular hypertrophy (LVH).
Mean OH and OH/ECW ratio were 1.3±1.7 L and 7.6±9.3%, respectively.
OH/ECW ratio was correlated with LVMi (r:0.237, p<0.036) and left atrium
index (LAi) (r:0.354, p<0.001). Patients with LVH had higher OH values than
patients without LVH (1.79±1.82 L and 0.93±1.62 L, p=0.003) (Table). In
linear regression analysis OH/ECW ratio was an independent risk factor for
LVH (t:2.558, p:0.01).
Conclusion: BIS is a reliable method to evaluate volume status in PD patients.
OH/ECW measured by BIS is a major determinant of left ventricular mass.
Control of hypervolemia and blood pressure is associated with better cardiac
condition.

Talbe 1. Hydration status in the presence or absence of left ventricular hypertrophy
LVH (-) (n=43)

LVH (+) (n=36)

p

OH (L)

0.93±1.62

1.79±1.82

0.003

OH/ECW%

5.48±9.39

9.91±9.30

0.003

ECW (L)

15.92±2.93

17.32±2.80

0.003

ECW/TBW%

45.87±2.78

47.68±3.79

0.001

ECW/BOY (L/m)

9.67±1.48

10.47±1.40

0.001

ECW/VYA (L/m2)

9.10±0.93

9.59±0.95

0.002

E/I

0.85±0.10

0.92±0.15

0.01

Phi 50 kHz [°]

5.49±0.97

5.07±1.03

0.06

SKB (mmHg)

125.25±16.33

133.03±10.15

0.02

DKB (mmHg)

76.50±11.22

81.21±9.27

0.05

LVH: Left ventricular hypertrophy, ECW: extracellular water, TBW: Total body water,
BSA: Body surface area, E: Extracellular, I: Intracellular, Phi 50: Phase angle, SBP: Systolic
blood pressure, DBP: Diastolic blood pressure
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Giriﬂ: Kardiyovasküler (KV) hastal›klar, periton diyaliz hastalar›ndaki (PD)
ölümlerin ana nedenidir. Koroner ak›m rezervinde (KAR) bozulma ve karotis
intima media kal›nl›¤› (‹MK) subklinik koroner aterosklerozun göstergeleridir.
Bu prospektif çal›ﬂmada, PD hastalar›nda KAR ve karotis ‹MK’n›n uzun dönem
prognostik de¤erini araﬂt›rmay› planlad›k.
Metot: Alt› aydan daha uzun süredir PD uygulayan toplam 37 hasta (14 erkek,
ortalama yaﬂ: 42±12 y›l) çal›ﬂmaya al›nd›. 20 renal transplantl› hasta (13 erkek,
ortalama yaﬂ: 33±9 y›l) kontrol grubunu oluﬂturdu. Hastalar 3 y›l veya ölüm
olana kadar izlendi. KAR ve karotis ‹MK baﬂlang›çta ve 3 y›l sonra ölçüldü. KV
olaylar ve mortalite sonlan›m noktalar› idi.
Bulgular: Baﬂlang›çta KAR aç›s›ndan PD (1.79±0.49) ve renal transplantl›lar
(1.85±0.49) aras›nda farkl›l›k saptanmad›. Yine, PD hastalar›n›n ‹MK (0.67±0.11)
ve renal transplantl›lar›n ‹MK de¤erleri (0.67±0.14) aras›nda fark yoktu. PD
hastalar›n›n 3 y›ll›k takip sonunda, 3’ü KV nedenlerle öldü, 10’u transplante
oldu ve 3’ü hemodiyalize geçti. PD hastalar›nda 6 kardiyak olay geliﬂti; 3’ü ölüm,
2’si yeni stabil angina, 1’i miyokard infarktüsü nedeniyle koroner anjiyografi
idi. KV olay ve mortalite aç›s›ndan PD ve renal transplant al›c›lar› aras›nda
anlaml› farkl›l›k saptanmad›. KV olay geliﬂen PD hastalar›nda baﬂlang›ç KAR
[1.75±0.34] di¤er hastalar ile benzer bulundu [1.78±0.45] (p=0.90). Üç y›ll›k
takip sonras›nda, PD hastalar›nda, KAR (1.68±0.42, p=0.535) ve ‹MK (0.85±0.59,
p=0.715) aç›s›ndan baﬂlang›ca göre anlaml› bir de¤iﬂiklik saptanmad›. Renal
transplantl›larda da, üç y›ll›k takipte KAR ve ‹MK’da anlaml› de¤iﬂiklik
saptanmad›. Takip süresi sonunda, KV olay geliﬂen PD hastalar›nda ortalama
KAR [1.21 ± 0.06] geliﬂmeyen PD hastalar›ndan [1.79 ± 0.40] (p=0.009) anlaml›
olarak daha düﬂüktü. Ayr›ca ‹MK da KV olay geliﬂen PD hastalar›nda [1.85
±1.50 mm] geliﬂmeyenlere göre anlaml› olarak daha yüksekti [0.69± 0.16 mm]
(p=0.004).
Sonuç: KAR ve karotis ‹MK, PD hastalar›nda KV olay ve mortaliteyi öngörücü
olarak bulunmad›. Koroner arter hastal›¤› geliﬂenlerde takip süresinin sonunda
KAR daha bozulmuﬂ ve ‹MK daha artm›ﬂ olarak bulundu.
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Background: Cardiovascular (CV) disease is the main cause of death in
peritoneal dialysis (PD) patients. Coronary flow reserve (CFR) impairment and
carotid intima media thickness (IMT) are markers of subclinical coronary
atherosclerosis. In this study, we aimed to investigate the long-term prognostic
value of CFR and carotid IMT in PD patients.
Method: A total of 37 patients (14 male, mean age: 42±12 years) with PD were
included in this study. Twenty renal transplant recipients (RT) (13 male, mean
age: 33±9 years) served as the control group. CFR recordings and carotid IMT
were measured at baseline and 3 years later. CV disease and mortality were
used as end points.
Results: At baseline, there were no differences regarding to CFR values between
the PD (1.79±0.49) and RT (1.85±0.49) groups. The IMT levels of PD (0.67±0.11)
and RT (0.67±0.14) groups were also similar at baseline. In the PD group, over
a period of 3 years, 3 patients died of CV disease, 10 were transplanted and
2 switched to hemodialysis. After 3 years of the follow up, in PD group, there
were no significant differences with regard to CFR (1.68±0.42, p=0.535) and
IMT (0.85±0.59, p=0.715) values as compared to baseline. At the end of the
follow up period, the mean CFR values of the PD patients who developed CV
events [1.21 ± 0.06] were significantly lower than the remaining PD group [1.79
± 0.40] (p=0.009). The IMT values of the PD patients who developed CV events
[1.85 ±1.50 mm] were also significantly higher than the remaining patients
[0.69± 0.16 mm] (p=0.004).
Conclusion: The baseline CFR and carotid IMT values did not predict CV
events and mortality in PD patients. However, in patients who developed
coronary artery disease, CFR was found to be impaired and carotid IMT
increased at the end of the follow up.
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Aktif vitamin D kullanan hemodiyaliz hastalar›nda yaﬂam süresinin daha uzun
oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu durumun kardiyak ve vasküler fibrozisin azalmas›ndan
kaynakland›¤› varsay›lmaktad›r. Ancak D vitamininin periton diyalizi (PD)
hastalar›ndaki kemik metabolizmas› d›ﬂ›ndaki etkileri ile ilgili yeterli çal›ﬂma
bulunmamaktad›r. Çal›ﬂmam›zda kalsitriol kullanan PD hastalar›nda kalsitriolün
kalan böbrek fonksiyonu, diyaliz yeterlili¤inin bir göstergesi olan Kt/V de¤eri
ve peritoneal eﬂitlenme testi (PET) üzerine etkilerini incelemeyi amaçlad›k.
18 yaﬂ üzeri, malignite ve aktif sistemik hastal›¤› olmayan PD hastalar› çal›ﬂmaya
dahil edildi. ‹ki ayr› zamanda yap›lan PET testi, Kt/V de¤eri ve hastalar›n eﬂ
zamanl› kalan böbrek fonksiyonu incelendi. Ayr›ca hastalar›n demografik bilgileri,
PD süresi, biyokimyasal parametreleri, kullan›lan di¤er ilaçlar, peritonit hikayeleri
ve PD reçetesi de¤erlendirildi. Kalsitriol kullanan ve kullanmayan hastalar bu
özellikler dikkate al›narak karﬂ›laﬂt›r›ld›.
60 PD hastas› (ortalama yaﬂ 49.3±14.2 y›l; Kad›n/Erkek: 27/33; ortalama PD
süresi 64.8±48.3 ay; SAPD/ APD:40/20 ) çal›ﬂmaya dahil edildi. Primer böbrek
hastal›¤› 13 hastada DM, 9 hastada hipertansiyon, 12 hastada glomerülonefrit
ve 5 hastada di¤erleri, 21 hastada böbrek hastal›¤›n›n sebebi bilinmiyordu.
Hastalar›n %58’si (grup 1=35) D vitamini kullanmakta iken %42’si (grup 2=25)
D vitamini kullanm›yordu (Tablo 1). D vitamini kullanan ve kullanmayan
hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda D vitamini kullanan hastalar kullanmayanlara göre
daha yaﬂl›yd› (p= 0.034). Di¤er demografik ve biyokimyasal bulgular aç›s›ndan
fark bulunmad›. PD yeterlili¤i belirteçleri bak›m›ndan ilk ve son yap›lan D/D0
glukoz oran› D vitamini kullanan hastalarda anlaml› olarak artm›ﬂ bulundu
(p=0.007). Ancak bu durum peritonun geçirgenlik durumundaki de¤iﬂiklik ile
desteklenemedi. Ayr›ca kalan böbrek fonksiyonundaki azalma D vitamini
kullanan hastalarda daha yaﬂl› olmalar›na ra¤men anlaml› olarak daha az bulundu
(grup 1= -128.5±601.8 ml; grup 2=-190.2±453 ml; p=0.046).
D vitamini kullan›m› PD hastalar›nda kalan böbrek fonksiyonunun korunmas›
için etkili faktörlerden biri olarak bulunmuﬂtur. Bu etki D vitaminin renoprotektif
ve pleotrofik etkisi ile aç›klanabilir. Kalan böbrek fonksiyonunun yaﬂam süresine
olan olumlu etkisine D vitamini kullan›m›n›n katk›s› ise uzun vadeli çal›ﬂmalar
ile do¤rulanmal›d›r.

Longer survival was found in hemodialysis patients who treated with active
vitamin D and it has been proposed due to antifibrotic effects of vitamin D on
cardiovascular system. However there is limited data on effects of vitamin D
other than bone metabolism in peritoneal dialysis (PD) patients. In this study,
we investigated the effects of vitamin D on residual renal function (RRF) and
dialysis adequacy which suggested by peritoneal equilibrium test (PET) in PD
patients.
PD patients who were older than 18 years of age and PD duration exceed one
year were included. The last performed two PET and RRF at same time were
evaluated. Demographic data, PD duration, biochemical parameters, medications,
peritonitis history and PD prescription were recorded. The PD patients were
compared regarding calcitriol usage.
Sixty PD patients (mean age 49.3±14.2years; F/M:27/33; mean PD duration
64.8±48.3 months; CAPD/APD:40/20) were evaluated. Primary kidney disease
are DM in 13 (21%), glomerulonephritis in 12 (20%), hypertension in 9 (15%),
the others in 5 patients (8%). In 21 (35%), etiology were unknown. Fifty-eight
percent of patients (group1, n=35) were on calcitriol treatment, 42% of patients
(group 2=25) were not use calcitriol (Table 1). Patients in group 1 were older
than patients in group 2 (p=0.034). Two groups were found similar regarding
other demographic and biochemical parameters. An increased D/D0 glukoz
ratio during calcitriol treatment was found in group 1 (p=0.007). However this
data was not supported by peritoneal transporter status changes. Other parameters
of PET were similar. We found that decline of RRF was lower in patients with
calcitirol treatment comparing in patients without calcitriol (group 1=-128.5±601.8
ml; group 2=-190.2±453 ml;p=0.046).
Vitamin D usage could be beneficial for preserving RRF in PD patients. This
result can be explained with renoprotective effects of vitamin D on kidney.
There is need for more studies for effect of vitamin D on improved survival in
PD.

Tablo 1. Vitamin D kullanan ve kullanmayan PD hastalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Table 1. Comparison of study groups

Vitamin D kullanan
PD hastalar› (n=35)
Yaﬂ (y›l)

52.6±13.3

Vitamin D kullanmayan
PD hastalar› (n=25)
44.6±14.3

p

15/20

12/13

0.693

PD süresi (ay)

74.3±51.7

51.7±40.7

0.064

8/35

6/25

Vitamin D (-) (n=25)

p

52.6±13.3

44.6±14.3

0.034

Sex (F/M)

15/20

12/13

0.693

PD duration (months)

74.3±51.7

51.7±40.7

0.64

DM

8/35

6/25

0.918

14±7.4

12.7±10.8

0.590

0.034

Cinsiyet (K/E)

DM

Vitamin D (+) (n=35)
Age (year)

0.918

PET aras›ndaki süre

14±7.4

12.7±10.8

0.590

Duration between
2 PET (month)

Ortalama diyalizat glukoz
konsantrasyonu (%)

1.3±0.4

1.39±0.5

0.590

Mean dialysate glucose
concentration (%)

1.3±0.4

1.39±0.5

0.505

D/P kreatinin fark›

0.007±0.11

0.008±0.08

0.567

ΔD/P creatinin

0.007±0.11

-0.008±0.08

0.567

D/D0 glukoz fark›

-0.04±0.7

0.01±0.07

0.007

ΔD/D0 glucose

-0.04±0.7

0.01±0.07

0.007

Kt/V fark›

0.002±0.5

0.0068±0.36

0.963

ΔKt/V

0.002±0.5

0.0068±0.36

0.963

RRF fark› (ml)

-128.5±601.8

-190.2±453

0.046

ΔRRF

-128.5±601

-190.2±453

0.046

Yüksek geçirgenlik

0/35

0/25

0.263

High transporter

5/35

0/25

0.263

ACEi/ARB kullan›m›

18/35

12/25

0.793

ACEi/ARB

18/35

12/25

0.793

Peritonit

8/35

5/25

0.791

Peritonitis

8/35

5/25

0.791

SVH: Sol ventrikül hipertrofisi, ECW: ekstraselüler su, TBW: Total vücut suyu, VYA: Vücut
yüzey alan›, E: Ekstraselüler, I: ‹ntraselüler, Phi 50: Faz aç›s›, SKB: Sistolik kan bas›nc›,
DKB: Diyastolik kan bas›nc›

RRF, Residual renal function; PET, Peritoneal Equilibrium Test; PD, Peritonal Dialysis
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Periton Diyaliz Hastalar›nda Mortalite ‹çin Risk Faktörleri ve Sonuçlar:
15 Y›ll›k Tek Merkez Deneyimi

Outcome and Risk Factors For Mortality in Peritoneal Dialysis Patients:
Fifteen Years Experience in a Single Turkish Center

Yaﬂar Çal›ﬂkan, Halil Yaz›c›, Tülin Akagün, Nadir Alpay, Tevfik Ecder,
Semra Bozfak›o¤lu
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Yaﬂar Çal›ﬂkan, Halil Yaz›c›, Tülin Akagün, Nadir Alpay, Tevfik Ecder,
Semra Bozfak›o¤lu
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine,
Division of Nephrology, ‹stanbul, Turkey

Giriﬂ: Bu çal›ﬂmada periton diyalizi ünitemizde takip edilen hastalar›n özellikleri,
hasta ve teknik sürvisi, peritonit etkenleri ve oran›, mortaliteye etkili faktörleri
15 y›ll›k süre içinde araﬂt›rmay› planlad›k.
Metot: On beﬂ y›l içinde 223 hastaya periton diyalizi uyguland›. Üç aydan daha
k›sa takipli ve verisi eksik olanlar ç›kar›ld›ktan sonra, 209 hasta de¤erlendirildi.
132 hasta (76 erkek, ortalama yaﬂ:43±15 y›l) sürekli ayaktan periton diyalizi
(SAPD) ve 77 hasta (44 erkek, ortalama yaﬂ: 38±17 y›l) aletli periton diyalizi
(APD) uygulamaktayd›. Hastalar›n dosyalar›ndan cins, yaﬂ, primer hastal›k,
komorbiditeler, takip süresi, ölüm nedenleri ve teknik baﬂar›s›zl›k nedenleri
elde edildi.
Bulgular: Kronik glomerülonefrit son dönem böbrek yetmezli¤ine yol açan en
s›k nedendi (%37,8). Takip süresi boyunca, 53 (%25,4) hasta transplante oldu,
43’ü (%20,6) hemodiyalize geçti ve 35’i (%16,7) öldü. Refraktör peritonit kateter
çekilmesinin en s›k nedeniydi ve peritonit oran› 34 hasta-ay›nda 1 epizot olarak
bulundu. Metisiline duyarl› S. aureus ve alfa-streptokoklar en s›k etkenlerdi.
APD ve SAPD aras›nda mortalite, peritonit, ç›k›ﬂ yeri infeksiyonu, kateter
çekilmesi ve mekanik komplikasyon oranlar› ve haftal›k Kt/V aç›s›ndan fark
yoktu. Rezidüel renal fonksiyon SAPD hastalar›nda APD’e göre daha iyi
korunmuﬂtu. (1,81±3,86 vs 0,84±1,52 ml/dak, p=0.016). Takip esnas›nda, 22
(%63) hasta kardiyovasküler hastal›klardan ve 7 (%20) hasta sepsisten öldü.
Diyabetiklerde mortalite için rölatif risk (10/23) non-diyabetiklerden (25/186)
anlaml› olarak daha yüksekti (OR 4,954, %95 CI 1,963-12,503, p<0.001). Cox
regression analizinde; yaﬂ (OR 1,039, %95 CI 1,014-1,064, p=0.002), diyabet
(OR 2,481, %95 CI 1,096-5,617, p=0.029), bilinen kardiyovasküler hastal›k
(OR 1,102, %95 CI 1,044-1,163, p<0.001) ve peritonit oran› (OR 1,570, %95
CI 1,095-2,251, p=0.014) genel mortalitenin anlaml› öngörücüleri olarak
bulundu.
Sonuç: APD ve SAPD aras›nda mortalite, peritonit ve mekanik komplikasyonlar
aç›s›ndan fark olmamakla birlikte, rezidüel renal fonksiyon SAPD hastalar›nda
daha iyi korunmuﬂtu. PD’de mortalite oran› yaﬂl›, diyabetik ve kardiyovasküler
hastal›¤› olanlarda daha yüksekti. Riskli hastalar›n daha iyi de¤erlendirilmesi
PD hastalar›nda gelecekteki sonuçlar›n düzelmesine katk› sunabilir.

Background: The aims of this study were to evaluate patient and technique
survival rates, investigate peritonitis rates and evaluate factors affecting mortality
in peritoneal dialysis (PD) patients over a period of 15 years at our institution.
Methods: PD has been performed in 223 patients and we evaluated 209 patients
who started PD between 1994 and 2009. A total of 132 patients were on
continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and 77 patients were on
automated peritoneal dialysis (APD). Data for sex, age, primary disease,
comorbidities, follow up duration, cause of death, and cause of technique failure
were collected from medical records.
Results: Chronic glomerulonephritis was the most common cause of ESRD
(37.8). During the follow up period, 53 patients underwent renal transplantation,
43 switched to hemodialysis and 35 died. Refractory peritonitis was the most
common cause of catheter removal and the overall peritonitis rate was one
episode per 34 patient-months. Methicilline-sensitive Staphylococcus aureus
and alpha-streptococcus were the most common causative organisms. Residual
renal function was better preserved in CAPD patients as compared to APD
(1.81±3.86 vs 0.84±1.52 ml/min, p=0.016). During the follow up period, 22
(63%) patients died of cardiovascular disease and 7 (20%) died of sepsis. On
Cox regression analysis, age (OR 1.039, 95% CI 1.014-1.064, p=0.002), diabetes
(OR 2.481, 95% CI 1.096-5.617, p=0.029), known cardiovascular disease (OR
1.102, 95% CI 1.044-1.163, p<0.001) and peritonitis rate (OR 1.570, 95% CI
1.095-2.251, p=0.014) were significant predictors of overall mortality.
Conclusion: Although APD did not differ from CAPD with respect to risk of
mortality, peritonitis and mechanical complications, residual renal function was
better preserved in CAPD patients. The mortality rate of PD is high in older,
diabetic and cardiovascular diseased patients. A more careful management of
higher risk groups will be needed to improve the outcome of PD patients in
the future.
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Merkezimizde Kronik Renal Yetmezlikli Hastalara Cerrahi ve Trokar
Yöntemi ile Tak›lan Periton Diyaliz Kateterlerinde Görülen
Komplikasyonlar›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Comparison of the Complications of the Peritoneal Dialysis Catheters
Inserted Via Surgery and Trocar Methods in Chronic Renal Insufficiency
Patients in Our Center

Mehmet Usta, Adnan B›y›kl›, Faruk Ayd›n, Gültekin Göksel, Zülfü Y›lmaz
Uluda¤ Diyaliz Merkezi, Bursa

Mehmet Usta, Adnan B›y›kl›, Faruk Ayd›n, Gültekin Göksel, Zülfü Y›lmaz
Uluda¤ Dialysis Center, Bursa, Turkey

Kronik renal yetmezlikli (KRY) hastalarda tedavi seçeneklerinden birisi periton
diyalizi (PD) dir. PD uygulamas›nda periton boﬂlu¤una ulaﬂ›m yolu olarak
kullan›lan PD kateterleri oldukça önem taﬂ›maktad›r. Ancak PD kateterlerinde
karﬂ›laﬂ›lan komplikasyonlar hastalar›n teknik sa¤ kal›m oranlar›n› etkilemekte
ve hemodiyalize (HD) geçiﬂ oran›n› artt›rmaktad›r. Bu nedenle merkezimizde
takip edilen hastalarda aç›k teknik (cerrahi) ve kör teknik (trokar) yöntemleri
ile tak›lan kateterlerde komplikayonlar›n görülme s›kl›¤›n› inceledik.
Materyal-Metot: Periton diyaliz ünitemizde takip edilmekte olan randomize
seçilmiﬂ olan 40 hasta (20 kad›n, 20 erkek) çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n verileri
retrospektif olarak incelendi. Gruplar›n cinsiyet da¤›l›mlar›, yaﬂlar› ve diyaliz
süreleri benzerdi. Cerrahi yöntem ile kateter tak›lan hastalar›n (Grup 1) yaﬂ
ortalamas› 42,5±3,4 y›l, diyaliz süreleri ortalamas› 60,5±2,8 ayd›. Trokar yöntemi
ile kateter tak›lan hastalar›n (Grup 2) yaﬂ ortalamas› 47,5±2,9 y›l, diyaliz süreleri
ortalamas› 48,5±3,4 ayd›.
Bulgular: Grup 1 deki hastalar›n 8’inde (%40) peritonit, 3’ünde (%15) herni,
1’inde (%5) s›z›nt› ve herni, 1’inde (%5) herni ve kateter ç›k›ﬂ yeri enfeksiyonu
görülmüﬂtür. Bu gruptaki hastalar›n 7’sinde ise (%35) hiç komplikasyon
görülmemiﬂtir.
Grup 2 deki hastalar›n 7’sinde (%35) peritonit, 5’inde (%25) herni, 1’inde (%5)
s›z›nt›, 1’inde (%5) malpozisyon, 1’inde (%5) s›z›nt› ve peritonit görülmüﬂtür.
Bu gruptaki hastalar›n 5’inde (%25) hiç komplikasyon görülmemiﬂtir.
‹ki grubun komplikasyonlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› olarak bir fark yoktur
(p=0,6).
Sonuç: Merkezimizde KRY li hastalara trokar yöntemi ile tak›lan PD kateterlerde
geliﬂen komplikasyonlar, cerrahi yöntem ile tak›lan komplikasyonlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›.
‹ki grup aras›nda anlaml› bir fark saptanmad›, bu aç›dan her iki yöntemin
birbirine üstünlü¤ü olmad›¤› görüldü.

One of the treatment options in chronic renal failure (CRF) is the peritoneal
dialysis (PD). During the PD, the catheters for PD that is used for an access to
the peritoneal cavitiy carries a significant importance. However, the complications
related to PD catheters effects the mortality rates of patients and increases the
switches to the hemodialysis (HD). For this reason, we investigated the
complication rates of catheter insertion via the open technique (surgery) and
the blind method (trocar) in patients that were followed in our dialysis center.
Material-Method: In the study randomly selected 40 patients (20 female, 20
male) that were followed in the peritoneal dialysis unit were enrolled into the
study. The data of the patients were examined retrospectively. Gender, mean
age and the duration of dialysis therapy were similar. In the patient group that
had catheter insertion via surgery (Group 1) the mean age was 42,5±3,4 years,
and the duration of dialysis therapy was 60,5±2,8 months. In the patient group
that had catheter insertion via trocar method (Group 2) the mean age was
47,5±2,9 years, and the duration of dialysis therapy was 48,5±3,4 months.
Results: In the Group 1 8 of patients (%40) had peritonitis, 3 (%15) had
hernia, 1 had (%5) leakage and hernia, 1 had (%5) hernia ve catheter exit site
infection. Seven of patients in this group (%35) had no complications.
Seven of patients in the Grup 2 7 of patients had (%35) peritonitis, 5 had (%25)
hernia, 1 had (%5) leakage, 1 had (%5) malposition, 1 had (%5) leakage and
peritonitis. Five of patients in this group had no complications (%25).
the comparison of the two groups revaled no significant difference in terms of
complications (p=0,6).
Conclusion: In our center the complications of PD catheters that were inserted
via trocar and surgery in CRF patients were compared. There were no significant
difference between the two groups and no superiority of the two methods over
each other was noticed.
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Nefron Kitlesinde Azalma Sonras› Erken Dönem Kardiyovaskülorenal
De¤iﬂiklikler

Early Cardiovasculo-Renal Changes After Reducing Renal Mass

1

2

1

1

Banu Avc›o¤lu Y›lmaz , Akar Y›lmaz , Yaﬂar Çal›ﬂkan , Abdullah Özkök ,
Nesriye Demirel3, Ahmet Kaya Bilge2, Günnur Deniz4, Sarper Iﬂ›ksel3, Muzaffer
Sar›yar3, Alaattin Y›ld›z1
1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3
‹stanbul Medicana International Hastanesi, Transplantasyon Ünitesi, ‹stanbul
4
‹stanbul Üniversitesi, Deneysel T›p Araﬂt›rmalar› Enstitüsü (DETAE), ‹stanbul
Giriﬂ: Literatüre göre, renal transplantasyon vericileri (RTV) renal risk aç›s›ndan
güvendedirler. Bununla birlikte kardiyovasküler risk, nefron kitlesinde azalman›n
erken döneminde art›ﬂ gösterebilir. Bu prospektif çal›ﬂmada, nefrektominin
RTV’nin kardiyovaskülorenal fonksiyonlar› üzerine etkilerini incelemeyi amaçlad›k.
Metot: K›rk beﬂ RTV (17 erkek, 28 kad›n; ortalama yaﬂ: 45±10 y›l) çal›ﬂmaya
al›nd›. Serum kreatinin, sistatin C, glomerüler filtrason h›z› (GFH) ve
mikroalbuminüri seviyeleri belirlendi. ‹nflamasyon göstergesi olarak serum
yüksek duyarl›l›kl› C reaktif protein (hsCRP) düzeyi ölçüldü. Endotel fonksiyonlar›
brakiyal arterin ak›mla iliﬂkili dilatasyonu (AID) yöntemiyle belirlendi. Serum
asimetrik dimetil-arjinin (ADMA), hücreleraras› yap›ﬂma molekülü (ICAM),
vasküler hücre yap›ﬂma molekülü (VCAM) seviyeleri ölçüldü. Hastalar›n kan
bas›nc› ölçümleri 24 saatlik ambulatuar yöntem ile belirlendi. Bütün ölçümler
nefrektomi öncesi ve sonras› 3. ayda yap›ld›.
Bulgular: Bulgular Tablo’da sunulmuﬂtur. Nefrektomi sonras› 3. ayda serum
kreatinin, sistatin C, ADMA, ICAM ve VCAM seviyeleri artt› ve GFH de¤eri
azald›. Serum hs-CRP seviyeleri de nefrektomi sonras› belirgin olarak artt›.
Nefrektomi sonras› ortalama sistolik kan bas›nc› bazal de¤erlere göre art›ﬂ
gösterdi fakat istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmad›. Brakiyal AID de¤erleri nefrektomi
öncesi ve sonras› benzerdi.
Sonuçlar: Azalm›ﬂ nefron kitlesi, azalm›ﬂ GFH, bozulmuﬂ endotel fonksiyonlar›
ve artm›ﬂ inflamasyonla iliﬂkilidir. Bu faktörler, uzun dönemde RTV’lerde
kardiyovasküler risk art›ﬂ›na neden olabilir.
Tablo1. Nefrektomi öncesi ve sonras› kan bas›nc›, böbrek fonksiyonlar›, inflamasyon
ve endotel fonksiyon parametreleri
BAZAL

3. AY

p

Ortalama sistolik kan bas›nc› (mmHg)

118 ± 9.5

122 ± 13

0.094

Ortalama diastolik kan bas›nc› (mmHg)

74 ± 7

75 ± 14

AD

Kreatinin (mg/dL)

0.81 ± 0.16

1.12± 0.24

<0.0001

Sistatin C (mg/L)

0.75 ± 0.29

0.91 ± 0.26

0.011

GFH (mL/dak)

129.9± 41.8

82.8 ± 19.5

9.58 ± 6.3

8.16 ± 5.5

AD

hs-CRP (mg/L)

3,77± 0.83

4.04 ± 0.62

0.002

ICAM (pg/mL)

0.77 ± 0.36
869.35± 811.24

1.37 ± 0.66

16.24 ± 5.32

<0.0001

Ak›mla iliﬂkili dilatasyon (%)

13.9± 5.9

13.7 ± 5.7

AD
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Baseline

3rd month

P value

Mean systolic blood pressure (mmHg)

118 ± 9.5

122 ± 13

0.094

Mean diastolic blood pressure (mmHg)

74 ± 7

75 ± 14

0.893

Creatinine (mg/dL)

0.81 ± 0.16

1.12± 0.24

<0.0001

Cyctatin C (mg/L)

0.75 ± 0.29

0.91 ± 0.26

0.011

GFR (mL/min)

129.9± 41.8

82.8 ± 19.5

<0.0001

Microalbuminuria (mg/day)

9.58 ± 6.3

8.16 ± 5.5

0.219

hs-CRP (mg/L) (mean + SE)

3,77± 0.83

4.04 ± 0.62

0.002

ADMA (μmol/L)

0.77 ± 0.36

1.37 ± 0.66

<0.0001

ICAM (pg/ml)

869.35± 811.24 1906.8± 869.86 <0.0001

VCAM (ng/ml)

7.66± 7.81

16.24 ± 5.32

<0.0001

Flow mediated vasodilatation (FMD) %

13.9± 5.9

13.7 ± 5.7

0.829

1906.8± 869.86 <0.0001

7.66± 7.81

27th

Table 1. Important results of the study participants.

<0.0001

VCAM (ng/mL)

AD: anlaml› de¤il.

Background and Objectives: According to data in the literature, living donor
transplantation seemed to be safe for renal risk. However, cardiovascular risk
increases at early stage of chronic kidney disease.
In this prospective study, we aimed to evaluate the influence of reduced renal
mass (donor nephrectomy) on cardiovascular-renal functions in kidney transplant
donors.
Patients and Methods: Forty-five living donors for renal transplantation (28
female, mean age : 45±10 years) were included. Serum creatinine, GFR, cystatin
C and microalbuminuria were measured for evaluating renal function. GFR
and microalbuminuria was measured with 24-hour urine collection. Serum hsCRP level was measured as an inflammation marker. Endothelial functions
were assessed by ischemia-induced forearm vasodilatation method (FMD) at
baseline and 3. month. ADMA, ICAM, VCAM and FMD were examined for
assessment of endothelial dysfunction. Blood pressures of the patients were
evaluated with 24-hour ambulatory blood pressure monitoring.
All investigations were performed before and 3 months after donor nephrectomy.
Results: Serum creatinine, cystatin C and, uric acid levels were increased and
GFR levels were decreased three months after nephrectomy. Serum ADMA,
ICAM and VCAM levels were also increased at the 3rd months. Serum hsCRP level was also significantly increased after donor nephrectomy. Mean
systolic and diastolic blood pressure of the patients was increased 3 months
after nephrectomy as compared to baseline. There was no change in
microalbuminuria after nephrectomy. FMD values were also similar between
before and 3 months after nephrectomy.
Conclusions: Reduced nephron mass was seemed to be associated with decreased
GFR, impaired endothelial function and increase of inflammation. Long term
influence of these changes observed might be very important for cardiovascular
risk in living donors.

<0.0001

Mikroalbuminüri (mg/gün)

ADMA (μmol/L)
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1
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‹ﬂtah Hormonu Ghrelinin Böbrek Transplantasyonu Sonras› Vücut Kitle
‹ndeksi ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri

The Effects of Appetite Hormone Ghrelin on Body Mass Index and
Oxidative Stress After Renal Transplantation

Yaﬂar Çal›ﬂkan 1 , Abdullah Özkök 1 , Gonca Karahan 2 , Çi¤dem Kekik 2 ,
Halil Yaz›c›1, Ayd›n Türkmen1, Alaattin Y›ld›z1
1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›,
‹stanbul

Yaﬂar Çal›ﬂkan 1 , Abdullah Özkök 1 , Gonca Karahan 2 , Çi¤dem Kekik 2 ,
Halil Yaz›c›1, Ayd›n Türkmen1, Alaattin Y›ld›z1
1
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Istanbul Faculty of
Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2
Department of Medical Biology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul
University, Istanbul, Turkey

Giriﬂ: Ghrelin, midede üretilen, iﬂtah ve vücut a¤›rl›¤›n› düzenleyici rolü olan,
28 aminoasitden oluﬂan yak›n zamanda tan›mlanm›ﬂ polipeptid yap›da bir
hormondur. Ghrelin iﬂtah art›ﬂ› sa¤lamakla birlikte kilo art›ﬂ›na neden olur ve
ayr›ca antioksidan etkilerinin oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, böbrek
transplantasyonu sonras›nda serum ghrelin düzeyleri ve bu sonuçlar›n kilo art›ﬂ›,
nütrisyon ve oksidatif stres göstergeleri ile iliﬂkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem: Toplam 29 böbrek transplantl› hasta transplantasyon sonras› 12 ay
boyunca takip edildiler. Böbrek transplantasyonu öncesi, sonras› 1. ve 12.
aylarda serum ghrelin, glukoz, kreatinin, ürik asit, total protein, albümin,
trigliserid ve total-, LDL-, HDL-kolesterol düzeyleri ölçüldü. Oksidatif hasar›n
bir göstergesi olarak plazma nitrotirozin düzeyi ölçüldü. Bu de¤iﬂkenler aras›ndaki
olas› iliﬂkiler analiz edildi.
Bulgular: Böbrek transplantasyonu öncesinde ortalama vücut kitle indeksi
(VK‹), serum ghrelin ve nitrotirozin düzeyleri s›ras› ile 21.8±4.1 kg/m2, 101±210
pg/ml ve 68836±20098 ng/mL idi. Transplantasyonun 1. ay›nda bazal VK‹
anlaml› derecede artarak ortalama 22.24±4.2 kg/m2 de¤erine yükseldi (p=0.001).
Bununla birlikte, serum ghrelin (70±98 pg/mL) ve nitrotirozin (62379±24251
ng/mL) düzeylerinde istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂamasa da azalmalar saptand›.
Transplantasyon sonras› 12. ayda, ortalama VK‹, serum ghrelin, albümin ve
ürik asit düzeyleri 1. ay ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel aç›dan anlaml› derecede
art›ﬂ gösterdi (s›ras› ile, p<0.001, p=0.017, p<0.001). Öte yandan, serum
nitrotirozin düzeylerindeki art›ﬂ ise istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂamad›.
Sonuç: Böbrek transplantasyonu sonras›nda serum ghrelin düzeyleri 1. y›lda
art›ﬂ göstermektedir, aralar›ndaki iliﬂki tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂsa da bu
duruma vücut kitle indeksi art›ﬂ› eﬂlik etmektedir.

Background: Ghrelin, a recently discovered 28-amino-acid polypeptide, mainly
produced in the stomach, is thought to be a regulator of food intake and body
weight. Ghrelin increases food intake with a subsequent increase of body weight,
fat accumulation and has anti-oxidant effects. In this study, we investigated the
outcome of serum ghrelin and its relationship to body weight, nutritional, and
oxidative stress markers after kidney transplantation (KTx).
Methods: A total of 29 kidney transplant recipients were followed-up prospectively
during 12 months posttransplantation. Serum levels of ghrelin, glucose, creatinine,
uric acid, total protein, albumin, trygyceride, and total-, LDL- and HDL-cholesterol
levels were measured at pretransplant, 1 month and 12 month after KTx. Plasma
levels of nitrotyrosine were also measured as a measure of oxidative injury.
Associations among these variables were analyzed.
Results: Before the KTx the mean body mass index (BMI), serum ghrelin and
nitrothyrosine levels of patients were 21.8±4.1 kg/m2, 101±210 pg/ml and
68836±20098 ng/mL, respectively. At 1 month of Ktx, baseline BMI significantly
increased to 22.4±4.2 kg/m2 (p=0.001). However, decreases were noted in
serum ghrelin (70±98 pg/mL) and nitrothyrosine (62379±24251 ng/mL) levels
of patients without reaching statistical significance. At the 12th months after
transplantation, the mean BMI, serum ghrelin, albumin and uric acid levels
significantly increased as compared to 1 month (p<0.001, p=0.017, p<0.001,
p=0.015, respectively). However the increase in the serum nitrothyrosine levels
did not reach to statistically significance.
Conclusion: Increment of serum ghrelin levels after kidney transplantation is
manifest at one year of Ktx which was accompanied by weight gain.
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Pediyatrik Renal Transplantasyonda BK Virus Nefropatisi: Takrolimus
ile Siklosporinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

BK Virus Nephropathy in Pediatric Renal Transplantation: Tacrolimus
Versus Cyclosporine

Mustafa Koyun1, Arife Uslu Gökçeo¤lu1, Ça¤la Serpil Do¤an1, Elif Çomak1,
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Mustafa Koyun1, Arife Uslu Gökçeo¤lu1, Ça¤la Serpil Do¤an1, Elif Çomak1,
Derya Mutlu2, Alihan Gürkan3, Dilek Çolak2, Sema Akman1
1
Department of Pediatric Nephrology, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2
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Amac›m›z renal transplantasyon yap›lan çocuklarda BK virüri, viremi ve nefropati
prevalans› ve risk faktörlerini araﬂt›rmakt›r.
Klini¤imizde renal transplantasyon yap›lan olgularda BKV, kan ve idrarda PCR
yöntemi ile, transplantasyon sonras› ilk üç ay 2 haftada bir, 3-6 ay aras› ayl›k,
daha sonra ise 3 ayda bir s›kl›¤›nda incelendi. Hedef plazma düzeyleri takrolimus
için ilk 6 ayda 10-20 ng/ml, sonras›nda 5-10 ng/ml; siklosporin için ise ilk 3
ay 300-350 ng/ml, 3-6 ay aras› 250-300 ng/ml, 6-12 ay aras› 150-250 ng/ml,
daha sonras› için ise 100-150 ng/ml olarak belirlendi.
65’i erkek, 115 çocuk, çal›ﬂmaya al›nd›. Transplantasyon s›ras›ndaki ortalama
yaﬂ 11.7 ± 3.9 y›l, median takip süresi ise 18 (1-216) ay idi. Olgular›n 76’s›
takrolimus, 24’ü siklosporin (CsA), ikisi sirolimus kullanmakta idi. 13 olgu ise
de¤iﬂik zamanlarda takrolimus ve siklosporin kullanm›ﬂt›. Ayr›ca, tüm olgularda
mikofenolat mofetil ve glukokortikoid kullan›ld›.
BK viremi, 42 (%36.5) çocukta, ortalama 6. ayda (1 hafta-49 ay) gözlendi;
olgular›n yar›s›nda sadece bir kez gözlendi. Takrolimus ve CsA kullan›m›
aras›nda viremi s›kl›¤› aç›s›ndan fark gözlenmedi. BK virüri 63 olguda (%54.8)
ortaya ç›kt›; yine yar›s›nda sadece bir kez gözlendi. Siklosporin kullanan olgularda
virüri s›kl›¤› takrolimus kullananlara gore daha fazla idi (%79.2 ve %43.4,
p=0.002); ancak, tekrarlay›c› virüri s›kl›¤›, iki ilaç grubunda benzerdi (%29.2
ve %24.3). Kesin BKV nefropati (biyopsi-tan›l›) 4 (%3.5), olas› BKV nefropati
ise 14 (%15.7) olguda geliﬂti. ‹statistik olarak anlaml› olmasa da, BKV nefropati
s›kl›¤›n›n takrolimus kullananlarda daha fazla oldu¤u gözlendi (kesin nefropati
takrolimus ve CsA kullananlarda s›ras›yla %3.9 ve %0; olas› nefropati takrolimus
ve CsA kullananlarda s›ras›yla %13.2 ve %8.3).
Siklosporin kullananlarda BKV virürinin daha s›k olmas›na karﬂ›n takrolimus
kullananlarda ise BKV nefropatinin daha s›k olmas›, takrolimusun BKV nefropati
için risk faktörü olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür.

The aim of this study was to analyze the prevalance and risk factors for BK
viruria, viremia and nephropathy in children who underwent renal transplantation.
Urine and blood samples were collected for BKV PCR biweekly for the first
three months, monthly between 3-6 months and trimonthly thereafter. The
target plasma levels of tacrolimus was 10-20 ng/ml for the first 6 months and
5-10 ng/ml thereafter; for cyclosporine 300-350 ng/ml for the first 3 months,
250-300 ng/ml between 3-6 months, 150-250 ng/ml for 6-12 months and 100150 ng/ml thereafter.
115 children, 65 boys and 50 girls, were enrolled in the study. Mean age at the
time of transplantation was 11.7 ± 3.9 years and median follow-up period was
18 (1-216) months. 76 children were receiving tacrolimus, 24 cyclosporine
(CsA) and two sirolimus; 13 patients received both tacrolimus and CsA at
different periods because of adverse effects of either drug. Also, all children
used mycophenolate mofetil and glucocorticoids. BK viremia was observed in
42 of all children (36.5%) within a median time of 6 months (1 week-49
months); however it was transient in half. No statistically significant difference
was found between viremia of patients receiving tacrolimus and CsA. BK viruria
occurred in 63 of all patients (54.8%); it was transient in half. Patients using
cyclosporine had more viruria than that using tacrolimus (79.2% vs 43.4%,
p=0.002); however, sustained viruria was similar between the two groups (29.2%
vs 24.3%, p>0.05). Definite nephropathy (biopsy-proven) was observed in 4
(3.5%) and probable BKV nephropathy in 14 (15.7%) of all cases. Although
not statistically significant, nephropathy was more common in patients receiving
tacrolimus than CsA (3.9% vs 0% and 13.2% vs 8.3% for definite and probable
nephropathy, respectively).
It seems that tacrolimus may be a risk factor for BKV nephropathy in pediatric
renal transplantation.
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Renal Transplantasyon Al›c›lar›nda Anti-HLA Antikor S›kl›¤› ve Belirleyici
Faktörler

Anti-HLA Antibody Status After Kidney Transplantation
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Giriﬂ: Renal transplantasyon sonras›nda greft kayb›n›n en önemli nedeni kronik
allograft nefropatidir (KAN). KAN geliﬂiminde immünolojik ve immünolojik
olmayan faktörler rol oynar. ‹mmünolojik faktörlerin baﬂ›nda de-novo oluﬂan
anti-HLA antikorlar› ve buna ba¤l› kronik immün hasar gelmektedir. Bu
çal›ﬂmada renal transplantasyon sonras›nda halen izlemde olan hastalarda denovo anti-HLA antikor geliﬂimi s›kl›¤›n› ve bunu etkileyen faktörleri ortaya
ç›karmay› amaçlad›k.
Metot: Bu çal›ﬂmada Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinde halen transplantasyon
poliklini¤i takibinde olan ve 6-120 ay nakil sonras› süreye sahip hastalar çal›ﬂmaya
al›nd›. Hastalar›n tümüne 3’lü immünsüpresyon uygulanmaktayd›. Çal›ﬂmadan;
diyalize dönen hastalar, takipte kaybolan hastalar, çal›ﬂmaya kat›lmak istemeyen
hastalar, transplantasyon öncesi anti-HLA antikorlar› olan hastalar, 120 aydan
daha önce transplantasyon olanlar ve transplantasyon öncesi PRA durumu
bilinmeyen hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›lar. Anti-HLA antikorlar› Luminex
yöntemi ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Toplam 91 (64 E, 27 K) hasta analize al›nd›. 71 canl›dan 20
kadavradan renal transplantasyon yap›lan hastalar›n posttransplant takip süreleri
38±31 ay idi. Ortalama mismatch say›s› 2.8±1.4 olup ortalama kreatinin düzeyi
1.2±0.4 mg/dl, tahmini glomerüler filtrasyon h›z› 68±19 ml/dk, biyopsi kan›tl›
akut rejeksiyon %15.2 ve donör yaﬂ ortalamas› 45±14 idi. Yap›lan incelemede
toplam 12 hastada anti-HLA antikor varl›¤› ortaya kondu (%13.1). Anti-HLA
antikorlar› olan grup ile olmayan grup de¤erlendirildi¤inde s›ras›yla; tahmini
GFR 58±26 ile 69±18 ml/dk (p=0.05), Canl›/Kadavra 5/7 ve 66/13, p=0.004,
akut rejeksiyon 6/12 (%50) ve 8/79 (%10.1), p=0.002, anlaml› risk faktörleri
olarak saptand›. Yap›lan çok de¤iﬂkenli analizde her iki faktörün de anti-HLA
antikor geliﬂimi için ba¤›ms›z risk faktörleri (Kadavradan transplantasyon
p=0.008), (Akut rejeksiyon p=0.004) oldu¤u ortaya kondu.
Sonuç: Renal transplantasyon sonras› anti-HLA antikorlar› stabil renal fonksiyona
sahip hastalarda gözlenebilmekte ve kadavradan transplantasyon ve akut rejeksiyon
varl›¤› bu antikorlar›n gözlenmesinde önemli risk faktörleridir.

Kenan Keven1, Burak Suvak1, ﬁule ﬁengül1, Türker Duman2, Hüseyin Tutkak1
Ankara University School of Medicine, Nephrology, Ankara, Turkey
2
Ankara University School of Medicine, Immunology, Ankara, Turkey

Introduction: Chronic allograft nephropathy (CAN) is the major cause of
allograft failure. Both immunological and non-immunological factors are
important for development of CAN. In immunological factors, the emergence
of de-novo anti-HLA antibody can be important and it can cause to chronic
allo-immune response and allograft failure. In our study, we aimed to evaluate
frequency of anti-HLA Ab development and related factors in stable kidney
allograft recipients.
Method: We enrolled kidney allograft recipients who have been on outpatient
clinic. The patients had kidney transplantation 6-120 months before. All patients
were on triple immunsuppressive treatment. The patients; return to dialysis,
lost to follow up, do not wish to enroll, pretransplant anti-HLA Ab positive
patients, were excluded. Anti-HLA Ab were evaluated by Luminex.
Results: 91 (64 M, 27 F) patients were evaluated. 71 were living related and
20 were deceased donor kidney recipients. Post-transplantation follow up was
38±31 months. The mean mismatch were 2.8±1.4 and mean creatinine level
was 1.2±0.4 mg/dl, estimated GFR was 68±19 ml/min. Biopsy proved acute
rejection was %15.2 and donor age was 45±14. In these patients, 12 patients
were found to have anti-HLA Ab (%13.1). The patients who had anti-HLA Ab
positive and negative groups were further analysed; eGFR 58±26 and 69±18
ml/min (p=0.05), Living/Deceased 5/7 and 66/13, (p=0.004), acute rejection
6/12 (%50)and 8/79 (%10.1),( p=0.002), were the significant risk factors for
development of anti-HLA Ab after transplantation. In multivariate analyses,
both donor source and acute rejection were the independent risk factors (Deceased
transplantation p=0.008), (Acute rejection p=0.004).
Conclusion: Anti-HLA Ab can be emerged in 13% of allograft recipients and
it is associated with previous acute rejection and deceased donor kidney
transplantation. More interestingly, anti-HLA Ab can be seen in patients with
stable renal function and the patients who did not have any previous rejection.
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Böbrek Nakli Hastalar›nda Akut Rejeksiyon Geliﬂiminde CTLA-4 Tek Gen
Polimorfizmlerinin ve Soluble CTLA-4 Düzeylerinin Rolü Var m›d›r? 

The Role of CTLA-4 Single Nucleotid Polymorphisms and Soluble
CTLA-4 Levels on Acute Rejection in Kidney Transplantation 
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Amaç: Sitotoksik T-lenfosit antijeni (CTLA-4), CTLA-4/CD28/B7 yola¤›nda
T hücre yan›t›n› bask›layan bir hücre yüzey proteinidir. CTLA-4 gen
polimorfizmlerinin otoimmün hastal›klarla iliﬂkisi ortaya konmuﬂ olmas›na
ra¤men transplant immünolojisinde akut rejeksiyon geliﬂim üzerine etkileri net
de¤ildir.
Bu çal›ﬂmada böbrek nakli hastalar›nda CTLA-4 tek gen polimorfizmlerinin
(SNP) ve soluble CTLA-4 (sCTLA-4) düzeylerinin akut rejeksiyon geliﬂimindeki
rolü araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmaya canl›dan böbrek nakli yap›lm›ﬂ 96 hasta dahil edildi.
Hastalar akut rejeksiyon (AR) geçirip geçirmemesine göre 2 gruba ayr›ld›; Akut
rejeksiyon geçiren 49 hasta (Grup 1) ile, bu grupla yaﬂ, cinsiyet, HLA-missmatch,
immünsüpresif protokoller aç›s›ndan benzer 47 hastal›k (Grup 2) akut rejeksiyon
geçirmeyen bir kontrol grubu oluﬂturuldu. Ayr›ca genel popülasyonda SNP
s›kl›¤›n› yans›tmas› amac›yla sa¤l›kl› kontrol grubu oluﬂturuldu (Grup 3;n=50).
CTLA-4 polimorfizmleri, PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism)
yöntemiyle genotiplendirildi ve -318C/T, +49A/G,-1661A/G, CT60A/G
bölgelerindeki SNPler bak›ld›. sCTLA-4 düzeyleri ELISA yöntemiyle saptand›.
Bulgular: Grup1 ve Grup 2; demografik ve klinik özellikler aç›s›ndan iki grup
aras› anlaml› fark yoktu (Tablo 1).
Belirtilen 3 grup aras›nda genotip ve allel s›kl›¤› aç›s›ndan +49A/G,-1661A/G,
CT60A/G pozisyonlar›nda tek nükleotid polimorfizmlerinde anlaml› farkl›l›k
yoktu.
Fakat promotor bölgedeki -318C/T, tek nükleotid polimorfizmi, akut rejeksiyon
olan grupta, akut rejeksiyon olmayan gruba göre 3 kat (p<0,011, OR 4,3;
95%CI), sa¤l›kl› kontrol grubuna göre ise 2 kat (p<0,021, OR 3,5; 95%CI)
istatistiksel olarak anlaml› düzeyde daha s›k olarak bulundu. Bu bulguya ek
olarak -318 pozisyonunda T alleli varl›¤›n›n rejeksiyon grubunda, rejeksiyon
olmayan gruba göre anlaml› düzeyde (14% vs 5%, p<0,017, OR 3,7; 95%CI)
daha fazla görüldü¤ü bulundu (Tablo 2). Her 3 grup aras›nda sCTLA-4 düzeyleri
aç›s›ndan ise anlaml› farkl›l›k saptanmad›.
Sonuç: Akut rejeksiyon geçiren böbrek nakli hastalar›nda; CTLA-4 geni,
promotor bölgede -318 pozisyonunda C/T tek nükleotid polimorfizmi ve bu
pozisyonda T alleli varl›¤› anlaml› olarak yüksek oranda bulunmuﬂtur. Bu veriler
akut rejeksiyon geliﬂiminde CTLA-4 tek gen polimorfizmlerinin rol oynayabilece¤ini
düﬂündürmektedir.

Introduction: Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) is a cell surface
protein downregulate the T-cell response at CTLA-4/CD28/B7 pathway. Recent
studies have revealed that CTLA-4 gene polymorphisms are related to autoimmune
diseases, but its role in allograft celluler rejection is still unclear.
The aim of this study was to investigate possible role of CTLA-4 gene single
nucleotid polymorphisms (SNP); -318C/T, +49A/G,-1661A/G, CT60A/G
and soluble CTLA-4 (sCTLA-4) levels in kidney transplant (KTx) rejection.
Methods: The study was conducted on a total of 96 living-related KTx recipients
and these patients were divided into two subgroups: Group1; acute rejection
group (AR,n=49) Group2; none rejection group (NAR, n=47). A healthy control
group (Group 3: n=50) was also used.
All CTLA-4 polymorphisms were determined by restriction fragment length
polymorphism (RFLP) with the use of appropriate digestion enzymes. sCTLA4 levels were determined by ELISA.
Results: G1 and G2 baseline characteristics were similar for age, gender and
HLA- mismatch also there was no difference between induction and maintaince
immunsupresion as shown in table 1.
Genotype and allel frequencies among the three mentioned groups were showed
similar distributions for SNP; +49A/G,-1661A/G, CT60A/G and no statistical
differences were observed. But for -318C/T polymorphism, it was more than 3
times frequent in rejection group as compared with non-rejection group (p<0,011,
OR 4,3; 95%CI) and also it was 2 times frequent than the healthy control grup.
There was significant difference between G1 and other groups.
Additionaly at position -318 T allele frequency was significantly higher at the
rejection group compared with the non-rejection group (14% vs 5%, p<0,017,OR
3,7; 95%CI) (Table 2). There was no significant difference between three groups
for sCTLA-4 levels.
Conclusion: CTLA-4, single nucleotide polymorphism at -318C/T that located
within the promotor region of the gene and having T allele in this location is
associated with increase risk of acute rejection.

Tablo 1. Gruplar aras› bazal demografik ve immünsüpresif protokol karﬂ›laﬂt›rmas›

Table 1. Baseline characteristics and immunosupresive protocols of study groups

Grup 1 n=49 Grup 2n=47 Grup 3 n=50 p/G1 vs G2 p/G1 vs G3

Grup 1 n=49 Grup 2n=47 Grup 3 n=50 p/G1 vs G2 p/G1 vs G3

Yaﬂ (ortalama-y›l) 38,1 ±13,8

34,5 ±10,4

34,2±6

0,154

0,155

Mean age (years)

38,1 ±13,8

34,5 ±10,4

34,2±6

0,154

0,155

Cinsiyet (Erkek)

37 - %77,6

35 - %74,5

26- %52

0,725

p<0,006

Gender (male)

37 - 77,6%

35 - %74,5

26- %52

0,725

p<0,006

Diyaliz süresi

25,3±31,4 ay 25,8±12,3ay NA

0,879

NA

Dialysis duration (months) 25,3±31,4 ay 25,8±12,3ay NA

0,879

NA

NA

0,352

NA

Induction protocol

NA

0,352

NA

NA

0,294

NA

NA

0,358

NA

‹ndüksiyon
*ATG

%9,8

%17

*ATG

9,8%

%17

*Basiliximab

%63,3

%53

*Basiliximab

63,3%

%53

*Dacluzimab

%18,4

%13

*Dacluzimab

18,4%

%13

*Calcinorin inhibitor

47%

%59

*m-TOR inhibitor

53%

%41

HLA-Missmatch

2,98 ±1,1

2,77 ±1,1

‹dame tedavi

NA

*Kalsinörin inh.

%47

%59

*M-TOR inh

%53

%41

Total missmatch

2,98 ±1,1

2,77 ±1,1

0,294

NA

0,358

NA

NA

Tablo 2. CTLA-4 genotip s›kl›¤›n›n da¤›l›m›

Table 2. CTLA-4 genotype frequency distribution

Grup 1
(AR) N=49

Grup 2
(NAR) N=47

Grup 3
CONTROL N=49

C/C

35 (71%)

43 (91%)

44 (89%)

C/T

14 (29%)

4 (9%)

5 (11%)

T/T

0

0

0

C

0,840

0,950

0,890

T

0,160

0,050

0,110

P/OR
G1vsG2

GROUP 1
(AR) N=49

GROUP 2
(NAR) N=47

GROUP 3
CONTROL N=49

C/C

35 (71%)

43 (91%)

44 (89%)

C/T

14 (29%)

4 (9%)

5 (11%)

T/T

0

0

0

C

0,840

0,950

0,890

T

0,160

0,050

0,110

P/OR
G1vsG3

-318C/T

P/OR
G1vsG2

P/OR
G1vsG3

p<0,011 / 4,3

p<0,021 / 3,5

p<0,017 / 3,7

NS

-318C/T
p<0,011 / 4,3

p<0,017 / 3,7

p<0,021 / 3,5

NS
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Böbrek Nakli Al›c›lar›nda Glutatyon S-Transferaz Enzim Polimorfizmlerinin
ve GST T1 Polimorfizimine Karﬂ› Geliﬂen Antikorlar›n Allogreft
Fonksiyonlar› Üzerindeki Etkileri

The Roles of Glutathione S-Transferase Polymorphisms and Antibodies
Against GSTT1 on Allograft Outcome in Renal Transplant Recipients
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Bilim Dal›, ‹stanbul
Giriﬂ: Glutatyon S-transferaz (GST) enzim sistemi böbrek nakli al›c›lar›nda
immünsüpresif ilaçlar›n neden oldu¤u toksisiteyi önlemede önemli rol
oynamaktad›r. Öte yandan, greft üzerinde eksprese olmuﬂ GST’a karﬂ› al›c›da
antikor yan›t› oluﬂtu¤unda, bu antikorlar›n ciddi greft disfonksiyonuna yol
açabilece¤i düﬂünülmektedir. Bu çal›ﬂman›n amac›, GST enzimi polimorfizmleri
ve anti-GSTT1 antikorlar› ile böbrek nakli sonras›nda akut veya kronik rejeksiyon
geliﬂimi aras›ndaki olas› iliﬂkiyi araﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmam›za canl› vericiden ilk kez böbrek nakli yap›lm›ﬂ 122 hasta
(44 kad›n, 78 erkek; 35±11 [18-60] yaﬂ) ve 173 kontrol dahil edildi. Hasta grubu
nakil sonras› akut rejeksiyon ata¤› geçiren 25 hasta, kronik rejeksiyon saptanm›ﬂ
olan 32 hasta ve nakil sonras› rejeksiyon ata¤› geçirmemiﬂ stabil greft fonksiyonlar›na
sahip 65 hasta olarak kategorize edildi. GSTM1 ve GSTT1 polimorfizmlerine
sekans spesifik primerler kullan›larak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile
bak›ld›. GSTP1 polimorfizmine PCR-RFLP yöntemi ile bak›ld›. Anti-GSTT1
antikoru ELISA yöntemi ile araﬂt›r›ld›.
Bulgular: Al›c›, donör ve kontrol gruplar›nda GSTT1, GSTM1, GSTP1
polimorfizmlerinin allel ve genotip s›kl›¤› de¤erlendirildi¤inde gruplar aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›. GST polimorfizmleri ve GSTT1 donör/al›c›
uyumsuzlu¤u aç›s›ndan akut rejeksiyon geçiren ve geçirmeyen gruplar
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda anlaml› bir fark saptanmad›. Akut rejeksiyon
ata¤› geçirmiﬂ olan 25 hastan›n 4’ünde (%16) akut antikor arac›l›kl› rejeksiyon
geliﬂti. Tüm hasta grubunda GSTT1 null genotipine sahip olanlar toplam 46
hastada anti-GSTT1 antikoru araﬂt›r›ld› ve 12’sinde saptand›. K›rkalt› hastadan
akut rejeksiyon ata¤› geçiren 8 hastan›n 5’inde (%62.5) anti-GSTT1 antikoru
saptan›rken, akut rejeksiyon geçirmeyen 38 hastan›n 7’sinde anti-GSTT1 antikoru
saptand› (p=0.01). ‹mmünsüpresif tedavi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde antiGSTT1 antikorunun kalsinörin inhibitörü olarak siklosporin A tedavisi alan
grupta takrolimus alan gruba k›yasla istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂamasa da daha
s›k saptand›¤› görüldü (s›ras› ile %38.1 ve %14.3, p=0.07).
Sonuç: Bu çal›ﬂma, böbrek nakli sonras›nda HLA sistemi d›ﬂ›nda GSTT1
proteini gibi di¤er antijenlerin de alloimmün yan›t için hedef olabilece¤ini
göstermektedir. Anti-GSTT1 antikorlar› grefta karﬂ› geliﬂen immün yan›tta
önemli bir rol oynayabilir.

Sebahat Usta Akgül1, Yaﬂar Çal›ﬂkan2, Fatma Savran O¤uz1, Ayd›n Türkmen2,
Mehmet ﬁükrü Sever2
1
Department of Medical Biology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul
University, Istanbul, Turkey
2
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Istanbul Faculty of
Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Background: Glutathione S-transferases (GSTs) are important in protection
against toxicity caused by immunosuppressants in renal transplant recipients.
In addition, antibodies against GSTT1 expressed on the graft may induce an
antibody response leading to a severe graft dysfunction. The purpose of the
present study is to demonstrate the possible associaton of GSTT1, GSTM1,
GSTP1 polymorphisms and anti-GSTT1 antibodies with the development of
acute or chronic rejection after renal transplantation.
Methods: The study included 173 controls and 122 first renal transplant
recipients (44 female, 78 male; 35±11 [18-60] year) categorized into 65 stable
graft function, 25 acute rejection episodes and 32 chronic rejection. Polymerase
chain reaction (PCR) with sequence specific primers used to detect GSTM1
and GSTT1 polymorphisms. GSTP1 region tested by PCR-RFLP method. AntiGSTT1 antibody detection performed by ELISA.
Results: There were no differences among the recipient, donor and control
groups with regard to allele and genotype frequencies of GST polymorphisms.
There were no differences between the rejection and non-rejection groups with
regard to GST polymorphisms and GSTT1 donor/recipient mismatch. Among
25 patients with acute rejection, 4 (16%) showed an acute antibody mediated
rejection. Anti-GSTT 1 antibody was examined in 46 patients and found positive
in 12 of them. Among these 46 patients 8 patients were developed acute rejection
and anti-GSTT1 antibody was positive in 5 of them (%62.5) while it was positive
in 7 of the 38 patients (%18) without acute rejection (p=0.01). When the more
immunosupressive regimens were assessed, anti-GSTT1 antibodies were detected
more frequently under cyclosporine A treatment (14.3%) than tacrolinus based
treatment (%38.1) (p=0.07).
Conclusion: This study also has shown that, besides HLA system other antigens,
such as GSTT1 protein could be the target of alloimmune response after renal
transplantation. This fact suggests a potential role of the GSTT1 system in antigraft immune response.
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Akut Geliﬂen Böbrek Yetersizli¤inin S›kl›kla Gözden Kaçan Nedeni:
Leptospiroz

Kontrastl› Tetkik Sonras› Eﬂ Zamanl› Geliﬂen, Kontrast Nefropatisi ve
Akut Pankreatit: Olgu Sunumu

Özlem Harmankaya Kaptano¤ullar›, Kayhan Ertürk, Burcu Savur
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar›, ‹stanbul

ﬁahin Do¤anay1, Mehmet Çoban2, Ümit Yavuz Malkan1, ‹hsan Ergün3, Ayla San3,
Halil De¤ertekin2
1
Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
2
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Giriﬂ: Leptospiroz spiroket ailesinden leptospira cinsi bakterilerle oluﬂan bir
enfeksiyondur. Hastal›k hayvanlardan insanlara bulaﬂan, yayg›n, genellikle teﬂhis
konamayan ve s›k rastlanan hastal›klardan biridir. Hafif grip benzeri bir hastal›ktan
akut hayat› tehdit edici formlara kadar de¤iﬂkenlik gösteren klinik seyri vard›r.
Leptospirozun en ciddi formu olan Weil hastal›¤› sar›l›k, karaci¤er ve böbrek
fonksiyon bozuklu¤u, hemorajik diyatez ve yüksek mortalite ile karakterizedir.
Olgu: 45 yaﬂ›ndaki erkek hasta ateﬂ, ikter, halsizlik, bilinç de¤iﬂikli¤i ﬂikayetleri
ile acil servise getirildi. Acilde yap›lan ilk tetkiklerde hastan›n renal ve hepatik
fonksiyonlar›nda bozulma saptand›. Bu durumu aç›klayacak olan hastal›klar
aras›nda ay›r›c› tan› yap›l›rken hastan›n anamnezinde sosyoekonomik durumunun
bozuk oldu¤u ve evinde fare bulundu¤u dikkat çekti.
Fizik muayenesinde, ateﬂ 38°C, nab›z 100/dakika, kan bas›nc› 110/70 mmHg
olarak saptand›. Genel durum kötü, bilinci bulan›k idi. Skleralar ikterik,
konjunktivalar ve dil hiperemikti. Vücutta yayg›n ikter ve kaﬂ›nt›ya ba¤l›
ekskoriasyon izleri mevcuttu. Hepatosplenomegali saptand›. Di¤er sistem muayene
bulgular›nda özellik yoktu.
Hastan›n karaci¤er ve böbrek fonksiyonlar›ndaki eﬂ zamanl› bozulma,
trombositopeni ve ateﬂ gibi bulgular›n yan›nda ev ortam›nda fare varl›¤› leptospiroz
tan›s›n› düﬂündürdü. Hastadan leptospira icterohemoragica antikorlar› IgM ve
IgG gönderildi. IgM>100 (N:5-15) ve IgG>15 (N<5) olarak bulundu.
Hastaya penisilin G (2 milyon U x 4 /gün) tedavisine baﬂland›. Tedaviye 14
gün boyunca devam edildi. Hastaya ayn› zamanda rehidrasyon tedavisi uyguland›.
Hastanede kal›ﬂ süresince hastaya 6 defa hemodiyaliz uyguland›. Hastan›n idrar
ç›k›ﬂ›nda azalma olmad›. Hastan›n 10 gün süren hematürisi ve 6 gün süren
melenas› oldu. Trombosit say›s› 10000/mm3’e kadar düﬂen hastaya toplam 6
ünite trombosit süspansiyonu verildi. Hastan›n 4 g/dl’ye kadar düﬂen hemoglobin
seviyesi için 4 U eritrosit süspansiyonu verildi. Hastan›n 15 gün içinde böbrek
fonksiyonlar› normale döndü. Hasta yat›ﬂ›n›n 15. gününde taburcu edildi.
Özellikle sosyoekonomik düzeyi düﬂük yerleﬂim bölgelerinde ateﬂ, ikter ve akut
geliﬂen böbrek yetersizli¤i ile baﬂvuran hastalarda ay›r›c› tan›da leptospiroz da
akla getirilmelidir. Bu hastal›k ay›r›c› tan› olarak düﬂünülmedi¤inden s›kl›kla
gözden kaçmaktad›r.

PS/GN-039
Rabdomiyolize Ba¤l› Akut Böbrek Yetmezli¤iyle Gelen Hemorajik Ateﬂin
Nadir Bir Nedeni: Leptospiroz
Ali Kemal Kadiro¤lu1, Mustafa Kemal Çelen2, Zülfükar Y›lmaz3, Hasan Kayabaﬂ›1,
Yaﬂar Y›ld›r›m 1 , Necip Nas 4 , Sema Tanr›kulu 4 , Mehmet Emin Y›lmaz 1
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Tablo 1. Laboratuar de¤erleri
Hb/Hct

14/42.5

Lökosit (/mm3)

13600

Trombosit (/mm3)

64000

Total bilirubin (mg/dl)

22.2

Direkt bilirubin (mg/dl)

20.6

Üre (mg/dl)

302

Kreatinin (mg/dl)

6.8

Kreatinin kinaz (U/It)

282

AST (‹U/lt)

69

ALT (‹U/lt)

59

Protrombin zaman› (saniye)

14

INR

1.2

C-reaktif protein (mg/dl)

95.5

Total protein/Albümin

4.6/1.4

Tam idrar tahlili

Dansite 1030, albümin eser, 54 eritrosit, 18 lökosit

44

Giriﬂ: Radyokontrast nefropatisi hastane içi geliﬂen akut böbrek yetmezliklerinin
en s›k 3. nedenidir. Hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas›na ve ciddi morbidite
art›ﬂ›na neden olmaktad›r. Son zamanlarda literatürde kontrast madde olarak
gadolineum ve iodiksanol kullan›m› sonras› akut pankreatit olgular› rapor
edilmektedir.
Olgu: 20 y›ld›r kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› öyküsü olan 78 yaﬂ›nda erkek
hasta nefes darl›¤›, öksürük, balgam yak›nmalar› ile acil servise baﬂvurdu. Kan
gaz›nda hipoksemi ve hipokapnisi olmas› nedeniyle pulmoner emboli ay›r›c›
tan›s› amac›yla hastaya iyoheksol kullan›larak kontrastl› toraks tomografisi çekildi.
Hastaneye baﬂvuru s›ras›nda kretinin de¤eri: 1.17 mg/dL olan hastan›n 3. günde
kreatinin düzeyi 3.61 mg/dl’ye yükseldi. Hastada eﬂ zamanl› s›rta yay›lan kar›n
a¤r›s› ortaya ç›kt›. Yap›lan incelemelerinde amilaz: 1481 U/L (28-100), lipaz:1221
U/L (0.01-190), kontrasts›z çekilen abdominal BT de pankreatit ile uyumlu
bulgular mevcut idi.
Sonuç: Kontrast maruziyeti sonras› akut pankreatit geliﬂme nedeni ile ilgili öne
sürülen patogenetik mekanizma; kontrast maddeye ba¤l› hiperviskozitenin
pankreas›n kan ak›m›n› azaltmas› olarak öne sürülmekle birlikte kesin neden
ortaya konamam›ﬂt›r. Daha önce gadolineum kullan›m› ile eﬂ zamanl› kontrast
nefropatisi ve akut pankreatit geliﬂimi bildirilmekle birlikte, yukar›da sundu¤umuz
vaka iyoheksol sonras› eﬂ zamanl› kontrast nefropati ve akut pankreatit geliﬂen
literatürdeki ilk vakad›r. Kontrast maruziyeti sonras› kar›n a¤r›s› geliﬂen hastalarda
akut pankreatit tan›s› ak›lda tutulmal›d›r.

27th

Amaç: Rabdomiyolize ba¤l› akut böbrek yetmezli¤iyle yat›r›lan ancak takiplerinde
yüksek ateﬂ, ciltte yayg›n ekimoz ve karaci¤er enzim yüksekli¤i olan hastada tespit
edilen leptospiroz vakas›n› sunmak.
Olgu: 59 yaﬂ›nda, çiftçi, erkek hasta ani baﬂlayan kas güçsüzlü¤ü, yüksek ateﬂ,
idrar›n k›rm›z› renkte olmas› ve idrar miktar›nda azalma ﬂikayetleri ile yat›r›ld›.
Hastan›n yat›ﬂ› esnas›nda, TA: 165/95 mmHg, ateﬂ: 37.9°C idi. Laboratuar›nda;
hemoglobin:13.4g/dl, WBC:6740/mm3, trombosit: 167.000/mm3, üre:81mg/dl,
kreatinin:7.18mg/dl, potasyum:4.8mEq/L, albümin: 3.04 g/dl, kalsiyum:7.8
mg/dl, AST:913, ALT:739, LDH;1984, CK:4267ng/ml, miyoglobulin 800
ng/ml idi. ‹drar tetkikinde, dansite 1012, pH, 7, protein:++ idi. ‹drar ç›k›ﬂ›:
400 cc/gün, CVP: 0 cmH20 idi. Bat›n-Pelvik USGde; karaci¤er parankim ekosu
grade-1 artm›ﬂ, her iki böbrek boyutlar› büyümüﬂ, parankim ekolar› grade-1
artm›ﬂt›. Dalak büyük, perihepatik ve perisplenik hafif-orta düzeyde s›v› koleksiyonu
saptand›. Hasta, mevcut klini¤ine ba¤l› olarak rabdomiyoliz ön tan›s› ile takip
edilirken vücudunda yayg›n ekimotik alanlar görüldü. Hasta yayg›n intravasküler
koagülasyon yönünden tetkik edildi, sonuçlar normal s›n›rlardayd›. Hasta
yak›nlar›ndan ﬂüpheli kene ›s›r›¤› anamnezi al›n›nca K›r›m Kongo Kanamal›
Ateﬂi düﬂünülerek hasta izole edildi ve ELISA yöntemiyle serum çal›ﬂ›ld› sonuç
negatif geldi. Daha sonra Leptospira immunglobulin-M EL‹SA yöntemiyle
çal›ﬂ›ld›, 14.23 COI (+) olarak geldi.
Sonuç: Rabdomiyoliz bulgular›yla karﬂ›m›za gelen akut böbrek yetmezlikli
hastalarda ateﬂ ve ekimoz eﬂlik ediyorsa mutlaka leptospiroz ay›r›c› tan›da
düﬂünülmelidir.
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Böbrek Yetmezli¤i Olan Chilaiditi Sendromu: Bir Olgu Sunumu
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Taner Baﬂtürk , Abdülkad›r Ünsal
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Ba¤c›lar E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji, ‹stanbul
2
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
79 yaﬂ›ndaki bir kad›n ilerici bir anoreksiya ile baﬂvuran, 48 saattir devam eden
bulant›, kusma ﬂikayeti ile acil dahiliye poliklini¤ine baﬂvurdu. Hasta dehidrate
idi, ateﬂ yoktu. Fizik muayenesinde TA:80/50 mmHg, kar›n hafif distandü,
hepatosplenomegali yoktu.
Anemnezinde ciddi duodenit, kar›n a¤r›s›, hipertansiyon ve kronik böbrek
hastal›¤› oldu¤u sapatand›. Laboratuar çal›ﬂmalar› sonucunda serum üre: 142
mg / dl (0-71mg/dl), serum kreatinin düzeyi 4,05 mg (3.5-5mg/dl) serum ürik
asit düzeyi 10,2 mg / (normal 0-5,7 mmol dl / L), serum potasyum düzeyi 3,56
mmol / L (3,5-5,0 mmol normal / L), serum sodyum düzeyi 148 mmol/ L
(136-145 mmol normal / L), serum bikarbonat düzeyi 25,7 (normal: 18-22mmol
/ L), pH 7,42 (7,35-7,45) saptand›. Hasta kronik böbrek hastal›¤› tan›s›yla
hastaneye yat›r›ld›. Hasta intravenöz s›v›lar ve laksatif verildi. Renal USG’de
böbrekler normalden küçük, ekojeniteleri artm›ﬂ, kortikal kal›nl›klar› azalm›ﬂ
izlendi ve bunun kronik bir süreci iﬂaret etti¤i düﬂünüldü. Akci¤er grafisi sa¤
hemidiyafragma alt›nda dilate kolon döngünün varl›¤›ndan kaynaklanan bir
yükselme görüldü. Bilgisayarl› tomografi (BT) kolon ve hepatodiyafragmatik
interpozisyonu saptand›. Kronik zeminde ABY ve Chiliaditi sendromu tan›s›
kondu. Hastaya intravenöz s›v›lar (1000-1500ml/gün) ve laksatif (laktüloz 1530ml/day) verildi. Hastada serum kreatinin düzeyi geriledi. 8. günde kreatinin
düzeyi 1,45 mg ile taburcu edildi.

Tablo 1. Laboratuar sonuçlar›
Serum üre

134 mg/gl

Serum kreatinin

5.5 mg/dl

Serum Ca

8.9 mg/dl

Eritrosit sedimentasyon h›z›

mm/saat

Lökosit

9.810/mm3

Hemoglobin

8.5 g/dl

Hematokrit

%24

Trombosit

348.000/mm3

Tam idrar tetkiki

2+ protein, idrar sedimentinde özellik yok

ANA, ANCA

Negatif

Viral seroloji

HBs Ag pozitif, Anti HBs negatif, Anti HCV negatif

Serum protein elektroforezi albümin %55.9, α1 %6.5, α2 %15.5, β1 %5.6, β2 %4.4 gamma globulin %12.1
‹drar protein elektroforezi

tubuler protein %81.3, albumin %7.4, tübüler %11.3

Serum immünelektroforezi

kappa 5.49 g/L (2-4.4), lambda 0.85 g/L (1.12.4) serum kappa/lambda 6.46 (1.35-2.65)

idrar immünelektroforezi

kappa 2020, lambda 25.2
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Nadir Bir Akut Böbrek Yetmezli¤i Nedeni: Miyelom Böbre¤i

Kolesterol Kristal Embolisi Sendromu: Olgu Sunumu

Ayﬂegül Oruç Koç, Nimet Aktaﬂ, Abdülmecit Y›ld›z, Cuma Bülent Gül,
Mustafa Güllülü
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Bursa

Belda Dursun 1 , Ayd›n Güçlü 1 , Ali R›za Aslan 1 , Neﬂe Çall› Demirkan 2 ,
Çi¤dem Berna Ege2, Berna ﬁanl› Erdo¤an3
1
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, Denizli

Giriﬂ: Multipl miyelom (MM), %10-20 oran›nda akut böbrek yetmezli¤ine
(ABY) neden olur. ABY, genellikle tübüluslerde proteinöz t›kaçlarla karakterize
miyelom böbre¤i (MB) ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kar. MM tan›s›nda serum protein
elektroforezinde M band› saptanmas› tan›da yard›mc›d›r. Baz› durumlarda M
band› tespit edilmeyebilir ve immunelektroforez ile kemik ili¤i (K‹) biyopsisi
tan› koydurucudur. Serum protein elektroforezinde M band› olmayan, MB’ne
ba¤l› ABY ile baﬂvuran olgu sunulmuﬂtur.
Olgu: Son 8 ayd›r s›rt ve gö¤üs a¤r›s› ﬂikayeti ile acil servise baﬂvuran hastada
kreatinin 5.9 mg/dl saptand›, ABY ile servisimize yat›r›ld›. Fizik muayene
normaldi. Laboratuar tetkikleri tabloda belirtilmiﬂtir. Böbrek biyopsisi yap›lan,
kreatininde progresif yükselme olan hastaya 30 mg/gün prednizolon baﬂland›.
Böbrek biyopsisinde immünfloresan inceleme normal, ›ﬂ›k mikroskopisinde
glomerüller normal görünümde, tübülüs lümenlerinde dilatasyon, proteinöz
materyal birikimi ve dev hücreler izlendi. Takiplerinde üremik semptomlar›
geliﬂince HD program›na al›nd›.
‹drar protein elektroforezi sonucuna göre malignite veya MM’a sekonder ABY
düﬂünülen hastan›n serum immünelektroforezinde kappa hafif zincir yüksekti.
Böbrek biyopsisi ek incelemesinde kappa hafif zincir pozitifti. Kemik ili¤i biyopsisi
plazma hücre infiltrasyonu gösteren normoselüler K‹ olarak raporland›.
ABY ve ﬂiddetli kemik a¤r›lar› ile baﬂvuran ve K‹ biyopsisi ile kappa hafif zincir
MM olarak de¤erlendirilen hastaya VAD protokolü baﬂland›, haftada 3 gün
rutin HD program›na al›nd›.
Tart›ﬂma: MM’da böbrek tutulumu s›kt›r. Genellikle monoklonal immünglobulin
hafif zincirleri sorumludur. %10-20 oran›nda ilk bulgu ABY olabilir. En s›k
neden MB’dir. Hastam›zda da böbrek biyopsisi MB’ni desteklemekteydi.
Vakalar›n %1-5 kadar›nda serum ve/veya idrar protein elektroforezinde M band›
görülmez. Serum ve/veya idrar immünelektroforezi ve K‹ biyopsisi tan›da
yard›mc›d›r. Hastam›zdada serum protein elektroforezinde M band› yoktu. K‹
biyopsisi ile MM tan›s› kesinleﬂtirildi.
Nedeni tespit edilemeyen, proteinürisi olan ABY hastalar›nda M band› olmasa
da MM akla gelmelidir ve serum/idrar immunelektroforez, gere¤inde K‹ biyopsisi
yap›lmal›d›r. Ayr›ca böbrek biyopsi bulgular›nda özellikle tübülüs lümenlerinde
yo¤un proteinöz içerikli materyalin varl›¤› ve tiroidizasyon bulgusu durumunda
vaka genç olsa bile plazma hücre hastal›klar› araﬂt›r›lmal›d›r.

Kolesterol kristal emboli sendromu (KKES) aterosklerotik plaklardan kopan
kolesterol kristallerinin arteriollerde embolizasyonu ile karakterizedir. Aﬂa¤›da
böyle bir olgumuz sunulmuﬂtur.
30 y›ld›r diyabeti, 20 y›ld›r hipertansiyonu olan 61 yaﬂ›nda kad›n hasta genel
durum bozuklu¤u nedeni ile hospitalize edildi. ‹skemik dilate kardiyomiyopati
nedeniyle asetilsalisilat, karvedilol, furosemid tedavisi alt›nda idi. Öyküsünden
1 y›l önce koroner arter bypass ameliyat› geçirdi¤i, 8 ay önceki koroner
anjiyografisinde LAD restenoz tespit edildi¤i ve 2 adet stent implante edildi¤i,
2 ay önce restenoz nedeni ile LAD distaline tekrar stent implante edildi¤i
ö¤renildi. Baﬂlang›çta normal s›n›rlarda iken yat›ﬂ›ndan iki gün sonra idrar
miktar›nda azalma ile birlikte CRP 30 mg/dL’ye, serum kreatinin de¤eri 3,2
mg/dL’ ye yükseldi. ‹drar sedimenti ATN ile uyumlu bulundu. Eﬂ zamanl›
olarak sa¤ ayak dorsalinde eritemli lezyon ortaya ç›kt› ve h›zla geniﬂleyerek
nekrotik görünüm kazand›. Hastan›n alt ekstremite doppler USG’si normal
olarak tespit edildi. Yap›lan cilt biyopsisinde dermis kapiller damar lümeninde
kolesterol kristal yar›¤› tespit edildi ve kolesterol kristal embolisi tan›s› konuldu.
Hastan›n takibinde nekrotik alanlar›n kas dokusu ve kemi¤e yay›lmas› nedeni
ile ortopedi taraf›ndan ampütasyon karar› al›nd›, hastaya dizüstü ampütasyon
yap›ld›. Takibinde semptomatik tedavi ile serum kreatinin de¤erleri 0,9 mg/dL’ye
geriledi. Hasta tedavisinin 2. y›l›nda nefroloji poliklini¤inde stabil olarak takip
edilmektedir.
Diyabet, hipertansiyon ve diffüz vasküler hastal›k iyatrojenik ve spontan KKES’in
baﬂl›ca risk faktörleridir. Bu gruptaki kiﬂilere tekrarlayan endovasküler giriﬂimler
uyguland›¤›nda KKES riski çok artmaktad›r.
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PS/GN-045

PS/GN-043
Böbrek Yetmezli¤i ile Prezente Olan Multiple Miyelom Vakalar›m›z
1

2

2

Aygül Özdemir , Mustafa Eren , Ramazan Çetinkaya
1
Antalya E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Antalya
2
Antalya E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Antalya
Giriﬂ: Multiple Myeloma (MM) plazma hücrelerinin kontrolsüz ço¤almas› ile
karakterize malign B hücre neoplazisidir. Hastal›¤›n semptomlar› ve klinik seyri
oldukça de¤iﬂkendir. Bunun nedeni MM’un sadece kemik ili¤i fonksiyonlar›nda
de¤il renal fonksiyonlar, immün fonksiyonlar ve elektrolit dengesinde de ciddi
bozulmaya neden olmas›d›r. Son 1 y›l içinde renal yetmezlikle presente olan
MM vakalar›m›z› sunarak hastal›¤›n bu yönünü hat›rlatmay› amaçlad›k.
Vaka: Birinci vaka; 57 yaﬂ›nda akut böbrek yetmezli¤i tan›s›yla servise yat›r›lan
erkek hastada, tam idrar tetkikinde +1 proteinürisi varken, spot idrarda 12
gr/gün proteinürisi oldu¤u için yap›lan böbrek biyopsisi sonucu “cast nefropatisi”
saptanmas› üzerine MM öntan›s› ile kemik ili¤i biyopsisi yap›ld› ve MM tan›s›
konuldu. ‹kinci vaka; 78 yaﬂ›nda, 3 ayd›r kronik böbrek yetmezli¤i tan›s›yla
hemodiyaliz program›nda olan erkek hasta; ﬂiddetli bel a¤r›s› ﬂikayeti üzerine
yat›r›ld›. Hastan›n hiperkalsemi ve sedimentasyon yüksekli¤i olmas› üzerine
kemik ili¤i ve immünfiksasyon incelemelerine göre MM tan›s› konularak
hematoloji klini¤ine devir edildi. Üçüncü vaka 78 yaﬂ›nda erkek hasta, kronik
böbrek yetmezli¤i tan›s›yla d›ﬂ merkezde 2 ayd›r hemodiyalize girmekteyken
ﬂiddetli kalça a¤r›s›, ateﬂ yüksekli¤i ﬂikayeti olmas› üzerine yat›r›ld›. Tetkiklerinde
üriner sistem enfeksiyonu ve hemodiyaliz kateteri tünel enfeksiyonu saptand›.
Çekilen MR’da plazmasitoma ile uyumlu kitlesel lezyon tespit edilmesi üzerine
MM yönünden tetkik edildi ve MM tan›s› konuldu. Dördüncü vaka; 73 yaﬂ›nda
erkek hasta, 1.5 y›ld›r kronik böbrek yetmezli¤i tan›s›yla kal›c› kateterden rutin
hemodiyalize girmekteyken ateﬂ yüksekli¤i ﬂikayeti üzerine kateter enfeksiyonu
öntan›s›yla servise yat›r›ld›. Hasta 5 y›ld›r MM hastal›¤› nedeni ile takip
edilmekteydi. Beﬂinci vaka; 53 yaﬂ›nda bayan hasta, ﬂiddetli bel a¤r›s› ﬂikayeti
ile baﬂvurdu.Tetkiklerinde böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk tespit edildi.
Hastada böbrek yetmezli¤ine eﬂlik eden patolojik kemik fraktürü ve pnömoni
tespit edildi. Öyküsünden 3 y›ld›r MM tan›s›yla takip edilmekte oldu¤u ö¤renildi.
PS/GN-044
Akci¤er Kanserine ‹kincil Geliﬂen Kresentik Glomerülonefrit Olgusu
Sibel Gökçay1, Koray Koray Uluda¤1, ‹pek Iﬂ›l2, Salih ‹nal1, Kürﬂat Öneç1, Yasemin Erten1
1
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
Maligniteye ikincil membranöz nefropati birçok kanserli hastada iyi tan›mlanm›ﬂ
bir tabloyken, kresentrik glomerülonefrit geliﬂimi çok daha az say›da bildirilmiﬂtir.
Kresentrik glomerülonefrit,kanser hastalar›nda kolayl›kla atlanabilen fakat do¤ru
tan› ile prognoz üzerinde etkili olunabilecek bir paraneoplastik tablodur.
Sunumuzda squamöz hücreli akci¤er kanseri tan›s› ile takipli hastam›zda geliﬂen
keresentrik glomerülonefrit tablosu bildirilmiﬂtir.
Vaka: 57 yaﬂ›ndaki onkoloji bölümü takibinde olan erkek hasta ünitemize son
1 ayd›r olan bacaklarda ﬂiﬂlik, iﬂtah kayb› ve çabuk yorulma ﬂikayetleri ile
baﬂvurdu. 2 y›l önce skuamöz hücreli akci¤er kanseri tan›s› alan hastaya, toplam
8 kür cisplatin ve paklitaksel kemoterapisi ve 5 günlük radyoterapi sonras›
hastal›¤›n stabil kald›¤› ö¤renildi. Tedavi bitiminde böbrek fonksiyonlar› normal
olan hastan›n hastaneye kabulünde yap›lan laboratuvar incelemesinde BUN 53
mg/dL, serum kreatinin de¤eri 4.87 mg/dL olarak ölçüldü. Hastan›n takiplerinde
serum kreatinin de¤eri 5.93 mg/dL ‘ye kadar yükseldi. 24 saatlik idrarda
proteinüri 3.4 gr/ gün tespit edildi. ‹drar sedimentinde bol miktarda dismorfik
eritrositler, eritrosit silendirleri ve her alanda bol miktarda lökosit görüldü.
Hastan›n serolojik tetkikleri normal bulundu. Renal ultrasonografide böbrek
boyutlar› ve parankim ekojenitesi normal s›n›rlarda tespit edildi.
Takiplerinde kreatinin de¤eri artan ve idrar ç›k›ﬂ›nda minimal azalma olan
hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›. Biyopsi sonucunda kronikleﬂme sürecinde
diffüz nekrotizan kresentrik glomerülonefrit ile uyumlu bulgular tespit edildi.
26 glomerülün 10’unda global glomerüloskleroz, 6 tanesinde sellüler kresent
formasyonu, 4 tanesinde fibrosellüler kresent formasyonu ve belirgin kronik
tubülointerstisyal zedelenme oldu¤u görüldü.
Taburcu edilen ve ayaktan takibe al›nan hastan›n ilerleyen günlerde renal
replasman tedavisine ihtiyac› geliﬂti ve rutin haftada üç gün hemodiyalize al›nmaya
baﬂland›.
Tart›ﬂma: Literatürde daha önce akci¤er kanseri ve kresentrik glomerülonefrit
beraberli¤i toplam 4 vaka bildirilmiﬂtir. Kresentrik glomerülonefrit tespit edilen
bu hastalar›n birinde küçük hücreli akci¤er kanseri, üçünde akci¤er ve bronﬂ
karsinomu saptanm›ﬂt›r. Sonuç olarak malign hastalarda akut böbrek yetmezli¤i
geliﬂiminde paraneoplastik olarak geliﬂen kresentik glomerulonefritler akla
getirilmelidir.
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ﬁiddetli Hiperkalsemi ve Akut Böbrek Yetmezli¤i: Olgu Sunumu
Habib Emre1, Yasemin Usul Soyoral1, Hüseyin Be¤enik1, Mehmet Naci Aldemir2,
Ahmet Cumhur Dülger3, Reha Erkoç1
1
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Van
2
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
3
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Gastroenteroloji Bilim Dal›, Van
Giriﬂ: Hiperkalsemi, serum kalsiyum (Ca) seviyesinin normal aral›¤›n›n üst
s›n›r›n›n üzerinde olmas›d›r. Hiperkalseminin en s›k görülen iki sebebi, primer
hiperparatiroidi ve neoplastik hastal›kt›r. Biz akut böbrek yetmezli¤i (ABY) ve
hiperkalsemi ile acil servise baﬂvuran olguyu sunduk.
Olgu: 37 yaﬂ›nda erkek hasta, acil poliklini¤ine halsizlik, iﬂtahs›zl›k, yayg›n
vücut a¤r›s›, ﬂuur bulan›kl›¤› ﬂikâyetleri ile baﬂvurdu. Hastan›n anamnezinde
son 3 ayd›r kilo kayb›, gece terlemesi ﬂikâyetleri mevcuttu. Öz ve soy geçmiﬂinde
özellik yoktu. Baﬂvuru esnas›nda genel durumu bozuk, ﬂuuru somnole, dezoryante
ve nonkoopereydi. TA: 90/60 mm/Hg, Nab›z: 110/dak. Ateﬂ 37,0 0C idi. Fizik
muayenesinde konjoktivalar soluktu. Di¤er sistemik muayenesi normal olarak
de¤erlendirildi. Laboratuar de¤erlerinde; düzeltilmiﬂ Ca: 20,0 mg/dL, fosfor:
3 mg/dL, parathormon (PTH): 61,8 pg/mL, albümin 3,03 g/dL, protein: 5,21
g/dL, kreatinin:2.69 mg/dL, laktik dehidrogenaz: 3776,2 U/L, BUN: 156,9
mg/dL, Hb:9,9 gr/dl, Htc: %28, MCV: 85 fL, PLT: 43000 μL’di. Hasta ABY,
hiperkalsemi tan›lar› ile klini¤imize yat›r›ld›. Hiperkalsemi ve ABY için hastaya
izotonik infüzyonu ve furosemid baﬂland›. Hastan›n bat›n ultrasonunda,
karaci¤erde metastaz ile uyumlu multipl lezyonlar izlendi. Her iki böbrek normal
boyut ve lokalizasyonda, taﬂ, kist, kitle, hidronefroz izlenmemiﬂti. Bu bulgular
alt›nda hastada maligniteye sekonder hiperkalsemi düﬂünülerek G‹S endoskopisi
yap›ld›. Üst G‹S endoskopide özofagus 27–30 cm aras›nda izlenen vejetan
kitleden biyopsi al›nd›. Boyun ultrasonunda paratiroid adenomu? Papiler ca?
ile uyumlu lezyon izlendi. Trombositopenisi de olan hastaya kemik ili¤i biyopsisi
yap›ld›. Özafagus biyopsisi küçük hücreli özafagus karsinomu, kemik ili¤i biyopsisi
nöroendokrin tümör metastaz› ile uyumlu kemik ili¤i olarak geldi. Hiperkalsemi
için mevcut tedavisine zoledronik asit ve steroid tedavisi eklendi. Hastan›n Ca:
11.27 mg/dL ye ve kreatinin: 1.12 mg/dL’ye kadar geriledi. Hasta tedavisini
baﬂka bir merkezde devam ettirmeyi istemesi üzerine taburcu edildi.
Sonuç: Hiperkalsemisi 20 mg/dl düzeyinde ve ABY de geliﬂmiﬂ olan hasta
medikal tedavi ile düzelebilmiﬂtir. Hiperkalsemili hastalarda malignite göz önünde
bulundurulmal› ve öncelikle medikal tedavi denenmelidir.

PS/GN-046
‹buprofen’e Ba¤l› Akut ‹nterstisyel Nefrit ve Böbrek Yetmezli¤i
Emre Erdem1, Bilge Can Meydan2, Recep Semiz3, Ahmet Karataﬂ1, Tekin Akpolat1
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
2
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Samsun
3
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
Akut böbrek yetmezli¤i olan hastalarda ilaç öyküsünün önemi büyüktür.
Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar a¤r› kesici ve ateﬂ düﬂürücü olarak yayg›n
kullan›lan ve yan etkileri az olmayan ilaçlard›r. Bu çal›ﬂman›n amac› ibuprofen
kullan›m› sonucu akut interstisiyel nefrit ve akut böbrek yetmezli¤i geliﬂen bir
hastay› sunmak ve böbrek yetmezlikli hastalarda ilaç öyküsünün önemini
vurgulamakt›r.
17 yaﬂ›nda bayan hasta 2 günden beri olan ﬂiddetli kar›n a¤r›s› nedeni ile gitti¤i
doktor taraf›ndan kreatinin yüksekli¤i saptan›nca hastanemize yollanm›ﬂ. Fizik
incelemede kan bas›nc› 130/92 mm Hg, sa¤da kostovertebral aç› hassasiyeti ve
pretibial ++/++ ödem saptand›. Yap›lan laboratuvar incelemelerinde; BUN: 36
mg/dl, kreatinin 4.3 mg/dl, basit idrar incelemesinde protein 100 mg/dl, nadir
lökosit ve spot idrarda protein(mg/dl)/kreatinin (mg/dl) oran› 1.7 olarak
saptand›. Abdominal ultrasonografide böbrek boyutlar› normaldi. Hastan›n
öyküsünden bir hafta önce üst solunum yolu infeksiyonu geçirdi¤i ve ateﬂ
düﬂürücü bir ilaç ald›¤› ö¤renildi. Servise yat›r›lan hastan›n kulland›¤› ilac›
getirmesi istendi. Hastan›n ibuprofen kulland›¤› saptand› ve hastaya ilac›
b›rakmas› söylendi. Kreatinin yükselmesi devam etti¤i için hastaya böbrek
biyopsisi yap›ld›. Böbrek biyopsisinin sonucu akut interstisiyel nefrit ile uyumlu
idi. ‹laç kesildi¤i ve kreatinin yükselmesi durdu¤u için hastaya bir immünsüpresif
tedavi verilmedi. Takiplerinde serum kreatinin de¤eri h›zla düﬂmeye baﬂlad› ve
1 hafta sonra normale geldi.
‹buprofenin akut interstisiyel nefrit ve böbrek yetmezli¤ine yol açt›¤› bilinmektedir
ancak ›srarla sorulmad›¤› takdirde hastalar taraf›ndan unutulabilir. Bizim hastam›z
da ilac›n ismini unutmuﬂ, ›srarla sorgulamam›z neticesinde ilac›n kutusunu
bularak getirmiﬂtir. Akut böbrek yetmezli¤i olan hastalarda ilaç öyküsü ›srarla
sorgulanmal›d›r.
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Akut Böbrek Hasar› Tablosu ile Baﬂvuran Prostat Kanseri Olgusu
1

2

2
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Necmi Eren , Fatma Geçgel , Atalay Do¤ru , Betül Kalender
1
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kocaeli
2
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli
Prostat kanseri erkeklerde s›k görülmektedir ve genellikle asemptomatiktir, ancak
lokal olarak çok büyümüﬂ prostat varl›¤›nda zorlu idrar yapma ile ilgili bulgular
görülebilir. Akut böbrek hasar› (ABH) klini¤i ile baﬂvurmas› ve tan› konmas›
nadirdir.
Burada acil servise ABH tablosu ile baﬂvuran, ard›ndan prostat kanseri tan›s›
konulan ve baﬂar› ile tedavi edilen bir olgu sunulmaktad›r. K.D., 48 yaﬂ›nda
erkek hasta son 3 gündür idrar yapamama ﬂikayeti ile klini¤imize baﬂvurdu.
Beden ›s›s› 36.4 °C, kan bas›nc› 135/85 mmHg idi. Solunum sistemi muayenesi
normaldi, boyun venöz dolgunlu¤u ve pretibial ödemi yoktu. Laboratuar
tetkiklerinde üre: 130 mg/dl, kreatinin: 13.3 mg/dl, potasyum: 6.7 mEq/lt idi.
Hasta acil olarak hemodiyalize al›nd›. Üriner sistem ultrasonografisinde sa¤
böbrekte grade 1, sol böbrekte grade 1-2 pelviektazi saptand›. Bat›n tomografisinde
sol böbrek 10x5 cm, sa¤ böbrek 12x6.5 cm boyutunda ayr›ca bat›n içinde en
büyü¤ü 5,5 cm çapa ulaﬂan konglomere lenfadenopatiler (LAP) (Resim) izlendi.
Mesane duvar› düzenli, prostat konturlar› lobule, s›n›rlar› düzensizdi. Sol seminal
vezikülde 3,5 cm boyutlu kitlesel invazyon izlendi. Üroloji bölümü ile konsülte
edilen hastaya iki tarafl› pigtail kateter konulmas› planland› ancak iﬂlem esnas›nda
her iki üreterden de 2 cm’den ileriye gidilemedi. Bunun üzerine giriﬂimsel
radyoloji bölümü taraf›ndan sol perkutan nefrostomi kateteri yerleﬂtirildi, günlük
700 cc kadar idrar geliﬂi oldu. Total prostat spesifik antijeni 314.7
nanogram/mililtre (ng/ml), serbest prostat spesifik antijen sonucu 18.03 ng/ml
idi. Prostat biyopsisinde adenokarsinom tespit edildi. Kemik sintigrafisi ve toraks
tomografisi normaldi. Hastaya lokal ileri evre prostat kanseri tan›s›yla, 25 gün
süreyle total 50 gray dozunda radyoterapi ve 10.8 mg/üç ay dozunda Goserelin
acetat verildi. Takiplerde obstrüksiyon bulgular› gerileyen ve diyaliz gereksinimi
kalmayan hastan›n nefrostomi kateteri çekildi.
Sonuç olarak akut böbrek hasar› etyolojisinde prostat kanseri gibi postrenal
nedenler araﬂt›r›lmal›d›r. Prostat kanseri tan›s› kondu¤unda erken ve do¤ru
tedavi yap›lmas› durumunda böbrek fonksiyonlar› düzelebilir.

Hipervolemisi olan hastada BUN 107 mg/dl, kreatinin 14.4 mg/dl, CPK 9500
Ü/L tespit edildi. ‹drar mikroskobisinde eritrosit ve silendire rastlanmad›.
Hastaya hemodiyaliz (HD) tedavisi baﬂland›. Böbrek biyopsisinde kronik zeminde
tübül lümenini dolduran miyoglobin depozitleri izlendi (ﬂekil 1-2 ).
Hastada DM ve HT’e ba¤l› nefropati zemininde, fenofibrat’›n indükledi¤i
rabdomiyolize ikincil böbrek yetmezli¤i düﬂünüldü. Takiplerinde CPK düzeldi,
ancak kronik hemodiyaliz ihtiyac› devam etti.
Olgu 2: Akut koroner sendrom tan›s›yla 50 yaﬂ›nda erkek hastaya koroner
anjiyografi yap›lm›ﬂ ve tedavide atorvastatin 80 mg/gün baﬂlanm›ﬂ. Üç gün
içinde uygun s›v› tedavisine ra¤men BUN 16 mg/dl, Cr 0.9 mg/dl, CPK 643
U/L den BUN 71 mg/dl, Cr 12.1 mg/dl, CPK 6658 U/L’e yükselmiﬂ.
Hastada kontrast madde ve/veya yüksek doz atorvastatine ba¤l› rabdomiyoliz
iliﬂkili akut böbrek yetmezli¤i düﬂünüldü. Tedavisinde ard›ﬂ›k beﬂ seans HD
deste¤i verildi. Takibinde HD ihtiyac› kalmayan hastada taburculuk öncesi BUN
17 mg/dl, Cr 1,3 mg/dl, CPK: 1527 Ü/L idi.
Sonuç olarak, fenofibrat ve atorvastatinin neden oldu¤u miyopati, HD gerektirecek
akut böbrek yetmezli¤ine neden olan rabdomiyolize kadar ilerleyebilir. Bu
ilaçlar›n baﬂlanmas› ya da doz art›r›m›na gidilmesi gerekti¤inde, özellikle ileri
yaﬂ hastalarda ve çoklu ilaç kullan›m›n›n oldu¤u komorbid durumlarda miyopati
riskinin daha yüksek oldu¤u unutulmamal› ve yak›n takip edilmelidir.

PS/GN-049
Koroner Anjiyografi Sonras› Kontrast Nefropatisi Geliﬂen Hastalarda
Serum Ürik Asit Düzeyi ‹rreversibl Böbrek Yetersizli¤i Yönünden Risk
Faktörü müdür?
Özgür Tanr›verdi1, Handan Yücetürk2
1
ﬁafak Sa¤l›k Grubu Göztepe Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
2
Adnan Menderes Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ayd›n

Resim 1. Bat›n tomografi görüntüsü

Bat›n içinde solda parailiak alanda 5,5x4,5 cm
büyüklü¤ünde konglomere lenfadenopatiler

PS/GN-048
‹ki Farkl› Lipid Düﬂürücü ‹laç Tedavisinin ‹ndükledi¤i Rabdomiyolize
‹kincil Geliﬂen Böbrek Yetmezli¤i: ‹ki Olgu Sunumu
Mehmet Büyükbakkal1, Bar›ﬂ Eser1, Özlem Yayar1, Bülent Erdo¤an2, Alaattin Kal›2,
Arif Alper K›rkpantur1, Baﬂol Canbakan1, Mehmet Deniz Ayl›1
1
D›ﬂkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2
Ankara Etlik ‹htisas Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
Giriﬂ: Statinler ve fibratlar dislipidemi tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
‹yi tolere edilmelerine ra¤men en önemli komplikasyonlar›ndan birisi kas kramp›
ve miyaljiden hayat› tehdit eden rabdomiyolize kadar de¤iﬂebilen miyopatilerdir.
Bu yaz›da fenofibrat ve atorvastatin kullan›m› sonras› rabdomiyoliz geliﬂen iki
olgu sunuldu.
Olgu 1: Diyabetes mellitus (DM) ve hipertansiyon (HT) olan 50 yaﬂ›nda erkek
hasta 15 gün önce BUN 16 mg/dl, kreatinin 1,1 mg/dl, fenofibrat 400 mg/gün
baﬂlanm›ﬂ.

Giriﬂ-Amaç: Kardiyak giriﬂimsel iﬂlemler sonras› ortaya ç›kan kontrast nefropatisi
kardiyak hastal›k üzerine morbidite ve mortalite yönünden ek bir yük oluﬂturur.
Risk grubunun belirlenmesi ve prevansiyon ile al›nan önlemlerin irreversibl
böbrek yetmezli¤i riskini azaltaca¤› tart›ﬂmas›z bir gerçektir. Bu çal›ﬂmada koroner
angiyografi sonras› geliﬂen kontrast nefropatili hastalarda baﬂlang›ç serum ürik
asit düzeyinin irreversibl böbrek yetmezli¤i için prediktif de¤er taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›
araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem-Gereçler: 2005- 2007 y›llar›nda koroner angiyografi sonras› renal
fonksiyonlar›nda bozulma nedeni ile konsülte edilen toplam 36 iskemik kalp
hastal›¤› tan›l› hasta baﬂlang›ç serum ürik asit düzeylerine göre grupland›r›ld›.
Ürik asit düzeyi normalden yüksek olanlar grup 1 (n=13) ve normal olanlar ise
grup 2 (n=23) olarak isimlendirildi. Bu hastalar 6 ay süreyle takip edildi ve renal
fonksiyonlar› yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›. D›ﬂlanma kriterleri olarak diyabetik olanlar,
sistemik kronik hastal›¤› olanlar, kontrolsüz hipertansif hastalar, nonsteroidal
antiinflamatuvar ilaç kullan›m› ve gut öyküsü olanlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Bulgular: Yaﬂ ortalamas› 57.3±13.6 (y›l) idi ve grup hastalar anlaml› olarak daha
genç idi (p<0.05). Ürik asit düzeyi yüksek olan grup 1 hastalar›n 5'inde ve ürik
asit düzeyi normal olanlar›n ise 1'inde kronik renal yetmezlik geliﬂti¤i gözlendi
(r=0.186, p=0.0117). Grup 1 hastalarda 6 ay sonraki glomerül filtrasyon h›z›
yaﬂtan ba¤›ms›z olarak anlaml› olarak daha düﬂük bulundu (56.7±7.2 ml/dk vs
74.9±8.3 ml/dk; r=0.208, p=0.0034). Grup 1 hastalarda idrarla albümin itrah›
daha belirgindi (p=0.037). Kronik böbrek yetmezli¤ini predikte eden serum ürik
asit düzeyi cut- off düzeyinin 6.7±2.1 mg/dl oldu¤u belirlendi ve serum ürik asit
düzeyinin kal›c› renal bozuklu¤u göstermede duyarl›l›¤› %91.2, özgüllü¤ü %83.2
ve do¤rulu¤u %85.1 olarak saptand›.
Sonuç: Di¤er metabolik göstergelerden ba¤›ms›z olarak tek baﬂ›na ürik asit düzeyi
yüksekli¤inin iskemik kalp hastal›¤› tan›l› hastalarda koroner angiyografi ile iliﬂkili
irreversibl böbrek yetmezli¤i geliﬂmesinde prediktif de¤eri olabilece¤i düﬂünüldü.
Bu çal›ﬂman›n daha geniﬂ hasta serileri ile geliﬂtirilmesinin uygun olaca¤› kan›s›na
var›ld›.
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PS/GN-051

Renal Enfarktüs: Olgu Sunumu

Vankomisine Ba¤l› Tip 2-3 ‹mmünreaksiyon Vakas›

Habib Emre1, Yasemin Usul Soyoral1, Serhat Tan›k2, ‹lhan Geçit2, Hüseyin Be¤enik1,
Necip Pirinççi2, Reha Erkoç1
1
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Van
2
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Van

Mustafa Eren1, Arzu Didem Yalç›n2, Ayﬂe Jini Güneﬂ1, Ahmet Edip Korkmaz1,
Mehmet Küçüksu 1 , Funda Sar› 1 , Metin Sar›kaya 1 , Ramazan Çetinkaya 1
1
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Antalya
2
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi ‹mmünoloji Klini¤i, Antalya

Giriﬂ:Renal enfarktüs tan›s›, hastal›¤a ait spesifik klinik ve bulgular›n olmamas›,
tan›s›n›n benzer septomlara neden olan ve daha s›k görülen pyelonefrit gibi
hastal›klarla kar›ﬂmas› gibi nedenlerle atlanabilmektedir. Biz renal enfarktüs
tan›s› alan vakay› sunduk.
Olgu: 65 yaﬂ›nda bayan hasta 3 gündür olan sa¤ kostovertebral ﬂiddetli a¤r›,
idrarda kesilme ve ateﬂ ﬂikayetleri ile baﬂvurdu. Anamnezinde, 6 y›l önce tümör
nedeniyle sol nefrektomi ve 3 hafta önce sa¤ böbrekten kist aspirasyonu öyküsü
vard›. Fizik muayenede; ateﬂ:38,5C, TA:130/90mmHg, nab›z:86/dk idi. Sa¤
kostovertebral aç› hassasiyeti mevcuttu.3 hafta önce kreatinin de¤eri:0.8 olan
hastan›n baﬂvuru esnas›nda kreatinini 2.98 mg/dl, üre:127mg/dl, AST:90U/L,
ALT:41UL, LDH:2461mg/dl, WBC:22600μ/L,Neu:19900μ/L, Hb:14,6gr/dl,
Htc:% 45’di. Takiplerinde idrar ç›k›ﬂ› olmayan hasta hemodiyalize al›nd›. Üriner
sistem USG’de grade 1-2 hidronefroz olmas› ve anürinin devam etmesi nedeniyle
üroloji klini¤ince DJ üreter kateteri tak›ld›. Buna ra¤men idrar ç›k›ﬂ› olmad›.
Hidronefrozun devam etmesi üzerine perkütan nefrostomi kateteri tak›ld›.
Takipte nefrostomi kateterinden idrar geliﬂi olmamas› üzerine nefrostomi kateteri
ve septik tablonun devam etmesi nedeniyle yabanc› cisim oldu¤undan dolay›
DJ üreteral kateteri çekildi. USG takiplerinde hidronefrozda artma olmad›.
Yat›ﬂ›ndan itibaren ateﬂi olan ve 50cc/gün hematürik idrar› olan hastan›n idrar
ve kan kültürleri al›narak hastaya antibiyotik tedavisi baﬂland›. Ateﬂin kontrol
alt›na al›namamas›,anürinin devam etmesi ve obstrüksiyonun ekarte edilmesi
üzerine öyküsünde kist aspirasyonu olan hastaya, renal apse ön tan›s› ile çekilen
bat›n diffüzyon MR’da; sa¤ böbrek orta kesiminde 55mm çap›nda ﬂüpheli
komplike enfekte kist görüldü. Hastaya belirtilen kistten yap›lan aspirasyon
sonucunda üreme olmad›. Ateﬂi ve anürisi devam eden hastaya renal arter
enfarkt› ön tan›s›yla kontrastl› bat›n tomo¤rafisi çekildi. Tomo¤rafide sa¤ böbrek
perikapsüler alanda üçgen ﬂeklinde enfarktla uyumlu hipodens alan gözlendi
(Resim 1). Ateﬂinin ve septik tablosunun devam etmesi, enfekte kist varl›¤›
nedeniyle üroloji ile konsülte edilen hastaya sa¤ nefrektomi operasyonu yap›ld›.
Nefrektomi sonras› makroskopik ve patolojik olarak renal enfarktüs tan›s› kondu
(Resim2).
Sonuç: Anüri, ateﬂ, kostovertebral aç› hassasiyeti,ateﬂ,anüri ile baﬂvuran hastada
ay›r›c› tan›da renal enfarktüs düﬂünülmelidir.

Giriﬂ: ‹laçlar›n aﬂ›r› duyarl›l›k reaksiyonuna yol açabilmesi için multivalan
özellikte olmalar› gerekmektedir. Özellikle Tip B tipi ilaç reaksiyonlar›nda
immunojen oluﬂmas› ve haptenizasyon esast›r. ‹mmunojenizasyon Faz 1 de
oksidasyon reduksiyonla, Faz 2 de konjugasyon sonras› aﬂamada gerçekleﬂir.
Vancomycine ba¤l› ilaç reaksiyonlar› genellikle s›k görülen red man sendromu,
daha az s›kl›kla görülen IgE arac›l› anaflaktik reaksiyondur. Bu vakay› sunmaktaki
amac›m›z vankomisine ba¤l› ender rastlanan, generalize ve a¤›r seyreden Tip
2-3 immün reaksiyon örne¤ini sunmakt›r.
Olgu: 45 yaﬂ›nda, etyolojisi bilinmeyen son dönem kronik böbrek yetmezli¤i
olan kad›n hastaya 2 ay önce kal›c› katater tak›larak hemodiyalize baﬂlanm›ﬂ.
Hemodiyaliz sonras›nda yüksek ateﬂi olan hasta katater enfeksiyonu düﬂünülerek
Nefroloji klini¤imize yat›r›ld›. Kültürleri al›nd›ktan sonra ampirik olarak
vancomycin ve seftiraxone tedavisi baﬂland›. Ateﬂleri kontrol alt›na al›nan
hastan›n A-V fistülü olgunlaﬂ›nca, tedavisinin 8. gününde ç›kar›ld›. Yat›ﬂ›n›n
12. gününde kaﬂ›nt› ﬂikayeti olmas› üzerine antihistaminik tedavi baﬂland›.
Takibinin 14. gününde baﬂ-boyun, gögüs, s›rt, kollar›nda ve uyluk bölgesinde,
yayg›n makülopapüler, eritematöz cilt lezyonlar› geliﬂti. Ateﬂ: 40 ºC saptand›.
Hastada anjioödem, ﬂiddetli nefes darl›¤›, hipotansiyon gibi anaflaktik reaksiyon
bulgular› bulunmuyordu. Hastada vancomycine ba¤l› ilaç reaksiyonu düﬂünülerek
‹mmünoloji konsültasyonu yap›ld›. ‹mmünoloji taraf›ndan vancomycine ba¤l›
tip2-3 ilaç reaksiyonu düﬂünülen hastan›n ilaç tedavileri sonland›r›ld›. Tip2-3
immünreaksiyon nedeni ile plazmaferez (3 seans), pulse steroid (tek seans), H1
blokörü ve mast hücre stabilizörü ve sonras›nda da 1 mg/kg/gün metilprednizolon
baﬂland›. Takibinde hastan›n ﬂikayetleri belirgin olarak azald›. Plazmaferezden
1 hata sonra eritemli cilt lezyonlar› belirgin olarak geriledi.
Tart›ﬂma: Vakadaki lezyonlar›n plazmaferez tedavine çok iyi yan›t vermesi tip23 immünreaksiyon tezini desteklemektedir. Literatürde vancomycine ba¤l› az
say›da lökositoklastik vaskülit, toksik epidermal nekrozis gibi reaksiyonlar da
yay›nlanm›ﬂt›r.
Resim 1. Maküler cilt lezyonlar›

Resim 1. Renal enfarktüs ile uyumlu tomo¤rafi görüntüsü

PS/GN-052
Naproksen Sodyum Kullan›m›na Ba¤l› Non-Oligürik Böbrek Yetmezli¤i:
Olgu Sunumu
Hakan Erdo¤an 1 , Günhur Baﬂ›büyük 1 , Ayﬂe Erdo¤an 2 , Gülçin Baﬂdemir 3
Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Nefroloji Klini¤i, Bursa
2
ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Farmakoloji Klini¤i, Bursa
3
Ac›badem Hastanesi, Patoloji Laboratuvar›, Bursa

1

Resim 2. Renal enfarktüs, makroskopik görünüm

Giriﬂ: Anti-enflamatuvar kullan›m›na ba¤l› renal toksitite eriﬂkin yaﬂ grubunda
s›k görülmesine ra¤men çocukluk yaﬂ grubunda nadirdir.
Olgu: Diﬂ a¤r›s› sebebiyle 3 gün süreyle günde 2 defa 275 mg Naproksen Na
preparat› kullanan 12 yaﬂ›ndaki erkek olgu kar›n a¤r›s› sebebiyle hastaneye
baﬂvurdu. Baﬂlang›çta böbrek fonksiyon testleri normal olan olguda yat›ﬂ›n›n
5. gününde Üre 85 mg/dl, Kreatinin de¤eri 4 mg/dl olarak saptand›. Bu
dönemde mikroskopik hematüri ve 12 mg/m2/saat proteinüri mevcuttu. Kan
bas›nc› izlemde normal seyretti. ‹drar ç›k›ﬂ› baﬂlang›çtan itibaren yeterli olan
olguda Üriner Ultrason da böbrek grade art›ﬂ› mevcuttu. Perkütan renal biyopsi
akut interstisyel nefrit ile uyumlu saptanan hastaya intravenöz s›v› deste¤i
uyguland›. Böbrek fonksiyon testleri kademeli olarak normale döndü.
Tart›ﬂma: Çocukluk yaﬂ grubunda kullan›m› giderek artan steroid yap›da
olmayan inflamatuvar ilaçlar›n (NSA‹) tedavi dozlar›nda dahi nefrotoksik
olabilece¤i unutulmamal›d›r. Literatürde çocuklarda Naproksen Sodyum
kullan›m›na ba¤l› çok az say›da vaka mevcuttur. Tüm NSA‹ ilaçlar gibi, Naproksen
Sodyum da çocukluk yaﬂ grubunda dikkatli kullan›lmal›d›r.
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PS/GN-053

PS/GN-055

Oral Sodyum Fosfat Pürgatif Kullan›m›n›n Akut Böbrek Hasar› ile ‹liﬂkisi
1

2

2

2

Berna Yelken , Hakan ﬁ›vg›n , Türker Taﬂl›yurt , Pelin Aytan
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›,Tokat
2
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,Tokat

1

Giriﬂ: Oral sodyum fosfat (OSF), kolonoskopi öncesi yayg›n kullan›lan bir
pürgatifdir. OSF kullan›m›n›n akut fosfat nefropatisine yol açt›¤›na iliﬂkin
raporlar mevcuttur. Bu retrospektif çal›ﬂmada OSF kullan›m› ve akut böbrek
hasar› (ABH) aras›ndaki iliﬂki de¤erlendirildi.
Materyal-Metot: Kolonoskopi yap›lm›ﬂ 122 hastan›n kolonoskopiden ortalama
55.6±45.6 (7-175) gün önce ve 22.8±21.4 (1-90) gün sonraki serum kreatinin,
fosfor seviyeleri ve glomerüler filtrasyon h›zlar› (GFH) kaydedildi. ABH, serum
kreatinin seviyesinde >=%50 art›ﬂ olarak tan›mland›.
Bulgular: Hastalar›n (erkek 58; kad›n 56) ortalama yaﬂ› 64±13 y›ld›. Yüzyirmiiki
hastan›n 63 (%52)’ü hipertansiyon (n=63, %52), diabetes mellitus (n=13, %11),
konjestif kalp yetmezli¤i (n=9, %7) ve kronik böbrek yetersizli¤i (n=38, %31)
gibi komorbid hastal›¤a sahipti. Hastalar anjiyotensin konverting enzim inhibitörü
(n=30; %24), anjiyotensin reseptör blokeri (n=10; 8%), diüretik (n=26; 21%)
ve nonsteroid antiinflamatuar (n=13; 10%) kullanmaktayd›. Kolonoskopi öncesi
de¤erleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, kolonoskopi sonras› serum kreatinin (0.87±0.38
vs. 0.8±0.31 mg/dL; P<0.001) ve fosfat seviyeleri (6.22±3.02 vs. 3.51±0.63
mg/dL; p<0.001) önemli ölçüde artarken, GFH de¤erleri azalm›ﬂt›. Onbir (%9)
hastada ABH saptand›. ABH geliﬂmiﬂ hastalar›n yaﬂlar›, ABH geliﬂmeyen
hastalardan daha yüksekti. Yaﬂ ve ABH aras›nda pozitif bir korelasyon saptand›
(r=0.228; p=0.012). Fakat, komorbid hastal›¤›n varl›¤› ya da yukar›da bahsedilmiﬂ
ilaçlar›n kullan›m›n›n ABH üzerine etkisi bulunmad›.
Sonuç: Herhangi bir komorbid hastal›¤a sahip olsun ya da olmas›n, yaﬂl›
hastalarda kolonoskopi için oral sodyum fosfat kullan›m› önerilmemektedir.

PS/GN-054
AA Amiloidoz ile Membranöz Glomerülonefritin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›: Hangisi
Daha Kötü Prognoza Sahiptir?
Aysun Aybal Kutlugün1, Göksel Güven2, Tolga Y›ld›r›m1, Mahmut Alt›ndal1,
Mustafa Ar›c›1, Bülent Altun1, Yunus Erdem1, Ünal Yasavul1, Çetin Turgan1
1
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
1
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
Amaç: Membranöz glomerülonefrit (MGN) ve AA amiloidoz a¤›r proteinüri
ile seyreden glomerüler hastal›klard›r. Bu çal›ﬂman›n amac› MGN ve AA
amiloidozu prognoz aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Metot: Çal›ﬂmaya renal biyopsi ile tan› konulmuﬂ olan 32 MGN hastas› ile 17
AA amiloidoz hastas› al›nd›. Tüm hastalara 2001-2007 y›llar› aras›nda renal
biyopsi yap›lm›ﬂ olup, hastalar en az 1 y›l takip edilmiﬂti. Hastalar›n yaﬂ, cinsiyet,
takip süresi ve alm›ﬂ olduklar› tedaviler dosyalar›ndan kaydedildi. Hastalar›n
biyopsi öncesi, 1. y›l ve takip süresinin sonundaki serum kreatinin, albümin
ve günlük proteinüri düzeylerine hastane kay›tlar›ndan ulaﬂ›ld›.
Sonuçlar: Membranöz glomerülonefritli ve amiloidozlu hastalar›n demografik
özellikleri benzerdi. Bazal kreatinin, alüumin ve proteinüri düzeyleri aç›s›ndan
iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu. Ortalama takip süresi amiloidoz ve
MGN için s›ras›yla 45,7±26,3 ve 43,0±26,6 ay idi. Tüm amiloidozlu hastalar
kolﬂisin ile tedavi edilmiﬂti. MGN'li hastalar›n 6's› herhangi bir immünsüpresif
ilaç almaz iken, 4 hastaya sadece steroid, 22 hastaya ise steroid ile kombine
baﬂka bir immünsüpresif ilaç verilmiﬂti. Birinci y›l›n sonunda serum kreatinin
düzeyi iki kat›na ç›kan 3 hastan›n hepsi amiloidozlu hastalard›. Takip süresince
serum kreatinin düzeyi iki kat›na ç›kan toplam 8 hastan›n sadece iki tanesinin
tan›s› MGN idi. Takip s›ras›nda renal replasman tedavisine ihtiyac› olan toplam
3 hasta vard› ve bunlar amiloidozlu hastalard›.
Serum albümin düzeyleri 1. y›l›n ve takip süresinin sonunda amiloidozlu
hastalarda anlaml› derecede düﬂük tespit edildi (1. y›l›n sonunda:3,1±1,0 mg/dl
vs 4,0±0,6 mg/dl; p<0,05, takip süresinin sonunda: 3,4±1,1 mg/dl vs 4,2±0,5
mg/dl;p<0,05). Günlük protein at›l›m› 1. y›l›n ve takip süresinin sonunda
amiloidozlu hastalarda anlaml› derecede yüksekti (1. y›l›n sonunda:2542±613
mg/dl vs 1379±278 mg/dl; p<0,05, takip süresinin sonunda: 1833±548 mg/dl
vs 865±185 mg/dl;p<0,05).
Amiloidozlu ve MGN'li hastalar benzer glomerüler filtrasyon de¤eri ve protein
at›l›m› ile baﬂvurmalar›na ra¤men takip s›ras›nda serum kreatininin ikiye katlanma
oran› ve RRT ihtiyac› amiloidozlu hastalarda daha yüksektir. Bu çal›ﬂma AA
amiloidozun prognozunun MGN'ye göre daha kötü oldu¤unu göstermiﬂtir.

Kolﬂisin ‹ntoksikasyonuna Ba¤l› ‹leus: Olgu Sunumu
Habib Emre1, Mehmet Naci Aldemir2, Yasemin Usul Soyoral1, Hüseyin Be¤enik1,
Özgür Kemik3, Reha Erkoç1
1
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Van
2
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
3
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Van
Olgu: 27 yaﬂ›nda bayan hasta, Ailevi Akdeniz Ateﬂi (FMF) tan›s›yla kullanmakta
oldu¤u kolﬂisin 0,5 mg drajeden intihar amaçl› 30 adet ald›ktan 24 saat sonra
baﬂlayan bulant›-kusma ﬂikâyetleri ile acil poliklini¤ine baﬂvurdu. Fizik
muayenesinde; genel durumu orta ve bilinci aç›k, tansiyonu 110/70 mm/Hg,
nab›z 88/dakika ve ateﬂ 36,6°C idi. Di¤er sistemik muayenesi normaldi.
Laboratuar›nda AST, ALT, LDH, Ca’da hafif yükselme ve hafif hipopotasemi
d›ﬂ›nda patolojik de¤er yoktu. Hasta, ilk basamak tedavileri (hidrasyon, gastrik
lavaj, aktif kömür) tamamland›ktan sonra hastaneye yat›r›ld›. Hastan›n takibinin
3-5. günlerinde; biyokimyasal parametrelerinde hafif bozulma görüldü [Tablo12]. Yat›ﬂ›n›n 7. gününde ﬂiddetli kar›n a¤r›s› ﬂikâyeti baﬂlad›. Fizik muayenesinde
bat›nda hassasiyet ve defans› olmas› üzerine direkt bat›n grafisi, bat›n ultrasonu
ve tomo¤rafisi çekildi. Radyolojik olarak cerrahi ileusu düﬂündüren bulgular
olmas› üzerine hastan›n oral al›m› durduruldu ve nazogastrik dekompresyon
yap›ld›. Takibinde klini¤inin düzelmemesi üzerine yap›lan laparatomik
eksplorasyonda herhangi bir cerrahi bat›n sebebi bulunamad›.
Sonuç: Kolﬂisin intoksikasyonu beklenmedik klinik durumlara neden
olabilece¤inden dolay› tüm intoksikasyon vakalar› günlük monitorizasyon ve
yo¤un bak›m için hastaneye yat›r›lmal›d›r. Bu olgular›n solunum, dolaﬂ›m ve
s›v›-elektrolit dengesi çok yak›n takip edilmeli, klinik ve laboratuar bulgular›na
göre tedavi düzenlenmelidir.
Kolﬂisin intoksikasyonunda gastrointestinal bulgular ilk saatlerde, bulant›, kusma,
kramp tarz›nda kar›n a¤r›s›, ishaldir. Takibinde hemorajik gastrit, dehidratasyon
ve paralitik ileus geliﬂebilir. Klinik tablo olgumuzdaki gibi cerrahi akut bat›n›
taklit edecek düzeyde a¤›r ileus ile seyredebilir.
Tablo 1. Hematolojik parametrelerin seyri
Gün

NötrofilX 106 /μL

Hb, g/L

WBC,/μL

PLT, /μL

PT, s

aPTT,s

1

3,4

13.7

7.2

363

13.1

25.8

3

7,4

11.2

8.8

245

13.2

24.3

5

3,5

10.4

4.3

62

7

1,8

10.5

3.9

82

9

2,7

11.4

6.1

58

10

4,8

11.8

8.5

271

11

16

11.8

18.4

321

Tablo 2. Biyokimyasal parametrelerin seyri
Gün

ALT

AST

LDH

CK

P

Ca

Kreatinin

Na

K

pH

HCO3

1

22

42

722

180

3.5

11

0.6

134

3.4

7.34

16

3

44

202

3400 1319

1.4

7.7

0.5

137

2.7

7.45

18

5

92

181

1913 1551

0.8

7.7

0.4

135

3.0

7.42

13

7

99

72

935

706

2.6

8.8

0.3

127

4.3

9

89

42

646

267

3.1

8.2

0.4

128

4.8

0.4

132

4.6

0.4

132

4.3

10
11

110

67

603

283
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PS/GN-056

PS/GN-057

Ailevi Akdeniz Ateﬂi ile ‹zlenen Bir Hastada IgA Nefropatisi: Beﬂ Y›ll›k
Takip

Biyopsi bulgular›nda 9 hastada glomerüler tutulum (grup I) 41 hastada
glomerüler+tübüler(grup II) tutulum mevcuttu. Çal›ﬂmada elde edilen bulgular
de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical
System) 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) program› kullan›ld›.
Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel metodlar›n (ortalama,
standart sapma) yan› s›ra niceliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda normal da¤›l›m
gösteren parametrelerin iki grup aras› karﬂ›laﬂt›rmalar›nda Student t test, grup
içi karﬂ›laﬂt›rmalar›nda paired sample t testi kullan›ld›. Normal da¤›l›m göstermeyen
parametrelerin iki grup aras› karﬂ›laﬂt›rmalar›nda Mann-Whitney U test, grup
içi karﬂ›laﬂt›rmalar›nda Wilcoxon Signed Ranks test kullan›ld›. Anlaml›l›k
p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi. Grup I baﬂlang›ç kretinin de¤erleri 1,17+0.53 mg/dl iken 24. ay de¤erleri 1.01+-0.27 mg/dl(p=083) idi. Grup II baﬂlang›ç
kreatinin de¤erleri 1.30+-0.68 mg/dl 24.ay ayda 1.52+-0.79 mg/dl (p=0.02) idi.
Kreatinin klirensi (MDRD ile) grup I baﬂlang›ç de¤eri 72,67+-32.05 ml/dk ve
24. ayda 77.87+-32.75 ml/dk (p==0.95) olarak grup II hastalar›n ise 65.34+30.61 ml/dk ve 24. ay 57.25+-29,57 ml/dk (p=0.009) olarak hesaplanm›ﬂt›r.Total
proteinüri de¤erleri grup I: 5.11 + 5,17 gr/dl ve 1.41 + 1,69 gr/dl (p=0.01)
olarak grupII: 4.71 + 3,46 gr/dl ve 2.94 + 2.76 gr/dl (p=0.002) olarak hesapland›.
Tam ve parsiyel remisyon oranlar›: grup I; %22, %55- grup II; %23, %8 idi.
Sonuç olarak biyopsi bulgular›na göre iki grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 3. aydan
itibaren glomerüler ve tübüler tutulumu olan hastalarda sadece glomerüler
tutulumu olanlara göre renal fonksiyonlarda progresif bozulma, proteinüride
art›ﬂ gözlendi.

Bennur Esen Güllü1, Selda Çelik2, Tuncay Da¤el1, ‹brahim Do¤an1, Serdar Kahvecio¤lu1,
Haydar Durak3, Mehmet R›za Alt›parmak4
1
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
2
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Romotoloji Klini¤i, ‹stanbul
3
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Patoloji Klini¤i, ‹stanbul
4
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Giriﬂ: Ailevi Akdeniz Ateﬂi (AAA) serozal ve sinovyal tutulumla karakterize
inflamatuar otozomal resesif bir hastal›kt›r. AAA ile birlikte en s›k görülen
böbrek tutulumu sekonder amiloidozdur, ancak nadiren di¤er glomerüler
hastal›klarla da birliktelik tan›mlanm›ﬂt›r. Bu olguda tekrarlayan hematüri ve
proteinüri ile giden, renal biyopside IgA nefriti tespit edilen AAA’l› bir hasta
sunuldu.
Olgu: Ellialt› yaﬂ›nda erkek hasta 2005 y›l›nda idrarda koyulaﬂma ﬂikayetiyle
baﬂvurdu. Yirmiüç y›ld›r AAA tan›s›yla izlenen ve düzensiz olarak kolﬂisin tablet
1.5 mg/gün kullanan hastan›n genetik incelemesi M 694V / M694 V MEFV
homozigot olarak de¤erlendirildi. Fizik muayenesinde; arteriyel tansiyon: 150/90
mmHg olmas› d›ﬂ›nda bir özellik görülmedi. Laboratuar de¤erlendirmesinde;
üre: 94 (10-50) mg/dL, kreatinin: 2.0 (0.5-1.5) mg/dL idi. Tam idrar tetkikinde
PH: 6, dansite: 1020 ve çok say›da dismorfik eritrosit ve lökosit izlendi. Glomerüler
filtrasyon h›z› (GFR) 46.2 ml/dakika, 24 saatlik idrarda protein 1.125 g/gün
olarak tespit edildi. ANA, anti-dsDNA, antifosfolipid antikor, kompleman C3,
C4 seviyeleri normal bulundu. Serum immünglobülin (Ig); Ig G, M, E seviyeleri
normal, IgA: 477 mg/dl (70-400) ölçüldü. Hastan›n; üriner sistem grafisi,
sistoskopi ve intravenöz piyologram› normaldi. Ultrasonografisinde böbrek
parankim ekojenitesi artm›ﬂt›. Rektal biyopside amiloidoz tespit edilmedi. Yap›lan
renal biyopside glomerüller global veya segmental (6/12 ve 4/12 s›ras›yla)
skleroze izlendi, Kongo boyama negatifti. Immünfloresanda bazal membranda
ve mezengiumda güçlü IgA and C3 birikimi izlendi (figure 1). Bu bulgular
Kronik IgA glomerülonefriti olarak yorumland›.
Hasta son 5 y›ld›r düzenli kolﬂisin tablet, ACE inhibitörü, bal›k ya¤›, antilipidemik
tedavi ile izleniyor ve bu dönemde AAA ata¤› olmad›. Son üre ve kreatinin
de¤erleri 100 mg/dl ve 2.3 mg/dL, GFR 40ml/dakika olarak tespit edildi.
Tart›ﬂma: AAA’da tek böbrek tutulumu amiloidoz de¤ildir. Literatürde AAA
ile IgA nefriti nadiren bir arada tan›mlanm›ﬂt›r. Proteinüri olsun yada olmas›n
hematüri tespit edilen tüm AAA’l› hastalara böbrek biyopsisi yap›lmal›d›r.
Resim 1.

PS/GN-057
Sekonder Amiloidozda Amiloid Tutulum Yerinin Klinik Etkileri
Serhat Özçelik1, Gülizar ﬁahin2, Bar›ﬂ Karaca1, Ömer Ulaﬂo¤lu2, Muhammed K›z›lgül1,
Sabahat Al›ﬂ›r 2 , Hülya Karaday› 2 , Gökhan At›lgan 2 , Ali R›za Odabaﬂ 2
1
Göztepe E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar›, ‹stanbul
2
Göztepe E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi Nefroloji, ‹stanbul
Amiolidoz fibriller yap›daki bir protein olan amiloidin doku veya organlarda
birikmesi sonucunda ortaya ç›kan bir hastal›kt›r. Bu çal›ﬂmam›zda renal biyopsi
ile sekonder amiloidoz tan›s› alan hastalar›n amiloid depolanma yeri (glomerüler,
tubuler ve/veya glomerüler+tübüler) ile klinik korelayonun araﬂt›r›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya renal biyopsi sonucunda sekonder amiloidoz tan›s›
alm›ﬂ 50 hasta (28 erkek 22 kad›n) al›nd›. Ortalama yaﬂ 46,92 +13,38 y›ld›.
Sekonder amiloidoza nedeni olarak FMF (%56), KOAH-Bronﬂiektazi (%16),
romatoid artrit (%12) tespit edildi. Di¤er sebepler tüberküloz, Behçet hastal›¤›
idi.
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PS/GN-058
Ailevi Akdeniz Ateﬂinde M694V ve Amiloidoz ‹liﬂkisi: Var m›, Yok mu?
Tekin Akpolat1, Ozan Özkaya2, Hasan Ba¤c›3, Emre Erdem1, Kenan Bek2
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
2
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
3
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›, Samsun
Amiloidoz, ailevi Akdeniz ateﬂinin istenmeyen ve korkulan bir sonucudur.
Ülkemiz verilerine göre tüm hemodiyaliz hastalar›n›n yaklaﬂ›k % 2’sinde neden
amiloidozdur. Kolﬂisin gibi etkin bir tedavinin varl›¤›na ra¤men düzensiz ilaç
kullan›m›, geç tan› veya fenotip 2 gibi nedenlerle ailevi Akdeniz ateﬂine ba¤l›
amilodoz azalmakla birlikte günümüzde görülebilmektedir. Amiloidoz için risk
faktörleri tart›ﬂma konusu olmaya devam etmektedir ve M694V mutasyonu
konusunda bir görüﬂ birli¤i yoktur. Bu çal›ﬂman›n amac› ailevi Akdeniz ateﬂine
ba¤l› amilodozda M694V gen mutasyonunun rolünü incelemek ve mevcut
tart›ﬂmaya katk›da bulunmakt›r.
Çal›ﬂmaya son 3 y›lda hastanemizde amiloidoz tan›s› alm›ﬂ 21 ailevi Akdeniz
ateﬂi hastas› dahil edildi. Hastalar›n 7’si kad›n, 14’ü erkek ve yaﬂ ortalamas› 39
(8-69) y›l idi. 4 hastada fenotip 2 vard›. ‘Strip assay’ yöntemi ile 12 adet MEFV
mutasyonu çal›ﬂ›ld›.
21 hastan›n 12’sinde (% 57) homozigot M694V mutasyonu saptand›. Di¤er
mutasyonlar M680I(G/C)/M694V (4 hasta), homozigot M680I (G/C) (3 hasta),
heterozigot M680I (G/C) (1 hasta) ve V726A/F479L (1 hasta) idi. Fenotip 2’ye
sahip hastalar›n 3’ünde homozigot M694V ve birinde homozigot M680I (G/C)
mutasyonu vard›. Homozigot M694V mutasyonu olan hastalarda yaﬂ ortalamas›
31 y›l iken, di¤er hastalarda yaﬂ ortalamas› 48 y›l idi.
Bölgemizde ailevi Akdeniz ateﬂi olan hastalarda homozigot M694V mutasyonu
s›kl›¤› % 19 iken, amiloidozlu hastalarda bu oran % 57’ye ç›kmaktad›r. Fenotip
2’li hastalarda da ço¤unlu¤u homozigot M694V mutasyonu oluﬂturmaktad›r.
Homozigot M694V mutasyonu olan amiloidozlu hastalarda yaﬂ ortalamas› daha
düﬂüktür. Kendi hastalar›m›z ve ülkemizden yay›nlanm›ﬂ tüm çal›ﬂmalar›
inceledi¤imiz 2008 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ olan çal›ﬂmam›zda homozigot M694V
mutasyonunun amiloidoz için risk faktörü oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada elde etti¤imiz veriler de homozigot M694V mutasyonunun
amiloidoz için bir risk faktörü oldu¤unu desteklemektedir.
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PS/GN-061

FMF’li Çocukta Atipik Kawasaki ve ‹nfantil Poliarteritis Nodoza Birlikteli¤i

Nazofarinks Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu Olgusu

Ayﬂe Öner, Nurver Ak›nc›, Adviye Çak›l, Özgür Atalay
Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Aygül Özdemir1, Mustafa Eren2, Ayﬂe Jini Güneﬂ2, Mehmet Küçüksu2, Ahmet Edip
Korkmaz2, Nur Fahriye Tükel Turgut1, Eser Uslu1, Hasan Can1
1
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›lar› Anabilim Dal›, Antalya
2
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya

Giriﬂ: Süt çocuklar›nda beﬂ günden uzun süren ateﬂli ancak hastal›k tan›s› için
gerekli ölçütlerin bulunmad›¤› hastalarda, koroner arter hastal›¤› saptan›rsa
atipik Kawasaki hastal›¤› tan›s› konabilir. Koroner arterleri tutabilen infantil
poliarteritis nodoza (PAN) ile benzer klinik, laboratuar ve histopatolojik bulgular›na
sahip olduklar›ndan ay›r›c› tan› çok zordur. Literatür bilgilerine göre Kawasaki
ve infantil PAN birlikteli¤i ‘yeni bir hastal›k’ olarak düﬂünülmektedir. Atipik
Kawasaki ve infantil PAN tan›s› alan, ayn› zamanda FMF gen mutasyonu pozitif
bulunan 7 ayl›k vakam›z› tart›ﬂmal› olan bu konuya ›ﬂ›k tutmak için sunduk.
Olgu: Antibiyotik tedavisine ra¤men beﬂ gündür düﬂmeyen ateﬂ, aﬂ›r› huzursuzluk
ﬂikayetiyle baﬂvuran 7 ayl›k k›z hastam›z›n öyküsünde özellik yoktu. Baba ve
hala FMF hastas›yd›. Fizik muayenesinde ateﬂ oda¤› yoktu, konjunktivalarda
hafif k›zar›kl›k, dokunmakla ve hareketle artan huzursuzlu¤u vard›; akut faz
reaktanlar› yüksekti. BOS incelemesi normal, EKO’da koroner arterlerde yayg›n
dilatasyon ve anevrizmalar tespit edildi. ‹V‹G 2gr/kg verildi. Ateﬂin tekrar›
üzerine 2 doz ‹V‹G verildi. ﬁikayetlerinin devam etmesi, tetkiklerinde
lökosit:14000/mm3, trombosit:657000/mm3, sedimentasyon:135mm/saat,
CRP:5.2mg/dl, fibrinojen:667mg/dl, Hb:7,4gr/dl; C3-C4 normal, p-ANCA
ve c-ANCA negatifti. Takiplerinde hipertansiyon saptand›. Kalça eklemi USG’de
sinovyal kal›nlaﬂma, göz muayenesinde keratokonjonktivit tespit edildi. Bat›n
ve renal doppler USG, idrar tetkikleri normaldi. ‹V‹G dirençli Kawasaki olarak
kabul edildi ve metilprednizolon 30mg/kg 3 gün pulse verildi. Steroid kesildikten
sonra ﬂikayetlerin tekrarlamas›, ateﬂinin devam etmesi, hipertansiyonu, büyük
eklem tutulumu, keratokonjonktiviti, miyaljisi, koroner tutulumu olmas› üzerine;
biyopsi ve anjiyo bulgusu olmamas›na ra¤men infantil PAN olabilece¤i
düﬂünülerek, oral prednizolon baﬂland›. MEFV geni mutasyon analizinin
M694V heterozigot saptanmas›, aile öyküsü ve akut faz reaktanlar›n›n yüksekli¤i
nedeniyle tedaviye kolsiﬂin eklendi. Tedavi sonras› genel durumu düzelen
hastan›n laboratuar bulgular› tamamen normale döndü, koroner anevrizmalarda
gerileme oldu, dört ayd›r steroid tedavisiyle problemsiz izlenmektedir.
Sonuç: Atipik ve ‹V‹G dirençli Kawasaki vakalar›nda, tan›s› zor olan ve
literatürde genellikle otopside tan› alan infantil PAN’›n düﬂünülmesi hayat
kurtar›c› olmaktad›r. ‹nfantil PAN ve Kawasaki hastal›¤› birlikteli¤inde, ülkemizde
predispozan faktörlerden FMF’de sorgulanmal›d›r.

Giriﬂ: Wegener granülomatozu (WG), en s›k üst solunum yollar›, akci¤erler,
paranazal sinüsler ve böbrekleri tutan organ sistemlerinden herhangi birini de
etkileyebilen, küçük ve orta çapl› damarlar› tutan, nekrotizan granülomatöz
vaskülit ile karakterize bir hastal›kt›r.
Vaka: 48 yaﬂ›nda erkek hasta nefes darl›¤›, halsizlik-bulant›, kusma ﬂikayeti ve
eklemlerde gezici tarzda a¤r› ﬂikayetleri olmas› üzerine romatoloji poliklini¤ine
baﬂvurmuﬂ. Çekilen HRCT’de akci¤erde nodüler görünüm saptanm›ﬂ. Böbrek
fonksiyon testlerinde de yükseklik saptanmas› üzerine akut böbrek yetmezli¤i
ön tan›s›yla hastanemiz nefroloji servisine yat›r›ld›. Öz-soy geçmiﬂinde özellik
olmayan hastan›n fizik muayenesinde müsbet bulgular›; tansiyon arteriyel:
140/90 mmHg, solunum say›s›: 24/dk (takipneik) olup bilateral akci¤er
bazallerinde raller saptand›. Laboratuar: BUN: 80 mg/dL, kreatinin: 4.2 mg/dL,
sedimentasyon:108,CRP: 188, Hgb:6,3 WBC: 14,380, T‹T de 2+ protein, bol
eritrosit, 8-10 lökosit, spot idrarda bak›lan proteinüri:3,28 gr/gün bulundu.
Hastaya akut böbrek yetmezli¤i nedeni ile hemodiyalize baﬂland›. Hastan›n
mevcut akci¤er bulgular›na dayan›larak pulmoner-renal sendrom düﬂünüldü ve
böbrek biyopsi önerildi, fakat hasta kabul etmedi. Yutkunmada zorluk tarifleyen
hastan›n kulak burun bo¤az konsültasyonunda hipofarinkste kitle tespit edildi
ve nazofarinks kanseri ön tan›s› ile biyopsi önerildi. Ancak hasta biyopsiyi kabul
etmedi. Hastan›n otoantikor sonuçlar›nda c-ANCA (+) saptand›. Klinik ve
laboratuar sonuçlar›na göre WG düﬂünülerek pulse steroid + siklofosfamid
tedavisi verildi. Hemodiyaliz program›na al›narak ve siklofosfamid kürleri ve
idame steroid planlanarak taburcu edildi. Hastaya 1 ay sonra yap›lan kontrol
laringoskopide lezyonun kayboldu¤u görüldü. Hastaya 4. kür siklofosfamid
tedavisinden sonraki 1 haftal›k diyalizsiz dönemden sonraki kreatinin de¤eri:
2,2 mg/dl saptanmas› üzerine hemodiyaliz program›ndan ç›kart›ld›. Kontrol
sedimentasyon:20, CRP: 4 bulundu.. Hasta siklofosfamid + steroid tedavisi
alt›nda takibe al›nd›.
Sonuç: WG’da üst solunum yolullar›nda s›k olarak pürülan ve kanl› sinüzit,
epistaksis, otitis media, burun k›k›rda¤›nda ülserasyon-perforasyon ve oral
ülserler görülebilir. Alt solunum yollar› semptomlar› hastalar›n %80-90’n›nda
bulunur. Erken tan› ve tedavi prognozda çok önemlidir. Bu vaka ile WG’nun
nazofarinks kanseri klini¤ini de taklit edebilece¤ini hat›rlatmay› uygun gördük.

PS/GN-060
Henoch - Schönlein Purpural› hastalarda Ailevi Akdeniz Ateﬂi S›kl›¤›
1

1

1

PS/GN-062

1

Ça¤la Serpil Do¤an , Elif Çomak , Mustafa Koyun , Arife Uslu Gökçeo¤lu ,
‹brahim Keser2, Sema Akman1
1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Bilim Dal›, Antalya
Amac›m›z çocukluk yaﬂ döneminde Henoch –Schönlein purpuras› (HSP) tan›s›
alan fakat Ailesel Akdeniz Ateﬂi (AAA) semptomlar› olmayan hastalarda MEFV
gen mutasyonlar›n›n prevalans›n› ve klinik bulgularla iliﬂkisini de¤erlendirmektir.
Mart 2003- Aral›k 2009 tarihleri aras›nda hastanemizde HSP tan›s› alan hastalar
retrospektif olarak çal›ﬂmaya al›nd›. Baﬂlang›ç bulgular›, renal tutulumun tipi,
böbrek biyopsi örneklerinin histolojik bulgular› ve klinik sonuçlar kaydedildi.
Hastalar›n yar›s›nda MEFV geninde, exon 2 ve 10 da yer alan tüm mutasyonlar
çal›ﬂ›ld›.
70 hasta, 44 erkek (% 62.8), ortalama tan› yaﬂ› 8.1±3.4 y›l (2-15.6 y›l) çal›ﬂmaya
al›nd›. Baﬂvuru an›ndaki semptomlar; %51.3 deri döküntüsü, %37.6
gastrointestinal, %9.3 eklem tutulumu ile iliﬂkiliydi. Renal semptomlar 8 hastada
(% 40) baﬂlang›çta, 9 hastada (% 45) ilk 1 ay içinde, 3 hastada ilk 3 ay içinde
ortaya ç›kt›. Hastalar›n hiçbirinde kronik böbrek yetmezli¤i geliﬂmedi. Genetik
analizin uyguland›¤› otuz beﬂ hastada alt› heterozigot ve 4 homozigot mutasyon
saptand› (%11.4). Dört homozigot mutasyonun üçü M694V/ M694V idi, bu
hastalardan biri renal ve gastrointestinal tutuluma sahipken di¤erlerinde AAA
ile iliﬂkili semptomlar yoktu.
Sonuç: HSP’li hastalarda homozigot MEFV mutasyonlar› genel Türk
popülasyonundan anlaml› olarak daha yüksek bulundu. HSP’li hastalarda AAA
için genetik analiz yap›lmas›, pozitif olanlarda kolﬂisin ile tedavi edilmesi gerekti¤i
düﬂüncesindeyiz.

Lupus Nefritli Hastalarda Tedavi Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi
Cahit Güneﬂ1, Mustafa Keleﬂ2, Abdullah Uyan›k2, Ramazan Çetinkaya3,
Refik Ali Sar›4
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Erzurum
2
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Erzurum
3
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Antalya
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹mmünoloji-Romatoloji Bilim Dal›,
Trabzon
Giriﬂ-Amaç: Lupus nefriti (LN), sistemik lupus eritematozun mortalite ve
morbiditesine neden olan organ tutulumlar›ndand›r. LN tedavisi, önemli bir
problem olmaya devam etmektedir. Merkezler farkl› tedavi protokolleri
uygulamaktad›r. Hiçbir protokol kesin tedavi sa¤lamad›¤› gibi, remisyondaki bir
hastada daha sonra hastal›k alevlenmesi gözlenebilmektedir. Bu çal›ﬂmada,
merkezimizde takip etti¤imiz hastalar›n tedavi sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi,
remisyon oranlar›m›z› ve remisyona etki eden faktörleri araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmam›zda, Ocak 2000–Aral›k 2008 tarihleri aras›nda
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji ve Romatoloji-‹mmünoloji kliniklerinde
böbrek biyopsisi sonucu LN tan›s› konularak tedavi baﬂlanan 41 hastan›n tedavi
sonuçlar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hastalara ait bilgilere hasta
dosyalar›ndan ulaﬂ›ld›. Hastalar›n klinik, laboratuar ve demografik özelliklerinin
remisyonla iliﬂkisi araﬂt›r›ld›. Proteinürisi 330 mg/gün alt›nda olan hastalar
remisyona girmiﬂ grup olarak, 330 mg/gün’ün üstünde olan hastalar da remisyona
girmemiﬂ grup olarak grupland›r›ld›.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
27th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

51

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-062

PS/GN-064

Bulgular: Bir y›ll›k tedavi sonras›nda hastalar›n 24’ü (% 58.5) tam remisyona
girdi. Yaﬂ, cinsiyet, Anti ds-DNA, Kompleman 3 ve 4, aktivite ve kronisite
indeksleri, serum kreatinin ve proteinüri düzeyleri ile remisyon aras›nda bir
iliﬂki bulunamad› (p>0.05). Klas 3 LN olan hastalar›n idame tedavisinde
kullan›lan azatioprin veya mikofenolat mofetil (AZA/MMF) ile siklofosfamid
(CyP)’in 6. ve 12. aydaki proteinüri düzeyleri karﬂ›laﬂt›rld›¤›nda, AZA/MMF
alan grupta proteinüri düzeyleri CyP grubuna göre anlaml› düzeyde azalmaktayd›
(p=0.04).
Sonuç: Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda hastalar›n bazal klinik ve laboratuar
parametreleri ile remisyon aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Lupus nefritli
hastalarda uygulam›ﬂ oldu¤umuz tedavi rejimlerine al›nan sonuçlar literatürdeki
verilerle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte LN’de tam remisyon hala
sorun olmaya devam etmektedir. LN’nin tedavisinde kullan›lan protokollerin
sonuçlar› birbirine benzerlik göstermektedir. Son y›llarda kullan›lmakta olan
MMF’in etkili oldu¤una dair veriler olsa dahi, prospektif çok merkezli çal›ﬂmalarla
desteklenmelidir. Daha etkili ve yan etkisi daha az olan yeni tedavi rejimlerine
ihtiyaç vard›r.

Tüm hastalar›n yaﬂ, cins, kilo gibi demografik verileri yan›nda primer hastal›klar›,
immunsupresif tedavi protokolleri, plazmaferez seans say›lar› ve de¤iﬂtirilen
plazma miktarlar›, tedavi öncesi ve sonras› üre-kreatinin de¤erleri, akci¤er
tutulumu bulgular›, hemodiyaliz gereklili¤i ve remisyon durumlar› kaydedildi.
Say›sal de¤erler, ortalama±standart sapma ﬂeklinde ifade edildi.
Sonuçlar: Hastalar›n ortalama yaﬂlar› 51.3±17.4 y›l idi. Hastalar›n 5’ine (%62.5)
WG, 3’sine (%37.5) MPA tan›s› konuldu. Tüm hastalara siklofosfamid ve
metilprednizolon pulse tedavisi yap›l›p idame tedavileri ile birlikte plazmaferez
uyguland›. Hastalara ortalama 3080±407 (2640-3960) ml taze donmuﬂ plazma
ile 10.4±4.0 (4-14) seans plazmaferez uyguland›. ‹ﬂlem s›ras›nda komplikasyon
geliﬂmedi. Baﬂlang›çta 6 hasta hemodiyalize al›nd›, tedavi sonras› 3 hastan›n
hemodiyaliz tedavisi devam etti, Hastalar›n 3’ünde (%37.5) parsiyel, 2’sinde
(%25) komplet remisyon geliﬂti. 2 MPA’l› hasta d›ﬂ›nda tüm hastalar›n akci¤er
tutulumu ve hemoptizisi mevcuttu. Tedavi sonras› tüm hastalar›n akci¤er bulgular›
geriledi.
Tart›ﬂma: Genellikle ﬂiddetli irreversibl glomerüler hasara neden olan H‹GN
sonucu A‹SV’de SDBY geliﬂir. Ayn› zamanda bu hastalarda hayat› tehdit eden
alveolar hemorajiler geliﬂebilmektedir. Böbrek yetersizli¤i ile beraber difüz alveolar
hemoraji varl›¤›nda mortalite %50’lere yükselmektedir. Bu nedenle bu hastalara
ivedilikle pulse immünsüpresif tedavi ve beraberinde plazmaferez yap›lmas› hayat
kurtar›c›d›r.

PS/GN-063
Sistemik Lupus Eritematozlu Hastada IgA Nefriti
Fatma Ayerden Ebinç1, Koray Uluda¤1, Gülay Ulusal Okyay1, Mehmet Engin Tonca2,
‹pek Iﬂ›k Gönül3, ﬁeminur Haznedaro¤lu2, Turgay Ar›nsoy1
1
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›, Ankara
3
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
Sistemik lupus eritamatoz (SLE) s›kl›kla renal tutulumla seyreden multisistem
bir hastal›kt›r. Klinik olarak hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda tan›mlanan renal
tutulum, biyopsi yap›lan vakalarda daha fazlad›r. Bu hastalar›n böbrek
biyopsilerinde nadiren lupus ile iliﬂkili olmayan glomerülopatiler de
tan›mlanmaktad›r. Burada, klinik olarak lupus tan›s› konulan bir hastada böbrek
tutulumunu ve derecesini saptamak için yap›lan renal biyopside tan›mlanan Ig
A nefriti sunulmaktad›r.
32 yaﬂ›nda kad›n hasta kar›n a¤r›s›, dizüri ve koyu renkli idrar ﬂikayetleri ile
baﬂvurdu. Fizik muayenesinde malar raﬂ haricinde patoloji yoktu. Laboratuar
tetkiklerinde böbrek fonksiyon testleri, C3 ve C4 normal s›n›rlarda ve platelet
say›s› 69.000/mm3 idi. ANA ve anti-SM/RNP pozitif idi. ‹drar tetkikinde
dismorfik eritrositler, piyüri ve proteinüri saptand›. ARA kriterlerine göre hastaya
SLE tan›s› kondu. Aktif idrar sedimenti ve proteinüri nedeni ile yap›lan renal
biyopsinin ›ﬂ›k mikroskopik incelemesi IgA nefriti ile uyumluydu. ‹mmünfloresan
incelemede diffüz global mesengial IgA, C3, kappa ve lambda depolanmas›
saptand›. Hastaya 1 mg/kg/gün metilprednisolon ve 400 mg hidroksiklorokin
baﬂland›. 1 ay sonraki tetkiklerinde proteinürinin 325 mg/gün’e geriledi¤i, idrar
sedimentinin düzeldi¤i ve platelet say›s›n›n normale geldi¤i görüldü.
Sistemik lupus eritamatozlu hastalar›n renal biyopsi örneklerinde nadiren nonlupus glomerülopatiler gösterilebilir. Lupustan farkl› renal lezyonlar›n tan›mlanmas›
tedavi yaklaﬂ›m› ve sonraki takip aç›s›ndan önemlidir.
PS/GN-064
Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor ‹liﬂkili Sistemik Vaskülitler ve
Plazmaferez Uygulamas›
Zeki Ayd›n, Meltem Gürsu, Emel Tatl›, Sami Uzun, Serhat Karada¤, Filiz Tayfur,
Tevfik Çoban, Savaﬂ Öztürk, Rümeyza Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Giriﬂ: Anti nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) pozitifli¤i baz› sistemik
nekrotizan vaskülitlerde görülmektedir. Wegener granülomatozu (WG) ve
mikroskopik polianjitis (MPA) ANCA iliﬂkili sistemik vaskülit (A‹SV)’lerdendir.
A‹SV’lerin y›ll›k insidans› yaklaﬂ›k 20/ milyondur ve immünsüpressif tedavilere
ra¤men SDBY’e yol açan h›zl› ilerleyen glomerülonefritler (H‹GN)’in en s›k
nedenleridir. Alveolar hemoraji ile beraber akut böbrek yetersizli¤i varl›¤›nda
mortalite çok yüksektir. Mortalitesi çok yüksek olan bu hastalarda, immünsüpresif
tedavi yan›nda plazmaferez uygulamas› deneyimlerimizin sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmaya hastanemizde Ekim 2008 ve May›s 2010 tarihleri
aras›nda A‹SV tan›s› konularak immünsüpresif tedavi ile birlikte plazmaferez
uygulanan 8 hasta (3’ü bayan, %37.5) al›nd›.
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PS/GN-065
‹ﬂitme Kayb› ve H›zl› ‹lerleyen Glomerülonefrit ile Prezente Olan ‹ki
Wegener Granülomatozu Olgusu
Kenan Turgutalp1, Tolga Köﬂeci1, Ebru Gök1, ‹clal Gürses2, Arda Y›lmaz3,
Engin Kara4, Mehmet Horoz1, Ahmet K›yk›m1
1
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Mersin
2
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Mersin
3
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal›, Mersin
4
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Mersin
Wegener granulomatozu (WG) alt ve üst hava yollar›, böbrekler, deri ve eklemleri
etkileyen nekrotizan granülomatoz vaskülitik sendromdur. Burada nadir görülen,
ilerleyici iﬂitme kayb› (‹‹K) ile Kulak Burun Bo¤az (KBB) klini¤ine baﬂvuran iki
WG’li hasta sunulmuﬂtur.
40 yaﬂ›ndaki erkek hasta, ‹‹K kayb› ile KBB klini¤ine baﬂvurmuﬂ. Fayda görmemiﬂ.
‹‹K ve yutma güçlü¤ü ile hastanemiz KBB klini¤ine yat›rlm›ﬂ. ‹‹K nedeni
bulunamam›ﬂ. Serum kreatininde yükselme ve ciltte döküntü nedeniyle klini¤imize
dan›ﬂ›ld›. Ekstremitede purpurik döküntü, glomerüler hasara ba¤l› akut böbrek
hasar› (ABH) ve hafif plevral efüzyon saptand›. Nörolojik de¤erlendirmede; 5,
8 ve 9. kafa çifti tutulumu (KÇT) saptand›. Böbrek ve cilt biyopsileri yap›ld›.
cANCA pozitif bulundu. Hastada; multipl KÇT, cilt, böbrek ve akci¤er dokusunu
tutan WG saptand›. Pulse steroid ve siklofosfamid baﬂland›. Kabulünün 4.
gününde; ateﬂi, beyaz küresi, döküntüleri, sedimentasyonu, CRP’si düﬂtü. KÇT
bulgular› düzelmedi. Ancak 5. gününde masiv hemoptizi ve solunum arresti
geliﬂti. Resusitasyona yan›t vermeyen hastan›n pulmoner-renal sendromdan
kaybedildi¤i düﬂünüldü.
38 yaﬂ›ndaki kad›n hasta, ‹‹K nedeniyle KBB klini¤ine baﬂvurmuﬂ. ‹drarda
azalma ile klini¤imize yat›r›ld›. Hastada; 8. KÇT, ekstremitelerde purpurik
döküntü, akci¤erde kaviter lezyonlar ve glomerüler hasara ba¤l›, hemodiyaliz
gerektiren ABH saptand›. Cilt biyopsisi ve renal biyopsi yap›ld›. cANCA kuvvetli
pozitif bulundu. Pulse steroid, pulse siklofosfamid ve plazma exchange tedavisi
uyguland›. Kabulünün 7. gününde; ateﬂi düﬂmüﬂ, qdüzeyleri düﬂmüﬂ ve diyaliz
gereksinimi kalmam›ﬂt›. Taburcu sonras› izlemin 3. ay›nda böbrek tutulumu
kaybolmuﬂtu, ancak iﬂitme kayb›nda düzelme saptanmad›.
WG kafa içi tutulum 3 ﬂekilde olabilir; ekstrakraniyal granulom invazyonu,
intrakraniyal granülom ve santral sinir sistemi vasküliti. Literatürde nörojenik
disfajili tek olgu vard›r. ‹‹K ile baﬂvuran WG’li hasta nadirdir. Literatürde,
genellikle multipl KÇT’nin bir parças› olarak ‹‹K geliﬂti¤i belirtilir. ‹‹K’l› olgular›n
ay›r›c› tan›s›nda WG’nin akla getirilmesi gerekir. Klinik gidiﬂinin kötü olmas›
nedeniyle erken fark edilmesi önemlidir.
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Akut Renal Nekrotizan Vaskülit ile Birliktelik Gösteren ‹diopatik
Miyelofibroz Olgusu

Pioglitazonun Neden Oldu¤u Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu
ve Ciddi Hiponatremi

Serpil Müge De¤er1, Gülsema Y›ld›ran2, Kürﬂat Öneç1, Münci Ya¤c›3, Yasemin Erten1
1
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
3
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Hematoloji Bilim Dal›, Ankara

Ayd›n Ünal, ‹smail Koçyi¤it, Murat Hayri Sipahio¤lu, Bülent Tokgöz,
Nilüfer O¤uzhan, Oktay Oymak, Cengiz Utaﬂ
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri

Giriﬂ: ‹diopatik miyelofibroz (IMF) hematopoetik kök hücre hastal›¤› olup,
IMF ile renal etkilenim birlikteli¤i nadiren bildirilmiﬂtir.
Olgu: Baﬂvurusundan 3 ay önce IMF tan›s› ile hidroksiüre tedavisi baﬂlanan
56 yaﬂ›nda bayan hasta, bulan›k görme ve bacaklarda ﬂiﬂlik ﬂikayeti ile nefroloji
bölümünde de¤erlendirildi. Hastan›n fizik muayenesinde pretibial (++) ödem
mevcuttu. Laboratuar incelemelerinde Hb: 11,3gr/dl, beyaz küre:7300/mm3,
trombosit: 1.119.000/mm3, BUN:17mg/dl kreatinin: 1,4mg/dl albümin:2.3gr/dl,
24 saatlik idrar analizinde 25 gr/gün proteinürisi izlenen hastan›n, serolojik
tetkiklerinde ANA ince granüllü bir pozitif, AntiRO52 üç pozitif, C3 düzeyi
düﬂük, di¤er parametreleri normal bulundu. Göz incelemesinde bilateral panüveit
saptanan hastan›n yap›lan renal biyopsisi akut nekrotizan vaskülit ile uyumlu
saptand›. Hastaya 3 gün 1 gr pulse metilprednizolon ve 750 mg/m2 siklofosfamid
verilerek oral idame steroid tedavisine geçildi. Kontrollerinde 2. doz pulse
siklofosfamid tedavisi sonras› hastan›n kreatinin düzeyi 0,8mg/dl, albümin
düzeyi 3,2gr/dl bulundu, proteinürisi 8 gr/güne ve trombosit say›s› ise 600.000/
mm3’e geriledi.
Tart›ﬂma: IMF ile beraber proteinüri birlikteli¤i, fokal segmental glomerüloskleroz,
mezengioproliferatif glomerülonefrit, amiloidoz ve extramedüller hematopoez
olgular› olarak literaturde az say›da bildirilmiﬂtir. ‹mmünolojik anormalliklerin
eﬂlik etti¤i IMF ile beraber PAN ve lökositoklastik cilt vaskülitleri de literatürde
mevcuttur. Ancak bilgilerimize göre, olgumuz, IMF’nin renal tutulum aç›s›ndan
akut nekrotizan vaskülitle birlikteli¤i olan ilk vaka raporudur. Hastal›¤a yönelik
hidroksiüre tedavisinin kesilmesi ve ‹mmünsüpresif tedavi baﬂlanmas›yla renal
etkilenimde iyileﬂme gözlenirken, beraberinde birincil hastal›¤›na ba¤l›
trombositozda da önemli ölçüde gerileme sa¤lanm›ﬂt›r.

PS/GN-067
Kronik Böbrek Yetmezli¤i Tan›s› ile Baﬂvuran Sklerodermal› Bir Olgu
Emre Erdem1, Ahmet Karataﬂ1, Ferhan Cantürk2, Filiz ﬁahin Koç3, Sancar Bar›ﬂ4,
Tekin Akpolat1
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
2
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim
Dal›, Samsun
3
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
4
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Samsun
Giriﬂ: Skleroderma kronik böbrek yetmezli¤inin nadir nedenlerinden birisidir.
Skleroderma periferik dolaﬂ›m›, kaslar›, eklemleri, akci¤eri, böbrekleri de tutan
sistemik bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n ilk bulgusu de¤iﬂik ﬂekillerde olabilir. Bu
yaz›da ilk bulgusu kronik böbrek yetmezli¤i olan sklerodermal› bir hastay›
sunduk.
Olgu: 67 yaﬂ›nda erkek hasta, yaklaﬂ›k 4 ayd›r olan ellerinde ve ayaklar›nda
ödem ﬂikayeti ile baﬂka bir merkeze baﬂvurdu¤unda kreatinin 2 mg/dl tespit
edilmiﬂ ve fakültemiz nefroloji poliklini¤ine gönderilmiﬂti. Hasta tansiyonunun
yüksek izledi¤inden ﬂikayet ediyordu. Hastan›n yap›lan tetkiklerinde kreatinin:
2,3 mg/dl, hemoglobin:11,5 g/dl tespit edildi. Hastan›n idrar tetkikinde
proteinürisi yoktu. Özgeçmiﬂinde 5 y›ld›r olan hipertansiyon hastal›¤› d›ﬂ›nda
baﬂka bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde elleri ödemli ve bilateral pretibial
2+ ödemi vard›. Direkt akci¤er grafisi normaldi. Çekilen ultrasonografisinde
böbrek boyutlar› normal olarak bulundu. Hastan›n ekokardiyografisinde ejeksiyon
fraksiyonu %66 idi. Hastan›n hipertansiyonu ACE inhibitörü ve tuzsuz diyet
ile kontrol alt›na al›nd›. Hastan›n ödemleri diüretik tedavisi, tansiyon regülasyonu
ve tuzsuz diyet ile gerilemedi. Bilateral alt ekstremite doppleri ve renal arter
doppleri normal olarak de¤erlendirildi. Hastan›n ödemlerinin gerilememesi,
derisinin sert olmas›, ellerinde hareket k›s›tl›l›¤› olmas› üzerine otoantikor
tetkikler istendi. ANA 1/80(+) ve anti SS-A(+) geldi. Di¤er otoantikor tetkikleri
(-) idi. Hastaya sklerodermaya yönelik deri biyopsisi yap›ld›. Sonucu skleroderma
ile uyumlu olarak geldi. Hasta skleroderma tan›s› ile takibe al›nd›. Hastan›n
takipte çekilen toraks bilgisayarl› tomografisinde, her iki akci¤er alt loblarda
yayg›n interstisyel retiküler septal dansite art›mlar› izlendi. Görünüm
skleroderman›n akci¤er tutulumu ile uyumlu bulundu. Ayr›ca özefagus boylu
boyunca dilate idi, görünüm skleroderman›n özefagus tutulumu olarak düﬂünüldü.
Hasta tedaviye yan›t vermedi, hastal›k h›zl› progresyon gösterdi ve hasta ilk
baﬂvurudan 5 ay sonra hayat›n› kaybetti.
Tart›ﬂma: Kronik böbrek yetmezli¤i ile baﬂvuran ve ultrasonografide böbrek
boyutlar› normal olan hastalarda böbrek yetmezli¤inin etiyolojisinin araﬂt›r›lmas›n›n
gerekti¤i iyi bilinmektedir. Bu hastalarda kronik böbrek yetmezli¤i ay›r›c› tan›s›
geniﬂ tutulmal›d›r.

Hiponatremi belirgin morbidite ve mortalite potansiyeli olan önemli bir elektrolit
bozuklu¤udur. En s›k görülen nedenleri; konjestif kalp yetmezli¤i, böbrek
yetmezli¤i, uygunsuz anti-diüretik hormon sendromu (UADHS) ve diüretik
tedavidir.
Tiazolidinedionlar (roziglitazon ve pioglitazon) son zamanlarda yayg›n olarak
kullan›lan oral glukoz düﬂürücü ajanlard›r. Bu ilaçlar›n en s›k görülen yan etkisi
s›v› retansiyonudur. Öte yandan hiponatremi bu ilaçlar›n nadir görülen bir yan
etkisidir ve literatürde sadece 3 olgu bildirilmiﬂtir ve hepsi de roziglitazona
ba¤lanm›ﬂt›r. Burada biz pioglitazonun neden oldu¤u ciddi hiponatremili ilk
olgu sunumunu rapor etmeyi amaçlad›k.
On bir y›ld›r tip 2 diyabeti, koroner arter hastal›¤› ve hipertansiyonu olan 73
yaﬂ›ndaki kad›n hasta, akut geliﬂen konfüzyon nedeniyle getirildi. Yak›nlar›ndan
hastan›n son 5 gündür bulant›, kusma ve genel güçsüzlünün oldu¤u ö¤renildi.
Hastan›n yap›lan laboratuar de¤erlendirmesinde ciddi hiponatremisinin (serum
sodyum düzeyi 109 mEq/L) oldu¤u saptand›. Fizik muayenesinde akci¤er, kalp
ve kar›n muayenesi normaldi. Ekstremitelerinde ödem saptanmad›. Nörolojik
muayenesi normal olarak de¤erlendirildi. Hastan›n düzenli olarak gliklazid,
diltiazem, asetilsalisilik asit, lansoprazol, losartan ve pioglitazon kulland›¤›
ö¤renildi. Pioglitazonun gliklazide yaklaﬂ›k 4 ay önce eklendi¤i ö¤renildi. Serum
sodyum düzeyinin pioglitazon baﬂlamadan önce normal oldu¤u görüldü.
Hastan›n yap›lan bat›n ultrasonografisi, akci¤er grafisi ve beyin manyetik rezonans
görüntülemesi normaldi. Ekokardiyografik de¤erlendirme de normal olarak
rapor edildi.
Hastan›n serum glukozu 290 mg/dL, kan üre azotu 27 mg/dL, serum kreatinin
1.17 mg/dL, serum ozmolaritesi 245 mOsm/kg, idrar sodyumu 107.3 mmol/L
ve idrar ozmolaritesi 613 mOsm/kg idi. Tiroid fonksiyon testleri, plazma
kortikotropin ve kortizol düzeyinin normal oldu¤u görüldü. Yirmi dört saatlik
idrar miktar› yaklaﬂ›k 1200 mL idi. Tüm bu bulgular ›ﬂ›¤›nda hastada ciddi
hiponatreminin pioglitazonun indükledi¤i, olas›l›kla UADHS’ye ba¤l› olarak
geliﬂti¤i düﬂünüldü. Pioglitazon kesilerek hastaya üç gün süreyle, günde 300 mL
olmak üzere, hipertonik salin (%3) infüzyonu verildi. Hastan›n serum sodyum
konsantrasyonu kademeli bir ﬂekilde yükseldi ve klinik tablosu düzeldi. Serum
sodyum düzeyi bir hafta sonunda normal aral›¤a yükseldi ve hasta taburcu edildi.

PS/GN-069
Evre 3-4 Kronik Böbrek Hastal›¤›nda Serum Ürik Asit Düzeyleri ve
Ekokardiyografik Bulgular Aras›ndaki ‹liﬂkinin De¤erlendirilmesi
Ali Kemal Kadiro¤lu1, Hasan Kayabaﬂ›1, Zülfükar Y›lmaz2, Yaﬂar Y›ld›r›m1,
Mehmet Emin Y›lmaz1
1
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2
Diyarbak›r Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Diyarbak›r
Amaç: Ürik asit baﬂl›ca böbrekler taraf›ndan elimine edilir ve at›l›m› glomerüler
filtrasyon h›z›na (GFH) paralel olarak azal›r. Hiperürisemi böbrek hastal›¤›n›n
primer nedeni de¤il ise böbrek yetmezli¤ine ba¤l›d›r. Ürik asit hipertansiyon
geliﬂiminde, kronik böbrek hastal›¤›n›n (KBH) ilerlemesinde ve kardiyovasküer
hastal›klarda önemli bir arac›d›r. Bu çal›ﬂmada evre 3-4 KBH hastalar›nda serum
ürik asit düzeyleri ile ekokardiyografik bulgular aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmay›
amaçlad›k.
Materyal-Metot: Altm›ﬂiki evre 3-4 KBH olan hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n
evrelemesi 24 saatlik idrar ile standart kreatinin klirensi (CCr) formülü kullan›larak
belirlendi. Biyokimyasal ve hematolojik parametreler içi kan örnekleri bir gece
açl›k sonras› topland›. Ekokardiyografik bulgular olarak ejeksiyon fraksiyonu
(EF), interventriküler septum kal›nl›¤› (‹VSK), sol ventrikül arka duvar kal›nl›¤›
(SVADK), ve sol atrium çap› (SAÇ) transtorasik M-mod ekokardiyografi ile
saptanarak kaydedildi. Hastalar CCr de¤erlerine göre iki gruba ayr›ld›; grup1
CCr<15-29 ml/min (evre 4), grup 2: CCr 30-59 ml/min (evre 3).
Bulgular: Hastalar›n 40’› evre-3 KBH iken 22’si evre-4 idi. Her iki grup aras›nda
yaﬂ ve cinsiyet da¤›l›m›nda fark yoktu (p>0.05). Gruplar›n demografik ve
biyokimyasal parametreleri tablo 1’de verildi. Gruplar ars›nda serum ürik asit
düzeylerinde fark saptanmad›. Ürik asit düzeyleri ile ekokardiyografik parametreler
aras›ndaki pozitif korelasyon tablo 2’de özetlendi.
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Sonuç: Serum ürik asit seviyesi EF ile negatif, interventriküler septal kal›nl›k,
sol ventrikül arka duvar kal›nl›¤› ve sol atrium çap› ile pozitif korelasyon
gösterdi¤ini saptad›k. Hiperürisemi KBH olan hastalarda hem hastal›¤›n
progresyonu hem de en önemli morbidite ve mortalite nedeni olan kardiyovasküler
olaylar için önemli bir risk faktörü olmas› nedeniyle erken dönemde hiperürisemiye
yönelik önleyici giriﬂimlerin yap›lmas› faydal› olacakt›r.

Bizim çal›ﬂmam›zda tuz al›m miktar› artt›kça CRP düzeylerinde de art›ﬂ oldu¤u
saptand›. Bu da KY’li¤i olan hastalarda tuzun, yapt›¤› volüm yükü etkisinin
yan›nda son dönemlerde KY fizyopatolojisinde ön planda olan nörohormonal
ve infamatuvar proçesde de rol ald›¤›n› düﬂündürmektedir. Bu nedenle KY’li
hastalarda yap›lan tuz k›s›tlamas›n›n volüm yüküne ve hipertansiyona olan
pozitif yöndeki olumlu etkilerinin yan›s›ra inflamatuvar sürece olan etkisindede
azalma ile KY’li¤inin klinik iyileﬂmesine katk›da bulundu¤u akla gelmektedir.

Tablo 2. Serum ürik asit düzeyleri ile ekokardiyografik parametreler aras›ndaki iliﬂki

ﬁekil 1. Sodyum al›m› ile CRP aras›ndaki korelasyon

Parametre

r

p

EF& Ürik asit

-0,065

0,673

IVSK & Ürik asit

0,433

0,003

SVADK& Ürik asit

0,477

<0,001

SAÇ& Ürik asit

0,325

0,030

Tablo 1. Gruplar›n demografik, biyokimyasal ve ekokardiyografik parametreleri
Parametre

Grup 1 (n=40)

Grup2 (n=22)

p

Yaﬂ (y›l)

57,4±16,1

58,1±17,4

0,873

Cinsiyet (M/F)

24/16

9/13

0,120

CCr (ml/dk)

38,85±5,99

20,60±4,55

<0,001

Kreatinin (mg/dL)

2,7±0,8

3,7±1,1

<0,001

Albümin (g/dL)

3,08±0,87

2,99±0,71

0,686

Kalsiyum (mg/dl)

8,6±1,8

8,4±0,6

0,574

Fosfor (mg/dl)

4,3±1,2

5,1±1,1

0,019

Ürik asit (mg/dl)

7,05±1,81

7,40±2,11

0,550

EF (%)

54,6±12,1

57,3±8,8

0,429

IVSK (cm)

1,15±0,20

1,12±0,17

0,655

SVADK(cm)

1,13±0,18

1,12±0,18

0,787

SAÇ (cm)

3,85±0,46

3,64±0,63

0,223

PS/GN-070
Kalp Yetmezli¤i Olan Hastalarda Günlük Tuz Al›m›n›n ‹nflamasyon
Belirteçleri Üzerine Etkisi
Alper Azak1, Bülent Huddam1, Nam›k Gönen2, Rahmi Y›lmaz1, Fatma K›l›ç2,
Murat Duranay1, Zafer Ayd›n Ecemiﬂ2
1
Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
2
Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Ankara
Giriﬂ: Kalp yetersizli¤i (KY) s›k görülmesi, görülme s›kl›¤›n›n her geçen y›l
artmas› ve yüksek morbidite ve ölüm oranlar›na sahip olmas› nedeniyle önemli
bir halk sa¤l›¤› problemidir. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda kronik kalp
hastal›klar›n›n inflamatuar bir hastal›k oldu¤u ve inflamatuar belirteçleri tetikledi¤i
ve bu belirteçlerin kalp hastal›klar› üzerine olan etkisi üzerinde durulmuﬂtur.
Ancak kalp hastal›klar› içerisinde mortalitesi ve morbiditesi en yükseklerinden
biri olan kalp yetmezli¤i ile inflamatuar parametreler aras›ndaki iliﬂki çok fazla
incelenmiﬂ olmas›na ra¤men farkl› düzeylerdeki günlük tuz tüketiminin inflamasyon
üzerinden kalp yetersizli¤ine etkisi ise araﬂt›r›lmam›ﬂt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmaya Framingham Heart Study kriterlerine göre KY tan›l› bireyler
al›nm›ﬂ olup, tükettikleri günlük tuz miktarlar› 24 saatlik idrardaki sodyum
miktar›ndan hesapland› ve buna göre iki gruba (8 gram alt›nda tuz tüketen, 8
gram üstünde tuz tüketen) ayr›ld›. Düﬂük tuz tüketen grup, n=41 (grup 1) ve
yüksek tuz tüketen grup, n=45 (grup 2) olmak üzere çal›ﬂmaya toplam 86 hasta
dahil edildi. Çal›ﬂmaya, kronik inflamatuvar, plazma kreatinin seviyeleri 2
mg/dl’nin üzerinde olan ve 1 aydan k›sa süredir diüretik alan hastalar dahil
edilmedi.
Bulgular: Hastalar›n günlük sodyum tüketimleri ile inflamatuar belirteçleri
aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmamas›na ra¤men tüketilen
sodyum miktar›n›n CRP düzeyleri ile anlaml› korelasyonu saptanm›ﬂt›r (ﬁekil1).
Tart›ﬂma: Son 10 y›lda fizyopatolojisinde ve tedavi stratejisinde önemli
de¤iﬂiklikler olmas›na ra¤men morbidite ve mortalitenin hala yüksek olmas›
tam olarak aç›klanamam›ﬂ mekanizmalar›n olabilece¤ini düﬂündürmektedir.
Persistan immün sistem aktivasyonu ve inflamasyonun sorumlu olabilece¤i
düﬂüncesiyle, dikkatler immün sistem ve inflamatuvar sitokinlere odaklanm›ﬂt›r.
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PS/GN-071
Retroperitoneal Fibrozise Ba¤l› Bilateral Hidronefroz ve Steroid Tedavisine
Yan›t›
Bennur Esen Güllü, ‹brahim Do¤an, Tuncay Da¤el, Serdar Kahvecio¤lu
Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Giriﬂ: ‹diyopatik retroperitoneal fibrozis (RPF) nadir görülen, böbrek etraf›ndaki
yap›larda myofibroblastlar›n kronik inflamatuar infiltrasyonu yoluyla oluﬂan
inflamatuar bir hastal›kt›r. RPF; organ tutulumuna ba¤l› olarak üriner sistemde
t›kan›kl›k, ba¤›rsak disfonksiyonu, büyük damarlara bas› ve tromboza neden
olabilir. Hastalar; poliklini¤e a¤r›, kilo kayb› nedeni ile baﬂvururlar. RPF’de
bilgisayarl› tomografide (BT) retroperitoneal kal›nlaﬂma ve yo¤unluk art›m›
görülür. Bu makalede anüri nedeni ile baﬂvuran, RPF’e ba¤l› bilateral hidronefrozu
tespit edilen ve steroid tedavisine çok h›zl› yan›t veren bir olgu sunulmuﬂtur.
Olgu: Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ›nda erkek hasta, 3 gündür halsizlik ve idrar yapamama
yak›nmas› ile baﬂvurdu. Laboratuar testlerinde üre:156mg/dl, kreatinin:15
mg/dl, Na:137 mEq/L, K:5.2 mEq/L, eritrosit sedimentasyon h›z› (ESR)
104mm/saat, C reaktif protein (CRP) 64mg/L idi. Abdominal BT’de retroperitenal
mesafede paraaortik alanlarda yayg›n yumuﬂak doku yo¤unluk art›ﬂ› ve bilateral
üreteral dilatasyon izlendi ve RPF olarak yorumland›. Hastaya tedavi amaçl›
Double J (DJ) katater tak›ld› (figür 1). Hastan›n ANA, Anti ds DNA, tümör
markerlar›, C3, C4 testleri, protein elektroforezi normal tespit edildi. Hastaya
BT eﬂli¤inde RPF'den biyopsi yap›lmas› önerildi ancak kabul etmedi. ‹diopatik
RPF kabul edilen hastaya Prednisolon 60mg/ gün tablet baﬂland›. ‹ﬂlem sonras›
2. gün üre 32mg/dl, kreatinin 1.1 mg/dl ölçüldü. ‹ki ay sonraki BT kontrolünde
RPF gerilemiﬂ izlendi ve hastan›n DJ katateri çekildi. ESR ve CRP de¤eri normal
s›n›rlara geriledi. Steroid tedavisi 2.aydan sonra azalt›larak, alt› ayda tamamen
kesildi. DJ katateri çekildikten sonraki alt›nc› ay kontrolünde hasta halen
yak›nmas›z olarak klini¤imizde takip edilmektedir. En son üre ve kreatinin
de¤erleri s›ras›yla 27mg/dl, 1.1mg/dl'dir.
Tart›ﬂma: Literatürde, anamnez ve radyolojik de¤erlendirilmesinde idiopatik
RPF düﬂünülen olgulara biyopsi yap›lmadan da medikal tedavi uygulanabilece¤i
belirtilir. Bizim olgumuzda da idiopatik RPF nedeni ile bilateral üreteral
obstrüksiyon geliﬂmiﬂti. Oral steroid tedavisi ile üreteral obstrüksiyonu ortadan
kalkt› ve üreter pasaj› aç›ld›. RPF nadiren görülen, steroid tedavisine s›kl›kla
yan›t veren kronik inflamatuar hastal›kt›r. RPF, obstrüktif üropatinin etyolojik
sebepleri aras›nda ak›lda tutulmal›d›r.
Resim 1
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Kikuchi-Fujimato Hastal›¤› ve Substernal Paratiroid Dokusu Birlikteli¤i
ile Bir Kronik Böbrek Yetmezli¤i Olgusu

Proteinüri düzeyi <1 gr/gün olgular›n baﬂlang›ç proteinüri düzeyi 0,34±0,27
gr/gün, son takip proteinüri düzeyi 0,28±0,25gr/gündür (p=0.06). Proteinüri
düzeyi >1 gr olgulardan baﬂlang›ç proteinüri düzeyi 2,20±1,41gr/gün, son takip
proteinüri düzeyi 1,05±1,56 gr/gün(p=0.02) bulundu. Proteinüri < 1 gr olgularda
takipleri boyunca diyaliz ihtiyac› olmam›ﬂ olup Proteinüri düzeyi 1 gr ve üzerindeki
olgulardan 3 hasta kronik diyaliz program›na al›nm›ﬂtir.
Sonuç: Baﬂlang›ç proteinüri düzeyi 1 gr ve üzerinde olan olgular›n 1,3,6,12,24
ay ve son takip kreatinin düzeyleri proteinüri düzeyi 1 gr alt›ndaki olgulardan
istatistiksel olarak anlaml› yüksektir. Proteinüri düzeyi 1 gr alt›nda olanlarda
tam remisyon oran› yüksektir. Çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› IgA nefropatisinde
proteinüri seviyesinin 1gr/gün alt› ve üstü olmas› ile sa¤kal›m aras›nda anlaml›
bir iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir.

Mehtap Erkmen Uyar, Zeynep Bal, Siren Sezer, Fatma Nurhan Özdemir
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
Giriﬂ: Kikuchi-Fujimoto hastal›¤› (KFH), daha çok genç kad›nlarda görülen,
s›kl›kla servikal lenfadenopati, ateﬂ, kilo kayb›, terleme ve bazen hepatosplenomegali
ile semptom veren nadir bir hastal›kt›r. Etiyolojide, enfeksiyon ve otoimmünite
suçlanmakla birlikte, nedeni bilinmemektedir. Kesin tan›n›n histopatolojik
inceleme sonras› konuldu¤u bu hastal›k, en s›k lenfoma ile kar›ﬂabilmektedir.
Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) ile iliﬂkisi ise bilinmemektedir. KBY hastalar›nda
sekonder hiperparatiroidi s›k karﬂ›laﬂ›lan bir komplikasyondur. Ektopik paratiroid
adenomlar, tüm paratiroid tümörlerin yaklaﬂ›k %1-3’ünü oluﬂtururlar ve
paratiroidektomiden sonra devam eden veya tekrar eden hiperparatiroidizmin
s›k rastlanan nedenidirler.
Bu olgu, nadir görülmesi, s›kl›kla lenfoma ile kar›ﬂmas› ve kronik böbrek
yetmezli¤i ve substernal paratiroid dokusu birlikteli¤i görülmesi nedeniyle
sunuldu.
Olgu: 54 yaﬂ›nda KBY tan›l› erkek hasta yayg›n kemik a¤r›lar› nedenli hastanemiz
nefroloji poliklini¤ine baﬂvurdu. Özgeçmiﬂinde 1991 y›l›nda renal transplantasyon
sonras› 2001’de rejeksiyon ve greft nefrektomi öyküsü olan hasta 9 y›ld›r haftada
3 gün hemodiyalize giriyordu. Bilinen tip 2 DM ve 1 y›l önce paratiroidektomi
ve sol total tiroidektomi öyküsü mevcut. Hastan›n yaklaﬂ›k 1 y›l önce renal
transplant al›c› aday› tetkikleri yap›l›rken saptanan ateﬂ ve aksiller, inguinal,
servikal patolojik boyutta lenf nodlar› izlenmesi üzerine yap›lan lenf nodu
biyopsisi nekrotizan lenfadenit; Kikuchi-Fujimoto hastal›¤› ile uyumlu saptanm›ﬂ
ve hastaya steroid tedavisi baﬂlanm›ﬂ. Geliﬂinde PTH de¤erinin 2274 pg/ml
olmas› üzerine çekilen USG’de paratiroid dokusu tespit edilemedi. Çekilen
paratiroid M‹B‹ sintigrafisinde sternal çentik inferior kesiminde fokal aktivite
tutulumu izlendi. Hasta genel cerrahi bölümüne konsülte edilerek operasyon
planland›. Operasyon s›ras›nda anterior mediastende 1x1,5 cmlik paratiroid
dokusu ç›kart›ld›. Post operatif dönemde ﬂiddetli hipokalsemileri olan hasta
klini¤imizce ayaktan takip edilmektedir.
Tart›ﬂma: KFH klinik seyri oldukça iyi olup, genellikle dört haftadan daha k›sa
bir sürede kendi kendine düzelen benign bir hastal›kt›r. KBY tan›s› ile izlenen
hastalarda ateﬂ, servikal lenfadenopati ve geçici lökopeni varl›¤›nda enfeksiyon
ve malignite ekarte edildikten sonra ak›lda tutulmal› ve ay›r›c› tan›ya gidilmelidir.
Hastal›¤›n KBY veya ektopik paratiroid dokusu ile iliﬂkisi bilinmemektedir.
PS/GN-073
IgA Nefropatili Hastalarda Proteinüri Derecesinin Sa¤kal›ma Etkisi
Bar›ﬂ Karaca1, Gülizar ﬁahin2, Serhat Özçelik1, Ömer Ulaﬂo¤lu2, Muhammed K›z›lgül1,
Sabahat Al›ﬂ›r2, Hülya Karaday›2, Gökhan At›lgan2, Ali R›za Odabaﬂ2
1
Göztepe E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar›, ‹stanbul
2
Göztepe E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi Nefroloji, ‹stanbul
Amaç: ‹mmünglobülin A nefropatisi tüm dünyada en yayg›n görülen primer
glomerüler hastal›k olup SDBY baﬂl›ca nedenlerindendir. Çal›ﬂmam›z›n amac›
renal biyopsi ile ‹gA tan›s› konmuﬂ hastalarda tan› esnas›ndaki proteinüri
düzeyinin sa¤kal›ma etkisini belirlemektir.
Gereç Yöntem: Nefroloji kilini¤imizde 2002 ve 2010 y›llar› aras›nda renal
biyopsi ile tan› konan ve takip edilen 52 hasta çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir.
Hastalar›n ilk baﬂvuru,1-3-6-12-24. ay ve son takip arteryel kan bas›çlar›, üre,
kreatinin, glomerül filtrasyon h›z› (k›sa MDRD formülü ile), 24 saatlik proteinüri
düzeyleri ve izlemleri boyunca ald›klar› tedavi kaydedilmiﬂtir. Hastalar proteinürisi
1gr/gün alt› ve üstü olarak iki gruba ayr›ld›. Çal›ﬂmada elde edilen bulgular
de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical
System) 2007&PASS 2008 Statistical Software program› kullan›ld›.
Bulgular: Proteinüri düzeyi <1 gr olgular›n baﬂlang›ç kreatinin düzeyleri
1,02±0,32 mg/dl olup son kreatinin düzeyleri 1,05±0,45mg/dl (p=0.08) dir.
Proteinüri düzeyi >1 gr olgulardan baﬂlang›ç kreatinin düzeyleri 1,34±0,96 mg/dl
olup,son kreatinin de¤erleri 1,44±1,17 mg/dl (p=0.05) bulunmuﬂtur. Proteinüri
düzeyi< 1 gr olgular›n baﬂlang›ç GFR 83,58±27,17 ml/dak,son takip GFR
79,20±23,48 ml/dak (p=0.80) Proteinüri düzeyi 1 gr ve üzerindeki olgulardan
baﬂlang›ç GFR 77,43±30,97ml/dak, son takip GFR 72,37±29,30 ml/dak
(p=0.008) olarak hesaplanm›ﬂt›r.

PS/GN-074
Kronik Böbrek Yetmezli¤i Hastas›nda ‹lginç Bir Sendrom: CREST
Zeynep Bal1, Derya Kaﬂkari2, Mehtap Erkmen Uyar1, Siren Sezer1, Fatma Nurhan Özdemir1
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, Ankara

1

Giriﬂ: Kalsinozis, lokal ve sistemik pek çok hastal›¤a ba¤l› olarak ortaya ç›kar.
Metastatik kalsifikasyon genellikle hiperkalsemi ve/veya hiperfosfatemi ile
birliktedir. Distrofik kalsinozisi de içere CREST sendromu, skleroderman›n
s›n›rl› bir tipi olup kalsinozis kutis, Raynaud fenomeni, özefageal disfonksiyon,
sklerodaktili ve telenjiektazi ile karakterizedir. Bu iki tip kalsinozisin birarada
görülmesi ve çok ender rastlanmas› nedeniyle bu vakay› sunmaktay›z.
Olgu: 54 yaﬂ›nda bayan hasta 1999’da etiyolojisi bilinmeyen kronik böbrek
yetmezli¤i tan›s› alm›ﬂ. Hastan›n özgeçmiﬂinde tiroid operasyonu, s›k idrar yolu
enfeksiyonu ve kronik hepatit C hastal›¤› mevcut. Hastan›n 2000-2010 y›llar›
aras›nda PTH ölçümleri en yüksek 362 pg/ml; en düﬂük 104 pg/ml olarak
saptanm›ﬂ. Hiperfosfatemi ve hiperkalsemiden kaç›n›lmaya çal›ﬂ›lsa da hastan›n
ortalama Ca-P çarp›m› 65 olarak seyretmiﬂ. Hasta 2007 Temmuz ay›nda sol
ayak 5. metatarsofalengeal eklemde ﬂiﬂlik nedeniyle ortopedi bölümünce opere
edilmiﬂ. 2008 y›l›n›n 11. ay›nda sol ayak 5. metatars lateralinde 4x3 cm’lik kitle
nedeniyle tekrar opere edildi. Gönderilen patoloji örnekleri fibrokollajen dokuda
geniﬂ alanlarda ve büyük çapl› kalsifikasyonlar olarak raporland›. Hastaya
tekrarlayan yumuﬂak doku kalsifikasyonlar› nedeniyle PTH normal olmas›na
ra¤men paratiroid sintigrafisi planland›. Sintigrafide boyun ve mediastinal
bölgede paratirod patolojisini düﬂündüren aktivite retansiyonu saptanmad›.
Hastan›n anamnezinde, Raynaud fenomeni ve disfaji ﬂikayetinin de olmas›
üzerine hasta romatoloji bölümü ile konsülte edildi. Hastan›n fizik muayenesinde
sklerodaktili ve parmak uçlar›nda nekroze lezyonlar ayr›ca yüzde belirgin
telenjiektazi ve parmaklar›nda Reynaud Fenomeni (+) olarak bulundu.
Laboratuar›nda ANA1/1000 (+), Anti-Scl-70 (-) fakat anti-sentromer antikor
1:1000 pozitif saptand›. Hastaya CREST Sendromu tan›s› konularak tedavisi
düzenlendi.
Tart›ﬂma: Metastatik kalsifikasyon, kronik böbrek yetmezli¤inin iyi bilinen bir
komplikasyonudur. KBY hastalar›nda görülen kalsinoziste iç organ tutulumuna
genellikle rastlanmaz; subkütan doku ve büyük eklem çevrelerinde kalsiyum
depolanmas› s›kt›r. KBY tan›s› ile izlenen hastalarda kalsinozis ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda,
öncelikle sekonder hiperparatiroidizm tan› ve tedavisi yap›lmal› fakat vakam›zda
oldu¤u gibi tekrarlayan kalsinozis durumlar›nda di¤er nedenler de ak›lda tutulmal›
ve ay›r›c› tan›ya gidilmelidir.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
27th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

55

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-075

PS/GN-077

Hipotiroidi Hastalar›n›n L-Tiroksin Tedavisi Sonras› Böbrek
Fonksiyonlar›ndaki De¤iﬂiklik

Kronik Böbrek Yetmezli¤inde Gastrointestinal Sistem Semptomlar›n›n
De¤erlendirilmesi

Berna Yelken1, Faruk Kutlutürk2, Süleyman Yüce3, Pelin Aytan3, Türker Taﬂl›yurt3
1
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Tokat
2
Cevdet Aykan Devlet Hastanesi, Endokrin ve Metabolizma Hastal›klar› Klini¤i,
Tokat
3
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Tokat

‹dris ﬁahin1, Do¤u Karahan2, ‹lhami Berber2, Muzaffer Galip Özdemir2,
Engin Ataman2, Hülya Taﬂkapan1
1
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›, Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Malatya
2
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›, Anabilim Dal›, Malatya

Giriﬂ: Hipotiroidizm, artan vasküler direnç nedeniyle böbreklerde renal kan
ak›m› ve glomerüler filtrasyon h›z›nda (GFH) azalmalara neden olmaktad›r. Bu
prospektif çal›ﬂmada, hipotiroidi tan›l› hastalar›n, L-tiroksin tedavisi sonras›
ötiroid duruma getirildiklerinde böbrek fonksiyonlar›ndaki de¤iﬂiklikler araﬂt›r›ld›.
Materyal-Metot: Hipotiroidi tan›s› konulan (TSH seviyesi >10 μIU/L) hastalar›n
L-tiroksin tedavisi öncesinde ve ötiroid duruma geldiklerinde serum üre azotu
(BUN), kreatinin ve GFH de¤erleri ölçüldü. GFH de¤erleri, Modification of
Diet in Renal disease (MDRD) formülü kullan›larak hesapland›. Çal›ﬂmaya
komorbid hastal›¤a sahip hastalar ve gebeler dahil edilmedi.
Bulgular: Çal›ﬂmaya 54 hasta (47 kad›n, 7 erkek) dahil edildi. Hastalar›n yaﬂ
ortalamas› 47 ± 12 y›ld›. Hastalar ötiroid hale getirildiklerinde serum kreatinin
seviyelerinde anlaml› düﬂmeler (0.68 ± 0.13 vs. 0.78 ± 0.23 mg/dL; p<0.001),
GFH’da ise anlaml› yükselmeler oldu¤u görülürken (111.48 ± 20.79 vs. 98.42
± 24.32 ml/dk; p<0.001), BUN düzeylerinde (12.55 ± 3.60 vs 13.22 ± 4.17
mg/dL; p=0.151) anlaml› bir de¤iﬂiklik saptanmad›.
Sonuç: L-tiroksin tedavisi ile ötiroidizm sa¤land›¤›nda böbrek fonksiyonlar›nda
iyileﬂme olabilmektedir.

PS/GN-076
Bal›k Kokusu Sendromu ve Kronik Böbrek Yetmezli¤i Birlikteli¤i: Bir
Olgu Sunumu
Ender Hür1, Özkan Güngör1, Devrim Bozkurt1, Turan Tan3, Hatice Çal›ﬂkan2, Miray
K›l›nçel2, Fatma Düﬂünür2, Burcu Ülküden2, Hüseyin Töz1, Ali Baﬂç›1, Soner Duman2
1
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
3
Özel FMC ‹zmir Buca Diyaliz Hizmetleri, ‹zmir
Giriﬂ: Trimetilaminüri veya Bal›k Kokusu Sendromu flavin monooksijenaz 3
(FMO3) enzimi yetersizli¤ine ba¤l›, özellikle idrarda, terde ve nefeste rahats›z
edici kokuya yol açan; bu nedenle hastalarda major depresyon ile intihar e¤ilimi
oluﬂturabilen nadir bir klinik durumdur. Literatürde özellikle Japonya’dan olgu
bildirimleri olmas›na ra¤men, kronik böbrek yetmezlikli (KBY) bir olguya
rastlamad›k.
Olgu: Yirmi üç yaﬂ›nda erkek olguya fokal segmental glomerüloskleroza ba¤l›
KBY nedeniyle preemptif olarak sekiz y›l önce canl› akraba vericiden böbrek
nakli yap›lm›ﬂ. Yedi y›l steroid, azatiyoprin ve siklosporin; sonras›nda da steroid,
mikofenolat mofetil ve everolimus içeren immünsüpresif tedaviler alm›ﬂ. May›s
2009’da greft kayb› nedeniyle hemodiyaliz (HD) program›na baﬂlam›ﬂ. HD’ye
baﬂlad›¤›nda steroid d›ﬂ› ilaç tedavisi kesilmiﬂ ve bu s›rada kramplar› oldu¤u
için L-karnitin tablet tedavisine eklenmiﬂ.
Hasta oldukça rahats›z edici a¤›z ve vücut kokusu yak›nmalar›yla baﬂvurdu. Fizik
bak›da anormal koku mevcuttu. Rutin laboratuar parametrelerinde KBY
bulgular›na ek patolojik bir bulguya rastlanmad›.
Tart›ﬂma: Literatürde bu ﬂekilde kötü koku ile prezente olan olgu sunumlar›na
rastlad›k. Bal›k, yumurta sar›s›, et, soya gibi baz› yiyeceklerde bulunan kolin,
lesitin, karnitin, ergotionein ve betain trimetilamonyum [(CH3)3+N] içerir.
Diyetle al›nan ve ba¤›rsakta oluﬂan kokulu TMA, karaci¤erde NADPH-ba¤›ml›
FMO3 enzimi taraf›ndan kokusuz N-oxide TMA’ya metabolize edilir. Etkilenen
hastalarda bu dönüﬂüm yap›lamaz ve TMA’n›n soluk, ter ve idrardan sekresyonu
ile ortama rahats›z edici bir bal›k kokusu yay›l›r. Bu klinik tablo okula gidememe,
toplu taﬂ›ma araçlar›na binememe gibi toplumsal alandan çekilme ve depresif
duygu durum gibi bir çok psikososyal sorunu da beraberinde getirir. Olgumuz
da iﬂinden ayr›lmas›na yol açan bir klinik süreç yaﬂam›ﬂt›r.
Sonuç: Olgumuzun yak›nmalar› HD program›na al›nd›¤›nda verilen ve
L-karnitin içeren destek tedavi sonras› baﬂlam›ﬂt›. FMO3 enzim eksikli¤i
ﬂüphesinde öncelikli tan› yöntemi idrar N-oxide-TMA/idrar total TMA tayinidir.
Ancak hasta anürik oldu¤undan test yap›lamad› ve kesin tan› yöntemi olan
FMO3 gen mutasyon analizi gönderildi. L-karnitin tedaviden ç›kar›ld›. TMA
içermeyen bir diyet düzenlendi. Yak›nmalar› belirgin olarak geriledi.
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Giriﬂ-Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY), gastrointestinal sistemde (G‹S)
histolojik, fonksiyonel ve mukozal birçok de¤iﬂikli¤e yol açabilmektedir. KBY’nde
gastrointestinal sistem tutulumu s›k görülmekte, hem hastan›n yaﬂam kalitesini
kötüleﬂtirmekte hem de morbidite ve mortalitede art›ﬂ›na yol açmaktad›r. KBY’nde
sindirim sistemi tutulumu s›k olmas›na ra¤men G‹S tutulumu ile ilgili veriler
yeterli de¤ildir. Bu nedenle çal›ﬂmam›zda KBY olan olgularda G‹S tutulumunu
de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›ﬂmaya Evre III-V KBY tan›s› ile izlenen 97, hemodiyaliz
(HD) tedavisi gören 101 ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi gören
92 olgu al›nd›. Hastalara G‹S ﬂikayetleri, geçirdikleri G‹S hastal›klar›, özgeçmiﬂ
özellikleri ve kulland›klar› ilaçlar anket tarz›nda yüz yüze görüﬂme ile soruldu,
muayeneleri yap›ld›. Son 3 ay içinde yap›lm›ﬂ olan endoskopi, kolonoskopi,
bat›n ultrasonografi ve bat›n tomografi sonuçlar› de¤erlendirildi.
Bulgular: Olgular›n %91.7’sinde en az bir semptom mevcut idi. GIS semptom
say›s› HD grubunda 3.7± 2.2, PD grubunda 3.9± 2.2, prediyaliz grubunda 4.1±
2.1 idi. Her üç grup aras›nda istatistiksel olarak fark bulunmad›. En s›k görülen
semptomlar s›ras› ile dispepsi, bulant›, epigastrik a¤r›-yanma, iﬂtahs›zl›k, ge¤irti,
kusma, kab›zl›k, ve gastroözefagial reflü idi. KBY’li hastalarda görülen G‹S
hastal›klar› s›ras› ile gastrit, GÖR, hemoroid, IBS, G‹S kanama, kolelitiyazis idi.
Prediyaliz dönemindeki hastalarda en s›k görülen ﬂikayet kilo kayb› iken PD
grubunda ge¤irti, HD grubunda dispepsi idi. Gastrit PD de %70, HD’de %55;
hemoroid PD’de %24, HD’de %12, özefajit HD’de %8, Prediyalizde %1’den
az saptand›. Gastrit ve hemoroid PD grubunda HD grubuna göre anlaml› yüksekti
(p=0,043,p=0,028), fakat PD ile prediyaliz aras›nda fark yoktu. Özefajit HD’de
prediyaliz grubuna göre anlaml› yüksek (p=0,004) ve hiyatal herni HD grubunda
hem PD hem de prediyalize göre anlaml› yüksekti (p=0,025 ve p=0,026).
Sonuçlar: Çal›ﬂmam›zda KBY’nde G‹S semptomlara s›k rastland›¤› görülmüﬂtür.
Olgular›n %90’›ndan fazlas›nda en az bir semptom mevcut idi. Renal replasman
tedavi modalitesinin G‹S semptom s›kl›¤› üzerine etkisi saptanmad›.

PS/GN-078
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Üriner Albümin Ekskresyonu ile
Serum Bilirubin Düzeyleri Aras›ndaki ‹liﬂki
Can Sevinç, Alper Bayrak, Funda Türkmen, Ali Özdemir, Ömer Yücel
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹stanbul
Giriﬂ: Tip 2 diyabet mellitus(DM) anormal endotelyal vasküler reaktivitenin
ve insülin rezistans›n›n eﬂlik etti¤i inflamatuar bir durum olarak bilinmektedir.
Tip 2 diyabet renal yetmezli¤in ve kardiyovasküler hastal›klar›n önde gelen
nedenlerinden biri olup, mikroalbuminüri varl›¤› kardiyovasküler ve diyabetik
nefropatinin (DN) erken biyokimyasal belirteçlerindendir. Son y›llarda araﬂt›rmalar
tip 2 diyabetli hastalarda, mikroalbüminüri, GFR, dislipidemi ve di¤er inflamatuar
belirteçler aras›ndaki iliﬂkiye odaklanm›ﬂt›r. Öteyandan bilirubinin sadece at›k
son ürün olmay›p güçlü bir antioksidan oldu¤u ve bu etkisiyle ateroskleroz,
inflamasyon ve endotel fonksiyonlar› üzerinde rol oynad›¤› gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda tip2 diyabetli hastalarda serum bilirubin düzeylerinin,
mikroalbüminüri ve GFR’yle iliﬂkisini araﬂt›rd›k.
Materyal-Metot: Retrospektif olarak tasarlanan çal›ﬂmam›za poliklini¤imize
baﬂvuran 95 tip 2 DM hastas› ile 20 sa¤l›kl› kontrol grubu al›nd›. Hastalar
normoalbüminürik, mikroalbüminürik ve makroalbüminürik olmak üzere 3
gruba ayr››ld›. Hastalar›n kay›tlar› incelenerek demografik özellikleri, kan bas›nc›,
BMI, diyabet süreleri, AKﬁ, HbA1c, AST, ALT,BUN, kreatinin, lipid profili,
bilirubinleri, CRP, 24 saatlik idrarda klirens ve albüminüri düzeyleri bak›ld›.
Kontrol grubunda GFR Cockcroft-Gault formülüyle hesapland›.
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Bulgular: Hasta ve kontrol gruplar›n›n demografik özellikleri tablo-1’de
gösterilmiﬂtir. Total ve indirek bilirubin düzeyleri, kontrol grubu ile
normoalbüminürik ve mikroalbüminürik grubun ikili karﬂ›laﬂt›rmalar›nda
anlaml› fark bulunamad›. Kontrol grubuyla makroalbüminürik grubun
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, makroalbüminürik olgularda istatistiki olarak anlaml›
olmamakla birlikte bilirubin düzeylerinde azalma saptand› (p:0,627 ve 0,0456).
Gruplar›n bilirubin düzeyleriyle mikroalbüminüri ve GFR’leri kendi içlerinde
karﬂ›lat›r›l›nca normoalbüminürik olgularda bilirubinle albüminüri aras›nda
negatif yönde (p:0,191 r:-0,223), mikroalbüminürik olgularda negatif yönde
(p:0,083 r:-0,288) anlaml›l›¤a yak›n p de¤eri elde edildi. Bilirubin düzeyiyle GFR
aras›nda istatistiki olarak anlaml› iliﬂki görülmedi.
Tart›ﬂma: Literatürde diyabetik nefropatiyle bilirubin iliﬂkisini araﬂt›ran tek
çal›ﬂma Fukui ve arkadaﬂlar›na ait olup, bilirubin düzeyleriyle albüminüri aras›nda
negatif, GFR’yle pozitif yönde iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂtir. Onlar›n bu sonuçlar›
ile bizim çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› tam olarak uyumlu ç›kmam›ﬂt›r. Bu durumun
çeﬂitli nedenlere ba¤l› olabilece¤ini (sigara, hasta say›s›, antihipertansif ve
antilipidemik tedavi gibi) düﬂünmekteyiz. Konunun aç›kl›¤a kavuﬂturulabilmesi
için kontrollü geniﬂ hasta gruplar›n› içeren çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesinde ‹zlenen Primer Nefrotik Sendromlu
47 Olgunun Tedaviye Yan›tlar›na Göre De¤erlendirilmesi

Tablo 1. Demografik özellikler
Kontrol (n=20) Grup 1 (n=36) Grup 2 (n=37) Grup 3 (n=22)

p

46.35±7.08

58,25±1,07

56,43±11,7

56,77±10,51

0,001

Diyabet Yaﬂ› (y›l) -

12,58±5,07

16,22±5,60

14,27±4,69

0,015

VK‹ (kg/m2)

24,43±2,19

30,71±4,68

30,95±4,18

29,92±5,54

0,001

Erkek

11 (%21.6)

15 (%29,4)

13 (%25.5)

12 (%23.5)

0,358

Kad›n

9 (%14.1)

21 (%32.8)

24 (%37.5)

10 (%15.6)

0,358

Yaﬂ (y›l)

PS/GN-079
Hepatit B Virüsü ‹liﬂkili Poliarteritis Nodoza ve Membranoproliferatif
Glomerülonefrit: Olgu Sunumu

Hakan Erdo¤an1, Selçuk Yüksel2
1
Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Nefroloji Klini¤i, Bursa
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
Giriﬂ-Amaç: Çocukluk yaﬂ grubunun önemli bir hastal›¤› olan nefrotik sendrom
steroid tedavisine al›nan yan›ta göre kendi içinde gruplara ayr›lmaktad›r. Bu
çal›ﬂmada 4 y›ll›k sürede izlenen olgular tedaviye yan›tlar›na göre de¤erlendirildi
ve tedavi seçenekleri gözden geçirildi.
Gereç-Yöntem: Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Nefroloji Klini¤inde Ocak
2005-Aral›k 2009 tarihleri aras›nda takip edilen primer nefrotik sendromlu 47
olgu retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Olgular›n 29’u k›z (% 61,7), 18’i erkek (% 38,3) olup, yaﬂ da¤›l›m›
9 ay ile 14 yaﬂ aras›nda idi ve tan› yaﬂ ortalamas› 4,45±3,63 olarak bulundu.
47 hastadan 3’ünün (% 6,3) atipik seyir göstermesi ve yaﬂlar›n›n büyük olmas›
sebebiyle izlemin baﬂlang›c›nda perkütan böbrek biyosisi yap›ld› ve
Membronoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) tan›s› konuldu. Geriye kalan
44 olgu (% 93,61) baﬂlang›çta minimal lezyon hastal›¤› (MLH) olarak de¤erlendirildi
ve biyopsi yap›lmadan klasik Nefrotik Sendrom sa¤alt›m› baﬂland›. Hastalar›n
38’i (% 86,3) steriode yan›tl› olarak kabul edildi, 6 hastada (% 13,7) steroid
direnci saptand›. Steroide yan›tl› hastalar›n 11’i (% 23,4) s›k relaps gösteren
steroide ba¤›ml› hastalard›. Bu hastalara böbrek biyopsisi yap›ld›ktan sonra
düﬂük doz steroit tedavisi ile birlikte siklosporin A (CyA) tedavisi baﬂland›. Bu
tedavi ile tüm olgularda relaps s›kl›klar›n›n azald›¤› gözlendi. Steroid direnci
olan 6 hastaya böbrek biyopsisi yap›ld› ve bunlar›n 3’ünde fokal segmental
glomerüloskleroz (FSGS) saptand›. Di¤er 3’ünün böbrek biyopsileri normal
olarak de¤erlendirildi. FSGS saptanan hastalardan 1’ine 78 haftal›k Mendoza
protokolü uyguland›. Geriye kalan steroide dirençli 5 hastaya düﬂük doz steroid
beraberinde siklosporin A tedavisi baﬂland›. Siklosporin baﬂlanan olgularda
k›llanmada hafif art›ﬂ d›ﬂ›nda bir yan etki veya komplikasyon yaﬂanmad›.
Tart›ﬂma: Primer nefrotik sendromlar içinde çocukluk yaﬂ grubunda en s›k
görülen form olan MLH s›kl›¤› ve steroide yan›t yüzdesi literatürle uyumlu idi.
Steroide ba¤›ml› ve dirençli hastalarda düﬂük doz steroid ve CyA, seçilmiﬂ
vakalarda, yak›ndan takip edilmek koﬂulu ile bir tedavi seçene¤i olarak öncelikle
düﬂünülebilir.
PS/GN-081
Nadir Bir Mikroorganizman›n Neden Oldu¤u Peritonitler

Belda Dursun 1 , Ayd›n Güçlü 1 , Mehmet Batmazo¤lu 1 , Nagihan Yalç›n 2 ,
Nihal Özkalay Özdemir2
1
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Denizli

Meltem Gürsu1, Zeki Ayd›n1, Filiz Pehlivano¤lu2, Savaﬂ Öztürk1, Serhat Karada¤1,
Sami Uzun1, Emel Tatl›1, Rümeyza Kazanc›o¤lu1
1
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul

Hepatit B virüs enfeksiyonuna sekonder poliarteritis nodosa (PAN), membranöz
glomerülonerfrit ve membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) ortaya
ç›kabilmektedir. Aﬂa¤›da böyle bir olgumuz sunulmuﬂtur.
Kronik hepatit B taﬂ›y›c›s› olan 57 yaﬂ›ndaki erkek hasta, son 1 ayd›r kan bas›nc›
yüksekli¤i, makroskopik hematüri, ateﬂ yüksekli¤i, son 1 ayda 5 kilo kayb› ve
2 haftad›r alt ekstremitelerde ilerleyici tarzda kuvvet kayb›, a¤r› ﬂikayeti ile
baﬂvurdu. Hastan›n muayenesinde tansiyonu 160/90 mmHg, 2+ pretibiyal
ödem, alt ekstremitede duyusal ve motor defisit tespit edildi. Tetkiklerinde serum
kreatinini 2,5 mg/dL, CRP12 mg/dL, ESH 97 mm/saat, eritrosit silendirleri
ve granüler silendirler ile karakterize aktif idrar sedimenti, 24 saatlik idrarda
proteinüri 10,593 mg/gün saptand›. Kan lipidleri normal, albümin 3,3 g/dL,
C3 72 (80 -185) düﬂük, C4 normal, ANA, Anti DNA, P-ANCA, ve C-ANCA
negatif idi. HBsAg (+), anti HBs(-), anti HBcIg G (+), anti HBcIg M(-), anti HB
e (+), HBeAg(-), HBV DNA 8,8 x102 olarak tespit edildi. Kriyogobulin ve Anti
GBM antikorlar› negatif bulundu. Tüm kültürleri negatif idi. Bat›n USG, renal
Doppler USG, protein elektroforezi ve immünfiksasyon normal olarak tespit
edildi. HBsAg pozitifli¤i ile birlikte ateﬂ yüksekli¤i, kilo kayb›, tansiyon yüksekli¤i,
CRP, ve sedimentasyon yüksekli¤i, kas a¤r›s› ve mononöritis multipleks bulgular›
PAN ile uyumlu olarak de¤erlendiildi. Böbrek biyopsisi membranoproliferatif
glomerülonefrit ile uyumlu bulundu. Lamivudin 100 mg/gün ve plazmaferez
tedavisi baﬂlat›ld›. Tedavi ile klinik ve laboratuvar bulgular› h›zla düzelerek serum
kreatinini 0,89 mg/dL’ye ve proteinürisi 180 mg/dL’ye geriledi, antihipertansif
ilaç ihtiyac› kayboldu. Tedaviden 1 y›l sonra HBV DNA negatifleﬂti, lamivudin
tedavisi kesildi. Hasta 2 y›ld›r poliklinikte stabil olarak takip edilmektedir.
HBV iliﬂkili glomerülonefritlerde ve PAN’da tedavide immünosupresif ilaçlar,
plazmaferez, antiviral tedavi kullan›lm›ﬂt›r. Kortikosteroidler vaskülitin inflamatuvar
komponentini bask›larken viral replikasyonun artmas›na neden olabilir.
Olgumuzda immünosupresif tedavi vermeden antiviral tedavi ve plazmaferezle
belirgin iyileﬂme sa¤lanm›ﬂt›r, bu aç›dan önem taﬂ›maktad›r.

Peritonit günümüzde de periton diyalizi (PD) hastalar›nda görülen baﬂl›ca
komplikasyonlardan biridir. Periton s›v›s›ndan üretilen nadir
mikroorganizmalardan biri de Citrobacter'dir. Hemen her yerde bulunabilen,
Enterobacteriacea ailesine dahil, fakültatif anaerob Gram negatif bir basildir.
Nadiren immün sistemi bask›lanm›ﬂ hastalarda üriner sistem infeksiyonuna,
sepsise ve yenido¤an menenjitlerine neden olabilir. Citrobacter türlerinde
ampisilin ve birinci kuﬂak sefalosporinlere direnç oluﬂumundan sorumlu genler
vard›r ve plazmid arac›l›kl› mekanizmalarla di¤er antibiyotiklere de direnç
geliﬂebilir. Citrobacter nedenli iki peritonit vakas› sunulmuﬂtur.
Vaka: ‹lk hasta 39 yaﬂ›nda bir erkek olup PD tedavisinin 48. ay›nda kar›n
a¤r›s› ve bulan›k diyalizat nedeniyle ünitemize baﬂvurdu. Fizik muayenesinde
kar›n hassasiyeti d›ﬂ›nda patoloji saptanmad›. Diyalizat hücre say›m› 2900/mm3,
periferik kanda lökosit 8600/mm3 ve C-reaktif protein (CRP) 213mg/L olarak
saptand›. Ampirik olarak intraperitoneal (IP) sefazolin and gentamisin tedavisine
baﬂland›. Diyalizatta amikasin, piperacilin-tazobactam, ampisilin-sulbaktam ve
sefaperazon-sulbaktam'a hassas Citrobacter spp üretildi. Mevcut tedavinin 14
güne tamamlanmas›yla peritonitin tam tedavisi sa¤land›.
‹kinci hasta 48 ayd›r PD program›nda olan 28 yaﬂ›nda bir kad›n hasta olup
kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma ve bulan›k diyalizat nedeniyle baﬂvurdu. Fizik
muayenesi 37.9°C ateﬂ ve kar›n hassasiyeti d›ﬂ›nda normaldi. Diyalizatta hücre
say›s› 500/mm3, C-reaktif protein düzeyi 22 mg/L olarak bulundu. IP vankomisin
ve gentamisin, oral siprofloksasin ile kombine edildi. Tedavinin üçüncü gününde
semptomlar tam olarak geriledi. Diyalizat hücre say›s› üçüncü günde 176/mm3,
beﬂinci günde ise 0/mm3 saptand›. Diyalizat kültüründe ampisilin-sulbaktam,
sefaperazon-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, sefuroksim ve gentamisine hassas
Citrobacter freundii üretildi. On dört güne tamamlanan tedavi ile tam iyileﬂme
sa¤land›.
Tart›ﬂma: Citrobacter spp daha çok debil ve immünsüprese hastalarda infeksiyona
neden olur. Literatürde birkaç peritonit vakas› bildirilmiﬂtir. Bizim hastalar›m›zda
antibiyoterapi ile tam iyileﬂme sa¤lanm›ﬂt›r. Citrobacter türlerinin neden oldu¤u
peritonitlerdeki tedavi ﬂablonu yoktur. ﬁu andaki bilgilerimizle antibiyograma
göre antibiyoterapinin düzenlenerek tedavinin tamamlanmas› uygun
görünmektedir.
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Kronik Böbrek Yetmezli¤i Hastas›n›n Nefroloji Uzman›na Ulaﬂma Oran›

Bir ‹diopatik Nodüler Glomerüloskleroz Vakas›

Savaﬂ Sipahi1, Demet Yavuz1, Selçuk Yaylac›2, Ahmet Bilal Genç2, Hakan Demirci2,
Mustafa Volkan Demir2, Ali Tamer2, Yusuf Yürümez3
1
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Sakarya
2
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klinik ﬁefli¤i, Sakarya
3
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Abdullah ﬁumnu1, Meltem Gürsu1, Iﬂ›n K›l›çarslan2, Zeki Ayd›n1, Zarni Htway3,
Savaﬂ Öztürk1, Sami Uzun1, Serhat Karada¤1, Emel Tatl›1, Rümeyza Kazanc›o¤lu1
1
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3
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K/DOQI, kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalar›n nefroloji uzman›na erken
yönlendirilmesinin önemini belirtmekte ve “KBY hastalar›n›n, ölçülen iki ard›ﬂ›k
plazma kreatinin seviyesi erkeklerde 150 mmol/lt (1,7 mg/dl) kad›nlarda ise
120mmol/lt’yi (1,4 mg/dl) aﬂt›¤›nda veya proteinüri varl›¤›nda, böbrek
fonksiyonlar›n›n daha iyi de¤erlendirilmesi, konservatif tedavinin baﬂlat›lmas›
ve diyet önerilerinin belirlenmesi için için bir nefrolog hekime yönlendirilmesi”
önerilmektedir.
Bu öneriden yola ç›karak Sakarya E¤itim Araﬂt›rma Hastanesine 1 Ocak 2009
ile 31 aral›k 2009 tarihleri aras›nda müracaat eden ve plazma kreatinin düzeyleri
3 mg/dl’den yüksek olan olgular›n nefroloji uzman›na ulaﬂma s›kl›¤›n› belirlemeyi
amaçlad›k.
Çal›ﬂmada Sakarya E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi bilgisayar veri taban› kullan›larak;
1 Ocak 2009 ile 31 aral›k 2009 tarihleri aras›nda acil servise müracaat eden
276.039, polikliniklere 729.471 olmak üzere toplam 1.005.510 olgu retrospektif
olarak tarand›. Kreatinin düzeyi 3 ve üzerinde olan 1551 baﬂvurudan, mükerrer
baﬂvurular ç›kar›ld›ktan sonraki 430 olgunun 159 tanesinin hastane müracat›n›n
nefroloji uzman görüﬂü (112 nefroloji poliklinik, 36 diyaliz, 11 sa¤l›k kurulu)
ile sonland›¤›n› saptand› (Tablo 1). Hastalar›n önemli bölümünün ilk müracaat
yerinin halen acil servis oldu¤u (218/430) fakat bu vakalar›n sadece %23’ünün
sonunda nefroloji uzman›na ulaﬂt›¤› saptand›. Hastalar› kreatinin düzeyine göre
katmanlara ay›rd›¤›m›zda (Tablo 2) kreatinin düzeyi artt›kça nefroloji uzman›na
müracaat s›kl›¤›n›n artt›¤›n› belirledik (%26, %47).
Ülkemizde diyalize giren hastalar›n kiﬂi baﬂ›na y›ll›k maliyetinin 28.000 TL ve
diyaliz popülasyonunda y›ll›k mortalite riskinin %9 oldu¤u gözönüne al›nd›¤›nda
pre-diyaliz hastalar›n iyi kontrolü ile hem hasta morbite ve mortalitesinin
azalt›labilece¤i hem de ülke ekonomisine önemli katk›lar sa¤lanabilece¤i
düﬂünülerek hastalar›n nefroloji uzman›na daha erken ulaﬂmas›n› sa¤layacak
tedbirler al›nmal› ve e¤itim programlar› düzenlenmelidir.

Giriﬂ: Nodüler glomerüloskleroz baﬂl›ca diabetes mellituslu hastalarda tan›mlanm›ﬂ
bir histolojik patern olmakla birlikte membranoproliferatif glomerülonefrit,
fibriler ve immüntaktoid glomerülopati, amiloidoz, hafif zincir hastal›¤›, Takayasu
arteriti ve kistik fibrozis gibi hastal›klarda da olabilir. Burada idiopatik nodüler
glomerüloskleroz (‹NG) vakas› sunulmuﬂtur.
Vaka: K›rk üç yaﬂ›nda erkek hasta son dört ayd›r giderek artan ayaklarda ﬂiﬂlik
ve nefes darl›¤› nedeniyle baﬂvurdu. Sekiz y›ld›r hipertansiyon mevcuttu ve
amlodipin kullanmakta idi. Onsekiz paket-y›l sigara öyküsü mevcuttu. Fizik
muayenesi bilateral malleolar ödem ve akci¤er alt bölgelerinde krepitan raller
d›ﬂ›nda normaldi. Laboratuvar analizlerde kreatinin:2.1mg/dl, albümin:2.9g/dl,
total kolesterol:264mg/dl, mikroskopik hematüri ve 4380mg/gün proteinüri
saptand›. Tekrarlayan açl›k kan ﬂekeri de¤erleri normal s›n›rlarda olup oral glukoz
tolerans testinde ikinci saat de¤eri 95mg/dl bulundu. C-peptid, insülin ve HOMA
indeksi normal s›n›rlardayd›. HBsAg pozitif olup transaminaz de¤erleri normal
idi. Üriner sistem ultrasonografisinde böbrekler normal bulundu.
Böbrek biyopsisisinde: 30 glomerülden 18’i global sklerotikti. Di¤er glomerüllerde
farkl› büyüklükte nodüler lezyonlar dikkati çekti. Baz›s›nda mezangiyal nodüler
skleroz alan› çevresinde fibrin kepi tarz›nda lezyonlar görüldü. ‹leri derecede
tubuler atrofi, interstisyel fibrozis ve mononükleer infiltrasyon mevcuttu. Kongo
k›rm›z›s›, kappa ve lambda hafif zinciri ile boyanma olmad›. ‹mmünhistokimyasal
incelemede nodülleri çevreleyen IgG ve C3 ile immünreaktivite saptand›. Hepatit
B yüzey antijenine karﬂ› boyanma negatif bulundu. Elektron mikroskopide bir
glomerülde mezangiyal matriks miktar›n›n baz› segmentlerde artm›ﬂ olup elektron
yo¤un alanlar›n bulundu¤u; di¤er segmentlerde bazal membran›n yer yer kal›n
oldu¤u ve paramezangiyal bölgelerde elektron yo¤un alanlar içerdi¤i görüldü. Bu
bulgular ile ‹NG tan›s› koyuldu. Tedavisine olmesartan eklendi ve hastan›n
sigaray› b›rakmas› sa¤land›.
Tart›ﬂma-Sonuç: Nodüler glomerüloskleroz patolojik bir d›ﬂlama tan›s›d›r. ‹NG
son zamanlarda sigara ve hipertansiyon ile iliﬂkilendirmiﬂ ve ayr› bir antite olarak
gösterilmiﬂtir ki sunulan hasta da böyle idi. Hepatit B ile iliﬂkili herhangi bir
uluslararas› vaka bildirimi yoktur. Ancak ülkemizdeki s›kl›¤› ve patolojik örneklerde
hepatit B antijeni boyamas›n›n negatif olmas› göz önüne al›nd›¤›nda, vakam›zdaki
yüzey antijeni pozitifli¤i koinsidans olarak de¤erlendirilebilir.

Tablo 1. Kreatinin düzeyi 3mg/dl ve üzeri olan hastalar›n polikliniklere göre da¤›l›m›
Poliklinikler

Hasta say›s›

Nefroloji uzman›

Ulaﬂma oran› (%)

Acil servis

218

51

23

Aile hekimli¤i

1

0

0

‹ç hastal›klar›

26

8

31

Diyaliz

36

36

100

Genel cerrahi

2

1

50

Kardiyoloji

7

4

57

Endokrin

1

0

0

Enfeksiyon

1

0

0

Kad›n do¤um

2

0

0

Üroloji

7

1

14

Nefroloji

112

112

100

Nöroloji

4

1

25

Di¤er

2

2

100

PS/GN-084
‹kinci Basamak Hastanede Renal Biyopsi Deneyimi
Mehmet Usta
Bursa Devlet hastanesi Nefroloji Klini¤i, Bursa

Tablo 2. Hastalar›n kreatinin düzeyine göre da¤›l›m›

58

Kreatinin

Hasta say›s›

Nefroloji uzman›

Ulaﬂma oran›

3-3,9

102

27

26

4-4,9

82

25

30

5-5,9

83

29

35

6-6,9

57

21

37

7-7,9

39

15

38

8-8,9

31

14

45

9 ve üzeri

36

17

47

27th

Giriﬂ: Böbrek hastal›¤›n›n tan›s›nda en önemli incelemelerden birisi böbrek
biyopsisidir. Bu çal›ﬂmada ikinci basamak hastanede yapt›¤›m›z böbrek biyopsi
sonuçlar›m›z retrospektif olarak analiz edilmiﬂtir.
Metot: 2005-2009 y›llar› aras›nda Bursa Devlet Hastanesi nefroloji klini¤inde
14 erkek, 12 kad›n toplam 26 hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›. Biyopsi öncesi
kanama testleri kontrol edildi. Biyopsiler US eﬂli¤inde perkütan ince i¤ne ile
yap›ld›. Histopatolojik inceleme ›ﬂ›k ve immünflorasan mikroskopi ile
de¤erlendirildi.
Bulgular: Hasta yaﬂlar› 20-67 aras›ndayd›. 17 hastada nefrotik sendrom, 9
hastada nefritik sendrom mevcuttu. Olgular›n 14'ünde hipertansiyon mevcuttu.
Hastalar›n 7'sinde IgA nefropatisi, 5'inde amiloidoz, 4'ünde membranöz
glomerülonefrit, 3'ünde membranoproliferatif glomerülonefrit, 2'sinde fokal
segmental glomeruloskleroz, 1'inde diyabetik nefropati, 1'inde pauciimmun
nekrotizan glomerülonefrit, 2'sinde mezangioproliferatif, 1'inde kronik renal
yetmezlikle uyumlu de¤iﬂiklikler saptand›. 2 olguda transfüzyon gerektirmeyen
perirenal hematom geliﬂti, 6 olguda makroskopik (geçici) hematüri görüldü.
Sonuç: Böbrek hastal›klar›nda önemli bir tan› yöntemi olan renal biyopsi,
ikinci basamak hastanelerde de baﬂar›yla uygulanabilmektedir. Tan› ve iﬂleme
ba¤l› komplikasyon oranlar› literatürle uyumlu bulundu.
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PS/GN-085

PS/GN-087

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalar›nda Renin-Anjiyotensin
Sistemi Blokaj›n›n Renal Volüm ve Renal Progresyona Etkisi: 5 Y›ll›k Takip

Diyabetik Hastada Atipik Proteinüri Geliﬂimi: Olgu Sunumu

Gülsüm Özkan1, ﬁükrü Ulusoy1, Polat Koﬂucu2, Kübra Kaynar1, ‹lker Eyüpo¤lu2
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Bilim Dal› Trabzon
Giriﬂ: Kronik böbrek yetmezli¤inin etiyolojik da¤›l›m› de¤iﬂmekle birlikte,
herediter sebepli böbrek yetmezli¤ine yol açan baﬂl›ca neden otozomal dominant
polikistik böbrek hastal›¤›d›r (ODPBH). ODPBH'da hipertansiyon, sol ventrikül
hipertrofisi ve renal volüm art›ﬂ›, patogenez ve renal progresyona olan etkileri
aç›s›ndan birbiri ile iliﬂkilidir.
Materyal-Metot: 2003-2009 y›llar› aras›nda klini¤imizde takipli 18 hipertansif
ODPBH hastas›n›n verilerine ulaﬂ›ld›. Hastalar›n demografik parametreleri,
ald›¤› antihipertansif ve di¤er ilaçlar, kan bas›nc› seyri, biyokimyasal parametreleri,
kreatinin klirensleri (24 saatlik idrar toplama yöntemi ile) kontrasts›z bat›n
tomografilerindeki bulgular ve renal volum hesab› baﬂlang›ç, 1. y›l ve 5. y›ldaki
de¤erleri kaydedildi. Verilerin analizinde student t, Wilcoxon Signed Ranks test
ve Kruskal Wallis testi kullan›ld›. p<0.05 de¤eri anlaml› olarak kabul edildi.
Sonuçlar: 18 hipertansif hastan›n verilerine ulaﬂ›ld›¤› çal›ﬂmam›zda 11 hasta
losartan, 7 hasta ramipril kullanmakta idi. 1. y›l›n sonunda anlaml› bir glomerüler
filtrasyon h›z› (GFR) düﬂüﬂü olmazken (p =0,166) 5. y›l›n sonunda baﬂlang›ca
göre anlaml› düﬂüﬂ vard› (p=0,030).18 hastan›n 5 y›ll›k süreçte y›ll›k 3,38
ml/dk’l›k GFR düﬂüﬂü gözlemlendi. Losartan grubunda y›ll›k GFR düﬂüﬂü 1,33
ml/dk, iken ramipril grubunda 6,59 ml/dk’l›k düﬂüﬂ saptand›. Gruplar aras›nda
y›ll›k GFR düﬂüﬂü aç›s›ndan anlaml› fark yoktu. 18 hastan›n baﬂlang›ç total
renal volüm ortalamas› (cm3) 1275±971,05 idi. 1. y›l›n sonunda anlaml› art›ﬂ
olmazken (p=0,325) 5. y›l›n sonunda anlaml› bir art›ﬂ vard› (p=0,001).Toplam
hasta grubunda y›ll›k total renal volüm art›ﬂ› 219,11±228,98 cm3 iken, losartan
grubunda y›ll›k 252.04 ± 271,10 cm3, ramipril grubunda 167,36±144,74 cm3
saptand›. 1. y›l ve 5. y›ldaki renal volümlerin gruplar aras›ndaki mukayesesinde
anlaml› bir fark saptanmad›.
Tart›ﬂma: Retrospektif olarak inceledi¤imiz hasta verilerimizde RAS blokaj›n›n
ADPKD hasta grubun da etkin kan bas›nc› kontrolü sa¤lad›¤›, renal volümdeki
art›ﬂtan ba¤›ms›z olarak renal progresyonu yavaﬂlatt›¤›n› gözlemledik. Bu iki
grup ilac›n etkinli¤ini daha geniﬂ hasta grubu ile de¤erlendiren HALT çal›ﬂmas›n›n
sonuçlar›n› beklemek do¤ru olacakt›r.

PS/GN-086
Nefrotik Düzeyde Proteinürisi Olup Normoalbüminemi ile Seyreden
Polistemi Vera’ya Sekonder Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgusu
Gülsüm Özkan1, ﬁükrü Ulusoy1, Mehmet Sönmez2, Sevdegül Mungan3, Kübra Kaynar1,
Muammer Cans›z1, Nazl› Kazaz4
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Trabzon
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Trabzon

Serkan Y›ld›z1, Aysun Toraman1, Ayd›n Güçlü1, Nagihan Yalç›n2, Hüseyin Tanr›verdi3,
Kamil ‹ﬂler4
1
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Denizli
4
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Denizli
Giriﬂ: Diyabetik nefropati, Diyabetes Mellitus (DM)’a özgü böbrek hastal›¤›n›
tan›mlar, DM’nin mikrovasküler komplikasyonudur, hastal›¤›n önemli mortalite
ve morbidite nedenlerinden birisidir. Diyabetik nefropati mikroalbüminüri ile
baﬂlay›p sürekli proteinüri ve kötüleﬂen azotemi ile giden karakteristik bir
görünüm gösterir. Diyabetik hastalarda diyabetik nefropati d›ﬂ›nda di¤er primer
glomerülopatiler de geliﬂebilir. Bu durum klinikte karﬂ›m›za “atipik proteinüri”
olarak ç›kar.
Olgu: 36 yaﬂ›nda erkek hasta. Ayak ve bacaklarda ﬂiﬂlik yak›nmas› ile nefroloji
poliklini¤ine baﬂvurdu. ‹ki y›l önce Tip 2 DM tan›s› alan hasta kan ﬂekeri
regülasyonu için oral antidiyabetik tedavisi almaktayd›. Öyküde hastaya 15 y›l
önce proteinüri ve hematüri nedeniyle böbrek biyopsisi yap›ld›¤› ve biyopside
nonspesifik proliferatif de¤iﬂiklikler saptand›¤› ö¤renildi. Hipertansiyon öyküsü
olmayan hastan›n yap›lan laboratuvar tetkiklerinde böbrek yetmezli¤i (serum
kreatinin düzeyi: 1.6 mg/dL), hipoalbüminemi (serum albümin düzeyi: 3.3
gr/dL), hiperlipidemi (serum trigliserid düzeyi: 472 mg/dL, serum total kolesterol
düzeyi: 231 mg/dL) ve nefrotik düzeyde proteinüri (4.8 gr/gün/1.73 m2)
saptand›. Fizik muayenede ödem saptanan hastan›n idrar sedimenti ola¤and›.
Hastan›n gözdibi incelemesinde diyabetik retinopati saptanmad›. Nefrotik
sendrom ile uyumlu klinik bulgular› olan hastada atipik proteinüri düﬂünüldü.
Hastan›n serolojik incelemelerinde patolojik bulgu saptanmad›. Renal USG’de
bilateral böbrekler normal görünümde olan hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›.
Histopatolojik incelemede IgA nefropatisi tan›s› konuldu (Resim 1). Kronik
glomerülonefrite ikincil kronik böbrek yetmezli¤i düﬂünülen hastaya böbrek
koruyucu amaçl› anjiyotensin dönüﬂtürücü enzim (ADE) inhibitörü baﬂland›
ve nefroloji poliklinik izlemine al›nd›.
Sonuç: Diyabetik hastalarda proteinüri varl›¤›nda akla gelen ilk tan› genellikle
diyabetik nefropatidir ve ço¤u zaman tan› böbrek biyopsisine gerek duyulmaks›z›n
klinik olarak konulur. Ancak, 10 y›ldan az DM öyküsü olan diyabetik hastalarda,
retinopatisi olmayan diyabetik hastalarda, mikroalbüminüri geliﬂmeden nefrotik
düzeyde proteinüri geliﬂen diyabetik hastalarda, makroskopik hematürisi veya
eritrosit silendirleri olan diyabetik hastalarda “atipik proteinüri” düﬂünülmelidir
ve böbrek biyopsisi yap›lmal›d›r.
Resim 1. Mezengial alanda granüler IgA birikimi (DIFX400).

Fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) co¤rafi bölge farkl›l›¤› olmakla birlikte,
son y›llarda yetiﬂkinlerde gözlenen nefrotik sendromun en yayg›n nedeni
olmaktad›r. Sekonder FSGS özellikle glomeruler iﬂ yükünün artt›¤› durumlarda
gözlenmektedir. Polistemi Vera (PV) eritroid seride anormal proliferasyonla
karakterize hematolojik hastal›kt›r. PV ile glomerülonefrit birlikteli¤ini gösteren
az say›da vaka bildirimi mevcuttur. Bu glomerülonefrit bildirimleri içerisinde
ise FSGS oldukça azd›r. Daha önce bir çal›ﬂmada hiperfiltrasyon sunucu geliﬂen
FSGS vakalar›nda nefrotik proteinüri olmas›na ra¤men normoalbüminemi
varl›¤›na dikkat çekilmiﬂti. Biz, az say›da vaka bildirimi ile s›n›rl› PV focal
segmental glomerüloskleroz birlikteli¤ini ve bu birliktelik durumunda nefrotik
düzeyde proteinürisi olup normoalbüminemi olan vakam›z› bildirmeyi amaçlad›k.
Vakam›z bu özelli¤i ile ilk vaka bildirimi özelli¤ini taﬂ›maktad›r.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
27th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

59

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-089

PS/GN-088
Primer Sjögren Sendromunda Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu
1

1

1

2

3

Serkan Y›ld›z , Aysun Toraman , Ayd›n Güçlü , Nagihan Yalç›n , Veli Çobankara ,
Hüseyin Tanr›verdi4, Kamil ‹ﬂler5
1
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, Denizli
4
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Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Denizli
Giriﬂ: Primer Sjögren sendromu kad›nlarda daha s›k görülen, baﬂta göz yaﬂ›
ve tükrük bezleri olmak üzere ekzokrin bezlerde lenfosit ve plazma hücre
infiltrasyonu ile karakterize kronik, inflamatuar bir hastal›kt›r. Hastalarda göz
ve a¤›z kurulu¤u (sikka kompleksi) yan›nda di¤er ekzokrin bezlerine ba¤l› bulgular
olabilece¤i gibi organ tutulumlar›na ait bulgular da görülebilir. En s›k tutulan
iç organlar karaci¤er ve böbrektir. Primer Sjögren sendromunda böbrek
tutulumunda en s›k karﬂ›laﬂ›lan histopatolojik bulgular glomerülonefrit ve
tübülointerstisyel nefrittir.
Olgu: 40 yaﬂ›nda kad›n hasta. Primer Sjögren sendromu tan›s›yla romatoloji
poliklini¤inde takip ve tedavi ediliyordu. Proteinüri nedeniyle nefroloji poliklini¤ine
refere edildi. Hipertansiyon öyküsü olan ve antihipertansif ilaç (telmisartan 80
mg/gün) kullanan hasta nefroloji poliklini¤inde de¤erlendirildi. Fizik muayene
bulgular› ola¤and›. Hastan›n yap›lan laboratuar tetkiklerinde, kan biyokimyas›nda
serum BUN düzeyi 24 mg/dL, serum kreatinin düzeyi 0.6 mg/dL, serum
albümin düzeyi 3.57 gr/dL, serum total kolesterol düzeyi 164 mg/dL, serum
trigliserid düzeyi 115 mg/dL, tam kan say›m›nda hemoglobin düzeyi 13.7 gr/dL,
24 saatlik idrar tetkikinde 1.6 gr/gün proteinüri saptand›. Hastan›n tam idrar
tetkikinde hematüri yoktu ve idrar mikroskopisi ola¤and›. Hastada indirekt
floresan antikor testi (IFAT) yöntemi ile anti-nükleer antikor (ANA) 1/100
titrede homojen pozitif ve anti-double stranded DNA (anti-dsDNA)’ya karﬂ›
antikor negatif, anti-SSA ve anti-SSB pozitif saptand›. Renal USG’de bilateral
böbrekler normal görünümde olan hastaya böbrek biyopsisi yap›ld›. Histopatolojik
incelemede glomerüllerde mezangial hiperselülarite ve tübülointerstisyel nefrit
ile uyumlu bulgular saptand› (Resim 1). Kortikosteroid tedavisi baﬂlanan olgunun
takip ve tedavisi halen devam etmektedir.
Sonuç: Primer Sjögren sendromu olan hastalarda klinik izlemde hematüri,
proteinüri veya böbrek iﬂlevlerinde bozulma ortaya ç›karsa hastal›¤›n böbrek
tutulumu ak›lda tutulmal›d›r. Böbrek tutulumu olan hastalarda glomerüler ve
tübüler patolojiler görülebilir, histopatolojik tan› ve tedavi için böbrek biyopsisi
gereklidir.

Amaç: GATA Nefroloji Bilim Dal› taraf›ndan son 10 y›lda (2000-2010)
plazmaferez tedavisi uygulanan hastalar›n retrospektif olarak incelenmesi ve
plazmaferez etkinli¤inin de¤erlendirilmesidir.
Materyal ve Metot: Çal›ﬂmaya plazmaferez tedavisi (GATA Nefroloji Blim
Dal› envanterinde bulunan 90183 seri numaral› Asahi Medical Co. Plasauto
plazmaferez cihaz› kullan›lm›ﬂt›r) uygulanan 27 hasta al›nd›. Hastalar›n kad›n/erkek
oran› 6/21 idi. Yaﬂ ortalamalar› 35±17 idi. Hastalar›n verilerine dosya tarama
yöntemi ile ulaﬂ›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n 9’u (%33) postransplant rejeksiyon, 7’si (%25) kresentik
glomerülonefrit, 5’i antiglomerül bazal membran hastal›¤›, 2’si (%7) multipl
miyelom, 2’si (%7) hemolitik üremik sendrom ve 1 er (%3,7) vaka fokal segmental
glomerüloskleroz ve membranoproliferatif glümerülonefrit tan›s› ile takip
edilmekteydi. Hastalara toplam 255 seans plazmaferez tedavisi uyguland›.
Kresentik glomerülonefrit ve membranoproliferatif glomerülonefritli 1’er hasta
takipte kaybedildi. Anti GBM antikoru pozitif olan 5 hastadan 2’sinde tedavi
sonras› antikor negatifleﬂti.
Sonuç: Plazmaferez nefroloji prati¤inde immünsüpresif tedavi ile yan›t al›namayan
veya ilave tedavi gerektiren vakalarda baﬂvurulan seçkin bir tedavi seçene¤idir.
Tablo 1. Plazmaferez uygulanan hastalar›n da¤›l›m
HASTALIK

SAYI ÖLÜM SIKLI⁄I ÖLÜM ORANI PLAZMAFEREZ SEANS SAYISI

KRESENT‹K GLOMERÜLONEFR‹T

7

%25,93

1

%14

MPGN

1

%3,7

1

%100 50

FSGS

1

%3,7

0

0

8

MULT‹PL M‹YELOM

2

%7,41

0

0

9

ANT‹ GBM HASTALI⁄I

5

%18,52

0

0

51

RENAL TRANSPLANT

9

%33,33

0

0

58

HÜS

2

%7,41

0

0

37

42

PS/GN-090
Anlaml› Proteinüri ile Birlikte Olan Kronik Böbrek Hastal›¤›n›n Nadir
Ama Önemli Bir Nedeni: Hafif Zincir Depo Hastal›¤›

Resim 1. Glomerülde mezengial hipersellülarite (PASX400).

Hasan Kayabaﬂ›1, Zülfükar Y›lmaz2, Yaﬂar Y›ld›r›m1, Fuad Ulucan3, Esma Gülsün
Aslan3, Ali Kemal Kadiro¤lu1, Mehmet Emin Y›lmaz1
1
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PS/GN-089
Nefroloji Prati¤inde Plazmaferez Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi: Tek
Merkez Deneyimi
Battal Altun1, Mustafa Çakar1, Mahmut ‹lker Y›lmaz2, Tayfun Eyileten2,
Kayser Ça¤lar2, Yusuf O¤uz2, Müjdat Yenicesu2, Abdülgaffar Vural2
1
Gülhane Askeri T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Bilim Dal›, Ankara
2
Gülhane Askeri T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
Giriﬂ: Plazmaferez immün kompleksler, proteine ba¤l› toksinler, otoantikorlar,
kriyoglobülinler, miyeloma hafif zincir, endotoksinler gibi yüksek molekül
a¤›rl›kl› solütlerin plazmadan ekstrakorporal kan temizleme teknikleri ile
uzaklaﬂt›r›lmas› yöntemidir. Klinik etkisi genellikle immünsüpresif tedaviden
daha h›zl›d›r. Plazmaferez tedavisi ile birlikte genellikle altta yatan hastal›¤a
yönelik immünsüpresif tedavi de baﬂlan›r. Tedavi amaçl› plazma de¤iﬂimi son
y›llarda giderek artan bir endikasyon listesine sahiptir. Plazmaferez klinik pratikte
nefrolojik, nörolojik, hematolojik ve immünolojik hastal›klar baﬂta olmak üzere
birçok alanda kullan›lmaktad›r. Nefroloji prati¤inde de s›kl›kla renal
transplantasyon, Anti GBM hastal›¤› ve h›zl› ilerleyen glomerülonefrit gibi
hastal›klarda kullan›lmaktad›r.
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Giriﬂ: Kronik tübülointerstisiyel nefrit (KTIN), ilaçlar›n, fiziksel faktörlerin veya
enfeksiyöz etmenlerin aral›kl› veya devaml›, tübülointerstisiyel alan›
hasarland›rmas›na ba¤l› olarak oluﬂan, kronik inflamasyon, interstisiyel fibrozis
ve tübüler atrofiyle karakterize kronik, düﬂük dereceli bir hastal›kt›r. Hafif zincir
depo hastal›¤› zemininde KTIN vakas›n› sunmay› amaçlad›k.
Olgu: 65 yaﬂ›nda erkek hasta kar›n a¤r›s›, baﬂ a¤r›s›, idrar miktar›nda azalma
ﬂikayetleri ile yat›r›ld›. Uzun süredir NSAI ilaç kulland›¤›n› belirten hastan›n
fizik muayenesinde anlaml› patoloji saptanmayan hastan›n; TA: 140/70 mmHg,
ateﬂ 36.2°C idi. Laboratuar›nda; hemoglobin:10.2 g/dl, WBC:5880/mm3,
trombosit:215.000/mm3, üre:175mg/dl, kreatinin:10.65 mg/dl, potasyum:5.5
mEq/L, kalsiyum: 8.9 mg/dl, total protein:7.3 gr/dl, albümin: 3.7 g/dl idi.
Spot idrarda striple protein:(-) ve sedimentinde özellik yoktu. Kantitatif protein
tayininde idrarda 8-10 gr/gün protein saptand›. Bence-Jones proteini negatif
idi. Bat›n-Pelvik USG’de; bilateral böbrek boyutlar› normal, konturlar› lobüle,
parankim ekosu bilateral grade 2 artm›ﬂt›. Serum protein elektroforezinde alfa1 ve alfa-2 band›nda art›ﬂ vard›, idrar protein elektroforezinde immünglobülin
hafif zincir kappa band› artm›ﬂ idi. Böbrek biyopsisinde tübüler bazal membranda
C1q ve fibrinojenin granüler tarzda birikti¤i, glomerüllerde IgA, IgM ve kappa
hafif zincirinin birikti¤i tespit edildi ve KT‹N ile uyumlu olarak de¤erlendirildi.
Kemik ili¤i biyopsisinde lenfosit art›ﬂ›n›n oldu¤u hiperselüler kemik ili¤i örne¤i
saptand›. Hastada immünglobülin hafif zincir depo hastal›¤› ve KT‹N düﬂünülerek
steroid, 1 mg/kg idame dozuna geçildi. Taburcu oluﬂunun 3. ay›ndaki üre: 84
mg/dl, kreatinin:1.48 mg/dl, albumin:3.9 g/dl, idrarda protein 480 mg/gün
idi.
Sonuç: Farkl› klinik prezentasyonlarla karﬂ›m›za ç›kan proteinürili vakalarda
tespit edilen serum albümin de¤erinin düﬂüklü¤ü yoksa, spot idrarda protein
negatif ise immünglobülin hafif zincir depo hastal›¤› düﬂünülmelidir.
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Diyaliz Öncesi Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Üremik Kemik
Hastal›¤›, Osteoporoz ve Kemik Döngüsünü Gösteren Parametrelerin
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Biyopsi ile tan› konan 97 hastan›n yap›lan takiplerinde 2 hastada renal
transplantasyon uyguland›¤›, 5 hastada hemodiyalize, 1 hastada periton diyalizine
baﬂland›¤›, 2 hastan›n öldü¤ü ve 84 hastan›n ayaktan kontrollerine devam
ettikleri görülmüﬂtür.
Yap›lan retrospektif inceleme sonucunda ilk üç s›rada s›ras›yla IgA Nefropatisi,
fokal segmental glomeruloskleroz ve membranöz glomerülonefritin geldi¤i
görülmüﬂ olup elde edilen sonuçlar dünya genelinde glomerülonefritlerin genel
ortalamas›yla uyumlu bulunmuﬂtur.

Gözde Y›ld›r›m Çetin1, Hayriye Sayarl›o¤lu2, Orçun Altunören2, Ekrem Do¤an2,
Ergül Belge Kurutaﬂ3, Mehmet Sayarl›o¤lu1
1
Sütçü ‹mam Üniversitesi, T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kahramanmaraﬂ
2
Sütçü ‹mam Üniversitesi, T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Kahramanmaraﬂ
3
Sütçü ‹mam Üniversitesi, T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Kahramanmaraﬂ

ﬁekil 1. Renal biyopsilerin patolojik tan›lar›

Amaç: Çal›ﬂmam›zda üremik kemik hastal›¤›, hiperparatiroidi ve osteoporozun
tan›s›nda laboratuar parametreleri ve dual enerji X-ray absorpsiyometrinin
(DEXA) kullan›m›n› karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç-Yöntem: Evre 2-4 KBH mevcut ortalama yaﬂlar› ‘55,6 ± 14,8 olan 37
hasta ile ortalama yaﬂlar› ‘59,5 ± 9.2’ ve ‘49,8 ± 8.8’ olan 26 osteoporozlu hasta
ve 22 sa¤l›kl› kontrol grubu al›nd›. Çal›ﬂma gruplar›n›n DEXA ile ön kol,
lomber vertebra ve femur bölgesi ortalamas› al›narak kemik mineral yo¤unlu¤u
ölçüldü. 1,25 dihidroksivitamin D ile birlikte biyokimyasal kemik belirteçlerinden
serum Tip 1 kollajen çapraz ba¤l› N- telopeptit (Ntx), ve idrarda hidroksiprolin
(HP) düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Çal›ﬂmam›zda evre 2-4 KBH olan hastalarda PTH yüksekli¤i tespit
edildi (29/37, %78). PTH ve 1,25 dihidroksivitamin D aras›nda negatif korelasyon
saptand›.
Ön kol ve femur DEXA ölçümleri KBH ve osteoporoz grubunda sa¤l›kl› kontrol
grubuna göre anlaml› olarak düﬂüktü, fakat lomber DEXA ölçümleri KBH
grubunda osteoporoz grubuna göre daha yüksekti. KBH grubunda ön kol
DEXA’da %38 osteoporotik, %38 osteopenik, %24 normal KMD de¤erleri
saptanm›ﬂt›r.
Serum Ntx düzeyi aç›s›ndan KBH grubu ile osteoporoz grubu ve sa¤l›kl› kontrol
grubu aras›nda istatiksel olarak anlaml› farkl›l›k vard›. ‹drar HP düzeyi KBH
grubunda osteoporoz ve sa¤l›kl› kontrol grubuna göre anlaml› yüksekti. PTH
ve serum Ntx aras›nda anlaml› pozitif korelasyon saptand›. DEXA de¤erleri ile
PTH, NTx, HP ve 1,25 dihidroksivitamin D aras›ndaki çoklu regresyon analizinde
anlaml› iliﬂki vard›.
Sonuç: KBH hastalar›nda DEXA ölçümleri önkol ve femur baﬂ›ndan yap›lmal›d›r.
Lomber vertebra ölçümler aorta kalsifikasyonu nedeniyle do¤ru sonuç
vermemektedir. Çal›ﬂmam›z bu bulguyu desteklemektedir. Çal›ﬂma grubumuzdaki
evre 2-4 KBH hastalar›m›zda yüksek oranda hiperparatiroidi saptad›k. PTH ve
serum Ntx aras›ndaki pozitif korelasyon serum Ntx de¤erinin sekonder
hiperparatroidizmli KBH’lilerde, kemik y›k›m göstergelerinden biri olarak
kullan›labilece¤ini desteklemektedir. Ayn› zamanda femur baﬂ› DEXA de¤erleri
ile PTH, NTx, HP ve 1,25 dihidroksivitamin D aras›ndaki çoklu regresyon
analizindeki anlaml› iliﬂki, bu parametrelerin osteoporozun de¤erlendirilmesinde
yol gösterici olaca¤›n› düﬂündürmektedir.
PS/GN-092
Perkütan Böbrek Biyopsisi Uygulanan Hastalar›n Retrospektif Olarak
Analizi
Özlem Harmankaya Kaptano¤ullar›, Mustafa Uçar, Kayhan Ertürk,
Sibel Koçak Yücel, Erol Ak›n, Mehmet Köro¤lu, Serkan Yücesan, Zeynep Ertürk,
Eﬂref Ertürk, Selçuk Sezikli
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
‹stanbul
Amaç: 2004 – 2010 y›llar› aras›nda klini¤imizde yap›lan böbrek biyopsileri
retrospektif olarak incelendi.
Yöntem: Klini¤imize belirtilen dönemde 105 hasta baﬂvurmuﬂ olup 107 biyopsi
al›nm›ﬂt›r. On biyopside yeterli materyal al›namam›ﬂt›r, iki hastada daha sonra
tekrar biyopsi yap›lm›ﬂt›r.
Hastalar›n yaﬂ ortalamas›, kad›n/erkek oran›, biyopsi materyalindeki ortalama
glomerül say›s›,patolojik tan›lar›n da¤›l›mlar›, hastalar›n klinik ön tan›lar› ile
patolojik tan›lar› aras›ndaki tutarl›l›k yüzdeleri, biyopsi sonras› komplikasyon
geliﬂen hasta oran› ve hastalar›n son durumlar›n› saptad›k.
Bulgular: Biyopsi amac›yla baﬂvuran hastalar›m›z›n yaﬂ ortalamas› 39 (39±17),
kad›n/erkek oran›m›z 53/52 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Yap›lan 97 biyopsinin patolojik tan› analizi aﬂa¤›daki tabloda sunulmuﬂtur.
Tan› konan 97 biyopsinin %74’ inin ön tan›yla uyumlu oldu¤u görülmüﬂtür.
Biyopsilerde ortalama glomerül say›s› 18(18 ±14) olarak hesaplanm›ﬂt›r.
107 biyopsi giriﬂimi sonras›nda 3 hastada uzun süreli mikroskopik hematüri,
1 hastada makroskopik hematüri ve 1 hastada renal subkapsüler hematom
olmak üzere toplam 5 komplikasyon geliﬂti¤i gözlenmiﬂtir.

Kronik Glomerülonefrit (1)
Kronik Renal Yetersizlik (1)
Hipertansif Nefropati (1)
Alport Sendromu (1)
Wegener Granulomatozu (1)
Diabetik Nefropati (2)
Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit (2)
Tübülointerstisyel Nefrit (3)
Lupus Nefriti (5)
Membranoproliferatif Glomerülonefrit (6)
Amiloidoz (10)
Membranöz Glomerülonefrit (16)
Fokal Segmental Glomerüloskleroz (19)
IgA Nefropatisi (29)
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PS/GN-093
‹mmünsüpresif Tedavi Almakta Olan Myastenia Gravis Olgusunda Nefrotik
Sendrom: Olgu Sunumu
Savaﬂ Sipahi1, Selçuk Yaylac›2, Ahmet Bilal Genç2, Hakan Demirci2,
Mustafa Volkan Demir2, Ali Tamer2
1
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Sakarya
2
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klinik ﬁefli¤i, Sakarya
Primer epiteliyal timus tümörleri (PTEN) nadir görülse de Myastenia Gravis
(MG) birlikteli¤i iyi bilinmektedir. Takip edilen bir seride nefrotik sendrom
birlikteli¤i %1,7 olarak bildirilmiﬂtir. Olgumuzda, PTEN nedeniyle opere edilmiﬂ
olan MG’li bir olguda, immünsüpresif tedavi alt›ndayken ortaya ç›kan nefrotik
sendrom bildirilmiﬂtir.
56 yaﬂ›nda bayan hasta 2 ayd›r devam eden halsizlik, tüm vucutta ﬂiﬂlik
yak›nmalar›yla baﬂvurdu. Özgeçmiﬂinde 10 y›ld›r ast›m bronﬂiyale ve hipertansiyon
tan›s› ile tedavi gördü¤ü ö¤renildi. 3 y›l önce uyku bozuklu¤u nedeniyle takip
edilirken solunum yetersizli¤i ortaya ç›kt›¤›, entübe edildi¤i, Anti-asetil kolin
reseptör antikoru pozitif 11.4 nmol/l (pozitiflik s›n›r› 0.5) saptanmas› üzerine
MG tan›s› ald›¤› ö¤renildi, MG timoma birlikteli¤i olabilece¤i düﬂünülerek
çekilen toraks BT de mediastende 10x8x1 cm çap›nda kitle saptanm›ﬂ. Biyopsi
al›nm›ﬂ, timoma ile uyumlu olmas› nedeniyle opere edilmiﬂ. Kapsül ve çevre
doku invazyonu göstermeyen timoma olarak rapor edilmiﬂ. Hasta mevcut
hastal›klar› nedeniyle yaklaﬂ›k 3 y›ld›r azatioprine 50 mg tablet 2x1, prednizola
5 mg tablet 1x8, pridostigmin 60 mg tablet 6x1, valsartan 160 mg tablet 1x1
kullanmaktayd›. Soygeçmiﬂinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde: TA:110/70
mmHg, anazarka ödem mevcuttu ve a¤›rl›¤›:105.kg’idi. Tetkiklerinde üre: 84
mg/dl, kreatinin: 1.8 mg/dl, Na: 142 meq/l, K: 3.73 meq/l, Albümin: 0.9
gr/dl, Hb: 8.3 g/dl, 24 saatlik idrarda 26 gram proteinüri saptand›, di¤er
tetkiklerinde özellik yoktu. ‹leri merkeze sevk edilen olgunun nefrotik sendrom
öntan›s› ile yap›lan böbrek biyopsisinde mezengioproliferatif glomerülonefrit
saptand›. Tedavi ve takip düzensizli¤i nedeniyle hasta yat›r›larak 1mg/kg
prednizolon baﬂland›. Klinik bulgular stabil olunca taburcu edilen olgunun 1.
ay kontrolünde; TA:120/80 mmHg, Hafif pretibiyal ödem mevcut, a¤›rl›k: 85
kg’idi. Tetkiklerinde; üre: 36 mg/dl, kreatinin: 0.9 mg/dl, Na: 134 meq/l, K:
3.93 meq/l, albümin: 1.4gr/dl, Hb: 12.4 g/dl, 24 saatlik idrarda 10 gram
proteinüri izlendi. Olgunun tedavi ve takibi devam etmektedir.
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Kronik Böbrek Hastal›¤›nda Düﬂük T3 Seviyesi ve Endotel Disfonksiyonu

Testiküler Kitle ile Baﬂvuran Bir Kresentik Glomerülonefrit Olgusu

Mahmut ‹lker Y›lmaz1, Alper Sönmez2, Murat Karaman3, Seyid Ahmet Ay3,
Mutlu Sa¤lam4, Halil Yaman5, Tayfun Eyileten1, Kayser Ça¤lar1, Yusuf O¤uz1,
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Ömer Celal Elçio¤lu1, Gülizar Manga ﬁahin1, Süreyya Yi¤it2, Kadir Gökhan At›lgan1,
Sabahat Al›ﬂ›r Ecder1, Hülya Ergin Karaday›1, Ali R›za Odabaﬂ1
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KBH hastalar›nda en yayg›n tiroid hormon profil bozuklu¤u dolaﬂan düﬂük
triiyodotronine (T3) ra¤men tiroid uyar›c› hormon (TSH) düzeylerinde de¤iﬂiklik
olmamas› olarak gözlenmiﬂtir. KBH hastalar›nda düﬂük T3 seviyesi, tamamen
kompanzatuar bir cevap olarak de¤erlendirilmiﬂ ve uzun sure zarars›z bir bulgu
olarak ele al›nm›ﬂt›r. Son y›llarda kardiyovasküler hastal›klarda özellikle kalp
yetmezli¤inde yüksek mortalite ile düﬂük T3 seviyesinin iliﬂkili olabilece¤ine
yönelik önemli deliller saptanm›ﬂt›r. Yine son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda
düﬂük T3 seviyesinin KBH’da erken bir fenomen oldu¤u ve böbrek
fonksiyonlar›nda azalma ile serum T3 düzeylerinde ki de¤iﬂikli¤in paralellik
gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya kardiyovasküler komplikasyonlar› olmayan, vasküler fonksiyonlar›
etkileyecek herhangi bir ilaç almayan, evre 3-4 kronik böbrek hastal›¤› (KBH)
olan toplam 217 hasta dahil edildi (n:217). Dolaﬂ›mdaki serbest T3, serbest
T4, TSH ve iskemiye yan›t (ak›m arac›l› vazodilatasyon, FMD) önkol kan ak›m›
(FBF) ile nitrogliserin (NMD) aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›ld›.
Bu çal›ﬂmada median serbest T3 seviyesi 2.77 pg/ml idi. Hastalar düﬂük serbest
T3, yüksek sistolik kan bas›nc› (SKB) (p=0.001), hemoglobin (p<0.001) ve
ADMA seviyelerine (p=0.03) göre kategorize edildi. Bu kategorik analizde ak›m
arac›l› vazodilatasyon (FMD) (p <0.001), serbest T3 seviyesi düﬂük olan hastalarda
median de¤erden daha yüksek serbest T3 de¤eri olanlardan, anlaml› olarak
daha az iken nitrogliserin arac›l› vazodilatasyondaki (NMD) (p=0.68) de¤iﬂiklik
anlaml› de¤ildi.
Çoklu regresyon analizi ile endotel disfonksiyonunun oluﬂumunda farkl› modeller
uygulanm›ﬂt›r. ‹lk modelde Framingham risk faktörleri ile birlikte T3 modele
konmuﬂ olup modelde T3 ve SKB anlaml› olarak saptanm›ﬂt›r. ‹kinci modelde
ise ilave olarak GFR, proteinüri, Hb ve fosfor düzeyleri modele konmuﬂ olup
T3 ile birlikte GFR, Hb, fosfor ve SKB anlaml› olarak saptanm›ﬂt›r. Son modelde
ise CRP, HOMA ve ADMA modele dahil edilmiﬂ ve T3’ün hala modelde
kald›¤› görülmüﬂtür.
Sonuç olarak, bu çal›ﬂma erken dönem böbrek hastalar›nda düﬂük serum T3
düzeyinin endotel disfonksiyonunun tahmini bir göstergesi oldu¤unu
bildirmektedir.
Tablo 1. Evre3-4 KBH hastalar›nda çoklu regresyon modelleri
Düzeltilmemiﬂ
(β, P)

Model 1
(β, P)
(r2=0.16)

Model 2
(β, P)
(r2=0.27)

Model 3
(β, P)
(r2=0.46)

0.38(<0.001)

0.35 (<0.001)

0.28 (<0.001)

0.15 (0.01)

Yaﬂ

0.03 (0.71)

0.01 (0.86)

-0.03 (0.72)

Cinsiyet

-0.02 (0.77)

-0.05 (0.49)

-0.01 (0.90)

BMI

0.05 (0.49)

0.07 (0.33)

0.03 (0.71)

SKB

-0.14 (0.04)

-0.15 (0.02)

-0.23 (<0.001)

LDL
kolesterol

-0.14 (0.04)

0.06 (0.39)

0.001 (0.95)

GFR

0.26 (<0.001)

0.16 (0.006)

Proteinuri

-0.07 (0.32)

-0.09 (0.19)

Hemoglobin

-0.16 (0.02)

-0.19 (0.002)

Fosfat

0.16 (0.007)

0.14 (0.05)

Serbest T3

HOMA

0.15 (0.005)

hsCRP

-0.15 (0.005)

ADMA

-0.43 (<0.001)
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Mikroskopik polianjiitis (MPA) arteriyol, kapiller ve venülleri tutan bir vaskülittir.
Morbidite ve mortalitenin en önemli nedenleri böbrek ve akci¤er tutulumudur.
S›kl›kla ateﬂ, halsizlik, kilo kayb›; miyalji gibi konstitüsyonel semptomlar ile
baﬂvururlar. Vücuttaki tüm sistemleri tutabilir. Orﬂit olgular›n %2’sinde
görülebilirken, testis ve renal tutulum birlikteli¤i oldukça nadir bir durumdur.
Olgu: Bir ayd›r halsizlik, dizüri ve sa¤ testiste 2,5 cm’lik kitle ile üroloji
poliklini¤ine baﬂvuran 58 yaﬂ›ndaki erkek hastan›n ilk tetkiklerinde kreatinin
1,2 mg/dl, beta-HCG 43,5 LDH 176 (normal), AFP 1,9 (normal) ve sedimentasyon
98 mm/saat saptanm›ﬂ. PSA normal, idrar tetkikinde protein negatif, 1 eritrosit
ve 3 lökosit saptanm›ﬂ. Testis tümörü ön tan›s›yla sa¤ orﬂiektomi yap›lm›ﬂ.
Patoloji sonucu vaskülit ile uyumlu olarak gelmesi üzerine klini¤imize yönlendirilen
hastan›n ameliyattan 10 gün kadar sonra kreatinin de¤erlerinde yükselme,
idrarda 1,2 g/gün proteinüri ve mikroskopik hematüri saptand›. Birkaç gün
içerisinde kreatinin de¤erlerinde 2 kattan fazla art›ﬂ (1,2 mg/dl den 3,3 mg/dl’ye)
saptanmas› üzerine h›zl› ilerleyen glomerülonefrit (RPGN) ön tan›s›yla böbrek
biyopsisi yap›ld›. Serolojik ve immünolojik incelemelerde ANA, HBsAg, AntiHCV negatif, C3 ve C4 normal saptand›. P-ANCA pozitif olarak geldi. Böbrek
biyopsisi sonucu MPA ile uyumlu nekrotizan kresentik glomerülonefrit olarak
geldi. Hastaya siklofosfamid 750 mg pulse ve metil prednizolon üç gün 500 mg
pulse tedavisi uyguland› ve 48 mg/gün metil prednizolon ile idame tedavisine
geçildi. ﬁu ana kadar beﬂ kez siklofosfamid pulse yap›lan hastan›n son kreatinin
de¤eri 1,5 mg/dl’ye, proteinüri fizyolojik düzeylere geriledi ve mikroskopik
hematüri kayboldu. Hemoglobin de¤eri 9,5 g/dl’den 12,5 g/dl’ye yükseldi.
Metil-prednizolon 4 mg/gün ile idame tedavisine devam edilmektedir.
Sonuç: MPA’ da testis tutulumu oldukça nadir bir durumdur. Sunulan olguda
konstitüsyonel semptomlar›n varl›¤› ve sedimantasyon yüksekli¤i vaskülit ile
uyumlu bulgulard›r. Bu ﬂekilde baﬂvuran olgularda önce immünolojik testlerin
yap›lmas› ve böbrek fonksiyon testlerinin de¤erlendirilmesi do¤ru tan› koymada
yard›mc› olabilir ve hastalar›n gereksiz cerrahi giriﬂime maruz kalmalar›
engellenebilir.
PS/GN-096
Kronik Böbrek Yetmezli¤inde Etiyolojiye Göre Progresyon: Ege Üniversitesi
9 Y›ll›k Deneyim
Püsem Pat›r1, Ender Hür2, Muhittin Ertilav3, Devrim Bozkurt2, Haﬂim Nar1, Alev Garip1,
Melih Öz›ﬂ›k1, Özden Özdemir1, Fehmi Akçiçek2, Soner Duman1
1
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3
Abant ‹zzet Baysal T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Bolu
Giriﬂ: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) dünyada ve ülkemizde epidemi halini
alm›ﬂ önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Tan›m› ve evrelerine iliﬂkin k›lavuz
2002’de Ulusal Böbrek Kurumu (NKF) taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ, 2004’de modifiye
edilmiﬂtir. Böbrek hastalar›n›n nefroloji uzman›na sevk zaman›n›n KBY
progresyonunda ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤u bilinmektedir. Biz bu çal›ﬂmada,
nefroloji poliklini¤ine baﬂvuran hastalarda tan› an›nda KBY evresini ve etyolojiye
göre y›ll›k glomerül filtrasyon h›z› (GFH) kay›plar›n› belirlemeyi amaçlad›k.
Metot: Kas›m 2001 ile Nisan 2010 tarihleri aras›nda nefroloji poliklini¤inde
KBY tan›s› ile en az 1 ayd›r izlenen 305 hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Baﬂlang›ç ve
son izlem GFH’leri MDRD formülüne göre hesapland›. KBY evreleri KDIGO’ya
göre de¤erlendirildi. ‹zlem süresince GFH kay›plar› hesapland›.
Sonuçlar: Olgular›n yaﬂ ortalamas› 60±15 y›l, %62’si erkek, ortalama izlem
süresi 45±34 ay idi. KBY etiyolojileri diyabet %28, hipertansiyon %25, primer
glomerülonefrit %13, sekonder glomerülonefrit %8.6, tübülointerstisyel nefrit
%9.6 ve polikistik böbrek hastal›¤› %7 idi. Olgular›n %66’s›nda hipertansiyon
mevcuttu. Poliklini¤e baﬂvuru an›nda KBY Evre 1 %4, Evre 2 %15, Evre 3
%51, Evre 4 %26, Evre 5 %4’tü. Olgular›n %81'i tan› an›nda >= Evre 3'tü.
Hastalar›n baﬂvuru an›nda ortalama GFH’leri 43±22ml/dk/1.73m2 idi, 45 ±34
ay izlem sonunda 34±16 ml/dk/1.73m2’ye azald› ( p<0.001). Y›ll›k GFH kayb›
2.4ml/dk/1.73m2 olarak hesapland›. KBY etiyolojilerine göre y›ll›k GFH kayb›
diyabette 3.75, hipertansiyonda 1.64, primer glomerülonefritte 2.72, sekonder
glomerülonefritte 2.05, tübülointerstisyel nefritte 3.49, polikistik böbrek
hastal›¤›nda 2.16ml/dk/1.73m2 idi. Y›ll›k GFH kayb› diyabetik olanlarda,
diyabetik olmayanlardan iki kat daha fazlayd› (3.75 ve 1.9 ml/dk/1.73m2,
p<0.005).
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Ç›karsama: Diyabetik hastalarda KBY progresyonu anlaml› olarak daha fazla
oldu¤undan bu hastalar›n daha s›k› takibi gereklidir. Hekimlerin hastalar›
nefroloji uzman›na daha erken sevk etmeleri konusunda bilgilendirilmelerinin
gerekli oldu¤u görüﬂündeyiz.

15 ayl›k Seckel sendromu tan›s› koydu¤umuz vakam›z›, literatürde de olmayan
distal renal tübüler asidoz (dRTA) birlikteli¤i nedeniyle sunduk.
Olgu: Kab›zl›k, kusma, iﬂtahs›zl›k ﬂikayeti ile ilk kez 3 ayl›k iken baﬂvuran
hastam›z›n öyküsünden, birinci derece akraba olan anne-babadan ikiz eﬂi olarak
33 haftal›k prematüre olarak do¤du¤u ö¤renildi. Soygeçmiﬂte ikiz eﬂi sa¤l›kl›,
ailede nefrolityazis öyküsü ve iki ayl›kken kaybedilen amca ve day› vard›.
Laboratuvar tetkiklerinde renal fonksiyonlar› normal, K:2.3 mEq/l, kan gaz›nda
pH:7.27 ve HCO3:16 mmol/l, idrar tetkikinde pH:8 ve dansite:1005 bulundu.
Üriner sistem USG’de grade 1 medüller nefrokalsinoz saptand›. Bu bulgularla
distal RTA tan›s› alan hastaya oral bikarbonat ve potasyum tedavisi baﬂland›.
Fizik muayenesinde boy ve kilo %3 persantilde; gaga burun, mikrognati,
mikrosefali, kulak kepçeleri anteversiyonda, minor auricula anomalileri vard›.
Nöromotor geliﬂimi geriydi. Atipik yüz görünümü ve geliﬂme gerili¤i ile dRTA
tan›s› yan›s›ra, Seckel sendromu tan›s› konuldu. Eﬂlik edebilecek ek anomaliler
aç›s›ndan yap›lan hemogram, EKO, PA akci¤er grafisi, medüller nefrokalsinoz
d›ﬂ›nda bat›n USG normal bulundu. Shohl solüsyonu ve oral potasyum
replasman› ile tedaviye devam edildi.
Sonuç: Klinik bulgular› ile kolayca tan›mlanabilen Seckel sendromu hastalar›nda,
ek anomaliler aç›s›ndan yak›n izlemle eﬂlik eden patolojiler tan›nabilir ve
hastalar›n yaﬂam kalitesi art›r›labilir.

Tablo 1. Kronik böbrek yetmezli¤i hastalar›nda etiyolojiye göre y›ll›k progresyon
Hasta Ortalama
Y›ll›k GFH kayb›
‹lk GFH
Son GFH
say›s› takip süresi
(ml/dk/1.73m2) (ml/dk/1.73m2) (ml/dk/1.73m2)
(n)
(ay)
Diyabet

85

48±35

46±22

31±12

3.75

Hipertansiyon 78

44±34

35±14

29±12

1.64

Primer GN

39

44±35

52±28

42±20

2.72

Sekonder GN 26

41±34

51±41

44±37

2.05

T‹N

29

55±34

43±22

27±9

3.49

PKBH

20

61±29

48±18

37±16

2.16

GFH: Glomüler filtrasyon h›z›, GN: Glomerülonefrit, T‹N: Tübülointerstisyel nefrit,
PKBH: Polikistik böbrek hastal›¤›

PS/GN-097
Kronik Böbrek Yetersizli¤i Olan ve Diyalize Giren Hastalarda Tüberküloz
PS/GN-099
Elbis Ahbap, Abdülkadir Ünsal, Yener Koç, Tamer Sakac›, Mürvet Y›lmaz,
Ayﬂe Sinangil Arar, ﬁennur Köse
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Tüberküloz (Tbc) geliﬂme riski, kronik böbrek yetersizli¤i olan hastalarda hücresel
immünitenin zay›flamas›na ba¤l› olarak artm›ﬂt›r.
Nisan 2002 - May›s 2010 tarihleri aras›nda klini¤imizde takip edilen kronik
böbrek yetersizli¤i tan›s› ile medikal veya diyaliz tedavisi gören ve Tbc tan›s›
konulan hastalar, demografik özellikleri, tan›da kullan›lan yöntemleri, klinik
seyirleri, tedaviye yan›t ve yan etkileri aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Toplam 27 hastan›n (12 K; yaﬂ ort 42.2 ±16.5 y›l) 6's› hemodiyaliz, 14'ü ise
periton diyaliz tedavisi al›rken kalan 7 hastada ise de¤iﬂik evrelerde kronik
böbrek yetersizli¤i tan›s› ile takip edilmekteydi. Hastalar›n üçünde daha önceden
geçirilmiﬂ akci¤er Tbc öyküsü bulunmakta olup, 2 hastada diyabet, bir hastada
amiloidoz, 3 hastada ise glomerülonefrit nedeniyle immünsüpresif ilaç kullan›m
öyküsü mevcut idi.
Tüberküloz lokalizasyonu 11 hastada akci¤erde, 16 hastada ekstra-pulmoner
tutulum (6 tbc lenfadenit, 4 tbc peritonit, 1 tbc peritonit ve tbc lenfadenit, 3
milier tbc, 1 Pott hastal›¤›, 1 üriner tüberküloz) mevcut idi.
Tan› 15 hastada klinik ve radyolojik bulgulara dayanarak, 5 hastada lenf bezi
biyopsisi, 2 hastada kemik ili¤i biyopsisi ile tan› konuldu. ‹ki hastada periton
s›v›s›nda, 2 hastada balgamda ve 1 hastada ise abse materyelinde ARB (+)li¤inin
saptanmas›, 1 hastada ise kültür (+)'li¤i ile tan› kondu. Tedavi olarak 25 hastaya
4'lü antitüberküloz ilaç (INH, rifampisin, ETM, pirazinamid veya morfazinamid)
uygulan›rken 2 hastaya bu ilaçlara ilaveten daha önce geçirilmiﬂ Tbc öyküsü
nedeniyle streptomisin baﬂland›. Streptomisin bu hastalar›n birinde ototoksisite,
di¤erinde ise kronik böbrek yetersizli¤i zemininde geliﬂmiﬂ akut böbrek yetersizli¤i
nedeniyle kesildi. Bir hastada hepatotoksisite nedeniyle tedaviye ara verilip tekrar
baﬂland›. Hastalar›n ço¤unlu¤u klinik ve radyolojik olarak iyileﬂirken 4 hasta
(2’si akci¤er, 2’si akci¤er d›ﬂ› tbc) tedavinin ilk 3 ay›nda öldü.
Sonuç olarak böbrek yetersizli¤i olan hastalar›m›zda s›k görülen Tbc daha çok
ekstrapulmoner yerleﬂimli olarak saptand› ve ayr›ca tüberkülozun mortalitesinin
yüksek oldu¤u gözlendi.
PS/GN-098
Distal Renal Tübüler Asidoz ile Seyreden Seckel Sendromu: Olgu Sunumu
Ayﬂe Öner1, Nurver Ak›nc›1, Seçkin Kurt2
Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›
Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2
Ufuk Üniversitesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
1

Giriﬂ: Seckel sendromu geliﬂme gerili¤i, mikrosefali, mental retardasyon, boy
k›sal›¤›, gaga burun ve tipik yüz görünümü ile karakterize 1/10000 s›kl›kla
görülen otozomal resesif geçiﬂli bir hastal›kt›r. Kardiyovasküler, hematolojik,
endokrin, renal ve santral sinir sistemi anomalileri eﬂlik edebilir.

Otoimmün Tiroidit ve Membranoproliferatif Glomerülonefrit Birlikteli¤i:
Olgu Sunumu
Handan Yücetürk1, Harun Akar1, Hakan Akdam1, ‹brahim Meteo¤lu2, Umut Çak›ro¤lu3,
P›nar Karatay3, Mustafa Ünübol4, Yavuz Yeniçerio¤lu1
1
Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ayd›n
2
Patoloji Anabilim Dal›, Ayd›n
3
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ayd›n
4
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dal›, Ayd›n
Giriﬂ: Otoimmün tiroiditlerin böbrek hastal›klar›yla birlikteli¤i s›kl›kla rastlanan
durum de¤ildir. Minimal de¤iﬂiklik hastal›¤›, IgA nefropatisi ve membranöz
glomerülonefrit gibi glomerüler hastal›klarla inflamatuar tiroidit birlikteli¤i
gösterilmiﬂ olgular bildirilmiﬂtir. Membranöz glomerülonefrit, otoimmün
tiroiditlerle daha s›k birliktelik göstermektedir. Burada otoimmün tiroid
hastal›klar›yla nadiren birliktelik gösteren membranoproliferatif glomerülonefrit
olgusu, nadir görülmesi ve immünsüpresif tedavi vermeden, tiroid hastal›¤›n›n
tedavisiyle remisyon sa¤lanm›ﬂ olmas› nedeniyle sunulmuﬂtur.
Olgu: Otuzdokuz yaﬂ›nda erkek, 3 ayd›r göz kapaklar› ve bacaklarda ödem
yak›nmas›yla baﬂvurdu. Öyküsünde eﬂzamanl› baﬂlayan hipertansiyon d›ﬂ›nda
özellik olmayan hastan›n, fizik muayenesinde kan bas›nc› 160 /100 mmHg,
nab›z 70/ dk, grade I guatr, pretibial 3(+) ödem saptand›. Laboratuar tetkiklerinde
üre: 41 mg/ dl, kreatinin: 1,8 mg/dl, Na:140 mmol / L, K: 4,6 mmol/ L, CPK:
5656 (N: 30-200) U/L, albümin: 5,4 g/dl, TSH: 192 (N:0,4-4) m‹U/ ml, sT3:
1,09 (N:1,3-4,75) pg/ ml, sT4:0,3 (N:0,8-1,9) pg/ml, Anti TPO: 1000 (N:15,6) IU/ ml, Anti tiroglobulin Ab: 817 (N:1-4,1) IU/ml, idrar analizinde protein
(++), 8 eritrosit, 24 saatlik idrarda 1500mg/ gün proteinüri saptand›. Hepatit
belirteçleri ve ANA negatif, C3: 72 (N:85-200) mg/ dl idi. Proteinüri, mikroskopik
hematüri ve böbrek fonksiyon bozuklu¤u etyolojisi aç›s›ndan renal biyopsi
yap›ld›. Renal biyopside incelenen 11 adet glomerülde lobülasyon ve mezengial
sellülarite art›ﬂ›, 2 glomerülde segmental skleroz ve damar yap›lar›nda intimal
kal›nlaﬂma izlendi. ‹mmünhistokimyasal incelemede mezengial alanda C3
birikimi saptand›. Bulgular membranoproliferatif glomerülonefritle (MPGN)
uyumlu bulundu. Hastaya otoimmün tiroidit tan›s› ile L-tiroksin 150mcg/ gün
tedavisi baﬂland›. MPGN’ye yönelik immünsüpresif ve antiproteinürik tedavi
baﬂlamadan izlenen hastan›n 1 ay sonraki kontrolünde, kan bas›nc›n›n ve
böbrek fonksiyonlar›n›n normale döndü¤ü, hipotiroidiye ait klinik yak›nmalar›n›n
ve ödeminin ortadan kalkt›¤› izlendi. 24 saatlik idrarda protein miktar›n›n 625
mg/gün’e geriledi¤i görülen hastan›n L-tiroksin tedavisi ile halen izlemine devam
edilmektedir.
Sonuç: Tiroid hormonlar›n›n böbrek iﬂlevleri üzerinde önemli rol oynad›¤› ve
otoimmüniteyle iliﬂkili olarak, inflamatuar tiroid hastal›klar› ile böbrek
hastal›klar›n›n birliktelik gösterebildi¤i nefropati etyolojisi araﬂt›r›l›rken mutlaka
akla gelmelidir.
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Böbrek Biyopsi Sonuçlar›m›z›n Klinikopatolojik Olarak De¤erlendirilmesi

Hasta ve Metod: Albümin infüzyonu öncesi ve sonras› serum albümin, total
protein, fibrinojen, serum koagulasyon faktörleri, total kolesterol, trigliserit,
düﬂük dansiteli lipoprotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), ferritin
ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri ölçüldü. Albümin infüzyonuna serum
albümin seviyeleri normale gelene kadar devam edildi. Sonuçlar tabloda
sunulmuﬂtur.
Sonuç: Albümin infüzyonu sonucunda serum faktör, lipoprotein, trigliserit ve
CRP seviyelerinde azalma saptand›. Düﬂük serum albümin seviyesi sonucu
geliﬂen düﬂük onkotik bas›nç karaci¤er taraf›ndan alg›lanmakta ve karaci¤er
buna koagülasyon faktörleri ve lipoprotein üretiminde art›ﬂ ile cevap vermektedir.
Bu bulgular nefrotik sendromda düﬂük serum albümin seviyelerinin
hiperkoagülabilite ve hiperlipidemi üzerinde do¤rudan rolü oldu¤u tezini
desteklemektedir.

Alper Bayrak, Can Sevinç, Funda Türkmen, Ali Özdemir, Fügen Vardar Aker,
Pelin Demirtürk
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹stanbul
Giriﬂ: Böbrek biyopsileri renal parankimal hastal›klar›n tan›s›n›n konmas›nda
alt›n standart olarak kullan›lan bir yöntemdir. Hastal›¤›n prognozunun
belirlenmesinde, do¤ru tedavinin seçimi için de gereklidir. Bu çal›ﬂmada böbrek
biyopsisi sonuçlar›m›z›n klinikopatolojik aç›dan de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmam›zda 2004-2009 y›llar› aras›nda 2. ve 5. Dahiliye
kliniklerinde yap›lm›ﬂ olan 140 adet nativ böbrek biyopsisi retrospektrif olarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Böbrek biyopsileri USG eﬂli¤inde otomatik biyopsi i¤neleri
kullan›larak yap›lm›ﬂt›r. Iﬂ›k mikroskop inceleme için hematoksilen eozin (HE),
periodic-acid-schiff (PAS), periodic-acid-silver metanamin (PAS-M), Masson
trikrom, kristal viole ve Kongo k›rm›z›s› boyalar› kullan›lm›ﬂ, immün floresan
inceleme için IgA, IgG, IgM, C3 ve Fibrinojen antikorlar› ile direk immün
floresan yöntemle boyanm›ﬂt›r.
Bulgular: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 43.2 ± 17.1 olarak hesapland›. Hastalar›n
82’si (%58.6) erkek, 58’i (%41.7) ise kad›nd›. Biyopsilerde ortalama glomerül
say›s› 15.3 ± 7.5 olarak bulundu. 4 (%2.8) biyopside materyal yetersizdi. 104
(%74.3) biyopside immünfloresan çal›ﬂma yap›ld›. Biyopsi endikasyonlar› aras›nda
en s›k olan› 85 (%60.7) hastada nefrotik sendromdu. Bunu takiben 18 (%12,9)
hastada izole proteinüri, 12 (%8,6) hastada vaskülit, 9 (%6,4) hastada lupus
nefriti ve 16 (%11,4) hastada di¤er endikasyonlar (nefritik sendrom, amiloidoz,
IgA nefropatisi vb.) ile biyopsi yap›ld›. Biyopsilerin tan›lar› tablo-1’de gösterilmiﬂtir.
FSGS tan›l› olgular›n epikrizleri ve patoloji piyesleri tekrar de¤erlendirildi¤inde,
belirgin hyalen arteriyoskleroz ve intimal kal›nlaﬂma saptanan olgular benign
nefroskleroz olabilece¤i düﬂünüldü. Biyopsi yap›lan diyabetik hastalardan 1
tanesinde lupus nefriti, 1 taneside FSGS saptand›. Hastalar›n 10’unda (%7.1)
subkapsüler, alt polde, iliak kasta hematom gibi komplikasyonlar geliﬂti.
Tart›ﬂma: Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda tüm dünyada FSGS s›kl›¤›n›n
artmakta oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bizim serimizde de FSGS ilk s›rada yer almaktad›r
(%22.8). Ancak FSGS tan›s› konulurken hipertansif olgularda, klinisyenin
anamnez, fizik muayene ve göz dibi bulgular›n› göz önünde bulundurarak benign
nefroskleroz yönündenden patolo¤u uyarmas› gerekmektedir. FSGS tan›s›
konulmadan önce arteryel hyalinizasyon ve intimal kal›nlaﬂma dikkatle aranmal›d›r.
Çünkü tedavi protokolleri ve prognozlar› farkl› olup FSGS tedavi protokollerinin
benign nefrosklerozda etkisiz oldu¤u gibi ayn› zamanda zararl›d›r.
Tablo 1.
TANI

HASTA SAYISI

Fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS)

31 (%22,8)

Amiloidoz

18 (%13,2)

Kronik pyelonefrit

11 (%8,1)

Diyabetik nefropati

9 (%6,6)

Membranöz glomerülonefrit

8 (%5,9)

Benign nefroskleroz

8 (%5,9)

Lupus nefriti

7 (%5.1)

Membranoproliferatif glomerülonefrit

5 (%3.7)

IgA nefropatisi

5 (%3.7)

Diffüz proliferatif glomerülonefrit

4 (%2.9)

Son dönem böbrek kastal›¤›

4 (%2.9)

Kresent (+) FSGN

3 (%2.2)

Di¤er

20 (%14.7)

PS/GN-101
Analbüminemik Hastada Albümin ‹nfüzyonunun Serum Faktör ve
Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkileri
Abdullah Özkök, Yaﬂar Çal›ﬂkan, Halil Yaz›c›, Alaattin Y›ld›z
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
Giriﬂ: Analbüminemi nadir görülen otozomal resesif bir hastal›kt›r. Nukleotid
2430-2431’de exon 3’ün 91. ve 92. bazlar›nda AT delesyonu sonucu dolaﬂ›mdaki
albümin seviyesi çok düﬂüktür veya albümin hiç saptanamaz. Bu hastalarda
hiperkoagülabilite ve hiperlipidemi s›kl›kla görülür. Analbüminemi, nefrotik
sendromda düﬂük serum albümin seviyelerinin hiperlipidemi ve hiperkoagülabilite
üzerindeki direkt etkilerini incelemek için mükemmel bir modeldir. Bu amaçla,
analbüminemik bir hastada, albümin infüzyonunun serum koagülasyon faktörleri
ve lipoprotein seviyeleri üzerine etkilerini sunuyoruz.
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Tablo 1. Albümin infüzyonu öncesi ve sonras› serum faktör, lipoprotein ve CRP de¤erleri
Albümin infüzyonu öncesi

Albümin infüzyonu sonras›

Albümin (g/dL)

1.2

4

Fibrinojen (mg/dL)

572

363

Faktör V (%)

92

89

Faktör VII (%)

51

40

Faktör VIII (%)

300

133

Faktör IX (%)

93

60

Total kolesterol (mg/dL)

379

179

HDL (mg/dL)

54

33

LDL (mg/dL)

365

118

Trigliserit (mg/dL)

350

160

CRP (mg/dL)

5.86

2.2

PS/GN-102
Yaﬂl›lara Yap›lan Nativ Böbrek Biyopsileri Artmaktad›r: 14 Y›ll›k Ege
Üniversitesi Deneyimi
Ender Hür1, Devrim Bozkurt1, Hüseyin Taﬂk›n2, Muhittin Ertilav4, Banu Sars›k3,
Haﬂim Nar2, Sait ﬁen3, Ali Baﬂç›1, Fehmi Akçiçek1, Soner Duman2
1
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
3
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Abant ‹zzet Baysal T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Bolu
Giriﬂ: Yaﬂl› ve gençlerde biyopsi ile gösterilmiﬂ nefropatilerin s›kl›¤› ve prevalans›
ile ilgili veriler epidemiyolojik çal›ﬂmalar için önemlidir.
Metot: Ege Üniversitesi' nde yap›lan nativ böbrek biyopsilerinde eriﬂkin ve
yaﬂl›larda (>= 65 y›l) görülen glomerülonefritler (GN) incelenmiﬂtir.
Sonuçlar: Toplam 1702 böbrek biyopsisi (% 52’si erkek, yaﬂ aral›¤› 16-82,
ortalama 40±15, 121’i (% 7) >= 65 idi. 1996-2009 y›llar› aras›nda böbrek
biyopsisi s›ras›nda yaﬂ ortalamas› 37.3±16.8’ den 44±16.1’a yükselmiﬂti. Yaﬂl›
ve gençlerde biyopsi endikasyonlar› nefrotik sendrom (NS) (% 46.5 ve % 39.8)
nefrotik olmayan proteinüri (% 20.9 ve % 33.4) ve hematüri (% 4.7 ve % 10.9)
idi. NS etiyolojisi her iki grupta amiloidoz, membranöz GN ve fokal segmental
glomerüloskleroz (FSGS) idi. En s›k böbrek hastal›¤› primer (% 52.4) ve sekonder
(% 31) GN’ler idi. Kronik GN % 5.23 ve tübülointerstisyel nefrit % 4.4 oran›nda
izlendi.
Primer GN’ler FSGS % 10.3, membranöz GN %9.2; IgA nefropatisi % 8.5;
kresentik GN % 4.3; membranoproliferatif GN % 4.3; difüz proliferatif GN
% 3.8 ve mezangiyoproliferatif GN % 0.5 idi.
Sekonder GN’ler amiloidoz % 12.2, sistemik lupus eritematoz % 11, vaskülit
%3.2, diyabetik nefropati % 1.7, hipertensif nefroskleroz %1.4; trombotik
mikroanjiyopati-hemolitik üremik sendrom % 0.7 ve Goodpasteur-Anti glomerül
bazal membran hastal›¤› % 0.3 olarak s›ralanmaktayd›.
Primer GN’ler her iki grupta da daha fazlayd›. 65 yaﬂ üzerinde, membranöz
(%14.8) ve kresentik (% 9.9) GN’ler belirgin iken, 65 yaﬂ alt›nda IgA nefropatisi
(% 9) daha belirgindi. Sekonder GN’lerden amiloidoz (% 19) yaﬂl›larda ve lupus
nefriti (% 11.7) gençlerde belirgindi.
Ç›karsama: Mevcut bulgular tek merkez deneyimini yans›tmaktad›r. Bu tür
kay›tlar de¤iﬂik yaﬂ gruplar›nda nefropatilerin önlenmesinde ve tedavisinde bir
çok aç›k soruya yan›t aramada epidemiyolojik çal›ﬂmalara öncüllük edebilir.
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ﬁekil 1. Yaﬂl›larda ve gençlerde böbrek biyopsisi endikasyonlar›

50
≥65 yaﬂ (%)
<65 yaﬂ (%)

40
30

‹nsülin Direnci Kronik Böbrek Hastal›¤›n›n ‹lerlemesi ‹çin Bir Risk
Faktörü mü?
Taner Baﬂtürk1, Abdülkadir Ünsal2
1
Bagc›lar E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

%
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0
NS

AUA

ABY

KBY

Hematüri

ANS

NS: Nefrotik sendrom, AUA: Asemptomatik üriner anormallikler, ABY: Akut böbrek
yetmezli¤i, KBY: Kronik böbrek yetmezli¤i, ANS: Akut nefritik sendrom
ﬁekil 2. Yaﬂl›larda ve gençlerde nefrotik sendrom etiyolojileri

MPGN

Ig A N

Cressentic
GN

Normal

Insufficient

MGN

FSGS

≥65 yaﬂ (%)
<65 yaﬂ (%)

Amyloidosis

40
35
30
25
% 20
15
10
5
0

MGN: Membranöz glomerülonefrit, FSGS: Fokal segmental glomerüloskleroz, MPGN:
Membranoproliferatif glomerülonefrit

PS/GN-103
Tokat Yöresinde Eriﬂkinlerde Böbrek Taﬂ› Prevalans› ve Obezite ‹le
‹liﬂkisi
‹dris ﬁahin1, Beytullah Y›ld›r›m2, ‹lhan Çetin3, Nihat Uluocak4, ‹lker Etikan5,
Banu Öztürk2, Yeliz Aktürk6
1
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Nefroloji Bilim
Dal›, Malatya
2
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Tokat
3
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Tokat
4
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Tokat
5
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Tokat
6
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Tokat

Amaç: ‹nsülin direncinin GFR üzerine etkili olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak.
Metot: Çal›ﬂmaya non- diyabetik kronik böbrek hastal›¤› olan toplam 74 hasta
al›nd›. Tüm kan örnekleri 10 saatlik açl›k sonras› al›nd›. Kan ﬂekeri, serum
kreatinin, ürik asit, serum albümin, total kolesterol, trigliserid, insülin, HbA1c,
serum C-reaktif protein, iPTH düzeyleri ve proteinüri incelendi. Kan bas›nc›,
kilo ve boy ölçümleri yap›ld›. Hastalar 30 ay (24-35 ay) süre ile takip edildi ve
böbrek ve metabolik parametrelerin karﬂ›laﬂt›rmalar IR hasta olarak kabul edildi
HOMA-IR ≥ 2,5.
Bulgular: Grup 1 (n: 36); IR olmayan (21K, yaﬂ ortalamas› 60 ± 13yIL, GFR
= 40,5 ± 17/1.73 m2 ml/dk, VK‹ = 26.9.7 ± 4,2 kg/m2), grup 2 (n: 37), IR
olan (17 kad›n, yaﬂ ortalamas› 57. ± 11 y›l, GFR = 44,4 ± 21.9/1.73 m2 ml/dk,
VK‹ = 29,3 ± 7,8 kg/m2). Grup 2 hastalar›nda, Grup 1 ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda;
daha yüksek AKﬁ (p: 0.003) ve serum insülin düzeyi (p: 0.001) saptan›rken,
di¤er parametrelerde anlaml› bir fark yoktu (p> 0.05). Grup 2, 12 hastada IGT
tespit edildi.
Çal›ﬂman›n baﬂlang›ç ve sonunda parametreleri Grup1 karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda;
sistolik (p: 0.007) ve diyastolik (p: 0.001) kan bas›nc› azald›, di¤er parametreler
de¤il önemli farkl›l›klar saptanmad›. (p> 0.05). Grup 2’nin ise; AKﬁ (p: 0.008),
HbA1c (p: 0.009), sistolik (p: 0,024) diyastolik (p: 0.001) kan bas›nc› ve CRP
(p <0.05) azal›rken, di¤er parametreler anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p>0.05)
Grup 2’deki IGT’li hastalar›n 8 düzelirken, geri kalanlar›nda diyabet geliﬂti¤inden
tip 2 diyabet tedavi baﬂland›, 8 hastada renal sonlan›ma ulaﬂt› (1ex, 7 diyaliz)
Grup 1’de 9 renal sonlan›ma ulaﬂt› (3, ex, 6 diyaliz) HOMA-IR düzeyi renal
sonlan›ma ulaﬂan 17 hasta di¤er 57 hastaya göre istatistiksel olarak anlaml› bir
yükseklik saptanmam›ﬂt›r.
Renal sonlan›ma ulaﬂan hastalarda daha yüksek hs-CRP (p.0.002), iPTH (p:
0,004) ve daha düﬂük GFR (p: 0,001) saptanm›ﬂt›r.
Sonuç: Non-diyabetik KBY hastalarda IR vard›r, ama IR ve GFR aras›nda bir
iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. ‹nsülin direnci böbrek fonksiyonunun bozulmas› için
önemli bir risk faktörü de¤ildir. S›k› kan bas›nc› kontrolü proteinüri, AKﬁ ve
HbA1c de¤erlerinin azalmas›nda etkilidir.

PS/GN-105
Hipertansif Kronik Böbrek Hastal›¤› Olan Hastalarda NT pro BNP

Amaç: Günümüzde böbrek taﬂ› prevalans› artmaktad›r ve yap›lan çal›ﬂmalarda
dünyada böbrek taﬂ› s›kl›¤›n›n %2-20 aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmiﬂtir. Öte yandan
obezite, idrarla okzalat ve ürik asit at›l›m›n› bozarak böbrek taﬂ› prevalans›n›
art›rmaktad›r. Yak›n zamanda Tokat yöresinde böbrek taﬂ› prevalans›n› ve obezite
ile iliﬂkisini araﬂt›ran çal›ﬂmaya rastlanmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda Tokat yöresinde
böbrek taﬂ› s›kl›¤›n› ve obezitenin böbrek taﬂ› s›kl›¤› üzerine etkisini araﬂt›rmay›
amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›ﬂmaya Tokat ‹li s›n›rlar› içinde 18 yaﬂ›ndan büyük
nüfusu (530 000) kapsayacak ﬂekilde rastgele yöntemle seçilmiﬂ bireyler al›nd›.
Çal›ﬂmaya al›nan bireyler 70 (12 kent ve 58 köy) yerleﬂim biriminden al›nd›.
Çal›ﬂmaya 554’ü kad›n 1095 kiﬂi al›nd›. Olgular›n 555’i kent merkezinde
oturmakta idi. Böbrek taﬂ› tan›s› anamnez ve/veya ultrasonografik (USG)
inceleme ile konuldu.
Bulgular: Çal›ﬂmaya al›nan bireylerin yaﬂ ortalamas› 41.4 ± 17 (alt-üst s›n›r:
18-95) y›l idi. Olgular›n 142’sinde (%13.1) anamnez ve/veya USG incelemesi
ile böbrek taﬂ› konuldu. USG incelemesinde 51 olguda (%4.7) taﬂ saptan›rken
118 olguda böbrek taﬂ› hikayesi mevcut idi. Olgular›n 17’sinde (1.6) hem
anamnez hem de USG muayenesinde böbrek taﬂ› saptand›. Cinsiyetin taﬂ
prevalans› üzerine etkisi saptanmazken obezite ile taﬂ prevalans› aras›nda belirgin
bir iliﬂki mevcut idi. Obezlerde taﬂ prevalans› %18 iken obez olmayanlarda
%11.6 idi (p=0.008). Yaﬂ art›ﬂ› ile taﬂ prevalans› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› korelasyon mevcut idi (p<0.001; r=0.128).
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda taﬂ prevalans› %13.1 olarak bulundu. Böbrek taﬂ›
prevalans› yaﬂ ve beden kitle indeksi (BKI) art›ﬂ› ile artmakta iken cinsiyetin taﬂ
prevalans› üzerine etkisi saptanmad›.
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Taner Baﬂtürk1, Abdülkadir Ünsal2
1
Bagc›lar E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Amaç: KBY olan ve olmayan hipertansif hastalarda plasma NT-proBNP
düzeylerini araﬂt›rmak.
Materyal: Çal›ﬂmam›za hipertansif KBY olan 129, hipertansif normal böbrek
fonksiyonu olan 41 hasta çal›ﬂmaya al›nd›. KBY hastalar diabetes mellitus varl›¤›
ve yoklu¤una göre iki gruba ayr›ld›; tüm hastalar›n serum kreatinin, NT-proBNP
konsantrasyonlar›, proteinüri, glomerüler filtrasyon h›z› ve kan bas›nc› ölçüldü.
Bulgular: Hipertansif KBY olan hastalar, KBY olmayanlara göre daha yaﬂl› (p:
0,047) fakat VK‹ anlaml› farka yoktu (p> 0.05). NT-pro BNP konsantrasyonlar›
KBY grubunda anlaml› olarak yüksek (p = 0,007) saptand›.
Diyabeti olan/olmayan gruplar aras›nda NT-proBNP düzeyleri aras›nda anlaml›
bir fark yoktu NT-proBNP düzeyleri diyabet süresi (r: 0,34, p: 0.001), proteinüri
(r = 0,30, P: 0.001) ile pozitif,BMI (r =- 0,20, p: 0.02) ve GFR (r: -0,29, p:
0.001) negatif korelasyon saptanm›ﬂt›r.
Sonuç: Hipertansif KBY’li hastalarda, NT-proBNP konsantrasyonlar› artm›ﬂt›r.
Diyabet hastalar aras›nda anlaml› bir fark yoktur. Artm›ﬂ KBH NT-proBNP
konsantrasyonlar› KBY’nin ilerlemesinde bir patofizyolojik rol oynayabilir.
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Böbrek Yetmezlikli Ratlarda Sevelamer Kullan›m› Sonras› ‹nflamasyon
Belirteçleri (TNF-alfa, IL-6, Hs-CRP) ile Barsak Koloni Say›s› Aras›ndaki
‹liﬂki

ﬁekil 1. CsA alan grupta PAS
pozitif materyal birikimi

ﬁekil 2. CsA ve erdostein alan
grupta azalan arteriolopati

ﬁekil 3. CsA verilen ratlarla CsA+erdostein alan
ratlarda glomerüler CAT akivite karﬂ›laﬂt›r›lmas›

ﬁekil 4. CsA verilen ratlarla CsA+erdostein alan
ratlarda glomerüler GSH-Px akivite karﬂ›laﬂt›r›lmas›

CAT: Katalaz; CsA: Siklosporin; Erdo: Erdostein;
Ortalama ± Standart hata * p<0.05 di¤er gruplarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ** p=0.001 CsA ve CsA+erdostein
grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda

GSH-Px: Glutatyon peroksidaz; CsA: Siklosporin; Erdo:
Erdostein; Ortalama ± Standart hata * p=0.0001 di¤er
gruplarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ** p<0.05 kontrol ve CsA
grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda

ﬁekil 5. CsA verilen ratlarla CsA+erdostein alan
ratlarda glomerüler MDA karﬂ›laﬂt›r›lmas›

ﬁekil 6. Iﬂ›k mikroskopi alt›nda
afferent arteriolopati normal
glomerül PASX1000

Seyhun Kürﬂat1, Hülya Bahad›r Çolak1, Osman Y›lmaz2, Cavval Ulman3,
Semra Kurutepe4
1
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Manisa
2
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Hayval Lab, ‹zmir
3
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokima Anabilim Dal›, Manisa
4
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Manisa
KBY’li hastalar›n ölümlerinin yaklaﬂ›k yar›s› kardiyovasküler nedenlerdendir.
TNF-alfa, IL-6, hs-CRP belirteçlerin yükselmesi ile belirlenen kronik inflamasyonun
KBY hastalar›nda artan oksidatif stres ve endotelial disfonksiyon ile iliﬂkisi
kan›tlanm›ﬂt›r. Serum fetuin A’n›n valvuler kalsifikasyon, ateroskleroz,
malnutrisyona karﬂ› koruyucu etkiye sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir. Sevelamer
tedavisinin nondiyabetik evre 4 KBY hastalar›nda serum fetuin-A düzeylerini
artt›rd›¤› ve endotelial disfonksiyonun düzeldi¤i gösterilmiﬂtir. Tüm bu veriler
sevelamer kullanarak KBY hastalar›nda inflamasyonun azalmas› ve fetuin-A
düzeylerinin art›ﬂ› ile kardiyovasküler olaylar›n azabilece¤ini düﬂündürmektedir.
Barsak bakterilerinin, barsak geçirgenli¤in artt›¤› durumlarda daha belirgin
olmak üzere böbrek yetmezli¤indeki inflamatuvar belirteçlerin aktivasyonundaki
rolü bilinmektedir. Çal›ﬂmadaki amac›m›z sevelamer kullan›m› ile ortaya ç›kt›¤›
kan›tlanm›ﬂ inflamatuvar belirteç düzeylerindeki düﬂüﬂün gaita bakteri koloni
say›s›ndaki azalma ile iliﬂkili olup olmad›¤›n› ortaya koymakt›r.
18 rat çal›ﬂmaya al›nd› ve ve üç gruba ayr›ld›. 1. grup kontrol grubu, 2. grup
böbrek yetmezli¤i+ yükek fosforlu diyet alan grup, 3. grup böbrek yetmezli¤i
oluﬂturulan yüksek fosforlu diyet+ sevelamer alan gruptur. Böbrek yetmezli¤i
ratlarda 5/6 nefrektomi yap›larak sa¤land›. Yukardaki üç grubun gaitas›nda
E.coli say›m› yap›larak inflamasyon mark›rlar› ile olan ilﬂkisi de¤erlendirildi ve
kendi aralar›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›. Grup 3 de böbrek yetmezli¤i döneminde (1.hafta)
E.coli (1.1x109±2.0x1010) ve inflamasyon mark›rlar› (IL-6=49.3± 34.4, CRP=5.4±
1.7, TNF-alfa= 22.4± 19.2), bazal (0.hafta) E.coli say›s›(2.8x107±1.7x107) ve
inflamasyon mark›rlar›na (IL-6=29.9± 37.7, CRP=4.4± 0.3, TNF-alfa=14± 13.2)
göre belirgin artm›ﬂt›r. Sevelamer kullan›m› ile 6. haftada E.coli say›s› (7x106±
1.5x107) (p= 0.02) ve IL-6 (14.1± 10.6) (p=0.04), CRP (2.2± 0.5) (p=0.02),
TNF-alfa (11.7± 9.8) (p=0.02) de¤erleri, böbrek yetmezli¤i (1.hafta) dönemindeki
E.coli (1.1x109±2.0x1010) ve ve inflamasyon mark›rlar›na (IL-6=49.3± 34.4,
CRP=5.4± 1.7, TNF-alfa= 22.4± 19.2)göre anlaml› düzeyde azalm›ﬂt›r.
Sevelamer kullanarak böbrek yetmezlik’li ratlarda inflamasyon mark›rlar›n›n
azald›¤›n› eﬂ zamanl› gaitata E.coli say›s›n›n azald›¤›n› gösterdik. E. Coli say›s›ndaki
bu azalma, sevelamerin bilinen anti-inflamatuvar etkisine katk› yapan bir
komponent olabilir.

Tablo 1. Kontrol, CsA, CsA+Erdostein gruplar›ndaki böbrek doku enzim aktiviteleri [Superoksid
dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px)] ve malondialdehid (MDA).

PS/DN-107
Ratlarda Siklosporine Ba¤l› Nefrotoksisitede Erdosteinin Önleyici Etkisi
Ebru Uz1, Burak Uz1, Özlem ﬁahin Balç›k1, Arif Kaya1, Derya Akdeniz1,
Nükhet Bavbek Rüzgaresen1, Efkan Uz3, Faruk Hilmi Turgut1, Reyhan Bayrak2,
Ayﬂe Çarl›o¤lu1, Ali Akçay1
1
Fatih Üniversitesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
2
Fatih Üniversitesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dal›, Ankara
3
Süleyman Demirel Üniversitesi T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›, Isparta
Çal›ﬂmam›zda siklosporin nefrotoksisitesine karﬂ› erdosteinin koruyucu etkisini
araﬂt›rd›k.
Çal›ﬂmaya 32 adet Wistar tipi albino rat ald›k ve randomize olarak 4 eﬂit gruba
ay›rd›k. 21 gün boyunca oral gavajla bir gruba CsA (15 mg/kg), bir gruba
erdostein (10mg/kg), di¤er gruba CsA+erdostein ve kontrol grubuna da ayçiçe¤i
ya¤› (2 ml/gün) verdik. 21 günün sonunda genel anestezi alt›nda ratlar›n
böbreklerini ç›kartarak biyokimyasal olarak dokularda oksidatif belirteçleri,
histopatolojik olarak da CsA n›n renal dokuda yapt›¤› hasara karﬂ› erdosteinin
nefroprotektif etkisine bakt›k.
Çal›ﬂmam›z›n sonunda CsA verilen ratlarda CAT ve GSH-Px seviyelerinde
anlaml› azalma ve MDA ve NO seviyelerinde anlaml› art›ﬂ tespit edilirken
tedaviye erdostein ilavesi ile bu art›ﬂlarda belirgin azalma tespit edildi. Histolojik
olarak da CsA’n›n oluﬂturdu¤u interstisisyel fibrozis, arteriolopati ve tübüler
hasar üzerinde istatistiksel olarak anlaml› derecelerde düzelme sa¤lad›¤› görüldü.
Bir egzojen antioksidan olan erdostein CsA’n›n glomerüler ROS üretimi ve
lipid peroksidasyonu üzerindeki etkisini azaltarak nefrotoksik etkilerini geri
döndürebilir ve kronik CsA nefrotoksisitesini önlemede alternatif bir tedavi
olabilir. Ancak daha çok hayvan ve insan çal›ﬂmalar›na ihtiyaç vard›r.
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MDA: Malondialdehid; CsA: Siklosporin; Erdo:
Erdostein; Ortalama ± Standart hata * p=0.0001 di¤er
gruplarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ** p<0.05 Kontrol ve CsA
grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda

27th

Gruplar
I-Kontrol (n=8)
II-CsA (n=8)
III-Erd (n=8)
IV-CsA+Erd (n=8)
P de¤erleri
I-II
I-III
I-IV
II-III
II-IV
III-IV

SOD
(U/mg protein)
0.377 ± 0.012
0.406 ± 0.009
0.376 ± 0.010
0.376 ± 0.012

CAT
(k/g protein)
22.89 ± 0.70
12.99 ± 0.43
23.52 ± 0.81
15.98 ± 0.85

GSH-Px
(U/g protein)
1.716 ± 0.029
1.294 ± 0.019
1.627 ± 0.026
1.699 ± 0.028

MDA
(nmol/g protein)
11.49 ± 0.30
16.00 ± 0.17
11.77 ± 0.06
12.30 ± 0.19

A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.

0.0001
A.D.
0.0001
0.0001
0.006
0.0001

0.0001
0.023
A.D.
0.0001
0.0001
A.D.

0.0001
A.D.
0.007
0.0001
0.0001
A.D.

Tablo 2. Kontrol, CsA alan grup ve CsA+erdostein grubunda tübüler hasar, interstisyel fibrozis
ve arteriolopatinin derecelendirmesi.
Gruplar
Tübüler hasar
‹nterstisyel fibrozis Arteriolopati (en/100)
I-Kontrol (n=8)
0.500 [0.00-1.00]
0.000 [0.00-0.00]
3.875 [2.00-5.00]
II-CsA (n=8)
2.500 [2.00-3.00]
1.750 [1.00-3.00]
24.750[23.00-29.00]
III- Erd (n=8)
0.500 [0.00-1.00]
0.000 [0.00-0.00]
5.500 [4.00-7.00]
IV- CsA+Erd (n=8) 1.375 [1.00-2.00]
1.125 [0.00-2.00]
15.750[10.00-21.00]
P de¤erleri
I-II
0.0001
0.0001
0.0001
I-III
A.D.
A.D.
A.D.
I-IV
0.003
0.0001
0.0001
II-III
0.0001
0.0001
0.0001
II-IV
0.0001
0.03
0.0001
III-IV
0.003
0.0001
0.0001
Ortalama [Minimum-Maximum], A.D.; anlaml› de¤il, en; etkilenen glomerül say›s›
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Akut Böbrek Hasar› Olan ve Olmayan Sepsis Hastalar›n›n ‹drar Sediment
ve Çekirdekli Kan Hücrelerinde HSP70 Ekspresyonu

ﬁekil 1. Kreatinin ve a¤›rl›k de¤iﬂimi

It›r Ye¤ena¤a1, Murat Kasap2, Aylin Kanl›2, Nur Baykara3
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal›, Kocaeli
3
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Yo¤un Bak›m Ünitesi, Kocaeli
1

Akut böbrek hasar› (ABH) özellikle yo¤un bak›mlardaki (YBÜ) sepsis hastalar›nda
hastal›kl›l›k ve ölüm oran›n› artt›ran ciddi bir problemdir. HSP 70 (›s› ﬂoku)
protein ailesi hücreyi stress durumunda apoptozdan koruyan bir gurup etkenin
içinde yer al›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›; septik ABH ve ABH olmayan septik hasta ve kontrol
gruplar›n›n idrar sedimentindeki hücreler ve çekirdekli kan hücrelerindeki
HSP70 proteininin ekspresyonunun farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini ve buradan
hareketle hastal›¤›n ciddiyeti ile iliﬂkili olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas›d›r.
Hastalar›n klinik özellikleri:
Ortalama yaﬂ/SD Cins/erkek Ortalama SOFA/SD Ortalama APACHE II/SD
AKI (n=5) 77,75+3,30 3 15,25+1,71 30,50+8,10
Non-AKI (n=5) 44,33+17,39 2 8,00+2,00 15,33+7,09
Proteinin varl›¤›n›n gösterilmesi amac› ile monoklonal HSP70 antikor kullan›larak
Western Blott tekni¤i kullan›ld› (Biovision,USA). HSP70 gene ekspresyonunun
miktar› hakk›nda fikir edinebilmek için ise kantitatif gerçek zamanl› (PCR)
polimeraz zincir reaksiyonu 5’-FAM iﬂaretli hidrolize prob kullan›larak
gerçekleﬂtirildi.
‹drar sedimentindeki hücrelerde proteinin varl›¤›n› göstermek mümkün olamad›
ancak HSP70 gen ekspresyonu var idi fakat gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k
göstermedi. Kan hücrelerine gelince; ABH olmayan hastalarda olanlara k›yasla
HSP70 ekspresyonu 2.8 kez daha fazla idi. Ayr›ca normal sa¤l›kl› örneklerle
k›yasland›¤›nda ABH olmayan hastalarda HSP70 ekspresyonu 1.2 kat daha
fazla iken ABH bulunan hastalarda bu oran 1.6 kez daha az olarak bulundu.
HSP ekpresyonu kapasitesini ölçmek amac› ile örnekler 420C/30dak ›s›t›l›p
öyle çal›ﬂ›ld› ve ABH olmayan, ABH olan ve sa¤l›kl› kiﬂilerde s›ras› ile 19.6,
61.9, 91.9 kez daha fazla ekspresyon oldu¤u gözlemlendi.
Bu bulgular; ABH olmayan sepsisli yo¤un bak›m hastalar›n›n hücrelerinin daha
iyi korunmuﬂ olabilece¤i ve bu durumun di¤er baﬂka faktörlerin yan› s›ra kandaki
çekirdekli hücrelerde daha fazla var olan HSP70 ekspresyonu ile iliﬂkili olabilece¤i
hipotezini destekler mahiyettedir.
PS/DN-109

Bazal

4. hafta

‹çme suyuna

1 g/L

0.56

0.94

5/6 Nx

Nefrektomi

0.50

0.80

Gavaj

100 mg/ml

0.47

1.02

Pelet Yem

Adenin % 0.75

0.50

2.10

Nx: Nefrektomize
ﬁekil 2. Kronik böbrek yetmezli¤i oluﬂturulmas›nda modellerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

ﬁekil 3. Histolojik bulgular (Hematoksilen eozin)

A: Normal histoloji,
B: Adenin,
C: Adenin
(polarize mikroskopi)

PS/HD-110

Kronik Böbrek Yetmezli¤i Oluﬂturma Protokolünde Pratik Bir Model
1

Tablo 1. Kronik böbrek yetmezli¤i oluﬂturulmas›nda modellerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

1

2

2

2

Ender Hür , Devrim Bozkurt , Özge Timur , Selahattin B›çak , Zehra Narl› ,
Asuman Erden2, Püsem Pat›r2, Sait ﬁen3, Fehmi Akçiçek1, Soner Duman2
1
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
3
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
Giriﬂ: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) ile ilgili araﬂt›rmalarda cerrahi ve
farmakolojik modeller kullan›lmaktad›r. Bu modellerin oluﬂturulmas›nda
operasyon veya özel yem kullan›lan uzun süreli besleme gibi karmaﬂ›k ve pahal›
giriﬂimler gerekmektedir. Bu konuda kolay, pratik ve ucuz modellere ihtiyaç
vard›r. Bu çal›ﬂmada literatürde s›kça kullan›lan adenini içme suyu ile vererek
KBY modeli oluﬂturmay› amaçlad›k.
Metot: Çal›ﬂmaya ortalama a¤›rl›klar› 274 ± 52 gr olan, üremik olmayan ondört
adet erkek Wistar Albino s›çan al›nd›. Standart laboratuar diyeti alan s›çanlar›n
içme sular›na dört hafta boyunca 1 g/L adenin kat›ld›. Çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda
ve ikinci haftan›n sonunda kuyruk veninden kan örnekleri al›nd›. Dört haftan›n
sonunda intrakardiyak ponksiyon ile kan al›narak ötenazi uyguland›. Böbrekler
histolojik de¤erlendirme için %4 formaldehit içinde sabitlendi.
Sonuçlar: Çal›ﬂma süresince 14 s›çandan 4’ü öldü (%28.5). Günlük su tüketimi
ortalama 28.5 ± 1 ml idi. Günlük al›nan adenin miktar› yaklaﬂ›k 25 mg idi.
Ortalama vücut a¤›rl›klar› 274 ± 52 gr’dan 249 ± 42 gr’a azald› (p<0.001).
Ortalama serum kreatinin düzeyleri 0.56 mg/dl’den 0.94 mg/dl’ye, yaklaﬂ›k iki
kat, artt› (p<0.001). Histolojik de¤erlendirmede ›ﬂ›k mikroskopisinde kronik
tübülointerstisyel nefrit bulgular› ve polarize mikroskopta kristaller görüldü
(Grafik, resim).
Ç›karsama: ‹çme sular›na kat›larak oral olarak verilen adeninle KBY modeli
oluﬂturman›n; gavaj veya operasyon gibi uygulama zorlu¤u olmamas› ve pelet
yemle verilmeye göre daha ucuz olmas› nedeniyle pratik, kolay uygulanabilir,
ekonomik ve en az nefrektomi kadar etkin bir yöntem oldu¤u görüﬂündeyiz.

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤inde Gebelik: Olgu Sunumu
Savaﬂ Sipahi 1 , Selçuk Yaylac› 2 , Ahmet Bilal Genç 2 , Mine Günayd›n 1 ,
Serhan Cevrilo¤lu3, Ali Tamer2
1
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Sakarya
2
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klinik ﬁefli¤i, Sakarya
3
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klinik
ﬁefli¤i, Sakarya
Kronik hemodiyaliz program›ndaki kad›nlarda gebelik insidans› %0,5-%7’dir.
Fetal ve maternal komplikasyonlar nedeniyle canl› do¤um %50 civar›ndad›r. Son
y›llarda diyaliz yöntemlerindeki ve hasta takibindeki iyileﬂmeler nedeniyle fertilizasyon
olas›l›¤› ve gebelik sonras› canl› do¤um oranlar›nda art›ﬂlar olmuﬂtur. Kronik fetal
hipoksi, intrauterin geliﬂme gerili¤i gibi fetal, preeklampsi, ablatio plasenta ve
serebrovasküler olaylar gibi maternal komplikasyonlar›n art›ﬂ›ndan dolay› canl›
do¤um oran› %60 civar›ndad›r. Ancak bu gebeliklerin % 80’i yaklaﬂ›k olarak 32
hafta civar›nda preterm do¤umla sonuçlanmaktad›r.
34 yaﬂ›nda, gravida 3, parite 2, abortus 0, yaﬂayan 2 kronik böbrek yetmezli¤i
nedeniyle A-V fistülden 3 y›ld›r hemodiyaliz tedavisi görmekte olan hasta kar›n
a¤r›s›, bulant›, adet düzensizli¤i nedeniyle klini¤imize baﬂvurdu. Serum beta HCG
düzeyi yüksekli¤i ve bat›n ultrasonografisinde 7 hafta 6 günlük tek canl› fetus ile
uyumlu görünüm izlenmesi üzerine gebelik tan›s› konuldu. Hastan›n günlük
diyeti 2000 kkal ve günlük protein içeri¤i 50 gr/gün olarak düzenlendi. Haftada
3 seans 4 saat hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastaya gebelik tan›s› konulduktan
sonra, diyaliz öncesi BUN de¤eri 50 mg/dl nin alt›nda tutacak ﬂekilde haftada
6 seans 6 saat hemodiyaliz uygulanmaya baﬂland›. Takipleri süresince tansiyonlar›
normal olarak seyretti. Metabolik de¤erleri ve Hb de¤erleri uygun s›n›rlarda
tutulacak ﬂekilde replasman tedavisi düzenlendi. 24. Haftada yap›lan Bat›n USG
de polihidramnios tespit edildi. 32. haftada erken membran rüptürü nedeniyle
C/S ile 2240 gram a¤›rl›¤›nda, 9/10 apgar k›z bebek do¤urtuldu.
Anne ve bebek aç›s›ndan tüm risklere ra¤men, son dönem böbrek yetmezlikli
olgularda etkin t›bbi tedavi ve bak›m ile tatminkar obstetrik sonuçlar elde
edilebilmektedir.
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Metformin ‹ntoksikasyonuna Ba¤l› Geliﬂen Laktik Asidozda Diyaliz
Tedavisinin Yarar› Var m›? ‹ki Olgu Sunumu

Diyaliz Hastalar›nda PTH ve ‹lgili Parametrelerin Düzeylerinde Mevsimsel
De¤iﬂiklikler

Yasemin Usul Soyoral 1 , Hüseyin Be¤enik 1 , Habib Emre 1 , Enver Aytemiz 2 ,
Mustafa Öztürk3, Reha Erkoç1
1
Yüzüncüy›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›
2
Yüzüncüy›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
3
Yüzüncüy›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Endokrinoloji
Bilim Dal›, Van

Yasemin Usul Soyoral1, Habib Emre1, Davut Demirk›ran2, Hüseyin Be¤enik1,
Mehmet Emin Küçüko¤lu2, Reha Erkoç1
1
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Van
2
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van

Giriﬂ: Metformin s›k kullan›lan bir oral anti-diyabetiktir. Yüksek dozda metformin
al›m›na ba¤l› geliﬂen laktik asidozlu iki olgumuzun hemodiyalize al›nmas› sonras›
kliniklerindeki düzelmeleri sunmay› amaçlad›k.
Olgu 1: 17 yaﬂ›nda erkek hasta intihar amaçl› yaklaﬂ›k 80 adet 1 gr metformin
al›m› sonras› hastanemiz acil servisine baﬂvurdu.Hastaya d›ﬂ merkezli bir
hastanede acil müdahalede bulunulmuﬂ. NG sonda tak›l›p lavaj yap›lm›ﬂ ve
aktif kömür tedavisi uygulanm›ﬂt›. Hastanemiz aciline ilk geliﬂinde yap›lan
tetkiklerinde kan gaz›nda; PH:7.29, HCO3:14.6, laktat:11.5, anyon gap:27
olarak ölçüldü. Metformin al›m› sonras› geliﬂen laktik asidoz tablosu ve ﬂuurunda
bozulma nedeniyle acil hemodiyaliz karar› al›nd›. Hastaya femoral kateter tak›larak
4 saat hemodiyaliz tedavisi uyguland›. Bu esnada s›v› da çekilerek toplam 6 lt
replasman uyguland›. Diyaliz ç›k›ﬂ› laktat:7 olarak ölçüldü. Hidrasyona devam
edilen hastada 4*1 kan gaz› ve Kﬁ takibi yap›ld›. Laktat düzeyleri normale
gerileyen hastada tekrar diyaliz ihtiyac› olmad›. Genel durumu düzelen hastaya
psikiyatri poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.
Olgu 2: 34 yaﬂ›nda kad›n hasta intihar amaçl› 50 adet 1 gr metformin ve 10
adet 50 mg sertralin al›m›ndan 1 saat sonra hastanemiz acil servisine baﬂvurdu.
Genel durumu orta, ﬂuuru aç›k koopere oryante idi. NG sonda tak›l›p lavaj
yap›ld›. Hastan›n kan gaz› tetkikinde pH:7,26 pCO2:36 hCO3:16,2 laktat:4,2,
anyon gap:18 olmas› ve lethal dozda metformin almas› nedeniyle acil hemodiyaliz
karar› al›nd›. Hastaya juguler kateter tak›larak hemodiyaliz tedavisi uyguland›.
Diyaliz esnas›nda 2000 cc kadar dextrozlu mayi verildi. ﬁeker takipleri yap›ld›.
Diyaliz sonras› servise al›narak 4 saat aral›klarla kan gaz› takibi yap›ld›. Takiplerinde
vital bulgular› ve kan gaz› bulgular›nda bozulma gözlenmedi. Yat›ﬂ›n›n 4. gününde
psikiyatri poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.
Sonuç olarak yüksek dozda al›nd›¤›nda laktik asidoz tablosu dahil birçok klinik
ve labaratuar parametrelerde bozulmalara yol açan ve son derece yüksek mortalite
oranlar›na sahip metformin intoksikasyonlar›nda acil hemodiyalizin hayati
öneme sahip oldu¤unu düﬂünmekteyiz.

Giriﬂ: Genel popülasyonda baz› biyokimyasal parametreler ve hastal›k
insidanslar›n›n mevsimsel de¤iﬂiklikleri iyi tespit edilmiﬂtir. Benzer klinik ve
labaratuar de¤iﬂikliklerin ço¤u hemodiyaliz hastalar›nda da gözlenmektedir. Biz
bu çal›ﬂmada hemodiyaliz hastalar›ndaki PTH de¤erlerinin mevsimsel de¤iﬂkenli¤ini
inceledik.
Metot: Çal›ﬂmam›zda 2008-2009 y›llar› içersinde 81 hemodiyaliz (36 kad›n,
45 erkek) hastas›n›n dosyas› retrospektif incelendi. Hastalar›n PTH, düzeltilmiﬂ
Ca, CaxP, P de¤erlerinin mevsimsel ortalamalar› al›nd›. Ca, CaXP ve P için
mevsimler aras›nda fark olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla tekrarlanan ölçümlü
varyans analizi, PTH ve ALP için ise Friedman testi yap›lm›ﬂt›r. Bu testleri
takiben mevsimler aras› fark› belirlemede Tukey çoklu karﬂ›laﬂt›rma testi
kullan›lm›ﬂt›r. Hesaplamalarda istatistik anlaml›l›k düzeyi % 5 olarak al›nm›ﬂ
ve hesaplamalar için SPSS (ver:13) istatistik paket program› kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular: PTH, düzeltilmiﬂ Ca, CaxP, P de¤erlerinin mevsimsel de¤iﬂimi tablo
1 ve 2’ de verildi¤i gibidir. PTH de¤eri en yüksek de¤erlerine ilkbaharda sahipken,
k›ﬂ ve sonbaharda daha düﬂük ve yaz ay›nda en düﬂük düzeydeydi. Bu de¤iﬂiklikler
gün ›ﬂ›¤›n›n D vitamini sentezini art›r›c› etkisi ile aç›klanabilir. Ca'un en düﬂük
de¤eri ilkbaharda iken, s›ras› ile olmak üzere k›ﬂ, yaz ve sonbaharda artan
de¤erlerdeydi. ‹lkbaharda Ca'un en düﬂük düzeyde olmas› PTH'nun bu dönemdeki
maksimum de¤eri ile uyumluydu. Sonbahar yaz aras›ndaki fark›n da klinik
önemi olmad›¤›n› (0.16 fark) düﬂünürsek veriler uyumludur. Alkalen fosfataz
düzeyi de di¤er verilerle uyumlu olarak en düﬂük de¤erine yaz mevsiminde
ulaﬂm›ﬂt›r. P düzeylerinde mevsimsel de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Sonuç: Bu veriler PTH ve ilgili parametre de¤iﬂikliklerinin mevsimsel gün ›ﬂ›¤›
ve D vitamini sentezi de¤iﬂiklikleriyle paralel oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Tablo 1. Düzeltilmiﬂ Ca, CaxP, P de¤erlerinin mevsimsel de¤iﬂimi
K›ﬂ
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‹lkbahar

Yaz

Sonbahar

Ortalama±s.sap. Ortalama±s.sap. Ortalama±s.sap. Ortalama±s.sap. P

Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada
Memenin Duktal Karsinomu ve Supraklavikuler Tüberküloz Lenfadenit
Funda Sar›1, Metin Sarikaya1, Ramazan Çetinkaya1, Cem Sezer2, Mustafa Eren1,
Ayﬂe Güneﬂ1, Ahmet Korkmaz1, Mehmet Küçüksu1
1
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Antalya
2
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i, Antalya

Ca

8,73 c ± 0.74

8,56 d ± 0,68

8,95 b ± 0,69

9,11 a± 0,57

0,001

CaxP

44,07 c±
10,36

45,54 bc ±11,80

48,38 a ± 11,62

47,1± 12,3

0,003

P

5,07± 1,24

5,31± 1,28

5,41± 1,23

5,17±1,29

0,341

Farkl› harfi alan mevsim ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml›d›r (p<0.05) S.Sap.:Standart
sapma
Tablo 2. PTH ve ALP de¤erlerinin mevsimsel de¤iﬂimi

Hemodiyaliz hastalar›nda sellüler immünite bozuklu¤undan dolay› tüberküloz
ve kanser riski artm›ﬂt›r. Biz memenin duktal karsinomu ve supraklavikuler
tüberküloz lenfadenitin eﬂ zamanl› saptand›¤› hemodiyaliz uygulanan son dönem
böbrek yetmezlikli bir hastay› sunduk. Hemodiyaliz tedavisi uygulanan 78
yaﬂ›ndaki kad›n hasta ateﬂ, kilo kayb›, halsizlik ﬂikayeti nedeniyle hastanemize
baﬂvurdu. Hastan›n öyküsünde geçirilmiﬂ tüberküloz peritonit mevcuttu. Fizik
muayenesinde sol subraklavikuler 2 cm çap›nda sert, fikse, a¤r›s›z lenfadenopati
mevcuttu. Hastan›n boyun ultrasonografisinde sol supraklavikuler 1,5x2 cm
çap›nda lenfadenopati, meme ultrasonografi ve mamografisinde sol meme üst
d›ﬂ kadranda 3x2,7 cm çap›nda kitle saptanmas› üzerine memeden yap›lan
eksizyonel biyopsi invazif duktal karsinom ve lenfadenopati eksizyonel biyopsisi
kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz reaksiyon olarak de¤erlendirildi.
‹zoniazid, ripampisin, etambutol, pirazinamid içeren antitüberküloz tedavi verildi.
Sol mastektomi yap›ld›.
Sonuç olarak klinisyenler diyaliz hastalar›nda kanser ve tüberkülozun eﬂ zamanl›
görülebilece¤ini, klinik olarak ﬂüphelenilen hastalarda organ ve lenf nodülü
biyopsilerinin birlikte yap›lmas› gerekti¤ini göz önünde bulundurmal›d›r.
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K›ﬂ

‹lkbahar

Yaz

Sonbahar

Median(Min-Mak)

Median(Min-Mak)

Median(Min-Mak)

Median(Min-Mak)

PTH 275,50 b(17,86-2122,00) 292,00 a (9,8-2289,0)
ALP 108,00 a(23,9-1325,0)

P

163,00 c(26,0-1894,0) 273,50 b(23,7-2500,0) 0,001

104,50 ab(40,0-1116,0) 99,00 b(31,0-1393,0)

109,00 a(6,6-1874,0)

0,001

Farkl› harfi alan mevsim de¤erleri aras›ndaki fark anlaml›d›r (p<0.05) Min:Minimum
Mak:Maksimum
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Üremik Akci¤erli Bir Vaka Sunumu

Hemodiyaliz Hastalar›nda Addison Hastal›¤›: Kolay Atlan›labilir Tan›
m›?: Olgu Sunumu

Mehmet Usta
Bursa Devlet Hastanesi, Bursa
‹leri evre kronik böbrek yetmezlikli hastalarda üremik semptomlar ciddi morbidite
ve mortalite nedenidir. Bunlardan birisi de üremik akci¤erdir. Burada ileri
derecede huzursuzluk ve nefes darl›¤› yak›nmalar› ile acil servisimize baﬂvuran,
akci¤er grafisinde yayg›n infiltrasyon tespit edilen tipik bir üremik akci¤er vakas›
sunulmuﬂtur.
Vaka: 44 yaﬂ›ndaki bayan hastada nefes darl›¤›, öksürük, halsizlik, az miktarda
balgam ç›karma, bulant› ve kusma yak›nmalar› ile acil servisimize baﬂvurmuﬂtur.
Yap›lan fizik muayenesinde akci¤erlerde yer yer ince raller duyuldu, hasta soluk
görünümdeydi. Tetkiklerde üre: 149 mg/dl, kreatinin: 7,7 mg/dl, ürik asit: 6,4
mg/dl total protein: 6 g/dl, albümin: 2,6 g/dl, kalsiyum: 7,7 mg/dl, fosfor: 3,7
mg/dl, sodyum: 128 mEq/L, potasyum: 2,3 mEq/L, hemoglobin: 4,3 g/dl,
hemotokrit: %11,9, lökosit: 7300mm3. Çekilen akci¤er grafisinde parankimde
yayg›n infiltrasyonlar mevcuttu. Hasta nefroloji klini¤ine yat›r›ld›. Eritrosit
süspansiyonu verilerek hemodiyaliz tedavisi baﬂland›. Bu süre içerisinde s›k
hemodiyaliz yap›ld›. Balgamdan ARB, mantar ve kültür örnekleri al›nd› ve
sonuçlar› negatif bulundu, hastaya herhangi bir antibiyotik tedavisi verilmedi.
Hastan›n ﬂikayetlerinde gerileme gözlendi. Üre: 75 mg/dl, kreatinin: 3,7 mg/dl
seviyesine geriledi 7. günde çekilen akci¤er grafisinde belirgin derecede düzelme
tespit edildi. Bu bulgularla klinik tablo üremik akci¤er olarak de¤erlendirildi.
Sonuç: Ateﬂ ve lökositozu olmayan, kültür negatif, akci¤er grafisinde yayg›n
infiltrasyonu olan ileri evre üremik hastalarda üremik akci¤er düﬂünülerek s›k
hemodiyaliz tedavisi ile bu komplikasyon etkin bir ﬂekilde tedavi edilebilir.

PS/HD-115
Hemodiyalizde Hipotansiyon
Kemal Önen, Meyselon Artun, Murat Ataﬂ, Ayd›n Beydilli, Savc› Bayraktar
Bayraktar Diyaliz Merkezi, ‹stanbul
Hemodiyaliz s›ras›nda rastlanan komplikasyonlar aras›nda hipotansiyon iyi
bilinen bir gözlemdir. Genellikle hipertansiyon üzerinde durulurken hipotansiyona
yönelik yaklaﬂ›mlar azd›r. Hipotansiyonun, yaﬂ ay›r›m› yap›lmaks›z›n hastalar›n
%20-30 unda rastland›¤› bildirilmektedir (Diyaliz El Kitab› 4. Bask› 2010 John
T. Daugirdas)
Merkezimizde yaﬂlar› 50-80 aras›nda bulunan, 24 diyabetik ve 24 diyabetik
olmayan 48 kiﬂilik bir hasta grubunda, hipotansiyon veya belirgin arter bas›nc›
düﬂmesinin s›kl›¤›n› ve çeﬂitli parametrelerle iliﬂkisini inceledik. Bu bak›mdan
diyabetik ve diyabetik olmayanlarda ayr› ayr› ve toplu hipotansiyon insidans›
ve bunun prediyaliz a¤›rl›k de¤eri, diyaliz ile çekilen s›v› volümü ile sistolik
bas›nç düﬂme düzeyleri aras›ndaki iliﬂkiler ele al›nd›.
Bunlara göre; toplam grubun ortalama yaﬂ› 61,9± 8,50 olup diyabetiklerde
58,79± 8,04, diyabetik olmayanlarda ise 65±7,93 olarak hesapland›. Prediyaliz
a¤›rl›klar diyabetiklerde ortalama 76,90±13,52 diyabetik olmayanlarda 68,30±9,83
kg bulundu. Diyaliz süresinde çekilen s›v› volümleri diyabetiklerde 2,83±0,99
diyabetik olmayanlarda 2,20±0,51 kg olarak bulundu. Semptomlu arter bas›nc›
düﬂme de¤erleri; diyabetiklerde 20,64±17,91 diyabetik olmayanlarda 12,51±13,99
mmHg,tüm populasyonda sistolik arter bas›nc› düﬂme insidans› %58,
diyabetiklerde %67, diyabetik olmayanlarda da %50 idi.
Bu bulgulara göre yap›lan istatistik analizde; sistolik arter bas›nç düﬂmesindeki
farkl›l›klar diyabetik ve diyabetik olmayanlarda istatistiksel anlaml› bulunmad›.
Buna karﬂ› çekilen s›v› miktar› ile ortalama arter bas›nç düﬂüﬂü aras›nda
diyabetiklerde pozitif yönde bir ba¤›nt› saptand› ve bu ba¤›nt› istatiksel anlaml›
bulundu (p<0,05). Diyabetik olmayanlarda bas›nç düﬂüﬂü ile çekilen s›v› miktar›
aras›nda pozitif bir ba¤›nt› varsa da istatistiki olarak anlaml› bulunamad›. Çekilen
s›v› miktar› bak›m›ndan diyabetiklerle diyabetik olmayanlar aras›ndaki fark
istatistiki olarak anlaml›d›r.
Bu sonuçlara göre incelenen popülasyonda hipotansiyon insidans› oldukça
yüksektir. Bunlar›n bir bölümü semptomsuz oldu¤undan dikkatten kaçmaktad›r.
Bu sonuçlar ilk bak›ﬂta nisbeten makul gibi gözüken 2 kg düzeyindeki s›v›
volümü azalmas›n›n prediyaliz a¤›rl›klar› yüksek olmayanlarda hipotansiyon
yaratabilece¤ini düﬂündürmektedir. Özellikle prediyaliz a¤›rl›¤› yüksek olmayan
ve s›v› volümü fazlal›¤›n›n belirgin semptomlar› bulunmayan iki diyaliz aras›ndaki
kilo fark›n›, s›v› çekimi için rehber almak sak›ncal› olabilir.

‹smail Koçyi¤it1, Ayd›n Ünal1, Fatih Tanr›verdi2, Murat Hayri Sipahio¤lu1,
Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaﬂ1
1
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Bilim Dal›, Kayseri
Nedeni bilinmeyen son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) tan›s› ile 8 y›ld›r
hemodiyaliz uygulanan 51 yaﬂ›ndaki erkek hasta, birkaç haftad›r süren halsizlik,
miyalji, bulant›, kilo kayb› ve ciltte koyulaﬂma yak›nmalar›yla baﬂvurdu. Daha
önce hipertansiyon öyküsü olan hastan›n, son zamanlarda antihipertansif ilac›n›
kesmesine ra¤men kan bas›nçlar› normal seyrediyormuﬂ. Hastaneye yat›ﬂ›nda
diyaliz öncesi kan bas›nc› 110/70 mmHg olarak ölçüldü. Dudak mukozas›ndaki
hiperpigmentasyon (ﬁekil 1), konjuktivalarda solukluk, cilt renginde koyulaﬂma
ve kas güçsüzlü¤ü d›ﬂ›nda fizik muayenesi normaldi. Laboratuar testlerinde
hipoglisemi (51 mg/dL) ve anemi (10.4 g/dL) saptand›. Hastada surrenal
yetmezli¤i varl›¤›ndan ﬂüphelenildi. Serum kortizol ve adrenokortikotropik
hormon (ACTH) seviyeleri s›ras›yla 1.11 μg/dL (normal: 5-24 μg/dL) ve 1115
pg/mL (normal: 4.7-48.8 pg/mL) olarak saptand›. 250 μg ACTH stimülasyon
testine cevap al›namad›. Çekilen adrenal tomografisinde bilateral atrofik adrenal
bezler görüldü. Tiroid fonksiyon testlerinde TSH düzeyinde art›ﬂ ve anti-tiroid
peroksidaz antikoru pozitifli¤i gözlendi. Hastaya mevcut klinik ve laboratuar
bulgular eﬂli¤inde Addison hastal›¤› tan›s› kondu. Minimum fizyolojik dozda
oral prednizolon baﬂland›ktan sonra hipoglisemi ve hiperpigmentasyon
semptomlar›n›n iyileﬂti¤i görüldü.
Diabetes mellitus, otoimmün tiroid hastal›klar› gibi otoimmünite ile iliﬂkili
hastal›k varl›¤›nda Addison hastal›¤› mutlaka ak›lda tutulmal›d›r. Özellikle SDBY
gibi Addison hastal›¤› ile benzer klinik gösteren hastalarda (hiperpigmentasyon,
kas güçsüzlü¤ü, hipotansiyon gibi) tedaviye ra¤men mevcut ﬂikayetlerinde herhangi
bir düzelme olmamas› halinde, mutlaka bu tan› ak›lda tutulmal› ve zaman
kaybetmeden gerekli testler yap›lmal› ve tedaviye baﬂlanmal›d›r.

ﬁekil 1. Bir hemodiyaliz hastas›nda
Addison hastal›¤›na ba¤l› olarak dudak
mukozas›nda geliﬂmiﬂ hiperpigmentasyon

PS/HD-117
Bu bildiri yazar(lar)› taraf›ndan geri çekilmiﬂtir.
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PS/HD-118

PS/HD-119

Hemodiyaliz Hastalar›nda Kayg› ve Sosyal Fobiye Psikososyal Bak›ﬂ Aç›s›

Kolda AVF trasesinde üfürüm al›namamas› nedeniyle brakiosefalik vende
oklüzyon düﬂünülerek üst sol ekstrimitesine Doppler USG yap›ld›, füstülünde
ak›m saptanmad›. Fistülografide sol brakiosefalik ven oklüde saptand›. Floroskopide
oklüde alana stent konuldu. Heparin ve tPA infüzyonu baﬂland›. ‹ﬂlemden 6
saat sonra koldaki ﬂiﬂlik tedricen gerilerken akut solunum s›k›nt›s› ve ortopne
geliﬂti. ‹nvaziv iﬂleme ba¤l› kanama, pulmoner emboli, akut koroner sendrom,
kontrast nefropatisine ba¤l› hipervolemi ekarte edildi. Ekokardiyografide kalbin
hiperdinamik görünümde oldu¤u, sa¤ kalp kontraktilitesi iyi, triküspid yetmezli¤i
üzerinden al›nan sistolik pulmoner arter bas›nc› 75 mmHg, EF %60 saptand›.
Santral venöz darl›¤›n düzelmesiyle artm›ﬂ venöz dönüﬂün ortaya ç›kard›¤› akut
hiperdinamik kalp yetmezli¤ine ba¤l› akut akci¤er ödemi düﬂünüldü. ‹ntravenöz
loop diüretik ve nitrat baﬂland›. Solunum s›k›nt›s› düzeldi. Takibinde kontrast
nefropatisi geliﬂmedi, 3 ay sonra venöz hipertansiyon bulgular› kayboldu.
Tartıﬂma: Non-trombotik AVF komplikasyonlar›n›n nadir nedenlerinden biri
yüksek at›ml› kalp yetmezli¤idir. Yüksek at›ml› kalp yetmezli¤i, ortopne, paroksismal
noktürnal dispne ve ödemle kendini belli eder. ‹leri yaﬂta olan ve ciddi venöz
hipertansiyonu olan olgularda santral venöz darl›klar›n giderilmesinde bu tür
komplikasyonlar›n geliﬂebilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.

Hüseyin Demirbilek1, Ergün Parmaks›z2, Gökçen Gökcan2, Fatih Turhan3,
Ali Köse1, Nesrin Usta1, Özlem Ci¤erli3, Seval Yeﬂim Köktürk1, Rabia Papila1,
Fatma Nurhan Özdemir Acar2
1
Baﬂkent Üniversitesi Hemodiyaliz Ünitesi, ‹stanbul
2
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›, ‹stanbul
Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) hastalarda birçok psikososyal
sorunlara neden olmakta ve yaﬂam kalitesini düﬂürmektedir. Bu çal›ﬂmada
hemodiyaliz hastalar›n›n kayg› (anksiyete), ve sosyal fobik durumlar›n›n belirlenmesi
amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç-Yöntem: Hemodiyaliz merkezinde düzenli olarak tedavi gören hastalar
aras›nda rasgele seçilen 91 kiﬂiye STA‹ Durum, STA‹ Sürekli Kayg› Ölçekleri
ve Sosyal Fobi testi uyguland› Bu çal›ﬂmada istatistiksel analizler NCSS 2007
paket program› ile yap›lm›ﬂt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde tan›mlay›c›
istatistiksel metotlar›n (ortalama, standart sapma) yan› s›ra gruplar aras›
karﬂ›laﬂt›rmalarda tek yönlü varyans analizi, ikili gruplar›n karﬂ›laﬂt›rmas›nda
ba¤›ms›z t testi, nitel verilerin karﬂ›laﬂt›rmalar›nda ki-kare testi de¤iﬂkenlerin
birbirleri ile iliﬂkilerini belirlemede Pearson korelasyon testi kullan›lm›ﬂt›r.
Sonuçlar, anlaml›l›k p<0,05 düzeyinde de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Çal›ﬂma grubu yaﬂ da¤›l›mlar› en küçük 24, en büyük 89 ortalama
yaﬂ 55,23 ±15.98 bulunmuﬂtur. Kad›nlar›n yaﬂ ortalamas› 55,23±13,83 en
küçük 24, en büyük 81, erkeklerin yaﬂ ortalamas› 55,36±17,31 en küçük 24,
en büyük 89 bulunmuﬂtur. STF korku puanlar› ile STA‹ durum puanlar›
aras›nda istatistiksel olarak pozitif yönde anlaml› korelasyon (R=0,12 P=0,003)
ve STF Korku puanlar› ile STA‹ sürekli puanlar› aras›nda istatistiksel olarak
pozitif yönde anlaml› korelasyon gözlenmiﬂtir. (r=0,270 p=0,01). Ayr›ca STF
kaç›nma puanlar› ile STA‹ durum puanlar› aras›nda istatistiksel olarak pozitif
yönde anlaml› korelasyon (r=0,306 p=0,003) ve STF kaç›nma puanlar› ile STA‹
sürekli puanlar› aras›nda istatistiksel olarak pozitif yönde anlaml› korelasyon
gözlenmiﬂtir (r=0,208 p=0,003).
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar› anksiyetelerini yenmeye çal›ﬂ›rken, hastalar›n
yaﬂlar›na uygun pisikososyal destek programlar›n›n uygun olaca¤› görüﬂündeyiz.
Böylelikle hastalar›m›z›n yaﬂam kalitelerinin artmas›n›n sa¤lanaca¤› kanaatindeyiz.

PS/HD-119
Arteriovenöz Fistüle Ba¤l› Santral Venöz Darl›¤›n Giderilmesi ve Akut
Akci¤er Ödemi Geliﬂimi: Olgu Sunumu
Ebru Gök1, Kenan Turgutalp1, Burcu Boztepe1, Tolga Köﬂeci1, Altan Y›ld›z2, Engin
Kara2, Alper Ahmet K›yk›m1
1
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin
Giriﬂ: Kronik hemodiyaliz (HD) hastalar›nda arteriyovenöz fistül (AVF) ilk
tercih edilmesi gereken damar giriﬂ yoludur. AVF’nin trombotik olmayan en
önemli geç komplikasyonlar›; santral venöz darl›k, pulmoner hipertansiyon ve
kalp geometrisindeki de¤iﬂikliklerdir. Uzun süredir kullan›lmayan AVF’nin
oluﬂturdu¤u santral venöz darl›k ve düzeltilmesini takiben akut akci¤er ödemi
yaﬂayan bir olgu sunulmuﬂtur.
Olgu: Hastanemize, sol hemitoraks, sol kolunda ﬂiﬂlikle baﬂvuran 69 yaﬂ›ndaki
kad›n hastaya 5 y›l önce son dönem böbrek yetmezli¤i nedeniyle AVF aç›lm›ﬂ.
HD gereksinimi olmad›¤›ndan HD sonland›r›lm›ﬂ ancak AVF kapat›lmam›ﬂ.
Özgeçmiﬂinde 20 y›ld›r diabetes mellitus, hipertansiyonu mevcut. Genel durumu
iyi ve ﬂuuru aç›kt›. Vital bulgular› normal ve normovolemikti. Sol kolda,
arteriovenöz fistülde üfürüm al›namad›. Sol juguler ven dolgunlu¤u mevcuttu.
Laboratuarda; hemoglobin 10 gr/dl, kreatinin 2.62 mg/dl, albümin:3.76 gr/dl,
Spot idrar tetkiki normal.

70

27th

PS/HD-120
Yo¤un Bak›mda Hemodiyaliz Tedavisi Alm›ﬂ Hastalar›n Baz› Parametreler
Aç›s›ndan Retrospektif ‹ncelenmesi
Harun Akar1, Serap Gökçe2, Züleyha ﬁentürk3
Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Ayd›n
2
Adnan Menderes Üniversitesi Ayd›n Sa¤l›k Yüksekokulu ‹ç Hastal›klar› Hemﬂireli¤i
Anabilim Dal›, Ayd›n
3
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, Ayd›n

1

Renal disfonksiyon, yo¤un bak›m hastalar›nda s›k karﬂ›laﬂ›lan yüksek mortalite
gösteren klinik problemlerdendir. Akut böbrek yetmezli¤i geliﬂen hastalarda
tan› konulduktan sonra diyaliz tedavisi uygulanmaktad›r. Diyaliz tedavisi alan
yo¤un bak›m hastalar› enfeksiyon geliﬂimi, beslenme yetersizli¤i ve bas› yaras›
geliﬂimi aç›s›ndan risk grubundad›r. Bu çal›ﬂma medikal ve cerrahi yo¤un
bak›mda hemodiyaliz tedavisi alm›ﬂ hastalarda beslenme durumu, enfeksiyon
ve bas› yaras› geliﬂme durumlar›n› tespit etmek amac›yla planlanm›ﬂt›r. Retrospektif
özellikte planlanan araﬂt›rma, Haziran-Aral›k 2009 tarihleri aras›nda Adnan
Menderes Üniversitesi Hastanesi medikal ve cerrahi yo¤un bak›m ünitelerinde
en az bir seans hemodiyaliz tedavisi alm›ﬂ 24 eriﬂkin hastan›n dosyas› incelenerek
yap›lm›ﬂt›r. Hasta dosyalar›ndan bas› yaras› geliﬂme durumu, enfeksiyon geliﬂimini
de¤erlendirmek amac›yla lökosit say›s›, kan kültürü sonuçlar›, beslenme durumunu
de¤erlendirmek amac›yla albumin, total protein, üre, kreatinin de¤erleri incelenerek
say› ve yüzde al›nm›ﬂt›r. ‹statistiksel analiz için Fisher’in kesin ki-kare testi
uygulanm›ﬂt›r.
Bulgular: 2009 y›l› Hastalar›n %50’si erkek, yaﬂ ortalamas› 66,6’d›r. Tüm
hastalar hemodiyaliz tedavisi alm›ﬂt›r. Hastalar›n %79,2 (19) ’si geçici diyaliz
kateteri ile tedavi alm›ﬂt›r. Yo¤un bak›mda diyaliz alan hastalar›n mortalite oran›
%37,5 (9)’dir, hastalar›n % 75 (18)’inde lökositoz geliﬂmiﬂ, %79,2 (19)’sinin
kan kültüründe üreme olmuﬂtur.
% 79,2 (19)’sinin total proteini, %66,7 (16)’s›n›n albümin düzeyi düﬂük
saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n tamam›n›n üre ve kreatinin düzeyi yüksektir. %12,5
(3)’ inde (3) bas› yaras› geliﬂmiﬂtir. Yaﬂayan ve yaﬂamayan hastalarda lökositoz,
bas› yaras›, enfeksiyon, malnütrisyon geliﬂimi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
fark bulunmam›ﬂt›r (p>.05). Hemodiyaliz seans say›s› aç›s›ndan ayn› parametrelerde
istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r (p>.05). Fistül ve geçici hemodiyaliz
kateteri kullan›lan hastalar aras›nda lökositoz görülme ve kan kültüründe üreme
durumu aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r (p>.05).
Sonuç ve Öneriler: Yo¤un bak›mda diyaliz alan hastalar›n mortalite oran› orta
düzeydedir. Malnütrisyon ve enfeksiyon geliﬂme riski yüksektir. Hastalar›n
beslenme durumunun iyi de¤erlendirilmesi ve desteklenmesi; enfeksiyon belirti
ve bulgular› aç›s›ndan gözlenmesi, giriﬂimlerde aseptik tekni¤e uyulmas›,
hemodiyaliz kateterlerinin diyaliz d›ﬂ›nda kullan›lmamas› gerekmektedir.
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Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›nda
Tüberküloz

Hemodiyaliz Ünitesinde Plazmaferez: Tek Merkez Deneyimi

Funda Sar›, Metin Sar›kaya, Ramazan Çetinkaya, Ayﬂe Güneﬂ, Mustafa Eren,
Ahmet Korkmaz, Mehmet Küçüksu
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Antalya

Meltem Gürsu, Serhat Karada¤, Zeki Ayd›n, Abdullah ﬁumnu, Sami Uzun,
Emel Tatl›, Savaﬂ Öztürk, Rümeyza Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Son dönem böbrek yetmezli¤i olan ve hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda
hücresel immünite bozuklu¤u nedeniyle özellikle akci¤er d›ﬂ› tutulum olmak
üzere tüberküloz s›k görülür.
Biz tüberküloz tan›s› alan yaﬂlar› 28-78 aras›nda de¤iﬂen, alt›s› kad›n ikisi erkek
sekiz hemodiyaliz hastas› sunduk. Sekiz hastan›n iki tanesinde sadece akci¤er,
alt› tanesinde ise akci¤er d›ﬂ› tutulum mevcuttu. Akci¤er d›ﬂ› tüberküloz tutulumu
olan iki hastada tüberküloz peritonit, dört hastada tüberküloz lenfadenit saptand›.
Tüberküloz tan›s› alt› hastada patolojik inceleme, iki hastada ise Mycobacterium
tuberculosis için positif aside rezistan basil (ARB) ve polimeraz zincir reaksiyon
(PCR) testleri ile konuldu. ‹zoniazid, rifampisin, etambutol, pirazinamid içeren
antitüberküloz tedavi verildi. Sekiz hastadan iki tanesi öldü.
Sonuç olarak hemodiyaliz tedavisi uygulanan son dönem böbrek yetmezli¤i
hastalar›nda tüberküloz, özellikle de akci¤er d›ﬂ› tutulum halen önemli bir
problemdir. Bu hastalar tüberküloz aç›s›ndan dikkatli de¤erlendirilmelidir.

Giriﬂ: Terapötik plazma de¤iﬂimi (TPE, plazmaferez), hayat kurtar›c› bir
ekstrakorporeal dolaﬂ›m ﬂeklidir. Membran separasyon veya santrifüj yöntemleri
ile yap›labilmekle beraber, ilk yöntem daha az ekipman gerektirmesi ve yatak
baﬂ›nda yap›labilmesi nedeniyle daha yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Nefroloji
klini¤imizin hemodiyaliz ünitesinde 2009 Ocak ay›ndan itibaren yap›lmaya
baﬂlan›lan plazmaferez iﬂlemi ile ilgili deneyimlerimizi paylaﬂmay› amaçlad›k.
Materyal-Metot: 2009 y›l›ndan itibaren klini¤imizde plazmaferez uygulanan
hastalar›n demografik verileri, primer hastal›klar›, plazmaferez seri ve seans
say›lar›, kullan›lan replasman s›v›s›, komplikasyonlar ve hastal›¤›n sonu (tam
yan›tl›, k›smi yan›tl›, yan›ts›z) kaydedildi.
Sonuçlar: Toplam 41 hastaya bu süre içerisinde plazmaferez yap›ld›. Kad›n/erkek
oran› 18/31 olup yaﬂ ortalamas› 45.17±16.49 y›l olarak bulundu. Plazmaferez
endikasyonlar› kresentik glomerülonefrit (n=8), post-transplant glomerülonefrit
(n=6), Wegener/mikroskopik polianjiitis (n=6), pre-transplant PRA pozitifli¤i
(n=5), HUS/TTP (n=5), nörolojik demiyelinizan hastal›klar (n=3), multipl
miyelom (n=3), SLE (n=2) ve tedaviye dirençli FSGS (n=2) olarak s›ralanabilir.
Otuz beﬂ hastaya bir seri (5.95±3.31 seans), beﬂ hastaya iki seri (5.50±4.51
seans), bir hastaya ise on seri (4.2±2.3 seans) plazmaferez uyguland›. Otuz üç
hastada replasman s›v›s› olarak taze donmuﬂ plazma, yedi hastada albümin, bir
hastada intravenöz immünoglobülin kullan›ld›. On hastada hipokalsemik
semptomlar, iki hastada allerjik reaksiyon, bir hastada semptomatik hipotansiyon
geliﬂirken 28 hastada herhangi bir komplikasyon görülmedi. Tedaviye yan›t
oranlar› Tablo’da gösterilmiﬂtir.
Tart›ﬂma: Ço¤unlukla nefroloji d›ﬂ› hastal›klar›n tedavisinde kullan›lmakta
olan TPE, gerek kullan›lan gereçler ve giriﬂimler, gerekse de iﬂleme ait
komplikasyonlar›n benzerli¤i ve tedavisi nedeniyle hemodiyaliz ünitelerinde
yap›lmaya uygun bir tedavi seçene¤i olabilir. Özellikle TPE uygulayan özel
birimlerin olmad›¤›, hastalar›n bu tedaviye kolayca ulaﬂamayaca¤› bölgelerdeki
hastanelerde hemodiyaliz üniteleri bu konuda kendilerini geliﬂtirebilir ve ço¤u
zaman fatal olan veya kal›c› morbiditeleri olan bu hastal›klar›n erken tedavisine
olanak sa¤lanabilir.

PS/HD-122
Denizli ‹linde Hemodiyaliz Tedavisi: Genel De¤erlendirme
Serkan Y›ld›z1, Funda Sa¤lam2, Mustafa Nalbant3, Özlem Y›lmaz3, Semra Atalay3
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Devlet Hastanesi, Denizli
3
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Denizli

1

Amaç: Denizli ilindeki hemodiyaliz (HD) merkezlerinden elde edilen verileri
de¤erlendirmek ve Türkiye verileri ile karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›ﬂma Denizli ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Diyaliz Merkezleri Denetim
Ekibi taraf›ndan planland› ve yap›ld›. Diyaliz denetimleri s›ras›nda merkezlerdeki
HD hasta say›lar›, hastalarda antihipertansif ilaç kullan›m›, hastalar›n serum
albümin düzeyi, hastalarda eritropoietin (EPO) kullan›m›, hastalar›n hemoglobin
(Hb) düzeyi, hastalarda intravenöz demir kullan›m› ve hastalarda sekonder
hiperparatiriodi nedeniyle ilaç kullan›m› incelendi ve kay›t edildi.
Bulgular: Denizli ilinde 3’ü kamu 7’si özel olmak üzere toplam 10 HD merkezi
bulunmaktad›r. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü verilerine göre, Nisan 2010 sonu itibariyle
Denizli’de kronik HD tedavisi uygulanan hasta say›s› 707 idi. KBY hastalar›n›n
renal replasman tedavisi (RRT) yöntemlerine göre da¤›l›m›nda HD tedavisi
oran› % 83.7 olup Türk Nefroloji Derne¤i (TND) Kay›t Sistemi 2008 verilerine
göre daha yüksek bir oranda bulundu. HD hastalar›nda antihipertansif ilaç
kullan›m oran› % 19.9 olup TND Kay›t Sistemi 2008 verilerine göre daha
düﬂük bir oranda bulundu. Serum albümin düzeyi normal (> 4.0 gr/dL) olan
HD hastas› oran› % 51.4 olup TND Kay›t Sistemi 2008 verilerine göre daha
yüksek bir oranda bulundu. HD hastalar›nda EPO kullan›m oran› % 52.9 olup
TND Kay›t Sistemi 2008 verilerine göre daha düﬂük bir oranda bulundu. HD
hastalar›nda Hb düzeyi aç›s›ndan hedefe ulaﬂamama oran› % 17.0 olup TND
Kay›t Sistemi 2008 verilerine göre daha düﬂük bir oranda bulundu. HD
hastalar›nda intravenöz demir kullan›m oran› % 46.8 olup TND Kay›t Sistemi
2008 verilerine göre daha düﬂük bir oranda bulundu. HD hastalar›nda sekonder
hiperparatiriodi nedeniyle ilaç kullan›m oran› % 40.4 olup TND Kay›t Sistemi
2008 verilerine göre daha düﬂük bir oranda bulundu. Bulgular Tablo 1’de
özetlenmiﬂtir.
Sonuç: Çal›ﬂmada HD hastalar›nda de¤erlendirilen tüm parametreler aç›s›ndan
Denizli ilindeki veriler Türkiye verilerine göre daha iyidir. HD tedavisi Denizli
ilinde en s›k uygulanan RRT yöntemidir, ancak oran Türkiye’deki orana göre
daha yüksektir. Denizli ilinde di¤er RRT oranlar›n›n art›r›lmas› gerekmektedir.

Tablo 1. Tedavi yan›t oranlar›
Tam yan›tl›

K›smi yan›tl›

Yan›ts›z

HUS/TTP

2

1

2

Multipl miyelom

1

2

0

Kresentik glomerülonefrit

1

3

4

Post-transplant glomerülonefrit

0

3

3

Pre-transplant PRA pozitifli¤i

0

3

2

Wegener/Mikroskopik polianjiitis

0

5

1

SLE

1

0

0

Nöroloji demiyelinizan hastal›klar

2

0

1

Tedaviye dirençli FSGS

0

2

0

Tedaviye dirençli FSGS

1

1

0

Tablo 1. Denizli ilindeki hemodiyaliz verilerinin Türkiye verileri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Denizli

Türkiye

Renal replasman tedavisinde hemodiyaliz tedavisi oran›

% 83.7

% 74.5

Antihipertansif ilaç kullan›m oran›

% 19,9

% 31.1

Serum albümin düzeyi normal (> 4.0 gr/dL) olan hasta oran›

% 51,4

% 38.9

Eritropoietin (EPO) kullan›m oran›

% 52,9

% 62.7

Hemoglobin düzeyi aç›s›ndan hedefe ulaﬂamama oran›

% 17,0

% 37.5

‹ntravenöz demir kullan›m oran›

% 46,8

% 54.8

Sekonder hiperparatiroidi nedeniyle ilaç kullan›m oran›

% 40,4

% 41.1
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Farkl› ‹ki Is›da Parathormon Ölçümlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
1

2

1

1

Sibel Koçak Yücel , Asuman Gedikbaﬂ› , Filiz Turan , Özlem Harmankaya Kaptano¤ullar› ,
Türkan Akbaba1
1
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
2
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvar›,
‹stanbul
Amaç: Serum parathormonu (PTH) kalsiyum ve fosfor regülasyonunu sa¤layan
önemli bir hormondur. Bu testin di¤er hormon testleri ile ayn› muameleyi görerek
analiz edilmesi sonuçlarda de¤iﬂimlere neden olabilir. Bu çal›ﬂmada amaç oda
›s›s› ve so¤uk ﬂartlarda al›nan intakt PTH (i-PTH) düzeylerini karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Gereç-Yöntem: Çal›ﬂmaya 42 hemodiyaliz hastas› (17 kad›n, 25 erkek) dahil
edildi. Hastalardan 2 adet jelli düz tüpe 5’er ml al›nan kan örneklerinden bir tüp
so¤uk zincir sa¤lanarak, di¤er tüp ise ola¤an ﬂartlarda laboratuvara transfer edildi.
Laboratuvarda 20 dk. bekletilerek p›ht›laﬂmas› tamamlanan so¤uk tüp hemen
so¤utmal› santrifüjde 4°C santrifüj edildi. Ayr›lan serum hiç bekletilmeden analiz
için cihaza verildi. Parathormon analizi LIAISON marka tam otomatik analizörde
kemilüminesans yöntemle çal›ﬂ›ld›. 25 dk sonra analiz tamamland› ve sonuç
pg/ml olarak rapor edildi Di¤er grup tüp ola¤an laboratuar standartlar›nda
santrifüj edilerek ola¤an süreçte analiz edildi ve ortalama 3 saatte raporland›.
So¤uk örneklerde test isteminden raporlanana kadar geçen süre bir saati aﬂmazken,
oda ›s›s›ndaki örneklerde bu süre yaklaﬂ›k 4 saatti. ‹statistiksel analizler için Mann
Whitney U test Wilcoxon iﬂaret testi ve Spearman korelasyon analizi kullan›ld›.
Anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 41.9±16.2 y›l olup olgular›n 17’si (%40,5)
kad›n, 25’i (%59.5) erkek, hemodiyaliz süreleri ortalama 24.3±33.2 ay idi. Diyaliz
süresi,yaﬂ ve cinsiyet ile prathormon seviyeleri aras›nda bir iliﬂki saptanmad›
(p>0.05) So¤uk zincir sa¤lanarak bak›lan PTH seviyesi 263.4 ±201.6 pg/ml
(medyan 230 pg/ml), ola¤an ﬂartlarda oda ›s›s›nda ise 241.8±193.1 pg/ml (medyan
211 pg/ml) idi. Oda ›s›s›nda bekleyen PTH so¤uk zincire uyularak bak›lan PTH
düzeylerine göre anlaml› olarak düﬂük bulunmuﬂtur (p<0.01).
Sonuç: PTH düzeyleri laboratuar koﬂullar› ve sonuçland›rma sürelerine ba¤l›
olarak de¤iﬂikliklere u¤rayabilir. Bu de¤iﬂiklikler hastaya uygulanacak tedavi
yaklaﬂ›m›n› etkileyecektir. Biz klini¤imizde özellikle bu hasta grubunda PTH testi
için so¤uk zincirle transfer, so¤uk santrüfüjle muamele ve bekletilmeden çal›ﬂ›larak
k›sa raporlanma süresinin sa¤lanmas› ﬂeklinde bir prosedür izlemeyi uygun
buluyoruz.

Hemodiyaliz Hastalar›n›n Kalsiyum, Fosfor ve Parathormon De¤erleri
K/DOQI K›lavuzunun Önerdi¤i S›n›rlar ‹çinde mi?
Emre Erdem1, Ahmet Karataﬂ1, Coﬂkun Kaya1, Ayﬂe Kevser Demir2, Özde Elver2,
Tekin Akpolat1
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
2
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
Hemodiyaliz hastalar›nda kemik metabolizmas› ve hastal›klar› önemli bir
morbidite ve mortalite nedenidir. K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative) kemik metabolizmas› ve hastal›klar› k›lavuzu serum kalsiyum, fosfor
ve intakt parathormon için hedef de¤erler belirlemiﬂtir. Bu k›lavuza göre evre
5 hemodiyalize giren hastalarda düzeltilmiﬂ serum kalsiyum 8,4-9,5 mg/dl
aras›nda, serum fosfor 3,5-5,5 mg/dl aras›nda, kalsiyum-fosfor çarp›m› 55
mg2/dl2’nin alt›nda ve intakt parathormon düzeyi 150-300 pg/ml aras›nda
olmas› önerilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi hemodiyaliz merkezinde,
rutin hemodiyaliz program›nda olan 46 hasta de¤erlendirilmiﬂtir. Paratiroidektomi
yap›lm›ﬂ veya 3 aydan daha k›sa süredir hemodiyalize giren hastalar çal›ﬂmaya
al›nmad›.
25’i erkek, 21’i kad›n toplam 46 hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n yaﬂ ortalamas›
57 (20-80) y›l idi. K/DOQI k›lavuzunun önerdi¤i hedef de¤erlere göre,
hastalar›m›z›n % 70’i düzeltilmiﬂ kalsiyum, % 39’u fosfor, % 65’i kalsiyum x
fosfor, % 37’si ise PTH hedefini sa¤lam›ﬂt›r. Hedef s›n›rlar içinde olan ve bu
s›n›rlar d›ﬂ›nda kalan hasta say›lar›m›z tabloda gösterilmiﬂtir. 46 hastan›n sadece
5’inde (% 10,8) istenilen tüm hedef de¤erler sa¤lanm›ﬂt›.
Yeterli diyaliz yap›lmas›na, fosfor ba¤lay›c› ilaç kullanmalar›na ra¤men hastalar›m›z›n
önemli bir k›sm›nda istenilen hedef de¤erlerin sa¤lanamamas›n›n en önemli
nedeni fosfor kontrolünun kötü olmas›d›r. Hastalar diyetlerinde fosfor k›s›tlamas›na
uymalar› konusunda daha s›k› e¤itilmelidirler.
Tablo 1. K/DOQI hedef s›n›rlar› içinde olan ve bu s›n›rlar d›ﬂ›nda kalan hastalar›m›z
Parametre

S›n›rlar

Hasta say›s›

Düzeltilmiﬂ kalsiyum
(mg/dl)

< 8,4
8,4-9,5
>9,5

9 (%20)
32 (%70)
5 (%10)

<3,5
3,5-5,5
>5,5
<55
>=55

7 (%15)
18 ( %39)
21 ( %46)
30 (%65)
16 (%35)

<150
150-300
>300

6 (%13)
17 (%37)
23 (%50)

Fosfor
(mg/dl)
Ca X P
(mg2/dl2)

PS/HD-125
Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Metabolik Sendrom
Görülme S›kl›¤›
Arzu Öztürk, Filiz Turan, Sibel Koçak Yücel, Kayhan Ertürk, Mustafa Uçar,
Türkan Akbaba, ‹sa Sevindir, Özlem Harmankaya Kaptano¤ullar›
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Üniteleri, ‹stanbul
Giriﬂ: Metabolik sendrom (MES), kronik böbrek yetersizli¤i olan hastalarda
kardiyovasküler hastal›k ve mortalite ile iliﬂkili önemli bir risk faktörüdür. Son
dönem böbrek yetersizli¤i (SDBY) olan hastalarda MES prevalans›n›n %30.5-50
aras›nda de¤iﬂti¤ini gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur. Bu hastalarda MES prevalans›n›n
diyaliz modaliteleri ile iliﬂkisi ayr›nt›l› olarak incelenmemiﬂtir.
Amaç: Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD)
uygulanan SDBY hastalar›ndaki metabolik sendrom görülme s›kl›¤›n› araﬂt›rmak
ve karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Materyal ve Metot: Çal›ﬂmaya en az bir y›ld›r renal replasman tedavisi gören
32 HD hastas› (19 erkek, 13 kad›n) ve 26 PD hastas› (11 erkek, 15 kad›n) dahil
edildi. Hastalarda metabolik sendrom kriterleri olarak: bel ölçüsü (>88 cm kad›n,
>102 cm erkek), açl›k kan ﬂekeri düzeyi (>100 mg/dl), serum trigliserit düzeyi
(>=150 mg/dl), serum HDL düzeyi (<50 mg/dl kad›n, <40 erkek) ve kan bas›nc›
(>=130/80 mmHg) kullan›ld›. Her bir kritere bir puan verildi ve 3 ve üstü puan
toplayan hasta metabolik sendromlu olarak kabul edildi.
Bulgular: Tüm hastalardaki MES prevalans› %51 olarak saptand›. HD hastalar›n›n
% 50’sinde (16 hasta) ve PD hastalar›n›n %54’ünde (14 hasta) metabolik sendrom
tespit edildi. ‹ki grup aras›nda metabolik sendrom oluﬂmas› aç›s›ndan istatiksel
olarak anlaml› bir fark bulunmad› (p>0.05). Diyabet, tüm hastalar›n %42’sinde
SDBY nedeni idi. Sadece diyabetik hastalar de¤erlendirildi¤inde MES oran› %70’e
ç›kmaktayd› (p<0.001).
Sonuç ve Tartıﬂma: MES’un; SDBY’li hastalarda kardiyovasküler morbidite ve
mortaliteyi art›rmakta oldu¤u bilinmektedir. Çal›ﬂmam›zda metabolik sendrom
s›kl›¤› aç›s›ndan HD hastalar› ile PD hastalar› aras›nda anlaml› bir fark
saptanmam›ﬂt›r. Diyabeti olan hastalarda MES s›kl›¤›, diyabeti olmayan hastalara
oranla ileri derece anlaml› olarak artm›ﬂt›r. Diyaliz modalitesi burada da anlaml›
bir fark oluﬂturmam›ﬂt›r. SDBY olan hastalarda, diyaliz modalitesi ne olursa
olsun; kan bas›nc› kontrolü, kan ﬂekeri regülasyonu ve obezitenin önlenmesi bu
hastalardaki artm›ﬂ MES s›kl›¤›n›, dolay›s›yla kardiyovasküler morbidite ve
mortaliteyi azaltacakt›r.
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PTH
(pg/ml)

PS/HD-127
A-V Fistül Bulunan Kolda Geliﬂen Fraktür: 2 Olgu
Orçun Altunören1, Hayriye Sayarl›o¤lu1, Gözde Y›ld›r›m Çetin2, Can Cangür2,
Ekrem Do¤an1
1
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kahramanmaraﬂ
2
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›¤› Anabilim Dal›, Kahramanmaraﬂ
Hemodiyalize eriﬂim için kulland›¤›m›z arteriyovenöz fistüller yak›n›ndaki kemik
büyümesini ve yap›s›n› etkileyebilirler. Özellikle de üremik kemik hastal›¤›
olanlarda fistüllü koldaki kemik dokuda yap›sal bozulmaya neden olabilir,
osteoporoz geliﬂebilir. Hemodiyaliz ünitemizde major bir travma maruziyeti
olmadan fistüllü kol k›r›¤› geliﬂen iki hastay› sunmay› amaçlad›k.
Olgu 1: 53 yaﬂ›nda bayan hasta. Diyabetik nefropati nedeniyle son dönem
böbrek yetmezli¤i geliﬂmiﬂti. 2 y›ld›r hemodiyalize girmekteydi. Bir travma
olmaks›z›n ters bir hareketi takiben fistüllü kolunda radiyus k›r›¤› geliﬂti. Eksternal
fiksatör uygulamas›n› takiben 6 hafta sonra k›r›k iyileﬂti. O dönemdeki tetkikleri;
kreatinin: 6,0 mg/dl, AKﬁ: 194 mg/dl, Ca: 8,5 mg/dl, P:6,4 mg/dl, PTH: 259
pg/ml, KTV: 1,51 Hg:11,8 idi. Ald›¤› tedavi kalsitriol 0,5 mcg/gün ve ayda 1
kez demir sükroz idi. Yap›lan DEXA incelemede sa¤ önkol T skoru -1.9, sol
önkol T skoru -2.7, femur T skoru -1.5 olarak saptand›.
Olgu 2: 54 yaﬂ›nda erkek hasta 3 y›ld›r diyabetik nefropatiye ba¤l› son dönem
böbrek yetmezli¤i nedeniyle hemodiyalize girmekteydi. Fistüllü kolunda (sol)
nontravmatik fraktür ile acile baﬂvuran hastaya ortopedi taraf›ndan ekternal
fiksatör tak›ld›. 6 hafta sonra k›r›¤› iyileﬂen hastan›n eksternal fiksatörü ç›kar›ld›.
O dönemdeki tetkikleri; kreatinin: 8,3 mg/dl, AKﬁ:158 mg/dl, Ca:8,7 mg/dl,
P: 5,2 mg/dl, PTH:255 pg/ml, Kt/V: 1,0 Hg:11,2 idi. Ald›¤› tedavi kalsitriol
0,5 mcg/gün, L-karnitin 1g haftada 3 kez, demir sükroz ayda 1 kez idi. Yap›lan
DEXA incelemede sa¤ önkol T skoru -0.8, sol önkol T skoru -1.8, femur T
skoru -0.5 olarak saptand›.
AVF son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalarda kemik mineral dansitesi
de¤erlerini azaltarak ölçümleri etkileyebilir. Bu nedenle osteoporoz tan›s›
oldu¤undan daha fazla saptanabilir. Bu tip hastalar›n de¤erlendirilmesinde bu
durum dikkate al›nmal›d›r.
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PS/HD-128

PS/HD-129

Amiloidoz Birikimine Ba¤l› Adrenal Yetmezlik Saptanan Hemodiyaliz
Olgusu

Tart›ﬂma: Düﬂük nütrisyon indeksi hastalar›n kognitif fonksiyonu ile yak›n
iliﬂkili olarak bulunmuﬂtur. ‹leri yaﬂ HD hastalar›nda malnutrisyon mental
fonksiyonlar ile iliﬂkilidir. Bu riskli hasta gruplar›nda mental durum de¤erlendirmesi
yaparak beslenme bozukluklar› erken tespit edilmeli morbiditeleri ve yaﬂam
kaliteleri artt›r›lmal›d›r.

Göksel Güven1, Aysun Aybal Kutlugün2, Ece Esin1, Mustafa Ar›c›2, Çetin Turgan2
1
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji, Ankara

Tablo 1. Gruplar aras› iliﬂki

Ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA)’nin en önemli komplikasyonu sekonder amiloidoz
geliﬂimidir. Amiloidoz, vücutta ekstrasellüler alanda fibriler yap›da çeﬂitli
proteinlerin birikimi ile karakterizedir. Hemen her dokuda fonksiyonel ve yap›sal
bozuklu¤a yol açabilen amiloid birikimi geliﬂebilir. Adrenal bezlerde amiloid
birikimine ba¤l› semptomatik adrenal yetmezlik oluﬂumu nadiren bildirilmiﬂtir.
Burada AAA’ne sekonder amiloidoz nedeniyle hemodiyalize giren ve amiloidoza
ba¤l› adrenal yetmezlik geliﬂen bir olgu sunulmaktad›r.
Elli üç yaﬂ›nda erkek hasta bulant›, kusma, halsizlik ﬂikayetleriyle acil servise
baﬂvurdu. Hastan›n 10 y›ld›r bilinen AAA’i mevcuttu ve son 4 y›ld›r sekonder
amiloidoza ba¤l› son dönem böbrek yetmezli¤i ile haftada 3 kez hemodiyalize
girmekteydi. Son 1 ayd›r hemodiyaliz seanslar› s›ras›nda hipoglisemi ataklar›
ve hipotansiyon yak›nmalar› mevcuttu. Acil servise kabulünde genel durumu
orta, bilinci uykuya e¤ilimli, kan bas›nc› 80/50 mmHg, kalp h›z› 106/dk olup
di¤er fizik muayene bulgular› normaldi. Kan ﬂekerinin 50 mmHg olmas›
nedeniyle %20 dekstroz infüzyonu yap›ld› ancak kan ﬂekeri düﬂük seyretti. Acil
servise baﬂvurmas›ndan 4 saat sonra kardiyak arrest geliﬂen hasta 14 dk. CPR
sonras›nda sinüs ritmine döndü. Dirençli hipotansif ve hipoglisemik seyreden
hastada adrenal kriz olabilece¤i düﬂünülerek steroid tedavisi baﬂland›. Steroid
tedavisi ile birlikte hastan›n pozitif inotrop ve dekstroz infüzyonu ihtiyac› azald›,
hastan›n genel durumunda dramatik düzelme saptand›. Bir gün sonra çekilen
bilgisayarl› abdomen tomografisinde bilateral adrenal bezlerde hipoperfüzyon
ve kal›nlaﬂma saptand›. Sekonder amiloidoza ba¤l› adrenal yetmezlik düﬂünülerek
idame steroid tedavisi verilen hastan›n diyaliz s›ras›nda geliﬂen hipoglisemi ve
hipotansif ataklar› düzeldi.
Sonuç olarak; diyaliz s›ras›nda hipotansiyon ve/veya hipoglisemi ataklar› geliﬂen
sekonder amiloidozlu olgularda amiloidoza ba¤l› adrenal yetmezlik ihtimali göz
önünde bulundurulmal›d›r.

PS/HD-129
Geriatrik Nütrisyon Risk ‹ndeksi ve Mental Durum De¤erlendirme
Testlerinin ‹leri Yaﬂ Hemodiyaliz Hastalar›nda Metabolik Durum ile ‹liﬂkisi
Mine ﬁebnem Karakan, Siren Sezer, Fatma Nurhan Özdemir Acar
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
Giriﬂ-Amaç: Malnütrisyon tüm hemodiyaliz (HD) hastalar›nda ortak sorundur.
Beslenme problemleri yaﬂayan bu grup hastalarda nütrisyon de¤erlendirme
skalalar› her zaman kullan›ﬂl› ve pratik parametrelerdir. Bu hasta grubunda yeni
bir de¤erlendirme skalas› olan geriatrik nütrisyon risk indeksi (GNR‹) HD
hastalar›nda malnütrisyonu de¤erlendirmede önemli bir parametre olmuﬂtur.
Çok uzun zamanlar bu grup hastalarda mental durum de¤erlendirme testleri
ve çeﬂitli nütrisyon indeksleri kullan›lm›ﬂt›r. Biz bu çal›ﬂmada mental durum
ve nütrisyon skalalar›n› ileri yaﬂ HD hastalar›nda birlikte de¤erlendirdik ve bu
testleri biyokimyasal parametreler ile birlikte analiz etmeyi amaçlad›k.
Materyal-Metot: Toplam 82 geriatrik HD hastas› (52 kad›n, 30 erkek, ortalama
yaﬂ 74±12 y›l) Kas›m2007 ve Ekim 2009 tarihleri aras›nda de¤erlendirmeye
al›nd›. Hastalar›n orlama HD süreleri, 117.60±73.23 ay idi (da¤›l›m, 14-289
ay). Hastalar›n hepsine Mini Mental Durum De¤erlendirme Testi ( MMDDT)
ve Geriatrik nütrisyon risk indeksi (GNR‹) uyguland›. GNR‹ puanlar›na gore
hastalar gruplara ayr›ld›; ciddi risk (<82), orta risk (82-91), düﬂük risk (92-98)
ve risk yok (above 98). Her hasta laboratuar parametreleri, demografik veriler
ile de¤erlendirildi.
Sonuçlar: GNR‹ skoru MMDDT (r=0.33, p<0.005), kan üre (r=-0.30, p=0.012),
serum kreatinin (r=-0.23, p=0.049), total protein (r=-0.43, p<0.001), albümin
(r=-0.81, p<0.001), C-reaktif protein (r=0.28, p=0.019), hemoglobin (r=-0.25,
p=0.034), serum demir ba¤lama kapasitesi (r=0.23, p=0.048) ile istatistiksel
olarak anlaml› bulundu. GNR‹ Skoruna gore hastalar gruplara ayr›ld›: Grup
1 (GNRI>98, n= 11), grup 2 (GNRI=98-92, n=17), grup 3 (GNRI<92-82, n=25),
grup 4 (GNRI<82, n=16). Ortalama MMDDT da¤›l›mlar› ve iliﬂkili tüm
biyokimyasal parametreler tabloda verilmiﬂtir.

Parametre (serum)

Grup 2
Grup 3
Grup 1
GNRI<92-82
GNRI>98 n= 11 GNRI=98-92
n=17
n=25

Grup 4
GNRI<82
n=16

p

MMDDT

25,8±2,3

25,9±1,9

23,5±4,0

20,3±3,5

<0.005

Kreatinin (μmol/L)

9,6±2,1

8,2±2,0

8,4±2,6

7,4±2,1

=0,007

Potasyum (mmol/l)

5,2±0,8

5,3±0,7

5,8±0,9

5,9±0,6

=0,006

Fosfor (mmol/l)

5,7±1,5

5,9±0,9

6,0±0,8

6,1±1,0

<0.001

total protein (g/l)

7,0±0,6

6,9±0,4

6,4±0,5

6,2±0,9

<0.001

Albümin (g/dl)

4,2±0,2

3,6±0,4

3,5±0,3

3,0±0,5

<0.001

C-reaktif protein (mg/l) 5,8±2,4

7,3±4,3

12,6±10,7

3,0±0,5

=0.019

PS/HD-130
Acil Dahiliye Birimine Baﬂvuran Hemodiyaliz Hastalar›n›n Analizi: Tek
Merkez Deneyimi
Mehmet Beﬂiro¤lu1, Yaﬂar Çal›ﬂkan2, Hamza U¤ur Bozbey1, Bahtiyar Toz1,
Halil Yaz›c›2, Alaattin Y›ld›z2, Tevfik Ecder2, Nilgün Aysuna2, Kerim Güler1,
SemraBozfak›o¤lu2
1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul
Giriﬂ: Son y›llarda son dönem böbrek yetersizli¤i olan hasta say›s›nda belirgin
art›ﬂ olmas› sonucunda hemodiyaliz hasta popülasyonu da artmaktad›r. Günümüzde
daha iyi diyaliz uygulanmas› ile hasta sa¤ kal›mlar›nda iyileﬂme sa¤lanmakla
birlikte bu hastalarda komorbid durumlar›n bulunmas› nedeni ile acil ünitelere
hemodiyaliz hastalar› daha s›k olarak baﬂvurmaktad›rlar.
Yöntem: Bu çal›ﬂmada 2009-2010 y›llar› aras›nda acil dahiliye poliklini¤imize
baﬂvuran 24590 hasta içersinden 50 kronik hemodiyaliz hastas› de¤erlendirilmiﬂtir.
Hastalar›n demografik verileri, baﬂvurudaki klinik ve laboratuar verileri, tan› ve
uygulanan tedavileri kaydedilmiﬂtir.
Bulgular: 1993-2009 y›llar› aras›nda SDBY nedeni ile kronik hemodiyaliz
program›na baﬂlam›ﬂ olan 50 hasta [22 erkek, 28 kad›n, ort. yaﬂ: 51±15 (1775) y›l] Acil Dahiliye Ünitesine toplam 61 kez baﬂvurmuﬂtur. Hastalar›n ortalama
hemodiyaliz tedavisinde olduklar› süre 38.2±47.8 (1-204) ayd›. Bir y›ll›k takip
süresinde ortalama 1.2 (1-6) baﬂvuru/hasta olmuﬂtu. S›ras› ile en s›k baﬂvuru
yak›nmalar›, ateﬂ [16 (%26.2)], halsizlik [16 (%26.2)], nefes darl›¤› [14 (%23)],
bulant› ve kusma [11 (%18)] ve kar›n ﬂiﬂkinli¤i [9 (%14.8)] idi (p<0.001). Hasta
baﬂvurular›n›n %36.1’i hemodiyaliz baﬂlad›ktan sonraki ilk y›l içersinde, %26.2’si
1-5. y›l aras›nda ve %13.1’i 5. y›ldan sonra idi (p<0.040). Hastalar›n tan›lar›
de¤erlendirildi¤inde en s›k tan› olarak diyaliz yetersizli¤i [n=18 (%29.5)] tespit
edildi (p<0.001). Di¤er s›k tan›lar enfeksiyon hastal›klar› [n=17 (%27.9)],
kardiyovasküler sistem hastal›klar› [n=10 (%16.4)], damar giriﬂ yolu problemleri
[n=6 (%9.8)] ve gastrointestinal sistem problemleri [n=5 (%8.2)] idi. En s›k
solunum sistemi enfeksiyonlar› tespit edildi [n=12 (%70.5)] (p=0.005). Hastalar›n
%65.6’s› ayaktan tedavi edilirken %34.4’ü yat›r›larak tedavi edildi (p=0.015).
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar›n›n acil birimlere baﬂvurmalar›na yol açana en
s›k nedenler diyaliz yetersizli¤i, infeksiyonlar ve kardiyovasküler sistem hastal›klar›d›r.
Gerekti¤inde her an hemodiyaliz tedavisinin uygulanabilece¤i merkezler olmas›
bu hasta popülasyonu için oldukça önemlidir.
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PS/HD-131

PS/HD-133

Tek Merkezde Nefroloji Taraf›ndan Yap›lan Giriﬂimler

Santral Venöz Kateterizasyona Ba¤l› Sol Brakiyosefalik Ven Perforasyonu

Duriye Deren Oygar
Lefkoﬂa Burhan Nalbanto¤lu E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar›, Nefroloji
Klini¤i, KKTC

Zeki Ayd›n1, Aziz Batu2, Meltem Gürsu1, Serhat Karada¤1, Emel Tatl›1,
Sami Uzun1, Filiz Tayfur1, Savaﬂ Öztürk1, Y›ld›ray Savaﬂ3, Rümeyza Kazanc›o¤lu1
1
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
3
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹stanbul

Kuzey K›br›s’ta yaﬂayan tüm toplumun diyaliz tedavisini ald›¤› tek merkezde 6
y›lda 260 hasta hemodiyalize, 45 hasta periton diyalizine al›nd›.
Yirmi üç hastaya, akut böbrek yetmezli¤i tan›s›yla hemodiyaliz tedavisi baﬂlan›rken,
237 hastaya kronik hemodiyaliz tedavisi baﬂland›. Bu hastalar›n 35’i (%14.8)
hemodiyaliz tedavisine arteriovenöz fistül ile baﬂlad›.
Bu süre içerisinde tümü nefroloji taraf›ndan 313 (208 juguler, 98 subklavian,
7 femoral) geçici hemodiyaliz kateteri tak›ld›. ‹kiyüz yirmi beﬂ geçici kateter ilk
kez hemodiyaliz tedavisi baslan›rken, 88'i ise kateter yetersizli¤i veya AVF yetersizli¤i
nedeniyle tak›ld›. Geçici kateter tak›lmas› sonucunda 2 kez hematom, 12 kez
tromboz, 5 kez enfeksiyon geliﬂti.
Kronik hemodiyaliz tedavisi baﬂlanan hastalar›n 25'ine (%10.5) nefroloji tarat›ndan
skopi alt›nda kal›c› kateter tak›ld›. ‹ki kez tromboz, 1 kez enfeksiyon geliﬂti.
Alt› y›l içerisinde 48 hastaya USG alt›nda nefroloji taraf›ndan renal biyopsi
yap›ld›. Bir kez biyopsi yetersiz geldi, bir kez hemodinamiyi bozmayan hematom
geliﬂti.
Sonuç olarak nefroloji bilim dal›nca giriﬂimler düﬂük komplikasyonla
gerçekleﬂtirilebilir.

PS/HD-132
Hemodiyalizde Hipotansiyon
Kemal Önen, Meyselon Artun, Murat Ataﬂ, Ayd›n Beydilli, Savc› Bayraktar
Bayraktar Diyaliz Merkezi, ‹stanbul
Hemodiyaliz s›ras›nda rastlanan komplikasyonlar aras›nda hipotansiyon iyi
bilinen bir gözlemdir. Genellikle hipertansiyon üzerinde durulurken hipotansiyona
yönelik yaklaﬂ›mlar azd›r. Hipotansiyonun, yaﬂ ay›r›m› yap›lmaks›z›n hastalar›n
%20-30 unda rastland›¤› bildirilmektedir (Diyaliz El Kitab› 4. Bask› 2010 John
T. Daugirdas)
Merkezimizde yaﬂlar› 50-80 aras›nda bulunan, 24 diyabetik ve 24 diyabetik
olmayan 48 kiﬂilik bir hasta grubunda, hipotansiyon veya belirgin arter bas›nc›
düﬂmesinin s›kl›¤›n› ve çeﬂitli parametrelerle iliﬂkisini inceledik. Bu bak›mdan
diyabetik ve diyabetik olmayanlarda ayr› ayr› ve toplu hipotansiyon insidans›
ve bunun prediyaliz a¤›rl›k de¤eri, diyaliz ile çekilen s›v› volümü ile sistolik
bas›nç düﬂme düzeyleri aras›ndaki iliﬂkiler ele al›nd›.
Bunlara göre; toplam grubun ortalama yaﬂ› 61,9± 8,50 olup diyabetiklerde
58,79± 8,04, diyabetik olmayanlarda ise 65±7,93 olarak hesapland›. Prediyaliz
a¤›rl›klar diyabetiklerde ortalama 76,90±13,52 diyabetik olmayanlarda 68,30±9,83
kg bulundu. Diyaliz süresinde çekilen s›v› volümleri diyabetiklerde 2,83±0,99
diyabetik olmayanlarda 2,20±0,51 kg olarak bulundu. Semptomlu arter bas›nc›
düﬂme de¤erleri; diyabetiklerde 20,64±17,91 diyabetik olmayanlarda 12,51±13,99
mmHg, tüm popülasyonda sistolik arter bas›nc› düﬂme insidans› %58,
diyabetiklerde %67, diyabetik olmayanlarda da %50 idi.
Bu bulgulara göre yap›lan istatistik analizde; sistolik arter bas›nç düﬂmesindeki
farkl›l›klar diyabetik ve diyabetik olmayanlarda istatistiksel anlaml› bulunmad›.
Buna karﬂ› çekilen s›v› miktar› ile ortalama arter bas›nç düﬂüﬂü aras›nda
diyabetiklerde pozitif yönde bir ba¤›nt› saptand› ve bu ba¤›nt› istatiksel anlaml›
bulundu (p<0,05). Diyabetik olmayanlarda bas›nç düﬂüﬂü ile çekilen s›v› miktar›
aras›nda pozitif bir ba¤›nt› varsa da istatistiki olarak anlaml› bulunamad›. Çekilen
s›v› miktar› bak›m›ndan diyabetiklerle diyabetik olmayanlar aras›ndaki fark
istatistiki olarak anlaml›d›r.
Bu sonuçlara göre incelenen popülasyonda hipotansiyon insidans› oldukça
yüksektir. Bunlar›n bir bölümü semptomsuz oldu¤undan dikkatten kaçmaktad›r.
Bu sonuçlar ilk bak›ﬂta nisbeten makul gibi gözüken 2 kg düzeyindeki s›v›
volümü azalmas›n›n prediyaliz a¤›rl›klar› yüksek olmayanlarda hipotansiyon
yaratabilece¤ini düﬂündürmektedir. Özellikle prediyaliz a¤›rl›¤› yüksek olmayan
ve s›v› volümü fazlal›¤›n›n belirgin semptomlar› bulunmayan iki diyaliz aras›ndaki
kilo fark›n›, s›v› çekimi için rehber almak sak›ncal› olabilir.
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Giriﬂ: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda damar giriﬂ yolu hayati öneme sahiptir.
Multipl damarsal sorunu olan hastalarda damar giriﬂ yollar› çeﬂitli komplikasyonlar
nedeniyle kullan›lmaz duruma gelebilmektedir. Burada multipl damarsal sorunu
olan hastada sol kal›c›-tünelli internal juguler ven (‹JV) kateteri tak›lmas› s›ras›nda
sol brakiyosefalik ven (SBSV) rüptürü geliﬂen bir olgu sunulmuﬂtur.
Olgu: Dört y›ld›r, 3/hafta kronik HD program›nda olan seksen iki yaﬂ›nda
bayan hasta nefes darl›¤› ﬂikayeti ile klini¤imize baﬂvurdu. Damar giriﬂ yolu
problemi nedeniyle 1 haftad›r HD’e giremeyen. Hastaya ultrasonografi (US)
k›lavuzlu¤unda sol internal juguler venden kal›c›-tünelli HD kateteri tak›ld›.
‹ﬂlem sonras› kateterin arter ve ven ucundan kan aspire edilemedi (primer
disfonksiyon). Çekilen postere-anterior (PA) (Resim 1) akci¤er grafisinde ve
bilgisayarl› tomografi anjiyografide (Resim 2) kateterin SBSV’den sa¤a do¤ru
ilerlemeyip ön mediastende seyir göstererek aort kapak düzeyinde ön mediastende
sonland›¤› görüldü, kanama-hematom saptanmad›. Fakat hastam›zda yayg›n
venöz trombozlar olmas› nedeniyle kanaman›n gerçekleﬂmedi¤i ve primer kateter
disfonksiyonun geliﬂti¤ini düﬂünüldü. Disfonksiyone olan kal›c›-tünelli kateteri
çekildi. Yayg›n santral venöz trombozlara ba¤l› multipl damar problemi olmas›
nedeniyle hastaya acilen laparoskopik periton diyalizi (PD) kateteri tak›larak,
PD’e geçildi. Genel durumu düzelen ve üremik bulgular› gerileyen hasta halen
PD poliklini¤imizden takip edilmektedir.
Tart›ﬂma: Multipl damarsal sorunu olan, yaﬂl› hemodiyaliz hastalar›nda
trombozlara ve damar duvar›n›n esnekli¤inin azalmas›na ba¤l› kateterizasyon
s›ras›nda perforasyon-rüptür daha kolay geliﬂmektedir. SBSV perforasyonu,
literatürde olgu bildirimleri tarz›nda, olup mortalitesi yüksek olan bir
komplikasyondur. Yüksek mortalite ve morbidite nedeniyle santral venöz
kateterler en son düﬂünülmesi gereken damar giriﬂ yolu olmal›d›r. AV fistüller
ise, SDBY hastalar›nda ilk düﬂünülmesi gereken damar eriﬂim yoludur ve
morbiditesi-mortalitesi en düﬂük olan damar giriﬂ yolu seçene¤idir. Kronik
böbrek hastalar›n›n daha erken evrelerde nefrologlara yönlendirilmeleri, damar
korunma aç›s›ndan ve fonksiyonel AV fistül oluﬂturulmas› aç›s›ndan önemlidir.

Resim 1. Postere-anterior akci¤er grafisi;
kateter sol brakiyosefalik venden sa¤a
do¤ru ilerlemeyip direk sol ventrikül
önüne do¤ru inmekte

Resim 2. Bilgisayarl› tomografi
anjiyografide, sol juguler bölgeden giriﬂ
yapan kateter ön mediastende seyir
göstererek aort kapak düzeyinde ön
mediastende sonlanmakta
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PS/HD-135

Tek Elden Yap›lan 1040 A-V Fistül Ameliyat›nda Venin Ekonomik
Kullan›m›, Korumas›, Yorum ve Neticeleri

Ayn› Kolda Birden Fazla Aç›lan, 242-A-V Fistülde, (Matüre Olmuﬂ
Damarlarda) Yeniden Hemodiyalize Girerken, Kateter ﬁart m›?

Mustafa Esentürk1, Murat Zengin2, Hakan Berktaﬂ2, Mercan Mutlu2, Yurdagül Akkoyun2,
Seval Ak›n Yavuz2
1
Malatya Devlet Hastanesi, Malatya
2
Özel Frersenius Güneydo¤u Diyaliz Merkezi

Mustafa Esentürk1, Murat Zengin2, Hakan Berktaﬂ2, Seher Yi¤it2, Gülzade Pekince2,
Neslihan Tarkan 2 , Yeliz Ayd›n 2 , Kas›m Ertürk 3 , Mustafa Kanbay 1
1
Malatya Devlet Hastanesi, Malatya
2
Özel Frersenius Güneydo¤u Diyaliz Merkezi
3
Özel Fresenius NefroMilidya Diyaliz Merkezi

Giriﬂ: Hastay› prediyaliz döneminde teﬂhis edip, A-V fistülü aç›p beklemek idealdir
(DOQI). Kateter maliyet, komplikasyonlar›n›n fazlal›¤› nedeniyle primer A-V
fistül ameliyat›ndan sonra, erken kanülasyonla, hemodiyaliz yap›labilirlili¤ini, bu
grubun, kateterle (Kontrol) grup ve prediyaliz grubuyla karﬂ›laﬂt›r›larak, gruplar›n,
fistül sa¤ kal›m›na, diyaliz yeterlili¤ine olan etkilerinini araﬂt›rd›k. Böylece minimal
travma, komplikasyon, mortalite, morbiditeyi ortaya koymay› amaçlad›k.
Bulgular: 15.01.2005-31.12.2009 Tarihleri aras›nda yapt›¤›m›z toplam 508
A-V fistül ameliyat›n›n 266 (%52.3) primerdi.
En küçük 12 en büyük 95 yaﬂ›nda (ortalama 60,7) d›r. Diyabetik 90 (%33.8)
vaka, non-diyabetik 176 (566.2)dir. Kad›n 112 (%42,1), erkek 154 (%57,9) Sa¤
122 (%45,9), sol 144 (%54,1) vakada kullan›lm›ﬂt›r. Snuff-box 27 (%10.2), BresciaCimino 201 (%75.5), ulnar-bazilik 1 (%o4), Antekubital 37 (%13.9) bölge seçilmiﬂ,
özetle vakalar›n 229 (%86.1) distalden, 37 (%13.9) proksimalden yap›lm›ﬂt›r.
Anastomozlar›n, uç-uç 1 (%05), uç-yan 4 (%1.5), yan-yana 261 (%98.1) yap›lm›ﬂt›r.
Yay›nlarda A-V fistül ömrü, 3 ay %84-98, 6 ay % 72-96, 12 ay % 68-95 gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda, primer A-V fistülden erken kanüle edilenlerin sa¤ kal›m ile, fistül
aç›lan, 1-6 ay kateterden diyalize al›nan vakalar›n fistüllerinde, takip süresinde,
farkl› ﬂekilde durma görülmüﬂtür. ‹ki grubun 3. y›ll›k mukayeselerinde, erken
kanulasyon lehine p=0,021 bulundu.
‹deal fistülde, diyaliz ak›m› yeterli, düﬂük komplikasyon oran›, uzun ömrü sahip,
kolay kanüle edilebilecek yüzeyde ve dolgunlukta olmas› tavsiye edilir, bunlara
azami dikkat gösterildi. Çal›ﬂmam›zda 0-24 saatte yeni fistülden diyalize al›nanlarla,
kontrol (kateterli)-grubu aras›nda, diyaliz yeterlili¤i (Kt/V ve URR) aç›s›ndan
önemli fark görülmemiﬂtir p>0,05).
Tart›ﬂma-Sonuç: A-V fistülde, debi ve dilatasyon yeterli ise, kurallara uygun
erken kullan›m, kateter ihtiyac›n› ve ölümcül komplikasyonlar›, maliyeti, mortalite,
morbiditeyi azalt›r. Diyabetiklerde, obez, kad›n ve çocuk hastalarda, 4-8 hafta
damar›n hipertrofiye olmas›n›n beklenmesi gerekir.
Çal›ﬂmam›zda, primer A-V fistülde DOQI kurallar›n›n süre hariç, tümüne uyup,
farkl› bir bak›ﬂ aç›s› yakalamak istedik, erken giriﬂ yap›lmas›na ra¤men sonuçlar›m›z›n
literatürlerle örtüﬂtü¤ünü gördük. Yorum için daha büyük seri ve uzun süreli
takipde mutlaka yarar vard›r.
2009 y›l› 2. yar›s›nda, FMC güneydo¤u (139 hastada 10 kateter) + MDH (44
hasta 0 kateter)=Toplam 183 hastada, 173 A-V fistül (%94.5), 10 kateter (%5.5),
greft yok.
ﬁekil 1. A-V fistül lokalizasyonu

Giriﬂ: Eski fistülünden dolay›, haz›r, matüre olmuﬂ venlere, tekrar A-V fistül
aç›ld›¤›nda, acil vakalarda erken kanülasyonla hemodiyalize al›nmalar›, bunlar›n
kateterli (kontrol) grupla mukayeseleri incelenmiﬂtir.
Materyal-Metot: 15.01.2005-31.12.2009 tarihleri aras›nda, yaklaﬂ›k 5 y›ll›k
sürede yapt›¤›m›z toplam 508 A-V fistül vakas›ndan, 242 (%47.6) ayn› kolda
birden fazla aç›lm›ﬂ A-V fistüllerin takibi yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Hastalar›n en küçü¤ü 18, en büyü¤ü 85, ortalama yaﬂ 58,2 149
(%61.6) erkek, 93 (%38.4) kad›nd›r. Vakalar›n 68 (%28.1) diyabetik, 174 (71.9)
non-diyabetiktir. Sa¤ koldan 93 (%38.4) sol koldan 149 (%61.6) vakaya fistül
aç›lm›ﬂt›r. Snuff-box primer A-V fistül seçene¤i oldu¤undan çal›ﬂmam›zda
al›nmam›ﬂt›r. Brescio-cimino 167 (%69,0), ulnar bazilik 6 (%2,5), antekubital
69 (%28,5) yap›lm›ﬂt›r. Düzgün ve göreceli 17-18 cmlik sefalik vene tek ameliyat›n
yap›lmas›n›, damar israf› olarak düﬂünmekteyiz. Önkol sefalik veni bresciacimino bölgesi üçe bölünmüﬂ, bersc-cim (distal) %9,6 bresc-cim (mid) (%50.9)
bresc-cim (proksimal) %39,5 vakaya yap›lm›ﬂt›r. Teknik olarak hastalara, Uçyan 6 (%2.5), yan-yana 236 (%97,5) vakaya yap›lm›ﬂt›r.
Tart›ﬂma: Kateter tak›lmayarak, maliyet ve komplikasyonlar› en aza indirmek,
erken kanulasyonda yeni fistülü az travmatize ederek, pompa h›z›n› düﬂük tutup,
tansiyonu düﬂürmemek hedef olmal›d›r.
Daha önce fistül aç›lm›ﬂ, kullan›lm›ﬂ, damarlar geliﬂip olgunlaﬂm›ﬂt›r, ayn›
koldan yeni aç›lan fistül için, tekrar her vakaya kateter tak›larak, damarlar›n
geliﬂmesini beklemenin gereksiz oldu¤unu düﬂündü¤ümüzden, yeni fistüle erken
kanulasyon yap›lanlarla, konrol (Kateter+fistül) grubun, fistül ömürlerini mukayese
ettik. Çok az say›da her bölgeden Doppler ultrason yap›labildi.
Sonuç: Kateterle beraber fistül aç›lan, önceleri kateterle diyaliz yap›lan grup ile,
kateter tak›lmadan fistül aç›lan ve erken kanülasyonla hemodiyalize al›nan
grubun mukayesesinde, 0-24 saatlik grubun lehine p=0.00023 anlaml›
bulunmuﬂtur. Kateterli grupun fistüllerinde dramatik bir durma gözlenmiﬂtir.
Kateterli grup ile erken fistül griﬂi yap›lan hastalar›n Kt/V ve URR parametrelerinde
p>0.05 bulunmuﬂtur.
Bu tedaviyi önerebilmek için, daha fazla say›da hasta grubuna, daha geniﬂ
kapsaml› ve uzun süreli, retrospektif ve prospektif çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Tablo 1.
‹lk diyalize
0-3 saat
baﬂlama

4-24 saat

katater

Bekleyebilir Prediyaliz
(2-7 gün)
2hf-6ay

Baﬂar›s›z yada
takip edilemeyen

Vaka say›s› 28

62

95

42

9

9

Yüzde %

25.6%

39.3%

17.4%

3.7%

2.4%

11.6%

En erken diyalize ba¤lanan 4.cü dakikada, en geç ba¤lanan ise 6 ay d›r. 0-24 saatte 90 vaka (%37.2), ilk
7 günde 132 vaka (%54.6) katatersiz, yeni fistülünden erken kanulasyonla hemodiyalize al›n›p takip
edilmiﬂtir.

Tablo 2. Fistül Survisi

ﬁekil 2. A-V fistül oranlar›
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PS/HD-136

PS/HD-137

Sistemik Amibidozu Olan ‹dame Hemodiyaliz Hastalar›nda Arteriyovenöz
Fistül Sonuçlar›n›n Amiloidozu Olmayanlar ile Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Bulgular: Çal›ﬂmam›z 15.01.2005-31.12.2009 tarihleri aras›nda, yap›lan, 508
A-V fistül ameliyat›n› kapsamaktad›r. Bunlar›n, ilk diyalize al›nma süreleri,
etkinlikleri ve fistül sa¤ kal›mlar› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yaﬂlar›, 12–95 aras›nda (ortalama 59.4), 303 (%59.6) erkek, kad›n 205 (%40.4).
Sa¤ koldan 215 (%42,3), Sol koldan (non-dominant) 293 (%57,7) vakaya fistül
aç›lm›ﬂt›r. Snuff-box 27 (%5..3), ulnar-bazilik 7 (%1.4), Brescia-cimino 367
(%72.2), antekubital 107 (%21,1) vakaya yap›lm›ﬂt›r. Tüm vakalar›n %78,9
distalden, %21,1 proksimalden aç›lm›ﬂt›r. Uc-uc 1 (%0.2), uç-yan 10 (%2,0),
yan-yan 497 (%97,8) dir.
Tart›ﬂma: Fistül giriﬂlerinde, rutin klinik ven haritaland›r›lmas› yap›lmal›d›r
(4,16). Fistülün uza¤›ndan arter, di¤er kolu ven yaparak minimal travmay›
hedeflemek, pompa h›z›n› düﬂük tutmak, tansiyon düﬂürmemek önemlidir.
Aksine kateter takmakla maliyeti artt›r›p, erken dönemde ölümcül
komplikasyonlara, geç dönemde santral venöz stenozlara, fistül ﬂans›n› yitirmiﬂ
ödemli kollara neden olunabilir. 14,16), DOQI k›lavuzunda diyalize hasta
al›m›nda, primer fistüllerin 2-4 hafta aras›nda bekletilmesi tavsiyesi vard›r, ancak
acil ve iyi fistül durumunda erken kanülasyon olabilece¤ine dair yay›nlar da
vard›r (3,4). Yay›nlarda, A-V fistül ömrü, % 84--96 3 ay, % 72-95 6 ay, % 6893 1.y›l gösterilmiﬂtir (14,15). Bizim çal›ﬂmam›zda, fistüle giriﬂ süresi, sa¤-kal›m›
tabloda gösterilmiﬂtir. P=0.000026, 3 y›lda p=0.00003 bulunmuﬂ, erken fistül
giriﬂi, ve bekleyebilir grubu katetere göre fistül ömrü bak›m›ndan daha iyi
bulunmuﬂtur. p<0.05. 1. grubun (61), 2 grubun (46) hastan›n diyaliz yeterlili¤inde
Kt/V ve URR parametrelerinin mukayese edilmiﬂ p>0.05 fark bulunmam›ﬂt›r.
Çok az say›da, güçlüklerle önkola yapt›rabildi¤imiz Doppler ultrasonu istatistik
yapabilecek say›da de¤ildi.
Sonuç: A-V fistülde fonksiyon iyi, debi ve dilatasyon yeterli ise, kurallara uygun
erken kullan›m, kateter ihtiyac›n›, dolay›s›yle ölümcül komplikasyonlar› mortalite
ve morbiditeyi azalt›r, yüksek aç›kl›k oran›, düﬂük maliyet olur.

Yalç›n Solak1, Memduh Caymaz2, Hüseyin Atalay1, Kültigin Türkmen1, Orhan
Özbek3,
Niyazi Görmüﬂ4, Halil Zeki Tonbul1
1
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Konya
3
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Konya
4
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dal›, Konya
Amaç: Sistemik amiloidoz ailevi Akdeniz ateﬂininde aralar›nda bulundu¤u pek
çok kronik inflamatuar duruma ba¤l› olarak geliﬂmektedir ve iyi tan›nan bir
hemodiyaliz (HD) sebebidir. Amiloid damar duvar› ve çevresine birikerek
vaskülopati ve hipotansiyona neden olur. Bu iki durumda fistül baﬂar›s›n›
belirleyen önemli etkenlerdendir. Literatürde amiloidozun arteriovenöz fistül
(AVF) baﬂar›s›na etkisini inceleyen herhangi bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Bu
çal›ﬂmada amiloidozu olup idame hemodiyaliz yap›lmakta olan hastalarda, AVF
sonuçlar› ve hemodinami, amiloidozu olmayanlarla mukayese edildi.
Yöntem: Kesitsel çal›ﬂmam›za sistemik amiloidozu olup idame HD alan 20
hasta ile amiloidozu olmayan 20 idame HD hastas› dahil edildi. Çal›ﬂma
grubundaki amiloidozlu hastalar›n tan›lar› fakültemizde ya da d›ﬂ merkezde renal
biyopsi yap›larak konmuﬂtu. Hiçbirinin amiloid alt tipi belirlenmemiﬂti. Tüm
hastalar AVF’den en az 3 ayd›r HD’ye girmekteydi. AVF’leri fakültemizde
aç›lm›ﬂt›. Kontrol gurubu hastalar› da en az 3 ayd›r AVF’den HD’ye girmekteydi.
Bu hastalar›n da fistülleri fakültemizde aç›lm›ﬂt›. Çal›ﬂma ve kontrol gruplar›
yaﬂ, cinsiyet, vücut kitle indeksi, SDBY süresi, HD süresi, diabetes mellitus,
hipertansiyon ve kardiyovasküler hastal›k varl›¤›, diyaliz yeterlili¤i, idrar miktar›,
son üç interdiyalitik kilolar›n ortalamas›, son 3 aydaki diyalizdeki hipotansiyon
say›s›, ejeksiyon fraksiyonu, CaxP çarp›m›, AVF’nin dominant ya da nondominat
kolda olmas›, AVF’nin yeri (el bile¤i, ön kol, antekubital bölge, üst kol), AVF
debisi ve AVF için yap›lan giriﬂim say›s› bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Her iki grubun demografik, klinik özellikleri ve fistül parametreleri
tablo 1'de gösterilmiﬂtir. AVF aç›lma say›s›, lokalizasyonu, fistül Doppler
parametreleri, ve diyaliz hipotansiyonu aç›s›ndan her iki grup aras›nda fark
tespit edilmedi.
Sonuç: Çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›, genel inan›ﬂ›n aksine amiloidozlu hemodiyaliz
hastalar›n›n
daha hipotansif olmad›¤› ve bu hastalarda AVF sonuçlar›n›n daha
Tablo 1. Çal›ﬂma ve kontrol grubu fistül özellikleri ve demografik klinik özellikler
kötü olmad›¤›n› gösterdi.
Amiloidi olan HD hastas›

Kontrol

p

Yaﬂ

35.5±10.6

42.5±15.4

0.06

Cinsiyet (E/K)

12/8

10/10

0.525

Diabetes Mellitus

0/20

2/18

0.147

Hipertansiyon

9/11

10/10

0.752

Kardiovasküler hastal›k

2/18

1/19

0.548

Vücut kitle indeksi

21.2±3

24.3±5.1

0.326

AVF debisi

1084±875

845±466

0.665

AVF için giriﬂim say›s›

1.7±1.26

2.65±2.06

0.83

Son 3 interdiyalitik kilolar›n ortalamas›

2.3±0.9

2.2±1

0.921

Son 3 aydaki diyalizdeki hipotansiyon say›s›

2.3±3.6

1.3±2.4

0.23

Tablo 1. Diyalize giriﬂ süreleri
Tüm (Ard›ﬂ›k) 508 hastan›n ilk diyalize giriﬂ süreleri
Giriﬂ süreleri 0-3 saat 4-24 saat Kateter

Bekleyebilir Prematürasy Prediyaliz
2-7 gün
1hf-1ay
6 Ay

Baﬂar›s›z, takip
edilemeyen

Vaka say›s› 69

103

202

84

17

24

9

Vaka yüzdesi %13.6

%20.3

%39.8

%16.5

%3.3

%4.7

%1.8

En erken diyalize al›nan 4.cü dakika, en geç 6 ay kateter ilk 24 saatte 172 (%33.9) hastaya,
‹lk 7 günde 256 (50.4) hastaya, yeni fistülünden katetersiz hemodiyalize al›nm›ﬂt›r.
Tablo 2. Fistül ömrü

PS/HD-137
Ard›ﬂ›k, 508 A-V Fistül Ameliyat›nda, Fistül Veninin Ad›m Ad›m Kullan›m›,
Vasküler Giriﬂ, Diyaliz Yeterlili¤i ve Fistül Ömrünün Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Mustafa Esentürk1, Hakan Berktaﬂ2, Murat Zengin2, Seher Yi¤it2, Nüvit Tahtal›1,
Saim Yolo¤lu3, Baran Karataﬂ4, Sema Gürbüz2
1
Malatya Devlet Hastanesi, Malatya
2
Özel Fresenius Güneydo¤u Diyaliz Merkezi
3
‹nönü Üniversitesi ‹statistik Anabilim Dal›, Malatya
4
Siyami Hersek Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
Amaç: A-V fistüller, SDBY tedavisinde, ekonomik, kullan›m› kolay, uzun
ömürlü, alt›n standart vasküler giriﬂ yoludur. AVF kullan›m›n› üst düzeye
ç›karmak, greft, kateter kullan›m›n› en aza indirmek, böylece, mortalite, maliyeti
azaltmakt›r. DOQ‹ k›lavuzu kurallar›n›n, bekleme süresi d›ﬂ›ndaki önerilerine
uyarak farkl› bir bak›ﬂ aç›s›n› gözettik.
A-V fistülleri, retrospektif olarak inceledik, prospektif olarak takibine devam
etmekteyiz, venin ameliyatta, ekonomik, ad›m ad›m kullanmas›n›, müsrifce
harcanmamas›n› amaçlad›k.
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PS/HD-138

PS/HD-139

Diyabetik (158) ve Non-Diyabetik (350) A-V Fistüllerde, Damarlar›n
Ekonomik Kullan›m›, Giriﬂ Yollar›, Zaman›, Diyaliz Yeterlili¤i ve Fistül
Ömrünün Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

266 Primer A-V Fistül Veninin Ekonomik Kullan›m›; Erken ve Geç
Kanulasyonun, Diyaliz Yeterlili¤i ve Fistül Survisine Etkisinin Araﬂt›r›lmas›

Mustafa Esentürk1, Hakan Berktaﬂ2, ﬁükran Apo2, Seher Aslan2, Fatih O¤uz1,
Cengiz Çolak3
1
Malatya Devlet Hastanesi, Malatya
2
Özel Frersenius Güneydo¤u Diyaliz Merkezi
3
‹nönü Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal›, Malatya
Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i tedavisinde A-V fistül, ekonomik, kullan›m›
kolay ve uzun ömürlü seçenek, alt›n standart vasküler giriﬂ yoludur. Hastan›n
prediyaliz döneminde fistülünü açmak idealdir. Amac›m›z, A-V fistül kullan›m›n›
üst düzeye ç›karmak, greft ve kateter kullan›m›n› asgariye indirmek, böylece
mortalite, maliyeti azaltmakt›r. DOQI kurallar›n›n, bekleme süresi d›ﬂ›nda, tüm
önerilerine uyarak, farkl› bir bak›ﬂ aç›s›n› amaçlad›k.
Gelece¤e ›ﬂ›k tutmak amac› ile, A-V fistül damarlar›, ekonomik kullan›lm›ﬂ,
prospektif olarak incelenmiﬂ, takibine devam edilmiﬂ, erken fistül giriﬂinin
yap›lmas› ile, diyaliz yeterlili¤i, fistülün sa¤-kal›m aç›s›ndan önemleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bulgular: 15.01.2005-31.12.2009 tarihleri aras›nda yap›lan toplam 508 A-V
fistül ameliyat› yap›lm›ﬂt›r. Bunlar›n 158 (%31.1) diyabetik, 350 (%68,9) nondiyabetiktir.
Tart›ﬂma: A-V fistüller, komplikasyon oran› düﬂük, estetik, bir müdahaledir.
Fistülden yeni giriﬂ yap›l›rken; ven haritas› ç›kar›l›r, fistülün uza¤›ndan arter
giriﬂi, veni di¤er koldan verilir, pompa h›z› düﬂük tutulup, tansiyonun
düﬂürülmemesi sa¤lan›r. Kateter kullanmakla maliyet artar, ölümcül
komplikasyonlar, santral venöz stenozlar› ve ödemli kollar oluﬂur. Diyabetik
hastalarda fistül ömrü, 0-24 saat erken kanülasyon grubunda, 3 y›lda p=0.139
bulunmuﬂtur. Non-diyabetik hastalardada, 0-24 saatte erken fistül giriﬂi yap›lanlr›n
fistül ömrü 3 y›lda p=0.007, anlaml› p<0.05 bulunmuﬂtur.
Sonuç: Kt/V ve URR de¤erleri aç›s›ndan; ‹lk 24 saatte erken kanüle edilenlerle,
kateter ve bekleyebilir grupdaki diyabetik ve non diyabetik hastalar›n mukayeseleri
p>0,05 (anlaml› de¤il) bulundu.
A-V fistülde fonksiyon iyi, debi ve dilatasyon yeterli ise, kurallara uygun erken
kullan›m, kateter ihtiyac›n›, ölümcül komplikasyonlar›, mortalite ve morbiditeyi
azalt›r, yüksek aç›kl›k oran›, düﬂük maliyet olur. Tavsiye edebilmek için büyük
serilere ve daha uzun süreli takiplere ihtiyaç vard›r.
Tablo 1. Fistül türleri
YAﬁ

C‹NS‹YET

ek eb ort e
Diyabetik

k

F‹STÜL KOLU
sa¤

sol

LOKAL‹ZASYON

AMEL‹YAT TEKN‹⁄‹

Snuff- bresc- ulna- ante- ucbox cim bazilik cub uc

9
115 0
71
70
88
17 85 62,0 87
55.1% 44.9% 44.3% 55.7% 5.7% 72.8% 0.0%

205 18
252 6
Non-diyabetik 12 95 58,2 216 134 145
61.7% 38.3% 41.4% 58.6% 5.2% 72.1% 1.8%

34
0%
21.5%

uc- yan
yan yan
2
156
1.3% 98.3%

73
1
8
341
20.9% 0.3% 2.3% 98.7%

Mustafa Esentürk1, Hakan Berktaﬂ2, Nazl› Seher Y›ld›z2, Nurgehan ﬁen2, Tuna ‹nam
Çetin1, Saim Yolo¤lu3
1
Malatya Devlet Hastanesi, Malatya
2
Özel Frersenius Güneydo¤u Diyaliz Merkezi
3
‹nönü Üniversitesi ‹statistik Anabilim Dal›, Malatya
Giriﬂ: Hastay› prediyaliz döneminde teﬂhis edip, A-V fistülü aç›p beklemek
idealdir (DOQI). Kateter maliyet ve komplikasyonlar›n›n fazlal›¤› nedeniyle
primer cfistül ameliyat›ndan sonra, erken kanülasyonla, hemodiyaliz yap›labilirlili¤ini,
bu grubun, kateterle (Kontrol) grup ve prediyaliz grubuyla mukayese edilerek,
gruplar›n, fistül sa¤-kal›m›na, diyaliz yeterlili¤ine olan etkilerini araﬂt›rd›k. Böylece
minimal travma, komplikasyon, mortalite, morbiditeyi amaçlad›k.
Bulgular: 15.01.2005-31.12.2009 tarihleri aras›ndaki toplam 508 A-V fistül
ameliyat›n›n 266 (%52.3) primerdi.
En küçük 12 en büyük 95 yaﬂ›nda (ortalama 60,7) d›r. Diyabetik 90 (%33.8)
vaka, non-diyabet 176 (566.2)dir. Kad›n 112 (%42,1), erkek 154 (%57,9) Sa¤
122 (%45,9), sol 144 (%54,1) vakada kullan›lm›ﬂt›r. Snuff-box 27 (%10.2),
Brescia-Cimino 201 (%75.5), ulnar-bazilik 1 (%o4), antekubital 37 (%13.9) bölge
seçilmiﬂ, özetle vakalar›n 229(%86.1) distalden, 37(%13.9) proksimalden
yap›lm›ﬂt›r. Anastomozlar›n, uc-uc1(%05), uc-yan 4(%1.5), yan-yana 261(%98.1)
yap›lm›ﬂt›r
Tart›ﬂma: Yay›nlarda A-V fistül ömrü, 3 ay %84-98, 6 ay % 72-96, 12 ay % 6895 gösterilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda, primer A-V fistülden erken kanule edilenlerin
sa¤-kal›m› ile, fistül aç›lan, 1-6 ay kateterden diyalize al›nan vakalar›n fistüllerinde,
takip süresinde, farkl› ﬂekilde durma görülmüﬂtür. ‹ki grubun 3. y›ll›k
mukayeselerinde, erken kanülasyon lehine, p=0,021 bulundu.
‹deal fistülde, diyaliz ak›m› yeterli, düﬂük komplikasyon oran›, uzun ömrü sahip,
kolay kanüle edilebilecek yüzeyde ve dolgunlukta olmas› tavsiye edilir, bunlara
azami dikkat gösterildi. Çal›ﬂmam›zda 0-24 saatte yeni fistülden diyalize al›nanlarla,
kontrol (kateterli)-grubu aras›nda, diyaliz yeterlili¤i (Kt/V ve URR) aç›s›ndan
önemli fark görülmemiﬂtir. p>0,05).
Sonuç: AVF de, debi ve dilatasyon yeterli ise, kurallara uygun erken kullan›m,
kateter ihtiyac›n› ve ölümcül komplikasyonlar›, maliyeti, mortalite, morbiditeyi
azalt›r. Diyabet, obez, kad›n ve çocuk hastalarda, 4-8 hafta damar›n hipertrofiye
olmas›n›n beklenmesi gerekir.
Çal›ﬂmam›zda, primer A-V fistülde DOQI kurallar›n›n süre hariç, tümüne uyup,
farkl› bir bak›ﬂ aç›s› yakalamak istedik, erken giriﬂ yap›lmas›na ra¤men sonuçlar›m›z›n
literatürlerle örtüﬂtü¤ünü gördük. Yorum için daha büyük seri ve uzun süreli
takipde mutlaka yarar vard›r.
2009 y›l› 2. yar›s›nda, FMC güneydo¤u (139 hastada 10 kateter) + MDH (44
hasta 0 kateter)=Toplam 183 hastada, 173 A-V fistül (%94.5), 10 kateter (%5.5),
greft yok.
ﬁekil 1. Pimer A-V fistül oranlar›
PR‹MER A-V F‹STÜL ORANLARI

ﬁekil 1. Diyabetik ve non diyabetiklerde kateter oranlar›

94,5%

88,2%
74,2%

D‹YABET VE NON-D‹YABET F‹STÜL
KATETER ORANI % (FMC+MDH 240 Hasta)

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

96,6%
100,0%

80,0%

84,6%
60,0%

ABD

40,0%

NON-D‹YABET‹K

15,4%
0,0%

Primer 266 A-V fistül hastas›n›n ilk diyalize giriﬂ zaman›, say› ve yüzdesi

D‹YABET‹K

KATETER
AV-F‹STÜL

ﬁekil 2. Diyabetik fistül sa¤-kal›m

Giriﬂ süresi

Bekleyebilen Pre-maturasyon,
0-3 saat 4-24 saat Kateter 2-7 gün
pre-diyaliz 2haft-6ay

Vaka say›s›

41

Vaka yüzdesi 15.4

158 Diabetik A-V fistül Survisi

97.8
92.9

%

85.9

92.3

71.4

85.2
67.5

60

64.3
50
44.5

40
39.1
20

22.2

0
1.AY

6.AY
‹lk 24 Saat

1.YIL
Kateter

42

107

41

32

3

15.8

40.2

15.4

12.1

1.1

Tablo 2. Primer fistül ömrü

87.5

92.9
76.9

Baﬂar›s›z,Takip
Edilemeyen

En erken 14.cü dak, en geç 6 ay kal›c› kateter
ilk 24 saat’te 83 (%31.2) hastaya,
‹lk 7 günde, 124 (%46.6) yeni ve primer fistülünden katetersiz hemodiyalize al›nm›ﬂt›r.

120

80

MALATYA FMC+
DEVL. HAST 2009
2.yar›y›l (183 Hasta)

Tablo 1.

20,0%

100

AVRUPA

3,4%

2.YIL
Bekleyebilir Grup (2-7 gün)

‹LK D‹YAL‹Z ﬁEKL‹
VE ZAMANI

1.AY

6.AY

1.YIL

2.YIL

3.YIL

‹lk 24 saatte erken fistül giriﬂi

%93.6

%89.6

%81.3

%63.8

%55.3

(Katetersiz) 83 vaka

p=0.057

Geç fistül giriﬂi (KateterliKontrol grup 107 vaka

%84.5

%79.3

%71.1

%45.7

%28.6

%92.1

%89.5

%78.8

%66.7

%56.3

3.YIL

Bekleyebilen (2-7Gün) grubu 41 vaka

p=0.238
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p=0.138

p=0.401

p=0.021

p=0.057
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PS/HD-140

PS/HD-141

Hemodiyaliz Fistüllerinin Amplatzer Vasküler T›kac› ile Perkütan
Embolizasyonu

Bulgular: Grup 1’de kad›n/erkek oran› 26/35, yaﬂ ortalamas› 45,8±15,6 y›l
iken grup 2’de kad›n/erkek oran› 20/23, yaﬂ oran› ise 43,3±13,3 y›l olarak
bulundu ve her iki grup aras›nda fark yoktu (p=0,841 ve p=0,086). Gruplar›n
biyokimyasal ve hematolojik parametreleri ile kan bas›nc› de¤erleri tablo 1’de
özetlendi. Gruplar aras›nda sistolik kan bas›nc›nda (SKB) istatistiki anlaml› fark
saptand› (p=0,043). SAPD hastalar›nda serum ürik asit düzeyleri HD hastalar›nda
oldu¤undan daha düﬂük idi; 5,82±1,16 mg/dL’eye karﬂ›n 8.05±1,95 mg/dL
(p<0,001). Serum ürik asit düzeyleri ile SKB aras›nda korelasyon saptanmad›
(p=0,153).
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda SAPD hastalar›nda serum ürik asit düzeylerinin daha
düﬂük oldu¤unu saptad›k ve bu tedavi modalitesi kardiyovasküler riski azaltmada
daha etkin olabilir.

Burçak Gümüﬂ1, Ergun Parmaks›z2, Yusuf Ziya Benekli1, Gökçen Gökcan2, Özlem Ci¤erli2,
Ali Köse2, Nesrin Usta2, Nurhan Acar2
1
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› 21 hastal›k bir hasta grubunda Amplatzer vasküler
t›kac› (AVT) ile hemodiyaliz fistüllerinin endovasküler yolla kapat›lmas›n›n
sonuçlar›n› ortaya koymakt›r. Bu literatürde AVT ile tedavi edilen k›sa ve orta
dönem sonuçlar› ile birlikte en geniﬂ hasta popülasyonudur.
Gereç-Yöntem: Ocak 2008 ve Ekim 2009 tarihleri aras›nda 11 kad›n ve 10
erkek hastan›n 21 fistülüne endovasküler oklüzyon iﬂlemi uyguland›. Hasta
popülasyonunun ortalama yaﬂ› 63.5 olup, 38-78 aras›nda de¤iﬂmektedir. Damar
eriﬂimi kapat›lmas›nda temel endikasyonlar 2 hastada hiperdinamik kalp
yetmezli¤i, 5 hastada deri ülserasyononu ve nipple’›n eﬂlik etti¤i yüksek ruptür
riski, 7 hastada endovasküler yolla rekanalize edilememiﬂ santral venöz oklüzyon,
2 hastada diyalize ba¤l› çalma sendromu ve 5 hastada iyileﬂmeyen ülser ve
nekrozun eﬂlik etti¤i kritik el iskemisidir.
Sonuçlar: Tek bir AVT hastalar›n 18 inde oklüzyon için yeterli oldu. 3 vakada
2. bir AVT ye gerek duyuldu (2, 6 ve 14 nolu hastalar). AVT II fistülün geniﬂ
çap›na ve kompleks anatomisine ba¤l› olarak 3 hasta da kullan›ld› (1,13 ve 16
nolu hastalar). Baﬂka bir embolizan ajana ihtiyaç duyulmad›. Giriﬂim sonras›nda
iﬂleme ba¤l› komplikasyon izlenmedi. Ortalama takip süresi 13.5 ay olup 5 ila
24 ay ras›nda de¤iﬂmektedir.
Çıkarım: Çal›ﬂmam›z k›sa ve orta dönem sonuçlar›yla, anlaml› say›da bir hasta
popülasyonunda fistül oklüzyon tedavisinde AVT I ve II sonuçlar›n› ortaya
koyan ilk çal›ﬂmad›r. AVT hemodiyaliz fistüllerinin oklüzyon tedavisinde cerrahi
d›ﬂ›nda seçilmiﬂ hasta popülasyonunda kullan›labilecek güvenli ve etkin bir
araçt›r.

Tablo1. Gruplar›n biyokimyasal ve hematolojik parametreleri ile kan bas›nc› de¤erleri
Parametre

Grup 1 (n:61)

Grup 2 (n:43)

p

SKB (mmHg)

139,5±19,5

132,5±12,5

0,043

DKB (mmHg)

83,1±9,9

81,3±8,6

0,361

Hemoglobin (g/dL)

10,9±1,0

11,6±1,3

0,004

Albümin (g/dL)

3,8±1,3

3,7±1,1

0,656

Total kolesterol (mg/dl)

174,0±47,2

173,3±41,3

0,082

Kalsiyum (mg/dL)

8,5±0,5

8,9±0,6

0,003

Fosfor (mg/dL)

5,4±0,9

4,9±1,0

0,012

PS/HD-142
Diyaliz Hastalar›nda Uzun Dönemde Aort Nab›z Dalga H›z›n› Art›ran
Faktörler
Sim Kutlay, Gökhan Nergizo¤lu, ﬁehsuvar Ertürk, Kenan Ateﬂ, Bülent Erbay, Oktay Karatan
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

PS/HD-141
Son Dönem Böbrek Yetersizli¤inde Diyaliz Modalitesinin Serum Ürik Asit
Düzeyi Üzerine Etkileri
Hasan Kayabaﬂ›1, Zülfükar Y›lmaz2, Yaﬂar Y›ld›r›m1, Sedat Üstünda¤3, Ali Kemal
Kadiro¤lu1, Saniye ﬁen3, Mehmet Emin Y›lmaz1
1
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r.
2
Diyarbak›r Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Diyarbak›r
3
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Edirne
Amaç: Epidemiyolojik çal›ﬂmalara göre yüksek serum ürik asit düzeyleri böbrek
hastal›¤›, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastal›klar için ba¤›ms›z bir risk
faktörü olarak kabul edilmektedir. Ürik asite ba¤l› geliﬂen doku hasar›n›n
mekanizmas› tam olarak bilinmemektedir. Bu çal›ﬂmada renal replasman tedavisi
görmekte olan son dönem böbrek yetersizli¤i (SDBY) hastalar›nda hemodiyaliz
(HD) ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisinin serum ürik asit
düzeyleri üzerine etkilerini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Materyal-Metot: En az bir y›ld›r diyaliz tedavisi almakta olan 104 non-diyabetik
hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n 61’i HD, 43’ü SAPD hastas› olup, tümünde
diyaliz yeterlili¤i sa¤lanm›ﬂt›. Kan örnekleri, bir gece açl›k sonras› HD hastalar›nda
seans öncesi, SAPD hastalar›nda ise de¤iﬂim öncesinde al›nd›. Rutin biyokimyasal,
hematolojik parametreler ve serum ürik asit düzeyleri çal›ﬂ›ld›. Hastalar diyaliz
modalitelerine göre iki gruba ayr›ld›; Grup 1: HD, Grup 2: SAPD ve gruplar
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
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Kardiovasküler hastal›k diyaliz hastalar›nda ölüm nedenlerinin baﬂ›nda yer
almaktad›r. Aortik elastikiyet kayb›n› iﬂaret eden artm›ﬂ nab›z bas›nç dalga
h›z›(NBH) son dönem böbrek yetersizli¤i olan hastalarda kardiovasküler ölümün
ana belirteçlerinden biridir. Kesitsel olarak diyaliz hastalar›nda karotid-femoral
nab›z bas›nç dalga h›z›n› (cfNBH) etkileyen faktörler daha önce s›k olarak
çal›ﬂ›lm›ﬂsa da uzun dönemde farkl› diyaliz modalitelerinde cfNBH’n› art›ran
faktörler ayd›nlat›lamam›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda; hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalar›ndaki aortik esnekli¤i
h›zland›ran faktörleri belirlemek üzere, 97 hemodiyaliz (32K/65E) ve 67 periton
diyalizi (28K/39E) hastas› 2 y›l süreyle takip edildi. Bazalde cfNBH tonometrik
olarak ölçüldü ve baz› klinik parametreler (diabetik durum, kardiovasküler
hastal›k ve periferik arter hastal›¤› varl›¤›) de¤erlendirildi. cfNBH 2 y›ll›k takip
süresince y›ll›k ölçülerek, de¤iﬂiklikler kaydedildi. Hemodiyaliz hastalar›n›n
48’inde (%49), periton diyaliz hastalar›n›n 51’nde (%76) cfNBH’nda art›ﬂ
saptand› (p<0.05). Hemodiyaliz hastalar›nda y›ll›k cfNBH’ deki art›ﬂla ilintili
bulunan faktörler yaﬂ, diabetik durum, serum albumin düzeyi, hs C-reactive
protein (CRP) ve interdiyalitik kilo art›ﬂ› iken; periton diyaliz hastalar›nda yaﬂ,
diabetik durum, diyaliz süresi, serum albümin düzeyi, hsCRP, diyalizat/ plazma
(D/P) kreatinin (4 saatlik de¤iﬂim) y›ll›k cfNBH art›ﬂ› ile iliﬂkili bulundu. Çoklu
regresyon analizde yaﬂ (beta=0.41;p<0.01), diabetik durum (beta=0.21; p,0.05)
ve yüksek interdiyalitik kilo art›ﬂ› (beta=0.62;p,0.01) hemodiyaliz hastalar›ndaki
cfNBH art›ﬂ›n›n ba¤›ms›z belirleyicileri iken; periton diyaliz hastalar›ndaki
ba¤›ms›z belirleyiciler yaﬂ (beta=0.32;p<0.05), serum albümin düzeyi
(beta=0.57;p<0.01) ve D/P kreatinin (beta=0.38;p<0.05) olarak saptand›. Y›ll›k
de¤iﬂikli¤i > 0.25 ms(-1) olan hastalarda en önemli belirleyicinin her iki grupta
da serum albümin düzeyi oldu¤u saptand›.
Aort elastikiyet kayb›n›n mortalite ile nedensel iliﬂkisini belirlemek üzere daha
çok olguda yap›lan daha uzun izlemli çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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Hemodiyaliz Hastalar›nda Diyaliz Yeterlili¤i, Kalsiyum Fosfor Metabolizmas›
ve Arteriyel Duvar Sertli¤i Aras›nda ‹liﬂki

Hemodiyaliz Hastalar›nda Miyokardiyal Hasar Belirteçleri Olan Kalp Tipi
Ya¤ Asidi Ba¤lay›c› Protein, proBNP, Troponin T Düzeyleri ve ‹liﬂkili
Olduklar› Faktörler

Serpil Müge De¤er1, Fatma Ayerden Ebinç1, Haksun Ebinç2, Kürﬂat Öneç1,
Galip Güz1, Musa Bali1, Turgay Ar›nsoy1, Yasemin Erten1
1
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Ankara
2
K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, K›r›kkale
Amaç: Arteriyel sertlik hem sa¤l›kl› hemde renal yetmezlik popülasyonunda
kardiyovasküler morbidite ve mortalite için ba¤›ms›z bir risk faktörüdür. Bu
çal›ﬂmada hemodiyaliz hastalar›nda SIDVP ile kardiyovasküler (KVH) risk
faktörleri aras›ndaki iliﬂkinin araﬂt›r›lmas›n› planlad›k.
Yöntem: Arteriyel sertlik ölçümünde Pulse Trace PCA (fotopiletismografi) cihaz›
ile stiffnes indeks (SI) ölçümleri yap›ld›. Ölçümler ile hastalar›n kardiyovasküler
hastal›k için risk oluﬂturabilecek demografik özellikleri, klinik ve laboratuar
parametreleri aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmam›za 86 hemodiyaliz hastas› dahil edildi. 27 (%30) hastada
refleksiyon dalgas› tespit edilememesi nedeniyle ölçüm yap›lamad›. Hastalar›n
ortalama SIDVP düzeyi 6,64 (1,81-15,87) saptand›. Yaﬂ, sistolik kan bas›nc› ve
diyastolik kan bas›nc›, SIDVP aras›nda pozitif korelasyon gözlenirken (s›ras›yla
r=0,302 p<0,05, r=0,273 p<0,05, r=0,302 p<0,05), Kt/V, URR, serum Ca, P,
Caxp ürünü ile iliﬂki saptanmad› (p>0,05). Serum albümin düzeyi ile SIDVP
aras›nda anlaml›l›¤a yak›n negatif korelasyon varken (r=-0,83 p=0,0534), PTH
düzeyi ile anlaml› negatif korelasyon (r=-0,319 p<0,05), ejeksiyon fraksiyonu ile
ise anlaml› negatif korelasyon oldu¤u görüldü (r=-0,294 p<0,05). Hastalar›n
korelasyon ve karﬂ›laﬂt›rma sonuçlar› Tablo 1ve 2’de özetlenmiﬂtir.
Tart›ﬂma: Çal›ﬂmam›zda arteriyel sertlik ile yaﬂ, kan bas›nc› yüksekli¤i, sol
ventrikül fonksiyonu ve PTH düzeyinin düﬂüklü¤ü ile iliﬂki oldu¤u gözlendi.
KVH için di¤er risk faktörlerinden mineral metabolizmas› ve diyaliz yeterlili¤i
ile iliﬂki izlenmedi. Ancak olgular›n %30’da ölçüm yap›lamamas› nedeniyle
hemodiyaliz hastalar›nda bu metodun kardiyovasküler prognozu belirlemede
s›n›rl› kullan›m alan›na sahip oldu¤u kanaatine var›ld›.
Tablo1: Hemodiyaliz hastalar›nda SIDVP korelasyon sonuçlar›
SIDVP
r

p

Yaﬂ (y›l)

0,302

<0,05

Sistolik tansiyon (mmHg)

0,273

<0,05

Diastolik tansiyon (mmHg)

0,302

<0,05

BMI (kg/m2)

0,169

NS

Diyalizattaki kalsiyum miktar›

0,219

NS

Albümin gr/dl

-0,83

0,0534

iPTH (pg/ml)

-0,319

<0,05

URR

-0,097

NS

Kt/V

-0,156

NS

Ejeksiyon fraksiyonu

-0,294

<0,05

Tablo 2: Hemodiyaliz hastalar›nda SIDVP karﬂ›laﬂt›rma sonuçlar›
SIDVP

p

Diabetes Mellitus
Var
Yok

8,3 (4,2-12,4)
6,5 (1,8-15,8)

<0,05

Rezidüel idrar
Var
Yok

6,04 (3,9-15,2)
7,4 (5,5-12,7)

<0,05

Sibel Sar›1, Ahmet K›yk›m1, Ebru Gök1, Kenan Turgutalp1, Türkay Özcan2,
Burak Çimen3, Bahar Taﬂdelen4
1
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Mersin
2
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Mersin
3
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Mersin
4
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Mersin
Hemodiyaliz (HD) teknolojisinde sa¤lanan önemli geliﬂmelere ra¤men, HD
hastalar›nda en önemli mortalite ve morbidite nedeni, hala, kardiyovasküler
hastal›klard›r (KVH) ve bozukluklard›r. KVH’n›n erken tan›s› ve öncü belirtilerinin
ortaya konmas› hasta yaﬂam süresini uzatacakt›r. Böbrek hastas› olmayan
popülasyonda; kalp tipi ya¤ asidi ba¤lay›c› protein (K-YABP), probrain natriüretik
peptid (proBNP) ve troponin-T (Tn-T)’nin miyokardiyal hasarlanma ve kalp
yetersizli¤inin erken saptanmas› ve prognozunda oldukça önemli bir yeri oldu¤u
gösterilen yeni biyokimyasal belirteçlerdir.
Bu çal›ﬂmada; K-YABP, proBNP ve Tn-T düzeylerinin HD hasta grubunda
ölçülmesi, sa¤l›kl› kiﬂilerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve iliﬂkili olan faktörlerin ortaya
konmas› amaçlam›ﬂt›r.
Çal›ﬂmaya; 60 HD hastas› ve yaﬂ ve cinsiyet uyumu sa¤lanm›ﬂ 62 sa¤l›kl› birey
dahil edildi. Tüm bireylerin demografik verileri elde edildi. HD hastalar›nda
prediyaliz dönemde al›nan periferik venöz kan örne¤inde ve sa¤l›kl› kiﬂilerde
ise sabah açl›k durumunda al›na kan örneklerinde; K-YABP, proBNP ve TnT düzeyleri ölçüldü. Tüm bireylerde; açl›k kan ﬂekeri, lipid profili, ürik asid,
albumin, kan say›m›, C-reaktif protein, idrar tetkiki çal›ﬂ›ld› ve elektrokardiyografik
de¤erlendirme yap›ld›. Ayr›ca hastalar›n ekokardiyografik de¤erlendirmeleri
yap›ld›.
HD hasta grubunda K-YABP, proBNP ve Tn-T düzeyleri sa¤l›kl› kiﬂilere göre
anlaml› olarak daha yüksekti (p=0.006, p<0.001 ve p<0.01). Sol ventrikül
hipertrofisi ve ejeksiyon fraksiyonu ile belirteç düzeyleri aras›nda anlaml› bir
iliﬂki saptanmad›. Ancak pulmoner hipertansiyon ve triküspid yetersizli¤i
durumunda K-YABP düzeyi daha yüksek idi (p=0.025). CRP ve düﬂük albümin
düzeyi olanlarda proBNP düzeyi aras›nda ters korelasyon saptand›. Hipertansif
HD hastalar›nda proBNP anlaml› olarak daha yüksek idi (p=0.038).
Bu sonuçlara göre, KVH aç›dan asemptomatik HD hastalar›nda K-YABP,
proBNP ve Tn-T düzeylerinin yüksek olmakla birlikte, birçok kalp d›ﬂ› patolojik
durumun bu yükseklikte rol oynayabilece¤i düﬂünülmüﬂtür.

PS/HD-145
Düzenli Diyaliz Program›nda Olan Hastalarda Düzeltilmiﬂ QT Dispersiyonu
S›kl›¤› ve Laboratuar Parametreleri ile Olan ‹liﬂkisi
Zülfükar Y›lmaz1, Hasan Kayabaﬂ›2, Ali Kemal Kadiro¤lu2, Mehmet Emin Y›lmaz2
1
Diyarbak›r Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Diyarbak›r
2
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
Giriﬂ: Hemodiyaliz popülasyonunda kardiyovasküler hastal›klar tüm mortalite
nedenlerinin % 50’sini kapsar. EKG deki en uzun QT mesafesi ile en k›sa QT
mesafesi aras›ndaki farka QT dispersiyonu (QTd), e¤er düzeltilmis QT mesafeleri
kullan›l›rsa da düzeltilmis QTc dispersiyonu (QTcd) denir. 40 ms ile 50 ms
aras›ndaki de¤erler normal olarak kabul edilir Bu prosedür, homojen olmayan
ventriküler repolarizasyonun bir göstergesi olup, ventriküler aritmilerin riskini
belirlemede kullan›ﬂl› ve güvenilir bir arac›s› oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada SDBY’li diyaliz hastalar›nda QTc dispersiyonun s›kl›¤›n›, kardiyak
etkilerini belirlemek ve biyokimyasal parametrelerin, hematolojik parametrelerin
ve hasta özelliklerinin QTc dispersiyonu üzerine olan etkilerini de¤erlendirmektir.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmaya diyabetes mellitusu olmayan, kardiyak stabil 60
diyaliz hastas› (30 periton diyaliz hastas›, 30 hemodiyaliz hastas›) kontrol grubu
olarak 30 sa¤l›kl› birey kaydedildi. Hastalardan ve sa¤l›kl› bireylerden biyokimyasal,
hormonal, hematolojik parametreler için kan örnekleri topland›. Çal›ﬂma
hastalar›n›n (diyaliz öncesinde) ve sa¤l›kl› bireylerin bazal standart 12 derivasyonlu
elektrokardiyografileri çekildi ve QTc dispersiyonlar› belirlendi.
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Bulgular: Diyaliz hasta grubunda kontrol grubuna göre daha uzun QTc ve
QTc dispersiyonuna sahip oldu¤unu saptad›k (Tablo 1). QTc dispersiyonu ile
üre, sistolik kan bas›nc› ve ferritin aras›nda pozitif, demir ba¤lama kapasitesi
aras›nda negatif bir korelasyon oldu¤unu saptad›k (Tablo 2).
Sonuç: Diyaliz hasta popülasyonunda, normal olan bireylere göre daha uzun
QTc ve QTc dispersiyonuna sahip oldu¤unu saptad›k. Diyaliz hasta
popülasyonunda daha düﬂük kan bas›nc› de¤erleri, daha iyi diyaliz yeterlili¤i ve
daha düﬂük ferritin düzeylerinin, QTc dispersiyonu üzerine olumlu etkileri
olabilece¤ini öne sürmekteyiz.

Üremik Hastalarda Düﬂük Triiyodotironin Düzeyleri Ateroskleroz ve
‹nflamasyon ile ‹liﬂkili midir?

Tablo 1. Diyaliz ve kontrol grubunun EKG bulgular›
Parametreler

r

p

QTcd & Üre

0.281

0.007

QTcd & SKB

0.233

0.027

QTcd & Demir ba¤lama kapasitesi

-0.219

0.038

QTcd & Ferritin

0.226

0.032

Tablo 2. QTc dispersiyon ile üre, SKB, DBK ve ferritin aras›ndaki korelasyon
Parametreler

Diyaliz grubu (n=60)

Kontrol grubu (n=30)

p

QTc (ms)

426.68±26.75

409.83±27.57

0.006

QTcd (ms)

55.75±36.48

28.73±28.27

0.001

Cornell çarp›m› (mm/ms)

1.53±0.73

1.13±0.62

0.013

Sokolow-Lyon voltaj› (mm)

24.75±10.14

19.13±5.55

0.006

PS/HD-146
Diyaliz Hastalar› Önerilenden Çok Daha Fazla Kalsiyum Al›yor!
Serdar Kahvecio¤lu, Bennur Esen Güllü, Tuncay Da¤el, ‹brahim Do¤an
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Giriﬂ: Kalsiyum insan vücudunda en fazla bulunan katyondur. Kronik böbrek
yetersizli¤inde erken evrelerinden itibaren kalsiyum ve fosforun ön planda yer
ald›¤› üremik kemik hastal›¤› ortaya ç›kmaya baﬂlar. ‹lerleyen dönemlerde
kalsiyum ve fosforun dokularda birikmesiyle vasküler, periartiküler, viseral ve
cilt kalsifikasyonlar› görülebilir. Biz bu çal›ﬂmam›zda hastalar›n günlük maruz
kald›¤› kalsiyum yükünü saptamay› ve bunun karotis intima media kal›nl›¤›
(K‹MK) gibi kardiyovasküler risk faktörlerini karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: Klini¤imiz hemodiyaliz ünitesinde en az 6 ayd›r hemodiyalize giren
hastalar tarand›. Hipertansiyon, kalp hastal›¤›, hiperlipidemi, diyabet, sigara
kullan›m› ve aile öyküsü sorguland›. Kan kalsiyum, fosfor, parathormon, LDL
kolesterol seviyesi, hematokrit ve C reaktif protein düzeyi ölçüldü. Hasta grubunda
kontrolsüz hipertansiyonu, hiperlipidemi, lipid düﬂürücü ilaç kullananlar ve
diyabeti olanlar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Bu kriterlere uyan hastal›k süresi
60.9±13.4ay olan ortalama yaﬂ 43.8 ± 14.3 y›l olan 8 kad›n, 13 erkek toplam
21 hasta çal›ﬂmaya al›nd›. K‹MK ultrasonografi cihaz› ile ayn› hekim taraf›ndan
yap›ld›. K‹MK’n›n 0.9 mm’nin üzerinde olmas› atheroskleroz için anlaml› kabul
edildi. Hastalar›n oral diyet, ilaç ve diyalizatta al›nan toplam kalsiyum miktarlar›
hesapland›. Maksimum kabul edilebilir kalsiyum miktar› <15000mg/hafta
(grup1) ve yüksek kalsiyum miktar› >15000mg/hafta (grup2) olarak kabul edildi.
Düﬂük ve yüksek kalsiyuma maruz kalan hemodiyaliz hastalar›nda K‹MK
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Gruplar aras›nda hastal›k süresi ve yaﬂ ortalamas› aras›nda fark yoktu.
Hastalar›n 10 tanesi (%47’si) klavuzlar›n önerdi¤inden daha fazla kalsiyum
almaktayd›. Buldu¤umuz oranlar önerilen kalsiyum miktar› 1000mg/gün olarak
düﬂünüldü¤ünde hastalar›n %86’s›n›n ald›¤› kalsiyumun bu de¤erin üzerinde
oldu¤u bulundu. Hastalar›n ald›¤› ortalama kalsiyum 14222± 6022mg/hafta
idi. K‹MK aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda belirgin farkl›l›k
saptanmad›. Serum kalsiyumunu etkileyen en önemli faktör ilaç kalsiyum
miktar›yd› (p<0.05). Ilaç kalsiyumu artt›kça kan kalsiyum düzeyide artm›ﬂ
bulundu.
Tart›ﬂma: Bu çal›ﬂmam›zda hastalar›n maruz kald›¤› kalsiyum miktar›n›n ne
kadar yüksek oldu¤unu göstermeyi amaçlad›k. Bu seviyeleri azaltmak için
kullan›lacak diyalizat kalsiyumu baﬂta olmak üzere ilaç ve g›dalarla al›nan
kalsiyumun da azalt›larak önerilen düzeylere çekilmesi uygun olacakt›r.
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Belda Dursun1, Simin Rota2, Fercem Erbay3, Fatih K›l›ç3
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Denizli
3
Denizli ER-PA Sa¤l›k Hastanesi, Diyaliz Merkezi, Denizli

1

Kronik böbrek yetmezli¤inde tiroid hormon düzeylerinde de¤iﬂiklikler, özellikle
tiroid hormonunun aktif formu olan serbest triiyodotironin (sT3) düzeylerindeki
düﬂüklük görülebilmektedir. Tiroid hormon düzeylerindeki de¤iﬂiklikler ile
aterosklerotik kardiyovasküler hastal›k aras›ndaki iliﬂki iyi bilinmemektedir. Bu
çal›ﬂmada kronik hemodiyaliz (HD) hastalar›nda düﬂük sT3 düzeylerinin
aterosklerotik risk faktörleri ve inflamasyon ile iliﬂkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma 54 kronik HD hastas› [E/K: 29/25; yaﬂ (ortalama ± SH): 45.2 ± 1.7]
ve 34 sa¤l›kl› kontrol [E/K: 17/17; yaﬂ (ortalama ± SH): 44.1 ± 2.6] üzerinde
yürütülmüﬂtür. Bireylerin hiçbirinde tiroid hormon düzeylerine etkide bulunacak
ek bir medikal durum bulunmamaktad›r. Bireylerde sT3, ST4, TSH düzeyleri
yan›s›ra kardiyovasküler risk faktörleri olarak serum lipidleri, lipoprotein(a)
[Lp(a)], fibrinojen, homosistein ve inflamatuvar belirteçler olarak C-reaktif protein
(CRP), interlökin-6 (IL-6), interlökin-8 (IL-8) ve tümör nekroz faktör-alfa (TNFa) düzeyleri ölçülmüﬂtür. HD hastalar›nda, kontrollere k›yasla, Lp (a) (mg/dL)
(52.6 ± 7.5 vs 27.7 ± 6.5, P= 0.019), CRP (mg/dL 0.75 ± 0.18 vs. 0.45 ± 0.16,
P= 0.02), fibrinojen (mg/dL) ( 495 ± 25 vs. 344 ± 11, P= 0.000), IL-6 (pg/mL)
15.12 ± 4 vs. 5.18 ± 2, P=0.006), IL-8 (pg/mL) 6.9 ± 3 vs. 1.13 ± 0.63, P=
0.001), ve TNF-± (pg/mL) 37 ± 2.3 vs 12 ± 1.48, P=0.000) düzeylerinin daha
yüksek oldu¤u ancak sT3 (pg/mL) 2.31 ± 0.04 vs. 2.62 ± 0.07, P=0.001)
düzeyinin daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r. sT4 düzeyleri aç›s›ndan gruplar
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r. Üremik hastalarda sT3
düzeyleri IL-8 (r = -0.28, P=0.042) ve Lp (a) (r = -0.37, P= 0.021) ile negatif
yönde anlaml› korelasyon göstermektedir. Üremik hastalarda, sT4 düzeyleri
fibrinojen (r = -0.45, P=0.001) ve TNF-a (r = -0.28, P=0.036) ile negatif yönde
anlaml› korelasyon göstermektedir.
Sonuçlar›m›z kronik hemodiyaliz hastalar›nda düﬂük sT3 düzeylerinin aterosklerotik
lipoprotein anormallikleri ve artm›ﬂ inflamasyon ile iliﬂkisine dikkat çekmektedir.
Üremik hastalarda tiroid hormon düzeylerindeki de¤iﬂiklikler inflamatuvar
sürecin bir yans›mas› olarak h›zlanm›ﬂ ateroskleroza katk›da bulunabilir.

PS/HD-148
Diyabetik Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nflamasyon Ne Kadar ﬁiddetli?
‹brahim Do¤an1, Bennur Esen Güllü1, Tuncay Da¤el1, Gökhan Temiz2, Bülent Özgür3,
Serdar Kahvecio¤lu1, Mehmet Soydan2
1
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
2
Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Eskiﬂehir
3
Eskiﬂehir Devlet Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Eskiﬂehir
Giriﬂ: Diyabetik nefropati son dönem böbrek yetmezli¤inin en s›k nedenidir.
Diyaliz hastalar›nda diyabetes mellitus varl›¤› iskemik kalp hastal›¤›, kalp yetmezli¤i
ve tüm sebeplere ba¤l› mortalitenin ba¤›ms›z risk faktörüdür. Bu çal›ﬂmada
diyabetik nefropatili hastalar ile diyabeti olmayan hemodiyaliz hastalar› aras›nda
inflamasyon ﬂiddetini karﬂ›laﬂt›rmak ve iki grup aras›nda inflamasyon belirteçlerinin
kullan›labilirli¤ini ölçmeyi amaçlad›k.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmaya en az 6 ayd›r hemodiyalize giren 120 hasta al›nd›.
Hastalar, diyabetik olmayan 50 erkek, 29 kad›n 79 kiﬂi (yaﬂ ortalamas› 55.53
± 1.90) (Grup 1) ve diyabetik nefropatili 21 erkek, 20 kad›n 41 kiﬂi (yaﬂ ortalmas›
62.17 ± 1.95) (Grup2) olarak 2 gruba ayr›ld›. Hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, kan
bas›nçlar›, vücut kitle indeksleri (VK‹), yandaﬂ hastal›klar›, kulland›¤› ilaçlar,
hemodiyaliz süreleri, sigara al›ﬂkanl›klar› kaydedildi. Ekokardiyografik olarak
ölçümleri al›nd›. Hastalar›n karotis arter intima-media kal›nl›¤› (K‹MK), Asimetrik
dimetilarginin (ADMA), C-reaktif protein (CRP), yüksek duyarl›kl› CRP (hsCRP), homosistein düzeyleri ölçüldü. ‹ki grup aras›nda ADMA, inflamasyon
belirteçleri, ekokardiyografik ölçümler ve K‹MK de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
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Bulgular: ‹ki grup aras›nda yaﬂ, cinsiyet, hemodiyaliz tedavi süresi, sigara
kullan›m›, sistolik ve diyastolik kan bas›nc›, düﬂük dansiteli lipoprotein (LDL),
ferritin, ejeksiyon fraksiyonu, kardiyak kitle, CRP, hs-CRP, homosistein ve
ADMA düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p>0.05). Diyabetik
grupta K‹MK non diyabetik gruba göre anlaml› yüksek saptand› (p<0.01).
Albümin düzeyi ise diyabetik grupta daha düﬂük bulundu (p<0.05).
Sonuç: Diyabetik hemodiyaliz hastalar›nda K‹MK daha yüksek olarak tespit
edildi. Bu durum diyabetik hastalar›n ateroskleroz aç›s›ndan daha riskli oldu¤unu
göstermektedir. Diyabetik grupta ADMA ve homosistein düzeyleri daha yüksek
saptand› fakat bu yükseklik istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›. Hemodiyaliz
hastalar›nda diyabet ve ADMA aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran geniﬂ kat›l›ml›, çok
merkezli araﬂt›rmalara ihtiyaç oldu¤u kan›s›nday›z.

Hemodiyaliz Tedavisi Alt›ndaki Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda
Serum Asimetrik Dimetilarginin Düzeyi ile ‹nflamasyon Aras›ndaki ‹liﬂki

Tablo 1. Diyabetik ve nondiyabetik gruplar aras›nda ortak parametrelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Grup 1 (n= 79)

Grup 2(n= 41)

P

Homosistein (umol/L)

9.65 ± 0.55

9.94 ± 0.65

p>0.05

Kardiyak kitle

229.89 ± 10.28

251.64 ± 12.14

p>0.05

Ejeksiyon fraksiyonu (%)

64.5 (60-73)

65 (57-71)

p>0.05

ADMA (umol/L)

0.413
(0.262-0.641)

0.529
(0.337-0.658)

p>0.05

K‹MK (mm)

0.85 (0.6-1.02)

1.0 (0.8-1.15)

p<0.01

LDL (mg/dl)

79 (62-100)

87 (73-104)

p>0.05

Albümin (g/dl)

4 (3.8-4.1)
6
(1.65-20.50)
4.7
(1.85-11.05)

3.85 (3.6-4)
5.9
(2.55-15.05)
4.7
(2.25-12.95)

p<0.05

CRP (mg/dl)
Hs-CRP (mg/L)

p>0.05
p>0.05

PS/HD-149
‹nflamasyon ve Endotel Disfonksiyonu: Noktürnal ve Konvansiyonel
Hemodiyaliz Yöntemlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Abdullah Özkök1, Akar Y›lmaz2, Ayﬂegül Telci3, Hüseyin Oflaz2, Alaattin Y›ld›z1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, ‹stanbul

1

Giriﬂ: Kardiyovasküler komplikasyonlar, kronik hemodiyaliz hastalar›nda s›k
görülmektedir. Bundan artm›ﬂ inflamasyon ve endotel disfonksiyonunun (ED)
sorumlu oldu¤u düﬂünülmektedir. Çal›ﬂmam›zda, ED, ateroskleroz ve inflamasyon
göstergeleri aç›s›ndan noktürnal (NHD) ve konvansiyonel hemodiyaliz (HD)
tedavi yöntemlerini karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.
Materyal-Metot: Toplam 61 hemodiyaliz hastas› (21 NHD, 40 HD) ve 15 sa¤l›kl›
kontrol çal›ﬂmam›za al›nd›. Serumda interlökin-6 (IL-6), tumör nekroz faktörü
alfa (TNF-alfa), hücreleraras› yap›ﬂma molekülü (ICAM), asimetrik dimetilarjinin
(ADMA) ve fetuin A seviyeleri ELISA ile belirlendi. Ekokardiyografi ile brakial
arterin ak›mla iliﬂkili dilatasyonu (A‹D), karotis intima-media kal›nl›¤› (K‹MK)
ve oran› (KIMO) ölçümleri yap›ld›.
Bulgular: NHD grubu HD grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, serum TNF-alfa (28.69
± 8.07 pg/mL vs 48.39 ± 16.59 pg/mL, p<0.0001) (Figür 1) ve ADMA (0.36 ±
0.06 μmol/L vs 0.67 ± 0.11 μmol/L, p<0.0001) seviyelerinin belirgin düﬂük
oldu¤u saptand›. HD grubunda IL-6 ile KIMK (r = 0.44, p=0.01) ve ICAM ile
KIMO (r = 0.44, p=0.01) korele saptand›. HD grubunda fetuin A ile AID iliﬂkisi
belirlendi (r = 0.40, p=0.01). HD ve NHD gruplar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda AID
de¤erleri aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad› (%8.58 ± 6.1 vs %7.05 ± 5.8, p=0.64).
Sonuç: NHD grubunda inflamasyon (TNF-alfa) ve ED ile iliﬂkili mediatörler
(ADMA) anlaml› derecede daha düﬂük bulunmuﬂtur. HD hastalar›nda inflamasyon
ile ateroskleroz ve fetuin A ile ED iliﬂkili bulunmuﬂtur.

‹brahim Do¤an1, Bennur Esen Güllü1, Tuncay Da¤el1, Gökhan Temiz2, Bülent Özgür3,
Serdar Kahvecio¤lu1, Mehmet Soydan2
1
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
2
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bölümü, Eskiﬂehir
3
Eskiﬂehir Devlet Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Eskiﬂehir
Giriﬂ-Amaç: Kronik böbrek hastal›¤›nda (KBH) mortalitenin en önemli nedeni
aterosklerotik vasküler komplikasyonlard›r. Biz bu çal›ﬂmada hemodiyaliz
hastalar›nda serum asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyleri ile inflamasyon
ve aterosklerozis aras›ndaki iliﬂkiyi göstermeyi amaçlad›k.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmaya Eskiﬂehir’de çeﬂitli hemodiyaliz merkezlerinde en
az 6 ayd›r hemodiyaliz tedavisi alan KBH olan 71’i erkek, 49’u kad›n 120 hasta
(ortalama yaﬂlar› 57.8 ± 1.4 y›l) (grup 1) ve 7’si erkek, 16’s› kad›n 23 kiﬂilik
sa¤l›kl› kontrol grubu (ortalama yaﬂlar› 41.5 ± 1y›l) (grup 2) al›nd›. Hastalar›n
yaﬂ, cinsiyet, kan bas›nçlar›, vücut kitle indeksleri (VK‹), yandaﬂ hastal›klar›,
kulland›¤› ilaçlar, sigara al›ﬂkanl›klar› kaydedildi, karotis arter intima-media
kal›nl›¤› (K‹MK) ve ekokardiyografik ölçümleri al›nd›. ADMA, C-reaktif protein
(CRP), yüksek duyarl›l›kl› CRP (hs-CRP) ve homosistein düzeyleri ölçüldü.
Gruplar aras›nda ADMA, inflamasyon belirteçleri, ekokardiyografik bulgular
ve K‹MK de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Grup 1’in VK‹ 24.88 ± 0. 44, grup 2’nin VK‹ ise 25.98 ± 0.77
olarak bulundu (p>0.05). Her iki grup aras›nda sigara içimi aç›s›ndan anlaml›
fark bulunmad› (p>0.05). Grup 1’in ADMA, CRP, hs-CRP, K‹MK ölçümleri
grup 2’ye göre anlaml› yüksek saptand› (p<0.001). ADMA, hasta grubunda
0.444 umol/L (0.300-0.649), kontrol grubunda 0.050 umol/L (0.050-0.246)
olarak saptand›. Grup 1’in sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu Grup 2‘ye göre
anlaml› olarak düﬂük (p<0.01), sol ventrikül kitlesi anlaml› olarak yüksek
(p<0.001) tespit edildi. (Tablo 1)
Sonuç: Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda ADMA düzeyleri ile endotel
disfonksiyonu ve ateroskleroz aras›nda anlaml› bir iliﬂki vard›r. Bu bulgu bize
ADMA’n›n kronik böbrek hastal›¤›nda endotel disfonksiyonun bir belirteci
olarak kullan›labilece¤ini düﬂündürmektedir.
Tablo 1. Hasta ve kontrol grubu aras›nda de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Grup 1 (n= 120)

Grup 2 (n= 23)

P

ADMA (umol/L)

0.444
(0.300-0.649)

0.050
(0.050-0.246)

p<0.001

KIMK (mm)

0.85
(0.60-1.10)

0.55
(0.52-0.65)

p<0.001

CRP (mg/dl)

5.7 (1.8-22.3)

0.255
(0.181-0.409)

p<0.001

Hs-CRP (mg/L)

5.1 (2-12.4)

1.4 (1-3.05)

p<0.001

Homosistein (umol/L)

8.41
(6.66-13.3)

9.38
(7.90-11.45)

p>0.05

Ejeksiyon fraksiyonu(%)

65 (59-72.5)

71 (70-72)

p<0.01

Kardiyak kitle

226 (189-280)

155 (137-199)

p<0.001

ﬁekil 1. Hemodiyaliz (HD),
noktürnal hemodiyaliz (NHD)
ve kontrol gruplar›n›n serum
TNF-alfa de¤erleri aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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Hemodiyaliz Hastalar›nda Serum Asimetrik Dimetilarginin Düzeyi ile
Hipervolemi Aras›ndaki ‹liﬂki

Metot: Çal›ﬂmaya hastanemiz diyaliz ünitesinde daha önce EPO tedavisi
almalar›na ra¤men hemoglobin düzeyi 11 g/dL’in alt›nda olan 8 hasta al›nd›.
Hastalarda demir eksikli¤i ve CRP yüksekli¤i yoktu. Kulland›¤› EPO tedavisi
kesilerek 15 günde bir intravenöz 0,6-0,9 μg/kg dozunda CERA baﬂland›. Ayl›k
0,7-2,5 g/dL hemoglobin art›ﬂ› normal kabul edildi. Hemoglobin seviyelerindeki
art›ﬂa göre CERA doz titrasyonu yap›ld›. Hemoglobin seviyesi 11 g/dL’nin
üzerine ç›kan hastalarda ayl›k tedaviye geçildi.
Bulgular: CERA uygulamas›ndan önce 117 ± 21 Ü/kg/hafta EPO alan hastalar›n
hemoglobin düzeyi 9,6 ± 1,4 g/dL’idi. Hastalara 90 ± 18 μg/ay dozunda CERA
baﬂland›. ‹kinci ayda hemoglobindeki art›ﬂ istatistiksel olarak anlaml› düzeydeydi.
Hastalar›n 3. ayda ortalama hemoglobin seviyesi 11,2 ± 1,2 düzeylerine ç›kt›.
4. ayda 8 hastan›n 7’sinde hemoglobin seviyesi 11 g/dl’nin üzerindeydi.
Hastalar›n takipleri süresince ilaç iyi tolere edildi ve herhangi bir yan etkiye
rastlanmad›.
Tart›ﬂma: Çal›ﬂmam›z CERA’n›n SDBY hastalarda güvenli ve etkili bir ﬂekilde
kullan›labilece¤ini göstermiﬂtir. Hemoglobin stabilitesinin sa¤lanmas›, intravenözsubkutan etkinli¤inin eﬂit olmas› ve ayda bir uygulama ile yeterli yan›t›n
al›nabilmesi nedeniyle CERA’lar›n anemi tedavisinde kullan›labilece¤ini
düﬂünüyoruz.

Giriﬂ: Nitrik Oksit (NO) vasküler düz kas hücre proliferasyonunu, platelet
agregasyonunu ve monositlerin endotel duvar›na adhezyonunu inhibe eder,
endojen anti-atherojenik molekül olarak adland›r›l›r. Asimetrik dimetilarginin
(ADMA) nitrik oksit sentetaz›n endojen inhibitörüdür. Azalm›ﬂ NO aktivitesi
ateroskleroz nedeniyle kan bas›nc› ve renovasküler rezistans art›ﬂ› ile iliﬂkilidir.
Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z hemodiyaliz hastalar›nda serum ADMA düzeyleri ile
hipervolemi aras›ndaki iliﬂkiyi göstermektir.
Materyal-Metot: Çal›ﬂmaya en az 6 ayd›r hemodiyalize giren 71’i erkek, 49’u
kad›n 120 hasta al›nd›. Fizik muayene ve akci¤er grafisinde hipervolemi bulgular›
kaydedildi. Ekokardiyografik ölçümler yap›ld›. ‹nflamasyon belirteçleri, Karotis
arter intima-media kal›nl›¤› (K‹MK), kardiyo torasik indeks (KT‹) ölçüldü. KT‹
> 0.48 ve hipervolemi bulgular› olan hastalar hipervolemik (Grup 1), KT‹ < 0.48
ve hipervolemi bulgular› olmayan hastalar normovolemik (Grup 2) olarak kabul
edildi. Grup 1’de 35 erkek, 26 kad›n 61 hasta (yaﬂ ortalamalar› 58.8 ± 2.1 y›l),
grup 2’de 36 erkek, 23 kad›n 59 hasta (yaﬂ ortalamas› 56.7 ± 1.9 y›l) vard›.
Bulgular: Gruplar aras›nda yaﬂ, cinsiyet, vücut kitle indeksi, diyaliz süreleri,
sigara kullanma, yandaﬂ hastal›klar ve kolesterol düzeyleri aç›s›ndan anlaml› bir
fark yoktu (p>0.05). Albümin, ferritin, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, kardiyak
kitle, C-reaktif protein (CRP), yüksek duyarl›kl› CRP (hs-CRP) ve K‹MK ölçümleri
aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p>0.05). Hipervolemik grupta ADMA
düzeyleri normovolemik gruba göre yüksek saptand› ve bu yükseklik istatistiksel
olarak anlaml› olarak de¤erlendirildi (p<0.001). (Tablo 1)
Sonuç: Gruplar aras›nda ADMA d›ﬂ›ndaki di¤er endotel disfonksiyonu
belirteçlerinde farkl›l›k saptanmamas› ADMA’n›n hipervolemi ile iliﬂkisinin
inflamasyondan ba¤›ms›z oldu¤unu göstermektedir. Hemodiyaliz hastalar›nda
ADMA ile hipervolemi aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran daha geniﬂ çapl›, çok merkezli
çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Tablo 1. Hipervolemik ve normovolemik hastalarda ortak parametrelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Grup 2 (n= 59)

Grup 1 (n= 61)

P

T. kolesterol (mg/dl)

162.3 ± 6.1

165.7 ± 4.7

p>0.05

LDL (mg/dl)

83.4 ± 4.4

85 ± 4.1

p>0.05

TG (mg/dl)

162 (132-230)

159 (132-216)

p> 0.05

HDL (mg/dl)

37.5 ± 1.4

40.7 ± 1.7

p> 0.05

Albümin (g/dl)

3.9 (3.8-4)

3.9 (3.7-4.1)

p> 0.05

Ferritin (ng/ml)

707.5 ± 35.9

720 ± 38.1

p> 0.05

ADMA (umol/L)

0.41 ± 0.044

0.69 ± 0.57

p< 0.001

Ejeksiyon fraksiyonu (%)

66.9 ± 1.35

63.35 ± 1.35

p> 0.05

Kardiyak kitle

236.57 ± 10.07

237.89 ± 12.56

p> 0.05

KT‹

43.2 ± 0.54

50.6 ± 0.82

p< 0.001

CRP (mg/dl)

5 (1.8-16)

6.8 (1.9-20.5)

p>0.05

hs-CRP (mg/L)

5.1 (2-15.4)

p>0.05

KIMK (mm)

0.85
(0.65-1.05)

4.6
(1.75-10.15)
0.95
(0.72-1.12)

p>0.05

PS/HD-152
Anemi Tedavisinde Yeni Ajan CERA’n›n Etkinli¤i ve Güvenilirli¤i
Serdar Kahvecio¤lu, Tuncay Da¤el, Mehlika Yavuz, Bennur Esen Güllü, ‹brahim Do¤an
Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Giriﬂ: Anemi son dönem böbrek yetersizlikli (SDBY) hastalarda yaklaﬂ›k %90
oran›nda görülür ve halsizlikten ölüme kadar giden komplikasyonlara neden
olabilir. SDBY hastalar›nda aneminin en s›k nedeni eritropoetin (EPO)
yetersizli¤idir. Daha önceleri haftada 2-3 defa yap›lan enjeksiyonlarla anemi
tedavi edilirken, günümüzde ayl›k tedaviler ﬂeklinde uygulan›labilen uzun etkili
ajanlar olan devaml› eritropoetin reseptör aktivatörü (CERA) kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada daha önce EPO alan hastalar›n tedavisi CERA ile
de¤iﬂtirilmiﬂ ve tedavinin etkinli¤i ile güvenilirli¤i de¤erlendirilmiﬂtir.
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ﬁekil 1. Hemoglobin seviyeleri
14
Hemoglobin (g/dL)

‹brahim Do¤an1, Tuncay Da¤el1, Bennur Esen Güllü1, Gökhan Temiz2, Bülent Özgür3,
Serdar Kahvecio¤lu1, Mehmet Soydan2
1
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
2
Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Eskiﬂehir
3
Eskiﬂehir Devlet Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Eskiﬂehir
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PS/HD-153
Hemodiyaliz Hastalar›nda Hemoglobin Variabilitesi ile Baz› Klinik ve
Laboratuar Parametrelerinin ‹liﬂkisi
Yasemin Usul Soyoral1, Habib Emre1, Mehmet Naci Aldemir2, Mehmet Taﬂdemir2,
Hüseyin Be¤enik1, Reha Erkoç1
1
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Van
2
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
Giriﬂ: Diyaliz hastalar›nda hemoglobin variabilitesi ile mortalite aras›nda iliﬂki
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Biz bu çal›ﬂmada hemodiyaliz hastalar›nda hemoglobin
variabilitesi ile çeﬂitli klinik ve laboratuar parametreler aras›nda iliﬂki olup
olmad›¤›n› araﬂt›rd›k.
Materyal-Metot: 30 hemodiyaliz hastas›n›n dosyas› retrospektif incelendi.
Hastalar›n ayl›k hemoglobin düzeyleri kaydedilerek, hastalar hemoglobin
variabilitesi (standart sapma üzerinden) düﬂük ve yüksek olarak iki eﬂit guruba
ayr›ld›. Hemoglobin variabilitesi düﬂük olan hastalarla yüksek olan hastalar
sistolik ve diastolik kan bas›nc›, kuru a¤›rl›k, interdiyalitik kilo al›m›, intradiyalitik
hipotansiyon s›kl›¤›, albümin, fosfor, kalsiyum, ferritin, PTH, Kt/V parametreleri
yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›. Ayr›ca hemoglobin variabilitesi ile yukar›da bahsedilen
parametrelerin variabiliteleri aras›nda korelasyon analizi yap›ld›. ‹statistiksel
analizde variabilite aç›s›ndan hemoglobin, albümin, kalsiyum, fosfor ve Kt/V’nin
ayl›k, sistolik ve diyastolik kan bas›nc›, kuru a¤›rl›k, interdiyalitik kilo al›m›,
intradiyalitik hipotansiyon s›kl›¤›, ferritin ve PTH’n›n mevsimlik ortalamalar›n›n
standart sapmalar› kullan›ld›. Korelasyon için Pearson testi kullan›ld›. Ayr›ca
hemoglobin variabilitesine göre 2’ye ayr›lan hastalardaki parametreler t testi ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Hemoglobin variabilitesi düﬂük olan grupla yüksek olan grupta
karﬂ›laﬂt›r›lan parametrelerin ortalama, standart sapma ve p de¤erleri tablo 1’de
gösterilmiﬂtir.
Hemodiyaliz hastalar›nda hemoglobin variabilitesi yüksek olan grupla düﬂük
grup aras›nda sistolik ve diastolik kan bas›nc›, kuru a¤›rl›k, interdiyalitik kilo
al›m›, intradiyalitik hipotansiyon s›kl›¤›, albümin, fosfor, kalsiyum, ferritin,
PTH, Kt/V gibi parametreler aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k bulunmad›. Korelasyon
analizinde ise hemoglobin variabilitesinin sadece albümin variabilitesi ile korele
oldu¤u saptand›.
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Sonuç: Çok k›s›tl› say›da hasta ile yapt›¤›m›z bu çal›ﬂma; diyaliz hastalar›nda
mortalite ve morbiditeyi gösterebilen hemoglobin variabilitesini belirlemede,
sistolik kan bas›nc›, diastolik kan bas›nc›, interdialitik kilo al›m›, kuru a¤›rl›k
vb. parametrelerin etkisi olmad›¤›n› düﬂündürmektedir.

Hemodiyaliz Hastalar›nda Hemoglobin De¤iﬂkenli¤i

Tablo 1. Hemoglobin variabilitesi düﬂük olan grupla yüksek olan gruptaki parametrelerin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Hb variabilitesi düﬂük grup Hb variabilitesi düﬂük grup

p

Kuru a¤›rl›k

70,59±19,37

58,56±11,99

0,05

Giriﬂ a¤›rl›¤›

72,89±19,77

61,78±11,36

0,07

Ç›k›ﬂ a¤›rl›¤›

71,05±19,51

59,93±11,14

0,06

‹nterdiyalitik kilo art›ﬂ›

2,28±0,99

2,3±0,77

0,86

‹nterdiyalitik hipotansiyon say›s›

1,1

1,5

0,3

Sistolik kan bas›nc› (mmHg)

135

132

0,49

Diastolik kan bas›nc› (mm/Hg)

80

79

0,47

Albümin (gr/dl)

4

3,9

0,2

Fosfor (mEq/dL)

5,4

4,8

0,1

Kt/V

1,36

1,5

0,22

PS/HD-154
Hemodiyaliz Hastalar›nda Hemoglobin De¤iﬂkenli¤i ve ‹nflamasyon
Siren Sezer, Zeynep Bal, Mehtap Erkmen Uyar, ﬁebnem Karakan, Fatma Nurhan Özdemir
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
Giriﬂ: Son y›llarda renal anemide hedef hemoglobin (Hb) de¤erleri 11-12 g/dl
indirilmiﬂtir. Yap›lan çal›ﬂmalarda tedavi süresince oluﬂan Hb de¤iﬂkenli¤inin
ve yüksek doz ESA tedavisinin inflamasyon, infeksiyon, hastaneye yat›ﬂ, komorbid
hastal›klarla iliﬂkisi ve mortaliteyi artt›r›c› etkileri gösterilmiﬂtir.
Biz bu çal›ﬂmada kronik hemodiyaliz (HD) program›nda olan kronik böbrek
yetmezli¤i (KBY) hastalar›m›zda Hb de¤iﬂkenli¤ini etkileyen klinik ve laboratuar
faktörlerin incelenmesini hedefledik.
Metot: Çal›ﬂmam›zda HD program›m›zdaki 169 hastan›n 1 y›ll›k laboratuar
de¤erleri retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n y›ll›k ortalama Hb de¤eri,
hemoglobin de¤iﬂkenlik katsay›s›, vücut kitle indeksi, konisite indeksi (K‹),
malnütrisyon inflamasyon skoru (M‹S) ve ESA tedavi dozlar› belirlendi.
Bulgular: Çal›ﬂmadaki hastalar›n 62’si kad›n (%36,7), geri kalan 107’si erkek
(%63,3) hastalardan oluﬂuyordu. Yaﬂ ortalamas› 54,7±14,2 idi. Hastalar›n, ancak
%39,6’s›n›n bir y›l boyunca Hb de¤erlerinin 11 g/dl üzerinde seyretti¤i saptand›.
Ortalama Hb de¤erleri ile hemodiyaliz yaﬂ›, K‹ ve vücut kitle indeksi aras›nda
pozitif bir korelasyon (s›ras›yla p=0,004, p=0,004 ve p=0,009) saptan›rken, M‹S
ve CRP de¤erleri ve hospitalizasyon say›s› aras›nda negatif bir korelasyon
(p=0,009, p=0,04) saptand›. Hb<11 g/dl geçirilen ay say›s› ile M‹S, ferritin
de¤erleri ve hospitalizasyon say›s› aras›nda pozitif (p=0,013, p=0,000, p=0,007);
ortalama albumin de¤erleri ve konisite indeks de¤erleri aras›nda negatif (p=0,003,
p=0,001) korelasyon bulundu. Hb>11 g/dl geçirilen ay say›s› ile konisite indeks
de¤erleri aras›nda pozitif korelasyon (p=0,000) saptand›. Y›ll›k ESA dozlar› ile
M‹S de¤erleri aras›nda pozitif, K‹ de¤erleri aras›nda negatif korelasyon (p=0,003,
p=0,02) saptad›k. Y›ll›k ESA dozlar› için CRP de¤erleri (beta = 1,8, p = 0.001)
ba¤›ms›z risk faktörü olarak belirlendi.
Tart›ﬂma: Çal›ﬂmam›zda, Hb de¤iﬂkenli¤ini etkileyen en önemli faktörlerin
malnütrisyon ve inflamasyon oldu¤unu gördük. Bir obezite belirteci olan K‹
aterojenik risk faktörleri ile iliﬂkili bulunmuﬂtur, bu nedenle obezite HD
hastalar›nda yüksek Hb düzeyleri aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r. ‹nflamasyon
varl›¤›nda da kullan›lan ESA dozu artmakta ve artan Hb de¤iﬂkenli¤iyle birlikte
survey olumsuz etkilenmektedir. Daha stabil Hb de¤erleri için, öncelikli hedef
malnütrisyon ve inflamasyonun tan›nmas› ve tedavisi olmal›d›r.

Oktay Olmuﬂçelik1, Aykut Sifil2, Hatice Uluer3, Ferhat Baﬂ4, Mehmet Sert2, Ali Çelik2,
Caner Çavdar2, Taner Çamsar›2
1
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir
3
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Bilgi ‹ﬂlem Bölümü, ‹zmir
Anemi, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda mortalite ve morbiditeyi etkileyen önemli
bir faktördür. Son y›llarda aneminin tedavi sürecinde yaﬂanan hemoglobin
(Hgb) de¤iﬂkenli¤inin bu etkide önemli oldu¤u düﬂünülmektedir. Hgb
de¤iﬂkenli¤indeki temel etmenlerden birisi olan ESA tedavisine ait geri ödeme
koﬂullar› ülkemizde birtak›m farkl›l›klar içermektedir. Bu da Hgb de¤erlerinde
dalgalanmalara yol açmaktad›r.
Amaç: Hemodiyaliz tedavisi almakta olan hastalar›n hemoglobin de¤iﬂkenli¤inin
belirlenmesi.
Yöntem-Gereç: Geriye dönük olarak üç özel diyaliz merkezinde HD’e girmekte
olup, sürekli izlemi olan 473 hastadan 114’ünün 12 ayl›k toplam 1368 Hgb
de¤eri analiz edilmiﬂtir. Hastalar›n Hgb de¤erleri; >12 gr/dl yüksek, 11-12 gr/dl
hedef ve <11gr/dl düﬂük olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Alt gruplar ise; yüksek genlikte
dalgalanma (YGD), sürekli yüksek (SY), yüksek hemoglobin düﬂük genlikte
dalgalanma (YHgbDGD), hedef (H), düﬂük Hgb düﬂük genlikte dalgalanma
(DHgbDGD) ve sürekli düﬂük (SD) olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Kullan›lan ESA
dozlar› tür olarak eritropoetin alfa ve beta baz›nda eﬂlenik hale getirilerek
(Darbepoetin dozu*200) de¤erlendirilmiﬂtir.
Sonuçlar: 50 hasta (%43,9) sürekli yüksek genlikte dalgalanma göstermiﬂtir.
Bir hastan›n (%0,9) hemoglobin de¤erleri sürekli yüksek grupta seyretmiﬂtir.
14 hasta (%12,3) yüksek hemoglobin grubunda olmas›na karﬂ›n düﬂük genlikte
dalgalanma göstermiﬂtir. 45 hasta (%39,5) düﬂük hgb grubunda olmas›na karﬂ›n
düﬂük genlikte dalgalanma göstermiﬂtir. ‹ki hastan›n (%1,8) sürekli düﬂük grupta
kald›¤› görülmüﬂtür. Yaln›zca iki hastan›n (%1,8) sürekli hedefte kald›¤›
belirlenmiﬂtir. 12 ayl›k izlemde kullan›lan ortalama ayl›k ESA dozu (n=94)
15817,6 ± 10023,7 IU (min 4400 IU - max 75181 IU) olarak tespit edilmiﬂtir.
Spearman parametrik olmayan korelasyon analizine göre dalgalanma ile EPO
kullan›m› aras›nda anlaml› iliﬂki saptanm›ﬂt›r (p<0.01).
Yorum: Çal›ﬂmam›zda; HD hastalar›n›n Hgb de¤erleri büyük de¤iﬂkenlik
göstermektedir. Literatürdeki veriler uygunsuz ESA kullan›m›n›n Hgb
de¤iﬂkenli¤inin en önemli sebebi oldu¤u yönündedir. Ülkemizde geri ödeme
koﬂullar› nedeni ile ESA kullan›m›n›n bu de¤iﬂkenlikte önemli rolü oldu¤u
kan›s›nday›z. Daha yüksek hasta say›l› prospektif çal›ﬂmalarla ülkemizdeki ESA
kullan›m ilkelerinin yeniden yap›land›r›labilece¤ini düﬂünmekteyiz.
ﬁekil 1. Gruplara göre Hgb dalgalanma ﬂekilleri

Alt gruplar k›saltmalar› ile gösterilmiﬂtir.
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Primer Hipertansiyon: Tuz K›s›tlamas› ve Aterojenisite 
1

1

2

3

Zeren Özgen , Sedat Üstünda¤ , Hakan Kundurac›lar , Ayten Üstünda¤ ,
Banu Al›c›4, Saniye ﬁen1
1
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Edirne
2
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dal›, Edirne
3
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Uzunköprü Devlet Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Edirne
4
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Edirne
Primer hipertansiyon (HT), damar duvar›nda geliﬂen inflamatuar sürecin sonucunda
ateroskleroz geliﬂimi ile hedef organ hasarlar›na yol açar. Hipertansiflerde, diyet
sodyum içeri¤inin düzenlenmesinin kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye etkileri
ile ilgili çeliﬂkili sonuçlar bildirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda 20 sa¤l›kl› birey ve 21 HT'luda
diyet sodyum al›m›n›n kan bas›nc› ve ateroskleroz geliﬂimi ile iliﬂkisinin ve HT’lularda
diyet sodyumunun 2.3 gr/gün’e k›s›tlanmas›n›n erken sistemik-renal vasküler hasar
göstergelerine etkisinin araﬂt›r›lmas› amaçland›.
Yaﬂ, cinsiyet da¤›l›m›, alkol ve sigara kullan›m oran› sa¤l›kl› kontrol grubuna benzer
olan, aç›k hedef organ hasar› geliﬂmemiﬂ, bilinen HT süresi 33.3 ay olan hafif-orta
derece HT’lulardan oluﬂan hastalar›m›zda, sa¤l›kl› kontrol grubuna göre üriner
albumin at›l›m› (UAE, p=0.00005), üriner protein at›l›m› (UPA, p=0.00005), yüksek
duyarl›kl› C-reaktif protein (Hs-CRP, p=0.001), tümor nekrotize edici faktör-α (TNFα, p<0.00001), P selektin (p=0.001), E selektin (p=0.0004), vasküler adezyon
molekülü-1 (VCAM-1, p<0.00001) ve hücre içi adezyon molekülü (ICAM-1,
p=0.0004) düzeylerindeki anlaml› yükseklikle belirgin sistemik-renal vasküler
etkilenme geliﬂti¤i gözlendi.
Sa¤l›kl› ve HT’lu grubun verileri bir arada de¤erlendirildi¤inde, idrar sodyum at›l›m›
(UNaE) ile sistolik kan bas›nc› (SKB; r=0.357, p=0.022) aras›nda anlaml›, ortalama
arter bas›nc› (OAB; r=0.309 p=0.022) aras›nda anlaml›l›k s›n›r›nda; ayr›ca serum
sodyum de¤eri ile SKB aras›nda anlaml›l›k s›n›r›na yak›n (r=0.272, p=0.086) pozitif
do¤rusal iliﬂki saptand›. Grafikde, SKB ile karotis arter intima media kal›nl›¤› (‹MK),
UNaE, TNF-α ve VCAM-1 iliﬂkisi gösterilmiﬂtir.
HT’lularda diyet sodyum k›s›tlamas›n›n doksan›nc› günde OAB, SKB ve DKB
de¤erleri anlaml› ﬂekilde düﬂtü. Hastalar›n %43’ünde KB de¤erleri 140/90 mmHg
alt›na geriledi. Hasta grubunda, tuz k›s›tlamas› öncesi ve tuz k›s›tl› diyetin 15., 90.
günündeki veriler ve istatistiki karﬂ›laﬂt›r›lmalar› tabloda verilmiﬂtir.
Bulgular›m›z, diyet sodyum içeri¤inin düzenlenmesinin devlet politikas› olarak
toplum genelinde uygulanmas›n›n toplumun genelinde primer hipertansiyon
yayg›nl›¤›n›, hipertansiyonlularda ise etkili bir tedavi yöntemi oluﬂturarak ateroskleroz
geliﬂimi ve iliﬂkili morbidite ve mortaliteyi azaltabilece¤ini ortaya koymaktad›r.
A

B

Hipertansiyon Hastalar›n›n Antihipertansif ‹laç Kullan›mlar›n›n
De¤erlendirilmesi
Emre Erdem1, Özde Elver2, Ayﬂe Kevser Demir2, Duygu Öztürk2, Murat Çoban2,
Ahmet Karataﬂ1, Tekin Akpolat1
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
2
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› hipertansiyon hastalar›n›n kulland›¤› antihipertansif
ilaç say›s›n›, hastalar›n kulland›klar› tansiyon ilaçlar›n›n isimlerini ve dozlar›n›
bilip bilmediklerini ve muayene günü sabah› ilaçlar›n› al›p almad›klar›n›
araﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›ﬂma Ondokuz May›s Üniversitesi nefroloji poliklini¤ine baﬂvuran
hipertansif hastalar ile yap›ld›. Anket formlar› kullan›larak bilgiler elde edildi.
Bulgular: Çal›ﬂmaya 58’i erkek, 68’i kad›n toplam 126 hasta al›nd›. Hastalar›n
yaﬂ ortalamas› 59±12 (22-83) idi. Hastalar en az 1, en fazla 6 adet tansiyon ilac›
kullan›yorlard›. Hastalar›n 21’inde (%17) hipertansiyona eﬂlik eden kronik
böbrek yetmezli¤i vard›. Kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalar›n %67’si 3 veya
daha fazla tansiyon ilac› kullan›yordu. Hastalar›m›z›n 36’s›nda (%29) hipertansiyona
eﬂlik eden diyabet hastal›¤› vard›. Diyabet hastalar›m›z›n ise %22’si 3 veya daha
fazla tansiyon ilac› kullan›yordu. Hastalar›n %54’ünde muayeneye geldiklerinde
ilaç kutusu veya prospektüsleri yan›nda idi. Hastalar›n % 84’ü ilaçlar›n isimlerini
biliyor, %79’u ise hem isimleri hem de ilaçlar›n›n dozlar›n›n biliyordu. ‹laçlar›n›
yan›nda getirmeyen hem de isimlerini bilmeyen 15 (%12) hasta vard›. Hastalar›n
e¤itim düzeyi artt›kça ilaçlar›n›n isimlerini bilme oranlar› da art›yordu. Okur
yazar olmayalar›n %8’i, okur yazar olanlar›n %33’ü, ilkokul mezunlar›n›n %61’i,
ortaokul mezunlar›n›n %83’ü, lise mezunlar›n›n %85’i, üniversite mezunlar›n›n
%94’ü kulland›klar› ilaçlar›n isimlerini biliyordu. Hastalar›n %37’si kontrol
günü sabah› tansiyon ilac›n› içerek ve %63’ü ilaçlar›n› almadan kontrole
gelmiﬂlerdi. 76 hasta günde birden fazla tansiyon ilac› kullan›yordu, bu hastalar›n
72 tanesi ilaçlar› gün içinde de¤iﬂik ö¤ünlerde al›rken, 4 hasta hepsini sabah
al›yordu.
Sonuç: Hastalar›n önemli bir k›sm› (%88) ilaçlar›n›n isimlerini biliyor veya
kontrole gelirken ilaçlar›n› yan›nda getiriyordu. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u
(%63) muayene günü sabah› tansiyon ilaçlar›n› almam›ﬂt›. Kontrol günü sabah›
ilac›n› içmeyen hastalarda muayene s›ras›nda kan bas›nc›n›n yüksek ölçülebilir.
Bu durum da tansiyon tedavisinin yanl›ﬂ düzenlenmesine yol açabilir.
Hastalar›m›z›n ilaçlar›n› ald›klar› zaman› de¤erlendirirken genelde hastalar›n
ilaçlar›n› gün içine yayd›klar› tespit edildi. Hipertansif hastalar›n kan bas›nc›n›
do¤ru yapabilmeleri ve yap›lan muayeneden maksimum yarar sa¤lamas› için
hasta e¤itimine özen gösterilmelidir.
PS/HT-158
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Hipertansiyon S›kl›¤›, Fark›ndal›¤› ve ‹drar Bulgular›na Yönelik Toplum
Taramas›
Salih ‹nal, Fatma Ayerden Ebinç, Koray Uluda¤, Kürﬂad Öneç, Kadriye Altok Reis,
Ülver Boztepe Derici, Yasemin Erten
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

ﬁekil 1. (A, B, C, D) Sa¤l›kl› kontrol ve hipertansiyon grubunda SKB ile karotis arter ‹MK, UNaE, TNF ve
VCAM-1 aras›ndaki iliﬂkiler
Tablo 1. Hipertansiflerde diyet öncesi, 2.3 gr/gün sodyum içeren diyet uygulamas›n›n 15. ve 90. gün sonu veri karﬂ›laﬂt›rmas›
Veriler
VK‹ (kg/m2)
SKB (mmHg)
DKB (mmHg)
AKﬁ (mg/dl)
ÜA (mg/dl)
TK (mg/dl)
HDL (mg/dl)
sNa+ (mEq/L)
GFR (ml/dk)
UNaE (mEq/g)
UAE (mg/g)
UPE (mg/g)
‹MK (mm)
MDA (nMol/p)
Hs-CRP (mg/L)
TNF (pg/ml)
P-sel (ng/ml)
E-sel (ng/ml)
ICAM (ng/ml)
VCAM (ng/ml)

Bazal
29.5±3.8
160±9
101±5
92±9
5.0±1.3
200±41
48.9±14
141±1
113±11
223±62
39±23
181±86
0.63±0.2
3.5±0.3
4.6±2.2
1.21±0.1
72±19
23.4±4.5
6.7±0.5
51.9±4.3

*p
0.0006
<0.0001
<0.0001
AD
AD
AD
AD
0.002
<0.0001
<0.0001
0.002
0.004

15. gün sonu
29.1±3.7
140±14
90±7
87.3±10
5.0±1.2
193±43
50.2±23
140±1
102±12
103±16
30±21
141±62

**p
AD
0.031
AD
AD
0.0015
AD
AD
AD
AD
AD
0.051
AD

AD
0.008
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.0002
<0.0001

3.5±0.2
3.7±1.7
0.67±0.1
46±13
19.0±5.1
5.4±1.2
40.5±7.9

AD
AD
<0.0001
<0.0001
0.003
<0.0001
0.0002

90. gün sonu
29.1±3.7
137±12
89±6
86.8±8.8
4.5±1.0
188±35
44.2±15
141±1
103±13
111±18
27±23
135±55
0.61±0.1
3.5±0.3
3.7±1.7
0.27±0.1
33±13
15.8±4.4
4.4±1.4
31.5±6.3

***p
0.012
<0.0001
<0.0001
0.012
0.015
0.034
0.011
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.006
AD
AD
0.058
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001

*p: Diyet öncesi ve diyetin 15 günü karﬂ›laﬂt›rmas›, **p: Diyetin 15 gün ve 90. gün veri karﬂ›laﬂt›rmas›, ***p: Diyet öncesi ve 90. gün sonu veri karﬂ›laﬂt›rmas›.
AD: Anlaml› de¤il; VK‹:Vucut kitle indeksi; AKﬁ: Açl›k kan ﬂekeri; ÜA: Ürik asit; HDL: Yüksek yo¤unluklu lipoprotein-kolesterol; GFR: Glomerüler filtrasyon
h›z›; UAE: üriner albumin at›l›m›; UPE: Üriner protein at›l›m›; ‹MK: Karotis arter intima-media kal›nl›¤›; MDA: malonil dialdehid; Hs-CRP: Yüksek duyarl›kl›
CRP; TNF: Tümör nekrotize edici faktör; E-sel: E-selektin; P-sel: P selektin; VCAM: Vasküler adezyon molekülü; ICAM: Hücre içi adezyon molekülü.
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Amaç: Hipertansiyon önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olup inme, kardiyovasküler
ve renal hastal›klar›n geliﬂiminde en önemli önlenebilir risk faktörüdür.
Çal›ﬂmam›zda Ankara iline ba¤l› üç ilçede 16-85 yaﬂ aras› toplam 1759 hastada
hipertansiyon s›kl›¤›, hipertansiyon fark›ndal›¤› ve idrar anomalileri s›kl›¤›n›
araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Ankara iline ba¤l› Keçiören, Elmada¤ ve Nall›han ilçelerinde
gönüllülük esas›na dayal› olarak yerel yönetimlerce oluﬂturulan geçici sa¤l›k
merkezine baﬂvuran 16-85 aral›¤›nda toplam 1759 gönüllü taramaya dahil edildi.
Hastalar hipertansiyon varl›¤› ve ilaç kullan›m› aç›s›ndan sorguland›. Hastalar›n
kan bas›nc› ölçüm tekni¤ine uygun olarak toplam 3 kez ölçülerek ortalamas›
al›nd› ve spot idrarlar›nda idrar çubu¤u ile proteinüri ve hematüri varl›¤› taranarak
kaydedildi. Hipertansiyon, sistolik kan bas›nc› >=140 mmHg veya diyastolik
kan bas›nc› >=90 mmHg olarak tan›mland›.
Bulgular: Taramaya kat›lan gönüllülerin % 44,7’sinde hipertansiyon saptand›.
Bunlar›n %31,1’i eski tan›l› olgular iken, %13,6’s›nda ilk kez hipertansiyon
saptand›. Proteinüri s›kl›¤› bir pozitif ve üzerinde %14,3 oran›nda bulundu.
Hematüri s›kl›¤› bir pozitif ve üzerinde %10,7 olarak saptand›. Hipertansiyon
tan›l› bireylerin %51.8’nin kan bas›nc›n›n 140/90 mmHg’n›n üzerinde oldu¤u
tespit edildi. Gönüllülerin demografik özellikleri ve tarama sonuçlar› tablo 1’de
verilmiﬂtir.
Tart›ﬂma: Hipertansiyon ve proteinürinin gerek kardiyovasküler hastal›k, gerekse
kronik böbrek hastal›¤› için risk faktörü olmas› ve gönüllülerin önemli bir
yüzdesinde proteinüri ve hematüri saptanmas› dikkate al›nd›¤›nda, birinci
basamak sa¤l›k hizmetlerinde kan bas›nc› ölçümlerine ek olarak idrar tetkikinin
de mutlak yap›lmas› gereklili¤ine inanmaktay›z.
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Tablo 1. Gönüllülerin demografik özellikleri ve tarama sonuçlar›
Normotansif
gönüllüler
(mean±SD)

Eski tan› hipertansifler
(mean±SD)

Yeni tan› hipertansifler
(mean±SD)

Yaﬂ

40.5±11.9

56.5±11.9

49.4±13.7

Cins (Kad›n/Erkek)

33.5/66.5

27/73

39.6/60.4

VK‹

26.2±5

29.7±5.2

28.9±5.3

DM

%5.2

%25.2

%9.2

SKB

110±12.3

135.6±23.5

145.6±18.1

DKB

71±9.3

83.9±14.2

91.9±12.0

Proteinüri

%9.3

%13.8

%11.3

Hematüri

%10.4

%13.8

%11.3

PS/HT-159
Hipertansiyon Hastalar›n›n Tansiyon Takiplerinin ve Tansiyon Aletlerinin
De¤erlendirilmesi
Emre Erdem1, Coﬂkun Kaya1, Aysel Sar›2, Feride Özen3, Melek Süzer Aslan4,
Melda Dilek5, Tekin Akpolat1
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
2
Karaman Devlet Hastanesi, Karaman
3
Kavak Devlet Hastanesi, Samsun
4
Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi, Samsun
5
ﬁanl›urfa E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, ﬁanl›urfa
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› hipertansiyon hastalar›n›n poliklinik kontrolüne
gelirken kan bas›nc› takibi getirme durumlar›n›, kan bas›nc› takibi getiren
hastalar›n takiplerini nerede yapt›rd›klar›n› ve evde ne tür tansiyon aletine sahip
olduklar›n› tespit etmektir.
Yöntem: Çal›ﬂma Ondokuz May›s Üniversitesi Nefroloji poliklini¤i ve dört
farkl› Devlet Hastanesi Dahiliye poliklini¤inde yap›ld›. Anket formu kullan›larak
bilgiler elde edildi
Bulgular: Çal›ﬂmaya 191 erkek, 314 kad›n toplam 505 hasta al›nd›. Hastalar›n
yaﬂ ortalamas› 60±12 (21-93) idi. 505 hastan›n 88‘i (%17) kan bas›nc› takibini
getirmiﬂti. Kan bas›nc› takibi getiren hastalar›n 46‘s› (%52) evde, 29’u (%33)
sa¤l›k oca¤›nda, 10’u (%11) eczanede, 3’ü (%3) ise komﬂusunda kan bas›nc›
takibini yapt›rm›ﬂt›. Kan bas›nc› takibini getiren hastalar›n, takiplerini yapt›rd›klar›
tansiyon aletlerinin 33’ü (%38) c›val›, 28’i (%32) aneroid, 16’si (%18) otomatik
bilek, 11’i (%13) otomatik kol idi. 266 (%53) hastan›n evinde tansiyon aleti
vard›. Evinde tansiyon aleti olan hastalar›n 122’sinde (%46) otomatik bilek,
67’sinde (% 25) aneroid, 51’inde (%19) otomatik kol, 19’unda (%7) c›val›
tansiyon aleti vard›. 7 (%3) hastan›n ise evinde birden fazla tansiyon aleti vard›.
Hastalar›m›z›n e¤itim düzeyi artt›kça tansiyon takibi getirme s›kl›¤› da artm›ﬂt›.
Okula gitmeyen, ilkokul ve ortaokul mezunu hastalar›n %16’si tansiyon takibi
getirirken, lise ve üniversite mezunu hastalar›n %54’ü tansiyon takibi getirmiﬂti.
E¤itim düzeyi artt›kça evde tansiyon aleti bulundurma s›kl›¤› da art›yordu. Okula
gitmeyen hastalar›n %34’ünde, ilkokul mezunu hastalar›n %56’s›nda, ortaokul
mezunlar›n›n %70’inde, lise ve üniversite mezunu hastalar›n %83’ünde evinde
tansiyon aleti vard›.
Sonuç: Hipertansiyon hastalar›n›n, hastane d›ﬂ›nda yapt›rd›klar› tansiyon
takipleri hastal›¤›n kontrolü aç›s›ndan oldukça önemlidir. Hastalar›n ço¤u
tansiyon takiplerini evde yapm›ﬂt›. Hastalar›n %53’ünde evinde tansiyon aleti
olmas›na ra¤men bu hastalar›n az bir k›sm› kontrollerine tansiyon takibi yap›p
getirmiﬂti. ‹lgili k›lavuzlar taraf›ndan tavsiye edilmemesine ra¤men bilekten ölçen
alete sahip olma oran› %46 idi. Ayr›ca otomatik tansiyon aletlerinin kullan›m›
yayg›nlaﬂmas›na ra¤men hastalar›n önemli bir k›sm›n›n c›val› veya aneroid
tansiyon aleti vard›. Hastalar evde kan bas›nc› takibi konusunda e¤itilmelidirler.

Acil Hipertansif Hastalarda Serum Ürik Asit Düzeyi Serebrovasküler
Olaylar ‹çin Prediktif De¤er Taﬂ›r m›?
Özgür Tanr›verdi1, Handan Yücetürk2, Harun Akar2
1
ﬁafak Sa¤l›k Grubu Göztepe Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
2
Adnan Menderes Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ayd›n
Giriﬂ-Amaç: Acil hipertansif atak ile hastaneye baﬂvuran düzensiz tedavi ve
takipli hastalarda hipertansif vaskuler komplikasyonlar›n geliﬂmesi kaç›n›lmazd›r.
Bir çok hastada vaskuler erken hasar sonras›nda metabolik profil diyabet ve
obezite olmaks›z›n etkilenmekte ve bu bir k›s›r döngüye neden olmaktad›r. Bu
çal›ﬂmada acil hipertansif atak ile baﬂvuran hastalarda serum ürik asit düzeyinin
di¤er tüm metabolik göstergelerden ba¤›ms›z olarak serebrovaskuler olay için
prediktif de¤er taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem-Gereçler: Acil hipertansif atak ile baﬂvuran ve d›ﬂlanma kriterleri
bulunmayan toplam 49 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi ve ilk baﬂvurda bak›lan
serum ürik asit düzeyi de¤erlerine göre iki gruba ayr›ld›. Serum ürik asit düzeyi
normal olanlar grup 1 (n=24) ve yüksek olanlar ise grup 2 (n= 25) olarak
isimlendirildi. D›ﬂlanma kriterleri olarak diyabetik olanlar, BMI>26 kg/m2
olanlar, lipid profili bozuk olanlar, gut öyküsü olanlar veya ürik asit antagonisti
kullanm›ﬂ olanlar ya da halen kullananlar, çal›ﬂmaya onay vermeyenler ile düzenli
poliklinik kontrolüne gelemeyecekler çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Çal›ﬂmaya dahil
edilen grup 1 ve 2 hastalar toplam 21 ay süreyle takip edildi ve bu süreçte ortaya
ç›kan serberovasküler olaylar yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya kat›lan hastalar›n yaﬂ ortalamas› 48.3±14.9(y›l) idi ve ürik
asit düzeyi yüksek olan grup hastalar daha geç idi (p=0.024). Grup 1 hastalarda
serebrovasküler olay s›kl›¤› %56.4 idi ve grup 2 hastalara oranla anlaml› olarak
kabul edildi (r=0.145, p=0.0134). grup 1 hastalar›n 1'inde hemoraji, 12'sinde
geçici iskemik atak, 4'ünde iskemik inme ve 7'sinde hipertansif ensefalopati
izlendi. Serum ürik asit düzeyi için cut- off de¤er 5.7 gr/dl idi. Serum ürik asit
düzeyi için duyarl›l›k %81.2, do¤ruluk %85.6 ve özgüllük %91.2 olarak belirlendi.
Sonuç: Diyabetik olmayan non- obez hipertansif hastalarda serum ürik asit
düzeyinin geliﬂebilecek serebrovasküler olay için di¤er metabolik göstergelerden
ba¤›ms›z bir prediktif de¤eri oldu¤u kan›s›na var›ld›. Bu çal›ﬂman›n daha geniﬂ
hasta serileri ile sürdürülmesi ve metabolik, inflamasyon göstergelerinin de
eklenmesi önerilir.
PS/HT-161
Postmenopozal Kad›nlarda Sirkadiyen Kan Bas›nc› Ritmi ile Kemik Mineral
Yo¤unlu¤u Aras›ndaki ‹liﬂki
Faruk Turgut 1 , Ayﬂe Çarl›o¤lu 2 , Mehmet Kanbay 1 , Ebru Uz 1 , Ali Akçay 1
Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2
Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dal›, Ankara

1

Amaç: Ateroskleroz ve osteoporoz bir tür dejeneratif hastal›klar olup yaﬂla
birlikte s›kl›klar› da artmaktad›r. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda kardiyovasküler
hastal›klar ile düﬂük kemik yo¤unlu¤u aras›nda bir iliﬂki ortaya konmuﬂtur.
Ayr›ca nondipping paterne sahip olan hastalarda kardiyovasküler hedef organ
hasar›n›n dipping paterne sahip olan hastalardan anlaml› olarak daha fazla
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Biz bu çal›ﬂmada postmenopozal kad›nlarda kemik mineral
yo¤unlu¤u ile nondipping patern aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Yöntemler: Çal›ﬂmaya 65 yaﬂ alt›, bir y›ld›r menopozda olan 84 hasta hasta
al›nd›. Tüm hastalara 24 saatlik ambulatuar kan bas›nc› ölçümü ve DEXA
yöntemi ile vertebra ve femur boynu kemik mineral yo¤unlu¤u ölçümleri yap›ld›.
Bulgular: Yirmi dört saatlik ambulatuar kan bas›nc› ölçümleri sonucuna göre
29 hasta (% 34,5) dipper patern gösterirken, 55 hastada (% 65,5) nondipper
patern saptand›. Her iki grupta hastalar›n demografik özellikleri ve laboratuar
parametreleri benzerdi (Tablo 1). Nondipper grupta dipper grup ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ortalama vertebra T skoru anlaml› olarak daha düﬂük bulundu
(dipper grupta; -1,06 ± 1,10, nondipper grupta; -1,67 ± 0,96, p=0,02). Ancak
femur T skoru nondipper grupta daha düﬂük olmas›na ra¤men her iki grup
aras›nda istatiksel olarak anlaml› bir fark yoktu (dipper grupta; -0,65 ± 1,16,
nondipper grupta; -1,22 ± 0,81, p=0,05). Vertabra ve femur Z skorlar› ise her
iki grupta da benzerdi (vertebra Z skoru; dipper grupta; -0,31 ± 0,95, nondipper
grupta; -0,39 ± 1,18, p> 0.05, femur Z skoru; dipper grupta; 0,38 ± 1,27,
nondipper grupta; 0,17 ± 1,03, p> 0.05).
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Sonuçlar: Çal›ﬂmam›zda aterosklerozun erken göstergelerinden biri olan geceleyin
kan bas›nc› düﬂüﬂündeki azalma ile kemik yo¤unlu¤unda azalma aras›nda belirgin
bir iliﬂki oldu¤unu gösterdik. Bu iliﬂkiyi aç›klamaya yönelik yeni çal›ﬂmalar›n
yap›lmas› ve etkili tedavi stratejilerinin belirlenmesi için yeni çal›ﬂmalar dizayn
edilmesi gerekmektedir.

Tablo 1. Demografik parametreler ve PD verileri

Tablo 1. Hastalar›n demografik özellikleri ve laboratuar sonuçlar›
Dipper grup (29 hasta)

Nondipper grup (55 hasta)

p de¤eri

Yaﬂ (y›l)

55 ± 5

56 ± 4

AD

VK‹ (kg/m2)

28.8 ± 3.2

29.7 ± 3.4

AD

Hipertansiyon (%)

11 (% 37.9)

20 (% 36.4)

AD

2)

GFH (ml/dakika/1.73 m

103 ± 20

96 ± 21

Hasta-1

Hasta-2

Hasta-3

Hasta-4

Yaﬂ

27

23

35

22

Cinsiyet

Kad›n

Erkek

Erkek

Erkek

Primer böbrek hastal›¤› Kresentik glomerulonefrit

Bilinmiyor

Bilinmiyor Bilinmiyor

PD modalitesi

SAPD

APD

SAPD

SAPD

‹mmünsüpresif ilaç

Yok

Yok

Yok

Yok

Komorbiditeler

Jüvenil romatoid artrit

Yok

Yok

Yok

SAPD: Sürekli ayaktan periton diyalizi, APD: Aletli periton diyalizi
Tablo 2. Tüberküloz ile ilgili veriler
Hasta-1

Hasta-2

Hasta-3

Hasta-4

AD

Tan› an›ndaki
PD süresi

5

9

22

5

Yok

Yok

Yok

Yok

Glukoz (mg/dl)

94 ± 10

92 ± 8

AD

Geçirilmiﬂ
tüberküloz

CRP (mg/dl)

5.2 ± 4

5.3 ± 3

AD

Aile hikayesi

Yok

Yok

Yok

Yok

Kalsiyum (mg/dl)

9.5 ± 0.4

9.1 ± 1.4

AD

Akci¤er

Periton

3.3 ± 0.3

3.2 ± 0.7

AD

Servikal ve
mediastinal
lenf bezleri

Akci¤er

Fosfor (mg/dl)

Tutulan
organ

Paratiroid hormon (pg/dl)

63 ± 25

67 ± 27

AD

Tan› yöntemi

Klinik ve
radyolojik

Patolojik

Klinik ve
radyolojik

Mikrobiyolojik

‹laçlar

INH+RIF+MPZ

INH+RIF+EMB+MPZ

INH+RIF+EMB+PZA

INH+RIF+EMB+PZA

‹laç yan
etkileri

Yok

Yok

Transaminit

Transaminit

Sonuç

ﬁifa

ﬁifa

Ölüm (frontal
lobda tüberkülom)

Tedavisi sürüyor

VK‹: Vücut kitle indeksi, GFR: Glomerül filtrasyon h›z›, CRP: C-reaktif protein, AD: Anlaml›
de¤il

PS/PD-162

INH: ‹zoniazid, RIF:Rifampisin, EMB:Etambutol, MPZ:Morfozinamid, PZA:Pirazinamid

Periton Diyalizi Hastalar›nda Tüberküloz
Meltem Gürsu1, Filiz Tayfur1, Zeki Ayd›n1, Savaﬂ Öztürk1, Mehmet Küçük2,
Mine Besler3, Özlem Kaptano¤ullar›4, Taner Baﬂtürk5, Rümeyza Kazanc›o¤lu1
1
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2
Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
3
‹stanbul E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
4
Bak›rköy Sadi Konuk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klni¤i, ‹stanbul
5
Ba¤c›lar E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Giriﬂ: Kronik böbrek yetersizli¤inde tüberküloz hem klinik prezentasyon, hem
tan›, hem de tedavi aç›s›ndan genel popülasyondan farkl›d›r. Ekstra-pulmoner
tutulum s›kt›r, semptomlar nonspesifiktir ve mikrobiyolojik tan› daha zordur.
Çal›ﬂmam›zda periton diyalizi (PD) hastalar›ndaki tüberküloz vakalar› taranm›ﬂt›r.
Metot: Istanbul’daki beﬂ PD ünitesinde takip edilen hastalar çal›ﬂmaya dahil
edildi. Hasta dosyalar› incelenerek PD tedavileri süresince tüberküloz tan›s›
alm›ﬂ olanlar tespit edildi. Bu hastalar›n demografik verileri ile diyaliz süreleri,
komorbiditeleri, aile hikayeleri, tutulum yeri, kullan›lan ilaçlar, dozlar›, yan
etkileri ve hastal›¤›n sonu kaydedildi.
Sonuçlar: Toplam 322 hasta (156 kad›n, 166 erkek) tarand›. Dört hastada
(%1.24) tüberküloz tespit edildi. Hastalar›n demografik ve klinik verileri Tablo1’de özetlenmiﬂtir. Üçü erkek biri kad›n olan hastalar›n genç eriﬂkinler oldu¤u
görüldü. Hiçbirinde geçmiﬂte tüberküloz öyküsü veya aile hikayesi yoktu.
Hastalar›n tüberküloz ile ilgili verileri Tablo-2’de sunulmuﬂtur. ‹ki hastada
akci¤er d›ﬂ› tutulum mevcuttu. Tan› iki hastada mikrobiyolojik ve/veya patolojik
kan›t olmaks›z›n klinik ve radyolojik ﬂüphelerle kondu. Yan etkiler iki hastada
görülen transaminazlarda yükselme olarak kaydedildi. ‹ki hastada tam iyileﬂme
sa¤lan›rken bir hasta öldü, di¤erinin tedavisi ise sürmekte.
Tart›ﬂma: Diyaliz popülasyonundaki tüberküloz insidans ve prevalans› konusunda
farkl› sonuçlar bildiren çal›ﬂmalar vard›r. PD’de veriler daha da s›n›rl›d›r. PD
hastalar›nda periton tutulumunun hemodiyaliz hastalar›ndan s›k oldu¤u
görülmektedir. Sa¤l›k Bakanl›¤›, ülkemizdeki tüberküloz insidans ve prevalans›n›
2007’de 25.2/100000 ve 27.9/100000 olarak bildirmiﬂtir. Çal›ﬂma
popülasyonumuzdaki prevalans›n (%1.24) genel popülasyondan oldukça yüksek
oldu¤u; akci¤er d›ﬂ› tutulum oran›n›n %50 ve mortalitenin %25 oldu¤u dikkat
çekmektedir. Bu veriler PD popülasyonunda tüberküloz erken tan› ve tedavisinin
önemini ortaya koymaktad›r.
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SAPD Hastalar›nda Nadir Görülen Aspergillus Peritoniti: 2 Olgu Sunumu
Nimet Aktaﬂ1, Emel Y›lmaz2, Serdar Seyhan3, Ayﬂegül Oruç Koç1, Mahmut Yavuz1
1
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Bursa
2
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dal›, Bursa
3
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Bursa
Giriﬂ: Fungal peritonit (FP), periton diyalizinin nadir fakat mortalitesi yüksek
bir komplikasyonudur. Peritonitlerin sadece %2-13’ü fungal peritonittir. FP’te
en s›k Candida spp izole edilirken, küf mantarlar›ndan olan Aspergillus spp’ye
nadir rastlan›r. Bu çal›ﬂmada, klini¤imizde izledi¤imiz Aspergillus peritonitli iki
olguyu sunmay› amaçlad›k.
Olgu-1: Üç y›ld›r periton diyalizi uygulanan 28 yaﬂ›nda erkek hasta, ﬁubat
2007’de peritonit bulgular› ile baﬂvurdu. Baﬂlang›çta ampirik intraperitoneal
(‹P) amikasin ve vankomisin uyguland›. Al›nan diyalizat s›v›s›nda metisilin
dirençli Staf. Epidermidis üredi. ‹P tedavisinin 17. gününde ﬂikayetlerinin
artmas› üzerine mevcut tedaviye önce intravenöz (IV) vankomisin tedavisi, yan›t
al›namay›nca sefoperazon/sulbaktam tedavisi eklendi. Klinik yan›t al›namayan
ve ard›ﬂ›k al›nan diyalizat s›v› kültürlerinde Aspergillus niger üreyen hastaya
parenteral caspofungin tedavisi baﬂland›, di¤er antibiyotikleri kesilerek diyaliz
kateteri çekildi. Caspofungin tedavisi 42 güne tamamlanan hastada tam kür
sa¤land›.
Olgu-2: Renal transplant hikayesi olan 35 yaﬂ›nda erkek hastaya, 2003’te tekrar
SAPD program› baﬂland›. Nisan 2010 tarihinde peritonit ve ileus bulgular› ile
hastaya ampirik ‹P sefazolin+ amikasin, ‹V sefotaksim tedavisi baﬂland›. Klinik
ve laboratuar yan›t al›namay›nca, 5.gün sefotaksim kesilerek, ‹V
sefoperazon+sulbaktam ve vankomisin tedavisi baﬂland›. Tedavinin 8. gününde
kültürlerde diyalizat s›v›s›nda Aspergillus niger ve Aspergillus fumigatus, kanda
Aspergillus niger üredi. Genel durumu bozulan hastan›n tedavisi parenteral
meropenem, vankomisin ve lipozomal amfoterisin B ﬂeklinde düzenlendi.
Tedavinin 10. gününde hasta kaybedildi.
Tart›ﬂma: Aspergillus peritonitinde standart tedavi rejimi yoktur. Bilgiler daha
çok olgu sunumlar› ﬂeklindedir. Tedavi baﬂar›s›nda kateterin mümkün olan en
k›sa sürede çekilmesi, erken tan› ve tedavi önemlidir. Mantar enfeksiyonlar›n›n
geliﬂiminde önemli risk faktörü uzun süreli ve geniﬂ spektrumlu antibiyotik
kullan›m›d›r. Bu nedenle gereksiz antibiyotik kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r.
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Peritonitli SAPD Hastalar›nda Manuel ve Otomatik Hücre Say›m›n›n
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Periton Diyalizine Ba¤l› Enfeksiyöz Komplikasyonlar: Tek Merkez Deneyim

Yasemin Usul Soyoral1, Hüseyin Be¤enik1, Mehmet Naci Aldemir2, Ali ‹rfan Baran3,
Habib Emre1, Mustafa Kas›m Karahocagil3, Reha Erkoç1
1
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Nefroloji Bilim Dal›, Van
2
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
3
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›, Van
Giriﬂ: Peritonit; SAPD hastalar›nda acil tan› ve tedavi gerektiren, mortal
seyredebilen bir klinik tablodur. Tan›s› için peritoneal s›v›da %50’si PMNL
olan en az 100 WBC olmas› gerekmektedir. Bu tan› için mikroskop alt›nda
manuel hücre say›m› alt›n standartt›r. Bununla birlikte günümüzde daha h›zl›
ve pratik bir yöntem olan otomatik cihazlarla hemogramda hücre say›m›
yap›lmaktad›r.
Amaç: Peritonit tablosuyla baﬂvuran SAPD hastalar›nda alt›n standart olan
manuel hücre say›m› ile otomatik hücre say›m› aras›ndaki uyumu de¤erlendirmektir.
Metot: Çal›ﬂma peritonit tablosuyla baﬂvuran 28 SAPD hastas›ndan al›nan 74
periton s›v› örne¤inde manuel hücre say›mlar› ile hemogram cihaz›nda çal›ﬂ›lan
otomatik hücre say›mlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›. Üzerinde durulan özellikler olan WBC
ile nötrofil de¤iﬂkenleri için manuel yap›lan ölçümler ile cihaz›n yapt›¤› ölçümler
aras›ndaki uyumu belirlemek amac›yla grup içi korelasyon katsay›s› hesapland›.
Sonuç: Manuel ölçümle WBC say›s› 100'ün alt›nda olan 5 hastan›n 2 sinde
otomatik say›m 200 ve 3'ünde 300 de¤erini verdi. Bu durum normal s›v›larda
otomatik say›m›n hatal› yüksek sonuçlar verdi¤ini düﬂündürmektedir. Manuel
ölçümle otomatik ölçüm aras›ndaki fark -869,384 ± 2086,579 olarak saptand›,
otomatik say›m genelde manuel say›mdan daha yüksek idi (p: 0,000662).
Manuel ve otomatik cihaz ile yap›lan say›mlar aras›ndaki korelasyon katsay›lar›
istatistiksel olarak anlaml› bulundu(p<0.01). Grup içi manuel –cihaz WBC
ölçüm de¤erleri aras›ndaki uyum katsay›s› r= 0.79, nötrofil de¤erleri için ise r=
0.59 olarak bulundu.
Tart›ﬂma: Bu çal›ﬂma bize hücre say›m›nda alt›n standart olan manuel say›m›
önermekle birlikte daha h›zl› ve pratik olan otomatik hücre say›m›n›n da bu
yöntemin yerine kullan›labilece¤ini göstermiﬂtir.

PS/PD-165
Ayaktan Sürekli Periton Diyalizli Çocukta K›z›l ile Birlikte Streptokok
Peritoniti
Nurver Ak›nc›, Aynur Eren Topkaya, Emel Ekﬂi, Berrin Emre, Muhsin Arpaözü,
Ayﬂe Öner
Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›
Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
Giriﬂ: Peritonit, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan hastalarda
karﬂ›laﬂ›lan en önemli komplikasyondur. Çocuklarda olgular›n %50-60'dan
gram pozitif bakteriler sorumludur ancak %5’de streptokoklar etkendir. A grubu
beta hemolitik streptokoklar (ABHS) nadiren peritonit yapar, ciddi seyreder ve
tedavisi zordur. Bizde 8 yaﬂ›nda k›z›l ve grup ABHS peritoniti tan›s› alan
hastam›z›, nadir olmas› nedeniyle sunduk.
Olgu: Posterior üretral valv ve bilateral displastik böbrek sebebiyle yenido¤an
döneminden itibaren kronik böbrek yetersizli¤i olan ve 5 y›ldan beri SAPD
uygulayan hastam›z ateﬂ, kusma, kar›n a¤r›s›, periton s›v›s›nda bulan›kl›k ﬂikayeti
ile baﬂvurdu. Birkaç gündür ÜSYE ﬂikayetlerinin oldu¤u ö¤renildi. Periton s›v›s›
bulan›kt›, direkt mikroskobik incelemede 2500/mm•'5f lökosit ve gram boyamada
%50’den fazla polimorf nüveli lökosit ile gram pozitif bakteri saptand›. Peritonit
tan›s›yla intraperitoneal sefazolin ve seftazidim baﬂland›. Periton s›v›s› kültüründe
ABHS üremesi üzerine intraperitoneal klindamisin ve vankomisin tedavisine
geçildi. Nazal kültürde de üremesi, kriptik tonsillit geliﬂmesi ve k›z›l döküntülerinin
baﬂlamas› üzerine ABHS sepsisi ve buna sekonder peritonit geliﬂti¤i düﬂünüldü.
Peritonit tedavisi 14 güne tamamland›.
Sonuç: Grup A Beta hemolitik streptokok, tonsillofaranjit yapt›ktan sonra
bakteriyemi yaparak veya kateterin hastan›n elleriyle direkt kontaminasyonu ile
peritonit yapabilir. Literatür bilgileri ›ﬂ›¤›nda, tedaviye geç yan›t verdi¤i fakat
prognozunun iyi oldu¤u bilinmektedir. Periton diyalizi olan çocuklarda
tonsillofaranjit s›ras›nda A grubu beta streptokok peritoniti riski akla getirilmelidir.

Nefise Özbalc›1, Mehmet Tu¤rul Sezer2, Güler Yayl›1, Esin Kulaç3, Jale Koyuncuo¤lu4
1
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar›
Anabilim Dal›, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Isparta
3
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, T›p E¤itimi ve Biliﬂimi Anabilim Dal›, Isparta
4
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Dializ Ünitesi, Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
Giriﬂ-Amaç: Sürekli ayaktan periton diyalizi, hemodiyalize alternatif bir renal
replasman tedavisidir. Peritonitler, teknolojideki tüm geliﬂmelere ra¤men bu
yöntemin en önemli komplikasyonu olmaya devam etmektedir. Bu çal›ﬂmada
merkezimizde izlenen peritonit ataklar›n›n incelenmesi, peritonit s›kl›¤›, etken
mikroorganizma da¤›l›m›, duyarl›l›k profili ve prognozun de¤erlendirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r.
Materyal-Metot: Merkezimizde Ocak–1998 ile Ocak–2009 tarihleri aras›nda
izlenen 153 periton diyalizi (PD) hastas› retrospektif olarak, son dönem böbrek
yetmezli¤i etyolojisi, kulland›¤› ilaçlar, eﬂlik eden hastal›klar, PD dozu, tipi, tercih
nedeni ve süresi, de¤iﬂimi yapan kiﬂi, protein katabolik h›z (PCR), diyaliz dozu,
rezidüel idrar miktar›, ultrafiltrasyon miktar›, periton membran›n›n transport
tipi, bazal laboratuar de¤erleri aç›s›ndan de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Son 11 y›ll›k peritonit s›kl›¤›m›z; 0,284 atak/y›l/hasta olarak
hesaplanm›ﬂt›r. En s›k peritonit etkeninin koagülaz negatif stafilokoklar (% 18,3)
oldu¤u, bunu s›ras›yla S. aureus (%14,8) ve gram negatif basillerin (%13,1)
izledi¤i görülmüﬂtür.
Peritonit; yaﬂl›larda, PD uygulama süresi uzun olanlarda, Hepatit C infeksiyonu
olanlarda, rezidüel idrar miktar› ve PCR de¤eri düﬂük olanlarda daha s›k
saptanm›ﬂt›r (p de¤erleri s›ras›yla (p=0,008; p=0,001; p=0,047; p=0,018; p=0,038).
Buna karﬂ›n eritropoetin kullananlarda ve aletli periton diyalizi uygulayan
hastalarda peritonit s›kl›¤› di¤erlerine göre daha düﬂük bulunmuﬂtur (p de¤erleri
s›ras›yla p=0,044; p=0,026).
175 peritonit ata¤›n›n 146 tanesi (%83,4) ﬂifa ile sonuçlan›rken, 17 tanesinin
(%9,7) PD’ne son verilerek hemodiyalize al›nm›ﬂ, 12 tanesi (%6,9) ise hayat›n›
kaybetmiﬂtir. Gram negatif bakteri ve mantarlar›n etken oldu¤u peritonitlerde
mortalite (%17,4) daha yüksek bulunmuﬂ olup; prognozun gram negatif
peritonitlerde gram pozitif peritonitlerden daha kötü oldu¤u görülmüﬂtür.
Tart›ﬂma-Sonuç: PD hastalar›m›zda peritonit s›kl›¤› ve etyolojisi uluslararas›
literatürle benzer bulunmuﬂtur. Rezidüel renal fonksiyon (RRF) korunan
hastalarda peritonit s›kl›¤›n›n anlaml› düﬂük bulunmas› nedeniyle RRF’nin
korunmas›na daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Hastan›n nütrisyonel
durumunu yans›tan PCR de¤eri peritoniti olan hastalarda anlaml› düﬂük
bulunmuﬂtur. Yeterli protein al›m› ve beslenme deste¤i bu aç›dan önemli olabilir.

PS/PD-167
Periton Diyaliz Hastalar›nda Enfeksiyöz Komplikasyonlarla ‹liﬂkili Faktörler
Abdulkadir Ünsal, Yener Koç, Tamer Sakac›, Elbis Ahbap, Mürvet Y›lmaz,
Bar›ﬂ Döner, Hakan Tan›nm›ﬂ, Ekrem Kara
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Periton diyalizi (PD) hastalar›nda oluﬂan enfeksiyöz komplikasyonlar› (peritonit
ve ç›k›ﬂ yeri enfeksiyonu (KÇYE)) ve iliﬂkili olabilecek risk faktörlerinin saptanmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
2001-2010 y›llar› aras›nda PD tedavisine baﬂlanan 322 hasta (171 Kad›n,
ortalama izlem süresi 36,7±26,9 ay, ortalama yaﬂ 44,8±15,9 y›l) kay›tlar› retrospektif
de¤erlendirildi. Hastalar enfeksiyöz komplikasyon geçiren (grup 1; n:200, 108
kad›n, ortalama izlem süresi 41,6±27,8 ay, ortalama yaﬂ 45,1±15,5 y›l) ve
geçirmeyen (grup 2; n:122, 63 kad›n, ortalama izlem süresi 25,2±22,6 ay,
ortalama yaﬂ 42,5±16,7y›l) olarak iki gruba ayr›ld›.
Grup 1'de 420 peritonit ve 188 KÇYE ata¤› saptand›. En s›k saptanan peritonit
ve KÇYE etkenleri metisiline duyarl› stafilokok aureus, metisiline dirençli
stafilokok aureus, iken peritonit ataklar›n›n 108'inde (%25), KÇYE ataklar›n›n
ise 18'inde (%9,5) kültürde üreme saptanmad› (tablo 1).
Hastalar›n e¤itim durumu, periton dengelenme testi, PD baﬂlang›ç ve son
takipteki idrar miktar›n›n enfeksiyöz komplikasyonlarla iliﬂkisinin olmad›¤›
saptand› (s›ras›yla p:0.19, 0.37, 0.77, 0.36 ve r: -0.104, -0.06, -0.01, -0.05 ).
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Enfeksiyöz komplikasyonlarla izlem süresi, PD baﬂka birinin (yard›mc›) yapmas›,
ikodekstrin ve hipertonik solusyon kullan›m› aras›nda pozitif yönde iliﬂki
saptand›. (s›ras›yla p:<0.001, 0.028, 0.018, 0.028; ve r:0.263, 0.136, 0.151,
0.141). Peritonit ve KÇYE s›kl›¤›n›n mortalite ile iliﬂkili oldu¤u saptand› (p:0.019,
0.026 ve r:0.174, 0.165) (tablo 2).
Sonuç olarak; en s›k saptanan enfeksiyon etkeni stafilococus aureus'tur. PD
hastalar›nda enfeksiyöz komplikasyonlar mortalite ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. ‹zlem
süresinin artmas›, hipertonik solüsyon kullan›m› enfeksiyon insidans›nda art›ﬂla
iliﬂkili bulunmuﬂtur.

E. coli ve Klebsiella için geniﬂ spektrumlu beta-laktamazlara dirençli suﬂ oranlar›
s›ras›yla % 38.5 ve %14.3 idi. Pseudomonas ve Enterobacter türlerinin hepsi
üçüncü kuﬂak anti-pseudomonal sefalosporinler ve piperasilin/tazobaktama
duyarl›yd›.
Bizim baﬂlang›ç tedavi yaklaﬂ›m›m›z k›lavuzlar›n önerdi¤i ﬂekilde sefazolin ve
seftazidim oldu¤undan stafilokoklara vankomisin direnci yoktu.
Ç›karsama: Dünyada antimikrobiyal ilaçlara direnç gittikçe artmaktad›r. Bu
nedenle peritonit ata¤› etkeni mikroorganizman›n ve antibiyotik duyarl›l›¤›n›n
belirlenmesi güncel tedavi protokollerinin geliﬂtirilmesi için önemlidir.
Tablo 1. Stafilokoklarda antibiyotik direnci (%)

Tablo 1. Enfeksiyöz komplikasyon etkenleri

Metisilin Gentamisin Klindamisin Ofloksasin Rifampisin Trimetoprim/
Vankomisin
sulfametaksozol

Peritonit Ataklar› (n:420)

Ç›k›ﬂ Yeri Enfeksiyon Ataklar› (n:188)

Metisiline duyarl› staph. Aureus

130

88

KNS

42.7

19.2

8.5

30.1

8.3

23.7

0

Kültür negatif

108

18

Staph. aureus

6.7

13.3

0

13.3

0

20

0

Metisiline dirençli staph. Aureus

69

51

Toplam

37.1

18.3

7.2

27.3

6.2

23.1

0

Escherichia coli

28

1

Streptococcus spp

19

4

Enterococcus spp

15

3

Fungal spp

14

0

Klebsiella spp

13

2

Pseudomonas aeruginosa

10

21

Acinetobacter spp

7

0

Difteroid spp

7

0

KNS: Koagülaz negatif stafilokok

PS/PD-169
Hemodiyaliz Hikayesinin Varl›¤› Periton Diyalizinin Seyrini Etkiler mi?
Abdulkadir Ünsal, Yener Koç, Elbis Ahbap, Tamer Sakac›, Mürvet Y›lmaz,
Ayﬂe Sinangil Arar, ﬁennur Köse Budak, A. O¤uz Akgün
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

Tablo 2. Enfeksiyöz komplikasyonlarla iliﬂkili faktörler
p

r

‹zlem süresi

<0.001

0.263

PD baﬂka birinin (yard›mc›) yapmas›

<0.001

0.136

‹codextrin kullan›m›

<0.001

0.151

Hipertonik solüsyon kullan›m›

<0.001

0.141

Peritonit s›kl›¤›

0.01

0.174

Ç›k›ﬂ yeri enfeksiyon s›kl›¤›

0.02

0.165

PS/PD-168
Periton Diyalizi Hastalar›nda Peritonitlerde Mikrobiyolojik Tan›: 10
Y›ll›k Ege Üniversitesi Deneyimi
Ender Hür1, ﬁöhret Aydemir2, Devrim Bozkurt1, Muhittin Ertilav5, Savaﬂ Sipahi6,
Bilgin Arda3, Fehmi Akçiçek1, Soner Duman4
1
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3
Ege Üniversitesi T›p Fakültesib Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir
5
Abant ‹zzet Baysal T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Bolu
6
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Sakarya
Amaç: Peritonit periton diyalizinin ölümcül olabilen bir komplikasyonudur.
Teknik aksakl›klara ve uzam›ﬂ hastane yat›ﬂlar›na yol açabilmektedir. Etkenlerin
mikroorganizmalar›n izolasyonu ve tan›mlanmas› do¤ru tedavi seçimi için
gereklidir.
Metot: Bu geriye dönük, gözlemsel kohort çal›ﬂmada Ocak 1999 ve Haziran
2009 tarihleri aras›nda Ege Üniversitesi Hastanesi Periton Diyalizi Ünitesi'nde
izlenen 304 periton diyaliz hastas›n›n kay›tlar› incelenmiﬂtir.
Sonuçlar: Ocak 1999 - Haziran 2009 tarihleri aras›nda toplam 384 peritonit
ata¤› görüldü. Yaﬂ ortalamas› 48±14 y›l, ortalama PD süresi 28±26 ay, %51.6’s›
erkek, %16’s› diyabetik, %14.8’i aletli periton diyalizi program›ndayd›. Peritonit
insidans› 22.6 hasta-ay›nda 1 atak olarak gözlendi. Ataklarda diyalizat kültür
pozitiflik oran› %65.4 idi (n: 251). Gram pozitif mikroorganizmalar en s›k
etkendi (n:173, %69). Gram pozitif etkenler içinde koagulaz negatif stafilokoklar
(KNS) (n:119, %119) ve Staph. aureus (n:27,%10.7) izlendi. Gram pozitifleri
takiben gram negatif mikroorganizmalar (n:67,%26,7), en s›k E. coli (n:26,
%10.4) ve K. pneumonia (n:8, %3) etken olarak saptand›. Negatif diyalizat
kültür oran› %17.4 idi.
KNS’de metisilin direnç oran› %42.7 idi. Enterokok haricindeki streptokoklar
ve S. pneumonia penisiline duyarl›yd›. Enterokoklarda yüksek aminoglikozid
direnci vard›. Corynebacterium ve Bacillus türleri penisiline dirençli, glikopeptid
antibiyotiklere ise duyarl›yd›.
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Periton diyalizine (PD) baﬂlamadan önce hemodiyaliz (HD) tedavisi gören ve
çeﬂitli nedenlerle PD'ne baﬂlayan hastalar›n klinik seyir ve prognozlar›n›n
araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
2001-2010 y›llar› aras›nda PD tedavisine baﬂlanan 322 hasta (171 Kad›n,
ortalama izlem süresi 36,7±26,9 ay, ortalama yaﬂ 44,8±15,9 y›l) kay›tlar› retrospektif
de¤erlendirildi. Hastalar PD öncesi HD tedavisi alanlar (grup 1; n:54, 33 kad›n,
ortalama izlem süresi 33,5±29,5 ay, ortalama yaﬂ 49,5±15,2 y›l, ortalama HD
süresi 33,6±37 ay) ve almayanlar (grup 2; n:268, 138 kad›n, ortalama izlem
süresi 37,5±26,3 ay, ortalama yaﬂ 43,8±15,8 y›l) olarak iki gruba ayr›ld›.
Grup 1'deki 31 hasta (%57,4) PD tedavisinden ayr›ld›, bunlar›n 24'ü (%77.4)
exitus oldu, 3 hastaya (%9.6) renal transplantasyon yap›ld› ve 4 hasta (%13)
baﬂka merkezlerin takibine girdi ve kalan 23 hasta ise halen takip alt›ndad›r.
Grup 2'deki 190 hasta (%70) PD tedavisinden ayr›ld›, bunlar›n 57'si (%30)
exitus oldu, 39 hastaya (%20.5) renal transplantasyon yap›ld›, 83 hasta (%43.6)
HD tedavisine geçti, 11 hasta (%5.9) ise baﬂka merkezlerin takibine girdi. Ölüm
oranlar› grup 1'deki hastalarda anlaml› olarak daha yüksek saptand›.
‹ki grup aras›nda PD tedavis baﬂlang›c›nda ve son vizitte bak›lan biyokimyasal
parametrelerde anlaml› farkl›l›k saptanmad›. Hastalar›n de¤erlendirilen
paramatereleri tablo 1 ve 2'de verilmiﬂtir.
Grup 1'deki hastalar›n 38'inde damar yolu ulaﬂ›m problemleri nedeniyle PD
tedavisine geçirildikleri saptan›rken grup 2'de ise sadece %9.2 hastada uygun
fonksiyonel fistül oluﬂturulamamas› nedeniyle PD tedavisine baﬂlan›ld›¤› saptand›.
hastalarda HD tedavisi görme hikayesinin bulunmas› ile mortalite aras›nda
pozitif yönde iliﬂki saptand› (p:<0.001, r: 0.381).
Sonuç olarak; PD hastalar›nda PD tedavisi öncesinde HD tedavisinin varl›¤›n›n
mortaliteyi art›rd›¤› saptanm›ﬂt›r.
Tablo 1. Enfeksiyöz komplikasyon s›kl›¤› ve PD yeterlilik verileri
Grup 1

Grup 2

p

Kt/V ure

2,08±0,3

2,08±0,5

AD

CrCl (L/hafta)

50,5±12,8

57,7±18,4

0,01

Peritonit s›kl›¤› (ay)

24,4±25,8

26,4±22,3

AD

Kateter ç›k›ﬂ yeri enf. s›kl›¤› (ay)

26,4±25,7

32±24,5

AD

Tablo 2. Gruplar›n kan bas›nc› ve volüm verileri
Grup 1

Grup2

P

Kardiotorasik indeks (KTI) (PD baﬂlang›c›)

0,48±0,05

0,47±0,06

AD

Sistolik kan bas›nc› (mmHg) (PD baﬂlang›c›)

117±31

117±25

AD

Diyastolik kan bas›nc› (mmHg) (PD baﬂlang›c›)

74±17

74±15

AD

‹drar miktar› (ml/gün) (PD baﬂlang›c›)

228±508

412±421

0,02

Ultrafiltrasyon miktar› (ml/gün)(PD baﬂlang›c›)

992±428

1035±442

AD

KTI (son vizit)

0,47±0,05

0,47±0,05

AD

Sistolik kan bas›nc› (mmHg) (son vizit)

110±28

112±27

AD

Diyastolik kan bas›nc› (mmHg) (son vizit)

69±16

70±16

AD

‹drar miktar› (ml/gün) (son vizit)

96±221

151±283

AD

Ultrafiltrasyon miktar› (ml/gün) (son vizit)

1224±474

1103±552

AD
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PS/PD-171

Peritoneal S›z›nt› Sorununun Elektroterapi ile Düzeltilmesi: Olgu Sunumu
1

1

2

2

2

Savaﬂ Sipahi , Peruze Ayd›n , Selçuk Yaylac› , Ahmet Bilal Genç , Mustafa Volkan Demir ,
Hakan Demirci2, Ali Tamer2
1
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Sakarya
2
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klinik ﬁefli¤i, Sakarya
Periton d›ﬂ›na diyalizat›n s›zmas› periton diyalizinin noninfeksiyöz
komplikasyonlar›ndand›r.
Elektroterapi; kas spazm›, kas redüksiyonu, atrofi, yumuﬂak doku onar›m›, ödem
ve spastisite durumlar›nda kullan›lan bir tedavi yöntemidir. Aral›kl› verilen ak›m
kas›n kas›l›p gevﬂemesini sa¤layarak kas› kuvvetlendirmektedir.
Bu olguda, geç dönemde ortaya ç›kan s›z›nt›n›n›n elektroterapi ile düzeltilebildi¤ini
gösterdik.
Hipertansiyona sekonder son dönem böbrek yetmezli¤i nedeniyle 5 y›ld›r SAPD
program›nda izlenen periton diyaliz kateteri perkütan yöntemle tak›lm›ﬂ, hiç
do¤um yapmam›ﬂ, 53 yaﬂ›nda d›ﬂ merkezde takipli bayan olgu. Halsizlik,
yorgunluk ve ayaklarda ödem ﬂikayetleriyle baﬂvurdu.
Muayenesinde; a¤›rl›k:58.kg, TA:160/80 mmHg, periferik ödem, kar›n üst
duvar›ndan cilt alt›na s›z›nt› mevcuttu. Üre: 237 mg/dl, kreatinin: 9.9 mg/dl,
Na: 140 meq/l, K: 4.35 meq/l, albümin: 2.8 gr/dl, Hgb: 6.4 g/dl Hastaya
s›z›nt›n›n tedavisine yönelik takip edildi¤i merkezde fizik egzersiz önerilmiﬂ,
diyalizat volümleri azalt›lm›ﬂt› (4x1500 ml).
PD program› 5x1500 ml ﬂeklinde düzenlendi, 2 ünite kan transfüzyonu
uygulanarak kar›n ön duvar›n› güçlendirici egzersizler planland›. Egzersiz
program›yla baﬂar›l› olunamayan olguda, APD uygulamas› yap›ld›.12 ay süre
ile APD uygulamas›, düﬂük diyalizat völümlerine ra¤men s›z›nt› sorunu düzelmedi.
Bir sonraki aﬂamada hastaya kar›n ön duvar›n› kuvvetlendirici egzersizlerle
beraber kar›n ön duvar›na elektrik stümülasyonu uyguland›. Uygulamada kar›n
ön duvar› kaslar›n›n 4 farkl› bölgesine çapraz ﬂekilde yerleﬂtirilen elektrotlarla
20 dk boyunca 20-30 miliamper faradik ve russian ak›m› verildi. 10 dakika
boyunca kar›n ön duvar› kaslar›n› kuvvetlendirici fizik tedavi egzersizleri yap›ld›.
Tedavi 10 seans devam etti. Uygulaman›n 5 gününden itibaren s›z›nt›da gerileme
baﬂlad›, 10 seanstan sonra s›z›nt› yoktu.
Hasta APD program›nda dolum volümü 2000 ml oldu¤u halde s›z›nt›s› yoktur.
A¤›rl›¤›; 62.kg, TA:90/70 mmHg, periferik ödem ve kar›n üst duvar›ndan cilt
alt›na s›z›nt› yok. Üre: 94.16 mg/dl, Kreatinin: 7.8 mg/dl, Na: 136 meq/l, K:
4.14 meq/l, albümin: 3,4 gr/dl, Hgb: 12.2g/dl
Klasik tedavi yöntemlerine cevap al›namayan periton d›ﬂ›na s›z›nt› ile baﬂvuran
PD hastalar›nda; periton diyalizine ara vermeden elektroterapi yönteminin s›z›nt›
sorununun tedavisinde faydal› olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.

PS/PD-171
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalar›nda Metabolik Sendrom,
Beslenme Durumu ve ‹nflamasyon Aras›ndaki ‹liﬂki
Necmi Eren1, ‹brahim Hakk› Dursun2, Nilay Etiler3, Betül Kalender1
1
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kocaeli
2
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli
3
Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Kocaeli
Amaç: Periton diyalizi tedavisinde glukoz içeren solüsyonlardan günde 100150 gr glukoz emilmesi hiperglisemi, hiperlipidemi, insülin direnci, sistemik
ve abdominal obezite gibi pek çok metabolik komplikasyonlara yol açmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada Kocaeli Üniversitesi Nefroloji Bilim Dal› Poliklini¤inde 2010
y›l›nda takip edilen ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulayan hastalar
incelendi ve metabolik sendrom, insülin direnci, inflamasyon ve beslenme
durumu belirteçleri de¤erlendirildi.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›ﬂmada diyabetik olmayan SAPD hastalar›nda, NCEPATP III’e göre metabolik sendrom kriterleri, insülin düzeyi, HOMA indeksi
ve HbA1c düzeyleri, inflamasyon durumu (lökosit, CRP, ferritin) ve beslenme
durumu (vücut kitle indeksi, serum albumin, hemoglobin) incelendi ve metabolik
sendrom, inflamasyon ve beslenme durumu belirteçleri aras›nda iliﬂki olup
olmad›¤› de¤erlendirildi. Gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmada Mann-Whitney U ve
Fisher x2 testi kullan›ld›. Veriler ortanca, ortalama ve standart sapma ﬂeklinde
hesapland›.

Sonuçlar: Bu çal›ﬂmada 26 hasta de¤erlendirildi (kad›n n:14, erkek n:12).
Metabolik sendromu olanlar (n:19) ve olmayanlar (n:7) insülin direnci,
inflamasyon ve beslenme durumu aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›. Metabolik sendrom
ile cinsiyet aras›nda iliﬂki bulunamad›. Metabolik sendromu olanlar›n yaﬂ
ortalamas› 50±10 iken, olmayanlar›n ise 42±18 (p=0,041) y›l idi. Metabolik
sendromu olanlar ve olmayanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda (tablo), s›ras›yla HOMA
indeksi 2,43±11,58; 1,37±0,51 (p=0,034), insülin düzeyi 10,3±15,1; 6±2,1
(p=0,041), CRP düzeyi ise 0,99±2; 0,25±0,2 (p=0.001) olarak saptand› ve bu
belirteçler ile metabolik sendrom aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki
bulundu. ‹statistiksel olarak anlaml› olmasa da metabolik sendromu olanlar›n
HbA1c düzeyi ile lökosit ve ferritin gibi inflamasyon belirteçlerinin düzeyi
metabolik sendromu olmayanlara göre daha yüksekti. Metabolik sendromu olan
ve olmayanlar›n hemoglobin ve serum albümin düzeyleri aras›nda farkl›l›k yoktu.
Tartıﬂma: Yap›lan çal›ﬂmalarda metabolik sendromun kronik böbrek hastalar›nda
s›k görüldü¤ü ve inflamasyon ve kardiyovasküler hastal›klar ile iliﬂkili olabilece¤i
gözlenmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda da SAPD hastalar›nda metabolik sendrom
yüksek oranda gözlendi. Bu nedenle SAPD hastalar› metabolik sendrom
yönünden tetkik ve takip edilmeli, inflamasyon ve kardiyovasküler hastal›klar
ile iliﬂkisi araﬂt›r›lmal›d›r.
Tablo 1. Metabolik sendromu olanlar›n ve olmayanlar›n insülin direnci, beslenme
durumu ve inflamasyon belirteçleri bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Metabolik sendrom
olanlar (n:19)

Metabolik sendrom
olmayanlar (n:7)

P de¤eri

HOMA indeksi *

2,43±11,58
6,69±11,58

1,37±0,51
1,59±0,51

0,034

HbA1c (%)

5,6±0,7
5,7±0,7

5,3±0,8
5,3±0,8

0,326

‹nsülin * (μU/ml)

10,3±15,1
14,7±15,1

6±2,1
7±2,1

0,041

VK‹ (kg/m2)

29,4±4,9
29,9±4,9

30,4±4,5
27,8±4,5

0,497

Lökosit (mm3)

8260±2839
8291±2839

6110±1275
6539±1275

0,120

Hemoglobin (g/dl)

10,9±1,4
10,7±1,4

10,2±2,3
10,8±2,3

0,692

Albümin (g/dl)

3,4±0,4
3,4±0,4

3,4±0,4
3,3±0,4

1

CRP* (mg/dl)

0,99±2
1,7±2

0,25±0,2
0,24±0,2

0,001

Ferritin (ng/ml)

273±314
402±314

228±176
273±176

0,343

‹lk sat›rda verilen say›sal de¤erler ortanca ± standart sapma, ikinci sat›rda verilen say›sal
de¤erler ise ortalama ± standart sapma. * p<0,05

PS/PD-172
Periton Diyalizi Hastalar›nda Karotis ‹ntima Media Kal›nl›¤›nda Art›ﬂ ile
‹liﬂkili Faktörler
Ebru Aﬂ›c›o¤lu, Arzu Kahveci, Hakk› Ar›kan, Serdar Osman Nalçac›, Gürdal Birdal,
Serhan Tu¤lular, Çetin Özener
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
Son dönem böbrek yetmezli¤i hastalar›nda aterosklerotik kalp-damar hastal›klar›
mortalitenin en önemli nedenlerindendir. Bu hastalarda karotis intima media
kal›nl›¤›ndaki (CIMT) art›ﬂ aterosklerozun güvenilir bir göstergesidir. Çal›ﬂmam›zda
kronik periton diyaliz (PD) hastalar›nda CIMT art›ﬂ›yla ilgili potansiyel risk
faktörlerini belirlemeyi amaçlad›k.
Çal›ﬂmaya 18 yaﬂ üzeri, malinite veya aktif sistemik hastal›¤› olmayan 38 PD
hastas› al›nd›. Hastalar›n demografik verileri, PD süreleri ve dozlar› ile glukoz
maruziyetleri belirlenerek, biyokimyasal ve hormonal parametreler ile hemogram
çal›ﬂ›ld›. Hastalar›n peritoneal eﬂitlenme testi ile Kt/V de¤erleri ve protein
katabolizma h›zlar› (nPCR) hesaplanarak, ultrasonografik olarak CIMT de¤erleri
ölçüldü.
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Çal›ﬂmaya al›nan 21 kad›n, 17 erkek hastan›n yaﬂ ortalamas› 45,0 ± 13,6, PD
süresi 53,7 ± 49,1 ay, sistolik kan bas›nc› 130,3 ± 20,0 mm Hg, diyastolik kan
bas›nc› 80,6 ± 11,0 mm Hg, BMI 26,7 ± 5,2, bel çevresi 93,5 ± 12,5 cm, Kt/V
2,1 ± 0,6, nPCR 0,9 ± 0,2 idi. Ortalama CIMT 0,72 ± 0,23 mm saptand›.
Yirmibir hastada (% 55,3) CIMT < 0,70 mm iken (Grup 1), 17 hastada (% 44,7)
CIMT > 0,70 mm (Grup 2) idi. Gruplar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Grup 2 hastalar›n›n
daha yaﬂl› (38,2 ± 10,0 vs 53,4 ± 12,9; p < 0,01), nab›z bas›nçlar› (45,2 ± 10,4
vs 55,1 ± 14,7 mm Hg; p < 0,05), BMI (24,5 ± 3,1 vs 29,4 ± 5,9; p < 0,01), bel
çevresi (86,8 ± 9,8 vs 100,9 ± 11,0 cm; p < 0,01) ve CRP de¤erlerinin daha
yüksek (5,9 ± 4,7 vs 12,1 ± 9,4; p < 0,05), nPCR de¤erlerininse daha düﬂük (1,01
± 0,19 vs 0,79 ± 0,19; p < 0,01) oldu¤u saptand› (Tablo 1, 2).
Periton diyalizi hastalar›nda yüksek CIMT de¤erleriyle birlikte yaﬂ, nab›z bas›nc›,
BMI, bel çevresi ve CRP de¤erlerinde art›ﬂ ile nPCR de¤erlerinde azalma
saptanm›ﬂt›r. Bu risk faktörlerinden düzeltilebilir olan BMI ve bel çevresi
ölçümlerinde azalma sa¤lamak için gereken her türlü çaba sarf edilmelidir.

Bulgular: Hastalar, rezidüel fonksiyonlar› olan (n=41) ve olmayan (n=11) iki
gruba ayr›lm›ﬂlard›r. RRF’u olan hastalar›n ortalama serum leptin
seviyelerinin(47±47 ng/ml) olmayanlara k›yasla (22±34 ng/ml) istatistiksel olarak
anlaml› yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r (P=0.047, Mann Whitney-U Test). RRF’u
olan hastalar›n olmayanlara k›yasla ortalama vücut kitle indeksleri daha yüksek
oldu¤u, ancak fark›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› tespit edilmiﬂtir (29±4’
e karﬂ›l›k 27±5 kg/m2, P=0.160, Student-t Test).
Sonuç: Bu çal›ﬂmada rezidüel renal fonksiyonlar›n mevcudiyetinin pek çok
olumlu etkisinin yan›nda serum leptin seviyelerinin yükselmesine katk› yapabilece¤i
saptanm›ﬂt›r. RRF varl›¤›n›n nütrisyonel durum üzerindeki faydal› etkisinin
k›smen artm›ﬂ serum leptin seviyeleri yolu ile oldu¤u iddia edilebilir.
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Tablo 1. Çal›ﬂma gruplar›n›n demografik özellikleri
Grup 1 (n=21)

Grup 2 (n=17)

Yaﬂ (y›l)

38,2 ± 10,0

53,4 ± 12,9

p < 0,01

BMI (kg/m2)

24,5 ± 3,1

29,4 ± 5,9

p < 0,01

Bel Çevresi (cm)

86,8 ± 9,8

100,9 ± 11,0

p < 0,01

Diyaliz Süresi (ay)

50,7 ± 50,6

57,4 ± 48,6

ns

DG (%)

1,19 ± 0,48

1,39 ± 0,58

ns

Kt/V

2,28 ± 0,78

1,84 ± 0,23

ns

nPCR (g/kg/gün)

1,01 ± 0,19

0,79 ± 0,19

p < 0,01

SKB (mm Hg)

127,6 ± 18,0

134,3 ± 22,8

ns

DKB (mm Hg)

81,8 ± 10,6

78,8 ± 11,6

ns

Nab›z Bas›nc› (mm Hg)

45,8 ± 10,2

55,5 ± 15,5

p < 0,05

BMI: Vücut kitle endeksi, DG: Diyalizat glukozu, nPCR: Protein katabolizma h›z›, SKB.
Sistolik kan bas›nc›, DKB: Diyastolik kan bas›nc›, ns: istatiksel olarak anlams›z
Tablo 2. Çal›ﬂma gruplar›n›n laboratuvar parametreleri
Grup 1 (n=21)

Grup 2 (n=17)

Glukoz (mg/dl)

86, 71 ± 24,58

91,12 ± 15,22

ns

Ca (mg/dl)

8,72 ± 0,99

8,83 ± 1,00

ns

P (mg/dl)

5,33 ± 0,91

5,15 ± 1,23

ns

PTH (pg/ml)

585, 26 ± 618, 72

490, 21 ± 446,31

ns

Kolesterol (mg/dl)

200,53 ± 37,97

196, 12 ± 45,36

ns

LDL (mg/dl)

113,26 ± 29,37

114,27 ± 30,38

ns

Albümin (g/dl)

4,20 ± 0,38

3,97 ± 0,38

ns

Ürik Asid (mg/dl)

5,77 ± 0,90

5,58 ± 0,65

ns

Hb (g/dl)

11,19 ± 1,36

10,70 ± 0,88

ns

Ferritin (ng/ml)

524,90 ± 351,30

585,95 ± 358,12

ns

Sedimentasyon (mm/s)

43,94 ± 26,63

60,07 ± 29,30

ns

CRP (mg/L)

5,94 ± 4,69

12,12 ± 9,36

p <0,05

ns: istatiksel olarak anlams›z

PS/PD-173
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalar›nda Rezidüel Renal Fonksiyonlar
ile Serum Leptin Düzeyleri Aras›ndaki ‹liﬂki
Serkan Bak›rdö¤en 1 , Erkan Derviﬂo¤lu 1 , Ulaﬂ Iﬂ›k 2 , Ahmet Y›lmaz 1
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kocaeli

1

Amaç: Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalar›nda rezidüel renal fonksiyonun
(RRF) nütrisyonel durum üzerindeki olumlu etkisi iyi bilinmektedir. Leptin, ya¤
dokusu hücreleri taraf›ndan üretilen 16-kDa a¤›rl›¤›nda bir proteindir. Leptinin,
organizman›n besin al›m›n› ve enerji sarfiyat›n› düzenledi¤i gösterilmiﬂtir. Son
dönem böbrek hastal›¤› olan hastalarda artm›ﬂ serum leptin seviyelerinin iyi
beslenmenin bir belirtici oldu¤u pek çok çal›ﬂmada gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n
amac›, sürekli ayaktan periton diyalizi hastalar›nda RRF mevcudiyetinin serum
leptin seviyeleri üzerindeki etkisini de¤erlendirmektir.
Yöntem: Standart bir sürekli ayaktan periton diyalizi program›nda olan 52
hasta (27 kad›n ve 25 erkek; ortalama ± SD yaﬂ, 53±14 y›l) çal›ﬂmaya dahil
edilmiﬂtir. Dahil edilen bir hastan›n günlük diürez miktar›n›n >200 ml olmas›
durumunda rezidüel renal fonksiyonunun mevcut oldu¤u kanaatine var›lm›ﬂt›r.
Serum leptin seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçülmüﬂtür.
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Periton Diyalizi Hastalar›nda Ortalama Trombosit Volümü, Eritrosit
Sedimantasyon H›z› ve C-Reaktif Protein Düzeyi ‹liﬂkisi
Arzu Kahveci, Ebru Aﬂ›c›o¤lu, Serdar Nalçac›, Gürdal Birdal, Hakk› Ar›kan,
Serhan Tu¤lular, Çetin Özener
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, ‹stanbul
Periton diyalizi (PD) s›ras›nda sürekli yüksek glukoz konsantrasyonunda diyalizat
solüsyonlar›na maruziyet sonucu lokal ve sistemik inflamasyon tetiklenmektedir.
Bu durum hastalarda peritoneal fibrozisin yaratt›¤› diyaliz yetersizli¤inden artm›ﬂ
kardiyovasküler riske kadar uzanan patolojik olaylara sebep olmaktad›r. Son
y›llarda kronik PD hastalar›nda inflamasyon belirteçleri ile ilgili çal›ﬂmalar
yap›lmaktad›r. Klinik uygulamada kullan›lacak belirteçin kolay, ucuz ve di¤er
belirteçler ile uyumlu olmas› gerekir. Buradan yola ç›karak daha önce birçok
romatolojik ve gastrointestinal hastal›¤›n imflamatuvar belirteçi olarak kullan›lan
ortalama trombosit volümü dahil PD hastalar›nda inflamasyon belirteçlerinin
birbirleri ile iliﬂkisini ortaya koymay› amaçlad›k.
Akut infeksiyon ve malignitesi olmayan 6 aydan uzun süredir PD tedavisi alt›nda
olan hastalar çal›ﬂmaya al›nd›. Demografik verileri hasta dosyalar›ndan kaydedildi.
Hastalar›n eﬂ zamanl› bak›lan ortalama trombosit volümü ile lökosit, hemoglobin
de¤erleri, eritrosit morfolojisini gösteren hemogram belirteçleri, total protein,
albumin, ferritin, kolesterol profili, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon
h›z› (ESH), fibrinojen ve D-dimer iliﬂkisi de¤erlendirildi. Ayr›ca hastalar fizyolojik
pH’l› diyalizat kullan›m durumlar›na göre karﬂ›laﬂt›r›ld›.
29 PD hastas› (ortalama yaﬂ: 48±9.6 y›l; K/E: 8/21; ortalama PD süresi:
54.7±51.2 ay) incelendi. Hastalar›n yaln›zca 3’ünde primer böbrek hastal›¤›
diyabetes mellitusdu. Fizyolojik pH’da diyalizat kullan›m› %42 oran›nda idi.
Cinsiyetler aras›nda demografik ve biyokimyasal de¤erler aç›s›ndan fark bulunmad›.
Hastalar›n ortalama ESH 49.3±27.2 mm/saat, fibrinojen 5.9±1.8 g/L, D-dimer
0.98±1.7 mg/L, CRP 6.2±4.9 mg/L, ortalama trombosit volümü 8±0.9 bulundu.
Korelasyon analizinde ortalama trombosit volümü ile CRP aras›nda anlaml›
korelasyon bulundu (r=-0.407, p=0.039). ESH ile fibrinojen (r=0.529, p=0.005),
albumin(r=-0.515,p=0.008) ve D-dimer (r=0.409, p=0.042) de¤erleri aras›nda
anlaml› korelasyon bulundu. Ancak PD hasta grubumuzda ESH ile CRP aras›nda
anlaml› bir iliﬂki bulunmamas› dikkati çekmektedir. Ayr›ca fizyolojik pH’da
diyalizat kullanan hastalarda fibrinojen (5.1±0.85 vs. 6.5±2.1, p=0.048) ve ESH
(38.8±22.8 vs. 58.5±28, p=0.037) anlaml› olarak düﬂük bulundu.
PD hastalar›nda ortalama trombosit volümü CRP ile gösterdi¤i korelasyon
nedeniyle inflamatuvar belirteç olarak kullan›labilir. ESH ile CRP aras›ndaki
iliﬂkinin IL-6 gibi sitokinlerin seviyelerinin ortaya konularak yeniden yorumlanmas›
gerekmektedir.
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PS/PD-175

PS/PD-177

Periton Diyalizi Kateter Uygulamas›nda Yeni Bir Yaklaﬂ›m Olan Modifiye
Seldinger Yönteminin Seldinger Yöntemi ve Cerrahi Yöntem ile
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Periton Diyalizi Hastalar›nda Volüm Durumunun Belirlenmesinde Vücut
Kompozisyon Monitörü Ölçüm Tekni¤i

Abdi Metin Sar›kaya, Funda Sar›, Duygu Balc›, Cezminur Türkmen, Ayﬂegül K›lc›,
Ramazan Çetinkaya
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Antalya
Giriﬂ-Amaç: Periton diyalizi için kateter yerleﬂtirilmesinde de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar
mevcuttur. Seldinger yöntemi, laparoskopik ve cerrahi yöntemler en s›k
kullan›lanlard›r. Seldinger yöntemi kolay uygulanabilirli¤i nedeniyle nefroloji
uzmanlar›nca s›k tercih edilmektedir. Bu yöntem bat›na s›v› verilmesini takiben
bir k›lavuz tel yard›m›yla kateterin yerleﬂtirilmesi esas›na dayan›r. Modifiye
Seldinger yöntemi ise bat›na s›v› verilmeksizin ve k›lavuz tel kullan›lmaks›z›n
direkt olarak dilatör yard›m›yla rektus kas›n›n ince bir kesiyle geçilerek kateterin
yerleﬂtirilmesi ile uygulan›r. Çal›ﬂmam›zda bu iki yöntem ve cerrahi yöntem k›sa
ve uzun dönem komplikasyonlar yönünden karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Hastalar ve Yöntem: Her bir grupta 34 hasta olmak üzere 3 grupta toplam
(42 kad›n, 60 erkek) 102 hasta çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar bir y›l süresince takip
edildi. Kateter uygulamas› öncesi her gruba standart haz›rl›klar yap›ld›.
Komplikasyonlar kanama, s›z›nt›, omentum sarmas›, kateter malpozisyonu,
revizyon gereksinimi, kas içi yerleﬂim, barsak perforasyonu ve herni geliﬂimi
olarak kaydedildi. Verilerin istatistiksel de¤erlendirmesi Chi-Square testi
kullan›larak yap›ld›.
Bulgular: Gruplar aras›nda yaﬂ ve cinsiyet aç›s›ndan fark yoktu (p=0.488 ve
0.354). Komplikasyonlar yönünden her iki Seldinger yöntemi karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
kanama (p=0.99), s›z›nt› (p=0.442), omentum sarmas› (p=0.219), kateter
malpozisyonu (p=0.321), revizyon gereksinimi (0.064), kas içi yerleﬂim (p=0.59)
ve barsak perforasyonu (p=0.353) yönünden fark bulunamad›. Cerrahi yöntemde
Seldinger yöntemine göre akut komplikasyonlar anlaml› olarak az bulundu (p<0.05)
ancak bu yöntemde herni geliﬂimi anlaml› yüksekti (p=0.017).
Sonuç: Modifiye Seldinger yöntemi klasik yönteme göre komplikatif yönden
farkl› görünmesede uygulama kolayl›¤› ve k›sa sürede uygulanabilirli¤i nedeniyle
tercih edilebilir. Cerrahi yöntemde ise herni geliﬂimi hala en s›k geç dönem
komplikasyon olarak görünmektedir.

PS/PD-176
Periton Diyalizinde Standart Solüsyanlar ile Biyouyumlu Solüsyonlar›n
Diyaliz Yeterlili¤i Üzerine Etkisinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Mehmet Usta1, Esra Yi¤it2, Özlem Kocaip2, Zeynep Usta2
Bursa Devlet Hastanesi, Nefroloji Servisi, Bursa
2
Uluda¤ Diyaliz Merkezi, Bursa

1

Giriﬂ: Renal replasman tedavilerinden birisi de periton diyalizi (PD) dir.
Kulland›¤›m›z standart PD solüsyonlar›n›n uzun dönemde periton zar› üzerinde
yap›sal de¤iﬂikliklere yol açarak diyaliz yeterlili¤ini olumsuz etkileyebilir. Bu
nedenle biyouyumlu PD solüsyonlar› geliﬂtirilebilir. Bu çal›ﬂmada standart PD
solüsyonu ile biyouyumlu PD solüsyonu “Balance” kullan›m›n›n diyaliz yeterlili¤i
üzerine etrkisini araﬂt›rd›k.
Metot: Merkezimizde KRY- PD tedavisi gören 40 hasta (23 kad›n 17 erkek)
çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n yaﬂlar› 45±11 y›l ve ortalama diyaliz süreleri 37±17
ay idi.
Tüm olgular baﬂlang›çta standart PD solüsyonu kulland›lar. 22 hasta daha sonra
“Balance” kullan›m›na geçti. (Grup 2), ortalama “Balance” kullan›m süresi 5±1
ay idi. Tüm olgularda diyaliz yeterlili¤i için haftal›k Kt/V üre de¤erleri ve
Kreatinin klirensi hesapland›.
Bulgular: Gruplar›n cinsiyet da¤›l›mlar›, yaﬂlar› ve diyaliz süreleri benzerdi.
Grup 1 deki olgular›n haftal›k Kt/V de¤erleri 2±0,5, KrCl ise 61±22 L/hafta
bulundu. PFT testine göre 2 hasta yüksek orta geçirgenlikte, 8 hasta düﬂük orta
geçirgenlikte, 8 hasta ise düﬂük geçirgenlikte idi.
Grup 2 de olgular›n haftal›k Kt/V de¤erleri 2,2±0,5, KrCl ise 83±37 L/hafta
bulundu. 10 hasta düﬂük orta geçirgenlikte, 12 hasta düﬂük geçirgenlikte idi.
‹ki grubun Kt/V de¤erleri benzerdi. KrCl de¤erleri ise balance kullanan hasta
grubunda anlaml› yüksek ölçüldü (p=0,03).
Sonuç: Bu çal›ﬂma sonucunda, biyouyumlu PD solüsyonlar›n›n diyaliz yeterlili¤i
üzerine, standart PD solüsyonlar›ndan daha etkili oldu¤u düﬂünülmüﬂtür.

Savaﬂ Sipahi1, Ender Hür2, Saadet Demirtaﬂ3, Muhittin Ertilav6, ‹brahim Kocayi¤it3,
Devrim Bozkurt2, Ali Tamer5, Hüseyin Gündüz3, Soner Duman4
1
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Sakarya
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kardiyoloji Klini¤i, Sakarya
4
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, ‹zmir
5
Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Sakarya
6
Abant ‹zzet Baysal T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Bolu
Giriﬂ: Periton diyalizi (PD) hastalar›nda volüm durumunu göstermede
biyoempedans spektroskopinin (B‹S) kullan›m› giderek yayg›nlaﬂmaktad›r. Bu
güne kadar PD hastalar›n›n BIS ölçümünde boﬂ/dolu kar›n ölçümlerinin sonucu
etkilemedi¤i belirtilmekteydi. Biz periton boﬂlu¤unda diyalizat olup olmamas›n›n,
ölçüm sonuçlar› üzerine etkisini ve ekokardiyografik volüm belirteçleri ile iliﬂkisini
göstermeyi amaçlad›k.
Metot: Sakarya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi nefroloji klini¤inde tedavi
görmekte olan 25 PD hastas› çal›ﬂmaya al›nd›. Ekokardiyografi ve B‹S temeline
(50 frekans) dayal› Body Composition Monitor (BCM) kullan›larak vücut
kompozisyon analizi yap›ld›. Litre olarak aﬂ›r› hidrasyon (OH), ekstraselüler su
(ECW) ve %OH/ECW oran› volüm göstergeleri olarak kullan›ld›. Her hastada
periton boﬂlu¤u diyalizatla dolu ve boﬂ iken s›v› dahil ve hariç kilo verileri
girilerek dört ölçüm yap›ld›.
Sonuçlar: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 61 ± 2.5 y›l, PD süresi 42±33 ay, %64’ü
erkek, %24’ü diyabetikti. Ortalama sol ventrikül kitlesi (SVK) 131±43 gr/m2,
ortalama sol atrium çap› 4.1 ± 0.1 cm, ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
(EF) %64 ± 10 idi. Ortalama OH ve OH/ECW oranlar› tabloda verilmiﬂtir.
Ekokardiyografik verilerden SVK ve sol atrium hacmi, sistolik kan bas›nc› ile
ve daha kuvvetli olarak kar›n boﬂ iken yap›lan BCM ölçümleri ile anlaml›
korelasyona sahipti.
Ç›karsama: PD hastalar›n›n volüm durumunun belirlenmesinde B‹S güvenilir
bir yöntemdir. Bat›n ve toraks gibi geniﬂ çapl› vücut bölümlerindeki s›v›lar›n
ölçüm kalitesini etkilemedi¤i kabul edilmekteydi. B‹S ile ölçümde periton
boﬂlu¤unda s›v› olmamas› ölçüm kalitesini art›r›r. Periton eﬂitleme testi sonunda
diyalizat tamamen boﬂalt›ld›¤›nda BCM ölçümü yap›lmas› do¤ru ve pratik bir
yaklaﬂ›m olacakt›r.
Tablo 1. Ekokardiyografik veriler ile vücut kompozisyon monitörü ölçümleri aras›ndaki korelasyon
OH (Dolu kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
dahil)

OH (Dolu kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
hariç)

OH (Boﬂ kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
dahil)

OH (Boﬂ kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
hariç)

SKB

DKB

SVK 0.30

0.29

0.42*

0.42*

0.42*

0.32

SAH 0.44*

0.38

0.56**

0.55**

0.44*

0.37

OH: Aﬂ›r› hidrasyon, SVK: Sol ventrikül kitlesi, SAH: Sol atrium hacmi, SKB: Sistolik kan
bas›nc›, DKB: Diyastolik kan bas›nc›. *p<0.05, **p<0.01

Tablo 2. Vücut kompozisyon monitörü ile aﬂ›r› hidrasyon bulgular›
Dolu kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
dahil

Dolu kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
hariç

Boﬂ kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
dahil

Boﬂ kar›n,
diyalizat a¤›rl›¤›
hariç

OH (L)

1.67 ± 1.51

1.68 ± 1.48

2.12 ± 1.76

1.91 ± 1.56

%OH/ECW

9.6 ± 8.44

9.64 ± 8.13

10.54 ± 8.42

10.86 ± 8.49

OH: Aﬂ›r› hidrasyon, ECW: Ekstraselüler su
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PS/PD-178

PS/PD-179

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalar›nda Tüberküloz S›kl›¤›n›n
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Sonuç olarak nontümöral oluﬂumlar›n tümörlerden ayr›m› tedavinin yönetiminde
önemlidir. Bunun için görüntüleme yöntemlerinin ak›lc› kullan›lmas› gereklidir.
TTE kardiyak kitlelerin taranmas›nda iyi bir araç olsa da ay›r›c› tan› için mutlaka
dinamik kardiyak MR gereklidir.

Meltem Gürsu, Filiz Tayfur, Zeki Ayd›n, Abdullah ﬁumnu, Sami Uzun, Emel Tatl›,
Ümit Avﬂar, Savaﬂ Öztürk, Rümeyza Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Giriﬂ: Diyaliz hastalar›nda tüberküloz s›kl›¤›n›n artt›¤› bir çok çal›ﬂmada
gösterilmiﬂtir. Bu popülasyonda tüberkülozun hem klinik prezentasyonu, hem
laboratuar bulgular›, hem de tedavi yan etki profili farkl› seyretmektedir.
Çal›ﬂmam›zda ‹stanbul’daki hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) hastalar›nda
tüberküloz s›kl›¤›n› karﬂ›laﬂt›rmay› planlad›k.
Materyal-Metot: ﬁehrimizde 3 aydan uzun süredir HD’e giren veya PD tedavisi
gören hastalar çal›ﬂmaya dahil edildi. Diyaliz tedavisi süresince tüberküloz tan›s›
konan hastalar tespit edilip bu hastalar aras›nda HD tedavisi görenler ‘HD
grubu’ olarak; PD tedavisi görenler ‘PD grubu’ olarak adland›r›ld›. Hastalar›n
demografik ve klinik verileri kaydedildi. Veriler SPSS program› kullan›larak
de¤erlendirildi.
Bulgular: ‹stanbul’daki 7 HD merkezinden 925 hasta ile beﬂ farkl› PD merkezinde
tedavi gören 322 hasta tarand›. HD grubunda 31 hastada (3.35%); PD grubunda
ise 4 hastada (%1.24) diyaliz döneminde tüberküloz tespit edildi¤i saptand›.
Gruplar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda HD grubunda tüberküloz s›kl›¤›n›n anlaml› olarak
yüksek oldu¤u saptand› [risk oran›:1.63; güvenlik aral›¤›: %95 (1.23-2.16)]. HD
grubunun yaﬂ ortalamas› PD grubundan yüksekti (52.3±13.5 vs 26.7±5.9 y›l,
p=0.001). Erkek/kad›n oran› HD grubunda 18/13; PD grubunda ise 3/1 idi.
Diyaliz tedavisinin baﬂlang›c› ile tüberküloz tan›s› aras›ndaki süre HD ve PD
gruplar›nda s›ras› ile 21.7±25.7 ve 10.2±8.1 ay (p=0.67) saptand›. Ekstra
pulmoner tutulum HD grubunda %48; PD grubunda ise %50 saptan›p arada
istatistiksel fark saptanmad›. Her iki grupta sadece birer hasta tüberküloz nedeniyle
ölmüﬂtü. Ancak HD grubunda 12 hastada, PD grubunda ise 1 hastada tüberküloz
tedavisi devam etmekteydi.
Tart›ﬂma-Sonuç: Tarad›¤›m›z popülasyonda tüberküloz s›kl›¤›n›n HD grubunda
daha s›k oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu farkl›l›k ülkemizde PD’yi tercih eden hastalar›n
genel olarak daha genç, sosyoekonomik ﬂartlar› daha iyi, daha az komorbiditesi
olan hastalar olmas›ndan kaynaklanabilece¤i gibi, PD seçene¤inin tüberküloz
geliﬂimindeki immunite de¤iﬂikliklerini daha az yapt›¤› ile de iliﬂkili olabilir. Her
ne kadar daha geniﬂ çapl› taramaya ihtiyaç varsa da; bu verilerle, tüberküloz
aç›s›ndan PD’nin HD’e göre daha az riskli oldu¤u sonucuna var›labilir.
PS/PD-179
‹ntrakardiyak Yerleﬂimli Bir Hemanjiyom Olgusu
Orçun Altunören1, Hayriye Sayarl›o¤lu1, Alptekin Cas›m2, Hakan Kaya3, Can Cangür4,
Ekrem Do¤an1
1
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kahramanmaraﬂ
2
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dal›,
Kahramanmaraﬂ
3
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›,
Kahramanmaraﬂ
4
Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Kahramanmaraﬂ
Primer kalp neoplazmlar› nadirdir fakat ciddi tromboembolik komplikasyonlara
neden olabilirler. En s›k görülen kardiyak kitleler trombüsler iken miksomalar
en s›k görülen primer kalp neoplazmlar›d›r. Trombüsler radyolojik ve klinik
olarak miksomalar› taklit edebilirler. Trombüs ve tümörlerin tedavisi tamamen
farkl›d›r. Bu nedenle kardiyak kitlelerin ay›r›c› tan›s› önemlidir. Bu yaz›da
intrakardiyak hemanjiyom tan›s› alan bir periton diyalizi hastas›nda preoperatif
tan›sal zorluklardan bahsettik. 58 yaﬂ›nda nedeni bilinmeyen KBY tan›s› ile
periton diyalizi yapan hasta, halsizlik, ateﬂ ve kilo kayb› ﬂikayeti ile yat›r›ld›.
Laboratuar bulgusu olarak, hafif derecede anemi ve CRP yüksekli¤i saptand›.
Transtorasik ekokardiografide sa¤ atriumda kitle görüldü. Trombus-tümör ay›r›m›
yap›lamayan kitle için MR çekildi. Kardiyak MR’da sa¤ atriumda T1 de hipointens
T2 de izo-hipointens kitle görüldü. Kitle ç›kar›ld› ve hemanjiom oldu¤u tespit
edildi. Ekokardiyografi noninvaziv, kolay ulaﬂ›labilen ve radyasyon içermeyen
bir yöntemdir fakat yüksek derecede operatöre ba¤›ml›d›r ve doku karakterizasyonu
iyi de¤ildir. Trombus tan›s›nda ekokardiyografinin yüksek yanl›ﬂ pozitif ve yanl›ﬂ
negatiflik oranlar› bildirilmiﬂtir. MR ise yüksek doku karakterizasyonu özelliklerine
sahip olup kardiyak kitlelerin ay›r›c› tan›s›nda ekokardiyografiden daha iyidir.
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Resim 1. Ekokardiyografide sa¤
atriyumda görülen kitle

Resim 2. T1 a¤›rl›kl› MR görüntüsü

Resim 3. T2 a¤›rl›kl› MR görüntüsü

Resim 4. Makroskopik görüntü

PS/PD-180
Periton Diyalizi Hastalar›nda Anksiyete ve Depresyonun De¤erlendirilmesi:
Fiziki Performans Durumu ve Demografik Özelliklerin Etkisi
Bennur Esen Güllü, Tuncay Da¤el, ‹brahim Do¤an, Serdar Kahvecio¤lu
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Giriﬂ: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) ömür boyu renal replasman tedavisi
(RRT) gerektiren bir hastal›kt›r. Biz bu çal›ﬂmada periton diyalizi (PD) yap›lan
hastalar›m›z›n anksiyete-depresyon durumlar›n› belirlemeyi; bu bozukluklar›n,
fiziki performans durumu, hastalar›n dermografik özellikleri ile iliﬂkisini ortaya
koymay› amaçlad›k.
Metot: Bu çal›ﬂmaya Mart 2010 tarihinde en az 6 ayd›r PD tedavisi alan
(ortalama hastal›k süresi 30±24 ay) 45 (16 erkek, 29 kad›n) hasta (ortalama yaﬂ
48.6±14.0 y›l) al›nd›. Demans› olan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Psikiyatrik
bozukluklar›n de¤erlendirilmesi için Beck ansiyete ve depresyon ölçe¤i uyguland›.
Demografik bilgiler sorguland›. Hastalar›n performans durumu Karnofsky
performans skalas› ile ölçüldü.
Bulgular: Hastalar›n 19’unda (%42) depresyon, 24’ünde (%53) anksiyete,
14’ünde (%31) ise hem anksiyete hem depresyon tespit edildi. Kad›nlar›n
16’s›nda (%55) anksiyete, 13’ünde (%44) depresyon tespit edildi. Erkeklerin
8’inde (%50) anksiyete, 6’s›nda (%38) depresyon bulundu. E¤itim durumu,
ekonomik durumun anksiyete-depresyon durumuna etkisi tespit edilmedi
(p>0.05). Evlili¤in anksiyeteyi artt›rd›¤› bulundu (p:0.05). Anksiyeteli hastalarda
depresyonun daha fazla oldu¤u tespit edildi (p:0.002). Karnofsky performans
skalas› ile de¤erlendirilmede depresif hastalar›n 14’ünün (%74) kendi ihtiyac›n›
karﬂ›layabildi¤i yani skala de¤erinin 100 üzerinden 80 ve üsttü oldu¤u sonucuna
var›ld›.
Tart›ﬂma: PD uygulanan hastalarda anksiyete ve depresyon s›k rastlanan
psikiyatrik bozukluklard›r. Kad›n hastalarda anksiyete ve depresyon erkek
hastalara göre daha fazla görülmektedir. Evlilik d›ﬂ›nda demografik özelliklerin
depresyon geliﬂiminde etkisi bulunmam›ﬂt›r. PD hastalar›nda geliﬂen anksiye
ve depresyon durumu, hastan›n fiziki performans durumu ile iliﬂkisizdir. Hastan›n
yaﬂam tarz›na ve kiﬂili¤ine en uygun RRT seçilmelidir. Psikiyatrik aç›dan risk
taﬂ›yan hastalar yak›ndan izlenmeli ve etkili ﬂekilde tedavi edilmelidir.
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PS/TX-181

PS/TX-183

Böbrek Transplant Al›c›s›nda ‹zole Konjunktival Yass› Hücreli Karsinom
Geliﬂimi

BK Virüs Nefropatili Hastada Etkin Bir Yaklaﬂ›m: Antimetabolitin
Kesilmesi ve Düﬂük Doz Takrolimus

Nimet Aktaﬂ1, Alparslan Ersoy1, Nurten K›l›ç2, Bülent Yaz›c›3, Berna Aytaç4
1
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Bursa
2
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Bursa
3
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Göz Hastal›klar› Bilim
Dal›, Bursa
4
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Patoloji Bilim Dal›, Bursa

Vural Taner Y›lmaz, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Antalya

Giriﬂ: Renal transplant al›c›lar›nda, malignite riski genel popülasyona göre
artm›ﬂt›r ve mortalite-morbiditenin önemli nedenlerinden birisidir. Melanomad›ﬂ› cilt kanserleri, lenfoproliferatif hastal›klar ve Kaposi sarkomu transplantasyon
sonras› en s›k görülen malignitelerdir. Bu yaz›da transplantasyondan 6 y›l sonra
geliﬂen ve cilt lezyonunun eﬂlik etmedi¤i izole konjunktival yass› hücreli karsinom
(YHK) olgusu tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Olgu: Hemodiyaliz program›nda olan, 34 yaﬂ›nda erkek hastaya 2003’te baﬂar›l›
böbrek nakli yap›ld›. Transplant sonras› immünsüpresif tedavisi takrolimus,
mikofenolat mofetil ve prednizolondan oluﬂtu. Alt› y›l sonra sol bulber
konjunktivada hiperemi k›zar›kl›k geliﬂen hastada eksizyonel biyopside in-situ
YHK saptand›. Hastan›n cilt muayenesinde tümörü düﬂündüren ﬂüpheli baﬂka
bir lezyonu yoktu.
Tart›ﬂma: Transplantasyondan sonra kullan›lan immünsüpresif ilaçlar ve viral
infeksiyonlar malignite s›kl›¤›n› artt›rmaktad›r. Bu maligniteler daha agresif ve
metastaz yapma e¤ilimindedir. Melanom-d›ﬂ› cilt kanserleri ilk s›rada yer al›r.
Genel popülasyonda cildin bazal hücreli karsinomu, YHK’a göre daha s›k
görülür. Ancak transplant al›c›lar›nda bu durum tersine dönmüﬂtür. Konjunktival
YHK etyolojisinde papilloma virüs enfeksiyonlar›, ultraviyole rol oynayabilir ve
özellikle H‹V (+), immünsüpresif bireylerde gözlenen bir malignitedir. Transplant
al›c›lar›nda cilt kanserleri veya cilt papillomu ile birlikte bildirilmiﬂtir. Böbrek
transplant› nedeniyle immünsüpresif ilaç kullanan hastalarda konjunktival YHK
son derece nadirdir. Erken tan› ve tedavi ciddi oküler ve sistemik komplikasyonlar›
azaltacakt›r.

Amaç: BK virüs nefropatisi, renal transplant hastalarda özellikle yüksek immünolojik
risk grubunda olan ve yo¤un immünsüpresif tedavi alanlarda geliﬂen ve greft kayb›na
neden olabilen önemli bir sorundur. Çal›ﬂmam›zda BK virüs nefropatisi tan›s›
konulan ve antimetabolitin kesilip, tacrolimus dozunun optimize edilmesiyle greft
disfonksiyonu ve greft kayb› önlenen bir hasta sunulmuﬂtur.
Vaka: 33 yaﬂ›nda, erkek hasta. Kronik glomerülonefrite ba¤l› son dönem böbrek
yetmezli¤i nedeniyle 10 y›ld›r SAPD program›nda olan hastaya 10.05.2009 tarihinde
kadavradan böbrek nakli yap›ld›. ‹mmünsüpresif tedavide ilk 6 gün 2,5 mg/kg/gün
ATG kullan›ld›. Serum Cr: 1,5 mg/dl olunca Takrolimus 0,15 mg/kg/gün,
mikofenolik asid 2 gr/gün ve prednizolon tedavisi baﬂland›. Serum Takrolimus
düzeyi 8-10 ng/ml aras›nda tutuldu. Hastan›n serum Cr: 1,5-1,7 mg/dl aras›nda
seyretti ve proteinürisi yoktu. Ocak 2010 tarihinde rutin poliklinik kontrolündeki
tetkiklerinde serum Cr: 2,2 mg/dl saptanmas› üzerine ileri inceleme amaçl› hospitalize
edildi. Fizik muayenesinde; TA: 120/70 mmHg, N: 65 at›m/dk ve sistem muayenesinde
patolojik bulgu yoktu. Tetkiklerinde serum Cr:2,2 mg/dl, proteinüri 240 mg/gün,
hematüri yok, renal USG ve Doppler’de üriner epitelyum hücrelerinde belirginleﬂme
ve hafif pelvikalisiyel dilatasyon saptand›. BKV nefropatisi öntan›s›yla bak›lan idrar
BKV PCR: 7,6 trilyon kopya/ml, serum BKV PCR: 14 milyar kopya/ml olarak
saptand›. Böbrek biyopsisinde tipik BKV nefropatisi (BKVN) bulgular› vard›.
Antimetabolit kesilerek takrolimus dozu serum düzeyi 3-5 ng/ml olacak ﬂekilde
ayarland›. Haftal›k cidofovir 1 mg/kg baﬂland› ve 7 hafta sonunda; idrar BKV PCR:
19,9 milyon kopya/ml, serum BKV PCR: 0,5 milyon kopya/ml’ye düﬂtü. Böbrek
fonksiyonlar› stabil seyretti. Hasta haftal›k cidofovir tedavisiyle takip edilmektedir.
Sonuç: Takrolimus kullanan ve BKVN tan›s› konulan hastada, mikofenolik asidin
kesilmesi, takrolimus dozunun optimizasyonu ve cidofovir tedavisi ile greft fonksiyonlar›
korunmuﬂ ve greft kayb› engellenmiﬂtir. Takrolimusun di¤er immünsüpresiflere göre
BKV nefropatisi aç›s›ndan artm›ﬂ riske sahip oldu¤u bilinse de; yüksek immünolojik
riskli kiﬂilerde daha çok kullan›l›yor olmas› ve yan etkilerinin s›kl›kla doz ba¤›ml›
oldu¤u unutulmamal›d›r.

PS/TX-182

PS/TX-184

Sirolimus Kullan›m›na Ba¤l› ‹ntersitisyel Pnömoni Geliﬂmiﬂ Olgu

Renal Transplant Sonras› ‹mmünsüpresif Tedavide Everolimus veya
Sirolimus: Hangisi Tercih Edilmeli?

Bülent Erdo¤an1, Allattin Kal›1, Bar›ﬂ Eser2, Özlem Yayar2, Mehmet Büyükbakkal2,
Necmettin Güvence1, Baﬂol Canbakan1, Mehmet Deniz Ayli1
1
Etlik ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
2
D›ﬂkap› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
32 yaﬂ›nda sigara içmeyen erkek hasta, 04/08/2004 tarihinde canl› donörden
renal transplantasyon yap›ld›. Son dönem böbrek yetmezli¤i nedeni ile programl›
hemodiyalize girmekte idi. Baﬂlang›ç tedavisi siklosporin, metilprednizolon ve
mikofelanik asit olarak planland›. 19/10/2004 tarihinde siklosporin sirolimus
ile de¤iﬂtirildi. Sirolimus 2 mg/gün baﬂland› ve maksimum 5mg/gün kadar
ç›k›ld›. Hedef doz 4-12 ng/ml olacak ﬂekilde takip edildi. Hastan›n Mart 2010
tarihinde öksürük ve nefes darl›¤› ﬂikayetleri ile baﬂvurdu. Fizik muayenesinde
solunum seslerinde kabalaﬂma haricinde patolojik bulgusu yoktu. Çekilen
posteroanterior akci¤er grafisinde bilateral orta zonlarda infiltrasyonlar mevcuttu.
arterial kan gaz› normal olarak bulundu. Solunum fonksiyon testleri yap›ld›,
normal olarak de¤erlendirildi. TORCH paneli bak›ld›. Ig M negatif, Ig G pozitif
bulundu. Balgamda 3 kez bak›lan ARB sonuçlar› negatif idi. Balgam kültüründe
üreme olmad›. Sedimentasyonu 28mm/saat, CRP 25.7 mg/dl (normal s›n›rlar›
0-8 mg/dl), ANA negatif, p-ANCA ve c-ANCA negatif, CMV DNA negatif,
EBV VCA Ig M negatif, Adenovirus Ig G pozitif olarak bulundu. Hastaya
çekilen HRCT’de her iki akci¤er üst lob ve orta lob segmentlerinde peribronﬂial
kal›nlaﬂma ve buzlu cam dansitesininde infiltrasyon tespit edildi. Hastada bu
bulgular ile sirolimusa ba¤l› interstisyel pnomoniden ﬂüphelenildi. Sirolimus
kesilerek takrolimus baﬂland›. Hastan›n hastaneye yat›ﬂ ve ç›k›ﬂ kreatin de¤erlerinde
fark yoktu. Tedavinin de¤iﬂtirilmesinden 4 hafta sonra CRP düzeyi 4,6 mg/dl
geriledi. Çekilen kontrol HRCT’de infiltrasyon alanlar›n›n kayboldu¤u görüldü.
Hastan›n takibinde ﬂikayetleri kayboldu, klini¤i düzeldi.

Vural Taner Y›lmaz1, Ayhan Dinçkan2, Alihan Gürkan2, Gültekin Süleymanlar1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya

1

Amaç: Çal›ﬂmam›zda renal transplant hastalarda erken postoperatif dönemde (ilk
3 ay) sirolimus siklosporin ve everolimus siklosporin kombinasyonunun ve
sonras›nda m-TOR inhibitör bazl› immünoterapinin etkinlik ve güvenilirli¤inin
karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2005-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde canl›dan
böbrek yap›lm›ﬂ 266 hasta (E/K: 198/68) al›nd›. ‹mmünsüpresif tedavi protokolü
Tablo'da verilmiﬂtir. ‹ndüksiyon tedavisinde basiliksimab 20 mg (0. ve 4.gün),
daklizumab (1 mg/kg/g- 2hafta arayla toplam 5 doz) veya ATG (9 mg/kg, tek doz)
kullan›ld›. Hastalar iki gruba ayr›ld›. Grup 1: CSA+ Everolimus: 109 (E/K: 76/33)
hasta, Grup 2: CSA+ Sirolimus: 157 (E/K: 122/35) hasta. Gruplar›n rejeksiyon,
greft ve hasta kayb› oranlar›, gecikmiﬂ greft fonksiyonu, kronik allogreft nefropati
(KAN), posttransplant diabetes mellitus (PTDM), greft fonksiyonlar›, proteinüri
ve serum lipid düzeyleri aç›s›ndan ortalama 36±13 ayl›k sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Gruplar aras›nda demografik özellikler benzerdi. Akut rejeksiyon oran›
(grup 1-2 s›rayla %20,2/ %23,6), rejeksiyon tedavisinde kullan›lan ajanlar ve
tedaviye yan›tlar› aç›s›ndan fark yoktu. Greft sa¤kal›m› (s›rayla %93,6/ %98,1,
p:0,059), hasta sa¤kal›m› (s›rayla %97,2/ %98,1) oranlar› benzerdi. Gecikmiﬂ greft
fonksiyonu oran› (GGF) (s›rayla %2,8/ %13,4, p:0,029) 2. grupta daha yüksek,
KAN (%3,7/ %0,6) ve PTDM (%5,5/ %6,4) oranlar› benzerdi. MDRD’ye göre
glomerüler filtrasyon h›zlar› 6.ay, 1. ve 3. y›lda (6.ay: 79±31/ 68±29 ml/dk, p:0,02,
1.y›l: 85±26/ 72±30 ml/dk, p: 0,064, 3. y›l: 84±24/ 67±25 ml/dk, p:0,007)
1.grupta daha yüksekti. Proteinüri, lipidler ve albümin düzeyleri aç›s›ndan gruplar
aras›nda fark yoktu.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda gruplar aras›nda akut rejeksiyon, greft ve hasta kayb›, KAN
ve PTDM oranlar›n›n benzer, GGF’nun 2. grupta daha fazla, greft fonksiyonlar›n›n
ilk 3 ay içerisinde benzer sonras›nda ise everolimus grubunda daha iyi oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Everolimus greft fonksiyonlar› aç›s›ndan sirolimustan üstündür.
Tablo 1. ‹mmünsüpresif tedavi protokolü
- 1. gün

0.- 5. gün

Monoklonal Ab(tek
CSA(6 mg/kg/g)+
doz)+ CSA+MFA+
MFA
Prednizolon
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6- 79. gün
Everolimus (1,5 mg/g)
veya Sirolimus (3 mg/g)
+ CSA+ Prednizolon
(MFA stop)

80.- 90. gün

> 90. gün

mTORinh+CSA+
MFA(%25doz -tekrar
baﬂlan›r)+ Prednizolon

m-TORinh+
MFA+
Prednizolon
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Tip 1 Diabetes Mellitus Tedavisinde En ‹deal Tedavi Modalitesi Olan
Pankreas Naklinde Hangi Yöntem Seçilmeli? Böbrek ile Birlikte (SPK)
veya Böbrek Nakli Sonras› (PAK)?

Gecikmiﬂ greft fonksiyonu (11,5%- 7,8%), kronik allogreft nefropatisi (1,9%0,9%), posttransplant tümör (0%- 0,9%) ve CMV infeksiyonu (3,8%- 0%)
geliﬂimi aç›s›ndan sonuçlar benzer bulundu. Transplant sonras› yeni baﬂlang›çl›
diabetes mellitus oran› (PTDM) 2.grupta anlaml› derecede yüksekti (0%- 14,7%,
p:0,001). MDRD formülüyle hesaplanan glomerüler filtrasyon h›z›, proteinüri,
serum hemoglobin ve albümin düzeyleri ( 6. ay, 1.y›l, 3.y›l, 4.y›l) benzer bulundu.
Sonuç: FMF-Amiloidoza ba¤l› KBY’li böbrek nakli hastalar›nda akut rejeksiyon,
hasta kayb› ve PTDM s›kl›¤› di¤er gruptan daha yüksek bulundu. Rejeksiyon
tedavisine yan›t oranlar›, greft kayb› ve fonksiyonlar› aç›s›ndan ise benzer sonuçlar
elde edildi. Bu sonuçlar böbrek naklinin FMF-Amilodoza ba¤l› diyaliz hastalar›nda
etkili bir replasman tedavisi yöntemi oldu¤unu göstermiﬂtir.

Vural Taner Y›lmaz1, Alihan Gürkan2, Ayhan Dinçkan2, Ramazan Sar›3,
Gültekin Süleymanlar1
1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Endokrinoloji Bilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›zda Tip 1 DM tedavisinin en ideal ﬂekli olan pankreas
naklinin böbrek ile birlikte mi, yoksa böbrek nakli sonras›nda m› yap›lmas›n›n
daha etkili oldu¤u sorusuna cevap aranm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya ﬂubat 2003- kas›m 2009 y›llar› aras›nda
merkezimizde pankreas nakli yap›lan 44 hasta al›nd›. Hastalar iki gruba ayr›larak
analizler yap›ld›: Grup 1: SPK (n:20, E/K: 12/8, yaﬂ: 33±7 y›l), Grup 2: PAK
(n: 24, E/K: 17/7, yaﬂ: 31±5 y›l). PAK hastalar›n›n 21’inde canl›, 3’ünde
kadaverik donör kullan›lm›ﬂt›. Donör yaﬂlar› (28±9 ve 29±11) benzerdi.
‹mmünsüpresif tedavide takrolimus bazl› (s›rayla %95- %70) ve siklosporin bazl›
(%5-%30) tedavi modalitesi kullan›ld›. Kadavradan nakillerde gecikmiﬂ greft
fonksiyonu döneminde anti-timosit globulin kullan›ld›. Ekzokrin drenaj mesane
ve enterik olarak (s›rayla Grup 1: 7/ 13- Grup 2: 6/ 18) yap›ld›. Gruplar aras›nda
greft sa¤kal›m›, hasta sa¤kal›m›, rejeksiyon ataklar›, açl›k kan ﬂekeri (AKﬁ),
hemoglobin A1C düzeyleri, serum kreatinin ve proteinüri aç›s›ndan ortalama
34±24 ayl›k (s›rayla 40±25 ay- 28±26 ay) takip periyodundaki verilerle
karﬂ›laﬂt›rmalar yap›ld›.
Bulgular: Gruplar›n demografik özellikleri benzerdi. Greft sa¤kal›mlar› (1.-2.3. y›l; Grup 1: %85- %79- %73, Grup 2: %74- %53- %47, p: 0,430) benzer
ve hasta sa¤kal›mlar› ilk 3 y›l %100 iken, SPK grubunda bir hasta 5.y›lda böbrek
kayb› ve sonras›nda sepsis nedeniyle ex oldu. Pankreas greft kay›plar› ço¤unlukla
akut tromboz (s›rayla 3/7 hasta) ve kronik rejeksiyona (5/4) ba¤l›yd›. Akut
pankreas rejeksiyon ataklar› (pankreas, böbrek) ve rejeksiyonda kullan›lan ajanlar
benzerdi. AKﬁ, 2. grupta daha yüksekti (1. ay, 6. ay, 1.y ›l, 2. y›l). HbA1C ise
sedece 6. ayda (s›rayla 5,4±0,5/ 6,2±1,2, p:0,039) 2. grupta daha yüksek bulundu.
Serum kreatini n ve proteinüri aç›s›ndan fark yoktu.
Sonuç: SPK istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte greft sa¤kal›m›
aç›s›ndan daha üstün, hasta sa¤kal›m› ve rejeksiyon oranlar› benzer, AKﬁ ve
HbA1C düzeyi aç›s›ndan ise daha iyidir. Pankreas naklinde SPK avantajl› gibi
görünmekle birlikte daha çok say›da hasta ile yap›lm›ﬂ ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç
vard›r.

PS/TX-186
FMF-Amiloidoza Ba¤l› Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›nda Böbrek
Nakli Sonuçlar›
Vural Taner Y›lmaz, Fevzi Ersoy, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›,
Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac› FMF-Amiloidoza ba¤l› kronik böbrek yetmezli¤i
hastalar›nda yap›lan böbrek nakli sonuçlar›n› belirlemektir.
Hastalar ve Yöntem: Çal›ﬂmaya 2000-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde
böbrek nakli yap›lan 168 hasta al›nd›. Hastalar 2 gruba ayr›ld›: Grup 1: FMFAmiloidoza ba¤l› KBY olanlar: 52 (M/F: 38/14) (canl›/kadaverik: 49/3), Grup
2: Di¤er etiyolojilere ba¤l› KBY olanlar: 116 (M/F: 78/38) (canl›/kadavra:
112/4). Gruplar aras›nda immünsüpresif tedavi protokolleri, indüksiyon tedavileri,
diyaliz modaliteleri, diyaliz süreleri, LCM-IgM pozitiflik oranlar›, hepatit s›kl›¤›,
donör tipi, yaﬂ› ve cinsiyet da¤›l›m› aç›s›ndan farkl›l›k yoktu. 2.grupta etiyolojiden
glomerülonefritler (38), hipertansiyon (31), diabetes mellitus (20), ürolojik
sebepler (17) ve kistik böbrek hastal›klar› (10) sorumluydu.
Bulgular: Gruplar›n demografik özellikleri benzerdi. Birinci akut rejeksiyon
oran› grup 1’de anlaml› oranda yüksek iken (s›ras›yla grup 1-2: 41,2%- 21,6%,
p:0,008), 2. rejeksiyon ata¤› oran› benzerdi. Bununla birlikte rejeksiyon tedavisinde
kullan›lan ajanlar ve tedaviye yan›t oranlar› aras›nda fark yoktu. Greft kayb›
oranlar› aç›s›ndan gruplar aras›nda fark yokken (s›ras›yla 13,5%- 8,6%), hasta
kayb› oran› 1.grupta daha yüksek bulundu (11,5%- 2,6%, p:0,026).
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Farkl› Kalsinörin ‹nhibitörü Kullanan Böbrek Nakli Hastalar›nda
PON1Enzim Aktivitesinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Abdülmecit Y›ld›z 1 , Alparslan Ersoy 1 , Nihal Ocak 3 , Melahat Dirican 2 ,
Mustafa Güllülü1
1
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Bursa
2
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Bilim Dal›, Bursa
3
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Biyokimya
Bölümü, Bursa
Giriﬂ: Böbrek nakli (BN) hastalar›nda uzun dönemde en önemli morbidite ve
mortalite nedeni kardiyovasküler (KV) hastal›klard›r. Kalsinörin inhibisyonu
yapan ve immünsüpresif etki profilleri ayn› olan siklosporin (CyA) ve takrolimus
(Tac)’un KV yan etki profilleri farkl›d›r. Yüksek dansiteli lipoprotein ile iliﬂkili
olan, dokularda ve serumda oksidatif stresi azaltan paraoksonaz (PON1) enzim
aktivitesinin KV risk ile iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada klasik KV
risk profilleri benzer, böbrek fonksiyonlar› stabil BN hastalar›nda CyA ve Tac
tedavilerinin PON1 enzim aktivitesi üzerine etkileri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Materyal ve Metot: Çal›ﬂmaya antioksidan ve antihiperlipidemik tedavi almayan
toplam (n=18) hasta al›nd›. Hastalar CyA (n=9) ve Tac (n=9) kullananlar olmak
üzere iki gruba ayr›ld›. Tüm hastalar birlikte düﬂük doz steroid (5 mg/gün) ve
antimetabolit ajan kullan›yorlard›. Demografik ve laboratuar bilgileri dosyalardan
elde edildi. Hastalarda PON1 enziminin PON ve arilesteraz aktivitesi ölçüldü.
Bulgular: Her iki gruptaki hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sigara
kullan›m›, nakil öncesi diyaliz süresi ve nakil süresi benzerdi. Antihipertansif
ilaç kullan›m› CyA grubunda daha yüksekti. Hemoglobin, serum üre, kreatinin,
glukoz ve lipid profilleri her iki grupta benzerdi. PON1 aktivitesi ve HDLkolesterol düzeyine göre standardize PON/HDL-K aktivitesi Tac grubunda daha
yüksek bulundu.
Tart›ﬂma ve Sonuç: PON1, in-vivo etkileri tam olarak bilinmeyen in-vitro
ortamda apo-B taﬂ›yan lipoproteinleri oksidasyondan koruyan HDL iliﬂkili bir
enzimdir. PON enzim aktivitesinin KV hastal›k riski ile negatif iliﬂkili oldu¤u
bildirilmiﬂtir. CyA kullanan hastalarda hipertansiyon ve dislipidemi riski
yüksekken Tac kullanan hastalarda diyabet geliﬂme riski daha yüksektir. CyA
grubunda PON aktivitesinin düﬂük saptanmas› ilac›n farmokokinetik özelli¤i
ile iliﬂkili olabilir. BN olgular›nda PON aktivitesi diyaliz hastalar›na göre yüksek,
genel popülasyonla benzer oranda bildirilmiﬂtir. CyA ve Tac kullanan hastalarda
PON düzeyini ve aktivitesini karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂma yap›lmam›ﬂt›r. Kullan›lan
kalsinörin inhibitörünün tipi bu hastalarda KV riski etkileyebilir. Bu konunun
geniﬂ hasta gruplar›nda incelenmesi yararl› olacakt›r.
Tablo 1. Farkl› kalsinörin inhibitörü kullanan hastalarda PON1enzim aktivitesi
De¤iﬂken

CyA (n=9)

Tac (n=9)

PON (Ü/L)

145±17

262±44*

Arilesteraz (Ü/L)

86±6

83±6

PON/HDL-K

3.1±0.5

5.5±0.8*

*p<0.05
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Böbrek Nakli Al›c›s›nda Santral Venöz Kateter-‹liﬂkili Sa¤ Atriyum
Trombüsü

Transplant Böbrek Biyopsisi Yap›lan Hastalar›m›z›n Klinik ve Patolojik
Aç›dan De¤erlendirilmesi

Nilüfer O¤uzhan1, Ayd›n Ünal1, Mikail Yarl›o¤lueﬂi2, Oktay Oymak1, Cengiz Utaﬂ1
1
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dal›, Kayseri

Emre Sayg›l›1, Nurhan Seyahi2, Haydar Durak3, Selma Alagöz2, Rezzan Ataman2,
Mehmet R›za Alt›parmak2, Meltem Pekpak2, Hasan Taﬂç›4, Kamil Serdengeçti2
1
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
4
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹stanbul

Sa¤ atriyum trombüsü, santral venöz kateter (SVK) tak›lmas›n›n s›k rastlanan
mekanik bir komplikasyonudur ve insidans› %1.9-%4.2 aras›nda de¤iﬂir. Böbrek
nakli sonras› tromboembolizm riski artar. Böbrek nakli al›c›lar›nda sa¤ atriyum
trombüsü sadece kadavradan nakil olmuﬂ bir çocuk hastada bildirilmiﬂtir. Burada
sa¤ atriyumda trombüs geliﬂen iki böbrek nakli hastas›n› sunmay› amaçlad›k.
Olgu 1: Yirmi dokuz yaﬂ›nda, postpartum geliﬂen kronik böbrek yetmezli¤i
(KBY) nedeniyle 6 ayd›r periton diyalizi yapmakta olan kad›n hastaya, annesinden
böbrek nakli yap›ld›. Nakil öncesi yap›lan fizik muayene, elektrokardiyogram,
ekokardiyografi (EKO) normaldi. Nakilden bir gün önce, geçici SVK, intravenöz
tedaviler için tak›ld› ve nakilden 4 gün sonra çekildi. Ameliyat baﬂar›l› geçti ve
herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Ameliyattan 15 gün sonra çarp›nt›
ﬂikayeti oldu ve yap›lan EKO’da sa¤ atriyumda 2.5x2.0 cm ebatlar›nda, diyastolde
triküspit kapaktan sa¤ ventriküle do¤ru prolabe olan bir kitle gözlendi (ﬁekil
1). Hasta oral kontraseptif ilaç kullanm›yordu ve alt ekstremite venöz Doppler
ultrasonografisi normaldi. Yap›lan tetkikler sonunda Faktör V Leiden mutasyonuna
ba¤l› aktive protein C rezistans› saptand›. Cerrahi olarak kitle ç›kar›ld› ve
histolojik inceleme sonucu trombüs oldu¤u saptand›. Varfarin tedavisi baﬂland›.
Greft fonksiyonlar› normal olan ve genel durumu düzelen hasta taburcu edildi.
Olgu 2: Nedeni bilinmeyen KBY nedeniyle hemodiyaliz uygulanan 29 yaﬂ›nda
kad›n hastaya arteriyovenöz fistül aç›lamad›¤› için 3.5 y›l önce kal›c› tünelli
kateter tak›lm›ﬂt›. Hastaya babas›ndan böbrek nakli yap›ld›. Nakil öncesi yap›lan
fizik muayene, elektrokardiyogram, EKO normaldi. Kateter böbrek naklinden
17 gün sonra çekildi. Araﬂt›rma amaçl› olarak EKO tekrarland› ve sa¤ atriyum
içinde 3.5 x 0.8 cm’lik trombüs tespit edildi (ﬁekil 2). Hematolojik parametreler
ve Doppler ultrasonografi normaldi. Oral kontraseptif kullanm›yordu.
Asemptomatik olan hastaya varfarin tedavisi baﬂland›. Kontrol EKO’da trombüs
çap› azalm›ﬂt› ve hasta medikal tedavi ile taburcu edildi. 45 gün sonra yap›lan
EKO’da trombüsün kayboldu¤u görüldü.
Sonuç olarak, kateter ucunun sa¤ atriyum içindeki lokalizasyonu trombüs
oluﬂumunu tetikledi¤i için nakil olacak hastalarda kateter tak›lmas› s›ras›nda
dikkat edilmelidir.
ﬁekil 1. Sa¤ atriyumdaki kitlenin transtorasik EKO (A) ve transözefagial (B) görüntüsü

ﬁekil 2. Sa¤ atriyumdaki kitlenin transtorasik (A) ve transözefagial (B) görüntüsü

Amaç: Renal allogreft disfonksiyonunun araﬂt›r›lmas›nda alt›n standart allogreft
biyopsisidir. Bu çal›ﬂmada 2006-2009 y›llar› aras›nda yap›lan allograft biyopsilerinin
klinik ve patolojik aç›dan retrospektif olarak de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç-Yöntem: Çal›ﬂmaya üniversitemizin Nefroloji Bilim Dal›nda yap›lan ve
Patoloji Anabilim Dal›nda de¤erlendirilen biyopsiler al›nm›ﬂt›r. Ultrason
rehberli¤inde tek kullan›ml›k 16G otomatik i¤ne ile 2 parça biyopsi al›nm›ﬂt›r.
Her biyopsi ›ﬂ›k mikroskopisi ve immunfloresan ile incelenmiﬂtir. Son 2 y›ld›r
C4d ve SV-40 boyalar› yap›lmakt›r.
Bulgular: Toplam 73 hastaya ait 92 biyopsi yap›lm›ﬂt›r. 62 hastaya bir kez
biyopsi yap›l›rken, 12 hastaya birden çok biyopsi yap›lm›ﬂt›r. (8 hastaya 2 kez,
2 hastaya 3 kez, 2 hastaya 4 kez). Biyopsi sonras› kan nakli gerekirecek kanama
veya benzeri ciddi komplikasyon geliﬂmemiﬂtir. Biyopsi hastalar›n 71’inde (%77)
kreatinin yüksekli¤i, 11’inde (%12) proteinüri, 10’unda (%11) ise kreatinin
yüksekli¤i ve proteinüri nedeniyle yap›lm›ﬂt›r. Ünitemizde 2006-2010 y›llar›
aras›nda 142 nakil yap›lm›ﬂt›r. Akut rejeksiyon biyopsilerin 35 (%38) inde tespit
edilmiﬂtir. Akut rejeksiyon tespit edilen biyopsilerin 19 (%54)’u naklin birinci
y›l› içerisinde, 16 (%46)’si ise nakilden bir y›l sonra yap›lan biyopside tespit
edilmiﬂtir. Buna göre erken akut rejeksiyon oran›m›z %13.3 olarak tespit
edilmiﬂtir. Akut rejeksiyon tespit edilen biyopsilerin 14 (%40) tanesine C4d
boyas› yap›lm›ﬂ olup bunlar›n 3 ünde birikim görülmüﬂtür. Biyopsi sonuçlar›
ve hastalar›n son durumlar› s›ras›yla tablo 1 ve 2 de verilmiﬂtir.
Sonuç: Böbrek nakli sonras› yap›lan allogreft biyopsisi, genelde güvenilir bir
yöntemdir. 16G i¤ne ile büyük oranda yeterli materyel al›nabilmiﬂtir. C4d
boyas›n›n uygulanmas› ile artan oranda humoral rejeksiyon tespit edilmiﬂtir.
Allogreft biyosisi transplantasyon hastas›n›n takip ve tedavisinde önemini
korumaktad›r.
Tablo 1. Biyopsi tan›lar›n›n da¤›l›m›
Biyopsi tan›lar›

Say›

Yüzde

Akut selüler rejeksiyon

28

31

Akut tubuler hasar

16

18

‹ntersitisyel fibrozis tubuler atrofi

16

18

Kalsinörin toksisitesi

7

8

Nüks/de novo glomerülonefrit

4

4

Akut intersitisyel nefrit

3

3

Antikor arac›l›kl› rejeksiyon

2

2

Akut selüler rejeksiyon + akut tubuler hasar

2

2

Akut selüler rejeksiyon + kalsinörin toksisitesi

2

2

Akut tubuler hasar + kalsinörin toksisitesi

2

2

‹ntersitisyel fibrozis tubuler atrofi + kalsinörin toksisitesi

2

2

Nüks/de nova GN + kalsinörin toksisitesi

2

2

Nekroz

2

2

Antikor arac›l›kl› + selüler rejeksiyon

1

1

Ateroskleroz

1

1

Oksalozis

1

1

Yetersiz materyal

1

1

Toplam

92

100

Tablo 2. Biyopsi sonras› hastalar›n son klinik durumlar›
Hastalar›n son klinik durumlar›

Hasta say›s›

Yüzde

Takibe devam edilen cre<2 olan hastalar

33

45

Takibe devam edilen cre>= 2 olan hastalar

16

22

Diyaliz

14

19

Takip d›ﬂ›

5

7

Eksitus

3

4

‹kinci nakil

2

3

Toplam

73

100
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Renal Transplantasyon Hastalar›nda Dermatolojik Bulgular

Bir Renal Transplant Hastas›nda Fatal Seyirli Morganella Morganii
Pnömonisi: Olgu Sunumu

Selma Alagöz1, Burhan Engin2, Nurhan Seyahi1, Eneida Kote2, Mehmet R›za Alt›parmak1,
Meltem Pekpak1, Salih Pekmezci3, Rezzan Ataman1, Ertu¤rul Aydemir2, Kamil Serdengeçti1
1
‹stanbul Universitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Universitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3
‹stanbul Universitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹stanbul

Zeynep Kubilay Bozkurt, Arzu Kahveci, Ebru Aﬂ›c›o¤lu, Serdar Nalçac›, Gürdal Birdal,
Hakk› Ar›kan, Serhan Tu¤lular, Çetin Özener
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, ‹stanbul

Giriﬂ: Güncel rehberler böbrek nakli sonras› deri kanseri tespiti için y›ll›k
dermatolojik muayene yap›lmas›n› önermektedir. Renal transplantasyon sonras›
hem immünsüpresif ilaçlar›n direk etkisi hem de f›rsatç› enfeksiyonlar nedeniyle
dermatolojik problemlere s›k olarak rastlanmaktad›r. Renal transplantasyon
hastalar›nda, dermatolojik bulgular›, prospektif bir çal›ﬂma ile sistematik ﬂekilde
incelemeyi amaçlad›k.
Yöntemler: Ünitemizde böbrek transplantasyonu poliklini¤inde, böbrek nakli
tan›s› ile takip edilen 450 hasta içinden poliklinik kontrolüne gelen ve son bir
y›l içinde dermatoloji muayenesi yap›lmam›ﬂ, dermatolojik semptomundan
ba¤›ms›z olarak hastalar çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n laboratuar ve klinik verileri
dosyalar›ndan elde edildi. Dermatoloji muayeneleri, ayn› dermatolog taraf›ndan
sistematik olarak yap›ld›. Hastalar muayene s›ras›nda hastalar tamamen soyuldu;
oral mukoza, genital bölge, saçl› deri ve t›rnaklar›n muayenesi her hastada
yap›ld›. Ayr›ca tan›ya yard›mc› olabilecek muayene yöntemlerine baﬂvuruldu.
Tinea versicoloru olan hastalarda wood ›ﬂ›¤› incelemesi ve nevüsü olan hastalarda
dermoskopik muayene yap›ld›.
Bulgular: Toplam 53 (24E, 28K, ortalama yaﬂ: 41.5±12.5) hasta de¤erlendirildi.
Dermatolojik muayene s›ras›nda hastalar›n hemen hemen tamam›nda saçlarda
belli oranlarda kay›p ve incelme gözlendi. Bu durumun kullan›lan
immünsüpresiflere ba¤l› olabilece¤i veya kronik hastal›¤a ba¤l› effluvium olabilece¤i
düﬂünüldü. Hastalar›n 28’inin dermatolojik muayenesi normal s›n›rlardayken,
25 hastan›n muayenesinde patoloji saptand›. Hastalarda saptanan dermatolojik
bulgular Tablo 1’de özetlenmiﬂtir. Hastalar›n 20’sine lokal, 5’ine sistemik tedavi
düzenlenmiﬂtir. Ancak normal popülasyondaki s›kl›klar gözönüne al›nd›¤›nda
dermatolojik tan›lar›n bu hastalarda daha fazla oranda görülmesi dikkat çekti.
Kullan›lan immünsüpresiflerin dozlar› ile dermatolojik patoloji varl›¤› aras›nda
anlaml› bir iliﬂki saptanmad›. Dermatolojik muayenesi normal olan hastalar ile
dermatolojik patoloji saptanan hastalar Tablo 2’de özetlenmiﬂtir. Dermatolojik
patolojisi olan hastalarda kreatinin seviyelerinin daha yüksek olmas› ve erkek
cinsiyetin daha s›k rastlanmas› dikkat çekmiﬂtir
Sonuç: Renal transplantasyon sonras› tedavi gerektiren dermatolojik patolojilere
s›k olarak rastlanmaktad›r. Özellikle renal fonksiyon kayb› olan hastalarda
asemptomatik olsalarda sistematik dermatolojik muayene yap›lmas› yararl›
görülmektedir.

Amaç: Morganella Morganii özellikle ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanm›ﬂ hastalarda
fatal seyirli infeksiyonlara sebep olabilen gram negatif bir mikroorganizmad›r.
Bu yaz› ile ünitemizde takip edilen bir renal transplant hastas›nda h›zl› ve fatal
seyreden M.Morganii pnömonisi olgusunu bildirmekteyiz.
Olgu: Kronik glomerülonefrite sekonder geliﬂen son dönem kronik böbrek
yetmezli¤i nedeniyle alt› y›ld›r ayaktan sürekli periton diyaliz program›nda olan
30 yaﬂ›nda kad›n hastaya ﬁubat 2009’da kadavradan böbrek nakli yap›lm›ﬂt›.
Bir defa akut hücresel rejeksiyon ata¤› olan hastan›n steroid tedavisi ile kreatinin
seviyesi 1.3-1.7 aras›nda stabil tutuldu. Takrolimus, mikofenolat mofetil ve
prednizolon tedavisi alt›nda iken post transplant sekizinci ayda on günlük
halsizlik, iﬂtahs›zl›k, bilinç bulan›kl›¤› ve ateﬂ ﬂikayeti ile acil servise baﬂvurdu.
Genel durumu ve bilinç düzeyi h›zla kötüleﬂmesi sebebiyle entübe edilerek yo¤un
bak›m ünitesine yat›r›ld›. Hikayesinde son bir ay içinde bir hafta levofloksasin
1x500mg kullan›m öyküsü mevcuttu. Hastan›n geliﬂ fizik muayenesinde akci¤erde
dinlemekle bilateral yayg›n krepitan ralleri mevcuttu. Di¤er sistem muayeneleri
do¤al olan hastan›n laboratuar tetkiklerinde WBC:700 /uL, %46.8 nötrofil,
Hgb:10.5g/dL, PLT:38000/uL, BUN:25mg/dl, Kr:2.2mg/dL Na:116mEq/L,
K:3.0mEq/L, LDH:676 U/L, CRP:188.4 mg/L olarak saptand›. Hastan›n
baﬂvuru an›nda çekilen posterior-anterior (PA) akci¤er grafisi normaldi ancak
10 saat sonraki PA akci¤er grafisinde bilateral yayg›n infiltrasyon oldu¤u gözlendi
(Resim-1). Yo¤un bak›m ünitesinde septik ﬂok tan›s› ile takip edilen hasta tüm
destek tedavilere ra¤men 12 saat içinde kaybedildi. Ölüm sonras› ö¤renilen
kültür sonuçlar›na göre derin trakeal aspirasyonunda 100.000 kob/ml Morganella
Morganii üremesi oldu¤u saptand›.
Tart›ﬂma: Literatürde Morganella Morganii infeksiyonlar›n›n özellikle
immünsüprese hastalarda yüksek mortaliteye sebep oldu¤u ve uygunsuz antibiyotik
kullan›m› ile bu mikroorganizman›n h›zl› direnç geliﬂtirdi¤i bildirilmiﬂtir. Bu
sebeple renal transplantl› hastalarda antibiyoterapi planlan›rken bu durum göz
önünde bulundurulmal›d›r.
Resim 1. Hastan›n baﬂvuru an›nda ve 10 saat sonra çekilen posterior-anterior akci¤er grafileri

Tablo 1. Dermatolojik muayene bulgular›
Tan›

n (%)

Akne vulgaris

4 (7.5)

Seboreik dermatit

3 (5.7)

Onikomikoz

3 (5.7)

Verruka vulgaris

3 (5.7)

Seboreik keratoz

2 (3.8)

Pitriazis versikolor

2 (3.8)

Solar lentigo

2 (3.8)

Di¤erleri

6 (11.3)

Normal

28 (52.8)

PS/TX-192
Kronik ‹diyopatik Trombositopenik Purpura ve Böbrek Nakli: Olgu
Sunumu
Aysun Avcu Toraman1, Belda Dursun1, Ça¤atay Ayd›n2, Ayd›n Güçlü1, Murat Özban2,
Ali Keskin3
1
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Denizli

Tablo 2. Dermatolojik patoloji varl›¤›na göre hastalar›n s›n›fland›r›lmas›
Dermatolojik patoloji var

Dermatolojik patoloji yok

P

Yaﬂ (y›l)

39.4 ± 13.2

43.4 ±11.3

0.24

Cinsiyet (E/K)

(17/8)

(10/18)

0.028

Verici tipi (C/K)

(20/5)

(20/8)

0.54

Nakil süresi (ay)

58.4 ± 67.3

49.9 ± 55.4

0.61

Kreatinin (mg/dl)

1.36 ±0.43

1.15 ± 0.29

0.048

96
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Giriﬂ: ‹diyopatik trombositopenik purpura (‹TP), immünolojik bir mekanizmaya
ba¤l› olarak geliﬂen ve kanamalarla kendini gösteren bir hastal›kt›r. ‹TP ve
kronik böbrek yetmezli¤i birlikteli¤i nadir olup bu hastalarda böbrek nakli s›kl›¤›
ise çok azd›r.
Olgu: 45 yaﬂ›nda erkek hasta yedi y›ld›r kronik böbrek yetmezli¤i tan›s› ile
kronik hemodiyaliz tedavisi al›yordu. Hastan›n damara eriﬂim problemi olmas›
nedeniyle böbrek nakli aç›s›ndan de¤erlendirilmesi s›ras›nda kronik
trombositopenisinin oldu¤u tespit edildi. Özgeçmiﬂinde bilinen baﬂka bir hastal›¤›
yoktu, burun kanamas›, hemoptizi, hematemez ve ekimoz tan›mlam›yordu. Alt›
ay önce diﬂ çekimi sonras›nda bir defa uzun süren kanamas› oldu¤u ö¤renildi.
Trombositopeniye yol açabilecek herhangi bir ilaç kullan›m› yoktu. Fizik
muayenesinde TA:110/70 mmHg, nab›z 80/dk, sistem muayeneleri ola¤and›,
peteﬂi purpura, ekimoz saptanmad›. Laboratuvar tetkiklerinde; BK:8440/mm3,
Hb:12.6 gr/dL, trombosit:48000/ mm3, PT:13.6 sn, APTT:30 sn, INR: 1.03,
glukoz:96 mg/dL, BUN:50.9 mg/dl, kreatinin:7.56 mg/dL, Na:139 mmol/L,
K:5.2 mmol/L, Ca:9.1 mg/dL, Alb:4.8 g/dL, AST:15 IU/L, ALT:14 IU/L
olarak saptand›.
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Hastan›n önceki tetkikleri incelendi¤inde 2007 y›l›ndan itibaren trombositlerinin
50,000-100,000/ mm3 aras›nda seyretti¤i görüldü. Kemik ili¤i aspirasyonu
de¤erlendirildi¤inde megakaryositler artm›ﬂ, di¤er seriler normal olup kronik
‹TP ile uyumlu bulundu. Böbrek nakli öncesinde 400 mg/kg/gün dozunda 5
gün intravenöz immünglobülin (‹V‹G) verildi ve trombosit de¤eri 173000/
mm3 olarak yükseldi. Hastaya 73 yaﬂ›ndaki annesinden böbrek nakli yap›ld›.
Nakil sonras›nda herhangi kanama sorunu yaﬂanmad›, serum kreatinin 1.5
mg/dL olarak taburcu edildi. Hastaya nakil sonras›nda immünsüpresif olarak
siklosporin, mikofenolat mofetil ve prednizolon kombinasyonu verildi. Kemik
ili¤i süpresyonu etkisinin daha az olmas› nedeniyle kalsinörin inhibitörü olarak
siklosporin tercih edildi. Nakil sonras›nda trombosit de¤erleri 130000-200000/
mm3 aras›nda seyretti.
Sonuç: Literatürde kronik ‹TP’li hastalarda böbrek nakli ilgili bilgiler s›n›rl›d›r.
Böbrek nakli e¤er iyi planlanarak yap›l›rsa potansiyel komplikasyonlar önlenebilir
ve baﬂar›l› bir transplantasyon gerçekleﬂebilir.

‹ndüksiyon amaçl› ATG kullan›m› s›rayla 3/11, di¤er hastalarda basiliksimab
ve daklizumab kullan›ld›. Hastalar›n ortalama yaﬂlar› grup 1-2 s›rayla 31±11 ve
41±12 y›l (p: 0,000), etiyolojiler, hepatit s›kl›¤›, lenfosit cross match, donör yaﬂ
ve cinsi benzer, tüm hastalar 1. nakil ve baﬂka organ nakli yoktu. Hastalar›n
ortalama 35±15 ayl›k süre içindeki akut rejeksiyon, greft ve hasta sa¤kal›m›,
gecikmiﬂ greft fonksiyonu (GGF), kronik allogreft nefropatisi (KAN), CMV
infeksiyonu, greft fonksiyonlar›, proteinüri, ve lipid düzeyleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Akut rejeksiyon oranlar› (s›rayla %20,5/ %28,3), rejeksiyon tedavilerine
yan›t oranlar›, greft sa¤kal›m› (%95/ %92), hasta sa¤kal›m› (%100/ %97,2),
GGF (%12,8/ %4,7), KAN, CMV infeksiyonu ve posttransplant diabetes
mellitus oranlar› benzerdi. Glomerüler filtrasyon h›zlar› (GFR) 6.ay (s›rayla
82±50/ 78±55 ml/dk, p: 0,020) ve 1.y›lda (87±50/ 85±73 ml/dk, p: 0,058)
1.grupta daha iyi, proteinürinin ise 2. grupta daha fazla oldu¤u (6.ay: 199±132/
296±423, p: 0,059, 1.y›l: 212±150/ 305±417, p:0,019), hemoglobin, albümin,
glukoz ve serum lipid düzeylerinin ise benzer oldu¤u tespit edildi.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda akut rejeksiyon, greft ve hasta sa¤kal›m›, GGF, KAN ve
CMV infeksiyonunun benzer, greft fonksiyonlar› ve proteinüri aç›s›ndan
fullmatch olan hastalar›n daha avantajl› oldu¤u gösterildi. Rejeksiyon oranlar›n›n
benzer oluﬂunda 2. grupta daha yo¤un bir immünsüpresyon uygulanmas›n›n
da etkili oldu¤u düﬂünüldü. Doku uyumu aç›s›ndan full-match olan hastalar
greft fonksiyonlar› ve proteinüri aç›s›ndan full-mismatch olanlardan daha
üstündür.

PS/TX-193
Preemptif Böbrek Nakli Diyaliz Sonras› Yap›lan Nakillerden Üstün müdür?
Vural Taner Y›lmaz, Fevzi Ersoy, Gülﬂen Yakupo¤lu, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac› preemptif böbrek naklinin hemodiyaliz ve periton
diyaliz tedavisi ald›ktan sonra yap›lan nakillerden daha üstün olup olmad›¤›n›
araﬂt›rmakt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2004-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli yap›lm›ﬂ 952 hasta al›nd›. Hastalar iki gruba ayr›larak incelendi: Grup 1:
Preemptif böbrek nakli yap›lanlar: 120 hasta (E/K: 78/42), Grup 2: Diyaliz
sonras› nakil yap›lanlar: 832 hasta (E/K: 567/265). Gruplar aras›nda etiyoloji,
immünsüpresif tedavi, hepatit, doku uyumu, lenfosit cross-match ve al›nan
böbrek DTPA glomerüler filtrasyon h›z› aç›s›ndan fark yoktu. ‹mmünsüpresif
tedavide kalsinörin inhibitör (CNI) bazl› tedavi ve m-TOR inhibitör bazl› tedaviler
kullan›ld›. M-TOR inhibitörleri ilk 3 ay düﬂük doz CNI’leriyle birlikte kullan›ld›.
Preoperatif, taburcu olunan gün, post-operatif 1.-6.-12.-24- 36.-48.-60. ay verileriyle
analizler yap›ld›.
Bulgular: Gruplar›n demografik özellikleri benzerdi. Hasta sa¤-kal›m› (grup12 s›rayla 99,2%- 97,5%) ve greft sa¤kal›m› (95,8%- 93,3%) oranlar› benzerdi.
Akut rejeksiyon oranlar› (25,2%- 24,3%), glomerüler filtrasyon f›zlar› (MDRD’ye
göre), proteinüri (sedece 3. y›lda 1. grupta daha fazla, p:0,003), kronik allogreft
nefropati (2,5%- 1,8%), post-transplant diabetes melitus (9,2%- 13,2%), gecikmiﬂ
greft fonksiyonu (9,2%- 8,1%), serum total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid
(sadece 1.y›lda 2.grupta daha fazla, p: 0,035), post-operatif diyaliz ihtiyac› ve
tümör geliﬂimi aç›s›ndan gruplar aras›nda fark yoktu. Sitomegalovirüs infeksiyonu
2. grupta anlaml› derecede yüksek bulundu (0- 3,3%, p: 0,045).
Sonuç: Preemptif böbrek nakli en çok tercih edilen renal replasman tedavisidir.
Bununla birlikte çal›ﬂmam›zda hasta ve greft sa¤kal›m›, akut rejeksiyon oranlar›
ve greft fonksiyonlar› aç›s›ndan gruplar aras›nda fark saptanmam›ﬂt›r. Bu sonuç
günümüzde kullan›lan imünosupresyonun daha potent ve daha bilinçli kullan›l›yor
olmas›na ba¤l› olabilece¤i gibi sonuçlar›m›z›n tüm gruplarda baﬂar›l› oldu¤unu
göstermesi aç›s›ndan da önemlidir.

PS/TX-194
Renal Transplantasyonda Doku Uyumunun Önemi
Vural Taner Y›lmaz, Fevzi Ersoy, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal› Organ Nakli Merkezi, Antalya
Amaç: Renal transplantasyonda doku grubu uyumu ile greft sa¤kal›m› ve akut
rejeksiyon s›kl›¤› aras›nda korelasyon vard›r. Çal›ﬂmam›zda günümüzde kullan›lan
immünsüpresif tedaviler alt›nda doku uyumunun greft sa¤kal›m› ve rejeksiyon
oranlar› üzerine etkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2005-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli yap›lm›ﬂ 145 hasta al›nd›. Hastalar doku uyumuna göre iki gruba ayr›ld›;
Grup 1: Full-match olanlar: 39 hasta (E/K: 27/12), Grup 2: Full-mismatch
olanlar: 106 hasta (E/K: 70/36). ‹mmünsüpresif tedavide kalsinörin inhibitör
bazl› / m-TOR inhibitör bazl› (Grup 1: 21/18, Grup 2: 102/4) rejimler kullan›ld›.

PS/TX-195
Yüksek ‹mmünolojik Risk Grubundaki Hastalarda Renal Transplantasyon
Ne Kadar Baﬂar›l›d›r?
Vural Taner Y›lmaz, Fevzi Ersoy, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›zda yüksek immünolojik risk grubundaki hastalarda renal
transplantasyonun ne kadar baﬂar›l› oldu¤u sorusunun cevab› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2001-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli yap›lm›ﬂ 983 hasta (E/K: 667/ 316) al›nd›. Lenfosit cross match pozitifli¤i,
kadaverik nakil, fullmismatch ve birden fazla nakil olmas› yüksek immünolojik
risk olarak kabul edildi. Hastalar iki gruba ayr›ld›.Grup 1: Yüksek immünolojik
riski olanlar: 216 hasta (E/K: 138/78), Grup 2: Düﬂük immünolojik riski
olanlar: 767 hasta (E/K: 352/ 415). Ortalama yaﬂ s›rayla 39±11/ 35±13 y›l,
di¤er demografik verileri benzerdi. ‹mmünsüpresif tedavide 1. grupta kalsinörin
inhibitör (KNI) bazl› (%88,4), 2. grupta ise benzer oranlarda KNI (%57,5) ve
mTOR inhibitör bazl› (%42,5) rejimler kullan›ld›. ‹ndüksiyon amaçl› ATG
kullan›m› s›rayla %37/ %4’dü. Gruplar›n ortalama 36±17 ayl›k süre içerisindeki
akut rejeksiyon, greft ve hasta sa¤kal›m›, kronik allogreft nefropatisi (KAN),
gecikmiﬂ greft fonksiyonu (GGF), CMV infeksiyonu oranlar›, di¤er komplikasyonlar
ve greft fonksiyonlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Gruplar›n 1. akut rejeksiyon ata¤› (s›rayla %25/ %25), 2. akut rejeksiyon
ata¤› oranlar› (%3,3/ %3,9), rejeksiyon tedavisinde kullan›lan ajanlar ve tedaviye
yan›tlar› benzerdi. Greft sa¤kal›m› (%93/ %96) ve hasta sa¤kal›m› (%97/ %98)
aras›nda fark yoktu. KAN ve DGF oran› benzerken, CMV infeksiyonu (%5,6/
%1,7, p: 0,003), üriner infeksiyon s›kl›¤›, post-operatif diyaliz ihtiyac› (%5,1/
%2,5, p:0,045) ve yeni baﬂlang›çl› diabetes mellitus oranlar› (%16,2/ %11,6,
p:0,049) 1. grupta daha fazlayd›. 3. y›ldaki serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon
h›z› (GFH) 1.grupta, proteinüri, serum total ve LDL kolesterol düzeyleri 2. grupta
daha yüksek, hemoglobin, albümin ve trigliserid düzeyleri ise benzerdi.
Sonuç: Yüksek immünolojik riske sahip hastalarda daha yo¤un immünoterapi
ile rejeksiyon, greft ve hasta sa¤kal›m›, KAN ve GGF oranlar› benzer, CMV ve
idrar yolu infeksiyonu, 1. grupta, hiperlipidemi riski ise 2. grupta daha yüksek
bulundu. 3. y›l GFH 1. grupta daha yüksekti. Yo¤un immünoterapi ile yüksek
risk grubundaki hastalarda baﬂar›l› böbrek nakli yap›labilir ancak yan etkiler ve
komplikasyonlar aç›s›ndan dikkat edilmelidir.
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PS/TX-197

Primer Hiperoksalüriye Ba¤l› Karaci¤er ve Böbrek Yetmezli¤i Olan
Hastalarda Kombine Karaci¤er ve Böbrek Nakli; Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi Deneyimi

Bulgular: Gruplar›n demografik özellikleri benzerdi. Greft sa¤kal›m› (s›rayla
%87/ %91, p: 0,826), hasta sa¤kal›m› (%100/ %99, p: 0,709), ve akut rejeksiyon
oranlar› (%29,4/ %24,8, p: 0,441) benzerdi. Akut rejeksiyon tedavisinde
kullan›lan ajanlar ve tedaviye yan›tlar› da benzerdi. Greft fonksiyonlar› (serum
Cr, glomerüler filtrasyon h›zlar›), KAN (%5,9/ %2,5, p:0,413), GGF (%0/
%9,1, p: 0,642), proteinüri, lipid düzeyleri aç›s›ndan fark yoktu. Birinci grupta
hastal›k nüksü görülmezken, ikinci grupta 3 hastada FSGS nüksü gözlendi.
Ayr›ca CMV infeksiyonu, posttransplant DM oran›, plazmaferez (%5,9/ %19,8)
ve diyaliz ihtiyaçlar› (0,768) aras›nda da farkl›l›k yoktu. 1. grupta aferez erken
akut rejeksiyon geçiren bir hastada kullan›lm›ﬂt›.
Sonuç: Renal transplant sonras› IgA nefropatisinin seyri greft ve hasta sa¤kal›m›,
akut rejeksiyon oranlar›, greft fonsiyonlar›, DGF ve KAN aç›s›ndan di¤er
glomerüler hastal›klarla benzerdi. IgA nefropatisinde renal transplantasyon
baﬂar›yla yap›labilir ancak hastal›k nüksü aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r.

Vural Taner Y›lmaz1, ‹nci Süleymanlar2, Ayhan Dinçkan3, Alihan Gürkan3,
Gültekin Süleymanlar1
1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Gastroenteroloji Bilim Dal›, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya
Amaç: Primer hiperoksalüri karaci¤er ve böbrek yetmezli¤i yapabilen, otozomal
resesif geçiﬂli, transplant sonras› nüks potansiyeli olan bir hastal›kt›r. Çal›ﬂmam›zda
primer hiperoksalüriye ba¤l› karaci¤er ve böbrek yetmezli¤i (KCBY) nedeniyle
kombine nakil yap›lan iki vaka sunulmuﬂtur.
Vaka 1: 19 yaﬂ›nda kad›n, primer hiperoksalüri tip 1’e ba¤l› KCBY mevcut ve
31 ayd›r hemodiyalize giriyor. Fizik muayene; KB: 110/ 60 mmHg, nab›z: 65
at›m/dk, sistem muayenesi do¤al. Kan grubu AB Rh(+), LCM(-). 29.05.2007
tarihinde kadavradan KC ve böbrek nakli (KCBN) yap›ld›. ‹mmünsüpresif
tedavide; 6 gün ATG kullan›ld›ktan sonra takrolimus (0,15 mg/kg/g), mikofenolik
asit 2 gr/g ve prednizolon kullan›ld›. 3 y›ll›k takibinde bir defa steroidle kontrol
alt›na al›nan akut rejeksiyon ata¤› geçirdi ve safra yollar›nda darl›k nedeniyle
stent konuldu. 3 y›ll›k izlemde ortalama Cr: 0,8 mg/dl, GFR: 90 ml/dk,
proteinüri 200 mg/gün, ALT: 38 IU/L, direkt bilirubin 0,6 mg/dl. Hasta genel
durumu iyi, hastal›k nüksü lehine bulgu yok ve ayaktan takip edilmektedir.
Vaka 2: 23 yaﬂ›nda kad›n, primer hiperoksalüri tip 1’e ba¤l› KCBY mevcut ve
12 ayd›r hemodiyalize giriyor. Fizik muayene; KB: 120/70 mmHg, nab›z: 60
at›m/dk, sistem muayenesi do¤al. Kan grubu A Rh(+), LCM(-). 03.08.2005
tarihinde kadavradan KCBN yap›ld›. ‹mmünsüpresif tedavide; 7 gün ATG
kullan›ld›ktan sonra takrolimus (0,15 mg/kg/g), mikofenolik asit 2 gr/g ve
prednizolon kullan›ld›. 4 y›ll›k takibi s›ras›nda rejeksiyon ata¤› ya da baﬂka bir
komplikasyon geliﬂmedi. Laboratuar verileri; 4 y›ll›k izlemde ortalama Cr: 0,65
mg/dl, GFR: 115 ml/dk, proteinüri 220 mg/gün, ALT: 26 IU/L, direkt bilirubin
0,3 mg/dl. Hasta genel durumu iyi, hastal›k nüksü lehine bulgu yok ve ayaktan
takip edilmektedir.
Sonuç: Hiperoksalüriye ba¤l› KCBY olan 2 hastam›za kombine KCBN yap›lm›ﬂ
ve sorunsuz olarak takip edilmektedir. Çal›ﬂmam›z primer hiperoksalüriye ba¤l›
KCBY olan hastalara baﬂar›l› kombine organ nakli yap›labilece¤ini göstermesi
ve yak›n takiple uzun dönem sonuçlar›n›n iyi oldu¤una iﬂaret etmesi aç›s›ndan
oldukça anlaml›d›r.

PS/TX-197
IgA Nefropatisine Ba¤l› Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›nda
Renal Transplantasyon: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi
Vural Taner Y›lmaz, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›zda renal transplantasyon sonras› nüks potansiyeli yüksek
hastal›klardan olan IgA nefropatisi ile di¤er glomerulonefritlerin greft-hasta
sa¤kal›m› ve greft fonksiyonlar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2002-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli yap›lm›ﬂ 138 hasta (E/K: 90/48) al›nd›. Hastalar etiyolojilerine göre iki
gruba ayr›larak incelendi. Grup 1: IgA nefropatisi olanlar: 17 hasta (%12,3,
E/K: 13/4), Grup 2: Di¤er GN’lere ba¤l› olanlar: 121 hasta (%87,8, E/K:
77/44). Ortalama yaﬂlar› (s›rayla 30±8 / 30±10 y›l) benzerdi. 2. grupta etiyolojiden;
FSGS (n: 28), KGN (n: 55), MPGN (n:15), SLE (5) ve di¤er GN’ler (n: 18)
sorumluydu. ‹mmünsüpresif tedavide kalsinörin inhibitörü ve m-TOR inhibitörü
bazl› tedaviler kullan›ld› (p: 0,162). ‹ndüksiyon tedavisinde kullan›lan ajanlar
(p: 0,548), cinsiyet da¤›l›m›, diyaliz modaliteleri, hepatit s›kl›¤›, LCM da¤›l›m›,
donör tipi ve yak›nl›¤› aç›s›ndan fark yoktu. Gruplar aras›nda greft ve hasta
sa¤kal›m›, akut rejeksiyon oranlar›, greft fonksiyonlar›, kronik allogreft nefropatisi
(KAN), gecikmiﬂ greft fonksiyonu (GGF), proteinüri, lipid profilleri aç›s›ndan
ve hastal›k nüksü aç›s›ndan ortalama 37±17 ayl›k süre içerisindeki karﬂ›laﬂt›rmalar
yap›ld›.

98

27th

PS/TX-198
Diyabetik Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Hastalar›nda Böbrek
Transplantasyonu Sonuçlar›: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi
Vural Taner Y›lmaz1, Ali Berkant Avc›2, Ayhan Dinçkan3, Gültekin Süleymanlar1
1
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya
Amaç: Diyabetes mellitusa ba¤l› son dönem böbrek yetmezli¤i geliﬂen hastalarda
böbrek naklinin sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Hastalar ve Yöntem: Çal›ﬂmaya 2000-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde
yap›lm›ﬂ 1010 (M/F: 67,5% / 32,5%) böbrek nakli vakas› dahil edilmiﬂ olup
kay›tlar›n retrospektif analizi yap›ld›. Hastalar son dönem böbrek yetmezli¤i
etiyolojilerine göre diyabetik (Grup 1) ve non-diyabetik (Grup 2) olmak üzere
iki gruba ayr›ld›. Grup 1: 70 hasta (M/F: 57/13), Grup 2: 940 hasta
(M/F:625/315)’dan oluﬂuyordu. Gruplar aras›nda canl› ve kadaverik donörden
yap›lan nakil say›lar› (Grup 1-2 (C/K): 69-1 / 910- 30) benzerdi. Her iki grubun
demografik, klinik, immünsüpresif tedavi, renal fonksiyon, akut rejeksiyon,
kronik allogreft nefropatisi, komplikasyonlar hasta ve greft sa¤kal›mlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Diyabetik ve non-diyabetik grubun yaﬂ ortalamas› s›ras›yla 46±12 ve
37±12 (p:0,000) ve cinsiyet da¤›l›m› (p.0,006) farkl›, di¤er demografik özellikleri
benzerdi. Akut rejeksiyon oranlar› (s›ras›yla grup 1-2: 20% - 24,7%), 5 y›ll›k
greft sa¤kal›m› (87% - 96%), hasta sa¤kal›m› (97% - 98%) oranlar› aç›s›ndan
gruplar aras›nda fark yoktu. Gecikmiﬂ greft fonksiyonu, kronik allogreft nefropati,
CMV infeksiyonu, tüberküloz, BK virus nefropatisi, s›k üriner infeksiyon,
lenfosel, posttransplant tümor, ve major kardiyovasküler olay s›kl›¤› benzerdi.
MDRD’ye göre glomerüler filtrasyon h›zlar›, serum albümin, trigliserid, LDL
kolestreol ve trigliserid düzeyleri benzerdi. Proteinüri miktar› 2. ve 3. y›lda
diyabetik grupta daha yüksek bulundu (s›ras›yla p: 0,035 / 0,002).
Sonuç: Diyabetik nefropatiye ba¤l› son dönem böbrek yetmezli¤i olan ve renal
transplantasyon yap›lm›ﬂ hastalarda akut rejeksiyon oranlar›, greft ve hasta
sa¤kal›m oranlar›, greft fonksiyonlar› non-diyabetiklerlerle benzer, proteinürinin
ise diyabetik grupta daha fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bulgular›m›z diyabetik
son dönem böbrek yetmezli¤i vakalar›nda renal transplantasyonun non-diyabetik
hastalardaki kadar etkin ve güvenilir bir replasman tedavisi oldu¤unu göstermiﬂtir.
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‹zmir Tepecik Araﬂt›rma ve E¤itim Hastanesinin Beﬂ Y›ll›k Renal
Transplantasyon Sonuçlar›

Böbrek Nakli Hastalar›nda Posttransplant Hipomagnezemi

Hülya Bahad›r Çolak1, Mehmet Tanr›sev1, Cem Tu¤men2, Eyüp Kebapç›2, Cezmi Karaca2
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Ayd›n Ünal1, ‹smail Kocyi¤it1, Feridun Kavuncuo¤lu1, Murat Hayri Sipahio¤lu1,
Tansu Sav2, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaﬂ1
1
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2
Kayseri E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Kayseri

1

Transplantasyon son dönem böbrek yetersizli¤inin tedavisinde en iyi yöntemdir.
Cerrahi tekni¤in standart hale gelmesi ve yeni immünsüpresif ilaçlar›n kullan›ma
girmesi ile bu tedavi yönteminde ortaya ç›kan komplikasyonlar büyük oranda
azalt›labilmiﬂtir. O nedenle, kronik böbrek yetersizlikli hastalar›n büyük ço¤unlu¤u
transplantasyona adayd›r. Buna ra¤men, yeterli say›da donör bulunamad›¤› için
transplantasyon daha yayg›n ﬂekilde uygulanamamaktad›r.
Kadavralar tüm dünyada en yayg›n olarak kullan›lan donör kayna¤›d›r. Ancak,
de¤iﬂik ülkelerde yap›lan çal›ﬂmalar bu tür donörlerin ihtiyac› karﬂ›lamaya kafi
gelmedi¤ini ve kadavra böbrek bekleme listelerinde transplantasyon olmak için
bekleyen hasta say›s›n›n giderek artt›¤›n› göstermektedir.
Canl› vericilerin kullan›lmas›yla kadavra ba¤›ﬂlar›na göre daha yüksek baﬂar›
oranlar› elde edilmiﬂtir. Canl› ba¤›ﬂ baz› hastalar› uzun bekleme listesinden ve
hatta diyalizden korumaktad›r. Bizim vaka serimiz 525 hastadan oluﬂmaktad›r.
Bunlar›n 39’u ölüm (greft kayb› d›ﬂ› nedenler), 83’ü greft kayb› nedeniyle
hemodiyalize dönmek zorunda kalanlar ve 24’ü takip amaçl› baﬂka merkeze
gidenlerdir. Takip alt›ndaki 379 hastan›n 141’ne (%37.2) kadavradan, 238’ne
(%62.8) canl› böbrek nakil yap›lm›ﬂt›r. Kadavra olgular›n›n kreatinin ortalamas›
1.53 ±0.6mg/dl, canl› olgular›n kreatinin ortalamas› 1.65±0.6’d›r. ‹statistiksel
olarak aralar›nda anlaml› bir fark (p=0.08) olmamakla beraber kadavradan nakil
yap›lan hastalar›n kreatinin ortalamalar› daha iyi görünmektedir. Ancak bu
fark›n kadavradan nakil yap›lan hasta say›n›n canl› ya göre az olmas›ndan
kaynaklanabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Günümüzde, dünyadaki tüm böbrek transplantasyonlar›n›n %20-25’i canl›
vericilerle uygulanmaktad›r. Ba¤›ﬂ ile böbrek transplant talebi aras›ndaki uçurum
giderek büyümektedir. Kadavra vericiler bu talep için yetersizdir. Bunun yan›nda
canl› verici say›s› da artmaktad›r. Türkiyede organ vericilerinin %75’i canl›,
%25’i kadavra kaynakl›d›r. Biz bu yaz›m›zda kadavra kaynakl› nakil sonuçlar›n›n
en az canl› nakiller kadar baﬂar›l› oldu¤unu o nedenle de en önemli çözüm
yolunun organ ba¤›ﬂ›n›n (kadavra) yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini vurgulamay›
amaçlad›k.
PS/TX-200

Amaç: Bu çal›ﬂmada böbrek nakli yap›lm›ﬂ hastalarda posttransplant
hipomagnezemi s›kl›¤› ve risk faktörleri ile hipomagnezemi üzerine kalsinörin
inhibitörlerinin etkilerini araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Hastalar ve Yöntem: Bu kesitsel çal›ﬂmaya 68 böbrek nakli hastas› dahil edildi.
Akut allogreft rejeksiyonu ve aktif enfeksiyonu olan hastalar ile kronik rejeksiyon
sonras› diyaliz ihtiyac› olan hastalar çal›ﬂmadan d›ﬂland›. Hipomagnezemi serum
magnezyum düzeyinin 1.4 mEq/L’den düﬂük olmas› ﬂeklinde tan›mland›.
Bulgular: Ortalama yaﬂ 38.0 ± 10.4 idi. Elli bir hasta erkek, di¤erleri kad›nd›.
Allogreft kayna¤› 44 hastada canl› verici iken 24 hastada kadavra idi.
Hipomagnezemi 26 (%38.2) hastada saptand›. Serum magnezyum düzeyi
hipomagnezemik grupta normomagnezemik gruba k›yasla anlaml› olarak daha
düﬂüktü (1.21 ± 0.12 mEq/L’ye karﬂ›n 1.68 ± 0.48 mEq/L, P: 0.001). Buna
karﬂ›l›k serum kalsiyum ve glukoz düzeyleri ile kreatinin klirensi hipomagnezemik
grupta, normomagnezemik gruba k›yasla anlaml› olarak daha yüksekti (s›ras›yla,
9.7 ± 0.5 mg/dL’ye karﬂ›n 8.4 ± 0.5 mg/dL, P: 0.029; 107 ± 19 mg/dL’ye
karﬂ›n 96 ± 16 mg/dL, P: 0.010; 79 ± 30 ml/dk’ye karﬂ›n ± 58 ± 24 ml/dk,
P: 0.002). Nakil sonras› geçen süre, hipomagnezemik grupta normomagnezemik
gruptan anlaml› olarak daha k›sayd› [9.5 (1-132) aya karﬂ›n 46.5 (1-252) ay, P:
0.001]. Serum magnezyum düzeyi takrolimus kullanan hastalarda (n: 41),
siklosporin kullanan hastalara (n: 20) k›yasla anlaml› olarak daha düﬂüktü (1.44
± 0.5 mEq/L’ye karﬂ›n 1.52 ± 0.2 mEq/L, P: 0.002). Hipomagnezemi takrolimus
kullanan hastalar›n 24 (%58) tanesinde gözlenirken, siklosporin alan hastalar›n
sadece 2 (%10) tanesinde saptand›. Nakil sonras› geçen süre takrolimus alan
grupta siklosporin alan gruptan anlaml› olarak daha k›sayd› [12 (1-105) aya
karﬂ›n 98.5 (5-252) ay, P: 0.001].
Sonuç: Böbrek nakli al›c›lar›nda posttrasplant hipomagnezemi s›k karﬂ›laﬂ›lan
bir komplikasyondur. Özellikle takrolimus alan hastalarda bu sorun daha
belirgindir.

Pankreas Nakli Baﬂar›s›nda Egzokrin Anastomoz Tipi Ne Kadar
Belirleyicidir?
Vural Taner Y›lmaz1, Alihan Gürkan2, Hasan Altunbaﬂ3, Ayhan Dinçkan2,
Gültekin Süleymanlar1
1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dalı,
Endokrinoloji Bilim Dalı, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac› pankreas naklindeki egzokrin anastomoz tipinin
(enterik, mesane) etkinlik ve güvenilirli¤ini karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2003-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde pankreas
nakli yap›lm›ﬂ 44 hasta (E/K: 29/15) al›nd›. Hastalar egzokrin anastomoz tipine
göre iki gruba ayr›ld›. Grup 1: Enterik (n: 31 hasta, ortalama yaﬂ: 32±6 y›l),
Grup 2: Mesane (n: 13 hasta, ortalama yaﬂ: 31±6 y›l). Transplantasyon tipi
(böbrek nakli sonras›, eﬂ zamanl›) benzerdi. ‹mmünsüpresif tedavide kalsinörin
inhibitörleri (KNI), mikofenolik asid ve steroid kullan›ld›. Takrolimus grup12 s›rayla 23/ 13 hastada ve siklosporin 8/0 hastada kullan›ld›. Gruplar›n greft
ve hasta sa¤kal›mlar›, rejeksiyonlar, komplikasyonlar ve greft fonksiyonlar›
(ortalama 33±25 ayl›k süre) karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Gruplar›n demografik özellikleri benzerdi. Greft sa¤kal›m› aç›s›ndan
enterik drenaj daha iyi olmakla birlikte (s›rayla 1.y›l %83/ %69, 2.y›l %74/
%46, 3. y›l %70/ %38) aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Sadece
1 kiﬂi septik tablo nedeniyle 64. ayda öldü (1. grupta). Akut rejeksiyon oranlar›
(s›rayla %22,6/ %30,8), kronik rejeksiyona ba¤l› (%19,4/ %23,1) ve akut
tromboza ba¤l› (%19,4/ %30,8) greft kayb› oranlar› benzerdi. ‹ki grupta da birer
hastada düﬂük doz insülin ihtiyac› oldu. S›k idrar yolu infeksiyonu oran› 2.
grupta daha yüksekdi (%22,6/ %69,2, p: 0,006). Di¤er cerrahi komplikasyonlar
(intraabdominal abse, ileus, greft trombozu) aç›s›ndan fark yoktu. Serum kreatinin
ve proteinüri aç›s›ndan fark yoktu. Açl›k kan ﬂekeri düzeyleri ve HbA1C oran›
(6.ay: 5,7±1,1/ 6,1±0,6, p:0,009- 1.y›l: 5,9±1,2/ 6,3±0,9, p:0,052- 3.y›l: 5,8±0,7/
7±2,1, p:0,024) 1. grupta daha düﬂük bulundu.
Sonuç: Pankreas naklinde greft ve hasta sa¤kal›m›, rejeksiyon oranlar› aç›s›ndan
egzokrin anastomoz tipleri aras›nda fark yokken, idrar yolu infeksiyonlar›n›n
mesane anastomozunda daha s›k görüldü¤ü, kan ﬂekeri regülasyonu aç›s›ndan
ise enterik anastomozun daha iyi oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Pankreas naklinde
ekzokrin anastomoz aç›s›ndan enterik yolun tercih edilmesi daha avantajl›d›r.

PS/TX-202
Böbrek Nakli Yap›lan Hastalarda Proliferasyon Sinyal ‹nhbitörü Grubu
‹laçlar›n Etkinlik ve Güvenlili¤ini Araﬂt›ran ‹zlem Çal›ﬂmas›: Ara Analiz
Sonuçlar›
Alihan Gürkan, Proactiv Çal›ﬂma Grubu Ad›na
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya
Amaç: Proliferasyon sinyal inhibitörlerinin (PS‹) böbrek transplant› hastalar›nda
allogreft disfonksiyonunu önleme potansiyeli taﬂ›d›¤› bilinmektedir. Bu çok
merkezli gözlem çal›ﬂmas›n›n amac›, büyük bir hasta popülasyonunda rutin
uygulamada PSI kullan›m›n›n klinik sonuçlar› ve güvenlili¤ini de¤erlendirmektir.
Yöntem: 20 merkezden PSI kullanan 104 de novo, 188 idame böbrek transplant›
hastas› çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir. ﬁubat 2010 itibariyle yap›lan tan›mlay›c› ara
analiz sonuçlar› burada sunulmaktad›r.
Bulgular: De novo grubun (ortalama yaﬂ: 38.2±11.7) %71.1i, idame grubunun
(ortalama yaﬂ: 38.5±11.0) %68.1i erkektir. De novo vericilerinin %10.4’ü
kadavrad›r. ‹ndüksiyon bilgisi bulunan 181 hastan›n; %30.9’u indüksiyon
tedavisi alm›ﬂt›r. De novo hastalar›n %73’ü, idamenin %55’i everolimus, di¤erleri
sirolimus kullanm›ﬂt›r. Bilgiye ulaﬂ›labilen 49 de novo hastan›n %61.2’sinde
CMV seropozitiftir. Baﬂlang›çta de novo hastalar›n %86.5, idamenin %93.5’unda
açl›k kan ﬂekeri 126 mg/dL veya alt›ndad›r. Baﬂlang›çta proteinüri de novo
grubunda %8.7; idamede %7.9 oran›ndad›r; de novo ve idamede kreatinin
s›ras›yla 1.6±1.6 ve 1.6±1.0 mg/dL, GFR 127.5±213.8 ve 67.3±67.0 mL/min/1.73
m2 olarak bulunmuﬂtur. ‹zlemde böbrek fonksiyonlar›nda anlaml› bir de¤iﬂiklik
gözlenmemiﬂtir. De novo grubunda rejeksiyon ve greft kayb› gözlenmemiﬂ,
idamede dört akut bir kronik rejeksiyon, bir greft kayb› görülmüﬂtür. 22 hastada
25 advers olay (5’i de novo, 20’si idame; 11’i ciddi) görülmüﬂtür.
Sonuç: Sonuçta, gerçek yaﬂam koﬂullar›nda, böbrek transplant hastalar›nda
PSI’lerin iyi tolere edildi¤i ve rejeksiyonun önlenmesinde etkin olduklar›
söylenebilir.
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Bir Renal Transplant Al›c›s›nda Influenza A/H1N1 Enfeksiyonu: Erken
Tan› ‹stenmeyen Komplikasyonlar› Önledi

115 renal transplant al›c›s›, 69 erkek, çal›ﬂmaya al›nd›. Ortalama transplantasyon
yaﬂ› 11.7 ± 3.8 y›l ve ortalama izlem süresi 18 (1-216) ay idi. 115 hastan›n
100’üne (%87) canl› vericiden renal transplantasyon yap›lm›ﬂt›. Hastalar›n
ikisinde ABO uyumsuzlu¤u, üçünde ise HLA tam uyumsuzlu¤u mevcuttu.
Olgular›n 75’i takrolimus, 24’ü siklosporin, ikisi sirolimus kullanmaktayd›.14
hasta ise farkl› zamanlarda takrolimus ve siklosporin kullanm›ﬂt›. Steroide ek
olarak 106 hasta (%92) mikofenolat mofetil, 9 hasta ise azatiyoprin almaktayd›.
Toplam 26 hastada (%22.6) 43 akut rejeksiyon ata¤› saptand›. 8 hastada birden
fazla rejeksiyon ata¤› tan›mland›. Olgular›n 10’unda akut rejeksiyon biopsi ile
kan›tland›. 4 hastada birlikte BKV enfeksiyonu mevcuttu. Akut rejeksiyon s›kl›¤›
aç›s›ndan takrolimus ve siklosporin aras›nda anlaml› fark saptanmad› (%24 ve
%16.7, p>0.05). Canl› ve kadavra vericili nakiller aras›nda da fark saptanmad›
(%24.8 ve %21.4, p>0.05). Akut rejeksiyon ata¤› geçiren 5 olguda greft kayb›
geliﬂti.
Akut rejeksiyon, pediatrik renal transplantasyon al›c›lar›nda önemli bir morbidite
nedenidir.

Yalç›n Solak1, Nedim Y›lmaz Selçuk1, Hüseyin Atalay1, Orhan Özbek2, Necdet Genç3,
Halil Zeki Tonbul1
1
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
2
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Radiodiagnostik Anabilim Dal›, Konya
3
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Klinik mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastal›klar› Anabilim Dal›, Konya
Giriﬂ: Nisan 2009'daki ilk bildirimden sonra influenza A/H1N1 bir pandemi
oluﬂturmuﬂtur. Yüksek prevelansa ra¤men böbrek nakli olan hastalarda enfeksiyon
ve sonuçlar› literatürde nadiren bildirilmiﬂtir. Burada bir renal transplantl›
hastada erken tan› konularak tedavi edilen bir influenza A/H1N1 vakas›
tart›ﬂ›lacakt›r.
Olgu: Pakistan'da 3 y›l önce canl› vericiden renal transplantasyon yap›lan 55
yaﬂ›nda erkek hasta ateﬂ, bulant›, kusma, grip benzeri bulgular ile poliklini¤imize
baﬂvurdu. Hasta everolimus 0.75 mg/gün, takrolimus 1 mg/gün ve prednizolon
5 mg/gün immünsüpresif tedavi alt›ndayd›. Takiplerde serum kreatinin de¤erleri
1.2-1.5 aral›¤›nda seyrediyordu. Orofarengeal bölgede hiperemi haricinde hastan›n
fizik muayene bulgular› normal s›n›rlardayd›. Biyokimya ve hemogramda
laboratuar verileri ﬂu ﬂekildeydi: Üre: 35 mg/dl, kreatinin: 1.5 mg/dl, C-reactive
protein: 40.3 mcg/L, prokalsitonin: 3.6, Beyaz küre: 13.800 /mm3. Akci¤er
grafisi normal iken akci¤er tomografisinde (ﬁekil) bilateral plevral effüzyon ve
sol üst akci¤er lobunda nodüler ve buzlu cam opasiteler saptand›. Hasta hospitalize
edilerek H1N1 influenza ön tan›s› ile solunum izolasyonuna al›narak oseltamivir
2x75 mg po baﬂland›. Inhouse real-time PCR ile çal›ﬂ›lan H1/N1 influenza A
testi pozitif saptand›. Hospitalizasyon süresince ateﬂi düﬂen ve laboratuvar
de¤erleri normale dönen hasta 14. günde sorunsuz olarak taburcu edildi.
Tart›ﬂma: Influenza A/H1N1 enfeksiyonu CDC'nin tan›mlamas›na göre ateﬂ
ile birlikte baﬂka bilinen bir nedenin olmad›¤› öksürük yada bo¤az a¤r›s› varl›¤›
olarak tan›mlanmaktad›r. Kan›tlanm›ﬂ vaka ise bu semptomlar› olan bir hastada
real-time RT-PCR ile yada viral kültürle influenza A'n›n gösterilmesidir. Ülkemizde
19 Ocak 2009 itibariyle 627 kiﬂi bu enfeksiyon nedeniyle ölmüﬂtür. Yüksek
prevelansa ra¤men sadece bir kaç renal transplant al›c›s›nda bu enfeksiyon
tan›mlanm›ﬂt›r. Literatürde bildirilen iki vakada hastalarda ﬂiddetli respiratuar
semptomlar ve radyolojik de¤iﬂiklikler geliﬂmiﬂ ve noninvazif mekanik ventilasyon
ihtiyac› olmuﬂtur. Her iki hasta da oseltamivir alm›ﬂt›r. Bizim hastam›zda
oseltamivir tan› konfirme edilmeden 3 gün önce baﬂlanm›ﬂ ve solunum deste¤ine
gerek kalmadan hasta taburcu edilebilmiﬂtir.
Vakam›z pandemi döneminde özellikle immunkompromize hastalarda ‹nfluenza
A/H1N1 erken tan› ve tedavisinin önemini vurgulamaktad›r.

ﬁekil 1. Akci¤er tomografisinde sol
akci¤er parankiminde nodüler ve
buzlucam dansiteleri

PS/TX-204
Pediatrik Renal Transplant Al›c›lar›nda Akut Rejeksiyon Atak S›kl›¤›
Arife Uslu Gökçeo¤lu1, Ça¤la Serpil Do¤an1, Mustafa Koyun1, Elif Çomak1,
Alihan Gürkan2, Ayhan Dinçkan2, Sema Akman1
1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya
Pediatrik renal transplant al›c›lar›nda akut rejeksiyon prevalans ve risk faktörlerinin
saptanmas› amaçland›.
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde renal transplantasyon yap›lan
115 hastan›n bilgileri retrospektif olarak incelendi. Akut rejeksiyon ata¤› serum
kreatinin de¤erinde 0.3 mg/dl art›ﬂ olmas› olarak de¤erlendirildi.
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PS/TX-205
Böbrek Nakil Hastas›nda Nadir Bir Geç Dönem Sitomegalovirüs Hemorajik
Sistiti ve Üreteriti
Sibel Ersan1, Kutsal Yörüko¤lu2, Sibel Ada1, Koray Atila3, Ali Çelik1, Caner Çavdar1,
Aykut Sifil1, Seymen Bora3, Hüseyin Gülay3, Taner Çamsar›1
1
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹zmir
Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu organ nakli hastalar›nda greft iﬂlevini
olumsuz etkilemektedir. Baﬂl›ca risk faktörleri; CMV infeksiyonuna nakil
s›ras›nda birincil maruziyet ve antilenfosit ajanlar›n (OKT3 ve antitimosit
globulin) kullan›lmas›d›r. S›kl›kla nakil sonras› ilk 6 ayda geliﬂmektedir.
Günümüzde profilaktik stratejiler ve antiviral ilaçlar ile erken dönemde nadir
görülmesine ra¤men geç dönem CMV hastal›¤› valgansiklovir profilaksisi
alanlarda bile %2-7 oran›nda gözlenmektedir.
Burada; makroskopik hematüri ve üreteral darl›k ile baﬂvuran nadir bir geç
dönem CMV hemorajik sistit ve üreterit olgusu sunulmuﬂtur. 53 yaﬂ›nda, CMV
seropozitif erkek hastaya seropozitif kadaverik donörden dört y›l önce böbrek
nakli yap›lm›ﬂt›r. ‹ndüksiyonda interlökin 2 reseptör antagonisti (baziliksimab)
ve ba¤›ﬂ›kl›k bask›lay›c› olarak siklosporin A, prednizon ve mikofenolik asit
tedavisi uygulanm›ﬂt›r. Hasta üç gündür süren a¤r›l› makroskopik hematüri,
kar›n a¤r›s›, ateﬂ ve dizüri ile baﬂvurdu. Fizik bak›s›nda septik görünümlü, 38.7
C ateﬂ ve bat›n sol alt kadran hassasiyeti vard›. Laboratuar tetkiklerinde lökositoz,
akut faz belirteçlerinde artma ve kreatinin yüksekli¤i (7.2 mg/dl) tespit edildi.
Hastaya damardan hidrasyon ve ampirik piperasilin/tazobaktam tedavisi baﬂland›.
‹drar kültürü negatif olan hastan›n nakil böbrek ultrasonografisinde toplay›c›
sistemlerde dilatasyon gözlendi. Kontrasts›z bat›n tomografisinde pelvikalisiyal
dilatasyon ve üreterde duvar kal›nl›¤› görülürken, t›kay›c› lezyon saptanmad›.
Antegrad piyelografide proksimal üreterde stenoz belirlendi ve hastaya perkütan
nefrostomi kateteri ile çift J stent yerleﬂtirildi. Hematüriye yönelik idrar sitolojisinde
CMV ile uyumlu inklüzyon cisimcikleri görüldü ve hastaya sistoskopi yap›ld›.
Mesane epiteli frajil ve eritemli görünümdeydi. Biyopside CMV ile uyumlu
intranükleer ve sitoplazmik inklüzyonlar, immünhistokimyasal boyamada CMV
pozitifli¤i saptand›. Hastaya CMV sistiti tan›s› ile damardan gansiklovir tedavisi
baﬂland›. Üreteroneosistostomi ile stenotik üreteral segmenti ç›kar›ld›. Segmentin
patolojik incelemesinde doku invazyonu gösteren CMV üreteriti görüldü. Hastaya
21 gün gansiklovir tedavisi verildi. Halen kreatinin düzeyleri 1.2- 1.35 mg/dl
aras›nda seyretmektedir.
Nadir görülen bir CMV infeksiyonu ve komplikasyonunun sunuldu¤u bu olgu
sayesinde; nakil sonras› beklenen dönemin d›ﬂ›nda atipik klinik baﬂvurularda
da CMV infeksiyonunun akla getirilmesi vurgulanm›ﬂt›r.
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Renal Transplant Hastalar›nda Hangisi Proteinüri ile ‹liﬂkilidir: Ortalama
Kan Bas›nc› m›? Kan Bas›nc› Yükü mü?

S›v› kolleksiyonu ultrason eﬂli¤inde boﬂalt›larak dren yerleﬂtirildi. Aspire edilen
mayi lenfoselle uyumlu bulundu. Hastan›n idrar ç›k›ﬂ› giderek aç›ld›. Kreatinin
de¤erleri h›zla gerileyerek bazal de¤erine ulaﬂt›. Hastan›n hiperkoagülopati
yönünden ileri tetkikleri yap›ld› ve antikardiyolipin Ig G,M, lupus antijeni, anti
DNA negatif olarak saptand›. Komplemanlar [C3: 129 mg/dL (90-180), C4:31
mg/dL (10-40)], protein C (%129 (70-140) ), protein S (%94 (60-130) ) normal
s›n›rlarda bulundu. Faktor V Leiden mutasyonu saptanmad›. Antikoagülan
tedaviye dokuz ay devam edildikten sonra tedavi kesildi.
Sonuç: Lenfosel transplantasyon sonras› geç dönemde ortaya ç›kabilir. Lenfosel
nedeniyle renal ven ve sol iliak ven kompresyonu DVT’na ve greft fonksiyon
bozuklu¤una yol açabilir. Lenfosele sekonder renal ven trombozu ciddi bir
problem olup greft kayb›yla sonuçlanabilece¤i için erken tan› ve tedavi gereklili¤i
önem taﬂ›maktad›r.

Aysun Aybal Kutlugün1, Fatih Karaahmet1, Tolga Y›ld›r›m1, Hadim Ako¤lu1,
Mahmut Alt›ndal1, Faz›l Tuncay Ak›2, Bülent Altun1, Ünal Yasavul1, Çetin Turgan1
1
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji, Ankara
Giriﬂ ve Amaçlar: Greft yetersizli¤inin geliﬂmesinde kan bas›nc› yüksekli¤i
önemli bir belirleyici olmas›na ra¤men, renal transplant hastalar›nda 24-saatlik
ambulatuar kan bas›nc›n›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂma say›s› s›n›rl›d›r. Ambulatuar
kan bas›nc›n›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalarda s›kl›kla ortalama kan bas›nc›
de¤erleri kullan›lmakla birlikte, primer hipertansiyon hastalar›nda kan bas›nc›
yükü ile hedef organ hasar› aras›nda iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n
amac› renal transplantasyon yap›lm›ﬂ ve greft fonksiyonlar› stabil olan hastalarda
ambulatuar kan bas›nc› parametrelerinin proteinüri üzerine olan etkisinin
araﬂt›r›lmas›d›r.
Metodlar: Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nde renal transplantasyon
yap›lan 52 hasta (33 erkek; yaﬂ ortalamas› 37,4±11,6) çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalara
30 dk aral›klarla kan bas›nc› ölçümü sa¤layan 24-saatlik ambulatuar kan bas›nc›
monitörizasyonu yap›ld›. Gündüz (saat:06-22) ve gece (saat:22-06) sistolik kan
bas›nc› (SKB), diastolik kan bas›nc› (DKB), ortalama kan bas›nc› (OKB), nab›z
bas›nc› (NB), sistolik kan bas›nc› yükü (SKB_yük), diastolik kan bas›nc› yükü
(DKB_yük) ortalamalar› kaydedildi.
Gündüz SKB_yük (%)=(gündüz SKB>140 mmHg ölçüm say›s›/gündüz SKB
ölçüm say›s›)*100. Gündüz DKB_yük (%)=(gündüz DKB>90 mmHg ölçüm
say›s›/gündüz DKB ölçüm say›s›)*100.
Gece SKB_yük (%)=(gece SKB>120 mmHg ölçüm say›s›/gece SKB ölçüm
say›s›)*100.
Gece DKB_yük (%)=(gece DKB>140 mmHg ölçüm say›s›/gece DKB ölçüm
say›s›)*100.
24 saatlik idrar örnekleri günlük protein at›l›mlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Hastalar günlük protein at›l›mlar›na göre 2 gruba ayr›ld› (1.grup: proteinüri<=150
mg/gün, n=20; 2.grup: proteinüri>150 mg/gün, n=32).
Sonuçlar: Gruplar aras›nda yaﬂ, cinsiyet, glomerüler filtrasyon de¤eri (MDRD)
ve immunsupresif ilaç da¤›l›m› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark
saptanmad› (p>0,05). Ortalama gündüz SKB, DKB, OKB, NB ve gece SKB,
DKB, OKB, NB de¤erleri ile gündüz SKB_yük ve gündüz DKB_yük her iki
grupta benzerdi (p>0,05). Gece SKB _yük ve gece DKB_yük de¤erleri proteinürik
grupta (2.grup) anlaml› miktarda daha yüksek tespit edildi (gece SKB_yük:
%54,3±30,4 vs %30,8±37,8 p=0,013; gece DKB_yük: %41,1±26,9 vs %26,6±30,7
p=0,042).
Renal transplant hastalar›nda gece SKB_yük ve gece DKB_yük de¤erlerinin
protein at›l›m› ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülebilir.

PS/TX-207
Böbrek Nakli Sonras›nda Lenfosel Geliﬂimine Ba¤l› Renal Ven Trombozu
ve Greft Fonksiyon Bozuklu¤u
Belda Dursun1, Ça¤atay Ayd›n2, Aysun Avcu Toraman1, Baki Ya¤c›3, Mehmet Batmazo¤lu1
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Denizli
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PS/TX-208
Renal Transplant Al›c›lar›nda Metabolik Sendrom ve Bioempedans Analizi
Kenan Köseo¤lu1, Nurhan Seyahi1, Selma Alagöz1, Mehmet R›za Alt›parmak1,
Meltem Pekpak1, Salih Pekmezci2, Rezzan Ataman1, Hasan Taﬂç›2, Kamil Serdengeçti1
1
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹stanbul
Amaç: Kardiyovasküler hastal›k, renal transplant al›c›lar›nda baﬂta gelen ölüm
sebebidir. Metabolik sendrom (MS), genel popülasyonda kardiyovasküler
hastal›klar ile iliﬂkili risk faktörü kümesidir. Bununla birlikte renal transplant
hastalar›nda, transplantasyon sonuçlar› üzerine, metabolik sendrom yayg›nl›¤›
ve etkinli¤i yayg›n olarak çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r. Biz transplant hastalar›m›zda metabolik
sendromun s›kl›¤›n› ve iliﬂkili faktörleri araﬂt›rd›k.
Yöntemler: Transplantasyon poliklini¤imizde takip edilen renal transplant
al›c›lar›n› kesitsel bir çal›ﬂmayla inceledik. Çal›ﬂmaya nakil sonras› takip süresi
bir y›ldan fazla olan hastalar al›nd›lar. Metabolik sendrom varl›¤›n› NCEP ATP
III kriterlerini kullanarak belirledik. Boy uzunlu¤u, kilo, bel çevresi ve kan
bas›nçlar›n› ölçtük ve bunlar› tüm vücut bioimpedans analizi (BIA-450,
Biodynamics corp. CA, ABD) kullanarak gerçekleﬂtirdik. Düzenli egzersiz bilgileri
(en az›ndan haftada 3 kez ve günlük en az›ndan 30 dakikal›k h›zl› yürüyüﬂ)
sorguland›. Geçmiﬂ transplantasyon hikayeleri, güncel medikal tedaviler ve
biyokimyasal de¤iﬂkenler hastalar›n dosyalar›ndan toplan›ld›. Glomerüler
filtrasyon h›z› Cockgrauft-Gault formülü kullan›larak hesapland›. P<0,05
istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Bulgular: Doksanüç (60E, 33K; ortalama yaﬂ 36,9±10,8) hastay› inceledik.
MS’u 28 vakada tespit ettik (%30,1). Bel çevresi, trigliserid, HDL, kan bas›nc›
ve açl›k kan ﬂekeri için MS kriterlerini karﬂ›lama s›kl›¤› oranlar› s›ras›yla %34.4,
%32.3, %47.3, %65.6 ve %12.9’tu. Metabolik sendrom olan ve olmayan
hastalar›n çal›ﬂma parametreleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Kilo ve BMI metabolik
sendromlu hastalarda daha yüksekti. BIA’ya göre ya¤ dokusu analizi metabolik
sendromu olan hastalarda, olmayanlara göre daha yüksekti. Bununla birlikte
ya¤s›z doku kitlesi her iki grup aras›nda benzerdi. Düzenli fiziksel aktivitesi olan
hastalarda metabolik sendrom s›kl›¤› düﬂüktü. Di¤er çal›ﬂma parametreleri her
iki grup aras›nda benzerdi.
Sonuç: MS renal transplant al›c›lar›nda s›k görülmektedir ve bunlar aras›nda
en s›k görülen MS kriteri yüksek kan bas›nc›d›r. Düzenli fiziksel aktivite MS’dan
koruyor gibi görünmektedir. Hafif düzenli fiziksel aktivite renal transplant
al›c›lar›nda, MS geliﬂiminin önlenmesine yard›mc› olabilir.
Tablo 1. MS olan ve olmayan hastalar›n özellikleri

Allogreft renal ven trombozu nadir fakat ciddi bir komplikasyon olup erken
greft kay›plar›n›n s›k nedenidir. S›kl›kla transplantasyon sonras› erken dönemde
geliﬂir ve cerrahi bir komplikasyon veya vasküler rejeksiyonla iliﬂkilidir. Nadiren
geç dönemde ortaya ç›kabilir ve bu durumda hiperkoagülasyon yapan nedenler
araﬂt›r›lmal›d›r.
Olgu: 44 yaﬂ›nda bayan hasta 1,5 y›l kronik hemodiyaliz tedavisine devam
ettikten sonra kadavradan böbrek nakli yap›ld›. Hastaneden taburcu edildi¤inde
serum kreatinin de¤eri 0,7 mg/dL idi. Nakil sonras›nda herhangi bir sorun
yaﬂamayan hastan›n 7 ay sonras›nda sol bacakta ﬂiﬂlik ve a¤r› yak›nmas› geliﬂti.
Hasta derin ven trombozu (DVT) öntan›s›yla yat›r›ld›. Doppler ultrasonografide
akut sol femoropopliteal DVT saptand›. Antitrombotik ajan olarak enoksaparin
ve antikoagülan olarak warfarin tedavisi baﬂland›. Tedavinin 5. gününde ﬂiddetli
bir bacak a¤r›s› ve eﬂ zamanl› transplante böbrek lojunda a¤r› yak›nmas› ortaya
ç›kt›. Hastan›n idrar miktar› saatler içinde azalarak anüri geliﬂti. Takibinde
kreatinin de¤eri progresif olarak yükseldi (3.9 mg/dL). Alt ekstremite venöz ve
renal Doppler ultrasonografide; sol femoropopliteal DVT, transplante ana renal
ven içerisinde ve sol iliak vende akut parsiyel trombüs bulgular›, renal hilus
düzeyinde 300 cc volümlü ve venöz yap›lar› komprese eden kolleksiyon saptand›.

MS (+)

MS (-)

P

Yaﬂ (y›l)

40.3±11.9

35.5±10.1

NS

Erkek cinsiyet (%)

67.8

63.1

NS

Canl› verici (%)

85.7

84.6

NS

Transplantasyon süresi (y›l)

6.6±4.6

7.4±4.3

NS

GFR (ml/min)

76.7±28.3

68.1±31.0

NS

Akut rejeksiyon (%)

10.7

15.3

NS

Transplantasyon s›ras›ndaki kilo (kg)

62.3±12.9

56.6±16.5

NS

Transplantasyon s›ras›ndaki BMI

21.1±4.4

22.2±4.2

NS

Güncel kilo (kg)

71.5±10.4

65.5±15.5

0.032

Güncel BMI

25.3±3.0

23.2±5.7

0.022

Ya¤s›z vücut dokusu (kg)

54.9±9.2

50.1±11.6

NS

Ya¤l› vücut dokusu (kg)

20.3±7.6

15.1±6.7

0.001

Faz aç›s› (derece)

6.4±0.9

6.4±0.7

NS

Düzenli fiziksel aktivite (%)

21.4

49.2

0.021

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
27th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

101

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/TX-209

PS/TX-210

Acil Dahiliye Birimine Baﬂvuran Böbrek Transplantl› Hastalar›n Analizi:
Tek Merkez Deneyimi

Çal›ﬂmaya 2008-2009 y›llar› aras›nda, ‹stanbul T›p Fakültesinde kadaverik (n:8)
ya da canl› (n:17) vericiden böbrek nakli yap›lm›ﬂ 25 hasta (yaﬂ ort: 36.9±11.9
y›l, KE: 10/15) dahil edilmiﬂ ve bu hastalara ait immünolojik profilin oluﬂturulmas›
hedeflenmiﬂtir. Hastalardan nakilden önce (NÖ) 2 kez, nakilden sonra (NS)
ise 1.aya kadar haftada bir, daha sonra ise 3., 6. ve 12. aylarda periferik kan
örnekleri al›narak CD4+ ve CD8+ T hücrelerinin yüzeyindeki CD69, CD25,
HLA-DR aktivasyon belirteçlerinin da¤›l›m› ak›m sitometri yöntemi ile tespit
edilmiﬂtir. Ek olarak ayn› zamanlarda, ELISA yöntemi ile sCD30 düzeyleri ve
anti-HLA antikor durumu incelenmiﬂtir.
NÖ yüksek olan CD4+ ve CD8+ T hücre yüzdelerinin NS ilk 28 günde anlaml›
olarak azald›¤›, CD8+ hücre yüzdesinin ise CD4+’e göre daha h›zl› bir ﬂekilde
toparland›¤› NS.14 gün itibariyle tespit edilmiﬂtir. Hücre belirteçlerinin NÖ ve
NS 28.gün de¤erleri aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda, CD4+ ve CD8+
T hücre yüzeyindeki CD69 ve HLA-DR yüzdesinde anlaml› bir fark tespit
edilmezken, CD25 da¤›l›m›n›n 9 hastadaki baziliksimab kullan›m›na ba¤l› olarak
NÖ döneme göre anlaml› derecede düﬂük oldu¤u bulundu.
Hasta grubunda NÖ yüksek bulunan sCD30 de¤erinin (116.4±58.67 U/ml)
NS 1.gün itibariyle anlaml› olarak azald›¤› ve 28.günde sa¤l›kl› kontrol seviyesine
(27.2±15.7 U/ml) ulaﬂt›¤› tespit edilmiﬂtir. Üç hastada NÖ anti-HLA antikoru
tespit edilmiﬂ, NÖ antikoru olmayan bir hastada ise NS 7., 14. ve 28.günde
s›n›f I anti-HLA antikoru tespit edilmiﬂ, 3.ay itibariyle ise bu pozitiflik ortadan
kalkm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›z, böbrek nakli olmuﬂ hastalar› hümoral ve hücresel immünitenin
farkl› bileﬂenleri aç›s›ndan nakil sonras› 1 y›l içerisinde seri olarak izleyen,
ülkemizde yap›lm›ﬂ ilk çal›ﬂmad›r. Nakil sonras› 1 y›ll›k dönemde immün yan›tta
meydana gelen de¤iﬂimlerin, immünsüpresif ajanlar›n dozu azald›kça ortadan
kalkt›¤› gözlenmiﬂtir.

Yaﬂar Çal›ﬂkan 1 , Mehmet Beﬂiro¤lu2 , Hamza U¤ur Bozbey2 , Ömer Kaya 2 ,
Halil Yaz›c›1, Alaattin Y›ld›z1, Ayd›n Türkmen1, Nilgün Aysuna1, Kerim Güler2,
Mehmet ﬁükrü Sever1
1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul
Giriﬂ: Son y›llarda böbrek transplantasyonu say›s›n›n artmas› ile birlikte yaﬂl›,
komorbid durumlar› olan ve diyabetik böbrek yetersizlikli hastalara daha s›k
olarak böbrek transplantasyonu yap›lmaktad›r. Kadavra bekleme sürelerinin
uzamas› ve bu dönemde diyaliz ile iliﬂkili sorunlar›n artmas› ile birlikte komorbid
durumlar› olan böbrek transplantl› hastalar daha s›k acil birimlere baﬂvurmaya
baﬂlam›ﬂlard›r.
Yöntem: Bu çal›ﬂmada 2009-2010 y›llar› aras›nda Acil Dahiliye poliklini¤imize
baﬂvuran 109 böbrek transplantl› hasta de¤erlendirilmiﬂtir. Hastalar›n demografik
verileri, baﬂvurudaki klinik ve laboratuar verileri, tan› ve uygulanan tedavileri
kaydedilmiﬂtir.
Bulgular: 1997-2009 y›llar› aras›nda böbrek transplantasyonu olmuﬂ olan 109
hasta [51 erkek, 58 kad›n, ort. yaﬂ: 36.9±12.2 (19-77) y›l] Acil Dahiliye Ünitesine
toplam 155 kez baﬂvurmuﬂtur. Hastalar›n 85’i (%78) canl› vericiden ve 24’ü
(%22) kadavra vericiden transplantasyon olmuﬂ ve ortalama takip süreleri
34.7±38.1 ayd›. Bir y›ll›k takip süresinde ortalama 1.41 baﬂvuru/hasta olmuﬂtu.
S›ras› ile en s›k baﬂvuru yak›nmalar›, ateﬂ [85 (%54.8)], bulant› ve kusma [45
(%29)], ishal [27 (%17.4)], dizüri [26 hasta (%16.8) ve öksürük [25 hasta
(%16.1)] idi (p<0.001). Hasta baﬂvurular›n›n %2’si transplantasyon sonras› 1.
ay içersinde, %20’si 1-6. ay aras›nda ve %78’i 6. aydan sonra idi (p<0.001).
Hastalar›n tan›lar› de¤erlendirildi¤inde %84.5 oran›nda enfeksiyon hastal›klar›
tespit edildi. Enfeksiyon hastal›klar› aç›s›ndan s›ras› ile üriner sistem (%35),
gastrointestinal sistem (%33) ve solunum sistemi enfeksiyonlar› (%32) saptand›.
‹lk 6 ayda baﬂvuran hastalarda transplante böbrek piyolenefriti (%39) en s›k
saptanan tan› iken 6. aydan sonra en s›k saptanan tan› akut gastroenterit (%32)
idi. Hastalar›n %49.5 takrolimus/MMF/steroid tedavisi %35.8 ise
siklosporin/MMF/steroid tedavisi almaktayd›lar ve tan› aç›s›ndan tedavi gruplar›
aras›nda anlaml› bir fark saptanmad›. Hastalar›n %88’i ayaktan tedavi edilirken
%12’si yat›r›larak tedavi edildi (p<0.001).
Sonuç: Ülkemizde böbrek transplantasyonu say›lar› art›kça acil birimlere
baﬂvuran transplantl› hasta say›lar› da artmaktad›r. ‹mmünsüpresif tedavi alt›ndaki
bu hasta grubunda enfeksiyon ve rejeksiyon belirtilerinin silik olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Acil birime baﬂvuran transplanl› hastalarda özellikle enfeksiyon
hastal›klar› göz ard› edilmemelidir.

PS/TX-210
Böbrek Nakli Olmuﬂ Hastalarda Nakil Sonras› Bir Y›ll›k Dönemde ‹mmün
Yan›t›n ‹zlenmesi
Gonca Emel Karahan1, Fatma Savran O¤uz1, Günnur Deniz2, Gülderen Yan›kkaya
Demirel3, Ayd›n Türkmen4, Halil Yaz›c›4, Yaﬂar Kerem Çal›ﬂkan4, Çi¤dem Kekik1,
Sema Bilgiç2, Hüseyin Bakkalo¤lu5, Ayﬂe Emel Önal6, ‹smet Nane7, Ulu¤ Eldegez5,
Mahmut Çarin1
1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi, Deneysel T›p Araﬂt›rma Enstitüsü, ‹mmünoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3
Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
4
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
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‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹stanbul
6
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‹mmünsüpresif tedavilerdeki geliﬂmelere ra¤men böbrek naklinde greftler,
hücresel ve/veya hümoral rejeksiyonlarla kaybedilebilmektedir. Bu durum
do¤rudan ya da dolayl› olarak, rejeksiyon riskini öngörebilen immünolojik
testlerin eksikli¤i ile iliﬂkilendirilebilir.
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Renal Transplantasyon Yap›lan Çocuklarda Epstein-Barr Virus Enfeksiyonu
ve ‹liﬂkili Risk Faktörleri: 16 Y›ll›k Tek Merkez Deneyimi
Elif Çomak1, Arife Uslu Gökçeo¤lu1, Mustafa Koyun1, Ça¤la Serpil
Dilek Çolak2, Ayhan Dinçkan3, Derya Mutlu2, Sema Akman1
1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›,
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
3
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›,

Do¤an1,
Antalya
Antalya
Antalya

Amaç: Renal transplantasyon yap›lan çocuk hastalarda EBV enfeksiyon s›kl›¤›,
zaman›, enfeksiyonun greft fonksiyonlar› üzerine etkisi ve EBV iliﬂkili di¤er
komplikasyonlar›n saptanmas›d›r.
Metot: Klini¤imizde A¤ustos 1994 - ﬁubat 2010 tarihleri aras›nda renal
transplantasyon yap›lan hastalar retrospektif olarak de¤erlendirildi. EBV
enfeksiyonlar›n›n varl›¤›, A¤ustos 1994 ile Kas›m 2007 tarihleri aras›nda EBV
iliﬂkili antikorlar›n serolojik yöntemlerle gösterilmesi ile, daha sonraki dönemde
ilk 2 ay iki haftada bir, 2-6 ay aras›nda ayda bir, 6-12 ay aras›nda ayda bir, 1-5
y›l aras›nda 2 ayda bir plazmada PCR ile EBV-DNA’s›n›n saptanmas› ile izlendi.
Ocak 2007’den önce transplant olan hastalara asiklovir, daha sonra transplant
olan hastalara valgansiklovir proflaksisi 12 ay süre ile verildi.
Bulgular: 117 hastan›n 65’i (%55.6) erkek, ortalama yaﬂ 11.2±3.6 y›l idi.
Transplantasyon öncesi EBV IgG 100 hastada (%85.5) pozitif bulundu. Ortalama
18 ayl›k izlemde 3 hastada (%17.6) primer EBV enfeksiyonu, 22 hastada (%22)
EBV reaktivasyonu geliﬂti. Primer EBV enfeksiyonu ve EBV reaktivasyonu
geliﬂme süreleri benzerdi (36.5 ve 23.5 hafta, p=0.4). EBV enfeksiyonu geliﬂme
s›kl›¤› siklosporin ve takrolimus alan hastalar aras›nda benzerdi. Primer enfeksiyon
geçiren 3 hastadan 2’sinde izlemde post-transplant lenfoproliferatif hastal›k
geliﬂti, bu hastalardan biri kaybedildi. EBV reaktivasyonu geliﬂen 22 hastan›n
tamam›nda, immünsüpresif modifikasyonu ve EBV DNA analizlerinin yak›n
takip edilmesi ile, izlemde EBV viremi tablosunun kayboldu¤u gözlendi.
Sonuç: Özellikle transplantasyon öncesi EBV serolojisi negatif olan hastalarda,
serokonversiyon ve viral DNA yükünün takibi ile olas› komplikasyonlar erken
dönemde önlenebilir.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®
National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation

TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

PS/TX-212

PS/TX-214

Renal Transplantasyon Yap›lan Adölesanda Takrolimus ‹liﬂkili Geri
Dönüﬂümlü Posterior Ensefalopati Sendromu

Renal Transplantasyon Sonras› Geliﬂen Maligniteler; Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi Deneyimi

Elif Çomak1, Mustafa Koyun1, Arife Uslu Gökçeo¤lu1, Ça¤la Serpil Do¤an1,
Özgür Duman2, Kamil Karaali3, Sema Akman1
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Vural Taner Y›lmaz, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Antalya

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), hipertansiyon, böbrek
yetmezli¤i, hipomagnezemi, hipokolesterolemi ve baz› immünsüpresif ilaç
tedavileri sonras›nda geliﬂebilen bir antitedir.
Prune Belly sendromuna ikincil son dönem böbrek yetmezli¤i olan ve babadan
renal transplantasyon yap›larak steroid, takrolimus ve mikofenolat mofetil tedavisi
baﬂlanan 15 yaﬂ›nda erkek çocuk, nakilden 3 hafta sonra baﬂ a¤r›s›, halsizlik
ve çevreye ilgisizlik yak›nmalar› ile baﬂvurdu. Kan bas›nc› 123/70 mmHg, vücut
›s›s› 36.50C olarak bulundu. Acil serviste 5 dakika süreli tonik – klonik jeneralize
konvülziyon geçirdi. Konvülziyon sonras› dönemde belirgin görme bozuklu¤u
yak›nmas› oldu. Serum kreatinin 1.2 mg/dl, serum takrolimus düzeyi 15 ng/ml
olarak bulundu. Serum elektrolitleri, glukoz, karaci¤er fonksiyon testleri, kalsiyum,
fosfor, magnezyum, albumin normal bulundu; beyin omurilik s›v›s› incelemesinde
patolojik bulgu saptanmad›. Kranial manyetik rezonans görüntülemede PRES
ile uyumlu olarak bilateral paryeto–oksipital alanda kortikal ve subkortikal
yerleﬂimli T2’de hiperintens, diffüzyon a¤›rl›kl› görüntülemede hipointens
lezyonlar saptand›. Takrolimus kesilip siklosporin tedavisine geçildikten 5 hafta
sonra yap›lan kontrol kranial MRG’de patolojik bulgular›n belirgin geriledi¤i
görüldü.
Erken tan› konup tedavi edilmedi¤i takdirde kal›c› beyin hasar›na yol açabilecek
bu durum ile ilgili olarak transplantasyon ekibi dikkatli olmal›d›r.

PS/TX-213
Böbrek Nakli ile Paraoksonaz Aktivitesindeki De¤iﬂim
Serdar Kahvecio¤lu1, Kamil Dilek2, ‹brahim Do¤an1, Bennur Esen Güllü1,
Tuncay Da¤el1
1
Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
2
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Giriﬂ: Böbrek nakli s›ras›nda enfeksiyona ba¤l› ölümler, h›zl› ve duyarl› tan›
testlerinin bulunmas› ve etkili tedavi seçeneklerin uygulanmas› nedeni ile belirgin
olarak azalm›ﬂt›r. Bu nedenle böbrek nakli seyrinde kardiyovasküler ölümler,
enfeksiyonlardan daha ön plana geçmiﬂtir. Organ nakli sonras› kardiyovasküler
hastal›k riski normal popülasyona göre 5-10 kat artm›ﬂt›r. Paraoksonaz›n (PON)
düﬂük dansiteli lipoproteini (LDL) oksidasyondan koruyarak ve organofosfatlar›
detoksifiye ederek antioksidan özellik gösterdi¤i bilinmektedir. Biz bu çal›ﬂmada
birer immünsüpresif ajan olan siklosporin (Cyc) ve Takrolimusun (Tac)
kardiyovasküler risk belirteçleri ve PON üzerine nakil öncesi ve sonraki dönemdeki
etkilerini karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Çal›ﬂmam›za canl› vericiden böbrek nakli yap›lan 16 hasta al›nd›. 8
hastaya Tac, di¤er 8 hastaya Cyc tedavisi baﬂland›. Her iki grupta hemoglobin,
üre, kreatinin, lipid profili, sistolik ve diastolik kan bas›nc›, açl›k kan ﬂekeri,
PON, arilesteraz ve homosistein gibi kardiyovasküler risk belirteçlerine 0, 1, 6,
12. aylarda bak›larak karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›.
Bulgular: Tac alan grupta C-reaktif protein (CRP) ve lipoprotein (a)’da azalma;
PON, arilesteraz, hemoglobin, yüksek dansiteli lipoproteinde art›ﬂ kardiyovasküler
hastal›k riskinin azalt›lmas› aç›s›ndan yararl› bulundu. Aksine kilo, total kolesterol
ve LDL’deki art›ﬂ ise kardiyovasküler hastal›k riski aç›s›ndan istenmeyen etkileri
oluﬂturmaktayd›. Cyc grubunda hemoglobin ve arilesterazda art›ﬂ faydal› etkiler
olarak görülmesine ra¤men; kilo, CRP ve total kolesteroldeki art›ﬂ istenmeyen
etkilerdi. ‹ki grup aras›nda PON, arilesteraz, lipidler ve homosistein düzeyleri
aç›s›ndan istatistiksel farkl›l›k saptanmad›. CRP’nin Tac alan grupta düﬂmesi,
Cyc alan grupta yükselmesi istatistiksel olarak anlaml›yd›.
Tart›ﬂma: Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda, Tac tedavisinin kardiyovasküler risk
belirteçleri üzerine olumlu etkileri saptand›. Bu bulgular›n daha geniﬂ kat›l›ml›,
uzun süreli, çok merkezli ve mortalite verilerini de içeren çal›ﬂmalarla desteklenmesi
gerekti¤ini düﬂünüyoruz.

Amaç: Renal transplantasyon sonras› immünoterapinin uzun dönemde önemli
yan etkilerinden birisi de malignitelerdir. Çal›ﬂmam›zda ranal transplantasyon
sonras› malignite geliﬂen hastalar immünsüpresif tedavileri ve tümör tipleri
aç›s›ndan de¤erlendirilmiﬂtir.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 1986- 2010 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli olmuﬂ ve sonras›nda malignite tespit edilen 16 hasta (E/K: 10/6) al›nd›.
Ortalama yaﬂlar› 44±13, 13 kiﬂi 1., 3 kiﬂi ise 2. böbrek nakli, lenfosit cross match
14 kiﬂide negatif iken iki kiﬂide simvastatin sonras› negatifleﬂmiﬂti. Nakillerin
14’ü canl› donörden, 2’si kadavradan yap›lm›ﬂt›. Kronik böbrek yetmezli¤i
etiyolojileri; hipertansiyon (4), diabetes mellitus (2), kronik glomerülonefrit (4)
ve di¤er nedenler (6). ‹mmünsüpresif tedavide 2. naklini olan 3 hasta ilk
nakillerinde siklosporin ve azatiopürin kullanm›ﬂlard›. 16 hasta aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda; 12 hasta siklosporin+ mikofenolik asid (%75), 4 hasta ise takrolimus+
mikofenolik asid (%25) kullanm›ﬂt›. ‹ndüksiyon tedavisinde 3 hastada ATG, 13
hastada ise basiliksimab kullan›ld›. Takipler s›ras›nda malignite tan›s› konulan
hastalar›n verileri takip dosyalar›ndan, laboratuar kay›tlar›ndan toplanarak
de¤erlendirmeler yap›ld›.
Bulgular: Tüm hastalar aç›s›ndan ortalama malignite geliﬂme zaman› 75 ay
olmakla birlikte; 3 hastada (1979,1986, 1993’de nakil) 266±83 ay, 13 hastada
ise 32±28 ayd›. Geliﬂen maligniteler (16 hastaya göre oranlar); basal cell Ca
(%43,8), squamöz hücreli karsihom (%12,5), Kaposi sarkomu (%6,2, ciltte
s›n›rl›), kolon adenokarsinomu (%6,2), multipl miyelom (%6,2), kondrosarkom
(%6,2), Hodgkin lenfoma (%6,2), Ewing sarkomu (%6,2) ve mesane karsinomu
(%6,2). Miyelom geliﬂen hastada greft kayb› oldu. 5 kiﬂide akut sellüler rejeksiyon
geliﬂmiﬂ ve pulse steroid ile kontrol alt›na al›nm›ﬂt›r. Gecikmiﬂ greft fonksiyonu
oran› %6,2, kronik allogreft nefropati oran› %12,5 olarak tespit edildi. Hastalarda
malignite teﬂhisi konulduktan sonra tedavileri m-TOR inhibitörü+ steroid ﬂeklinde
de¤iﬂtirildi.
Sonuç: Renal transplantasyon sonras› ortalama 6 y›ldan sonra, kalsinörin
inhibitörleri ve mikofenolik asid türevlerini kullanan hastalarda malignite (s›kl›kla
deri tümörleri) geliﬂmiﬂtir. Bu nedenle rejeksiyon riskinin yüksek oldu¤u ilk 6
aydan sonra uygun vakalarda antitümör etkileri olan M-TOR inhibitörlerine
geçiﬂin faydal› olaca¤› kan›s›nday›z.
PS/TX-215
Renal Transplantasyon Sonras› Yeni Baﬂlang›çl› Diabetes Mellitus
Vural Taner Y›lmaz1, Ça¤lar Ruhi1, Hasan Altunbaﬂ3, Ayhan Dinçkan2, Ramazan Sar›3,
Gültekin Süleymanlar1
1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Endokrinoloji
Bilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac› merkezimizde böbrek nakli yap›lm›ﬂ hastalardaki
post-transplant diabetes mellitus (PTDM) geliﬂimi ile immünsüpresif protokoller
aras›ndaki iliﬂkiyi ve DM geliﬂiminin graft –hasta sa¤kal›m› ve komplikasyonlar
üzerine etkisini de¤erlendirmektir.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2005-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli yap›lm›ﬂ 952 hasta al›nd›. Hastalar 2 gruba ayr›ld›. Grup 1: PTDM
geliﬂmeyenler: 831 (E/K: 565/266), Grup 2: PTDM geliﬂenler: 121 (E/K:
80/41). Gruplar aras›nda diyaliz tipi, süresi, cinsiyet, hepatit s›kl›¤› ve lenfosit
cross match pozitiflik oran› aç›s›ndan fark yoktu. Kullan›lan immünsüpresif
protokoller Takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus bazl› olup,
mikofenolik asid ve prednisolone tüm hastalarda kullan›ld›. m-TOR inhibitörleri
ilk 3 ay kalsinörin inhibitörleriyle kombine kullan›ld›. 3.aydan sonra tedavi mTOR inhibitörü+mikofenolik asid ve prednisolone olarak devam edildi. PTDM
tan›s› ADA kriterlerine göre konuldu. Hastalar›n 39±17 ay içindeki verileri
de¤erlendirildi.
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Bulgular: Gruplar›n demografik özellikleri benzerdi. Sadece yaﬂ ortalamas› 2.
grupta daha yüksekdi (s›rayla 45±11, 35±12, p: 0,000). PTDM oran› tedavi
gruplar›na göre: Takrolimus: 19,1%, siklosporin 8,7%, takrolimus+sirolimus:
15%, siklosporin+everolimus: 4,9%, siklosporin+sirolimus: 6,4% olarak tespit
edildi. Hasta kayb› (grup 1-2 s›rayla; 2,6%- 0, p: 0,048) ve greft kayb› ( 7,2%0,8%, p:0,002) oran› DM grubunda daha düﬂüktü. Akut sellüler rejeksiyon
oran› 2. grupta daha düﬂük bulundu (s›rayla 25,5%- 16,5%, p: 0,050). Gecikmiﬂ
greft fonksiyonu, kronik allogreft nefropati, postoperatif diyaliz ihtiyac›, CMV
infeksiyonu ve tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu aç›s›ndan gruplar aras›nda
fark yoktu. Serum total kolesterol ve LDL kolesterol, proteinüri ve glomerüler
filtrasyon h›zlar› (MDRD’ye göre) benzerken, trigliserid düzeyi DM grubunda
daha yüksek bulundu. 1. grupta 7 müdahale gerektiren lenfosel, 4 akci¤er
tüberkülozu geliﬂirken DM grubunda yoktu. DM grubunda bir hastada myokard
infarktüsü geliﬂti.
Sonuç: PTDM en çok takrolimus bazl› immünsüpresyonda görülmektedir.
Hasta ve greft kayb› ve akut rejeksiyon aç›s›ndan PTDM grubu daha olumlu
sonuçlara sahiptir. PTDM ile ilgili komplikasyonlar aç›s›ndan daha çok hasta
ve daha uzun takip periyodunda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Renal Transplantasyon Sonras› ‹mmünsüpresif Tedavide Yeni Bir
Alternatif: Belatacept

PS/TX-216
Renal Transplantasyonda ‹mmünoterapi: Kalsinörin ‹nhibitörü Bazl›?
Proliferasyon Sinyal ‹nhibitör Bazl›? Hangisi Avantajl›?
Vural Taner Y›lmaz, Fevzi Ersoy, Gültekin Süleymanlar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›zda renal transplant hastalardaki immünsüpresyonda kalsinörin
inhibitör bazl› tedavilerle proliferasyon sinyal inhibitör bazl› tedavilerin etkinlik
ve güvenilirliklerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2005-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli yap›lm›ﬂ 983 hasta al›nd›. Hastalar immünsüpresif tedavi protokollerine
göre iki gruba ayr›ld›. Grup 1: Kalsinörin inhibitör (KNI) bazl›: 632 hasta (E/K:
414/ 218), Grup 2: Proliferasyon sinyal inhibitör bazl›: 351 hasta (E/K: 253/
98). ‹mmünsüpresif tedavi de 1.grupta kalsinörin inhibitörü, mikofenolik asid
(MFA) ve prednizolon kullan›lm›ﬂ, 2. grubun tedavi protokolü Tablo1’de
verilmiﬂtir. ‹ndüksiyon tedavisinde basiliksimab 20 mg (0. ve 4.gün), daklizumab
(1 mg/kg/g- 2 hafta arayla toplam 5 doz) veya ATG (9 mg/kg, tek doz) kullan›ld›.
Gruplar›n rejeksiyon, greft ve hasta sa¤kal›m oranlar›, gecikmiﬂ greft fonksiyonu,
kronik allogreft nefropati (KAN), posttransplant diabetes mellitus (PTDM), greft
fonksiyonlar›, proteinüri ve serum lipid düzeyleri aç›s›ndan ortalama 36±17
ayl›k sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Gruplar›n ortalama yaﬂlar› s›rayla 37±13, 34±12 y›l (p:0,000) ve di¤er
demografik özellikleri benzerdi. Akut rejeksiyon oran› (%25,3- %22,5) ve hasta
sa¤kal›m› (%98- %98) benzerken, greft sa¤kal›m oran› (%95- %97, p: 0,007)
2. grupta daha yüksek bulundu. Gecikmiﬂ greft fonksiyonu (GGF), kronik
allogreft nefropati (KAN) oranlar› benzer, PTDM oran› 1. grupta daha yüksekti
(s›rayla %15,3- %7,7, p: 0,000). Greft fonksiyonlar› benzer, proteinüri (p: 0,000),
serum total kolesterol (p: 0,000), LDL kolesterol (p: 0,000) ve trigliserid (p:
0000) düzeylerinin (6. ay, 1.- 3. y›l) ise 2. grupta daha yüksek oldu¤u tespit
edildi. Serum HDL kolesterol, hemoglobin ve albümin düzeyleri benzerdi.
Sonuçlar: Çal›ﬂmam›zda akut rejeksiyon, hasta sa¤kal›m›, DGF, KAN ve greft
fonksiyonlar›n›n benzer oldu¤u, 2. grupta greft sa¤kal›m oran› daha yüksekken
proteinüri ve hiperlipidemi oranlar› da daha fazlayd›. PSI’leri greft sa¤kal›m›
aç›s›ndan avantajl›d›r, ancak proteinüri ve hiperlipidemi aç›s›ndan dikkat
edilmelidir.
Tablo 1. Proliferasyon sinyal inhibitör bazl› immünoterapi ve tedavi protokollerine göre hastalar
- 1. gün

0.- 5. gün

6- 79. gün

CSA (6 mg/kg/g)
veya Tacrolimus
(0,15 mg/kg/g)+
MFA

Monoklonal
Ab(tek doz)+
KNI+ MFA+
Prednisolone

Everolimus (1,5 mg/g) mTORinh+KNI+MFA
m-TORinh+
veya Sirolimus (3 mg/g)
(%25doz -tekrar
MFA+
+ KNI+ Prednisolone
baﬂlan›r)+ Prednisolone Prednisolone
(MFA stop)
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80.- 90. gün

27th

> 90. gün

Vural Taner Y›lmaz 1 , Ayhan Dinçkan 2 , Gültekin Süleymanlar 1
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya

1

Amaç: Belatacept (LEA29Y) antijen prezente eden hücre yüzeyindeki CD80 ve
CD86’ya ba¤lanarak bunlar›n T lenfosit yüzeyindeki CD28 ile interaksiyonunu
ve sonuçta T lenfosit aktivasyonunu inhibe eden ayr›ca aktive hücrelerde apoptoza
neden olan bir immünsüpresand›r. Çal›ﬂmam›zda belatacept tedavisi alan iki
renal transplant hastas›n›n sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂtir.
Vaka sunumlar›: Çal›ﬂmaya May›s 2007 tarihinde canl›dan böbrek nakli yap›lm›ﬂ
ve belatacept kullanan iki hasta al›nd›. Belatacept 1. ve 5.gün ve postoperatif 2
ay boyunca haftada bir 10 mg/kg, 3.-6. aylar aras›nda ayda bir 10 mg/kg sonras›nda
ayda bir 5 mg/kg olarak uyguland›. Bu tedaviye ek olarak mikofenolat mofetil 2
gr/gün ve prednizolon kullan›ld›.
Vaka 1: 46 y, erkek. Hipertansiyona ba¤l› kronik böbrek yetmezli¤i (KBY)
nedeniyle hemodiyalize giren hastaya may›s 2007’de canl›dan böbrek nakli yap›ld›.
Kan grubu A Rh(+), LCM(-) ‘idi. Fizik muayenesinde kan bas›nc› 120/80 mmHg,
sistem muayenesinde patolojik bulgu yoktu. Yukar›da bahsedilen immünsüpresif
tedavi kullan›ld›. Hastan›n 35 ayl›k takibi boyunca gecikmiﬂ greft fonksiyonu,
akut rejeksiyon ata¤›, kronik allogreft nefropati, posttransplant diyabet veya f›rsatç›
viral infeksiyon geliﬂmedi. Serum kreatinin de¤eri <1 mg/dl, proteinüri <200
mg/gün, stabil böbrek fonksiyonu ve genel durum ile takip edilmektedir.
Vaka 2: 30 y, erkek. Nefrotik sendroma ba¤l› KBY olan hastaya May›s 2007’de
canl›dan preemptif böbrek nakli yap›ld›. Kan grubu B Rh(+) ve LCM(-) idi. Fizik
muayenesinde kan bas›nc› 115/75 mmHg, sistem muayenesinde patolojik bulgu
yoktu. Yukar›da bahsedilen immünsüpresif tedavi kullan›ld›. Hastan›n 35 ayl›k
takibi boyunca gecikmiﬂ greft fonksiyonu, akut rejeksiyon ata¤›, kronik allogreft
nefropati, posttransplant diyabet veya f›rsatç› viral infeksiyon geliﬂmedi. Serum
kreatinin de¤eri <1 mg/dl, proteinüri <250 mg/gün, stabil böbrek fonksiyonu
ve genel durum ile takip edilmektedir.
Sonuç: Belatacept bazl› immünsüpresyon kullanan iki renal transplant hastas›n›n
3 y›ll›k izleminde greft-hasta kayb›, akut rejeksiyon ata¤›, greft disfonksiyonu,
CMV infeksiyonu geliﬂmedi. Belataceptin renal transplantasyonda kullan›m› etkin
ve güvenilir olmakla birlikte yayg›n kullan›m› için daha fazla deneyime ihtiyaç
vard›r.
PS/TX-218
Renal Transplant Hastalarda Erken Posttransplant Dönemde SirolimusTakrolimus Kombinasyonu Sirolimus-Siklosporin Kombinasyonundan
Üstün müdür?
Vural Taner Y›lmaz1, Alihan Gürkan2, Ayhan Dinçkan2, Gültekin Süleymanlar1,
Fevzi Ersoy1
1
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac› renal transplant hastalarda erken posttransplant
dönemde (ilk 3 ay) sirolimus (SRL)+ siklosporin (CSA) kombinasyonuna karﬂ›n
SRL+ takrolimus (TAC) kombinasyonunun etkinlik ve güvenilirli¤ini
karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Hastalar ve Yöntem: Çal›ﬂmam›za 2005-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde
canl›dan böbrek nakli yap›lm›ﬂ ve sirolimus bazl› immünsüpresif tedavi kullanan
156 hasta (F/M: 49/107) al›nd›. Hastalar iki grupta incelendi: Grup 1: TAC+SRL:
57 (36,5%), Grup 2: CSA+SRL: 99 (63,5%). ‹mmünsüpresif tedavi protokolü
olarak; ilk 5 gün KNI+ mikofenolik asid (MFA)+ prednizolon kullan›ld›. 6. günde
MFA kesilirken SRL baﬂland›. KNI’leri 2. aydan sonra doz azalt›larak 3. ayda
kesildi. 80. günde MFA %25 doz redüksiyonu ile tekrar tedaviye eklendi. 3.aydan
sonra tedaviye SRL+ MFA+ prednizolon olarak devam edildi. Hastalar›n 3 y›ll›k
verileri ile analizler yap›ld›.
Bulgular: Gruplar›n demografik özellikleri benzerdi. Akut rejeksiyon s›kl›¤› (grup
1-2 s›rayla 15,8%- 21,2%; p:0,480), hasta sa¤kal›m› (100%- 98%; p:0,280), greft
sa¤kal›m› (98,2%- 98%; p:0,698), gecikmiﬂ greft fonksiyonu (14%- 20,2%; p:0,334),
yeni baﬂlang›çl› diabetes mellitus (PTDM) (14%-8,1%; p:0,238) s›kl›klar› aras›nda
anlaml› farkl›l›k yoktu. Glomerüler filtrasyon h›zlar›, kreatinin, proteinüri,
hemoglobin, albümin, LDL kolesterol, trigliserid ve total kolesterol seviyeleri,
lenfosel ve PTDM s›kl›klar› benzer bulundu.
Sonuç: Sirolimus ile takcrolimusun erken post-transplant dönemde birlikte
kullan›m› k›sa ve uzun vadede siklosporin ile kombinasyona göre benzer etkinliktedir
ve güvenilirdir.
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Hangi Kombinasyon Daha Avantajl›d›r?: Mikofenolat Mofetil (MM)?
Mikofenolat Sodyum (MS)?

Hasta immünsüpresif ilaçlar› ile beraber tansiyon ilaçlar›n› da kullanmay›
b›rakm›ﬂt›. Hastan›n yap›lan tetkiklerinde kreatinin: 4,8 mg/dl, hemoglobin:12
g/dl bulundu. Hastan›n idrar protein (mg/dl)/idrar kreatinin (mg/dl) oran› 9
idi. Hastan›n ultrasonografisinde transplante böbrek parankim ekosu grade I
artm›ﬂt›. Toplay›c› sistem normal bulundu. Hastan›n çekilen böbrek sintigrafisi
ve renal arter Doppleri rejeksiyon ile uyumlu bulundu. Yap›lan renal biyopsi
kronik allograft nefropatisi ile uyumlu olarak de¤erlendirildi. Hastaya
immünsüpresif ve antihipertansif tedavileri yeniden baﬂland›. Hasta kreatinini
4,3 mg/dl ve masif proteinürisi olarak takip ediliyor. Hipertansiyonu ise
antihipertansif tedavi ile kontrol alt›na al›nd›.
Renal transplantasyon renal replasman tedavileri içinde en etkin tedavi ﬂeklidir.
Renal transplantasyon yap›lm›ﬂ hastalara kulland›klar› immünsüpresifler hakk›nda
bilgi verilmelidir ve ilaçlar›n› b›rakmalar› durumunda tranplant yap›lm›ﬂ
böbreklerini kaybedecekleri ›srarla vurgulanmal›d›r. Tedaviye uyumsuzluk
gösterebilecek hastalara böbrek naklinden önce hasta e¤itimi yo¤un bir ﬂekilde
verilmelidir.

Vural Taner Y›lmaz1, Esin Avﬂar3, Ayhan Dinçkan2, Ça¤lar Ruhi1, Alihan Gürkan2,
Gültekin Süleymanlar1
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Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Antalya
Amaç: Çal›ﬂmam›zda renal transplantasyon sonras› takrolimus bazl›
immünsüpresyon kullan›lan hastalarda antimetabolitlerin etkinlik ve güvenilirli¤inin
karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Hastalar ve Metot: Çal›ﬂmaya 2001-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
nakli yap›lm›ﬂ ve takrolimus, mikofenolik asid, prednizolon kullan›lan 399 hasta
(E/K: 253/146) al›nd›. Hastalar kulland›klar› antimetabolite göre iki gruba
ayr›ld›. Grup 1: MM kullananlar (n: 257, E/K: 161/96, ortalama yaﬂ: 37±13
y›l), Grup 2: MS kullananlar (n: 142, E/K: 92/50, ortalama yaﬂ: 36±14 y›l).
Gruplar aras›nda yaﬂ, cins, etiyolojik nedenler, hepatit B ve C varl›¤›, renal
replasman tipi, mismatch da¤›l›m›, lenfosit cross match da¤›l›m›, donör yak›nl›¤›,
donör yaﬂ ve cinsi, preoperatif vücut kütle indeksi ve indüksiyonda ATG
kullan›m› aç›s›ndan fark yoktu. Gruplar›n hasta ve greft sa¤kal›m›, rejeksiyon
oranlar›, greft fonksiyonlar›, myelosupresyon oran›, kronik allogreft nefropati
(KAN), CMV infeksiyonu, gecikmiﬂ greft fonksiyonu (GGF) ve posttransplant
diabetes mellitus (PTDM) oranlar› (ortalama 39±19 ayl›k süre içindeki)
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Gruplar›n demografik verileri benzerdi. Hasta sa¤kal›m› (1.y›l ve
5.y›lda iki grupta da %98), greft sa¤kal›m› (grup 1-2 s›rayla; 1.y›lda %93/ %95,
5.y›lda ise %91/ %94) benzer bulundu. Akut rejeksiyon oran› (%24,2/ %23,2),
rejeksiyon tedavisinde kullan›lan ajanlar ve tedaviye yan›t oranlar› aras›nda fark
yoktu. Serum kreatinin, glomeruler filtrasyon h›z›, albümin, hemoglobin ve
lipid düzeyleri benzerdi. Lökopeni nedeniyle MFA doz azalt›lmas› oranlar›
(%6,6/ %2,8) benzerdi. KAN ve CMV infeksiyonu oranlar› benzerken, GGF
(s›rayla %12,1/ %2,8, p: 0,004) ve posttransplant diabetes mellitus oran›
(%23,7/ %11,3, p: 0,003) 1. grupta daha yüksek bulundu. Ayr›ca diabet geliﬂme
süresi ve antidiyabetik tedaviler benzerken 6. ay ve 1. y›ldaki açl›k kan ﬂekerinin
de 1. grupta daha yüksek oldu¤u tespid edildi.
Sonuç: Takrolimus ile kombinasyonda antimetabolitler aç›s›ndan hasta-greft
sa¤kal›m›, rejeksiyonlar, greft fonksiyonlar›, miyelosüpresyon oranlar›, KAN,
CMV infeksiyonu s›kl›¤› benzerken, GGF ve PTDM oran› MM kullananlarda
daha yüksek bulundu. Bu sonuç antimetabolitlerin diyabetojenik etkiler aç›s›ndan
araﬂt›r›lmas› gerekti¤ini göstermiﬂtir. Takrolimus ile kombinasyonda MS yan
etkiler aç›s›ndan daha avantajl› görülmüﬂtür.
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‹mmünsüpresif ‹laçlar›n› B›rakan Bir Renal Transplantasyon Hastas›
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Bilge Can Meydan4, Tekin Akpolat1
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Samsun
2
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Samsun
3
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal›, Samsun
4
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Samsun
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Mikofenolat Mofetil ‹ntoksikasyonu: Olgu sunumu
Savaﬂ Sipahi1, Cemal Ertan Kocaman2, Ahmet Nalbant2, Selçuk Yaylac›2,
Ahmet Bilal Genç2, Mustafa Volkan Demir2, Hakan Demirci2, Ali Tamer2
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Mikofenolat mofetil (MMF), mikofenolik asitin ester türevi olup, kullan›m›
1995’de FDA taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Allojen böbrek, karaci¤er, kalp nakli
al›c›s› hastalarda, organ reddinin profilaksisi ve ilk veya refrakter organ reddi
tedavisinde endikedir ve yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Doz aﬂ›m› ile ilgili
deneyim k›s›tl›d›r, bildirilen olaylar, ilac›n bilinen güvenlik profili içindedir.
Olgumuzda böbrek nakli nedeniyle MMF kullanan hastan›n intihar amaçl›
yüksek doz MMF alma giriﬂimi sunulmaktad›r.
28 yaﬂ›nda bayan hasta intihar amaçl› 40 adet MMF 360 mg tablet ve 30 adet
predinizolone 5 mg tablet içtikten yaklaﬂ›k 2 saat sonra acil servisimize baﬂvurdu.
Fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinç aç›k, koopereydi. TA: 110/90
mm/Hg, nab›z: 78/dakika, ateﬂ 36.5o C, sistem muayenelerinde bat›nda sa¤
inguinal bölgede böbrek transplantasyonuna ait insizyon skar› d›ﬂ›nda özellik
yoktu. Hastaya mide lavaj› ve nazogastrik sondadan aktif kömür uyguland›ktan
sonra monitörize edildi, parenteral s›v› tedavisi düzenlendi, takip amaçl› yo¤un
bak›mda interne edildi. Tetkiklerinde WBC: 10800/mm3, Plt: 291000/mm3,
Hb: 12.3 g/dl, glikoz: 122 mg/dl, üre: 37.1 mg/dl, kreatinin: 1.3 mg/dl, ALT:
14 IU/L, AST: 23 IU/L, Na: 138 mmol/L, K: 3.65 mmol/L, PT: 14 sn, INR:
1.14 saptand›, EKG de sinüs taﬂikardisi d›ﬂ›nda özellik yoktu.
72 saat takip edilen komplikasyon geliﬂmeden ﬂifa ile taburcu edildi. 2 hafta
sonra yap›lan kontrolde de sorun saptanmad›.
2 hafta sonra yap›lan takiplerde; WBC: 8100/mm3, Plt: 273000/mm3, Hb:
10.3 g/dl, glikoz: 84 mg/dl, üre: 44 mg/dl, kreatinin: 1.2 mg/dl, ALT: 18
IU/L, AST: 20 IU/L, Na: 143 mmol/L, K: 3.65 mmol/L, PT: 12.6 sn, INR:
0.97 saptand›.
‹mmünsüpresif ilaçlara ba¤l› advers olay profilinin oluﬂturulmas› altta yatan
hastal›klar›n varl›¤› ve baﬂka birçok ilac›n ayn› anda kullan›m› nedeniyle genellikle
zordur. Hastam›z oluﬂabilecek muhtemel yan etkiler; kar›n a¤r›s›, ishal, bulant›,
kusma, lökopeni, sepsis, f›rsatç› enfeksiyonlar yönünden takip edilmiﬂ. ‹lac›n
bu dozlarda hayat› tehdit eder toksik doz etkisi gözlenmemiﬂtir.

Renal transplantasyon yap›lan hastalarda akut ve kronik rejeksiyonu önlemek
için immünsüpresif ilaçlar›n kullan›lmas› gereklidir. Bu yaz›da biz immünsüpresif
tedavisine 2 y›l ara vermiﬂ, kreatinin yüksekli¤i ile baﬂvuran böbrek nakli olmuﬂ
bir hastay› sunduk.
Hasta 11 y›l önce 20 yaﬂ›nda iken canl› donörden baﬂka bir merkezde böbrek
nakli olmuﬂtu. Hasta bizim poliklini¤imize baﬂvurdu¤unda 31 yaﬂ›nda idi. Son
2 y›ld›r nakil oldu¤u merkezdeki kontrollerine gitmemiﬂti ve immünsüpresif
ilaçlar›n› kendini iyi hissetti¤i için son 2 y›l kullanmam›ﬂt›. Hastan›n tansiyonu
182/104 mmHg ölçüdü. Sistolik üfürüm d›ﬂ›nda fizik muayene bulgular›
normaldi.
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Everolimus’tan Takrolimus’a Geçiﬂ ile Spontan Düzelme Gösteren ﬁiddetli
Dislipidemi ve Nefrotik Düzeyde Proteinüri

105 Pediyatrik Renal Transplant Al›c›s›nda Siklosporin ve Takrolimusun
Hiperglisemik Etkilerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Yalç›n Solak, Hüseyin Atalay, Halil Zeki Tonbul
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Konya
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Alihan Gürkan2, Ayhan Dinçkan2, Sema Akman1
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Olgu: 10.5 y›ld›r haftada 3 gün hemodiyalize girmekte olan, 35 yaﬂ›nda erkek
hasta Ekim 2009’da d›ﬂ merkezde ablas›ndan böbrek nakli oluyor. Hasta ayn›
zamanda kronik hepatit B nedeniyle 10 y›ld›r lamivudin almakta. ﬁubat 2010’dan
itibaren transplantasyon poliklini¤imizde takip edilmeye baﬂland›. Poliklini¤imizde
ilk kabulünde mikofenolat sodyum 360 mg 2x2, everolimus 0.75 mg 2x2,
deltakortil 15 mg/gün, valasiklovir 1500 mg/gün, trimetoprim-sülfametoksazol,
metoprolol ve lamivudin almaktayd›. Hepatit markerlerinden Hbe Ag negatif,
Anti Hbe antikor pozitif, Anti HDV negatif, HBV-DNA: 145 copy/ml olarak
saptand›. Hastan›n abdominal ultrasonunda patoloji saptanmad›. Spot idrar
tetkikinde protein: 100 mg/dl, WBC: negatif, RBC:++ idi.. Hastan›n ﬂiddetli
dislipidemisi mevcuttu ancak karaci¤er enzimlerinin 2 kattan daha fazla yüksek
olmas› nedeni ile hastaya statin tedavisi baﬂlanamad›, lipidden fakir diyet önerildi.
24 saatlik idrar incelemesinde mikroprotein. 4180 mg/gün, kreatinin klirensi:
44 ml/dk. Hastada ﬂiddetli dislipidemi ve proteinürinin nedeninin everolimus
olabilece¤i düﬂünülerek everolimus kesilerek tacrolimus baﬂland›. Hasta 2 ay
sonraki kontrolünde mikofenolat sodyum 360 mg 2x2, takrolimus 2x2mg,
deltakortil 1x5 mg, trimetoprim-sülfametoksazol, metoprolol, ve lamivudin
almaktayd›. Hastan›n baﬂlang›ca göre ve 2. aydaki laboratuar de¤erlerindeki
de¤iﬂim tabloda gösterilmiﬂtir.
Tart›ﬂma: mTOR inhibitörlerinin en s›k gözlenen yan etkileri dislipidemidir.
Everolimus ile tedavi edilen hastalar›n %80’inde hiperkolesterolemi saptanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmalar mTOR inhibitörü alan hastalarda zamanla hiperlipideminin ﬂiddetinin
azald›¤›n› ve statin tedavisine iyi cevap verdi¤ini göstermiﬂtir. Ancak bizim
hastam›z›n özelli¤i hiperlipideminin ﬂiddetli olmas› ve karaci¤er enzim yüksekli¤i
nedeniyle statin tedavisi baﬂlanamamas› idi. Hastam›zda konversiyon sonras›
statin tedavisi olmaks›z›n lipid düzeyleri normal s›n›rlara gerilemiﬂtir.
mTOR inhibitörlerinin di¤er bilinen z›t etkilerinden birisi de proteinüridir.
Siklosporinden mTOR inhibitörlerine konverte edilen hastalar›n %30 kadar›nda
proteinüri görülmektedir. Sirolimus ve everolimus intraglomerüler bas›nc›
artt›rarak ve protein reabsorpsiyonunu engelleyerek proteinüriye yol açarlar.
Hastam›zda proteinüri nefrotik düzeydeydi ve ek bir antiproteinürik tedavi
almaks›z›n sadece takrolimusa konversiyon ile geriledi.
Sonuç olarak hastam›z, everolimusa ba¤l› olarak geliﬂen dislipidemi ve nefrotik
s›n›rdaki proteinürinin takrolimusa geçiﬂle birlikte dramatik düzelmesini
göstermektedir.

Pediyatrik renal transplant al›c›lar›nda takrolimus ve siklosporinin hiperglisemik
etkilerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçland›.
Klini¤imizde renal transplantasyon yap›lan olgularda, post-transplant 7, 30, 90
ve 180.günlerde serum glukoz düzeyleri ölçüldü. Hedef plazma düzeyleri
takrolimus için ilk 6 ayda 10-20 ng/ml, sonras›nda 5-10 ng/ml; siklosporin
için ise ilk 3 ay 300-350 ng/ml, 3-6 ay aras› 250-300 ng/ml, 6-12 ay aras› 150250 ng/ml, daha sonras› için ise 100-150 ng/ml olarak belirlendi.
105 çocuk, 58’i erkek, çal›ﬂmaya al›nd›. Transplantasyon s›ras›ndaki ortalama
yaﬂ 11.8 ± 3.8 y›l, median takip süresi 20 (3-216) ay idi. Olgular›n 78’i takrolimus,
27’si CsA kullanmakta idi. 7 ve 180.günlerdeki serum glukoz düzeyleri takrolimus
kullananlarda CsA kullananlara gore daha yüksek saptand› (84.0 ± 15.7 g/dL
ve 75.3 ± 8.1, p=0.001; 86.2 ± 8.4 g/dL ve 80.5 ± 7.8, p=0.003); 30 ve
90.günlerde ise benzerdi (81.5 ± 10.4 g/dL ve 78.8 ± 10.6, p>0.05; 85.5 ± 11.0
g/dL ve 81.7 ± 8.0, p>0.05). CsA kullanan hiçbir hastada hiperglisemi gözlenmez
iken takrolimus kullanan 9 olguda (11.5%) post-transplant 1-9 ay içinde
hiperglisemi geliﬂti. Hiperglisemi bu 9 olgunun 3’ünde geçici iken di¤er 6 olguda
siklosporine geçmeyi gerektirdi. Bu olgulardan birinde diabetes mellitus geliﬂti.
Pediyatrik renal transplant al›c›lar›nda hiperglisemi, takrolimusta siklosporine
göre daha s›k görülmektedir.

Tablo 1. Hastan›n baﬂlang›çtaki ve everolimus'tan takrolimus'a konversiyon sonras›ndaki
laboratuar parametreleri
Laboratuar testi

Everolimus + MMF

Tacrolimus + MMF

Glukoz

126 mg/dl

105 mg/dl

Üre

29 mg/dl

23 mg/dl

Kreatinin

1.39 mg/dl

1.2 mg/dl

Total kolesterol

485 mg/dl

214 mg/dl

LDL

334 mg/dl

133 mg/dl

HDL

71 mg/dl

37 mg/dl

Trigliserid

333 mg/dl

213 mg/dl

AST

83 u/L

31 u/L

ALT

130 u/L

58 u/L

24-saatlik idrarda protein

4180 mg/gün

621 mg/gün

Kreatinin klirensi

44 ml/dk

64 ml/dk
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Kronik Diyaliz Hastalar›nda Albümin Düzeyinin Yaﬂam Kalitesi ve
Öz-Bak›m Gücüne Etkisi

Diyaliz Hastalar›n›n Diyete Uyumu

Besey Ören
‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksek Okulu, ‹stanbul
Giriﬂ: Serum albümin düzeyi, kronik diyaliz hastalar› için önemli bir parametredir.
Literatürde serum albümin düzeyi 4,0gr/dl olan hastalar›n mortalite oranlar›n›n,
daha düﬂük olanlara göre, önemli ölçüde azald›¤› bildirilmektedir. ‹ﬂtahs›zl›k,
protein al›m›n›n azalmas›, peritonit ve kullan›lan ilaçlar nedeniyle albümin
seviyesi 3,5 gr/dl’nin alt›na düﬂmektedir. Bu da hastalar›n yaﬂam kalitesini ve
hayatta kalma sürelerini olumsuz etkilemektedir.
Amaç: Çal›ﬂma kronik diyaliz tedavisi olan hastalarda beslenmenin pozitif
göstergelerinden olan albümin düzeyinin yaﬂam kalitesi (YK) ve öz-bak›m gücüne
(ÖBG) etkisini belirlemek amac› ile tan›mlay›c› ve metadolojik olarak yap›ld›.
Yöntem: Çal›ﬂman›n evrenini ‹stanbul’daki 5 diyaliz ünitesinde tedavi gören
tüm hastalar, örneklemini ise, bu hastalar aras›ndan basit rastlant›sal yöntemle
seçilen; okuma yazma bilen, 18 yaﬂ›ndan büyük ve çal›ﬂmaya gönüllü olarak
kat›lmay› kabul eden 125 periton diyalizi (PD), 175 hemodiyaliz (HD) hastas›
olmak üzere toplam 300 hasta oluﬂturdu. Veriler demografik bilgileri ve hastal›kla
ilgili bilgileri içeren 25 soruluk hasta bilgi formu, SF- 36 yaﬂam kalitesi ölçe¤i
ve Ören taraf›ndan geliﬂtirilerek, geçerlilik ve güvenirli¤i kronik diyaliz hastalar›nda
yap›lan ÖBG ölçe¤i kullan›larak topland›. ‹statistiksel de¤erlendirmede; SPSS
program› kullan›larak yüzde, ortalama, minimum, maksimum, standart sapma,
ba¤›ms›z gruplar t-testi analizi ve pearson korelasyon analizi yap›ld›. Anlaml›l›k
düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Tüm kurumlardan gerekli izinler al›nd›.
Bulgular: Araﬂt›rma grubunu oluﬂturan olgular›n yaﬂ ortalamas› HD’de
47,56±15,32, PD’de 46,44±14,57’dir. Diyaliz yaﬂ› ortalamas› HD’de 7,87±5,0
y›l, PD’de 3,78±2,9 y›ld›r. HD grubunun; %58.3’ü erkek, %60.6’s› evli, %54.9’u
okur-yazar veya ilkokul mezunu, %68’i çal›ﬂm›yor, %56’s›n›n gelir durumu orta.
PD grubunun; %50.4’ü kad›n, %65.6’s› evli, %43.2’si orta-lise mezunu, %57.6’s›
çal›ﬂm›yor, %52’sinin gelir durumu orta bulundu. HD grubunun ortalama
albümin de¤eri 3.89±0.42 (2.70-6.00); PD grubunun ortalama albümin de¤eri
3.69±0.48 (2.40-4.90) bulundu. Albümin düzeyi 3,5gr/dl ve alt›nda olan grup
ile 3,5gr/dl’nin üstünde olan gruplar›n YK bak›m›ndan farklar› incelendi¤inde;
PD grubunda, SF-36 YK Ölçe¤i’nin Fonksiyonel Durum [t(123) = 2,38, p<0,05],
Esenlik [t(123)=2,76, p<0,01] ve Global Yaﬂam Kalitesi [t(123)=2,57, p<0,05]
boyutlar›nda istatistiki aç›dan anlaml› fark bulundu. ÖBG aç›s›ndan ise, HD
grubunda Kendini ‹zleme [t(173)=-1,93, p=0,05] boyutunda s›n›r düzeyde
istatistiki aç›dan anlaml› fark bulundu. Albümin düzeyi ile YK ve ÖBG aras›ndaki
iliﬂki incelendi¤inde; YK aç›s›ndan HD grubunda, SF-36 YK Ölçe¤i boyutlar›n›n
hepsi ile aras›nda istatistiki aç›dan anlaml› iliﬂki tespit edildi. PD grubunda ise,
Esenlik ve Global yaﬂam kalitesi aras›nda istatistiki aç›dan anlaml› iliﬂki bulundu.
Sonuç: Albümin seviyesi hastalar›n YK ve ÖBG aç›s›ndan önemli bir parametre
olarak bulundu. ‹yi bir YK ve ÖBG için bu hastalar›n, beslenmelerinin,albümin
seviyelerinin takip edilmesi ve bu konularda sürekli e¤itimlerin yap›lmas›
önerilebilir.
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Besey Ören, Neriman Zengin
‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksek Okulu, ‹stanbul
Giriﬂ: Diyete uyum güçlü¤ü, diyaliz hastalar›n›n yaﬂam›nda önemli bir problemdir.
Amaç: Çal›ﬂma bu hastalar›n diyetlerine ne ölçüde uyduklar›n› araﬂt›rmak
amac› ile tan›mlay›c› ve analitik olarak gerçekleﬂtirildi.
Yöntem: Çal›ﬂman›n örneklemini ‹stanbul’da bulunan üç diyaliz merkezinde
okuma yazma bilen, Türkçe konuﬂan ve anlayan, çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden
200 diyaliz hastas› oluﬂturdu. Kay›p veriler nedeniyle 167 hasta de¤erlendirmeye
al›nd›. Veriler hastalar›n demografik bilgileri, hastal›kla ilgili özeliklerini içeren
27 soruluk anket formu, geçerlik ve güvenirli¤i O¤uz ve Enç taraf›ndan yap›lan
Diyete Uyum Hakk›ndaki ‹nançlar Ölçe¤i (DUH‹) ile topland›. Yarar alt
boyutunda yüksek puan bir davran›ﬂ›n yarar›n›n yüksek alg›land›¤›n›, engel alt
boyutunda ise yüksek puan, bir davran›ﬂ› yapmada daha büyük engellerin
alg›land›¤›n› göstermektedir. Çal›ﬂmada ölçe¤in iç tutarl›l›k katsay›s› 0,90 olarak
saptand›. De¤erlendirme; SSPS 11.0 program›nda yüzdelik da¤›l›mlar›, one-way
ANOVA, Kruskal Wallis testi, Indepent t testi, Mann-Whitney U testi ile
yap›ld›. Anlaml›l›k düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Tüm kurumlardan izin
al›nd›.
Bulgular: Hastalar›n ço¤unlu¤unun 50 yaﬂ ve üzeri (%48,4), erkek (%58,2),
evli (%68,7), ilkokul mezunu (%42,3) oldu¤u ve çal›ﬂmad›¤› (%83,0) saptand›.
Hastalar›n %51’nin 12 y›l ve daha uzun süredir diyalize girdi¤i, %39,8’nin
baﬂka bir hastal›¤› ve %40,1’nin hipertansiyonu oldu¤u görülmüﬂtür. Hastalar›n
%22’sinin (40) hiç tuz k›s›tlamas› yapmad›¤› belirlendi. Hastalar›n büyük
ço¤unlu¤unun yemeklerini az tuzlu yedi¤i (%39,2), normal ekmek tüketti¤i
(%67,0) saptand›. Hipertansiyon olma durumuna göre DUH‹ ölçe¤i total ve
engel alt boyu puanlar› aras›nda istatistiksel anlaml› fark görüldü (P<0.05).
Hipertansiyonu olanlar›n daha fazla engel alg›lad›¤› ve diyete uyumlar›n›n daha
iyi oldu¤u görüldü. Tuz k›s›tlamas› yapma durumuna göre DUH‹ ölçe¤i total
ve alt boyut puanlar›n› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda ölçe¤in yarar alt boyut ve total puanlar›
aras›nda anlaml› istatistiksel fark oldu¤u (p<0.05) ve sürekli tuz k›s›tlamas›
yapanlar›n puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u saptand›. Tuz k›s›tlamas› yapman›n
hastaya etkisini inceledi¤imizde total ve alt boyut puanlar›nda istatistiksel olarak
anlaml› farkl›l›k oldu¤u görüldü (p<0.05). Tuz k›s›tlamas› yapmaktan
etkilenmedi¤ini belirtenlerin yarar ve total alt boyutta puanlar› daha yüksek,
engel alt boyut puan› ise daha düﬂüktür. Hastalar›n tuzsuz diyeti sürdürmede
kararl›l›k durumuna göre DUH‹ ölçe¤i total ve alt boyut puanlar›n› incelendi¤inde
yarar alt boyut puan›n›n istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i (p<0.05)
ve karas›z oldu¤unu belirtenlerin yarar alt boyut puanlar›n›n daha düﬂük oldu¤u
görüldü. Yemek masas›nda tuzluk kullanma durumuna göre DHU‹ total ve alt
boyut puanlar› incelendi¤inde yarar alt boyut puan›n›n istatistiksel anlaml›
farkl›l›k gösterdi¤i (p<0.05) ve kullanmad›¤›n› belirtenlerin yarar alt boyut
puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u görüldü.
Sonuç: Hastalar, diyet uyumsuzlu¤u sonucu geliﬂebilecek problemleri yaﬂamamalar›
için s›k aral›klarla e¤itilmeli ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i izlenmelidir.
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SS-03

SS-04

‹lk Renal Replasman Tedavi Seçene¤i Sonraki Periton Diyalizi Tedavisini
Etkiler mi?

Kronik Diyaliz Hastalar›nda Anemi ve Eritropoetin Kulan›m›n›n Yaﬂam
Kalitesi ve Öz-Bak›m Gücüne Etkisi

Gülbahar Kirikçi, Sevel Do¤an, Yaﬂar Çal›ﬂkan, Tülin Akagün, Halil Yaz›c›, Semra
Bozfak›o¤lu
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Besey Ören
‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksek Okulu, ‹stanbul

Giriﬂ: Son dönem böbrek yetmezli¤i tedavi seçenekleri aras›nda hemodiyaliz
(HD), periton diyalizi (PD) ve transplantasyon yer almaktad›r. ‹lk renal replasman
tedavisi (RRT) olarak bu üç seçenekten herhangi birisi ile baﬂlanabilir. Bu
çal›ﬂmada PD uygulayan hastalarda ilk seçilen RRT modelinin uygulanan PD
tedavisine etkileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmaya 1994- 2010 y›llar› aras›nda ‹stanbul T›p Fakültesi Nefroloji
Bilim Dal› Periton Diyalizi Ünitesinde takip edilen ve en az 4 ay süre ile PD
uygulayan toplam 203 hasta al›nd›. Hastalar ilk seçilen ve uygulanan RRT
modeline göre üç gruba ayr›ld›. I. grup-ilk tedavi seçene¤i olarak PD uygulam›ﬂ
olan 130 hasta [78 erkek, 52 kad›n; ort. yaﬂ 42±15 (39-44) yaﬂ], II. grup-ilk
tedavi seçene¤i HD olan ve daha sonra PD’ne geçen 45 hasta [23 erkek, 22
kad›n; ort. yaﬂ 42±18 (37-48) yaﬂ], III. grup-transplantasyondan sonra PD
uygulanan 28 hasta [16 erkek, 12 kad›n; ort. yaﬂ 36±13 (31-41) yaﬂ] içermekteydi.
Hastalar›n demografik verileri, takip süresince klinik ve laboratuar verileri,
komplikasyonlar ve uygulanan tedavileri kaydedilmiﬂtir.
Bulgular: Her üç grup aras›nda yaﬂ ve cinsiyet aç›s›ndan anlaml› bir fark yoktu.
Periton diyaliz kateter yerleﬂtirme tekni¤i aç›s›ndan inceledi¤imizde I. grupta
Seldinger tekni¤i tercih edilirken (77 hasta, %60), II. ve III. grupta ise cerrahi
yöntem tercih edilmiﬂti [s›ras› ile 29 hasta (%64) ve 18 hasta (%64)] (p=0.005).
Hastalar›n ortalama PD takip sürelerine bak›ld›¤›nda I. gruptaki hastalar›n
(42±33 ay) takip süreleri II. (56±41 ay) ve III. gruptan (58±36 ay) daha k›sa
bulundu (p=0.022). Peritonit geçiren hasta oran›na bak›ld›¤›nda I. grupta
peritonit geçirmiﬂ olan hasta say›s›n›n [61 (%47)] II. grup hastalara [28 (%62)]
oranla istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂamasa da belirgin derecede daha az oldu¤u
görüldü (p=0.07). Transplantasyondan sonra PD’ne geçen hastalar›n (III. grup)
ço¤unlukla (%57) aletli PD tedavisini tercih ettikleri görüldü (p=0.038). Renal
ve total klirens I. gruptaki hastalarda daha yüksek bulundu, Kt/V ve nPCR
de¤erlerinde fark bulunamad›. Birinci grup hastalarda sa¤ kal›m oran› [112
hasta (%86)], özellikle II. grup hastalara [31 hasta (%69)] göre anlaml› derecede
daha yüksek bulundu (p= 0,01). En s›k ölüm nedeni her üç grupta da
kardiyovasküler nedenlerdi. I. gruptaki hastalar›n transplantasyona geçme oran›
di¤er gruplara göre anlaml› derecede fazla bulundu. Hemodiyaliz tedavisine
geçme oran›nda ise üç grup aras›nda fark görülmedi.
Sonuç: ‹lk seçilen RRT modeli PD olan hasta grubunda PD etkinli¤i ve rezidüel
renal fonksiyon ve özellikle de sa¤ kal›m oran› di¤er RRT modellerinden PD
tedavisine geçmiﬂ hastalardan daha iyi bulunmuﬂtur. Bu hasta grubunda takip
sürelerinin daha k›sa olmas› hastalar›n daha k›sa sürede transplantasyona
yönlendirilmesinden kaynaklanabilir.

Giriﬂ: Anemi, diyaliz hastalar›n›n en büyük problemlerinden biridir. Ayn›
zamanda kronik böbrek yetersizli¤inin (KBY) yayg›n bir komplikasyonudur.
Aneminin tedavisinde ise eritropoetin (EPO) kullan›m› önemli bir yere sahiptir.
Amaç: Çal›ﬂma kronik diyaliz tedavisi olan hastalarda aneminin bulgusu olan
hemoglobin düzeyi ile yaﬂam kalitesi (YK) ve öz-bak›m gücü (ÖBG) aras›ndaki
iliﬂkiyi belirlemek ve farkl› hemoglobin düzeylerinin bu iki parametreyi nas›l
etkiledi¤ini incelemek; EPO kullan›m›n›n YK ve ÖBG ile iliﬂkisini araﬂt›rmak
amac› ile tan›mlay›c› ve metodolojik olarak yap›ld›.
Yöntem: Çal›ﬂman›n evrenini ‹stanbul’daki 5 diyaliz ünitesinde tedavi gören
tüm hastalar, örneklemini ise, bu hastalar aras›ndan basit rastlant›sal yöntemle
seçilen; okuma yazma bilen, 18 yaﬂ›ndan büyük ve çal›ﬂmaya gönüllü olarak
kat›lmay› kabul 125 periton diyalizi (PD), 175 hemodiyaliz (HD) hastas› olmak
üzere toplam 300 hasta oluﬂturdu. Veriler demografik bilgileri ve hastal›kla ilgili
bilgileri içeren 25 soruluk hasta bilgi formu, P›nar taraf›ndan Türkçe geçerlilik
güvenirli¤i yap›lm›ﬂ olan SF- 36 yaﬂam kalitesi ölçe¤i ve Ören taraf›ndan
geliﬂtirilerek, geçerlilik ve güvenirli¤i kronik diyaliz hastalar›nda yap›lan ÖBG
ölçe¤i kullan›larak topland›. ‹statistiksel de¤erlendirmede; SPSS program›
kullan›larak yüzde, ortalama, minimum, maksimum, standart sapma, ba¤›ms›z
gruplar t-testi analizi ve pearson korelasyon analizi yap›ld›. Anlaml›l›k düzeyi
p<0,05 olarak kabul edildi. Tüm kurumlardan gerekli izinler al›nd›.
Bulgular: Araﬂt›rma grubunu oluﬂturan olgular›n yaﬂ ortalamas› HD’de
47,56±15,32, PD’de 46,44±14,57’dir. Diyaliz yaﬂ› ortalamas› HD’de 7,87±5,0
y›l, PD’de 3,78±2,9 y›ld›r. HD grubunun; %58.3’ü erkek, %60.6’s› evli, %54.9’u
okur-yazar veya ilkokul mezunu, %68’i çal›ﬂm›yor, %56’s›n›n gelir durumu orta.
PD grubunun; %50.4’ü kad›n, %65.6’s› evli, %43.2’si orta-lise mezunu, %57.6’s›
çal›ﬂm›yor, %52’sinin gelir durumu orta bulundu. HD (%57,7) ve PD (%61,6)
grubunun yüksek oranda EPO kulland›¤› tespit edildi. Hemoglobin (Hb)
ortalamas› HD’de 11.43±1.74 (6.60-18.90), PD’de 10.83 ±1.69 (6.10-17.20)
olarak tespit edildi. Hb 12gr/dl’nin alt›nda olan ve 12gr/dl veya üstünde olan
gruplar›n, YK bak›m›ndan farklar› incelendi¤inde; HD grubunda SF-36 YK
Ölçe¤i’nin fonksiyonel durum [t (173) =2,25, p<0,05] boyutunda; ÖBG
Ölçe¤i’nde ise, HD grubunda ruhsal durum [t(173)=2,12, p<0,05] boyutunda
istatistiki aç›dan anlaml› fark bulundu. Hemoglobin düzeyi ile YK aras›ndaki
iliﬂki incelendi¤inde; HD grubunda, genel sa¤l›k anlay›ﬂ› boyutu (r=0,181;
p=0,017); ÖBG ise; HD grubunda hijyenik bak›m alt boyutu ve tüm ölçek
baz›nda istatistiki aç›dan anlaml› iliﬂki bulundu. EPO kullanma durumu ile
yaﬂam kalitesi aras›nda istatistiki aç›dan anlaml› bir iliﬂki bulunmazken, HD
grubunda öz-bak›m gücü ruhsal durum boyutu ile EPO kullanma durumu
aras›nda anlaml› iliﬂki bulundu (t(173)=-2,72; p<0,01).
Sonuç: Anemi diyaliz hastalar›n hem yaﬂam kalitesini hem de öz-bak›m gücünü
de¤iﬂik boyutlarda etkilemektedir. EPO YK için anlaml› bulunmazken ÖBG
için etkili bir faktör olarak bulunmuﬂtur.
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SS-05

SS-05

Hemodiyaliz Hastalar›nda Kt/V Oran›n› Yükseltmek ‹çin Yap›lan
Giriﬂimlerin Etkisinin ‹ncelenmesi

Tablo 2. Tetkik sonuçlar›na göre yap›lan di¤er ölçümler

Fatma Y›lmaz Laçin, Selma Çiçek, Latife Haydanl›, ﬁehriban Turan, Banu K›nay
Özel FMC Sevgi Diyaliz Merkezi, ‹zmir
Hemodiyaliz hastalar›nda, diyaliz dozunun yeterlili¤ini saptamak için en çok
kullan›lan parametre Kt/V oran›d›r. Optimal diyaliz dozu için Kt/V>=1,2
olmal›d›r. Hastan›n damar giriﬂ yolu, i¤ne giriﬂ yerleri, kullan›lan membran›n
yüzey alan›, diyalizin süresi, kan ak›m h›z› gibi etkenler diyaliz yeterlili¤inde
önemli rol oynamaktad›r.
Amaç: Ayl›k tetkiklerinde, Kt/V oran› düﬂük ç›kan hastalarda, yetersizli¤in
nedenini tespit etmek, yetersizlik nedenini ortadan kald›rmaya çal›ﬂmak ve Kt/V
oran›n› yükseltmek.
Yöntem: Araﬂt›rma özel bir diyaliz merkezinde Nisan 2009 ve May›s 2010
tarihleri aras›nda yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n evrenini bu tarihler aras›nda kronik
hemodiyaliz program›nda olan, ayl›k tetkiklerinde Kt/V<1,2 saptanan 84 hasta,
örneklemini ise bu gruptan, çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden, çal›ﬂma ölçütlerine
uyan, AV fistülü olan 25 hasta oluﬂturmuﬂtur. Yaﬂ ortalamalar› 66,84 olan
hastalar›n 1’i Kad›n, 24’ü Erkektir. Misafir hastalar, tedavi süresi dört saate
tamamlanamayan hastalar, RRF nedeni ile Kt/V oran› yükseltilemeyen hastalar
araﬂt›rma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmada, her ay›n tetkiklerinden sonra Kt/V< 1,2 olan hastalar›n, damar
yolu, kan ak›m h›z›, membran yüzey alanlar› de¤erlendirilmiﬂ, Blood Temperature
Monitor (BTM) ile resirkülasyon, Online Clearance Monitor (OCM) ile Kt/V
ölçülmüﬂ, ayl›k tetkik sonuçlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde
SPSS 15.0 program› kullan›larak, aylara göre yetersizli¤i olan hasta say›s›, yüzde
da¤›l›m›, ortalamalar› ve standart sapmalar› hesaplanm›ﬂt›r.
Bulgular 1 Tablo 1: Aylara göre hasta say›s› yetersizlik saptanma oran›
Bulgular 2 Tablo 2: Tetkik sonuçlar›na göre yap›lan di¤er ölçümler
Bulgular 3 Tablo 3: Kt/V oran›n› yükseltmek için yap›lan giriﬂimler ve sonuçlar›
Sonuç: Hasta yaﬂam kalitesini önemli oranda etkileyen diyaliz yeterlili¤i aktüel
takip edilmesi gereken, yap›lan iyileﬂtirmelerle olumlu sonuçlar al›nabilen bir
kavramd›r. Çal›ﬂmam›zda da hekim hemﬂire iﬂbirli¤i ile mevcut yetersizlikler %
84 oran›nda düzeltilmiﬂtir.
Öneri: Diyaliz yeterlili¤inin artt›r›lmas›, hasta bak›m›nda hemodiyaliz hemﬂiresinin
öncelikli yaklaﬂ›mlar›ndan olmal›, hemﬂire bu konuda teknolojiden destek alarak,
bilgi, tecrübe ve yeteneklerini kullanmal›d›r.
Tablo 1. Aylara göre hasta say›s› yetersizlik saptanma oran›
Ay

Tetkik yap›lan
hasta say›s›

Kt/V < 1,2 olan
hasta say›s›

%

Nisan 2009

95

9

9,6

May›s 2009

103

10

9,7

Haziran 2009

93

7

7,5

Temmuz 2009

88

4

4,5

A¤ustos 2009

100

6

6

Eylül 2009

93

10

10,7

Ekim 2009

91

5

5,4

Kas›m 2009

93

13

13,9

Aral›k 2009

93

3

3,2

Ocak 2010

95

1

1,05

ﬁubat 2010

98

4

4,08

Mart 2010

100

6

6

Nisan 2010

96

6

6,2

Toplam

1238

84

6,4
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Çal›ﬂmaya OCM OCM OCM Resirkülasyon Resirkülasyon Resirkülasyon
al›nan
ölçülen yeterli yetersiz ölçülen
olmayan
olan
hasta say›s›
Ortalama

1,9231

1,0769 0,6923 0,3846 0,5385

0,3077

0,2308

Standart sapma 1,49786

1,11516 0,63043 0,86972 0,87706

0,48038

0,59914

Toplam

14

4

3

25

9

5

7

Tablo 3. Kt/V oran›n› yükseltmek için yap›lan giriﬂimler ve sonuçlar›
Çal›ﬂmaya Fistülden Fistülden ‹¤ne
al›nan
katetere katetere giriﬂ
hasta
geçiﬂ
geçiﬂ
yeri
say›s›
-Sonuç- de¤iﬂikli¤i

‹¤ne
Membran Membran Toplam
giriﬂ
de¤iﬂikli¤i de¤iﬂikli¤i -Sonuçyeri
-Sonuçde¤iﬂikli¤i
-Sonuç-

Ortalama 1,9231

0,1538

0,1538

0,5385

0,3077

1

0,9231

1,3846

Standart
1,49786
sapma

0,37553

0,37553

0,77625

0,48038

1,1547

1,03775

1,04391

2

2

7

4

13

12

18

Toplam

25

SS-06
Arteriovenöz Fistüllerin Böbrek Nakli Al›c›lar›n›n Yaﬂam Kalitesi Üzerine
Etkileri
Dönay Ayd›n, Özlem Düzgün, Müjgan Yavuz, Yaﬂar Çal›ﬂkan, Alaattin Y›ld›z,
Nilgün Aysuna
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Hemodiyaliz
Ünitesi, ‹stanbul
Giriﬂ: Böbrek nakli öncesi hemodiyaliz (HD) damar giriﬂ yolu olarak kullan›lan
arteriovenöz fistüllerin (AVF) böbrek nakli sonras› hastalar›n yaﬂam kalitesi
üzerine etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu çal›ﬂman›n amac› AVF’lerin
böbrek nakli sonras› hastalar›n yaﬂam kalitesi üzerine etkilerinin sa¤l›kla iliﬂkili
yaﬂam kalitesini [health-related quality of life (HRQoL)] ölçen yöntemler ile
de¤erlendirilmesi, AVF olan ve olmayan hastalar›n bu aç›dan karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r.
Yöntem: ‹stanbul T›p Fakültesi Transplantasyon poliklini¤inden 6 aydan uzun
süredir takip edilmekte olan yaﬂlar› 18-70 aras›nda de¤iﬂen toplam 20 böbrek
nakli al›c›s› (12 erkek, 8 kad›n) bu tek merkezli çal›ﬂmaya al›nd›. Subjektif
de¤erlendirme için genel sa¤l›k ölçütü olmak üzere T›bbi Sonuç Çal›ﬂmas› K›sa
Form-36 (Medical Outcomes Study Short Form-36) olarak adland›r›lan anket
formu kullan›ld›. Bu anket formu sekiz baﬂl›k alt›nda kiﬂinin fonksiyonlar›n›
(fiziksel aktivite, fiziksel rol, vücut a¤r›s›, genel sa¤l›k, canl›l›k, sosyal fonksiyon,
emosyonel rol ve mental sa¤l›k) ölçmeye yarayan geçerli ve genel kabul görmüﬂ
bir genel sa¤l›k ölçütüdür. Hastalar›n demografik bilgileri, HD tedavi süreleri
ve böbrek hastal›¤› etiyolojileri kay›t edildi. Laboratuar de¤erleri olarak tam kan
say›m›, serum kreatinin, total protein, albumin, total-, HDL- ve VLDL-kolesterol,
trigliserid ve hs-CRP de¤erleri ölçüldü.
Bulgular: Arteriovenöz fistülü çal›ﬂan 13 hasta (8 erkek, 5 kad›n, ort. yaﬂ:
34±10 yaﬂ) ve AVF çal›ﬂmayan 7 hasta (4 erkek, 3 kad›n, ort. yaﬂ: 29±9 yaﬂ)
iki grup olarak çal›ﬂmaya al›nd›. Demografik özellikler, böbrek hastal›¤› etiyolojileri,
HD süreleri, verici tipi, kan bas›nçlar›, tam kan say›m›, serum kreatinin, total
protein, albumin, total-, HDL- ve VLDL-kolesterol, trigliserid ve hs-CRP de¤erleri
aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu iki grup benzer bulundu. K›sa form-36 da yer
alan vücut a¤r›s›, canl›l›k, sosyal fonksiyon ve mental sa¤l›k ortalama skorlar›
aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda AVF çal›ﬂan ve çal›ﬂmayan hasta gruplar› aras›nda
anlaml› bir fark saptanmad›. Öte yandan, AVF çal›ﬂmayan hastalar›n fiziksel
aktivite skorlar› (23.07±4.31), AVF çal›ﬂan hastalarla (15.42±8.71)
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel aç›dan anlaml› derecede daha yüksek bulundu
(p=0.016). Fiziksel rol skorlar› da AVF çal›ﬂmayan grupta (4.77±0.93) AVF
çal›ﬂan gruba (3.57±1.39) göre daha yüksek bulundu (p=0.033). Emosyonel
sa¤l›k skorlar›na bak›ld›¤›nda AVF çal›ﬂan gruptaki hastalar›n ortalama skorlar›n›n
(7.23±1.17) çal›ﬂmayan gruba (4.28±2.43) göre daha yüksek oldu¤u görüldü
(p=0.002). Genel sa¤l›k skorlar› da AVF çal›ﬂmayan hasta grubunda (14.00±3.16)
di¤er gruba (10.29±4.75) k›yasla daha yüksek bulundu (p=0.05).
Sonuç: Böbrek nakli al›c›lar›nda daha önceleri HD damar giriﬂ yolu olarak
kullan›lan AVF’lerin böbrek nakli sonras› çal›ﬂmaya devam etmesinin hastalar›n
yaﬂam kalitesi üzerine olumsuz etkileri bulunmaktad›r.
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Hemodiyalizdeki Dostlar›m›z› Dostluk S›n›rlar› ‹çinde Tutmak

ﬁekil 1. En düﬂük albümine sahip olan hastam›z›n de¤iﬂik tarihlerdeki albümin seviyesine
göre TBV, ECV ve ICV oranlar›

Gönül Emir1, Seher Ünver1, Seda Azazi1, Ender Hür2, Serdar Kahvecio¤lu3
Fresenius Medical Care Özel Bursa Diyaliz Merkezi, Bursa
2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
3
Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa

1

Giriﬂ: Albümin; total proteinlerin % 52-68’sidir ve plazmadaki de¤eri 3,5 –
5,5 mg/dl’ dir. Plazma proteinlerinin temel iﬂlevlerinden biri de kan›n onkotik
bas›nc›n oluﬂmas›n› sa¤lamakt›r. Bu bas›nç sayesinde kan ile, interstisyel bölge
aras›nda, s›v› al›ﬂ-veriﬂi ve suyun venöz uçtan damarlara geri dönüﬂü gerçekleﬂir.
1 gr albümin 18 ml su tutar (ozmotik fonksiyon). E¤er plazmada albümin 3
gr/dl’nin alt›na düﬂerse vücutta “ödem” görülür. Son dönem böbrek yetmezli¤i
(SDBY) hastalar›nda mortalitenin en güçlü belirleyicisinin hipoalbüminemi
oldu¤u, yap›lan geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir. Ayr›ca bu hastalarda
volüm fazlal›¤› nedeniyle albümin düzeyleri oldu¤undan daha düﬂük gözükebilir.
Hipoalbüminemisi olan SDBY hastalar›nda hastan›n protein ve enerji al›m›n›n
denetlenmesini takiben, altta yatan di¤er hipoalbüminemi nedenleri gözden
geçirilmelidir.
Amaç: Merkezimizde izledi¤imiz 5 hastam›zdan elde etti¤imiz sonuçlarla yola
ç›karak, hemodiyaliz hastalar›nda albümin seviyesinin korunmas›n›n önemini
vurgulamakt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmaya merkezimizde haftada 3 gün 4 saat rutin HD program›nda
olan yaﬂlar› ortalamas› 58.8 (56-65) y›l ve albümin düzeyleri ortalamas› 3.64
(2.3-4.4) mg/dl olan 3 erkek, 2 kad›n hasta al›nm›ﬂt›r. Biyoempedans temeline
dayal› (Body Composition Monitor) (BCM) ile haftan›n ilk seanslar›nda ölçümler
yap›lm›ﬂt›r. Litre olarak aﬂ›r› hidrasyon (OH), ekstraselüler su (ECV), Total
vücut suyu (TBV) intraselüler su (ICV) ölçümleri ve HD s›ras›nda gerçekleﬂen
UF verileri kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Hastalar›m›zda yap›lan ölçümlerden elde edilen bulgular tablo üzerinde
gösterilmiﬂtir.
Tablo 1’de En düﬂük albümine sahip olan hastam›z›n de¤iﬂik tarihlerde albumin
seviyesine göre Total (TBV), Ekstrasellüler (ECV) ve Intrasellüler (ICV) s›v›
oranlar› görülmektedir.
Tablo 2’de çal›ﬂman›n yap›ld›¤› 5 hastam›z›n diyaliz öncesi ölçümlerinde albumin
seviyelerine göre TBV-ECV-ICV oranlar› görülmektedir.
Tablo 3-4’de gruptaki albumini en yüksek ve en düﬂük iki hastan›n albumin
seviyelerine göre hemodiyalizde ultrafiltrasyon durumlar› görülmektedir.
Sonuç: Elde etti¤imiz ölçümlerden de görüldü¤ü gibi hastalar›m›z›n albümin
seviyelerinde artma meydana geldikçe, hemodiyaliz iﬂlemi ile gerçekleﬂtirilebilen
ultrafitrasyon miktarlar› da artm›ﬂt›r. Bu da bizlere albümin seviyesinin
korunmas›n›n, hipervoleminin ve bununla birlikte geliﬂebilecek olumsuz
durumlar›n önüne geçilebilmesini sa¤layabilece¤ini göstermektedir.
Hemodiyaliz hastalar›nda hipoalbüminemi, malnütrisyon ve inflamasyonun
oldu¤u gibi aﬂ›r› hidrasyonun da bir göstergesidir. Hipoalbüminemisi olanlarda
ECV/ICV oran› artm›ﬂt›r. BCM ile ölçümde de zaten azalm›ﬂ olan ICV’nin
UF s›ras›nda hipoalbüminemisi olmayanlara göre daha az olmas› da beklenen
bir durumdur.
Diyaliz hastalar›nda albümin seviyesini istenen düzeyde tutmak için;
hipoalbümineminin nedenlerine yönelik giriﬂimlerin üzerinde durmak
gerekmektedir.
Bunun için;
a. Beslenme e¤itimleri ile protein al›m›n› art›rmak,
b. Kan kay›plar›n› önlemek,
c. Biyouyumlu membran kullanmak,
d. Membran geçirgenli¤ini bilerek hastan›n gerekli proteini almas› yönünde
davranmak,
e. Metabolik asidoz yönünden hastay› e¤itmek,
f. ‹nflamasyon yönünden hastan›n de¤erlendirilmesi yönünde giriﬂimde bulunmak
gerekmektedir.

ﬁekil 2. Çal›ﬂman›n yap›ld›¤› 5 hastan›n diyaliz öncesi ölçümlerinde albümin seviyelerine
göre TBV-ECV-ICV oranlar›

Albümin

ﬁekil 3. Albümini en yüksek hastan›n albümin seviyesine göre diyalizde ultrafiltrasyon
durumu

Makine uf
hedef uf
Albümin

ﬁekil 4. Albümini en düﬂük hastan›n albümin seviyesine göre diyalizde ultrafiltrasyon
durumu
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Makine uf
hedef uf
Albümin
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SS-08

SS-08

Özel Diyaliz Merkezlerinde Görev Alan Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›ndaki Motivasyon
Düzeyinin Ölçülmesi

Tablo 1. Görevine göre frekans da¤›l›mlar›

Özlem ﬁahin1, Seher Ünver1, Serdar Kahvecio¤lu2
1
Özel FMC Bursa Diyaliz Merkezi, Bursa
2
Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Bursa

Geçerli yüzde

Doktor

5.3

Hemﬂire

61.4

Yard›mc› Personel

33.3

Çal›ﬂmaya kat›lanlar›n demografik bilgileri

Amaç: ‹ﬂletmelerin en temel amac› eldeki kaynaklar› en iyi ﬂekilde kullanarak
iﬂletmeyi mümkün olan en verimli seviyeye ç›karmakt›r. Ancak, çal›ﬂanlar› bir
makine gibi görmek yerine onlar›nda düﬂünen, katk› sa¤layan ve en alt seviyedeki
bir çal›ﬂan›n bile verimlilik art›ﬂ›na katk›da bulunabilece¤ini kabul eden ça¤daﬂ
yönetim anlay›ﬂ› verimlili¤i daha da art›racakt›r.
‹nsan odakl› modern yönetim anlay›ﬂ›nda motivasyon önemli bir unsurdur.
Çal›ﬂanlar›n performans› ve verimlili¤i motivasyonla beraber üst seviyelere
ç›kabilmektedir.
Motivasyon; kurumun ve bireylerin ihtiyaçlar›n›n tatminle sonuçlanacak bir iﬂ
ortam› oluﬂturarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi
sürecidir.
Motivasyon insan iliﬂkilerine yön veren en önemli olgulardan biridir. Hangi
türde olursa olsun bütün iﬂletmelerin kurum ve kuruluﬂlar›n ortak hedefi
insanlar›n çabalar›n›, amac› gerçekleﬂtirmeye do¤ru yo¤unlaﬂt›rmakt›r. ‹ﬂ ne
olursa olsun sonuçta istenen ﬂey söz konusu iﬂin yap›labilmesi ise insan›n istekli
olmas›n›, iﬂi benimsemesini gerektirir. ‹ﬂte bu iste¤i sa¤layan bireyin motivasyon
düzeyidir.
Bu çal›ﬂma, özel diyaliz merkezlerinde çal›ﬂan sa¤l›k personelinin motivasyon
düzeyini belirlemek amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Yöntem: Araﬂt›rmaya Bursa’da bulunan 9 özel diyaliz merkezinden toplam 132
sa¤l›k çal›ﬂan› kat›lm›ﬂt›r. Anketteki sorular ilgili literatürler taranarak araﬂt›rmac›
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Anketin birinci bölümü, kiﬂilerin sosyo-demografik
özelliklerini belirleyen 11 soru, ikinci bölümünde ise motivasyon ile ilgili 15
sorudan oluﬂmaktad›r. Verilerin istatistiksel analizi, SPSS 13.0 program›nda
frekans da¤›l›mlar› ve yüzdelik hesaplar› kullan›larak yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Anketin güvenilirli¤i Kuder-Richardson 21 katsay›s› ile test edilmiﬂ
olup, motivasyon ölçe¤inin güvenilirli¤i 0,89 bulunmuﬂtur. Ankete kat›lan
çal›ﬂanlar›n % 5.3’ü doktor, % 61.4’ ü hemﬂire ve % 33.3’ü yard›mc› personel
oluﬂturmuﬂtur. Kat›l›mc›lar 26-30 yaﬂlar› aras›nda yer almaktad›r.
Tüm gruplar›n e¤itim düzeylerinin da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda %28’ inin lisans
ve üstü mezunu oldu¤u saptanm›ﬂt›r
Ankete kat›lan çal›ﬂanlar›n % 87,8’inin motivasyon düzeyinin yüksek oldu¤u
belirlenmiﬂtir. Doktorlar›n %85,7’sininin motivasyon düzeyi ile hemﬂirelerin
% 85,1’inin motivasyon düzeyi ve yard›mc› personelinde % 90,9’unun motivasyon
düzeyi yüksek ç›km›ﬂt›r. Çal›ﬂma y›l› olarak bak›ld›¤›nda 1 y›ldan az çal›ﬂanlar›n
% 100’ü; 4-10 y›l çal›ﬂanlar›n % 76’s›n›n ve 10 y›l ve üstü çal›ﬂanlar›n %94.7’sinin
motivasyon düzeyinin yüksek oldu¤u görülmüﬂtür.
Sonuç: Yap›lan çal›ﬂma sonucunda merkezlerde görev alan çal›ﬂanlar›n motivasyon
düzeylerinin yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Özellikle iﬂe yeni baﬂlayan kiﬂilerin
motivasyon düzeyleri yüksekken çal›ﬂma y›l› artt›kça bu düzeyin azda olsa azald›¤›
görülmüﬂtür. Bunun önüne geçebilmek için kurumlar›n yeniliklere ve çal›ﬂanlar›n
desteklenmesine yönelik çal›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
ﬁekil 1. Motivasyon

Görev

Tablo 2. Görevine göre motivasyon düzeyleri
Görev

Yüzde

Doktor

85.7

Hemﬂire

85.1

Yard›mc› Personel

90.9

Anket sonucunda motivasyon düzeylerinin belirlenmesi
Tablo 3. Yaﬂ gruplar› frekans da¤›l›mlar›
Yaﬂ gruplar›

Geçerli yüzde

25 yaﬂ ve alt›

22

26 - 30 yaﬂ

30.3

31 - 35 yaﬂ

25

36 - 40 yaﬂ

7.6

40 yaﬂ ve üstü

15.2

Toplam

100

Kat›l›mc›lar›n demografik bilgileri

SS-09
Diyaliz Yeterlili¤inde Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Sevda Tüzün
Eczac›baﬂ›-Baxter ‹zmir RTS Diyaliz, ‹zmir
Amaç: Hemodiyaliz ve periton diyaliz yeterlili¤inde hangi diyaliz yönteminin
daha etkin oldu¤u incelenmiﬂtir.
Yöntem: Bu amaçla hemodiyaliz (27), periton diyalizinden (27) yaﬂlar›, tan›lar›,
diyaliz süreleri ayn› olan 54 hasta seçildi. Bu örneklem hasta grubunu 33 erkek
- 21 kad›n, PD yaﬂ ortalamas› 48, Kt/V ortalamas› 2,42- HD yaﬂ ortalamas› 50,
Kt/V ortalamas› 1,47 olan hastalar oluﬂturmaktad›r. Tablo 1.Bu hasta grubunun
2009 y›l›na ait bir y›ll›k Kt/V sonuçlar› toparland›. Elde edilen sonuçlar› kendi
gruplar› içinde (HD, PD) ortalamalar› al›narak bir tablo 2. oluﬂturuldu.
Bulgu: Örneklem hasta grubunda hemodiyaliz ve periton diyalizinde hedef
Kt/V de¤erlerine göre ayr› ayr› grupland›r›ld›, her birinin yüzde ortalamalar›
al›nd›. Hedef Kt/V ve üst s›n›ra ulaﬂma yüzde oranlar›n›n ortalamalar› hesapland›.
HD(>=1,2) SAPD(>=1,7) APD(>=2,0)
<1,0= %4 <1,5= %9,5 <1,7= %16,6
>=1,0<1,2 %10,4 >=1,5<1,7 %0 >=1,7<1,9 %16,6
>=1,2<1,4 %32 >=1,7<1,9 %19 >=1,9<2,2 %16,6
>=1,4<1,6 %31 >=1,9<2,1 %9,5 >=2,2<2,4 %0
>=1,6<1,8 %17,9 >=2,1<2,3 %4,7 >=2,4<2,6 %16,6
>=1,8 %6,6 >=2,3 %57,1 >=2,6 %33,3
27 Hasta %87,5 21 Hasta %90,3 6 Hasta %83,
Sonuç: Yap›lan bu çal›ﬂma sonucunda hemodiyaliz ve periton diyalizinin bir
birinden üstün olmad›klar› fakat, tabloda her iki diyaliz için üst s›n›r Kt/V
oranlar›na bak›ld›¤›nda periton diyalizinde diyaliz yeterlili¤inin hemodiyalize
göre beklendi¤i üzere daha üst seviyede oldu¤u gözlemlenmiﬂtir.
Tablo 1.
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HD

>=1,2

CAPD

>=1,7

APD

>=2,0

<1,0=

%4

<1,5=

%9,5

<1,7=

%16,6

>=1,0<1,2

%10,4

>=1,5<1,7

%0

>=1,7<1,9

%16,6

>=1,2<1,4

%32

>=1,7<1,9

%19

>=1,9<2,2

%16,6

>=1,4<1,6

%31

>=1,9<2,1

%9,5

>=2,2<2,4

%0

>=1,6<1,8

%17,9

>=2,1<2,3

%4,7

>=2,4<2,6

%16,6

>=1,8

%6,6

>=2,3

%57,1

>=2,6

%33,3

27 Hasta

%87,5

21 Hasta

%90,3

6 Hasta

%83,4
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SS-10

SS-11

Hemodiyaliz Hastalar›nda Üremik Pruritis: Çok Merkezli Bir Çal›ﬂma

2. Enfeksiyon nedenli tedaviden ayr›lan hasta say›s› 2008 y›l›nda 6 iken 2009
y›l›nda bir’e düﬂmüﬂtür.
Tart›ﬂma: Sonuçlar›m›z e¤itimin enfeksiyonlar›n önlenmesinde çok önemli bir
faktör oldu¤unu bir kez daha ortaya koymuﬂtur. Sorun çözümüne sistematik
yaklaﬂ›m sa¤layan Sürekli Kalite Geliﬂtirme sürecinin uygulanmas› kalite ve ekip
çal›ﬂmas› anlay›ﬂ›m›za farkl› bak›ﬂ aç›s› katm›ﬂt›r.

Feray Gökdo¤an1, Esra Oksel2, Medet Korkmaz3
1
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sa¤l›k Yüksekokulu Hemﬂirelik Bölümü, Bolu
2
Ege Üniversitesi Ödemiﬂ Sa¤l›k Yüksekokulu Hemﬂirelik Bölümü, ‹zmir
3
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sa¤l›k Yüksekokulu Hemﬂirelik Bölümü,
Isparta

Tablo

Giriﬂ: Kaﬂ›nt›, kaﬂ›nma iste¤i ile ortaya ç›kan hoﬂ olmayan ve kötü lokalize
edilen bir semptomdur. Deri hastal›klar›n›n belirgin bir semptomu olmas›na
karﬂ›n, ayn› zamanda sistemik hastal›klar›n da s›k görülen bir bulgusudur. Deri
de¤iﬂiklikleri bazen böbrek yetmezli¤ine neden olan temel bir durumun sonucudur
ya da son dönem böbrek hastal›¤›n›n bir bulgusudur. Bu araﬂt›rma, hemodiyaliz
hastas›ndaki üremiye ba¤l› kaﬂ›nt› görülme s›kl›¤›n› saptamak amac›yla
planlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tan›mlay›c› tipteki araﬂt›rman›n evrenini üç ilde
bulunan resmi ve özel diyaliz merkezlerine kay›tl› hastalar oluﬂturmuﬂtur.
Örneklemini ise, hastan›n araﬂt›rmaya dahil edilme kriterleri do¤rultusunda
onam› al›nan 18 yaﬂ ve üstü eriﬂkin hemodiyaliz hastalar› oluﬂturmuﬂtur.
Hemodiyaliz hastalar›n›n tedavi sürecinin zorlu¤u ve etkileri düﬂünülerek
örneklem seçimine gidilmemiﬂtir. Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda kaﬂ›nt›
sorunlar›n› belirlemeye yönelik soru formu, araﬂt›rmac›lar taraf›ndan literatüre
dayal› haz›rlanm›ﬂ ve soru formunun uygulanmas› yaklaﬂ›k 20 dakika sürmüﬂtür.
Bulgular: Hemodiyaliz hastalar›n›n %69.0’u erkek, %90.5’inin sosyal güvencesi
olup, %84.1’i evli ve %38.9’u eﬂi ve çocuklar› ile birlikte yaﬂamaktad›r. Hemodiyaliz
hastalar›n›n böbrek hastal›¤› d›ﬂ›nda %79.4’ünün bir kronik hastal›¤› daha
olmas›na karﬂ›n, %97,6’s›n›n herhangi bir primer bir deri hastal›¤›
bulunmamaktad›r. Hastalar›n %59.5’inin kaﬂ›nt› yak›nmas› oldu¤u; kaﬂ›nt›
yak›nmas› olanlar›n %31.2’sinin iki hafta ya da daha k›sa süredir en az üç
kaﬂ›nt› ata¤›n›n oldu¤u, %4.6’s›n›n alt› ay boyunca sürekli olarak kaﬂ›nd›¤›,
%25.7’sinin kaﬂ›nt›y› aç›klayabilecek baﬂka bir hastal›¤a iliﬂkin bulgusunun
olmad›¤› ve %8.3’ünün en az 6 ay önce kaybolmuﬂ “geçmiﬂte kalm›ﬂ bir kaﬂ›nt›s›”
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Kaﬂ›nt› için %32.5’i ilaç kullanmaktad›r.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalar›n›n üremiye ba¤l› kaﬂ›nt› görülme s›kl›¤› %59.5
olup, hastalar›n bu semptoma yönelik sorunlar›n› saptamak, bak›m giriﬂimlerini
planlamak ve yak›nmalar›n› azaltmak hemﬂireler aras›nda fark›ndal›k yaratmak
aç›s›ndan önemli görünmektedir.
SS-11
PD Hastalar›nda Enfeksiyon Kontrolünde E¤itimin Önemi: CQI
Tekniklerinin Kullan›m›
Nilgün Nar, Ü. Bukan, N. Seyrek, ‹. Karayaylal›
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Balcal› Hastanesi Nefroloji Bilim Dal›, Adana
Giriﬂ: Periton diyalizi tedavisinde ba¤lant› sistemindeki teknolojik geliﬂmeler,
daha iyi sistemlerin geliﬂtirilmiﬂ olmas›, az ba¤lant›, efektif flaﬂ y›kama ve
enfeksiyonlar›n daha efektif teﬂhis ve tedavi edilmesi ile enfeksiyonlar›n önlenmesi
ve tedavisinde önemli geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r Bunlara ra¤men komplikasyonlar
hastalardaki ve pd program›n›n baﬂar›s›n› etkilemektedir. PD program›nda hasta
e¤itimi ve takibinde CQI (Continuous Quality Improvement-Sürekli Kalite
‹yileﬂtirme) aﬂamalar› izlenmelidir.
Amaç: Bu çal›ﬂmada merkezimizde 2008-2009 tarihleri aras›nda takip olan
hastalarda peritonit isidans›n› ve nedenlerini belirleyerek Sürekli Kalite ‹yileﬂtirme
kapsam›nda enfeksiyon oranlar›n› iyileﬂtirmeyi amaçlad›k. Peritonit etkenleri
Tablo 1’de belirtilmiﬂtir.
Materyal-Metot: Yapt›¤›m›z de¤erlendirmede 2008 y›l›nda peritonit insidans›n›n
22 hasta ay›nda bir olarak bulunmas› üzerine enfeksiyon oranlar›n› iyileﬂtirmek
üzere 2009 y›l›nda çal›ﬂmalar›m›za baﬂlad›k. Sürekli Kalite ‹yileﬂtirme süreci
kapsam›nda enfeksiyon nedenlerini belirledik, çözüm yollar› ve aksiyon planlar›
oluﬂturduk.
* Benzer sorunu olan hastalar› gruplayarak e¤itim toplant›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›k,
peritonit, hipervolemi ve beslenme a¤›rl›kl› olmak üzere 10 adet toplant›
gerçekleﬂtirdik
* Rutin kontrollerde tüm hastalara e¤itim tekrarlar› uygulad›k.
Sonuç:
1. Gerçekleﬂtirdi¤imiz uygulamalarla 2009 y›l›nda peritonit insidans›n› 22 hasta
ay›ndan 34 hasta ay›na iyileﬂtirdik. Sürekli Kalite ‹yileﬂtirme uygulamalar› yo¤un
ﬂekilde yürütülmektedir, 2010 y›l› ilk 5 ay peritonit insidans› 43 hasta ay›nda
bir’e iyileﬂmiﬂtir.

Acinetobacter
Candida tropicalis
Diphteroid
Enterobacter
Koag neg.
Staph. aureus
Staph. capitis
Staph. epidermitis
Staph. haemoliticus
Staph. huminis
Staph. lugdunensis
Staph. warneri
Pseudomonas
E. coli
Üreme yok

2008
1
1
1
1
2
4
1
6
1
4
2
0
0
0
23

2009
1
0
3
0
2
0
0
1
1
0
0
1
1
1
18

SS-12
Periton Diyalizinde Ortalama E¤itim Süresi
Serap Alsancak, Serdar Kahvecio¤lu, Bennur Esen Güllü, ‹brahim Do¤an,
Tuncay Da¤el
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Amaç: Periton diyalizinde hasta seçimi tedavinin baﬂar›s›n› belirleyen etkenlerden
biridir. Çünkü periton diyalizi hastan›n aktif kat›l›m›n› en çok gerektiren bir
tedavi yöntemidir. Hasta veya yak›n› bir e¤itim program›ndan sonra periton
diyalizi tedavisini kendi baﬂ›na evde uygulayabilmektedir. Hasta seçim kriterleri
konusunda ülkemizde tam bir profil oluﬂmam›ﬂt›r. Hasta ile periton diyalizi ön
görüﬂmesi esnas›nda ev koﬂullar›, kiﬂisel hijyen, tedaviye uyum ve hasta yak›nlar›n›n
uyumlar› gibi psikososyal konular de¤erlendirilir. Ama hasta seçiminde en
önemli etken bireyin hastal›¤›n› ve tedavinin sorumlulu¤unu kabul etmesidir.
E¤itim ile de hastan›n ihtiyac› olan bilgi ve beceriler tamamlan›r.
Biz bu çal›ﬂmam›zda ünitemizde takip olan hastalar›n baﬂlang›ç periton diyalizi
e¤itimi süresini ve periton diyalizi seçen hastalar›n demografik özelliklerini
de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Metot: Bu çal›ﬂma Mart 2009-May›s 2010 tarihleri aras›nda ünitemizde periton
diyalizi tedavisine baﬂlayan ve periton diyalizi e¤itimi verilen 21 hastan›n (10
kad›n, 11 erkek) geçmiﬂe yönelik kay›tlar› incelenerek veriler toplanm›ﬂt›r. Periton
diyalizi e¤itimi, periton diyalizi kateteri tak›ld›ktan 1-2 gün sonra baﬂlanm›ﬂt›r
ve ayaktan periton diyalizi ünitemize gelerek e¤itimlerine devam edilmiﬂtir.
E¤itimler hasta veya yak›n›na haftada 2 gün 1 veya 2 saatlik seanslar ﬂeklinde
demonstrasyon, görüntülü slayt veya sözlü anlat›mlar ﬂeklinde yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 44,8+15,12 idi. Periton diyalizi süreleri
ortalama 5.52 ± 3.98 ay idi. Hastalar›n e¤itim düzeylerine bak›ld›¤›nda %28,5’i
(n=6) okur-yazar de¤il, %57,14’ü (n=12) ilkokul, % 14,28’i (n=3) lise mezunuydu.
Sosyal güvenceleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda %23,8’i (n=5) yeﬂil karta, %76,1’i
(n=16) sosyal güvenlik kurumuna kay›tl›yd›. Medeni durumlar› aç›s›ndan ise
% 71,1’i (n:15) evli, % 28.9’u (n=6) bekârd›. Ekonomik durum aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda 4 hasta (%19) asgari ücretli, di¤er kalan 17 hasta (%81) asgari ücret
üzerinde kazan›yordu. Ortalama ekonomik kazanç 1000 TL olarak hesapland›.
Hasta veya yak›n›n›n kendi kendine periton diyalizi yapmay› ö¤rendi¤i süre
ortalama 5,6 ± 1.13 saatti.
Sonuç: Periton diyalizi tedavisi hastalar taraf›ndan çok k›sa süren bir e¤itimle
kendi kendine uygulanabilmektedir. Hasta seçimindeki en önemli faktör hastan›n
tedavi sorumlulu¤unu kabul etmesidir. E¤itim düzeyi ve ekonomik durum hasta
seçiminde ilk s›rada önemli faktörler de¤ildir. Sonuç olarak periton diyalizi hem
çok k›sa e¤itim süresi gerektirmesi hem de hastan›n e¤itim ve ekonomik
durumundan etkilenmemesi nedeni ile diyaliz modalitesi seçilirken uygun hastada
daha ön planda düﬂünülmesi gereken bir tedavi seçene¤idir.

20. Ulusal Böbrek Hastal›klar›, Diyaliz ve Transplantasyon Hemﬂireli¤i Kongresi
20th National Congress of Renal Diseases, Dialysis and Transplantation Nursing
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SS-13

SS-14

Hemodiyaliz Hastalar›nda Antihipertansif ‹laçlar›n Serum Potasyum
Düzeyine Etkileri

Yöntem: Prospektif, tan›mlay›c›, analitik ve metodolojik olarak gerçekleﬂtirilen
araﬂt›rman›n evrenini; ‹stanbul’daki 5 diyaliz ünitesinde tedavi gören 595
hemodiyaliz (HD), 220 periton diyalizi (PD) hastas› oluﬂturdu. Örneklemini ise,
bu hastalar aras›ndan basit rastlant›sal yöntemle seçilen ve çal›ﬂmaya kat›lmay›
gönüllü olarak kabul eden, en az 6 ayd›r diyaliz tedavisi gören, 18 yaﬂ ve üstü,
okuma yazma bilen, mental gerili¤i olmayan 175 HD ve 125 PD hastas› olmak
üzere toplam 300 hasta oluﬂturdu. Bu örneklem say›s› belirlenirken ölçek
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda ölçek madde say›s›n›n 5-15 kat› say›da bir örneklem
gereklili¤i göz önünde bulunduruldu.
Çal›ﬂmada kronik diyaliz hastalar› için Öz-Bak›m Gücü Ölçe¤i (ÖBGÖ)
geliﬂtirilerek geçerlilik ve güvenirlik çal›ﬂmas› yap›ld›. Veri toplama arac› olarak
25 soruluk hasta bilgi formu, SF-36 Yaﬂam Kalitesi Ölçe¤i ve araﬂt›rmac›
taraf›ndan literatüre dayal› olarak oluﬂturulan taslak öz-bak›m gücü ölçe¤i
kullan›ld›. Ölçe¤in dil geçerlili¤i için uzman görüﬂü al›nd›. Veriler SPSS paket
program›nda de¤erlendirildi. ‹statistik yöntem olarak Aritmetik ortalama, Standart
Sapma, Minimum, Maksimum, Yüzde, E¤iklik, Bas›kl›k, Persantil de¤erlerine
bak›ld›. Ölçe¤in güvenilirli¤i; iç tutarl›l›k, madde toplam puan korelasyonu ve
test-tekrar test ile de¤erlendirldi. Geçerlili¤i ise, içerik geçerlili¤i ve yap› geçerlili¤i
ile yap›ld› ve SF-36 Yaﬂam Kalitesi Ölçe¤i aras›ndaki korelasyona bak›ld›. Bu
analizlerin tümünde sonuçlar, “effect-size” orta (medium) düzeyde, alfa 0.05
düzeyinde ve güç (power) 0.80 üstünde olacak ﬂekilde de¤erlendirildi. Tüm
kurumlardan gerekli izinler ve hastalardan bilgilendirilmiﬂ onam al›nd›.
Bulgular: Araﬂt›rma grubunu oluﬂturan olgular›n yaﬂ ortalamas› HD’de
47,56±15,32, PD’de 46,44±14,57’dir. Diyaliz yaﬂ› ortalamas› HD’de 7,87±5,0
y›l, PD’de 3,78±2,9 y›ld›r. HD grubunun; %58.3’ü erkek, %60.6’s› evli, %54.9’u
okur-yazar veya ilkokul mezunu, %68’i çal›ﬂm›yor. PD grubunun; %50.4’ü
kad›n, %65.6’s› evli, %43.2’si orta-lise mezunu, %57.6’s› çal›ﬂm›yor. Ölçe¤in
güvenirlik analizinde Cronbach alfa katsay›s› HD grubunda (n=175) 0.75; PD
grubunda (n=125) 0.72, 300 deneklik tüm örneklemde ise; 0,74 olarak bulundu.
Madde toplam korelasyon katsay›s› HD örnekleminde 0,48 ile 0,80 aras›nda,
PD örnekleminde 0,25 ile 0,81 aras›nda, 300 deneklik tüm örneklemde ise,
0,47 ile 0,80 aras›nda bulundu. On beﬂ gün ara ile yap›lan test-tekrar test
korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki bulundu (r=0.607,p<0.001).
ÖBGÖ ile SF-36 yaﬂam kalitesi ölçe¤i aras›nda her alt boyutta ve her iki hasta
grubu ile pozitif yönde istatistiki aç›dan anlaml› iliﬂki görüldü (p<0.001).
Sonuç: Bu çal›ﬂmadan elde edilen bulgular, geliﬂtirilen öz-bak›m gücü ölçe¤inin
diyaliz hastalar› için geçerli ve güvenilir oldu¤unu gösterdi.

Arzu Karl›1, Gülbahar Keskin2
Akﬂehir Özel Diyaliz Merkezi, Konya
2
‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksekokulu, ‹stanbul
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Amaç: Hipertansiyon, kronik böbrek yetersizli¤inin diabetes mellitustan sonraki
ikinci en s›k sebebidir. Kan bas›nc› ile son dönem böbrek hastal›¤› aras›nda
direkt bir ba¤lant› bulunmuﬂtur. Günümüzde renoproteksiyon amac›yla özellikle,
ACE‹ (anjiyotensin dönüﬂtürücü enzim inhibitörleri), ARB (anjiyotensin II
reseptör blokerleri) antihipertansif ilaçlar s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Bu ilaçlar›n
baﬂl›ca yan etkileri öksürük, senkop, akut böbrek yetersizli¤i ve özellikle kronik
böbrek yetersizlikli hastalarda hiperkalemi yapmalar›d›r. Bu çal›ﬂmada ACE‹ ve
ARB grubu antihipertansif ilaçlar›n serum potasyum düzeyine etkileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›ﬂmaya Konya-Akﬂehir’de özel bir diyaliz merkezinde 3
aydan uzun süre hemodiyalize giren toplam 87 (58’i bayan, %66.7) hasta
al›nm›ﬂt›r. Hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, gibi demografik özellikleri yan›nda diyaliz
tedavi süreleri, antihipertansif ilaç kullan›p kullanmad›klar›, antihipertansif ilaç
kullanan hastalar›n hangi grup ilaçlar› ald›klar›, serum potasyum düzeyleri
kaydedildi. ACE‹ ve ARB alan hastalar ile almayan hastalar›n serum potasyum
düzeyleri karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹statistiksel de¤erlendirme SPSS 13 paket program›
kullan›larak yap›ld›, p<0.005 anlaml› olarak kabul edildi.
Bulgular: Hastalar›n ortalama yaﬂlar› 61.6±12.0 y›l, diyalize girme süreleri
53.6±50.9 ay idi. 28 (%32.2) hasta antihipertansif ilaç kullanmazken, hastalar›n
9’u (%10.3) ACE‹, 11’i (%12.6) ARB ve 39’u (%44.8) di¤er antihipertansif
ilaçlar› kullanmaktayd›. Ortalama potasyum düzeyi 4.91±0.77 mg/dl saptand›.
Serum potasyum düzeyi ACE‹ ve ARB alan hastalarda 5.31±0.86 mg/dl di¤er
hastalarda ise 4.80±0.70 mg/dl (P=0.008) saptand›.
Sonuçlar: Hemodiyaliz hastalar›nda hipertansiyon daha çok volüm yüküne
ba¤l›d›r. Prediyaliz dönemde hastalar›n ço¤u hipertansif olmalar›na ra¤men,
hemodiyaliz tedavisiyle etkili bir volüm kontrolü yap›lmas›yla kan bas›nçlar› daha
rahat kontrol edilmektedir. Kronik böbrek yetersizli¤inin ilerlemesini yavaﬂlatmada
kan bas›nc› kontrolü çok önemlidir. ACE‹ ve ARB grubu ilaçlar bu ilerlemeyi
yavaﬂlatmada etkili ilaçlard›r. Bu grup ilaç kullanan hastalarda hiperkalemi en
önemli yan etkidir. Hemodiyaliz hastalar›nda da çal›ﬂmam›zda oldu¤u gibi ACE‹
ve ARB grubu ilaç kullanan hastalar, di¤er grup ilaçlar› kullanan hastalar ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› hiperkalemi görülmektedir. Bu
ilaçlar› kullanan hastalarda olas› kardiyak yan etkileri önlemek için s›k potasyum
kontrolü yap›lmas›, hastalar›n ilaçlar›n yan etkileri konusunda bilgilendirilmesi,
diyaliz s›ras›nda geliﬂebilecek senkoplara karﬂ› önlem al›nmas› gerekmektedir.
Acil diyaliz endikasyonlar›ndan olan hiperkalemi yönünden diyetisyen ile iﬂ
birli¤i yap›lmal›, özellikle bu grup ilaç alan hastalara potasyum diyeti konusunda
e¤itim verilerek yak›ndan takip edilmesi ile etkin bir hemﬂirelik bak›m› sa¤lanmal›d›r.
Tablo 1. Hastalar›n antihipertansif ilaç kullan›m›na göre ortalama potasyum düzeyleri
Antihipertansif ilaç
kullan›m›

Hasta say›s›
n=87

Ortalama potasyum
düzeyi (mmol/l)

Standart sapma
(SD)

Kullanmayan

28

4.78

0.64

ACE‹

9

5.48

0.77

ARB

11

5.17

0.95

Di¤er

39

4.85

0.76

ACE‹ (anjiyotensin dönüﬂtürücü reseptör blokerleri) ARB (anjiyotensin II reseptör blokerleri)

SS-14
Diyaliz Hastalar› ‹çin Öz-Bak›m Gücünü De¤erlendirme Ölçe¤i
Besey Ören1, Nuray Enç2
1
‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksek Okulu, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemﬂirelik Yüksek Okulu, ‹stanbul
Giriﬂ: Hastalar›n durumlar›n› hastala›¤a özgü bir ölçekle de¤erlendirmek daha
sa¤l›kl› sonuçlar verir.
Amaç: Kronik diyaliz hastalar›na yönelik bir öz-bak›m gücü ölçe¤ine rastlanmad›.
Bu nedenle bu hastalar›n, öz-bak›m gücünü de¤erlendirmede kullan›lacak
hastal›¤a özel bir ölçme arac› geliﬂtirilmesi hedeflendi.
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SS-15
Hematokrit Düzeyinin Kt/V De¤eri Üzerine Etkisi
Seher Ünver1, Özlem ﬁahin1, Gönül Emir1, Serdar Kahvecio¤lu2
1
Fresenius Medical Care Özel Bursa Diyaliz Merkezi, Bursa
2
Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Giriﬂ: Hemodiyaliz dozu, hasta morbidite ve mortalite oranlar› üzerinde önemli
etkilere sahiptir ve bu dozun tespiti bizlere hemodiyaliz yeterlili¤i hakk›nda bilgi
verir. Hemodiyaliz yeterlili¤inin tespitinde en s›k kullan›lan ölçüt Kt/V de¤eridir.
Günümüzde bu de¤erin hemodiyaliz makineleri arac›l›¤›yla tespit edilme olana¤›
mevcuttur. Bu ölçümlerden birisi de Kt/V de¤erinin belirlenmesinde online
klirens monitörünün kullan›lmas›d›r. Bu ölçümde cihaz, Kt/V de¤erini Watson
formülünü kullanarak belirlemektedir. Üre da¤›l›m volümüne göre normalize
edilen fraksiyonel üre klirensi olan Kt/Vüre’nin hesaplanmas› için kullan›lan
bu formülde, toplam beden s›v› miktar› en iyi ﬂekilde tahmin edilebilmektedir.
Bedendeki s›v› da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, beden a¤›rl›¤›n›n %5’ ini kan plazmas›n›n
ve plazman›n da %90 kadar›n› suyun oluﬂturdu¤u bilinmektedir. Buna göre
kan›n ﬂekilli elemanlar›n›n, kan hacmine oran›n› gösteren hematokrit de¤erinin,
Kt/V’yi de etkileyebilmesi olas›d›r.
Amaç: Hematokrit düzeyinin, diyaliz yeterlili¤in bir göstergesi olan Kt/V de¤erini
etkileme durumunun belirlenmesidir.
Yöntem: Çal›ﬂma, merkezimizde haftada üç defa diyalize giren ve yaﬂ ortalamas›
51.6±14 olan toplam 60 hastada yürütülmüﬂtür. Kt/V ölçümlerinin gerçekleﬂtirildi¤i
seans süresince her hastan›n diyalizat ak›ﬂ› 500ml/dk, pompa h›z› 300 ml/dk
olarak ayarlanm›ﬂ olup, bu de¤erler tedavi süresince de¤iﬂtirilmemiﬂtir. Her
hasta için ayn› yüzey alan›na (1.4m2) sahip ayn› tip high-flux membran
kullan›lm›ﬂt›r. Tüm hastalar›n diyaliz için giriﬂ yolunu A-V fistül oluﬂturmuﬂtur.
Hemodiyaliz tedavisi süresince yap›lan ölçümler, herhangi bir serum infüzyonu
yada ilaç uygulamas› nedeniyle bölünmemiﬂtir. Bu sayede diyaliz iﬂleminin
devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂ olup, alarm nedeniyle membrana giden
kan ak›ﬂ›nda geliﬂen duraksamalar›n önüne geçilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Elde edilen
sonuçlar›n analizinde tan›mlay›c› istatistik ve ba¤›ms›z T testi kullan›lm›ﬂt›r.
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Bulgular: Çal›ﬂmada yer alan hastalar, Htc de¤erlerine göre 3 gruba ayr›lm›ﬂt›r.
‹lk gruptaki hastalar›n ortalama Htc de¤erleri 30.1±1.99 ve ortalama Kt/V
de¤erleri 1.6±0.09 olarak bulunmuﬂtur. ‹kinci grupta yer alm›ﬂ olan hastalar›n
ortalama Htc de¤erleri 34.6%±0.19 ve ortalama Kt/V de¤erleri 1.29±0.03 olarak
bulunmuﬂtur. Üçüncü gruptaki hastalar›n ise ortalama Htc de¤erleri 40.2%±0.57
ve ortalama Kt/V de¤erleri 1.14±0.02 olarak bulunmuﬂtur. Yap›lan istatistiksel
karﬂ›laﬂt›rmada ikinci ve üçüncü gruplar›n Htc ve Kt/V ortalamalar› aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›¤›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.05). Birinci ve
ikinci gruplar›n Kt/V de¤erleri de karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda arada yine istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›¤›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.05).
Sonuç: Bu çal›ﬂmadan elde edilen karﬂ›laﬂt›rma sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, Htc
düzeyinin Kt/V de¤eri üzerine anlaml› bir etkisi bulundu¤u görülmektedir ve
yüksek Htc düzeyi diyaliz yeterlili¤ini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalar›n
hemodiyaliz tedavileri süresince ayl›k Htc düzeylerinin takip edilmesi ve Htc
düzeyi yüksek olup, Kt/V ölçüm de¤eri düﬂük olan hastalar›n flebotomi iﬂlemi
yönünden de¤erlendirilmeleri önem taﬂ›maktad›r.

Böbrek Transplantasyonu Sonras› Huzursuz Bacak Sendromu S›kl›¤› ve
Uyku Kalitesi ile ‹liﬂkisi

SS-16
Periton Diyalizinde Kateter Tak›m Tekni¤inin Komplikasyonlar ve Diyaliz
Etkinli¤i Aç›s›ndan Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Serap Alsancak, Serdar Kahvecio¤lu, Bennur Esen Güllü, ‹brahim Do¤an,
Tuncay Da¤el
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa

Tu¤ba Özel1, Serap Demir2
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Antalya
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Afyon

1

Araﬂt›rma, hastaya huzursuz bacak sendromu (HBS) semptomlar› sorgulanarak
HBS s›kl›¤›n› saptamak ve hastalar›n uyku kalitesi ile huzursuz bacak sendromunun
iliﬂkisini belirlemek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rma Antalya
il merkezinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli E¤itim,
Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezinde tedavi gören 229 hasta üzerinde yap›lm›ﬂt›r.
Örneklem grubunu, anket formunu doldurarak araﬂt›rmaya gönüllü olarak
kat›lan böbrek transplantasyonu geçirmiﬂ hastalar oluﬂturmaktad›r.
Araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak hastalar›n demografik özelliklerini içeren
22 soruluk form, 4 sorudan oluﬂan huzursuz bacak sendromu anketi ve pittsburg
uyku kalitesi anketi kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada anket sorular›na iliﬂkin elde
edilen veriler, ‘t testi’, ‘varsay›lan analizi’ testleri kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.
Araﬂt›rma sonuçlar›na göre hastalar›n 79’unda huzursuz bacak sendromu, 144
hastada uyku kalitesi skoru düﬂük olarak saptanm›ﬂt›r.
Böbrek transplantasyonu olan hastalardaki huzursuz bacak sendromu s›kl›¤›
%34,5 olup, uyku kalitelerinin yüksek oranda bozuk oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Huzursuz bacak sendromlu hastalarda uyku kalitesi daha da kötüleﬂmektedir.
Bu nedenle nakil hastalar›nda HBS sorgulamas› daha s›k yap›lmal› ve uyku
kalitesini düzeltmeye yönelik çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
SS-18
Diyaliz Ünitelerinde Çal›ﬂan Hemﬂirelere ‹¤ne Batma S›kl›¤›, Sonuçlar›

Giriﬂ: Son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalar renal replasman tedavisine
(RRT) ihtiyaç duyarlar. PD (Periton Diyalizi); kar›n boﬂlu¤una yerleﬂtirilen,
kateter ad›n› verdi¤imiz silikon bir tüp ve diyalizat denilen kar›n boﬂlu¤una
verilen özel solüsyon arac›l›¤› ile yap›lan bir diyaliz yöntemidir. Kateterler cerrahi
veya perkütan yöntemlerle tak›labilir.
Biz bu çal›ﬂmam›zda 2009 Ocak ve 2010 Mart tarihleri aras›nda poliklini¤imizde
izlenen periton diyalizi hastalar›m›z›n periton kateteri tak›lma ﬂekline göre
komplikasyonlar›n› ve diyaliz etkinli¤ini karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.
Metot: Bu çal›ﬂma için hastal›k süresi 73± 50 ay olan 10 kad›n, 10 erkek toplam
20 periton diyalizi hastas› (ortalama yaﬂ 44.5 ± 14y›l) al›nd›. Hastalar cerrahi
yolla laparoskopik olarak (grup 1) ve lokal anestezi alt›nda perkütan olarak (grup
2) kateter tak›lan ﬂeklinde iki gruba ayr›ld›. Her iki grubun yap›lan iﬂlem
sonras›ndaki komplikasyonlar› karﬂ›laﬂt›r›ld› ve diyaliz etkinli¤ini de¤erlendirmek
için Kt/V’sine bak›ld›.
Bulgular: Tak›lan kateterlerin %30 cerrahi yöntem ile %70 perkütan yöntem
ile tak›lm›ﬂt›. Yandaﬂ hastal›k aç›s›ndan her iki grup aras›nda fark bulunmad›
(p>0.05). Hastalar›n 10 tanesinde (%50) komplikasyon geliﬂti. Bu
komplikasyonlar›n 4’ü (%40) kateter ç›k›ﬂ›nda cilt alt› hematomu,1’i (%10)
s›z›nt›, 3’ü (%30) herni, 2’si (%20) malpozisyon, 1’i (10) kateter ç›k›ﬂ yeri
enfeksiyonuydu. Hiçbir hastada tünel enfeksiyonu geliﬂmedi. Cerrahi yolla
kateter tak›lan hastalardan 4 (% 66)’ünde komplikasyon geliﬂirken, perkütan
yolla kateter tak›lan hastalarda 6 (% 42)’s›nda komplikasyon geliﬂti. Kateter
tak›m teknikleri aras›nda diyaliz etkinli¤i (Kt/V) aç›s›ndan fark bulunmad›
(p>0.05).
Tart›ﬂma: Cerrahi ve perkütan periton diyaliz kateteri yerleﬂtirme iﬂlemleri
aras›nda diyaliz etkinli¤i aç›s›ndan fark yoktur. Aksine yandaﬂ hastal›k aç›s›ndan
fark bulunmayan iki grup aras›nda cerrahi yolla tak›lan kateterlerde komplikasyon
oran› daha yüksek bulunmuﬂtur. Bu da bize hasta seçimi iyi yap›ld›¤› taktirde,
periton diyaliz kateteri yerleﬂtirmenin yeterli e¤itim ve tecrübeye sahip olan
nefroloji klini¤i ekibi taraf›ndan kolayca yap›labilecek ve daha az komplikasyona
yol açacak bir iﬂlem olabilece¤ini düﬂündürmektedir.

Birsen Yürügen1, Arzu Erkoç2
Okan Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Hemﬂirelik Bölümü, ‹stanbul
2
Haliç Üniversitesi Hemﬂirelik Yüksekokulu, ‹stanbul

1

Giriﬂ: Diyaliz hemﬂireleri iﬂ ortamlar›nda kontamine i¤ne ile yaralanma riski
yüksek sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›ndad›r. Tüm invazif iﬂlemler diyaliz hemﬂireleri
taraf›ndan uyguland›¤›ndan i¤ne batma durumuyla karﬂ›laﬂma s›kl›klar› al›nmas›
gereken önlemler ve sonuçlar› önem taﬂ›maktad›r.
Amaç: Araﬂt›rmam›z diyaliz hemﬂirelerin i¤ne batma s›kl›¤›n›n belirlenmesi ve
buna yönelik al›nan önlemleri ve sonuçlar›n› tespit edilerek yaralanma riskinin
en aza indirilmesini saptamak amac›yla planlanm›ﬂt›r.
Metot: Araﬂt›rma kendisine ulaﬂabildi¤imiz ve kat›lmay› kabul eden 186 diyaliz
hemﬂiresi üzerinde yap›ld›. Veri toplama arac› olarak literatür bilgisi do¤rultusunda
geliﬂtirilen 22 soruluk anket formu yüz yüze görüﬂme usulü uyguland›. Veriler
bilgisayar ortam›nda SPSS paket program› yard›m›yla yüzdelik kullan›larak
de¤erlendirildi.
Bulgular: Çal›ﬂmaya kat›lan 186 diyaliz hemﬂiresinin, %54.8’i (n:102) 32 yaﬂ
ve alt› yaﬂ grubunda oldu¤u, %53.8’inin (n:100) 0-5 y›l sürelerde bulunduklar›
ünitelerde,%35.5’inin (n:66) sorumlu hemﬂire, %64.5’inin (n:120) yatak baﬂ›
hemﬂiresi ve %48.9’unun (n:91) 11-20 yatakl› ünitelerde çal›ﬂt›klar› belirlendi.
Son bir y›l içinde iﬂ ortam›nda, %33.3’ü (n:62) 1-5 defa, %1.1’i (n:2) 6-10 defa,
%46.9’u (n:30) enjektör, %3.1’i (n:2) serum seti, %6.25’i (n:4) intraket ve
%43.75’i (n:28) AV fistül i¤nesi ile yaraland›klar› tespit edildi. ‹¤ne batma
durumunun %23.7’si (n:44) tedaviyi haz›rlarken (i¤ne kontamine olmam›ﬂken),
%2.2’si (n:4) enjeksiyon s›ras›nda, %19.4’ü (n:36) kontamine i¤neyi k›l›f›na
geçirirken, %5.4’ü (n:10) IV iﬂlem s›ras›nda (IV katater takma, kan alma, IV
set ç›karma vs.), %19.4’ü (n:36) AV fistül giriﬂimi s›ras›nda, %30.1’i (n:56)
kullan›lm›ﬂ enjektörleri/setleri toplarken oldu¤u görüldü.
Hemﬂireler %98.9’u (n:184) uygulamalar s›ras›nda lateks eldiven kulland›klar›n›,
‹¤ne batma durumunda ise, %63.4’ü (n:118) sabunlu su ile y›kay›p batikon
sürülmesi gerekti¤ini ifade ettiler.
Diyaliz hemﬂirelerin %4.3’ünün (n:8)kontamine i¤ne batmas› ile kan yoluyla
bulaﬂan hastal›¤a maruz kald›klar›, bunlar›n %75’inin (n:6) hepatit B, %25’inin
(n:2) ise hepatit C oldu¤u belirlendi.
Sonuç: Diyaliz ünitelerinde çal›ﬂan hemﬂireler kan yolu ile bulaﬂan hastal›klar
risk gurubundad›r. Bu nedenle invazif giriﬂimler s›ras›nda i¤ne batmas›na karﬂ›
gerekli önlemleri alarak kendilerini korumalar› gerekir. Lateks eldiven giymeleri
do¤ru bir davran›ﬂt›r. Araﬂt›rmada belirlenen, i¤ne batma s›kl›¤› ve sonucunda
kan yolu ile geçen hastal›klar literatür bilgilerine uygunluk göstermektedir.
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Daha Yolun Baﬂ›nda Kaybedilen Hayat Yollar›

ﬁekil 1. Olgu Eylül 2008-May›s 2010 tarihleri aras›ndaki giriﬂ-ç›k›ﬂ üre ve toplam an
hacmi de¤erleri
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ﬁekil 2. Olgu Eylül 2008-May›s 2010 tarihleri aras›ndaki eqKt/V de¤erleri
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Giriﬂ: Damaryolu (fistüller ve greftler) diyaliz hastalar›n› hayata ba¤layan en
önemli unsurdur. Dünyada diyaliz hastas› için fistül hayat yolu olarak kabul
edilmektedir. Bu kadar önemli role sahip damaryolunun takibi ve kontrolü çok
önemlidir.
Ulusal Böbrek Vakf› Böbrek Hastal›klar› Sonuçlar›'na (NKF-KDOQI) iliﬂkin
kalite Çal›ﬂmalar› Grubu’nun Damar Giriﬂimine ‹liﬂkin ‹lkeler K›lavuzu
(güncellenen-2006)’na göre hedefler aras›nda yer alan önemli maddeler:
• Fistül aç›labilecek bölgelerin belirlenmesi ve korunmas›,
• Giriﬂ yollar›na ait problemlerin erken tespiti,
• Giriﬂ yollar›n›n ömrünü uzatmak amac›yla gerekli prosedürleri uygulanmas›,
• Aseptik tekni¤e, kanülasyon metotlar›na uymak, diyaliz giriﬂim yollar›n›n
korunmas› yer almaktad›r.
Hemodiyaliz hastalar›nda damaryolu operasyonlar› öncesinde yap›lan
de¤erlendirmeler, operasyonlar›n baﬂar›s› ve sonras›nda efektif kullan›m›
yönünden oldukça önemli bir yere sahiptir. Baﬂar›l› operasyonlar›n ard›ndan,
oluﬂturulan yeni damarsal giriﬂim yolunun dikkatli kullan›m› ile efektif ve verimli
bir diyaliz yeterlili¤i sa¤lanabilecektir. Burada ise en önemli görev hemodiyaliz
hemﬂirelerine düﬂmektedir.
Amaç: Merkezimizde yaﬂad›¤›m›z prediyaliz haz›rlanm›ﬂ damaryollar› ile ilgili
yaﬂad›klar›m›z› olgu sunumlar›n› ile sizlerle paylaﬂmak istedik.
Olgu1: YG 62 yaﬂ›nda,erkek hasta. Sa¤ üstkol fistül operasyonu diyalize haz›rl›k
amac›yla May›s 2008 de yap›lm›ﬂ. 28.08.2008 tarihinde merkezimizde ilk diyalizi
yap›larak hasta hemodiyaliz program›na al›nd›. Ancak haz›rlanm›ﬂ damaryolu
distal yönde geliﬂmiﬂti. Ak›m yönünde giriﬂ yaparak diyaliz önerildi. Tablolardaki
giriﬂ ç›k›ﬂ üreleri ve eq-Kt/V de¤erlerinden de görüldü¤ü gibi zor bir süreç
geçirildi. Halen, ven i¤nesini zamanla geliﬂen bir yan vene yerleﬂtirerek
çal›ﬂmaktay›z. Hastam›z›n damar yap›s› bizlere iletilmiﬂti. Bu nedenle mevcut
fistülünü hem korumak hem de iyi de¤erlendirmek durumundayd›k. Hastam›z›n
eq-Kt/V de¤eri, hedefimize halen ulaﬂamam›ﬂt›r.
Olgu2: A.A. 65 yaﬂ›nda, bayan hasta. Sol üstkol fistül operasyonu yap›lm›ﬂ ve
merkezimize diyaliz program›na baﬂlamak üzere baﬂvurdu. Çal›ﬂan bir fistülü
vard›. Ancak i¤ne giriﬂi yap›labilecek bir damar› yoktu. Damar Cerrahisi ve
Radyoloji biriminin karar› bu damar›n kullan›lamayaca¤›yd›. 27.10.2008 tarihinde
sa¤ üst kola greft operasyonu gerçekleﬂtirildi ve hasta yak›n takipte gözlemlendi.
10.11.2008 de hemodiyalize baﬂland›. Halen grefti titizlikle kullan›lmaktad›r.
Olgu3: ‹.Ç. 51 yaﬂ›nda, erkek hasta, diyabetik. Prediyaliz fistül operasyonu
olmuﬂ. Yine giriﬂime uygun damar yoktu. Damar Cerrahisi ve Radyoloji birimi
ile iﬂbirli¤i yap›larak yeni bir fistül operasyonu yap›ld›. Hastam›za juguler kateter
tak›larak diyalize baﬂland›.
Sonuç: (NKF-KDOQI)’›n hedeflerine uygun olarak;
1-Fistül oluﬂturulmadan önce dopler/venografi ile de¤erlendirmek,
2-Fistülün haritas›n› oluﬂturmak,
3-Mevcut fistülden azami yararlanma gayretinde olmak,
4-Hastan›n damar yap›s›n› bilmek, di¤er damarlar›n› korumak,
5-Hastay› konuyla ilgili e¤itmek,
6-Yine hasta e¤itimi ile durumunun fark›ndal›¤›n› sa¤lamak.
7-Sorunlu damarlara olabildi¤ince ayn› hemﬂirelerin i¤ne giriﬂi yapmalar›n›
sa¤lamak (hiç olmazsa damar geliﬂinceye kadar).
8-Fistül operasyonunu yapan cerrah›n kendini diyaliz ekibinin bir parças› sayarak
damaryollar›n›n takibinde yer almas›d›r.
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SS-20
Kronik Böbrek Yetmezli¤inde Prediyaliz Hasta E¤itiminin Diyaliz Yöntemi
Tercihindeki Etkisi
Serap Alsancak, Serdar Kahvecio¤lu, Bennur Esen Güllü, Tuncay Da¤el,
‹brahim Do¤an
Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Bursa
Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤inde (KBY) en uygun tedavi böbrek naklidir.
Ancak yeterli say›da böbrek vericisi bulunamad›¤›ndan hastalar›n ço¤u diyaliz
tedavisi ile yaﬂamlar›n› sürdürmek zorundad›r. Hemodiyaliz ve periton diyalizi
KBY’li hastalarda temel renal replasman tedavisi (RRT) özelli¤ini sürdürmektedir.
Hastalar› zaman›nda diyalize haz›rlama ve en uygun diyaliz yönteminin seçilmesini
tedavinin ana hedeflerindendir. Periton diyalizininin; daha iyi yaﬂam kalitesi ve
psikososyal adaptasyon sa¤lamas›, damar yolunun ve residüel renal fonksiyonun
korunmas› gibi avantajlar› varken, hemodiyalizin avantaj› ise haftada 3 gün
uygulanacak tedavi ile sonuç al›nmas›d›r. Beklenen yaﬂam süresi aç›s›ndan ise
aralar›nda belirgin fark yoktur. Hasta RRT hakk›nda do¤ru ve yeterli bilgiye
sahip olmal›d›r. Ülkemizde diyaliz modalitesi olarak %85-90 tercih hemodiyaliz
iken periton diyalizi tercihi %10-15 düzeylerindedir. ‹ﬂte bu nedenle nefroloji
klini¤imizde takip olan ve KBY tan›s› konan hastalara ve yak›nlar›na kronik
KBY ve tedavileri hakk›nda e¤itimler verildi. Hastalara hemodiyaliz ve periton
diyalizi hakk›nda verilen e¤itim ile tercih edilen RRT oranlar›n›n de¤erlendirilmesi
amaçland›.
Metot: Bu çal›ﬂma için Mart 2009-May›s 2010 tarihleri aras›nda, klini¤imizde
KBY tan›s› konan ortalama yaﬂ 51.8 ± 16.9 olan 43 hastaya (15 Kad›n, 28
Erkek ) KBY ve tedavi yaklaﬂ›mlar› hakk›nda e¤itim verildi. E¤itim verdi¤imiz
hastalar›n % 48,8’ine (n:21) akut olarak hemodiyaliz tedavisi baﬂlanm›ﬂt›, %51,1’i
(n:22) ise prediyaliz dönemdeydi. E¤itimler hasta ve yak›n›na, sözel, görsel
sunum, video ve kitap, broﬂür yard›m›yla e¤itim odas›nda birebir görüﬂme
ﬂeklinde yap›ld›.
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Bulgular: E¤itim alan 43 hastan›n %48,83’ü (n=21) hemodiyaliz, %44,18’i
(n=19) periton diyalizini tercih etti, %6,97’sine (n=3) ise henüz renal replasman
tedavisi baﬂlanmad›.
Akut olarak hemodiyalize baﬂlanan 21 hastan›n % 61’i (n:13) hemodiyaliz,
%38’i (n=8) periton diyalizini tercih etti. Prediyaliz dönemde e¤itim verilen 22
hastan›n % 50’si (n:11) periton diyalizini, % 36,3’ü (n:8) hemodiyalizi tercih
ederken, %13,6 (n:3 )’sine henüz renal replasman tedavisi baﬂlanmad›.
Tart›ﬂma: Bu verilere göre; akut hemodiyalize baﬂlay›p sonras›nda e¤itimi
verilen hastalarda hemodiyalize devam edenlerin oranlar› daha yüksekti. Prediyaliz
dönemde e¤itim alan hastalarda ise periton diyalizi seçme oran› yüksek bulundu.
Ülkemizde periton diyalizi yap›lma oran› %10’lar düzeyindedir. Çal›ﬂmam›zda
bu oranlar›n e¤itim ile %50’lere getirilebilece¤i gösterilmiﬂtir. Periton diyalizinin
erken dönemde residüel renal fonksiyonu daha iyi korumas›, hastay› tedavinin
bir parças› haline getirerek psikiyatrik sorunlardan daha az etkilenmesi bunun
yan›nda Eritropoetin gibi çok pahal› ilaçlar›n kullan›m oranlar›n› azaltarak
KBY’li hastalar›n ülke ekonomisine olan yükünün hafifletilmesi sa¤lanabilir.
Baﬂlang›ç renal replasman tedavisi olarak periton diyalizi oran›n› yükseltmek
için, özellikle prediyaliz dönemde olan ve nefroloji polikili¤inde takip edilen
hastalara düzenli e¤itimler verilerek art›r›labilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Sonuç olarak; kronik böbrek yetmezli¤i olan bireylere e¤itimler verilerek bilinç
düzeyleri art›r›labilir.

Kullan›m aç›s›ndan çok s›k rastlan›lmayan bir teknik olan dü¤me deli¤i tekni¤inde,
kanülasyonun, giriﬂ yerinde zamanla küpenin tak›lmas›ndaki mant›¤a benzer
bir mant›k ile oluﬂturulan kanülden gerçekleﬂtirilmesi yer almaktad›r. Bu
yöntemin avantajlar›na bak›ld›¤›nda daha az infeksiyon, ev diyalizinde hastan›n
kendi fistülüne giriﬂimine olanak sa¤lamas›, ciltte daha az deformasyona neden
olmas› ve anevrizmay› önlemesi yer almaktad›r. Dezavantajlar› aras›nda ise ayn›
hemﬂire taraf›nda ayn› aç› ile iﬂlemin gerçekleﬂtirilmesinin gerekmesi, özel i¤ne
tipinin kullan›m›n› gerektirmesi (künt i¤ne) ve sadece fistüllerde kullan›labilmesidir.
Sonuç: Sonuç olarak her bir yöntemin kendi içinde avantajlar› ve dezavantajlar›
bulunmaktad›r. Buradaki de¤erlendirmeler göz önüne al›nd›¤›nda ip-merdiven
ve dü¤me deli¤i tekniklerinin, incelenen parametreler bak›m›ndan daha çok
avantaja ve olumlu yönlere sahip olduklar› söylenebilir.

SS-21
AV Kanülasyon Tekniklerinin Avantaj ve Dezavantajlar› Yönünden
‹rdelenmesi
Seher Ünver, Gönül Emir
Fresenius Medical Care Özel Bursa Diyaliz Merkezi, Bursa
Giriﬂ: Günümüzde hemodiyaliz kliniklerinde A-V fistül kanülasyonunda
kullan›lan standart teknikler aras›nda ip-merdiven (rotasyon yada rope-ladder)
yöntemi ve alan ponksiyon yöntemi yer almaktad›r. Bu iki temel tekni¤in d›ﬂ›nda
bir de Avrupa ve Japonya’da yaklaﬂ›k 25 y›ld›r kullan›lmakta olan dü¤me deli¤i
(dü¤me ili¤i yada “button hole”) yöntemi de yer almaktad›r. Her bir yöntem
kendi içinde analiz edildi¤inde birtak›m avantajlara ve dezavantajlara sahiptir.
Amaç: Bu derlemenin amac›, literatürde yer alan çal›ﬂmalar ve kaynaklar
do¤rultusunda her bir tekni¤in avantaj ve dezavantajlar› yönünden irdelenmesi
ve bir arada sunumunun sa¤lanmas›d›r.
Yöntem: Her bir teknik; kanülasyon ﬂekli, a¤r› oluﬂturma durumu, i¤nelerinin
çekilmesinden sonraki kompresyon zaman›, kanama, infeksiyon, anevrizma
oluﬂumu gibi parametreler yönünden irdelenmiﬂtir.
Bilgiler: Standart bir teknik olarak kullan›lan ip-merdiven tekni¤inde, i¤nenin
kanülasyon bölgeleri her hemodiyaliz seans›nda basamak basamak ilerletilmektedir.
Bu teknik ip yada merdiven kullan›larak yukar›ya ç›kma iﬂlemine benzetilmektedir.
En önemli avantajlar› aras›nda; günümüzde s›k bilinen ve uygulanan bir yöntem
olmas›, uygulanmas›n›n h›zl› ve kolay olmas›, anevrizma geliﬂimini önlemesi,
fistül ve greftlerde kullan›labilmesi ve yak›n kanülasyona sahip giriﬂim bölgelerinde
stenoz oluﬂumu riskini azaltmas› yer almaktad›r. Bu tekni¤in dezavantajlar›
aras›nda; iﬂlemin a¤r›l› olmas›, iﬂlemin çok dar bir alanda uygulanmas› durumunsa
i¤ne giriﬂimleri nedeniyle damar duvar›n›n zay›flamas› sonucu anevrizma
oluﬂabilmesi, sivri uçlu i¤nelerin kullan›lmas›n›n gereklili¤i ve ev hemodiyalizi
uygulamalar›nda hastan›n kullan›m›na uygun olmamas› yer almaktad›r.
Bir di¤er teknik olan alan ponksiyon yöntemi, kanülasyon iﬂleminin her defas›nda
rastgele bir bölge seçimine dayanan, herhangi bir izlem do¤rultusunda olmayan
bir yöntemdir. Bu yöntemin avantajlar› aras›nda; hem fistül hem de greftlerde
kullan›labilir olmas›, hastalar›n daha az a¤r› hissetmeleri, az a¤r› nedeniyle
hastalar›n daha az anksiyete yaﬂamalar› yer almaktad›r. Dezavantajlar› aras›nda
ise; i¤nelerin çekildikten sonra kanama problemlerinin yaﬂanmas›, damar
duvar›nda inflamasyon sonucu anevrizma oluﬂmas›, ciltte meydana getirdi¤i
görünüm bozuklu¤u ve deformasyon yer almaktad›r.

SS-22
Hemodiyalizde Fistül Yetmezli¤i ve Trombozlar
Aysel Demirhan, Gülçin Kantarc›, Metin Mumcuo¤lu, Basri Y›lmaz
Türkmed Diyaliz Kurumlar›
Ülkemizde 2008 Türk Nefroloji Derne¤i Registrisine toplam hemodiyaliz hasta
say›s› 39.208’dir. 2008 y›l›nda yeni diyalize baﬂlayan hasta say›s› 15.313
bulunmuﬂtur. Bu hastalar›n ancak %65’i programl› olarak hemodiyalize al›nm›ﬂt›r.
%35’in de ise acil ﬂartlarda giriﬂ yolu haz›rlanmadan kateter ile hemodiyalize
baﬂlanm›ﬂt›r.
Hemodiyalize yeni baﬂlayan hastalarda:
Geçici kateter oran› % 32.5
Kal›c› kateter oran› % 11
AVF oran› %54.9
AVG oran› %1.6 bulunmuﬂtur.
Hemodiyalize al›nan hastalar›n en önemli sorunlar›ndan olan arteriovenöz fistül
(AVF) yetmezli¤i ve oluﬂturulmuﬂ ve kullan›la gelen fistüllerde tromboz geliﬂimidir.
E¤er hastalar diyalize programl› olarak baﬂlat›labilirse bu iki sorun s›kl›¤› da
azalt›labilir. Oluﬂturulan bir AVF’ün olgunlaﬂmas› için 2-6 ay kadar bir süre
gerekir. Oluﬂturulan AVF’lerin %25’i de bu süre sonunda da hiç olgunlaﬂmaz.
Bunda hastalar›n vasküler yap›s› ve diyabet gibi komorbiditedeler de etkilidir.
AVF oluﬂturulabilecek minimum arter çap› 2 mm, minimum ven çap› 2.5 mm
olmal›d›r. AVF’ler genellikle:
radyal arter- sefalik ven,
brakiyal arter- sefalik ven,
brakiyal arter- bazilik ven aras›na uç yan olarak yap›l›r.
AVF sorunlar›:
Primer yetersizlik
Arteriovenöz tromboz
Arteriyel tarafta stenoz
Venöz tarafta stenoz
Enfeksiyon
Kalp yetmezli¤i
El iskemisi
Anevrizma ve psödoanevrizma

20. Ulusal Böbrek Hastal›klar›, Diyaliz ve Transplantasyon Hemﬂireli¤i Kongresi
20th National Congress of Renal Diseases, Dialysis and Transplantation Nursing

117

20. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI, D‹YAL‹Z VE
TRANSPLANTASYON HEMﬁ‹REL‹⁄‹ KONGRES‹
20th NATIONAL CONGRESS OF RENAL DISEASES,
DIALYSIS AND TRANSPLANTATION NURSING

POSTER SUNUMLAR
POSTER PRESENTATIONS

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

TÜRK NEFROLOJ‹, D‹YAL‹Z VE TRANSPLANTASYON HEMﬁ‹REL‹⁄‹ DERNE⁄‹

PS-01

PS-02

Diyabetes Mellituslu Diyaliz Hastalar›nda Sürekli E¤itimin Diyaliz Yaﬂam
Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

Bulgular: Hastalar›n 75’i erkek, 62’si bayand›. 117’si merkezde, 20’si k›rsalda
yaﬂ›yordu. Ortalama diyaliz süresi 65.9 bulundu. Yaﬂ ortalamas› 57.2 ±15.4 idi.
114’ü evli, 8’si bekar, 15’i dul idi. Çal›ﬂmaya al›nanlar›n 65’i ev han›m›, 6’s›
iﬂsiz, 2’si ö¤renci, 43’ü emekli, 2’si memur, 19’u serbest meslek sahibiydi.
Hastalar›n cinsiyeti ve aktivitesi a¤r› puan› ile SPSS paket program› kullan›larak
karﬂ›laﬂt›r›ld›. 61 kad›n, 75 erkek hasta cinsiyet ve a¤r› aras›ndaki iliﬂki aç›s›ndan
Independent sample T testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda anlaml› bir fark
bulunamad›. (p=0,140)
A¤r› ile aktivite aras›ndaki iliﬂki aç›s›ndan Pearson korelasyon testine göre p
de¤eri 0.001 olarak geldi. Anlaml› bir korelasyon bulundu. r de¤eri -0.284
olarak geldi, negatif korelasyon tespit edildi. A¤r› ile aktivite aras›nda anlaml›
negatif korelasyon mevcut.
Sonuç: Hastan›n a¤r› varl›¤›n›n günlük aktivitelerini negatif yönde etkiledi¤i,
cinsiyetin a¤r› varl›¤› üzerine etkisinin olmad›¤› görüldü. Hastalar›n günlük
aktivitelerini sürdürebilmeleri için a¤r›n›n nedenlerinin araﬂt›r›lmas› ve tedavi
edilmesinin uygun oldu¤u sonucuna var›ld›.

‹lknur Kuyu, ﬁeniz Sevinir
Özel Marmara Diyaliz Merkezi, Bursa
Hemodiyalize (HD) giren diyabetik hastalar›n sürekli e¤itime tabi tutulmas›
durumunda bu hastalarda diyabet regülasyonu, diyabetik yara durumu ve diyabetle
iliﬂkili hastaneye yat›ﬂ s›kl›¤›nda bir de¤iﬂiklik olup olmad›¤›n› saptamak amac›yla
bu çal›ﬂma yap›ld›.
Bu amaçla 13’ü erkek,24’ü kad›n 37 hasta e¤itim grubuna, 16’s› erkek, 20’si
kad›n 36 hasta kontrol grubuna olmak üzere toplam 73 hasta çal›ﬂmaya al›nd›.
Tüm hastalara 20 soruluk e¤itim anket formu, 10 soruluk hasta bilgi formu ve
rutin tetkikler yap›larak veriler oluﬂturuldu. E¤itime al›nan gruba ayda bir düzenli
e¤itim toplant›lar› 6 ay süreyle verildi.
Çal›ﬂman›n sonunda e¤itim grubu (EG) ve kontrol grubunda (KG) glisemi
regülasyonunda, diyabetik yara ortaya ç›k›ﬂ s›kl›¤›nda ve diyabete ba¤l› hastaneye
yat›ﬂ s›kl›¤›nda bir farkl›l›k olup olmad›¤›n› araﬂt›rd›k. EG ve KG’nun demografik
verilerinin uygun olup olmad›¤›n› ki-kare testi ile inceledik. EG ve KG’nin
cinsiyete göre da¤›l›m› (x2(›):.660, p>.05), yaﬂa göre da¤›l›m› (x2(2):.115, p>.05),
diyabet yaﬂlar›na göre da¤›l›mlar› (x2(2):5.102, p>.05), diyaliz yaﬂlar›na göre
(x2(1):.787, p>.05), ö¤renim durumlar›na göre (x2(2):.529, p>.05), sigara
kullan›mlar›na göre (x2(1):2.100, p>.05), diyabetik retinopatiye göre (x2(1):1.144,
p>.05), hastalar›n diyabet konusundaki bilgi durumlar›na göre (x2(1):1.237,
p>.05) de¤erleri ile benzerlik gösteriyordu. Araﬂt›rman›n baﬂ›nda ve sonunda
diyabet yaras› durumlar› hem EG hem de KG’de benzerlik gösteriyordu (x2(1):.372.
p>.05) ve (x2(1):2.022, p>.05). Keza hastaneye yat›ﬂ s›kl›klar› araﬂt›rman›n
baﬂlang›c›nda farkl›l›k göstermez iken (x2(1):.112, p>.05) araﬂt›rman›n sonunda
anlaml› farkl›l›k vard› (x2(1):4.104, p<.05), E¤itimin baﬂ›nda HbA1c de¤erleri
EG’da ortalama 8.28, KG’da ortalama 7.24 olarak bulunmuﬂtur. Ön test olarak
iki grup aras›nda fark anlaml› bulunmuﬂtur (t:3.339, p<.01). Bu di¤er bir de¤iﬂle
e¤itim grubunun e¤itim baﬂlamadan önce HbA1c de¤erinin yani glisemi
ortalamas›n›n kontrol grubundan anlaml› yüksek oldu¤unu göstermektedir.
Bundan dolay› e¤itim sonu her iki grubun sonuçlar› ancova testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Buna göre e¤itimin sonunda EG’nin HbA1c ortalamas› 6.76, KG’nin HbA1c
ortalamas› 8.24 olup gruplar ancova ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aradaki fark anlaml›yd›
(F:92.814, p<.01)
Sonuç olarak; yaﬂ›,cinsiyeti, diyabet yaﬂ›, diyaliz yaﬂ›, ö¤renim durumu, sigara
kullan›m›, diyabetik retinopatisi, diyabetle ilgili bilgi durumu benzeyen EG ve
KG diyaliz hastalar›n›n 6 ayl›k araﬂt›rma sonras› her iki grupta da diyabetik
yarayla karﬂ›laﬂma s›kl›¤›nda de¤iﬂiklik olmad›¤›, ancak hastaneye yatma s›kl›¤›n›n
KG’da anlaml› yüksek oldu¤u keza glisemi regülasyonunu gösteren HbA1c
ortalamas›n›n araﬂt›rman›n sonunda KG’da de¤iﬂmezken EG’da anlaml› düzeyde
azald›¤› saptanm›ﬂt›r.

PS-02
A¤r› Varl›¤›n›n Cinsiyet ve Aktivite ile Olan ‹liﬂkisi
Hüsniye Ferah 1 , Muazzez Ceylan 3 , P›nar Tabki 4 , Gönül Akbulut 1 ,
ﬁükriye Çalmaﬂur1, Abdülkerim Furkan Tamer2, Habib Emre2
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyaliz Merkezi, Erzurum
2
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Erzurum
3
FMC Erzurum Serhat Hemodiyaliz Merkezi, Erzurum
4
Özel Erzurum ﬁifa Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi, Erzurum
Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i tedavi ﬂekillerinden biri de hemodiyalizdir.
Hemodiyalize giren hastalarda çeﬂitli nedenlerle a¤r› olmaktad›r. Biz bu
çal›ﬂmam›zda hemodiyalize giren hastalarda cinsiyet ve aktivite ile a¤r› aras›ndaki
iliﬂkiyi araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Gereç-Yöntem: Erzurum ilinde Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Diyaliz
Merkezi, Özel Erzurum ﬁifa Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi ve FMC Erzurum
Serhat Hemodiyaliz merkezinde tedavi görmekte olan en az üç aydan beri
hemodiyalize giren 137 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. 01.04.2010 ile 30.04.2010
tarihleri aras›nda hastalardan izin al›narak yaﬂam kalitesi ölçe¤i birebir görüﬂme
ile dolduruldu. Hastalar›n sosyo-demografik özellikleri belirlendi. Yaﬂam kalitesi
ölçe¤i, sa¤l›k ve günlük aktiviteler, a¤r› ve duygular›n›z alt ölçe¤inden oluﬂuyordu.
Alt ölçekler ayr› ayr› puanland› ve de¤erlendirmeye al›nd›.
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PS-03
Hemodiyaliz Hastalar›nda Günlük Yaﬂam Aktivitelerini Sürdürmede
Fonksiyonel Yeterlilik Durumu ve Yaﬂam Doyumu
Mukadder Mollao¤lu
Cumhuriyet Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Hemﬂirelik Bölümü, Sivas
Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda fonksiyonel yeterlilik ve yaﬂam doyumu
de¤erlendirmesi hastalar›n evde bak›m gereksinimlerinin planlanmas›nda büyük
önem taﬂ›maktad›r. Çal›ﬂma; hemodiyaliz hastalar›n›n günlük yaﬂam aktivitelerini
sürdürmedeki fonksiyonel yeterlilik durumunu ve yaﬂam doyumunu belirlemek
amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Materyal-Metot: Tan›mlay›c› tipte yap›lan çal›ﬂman›n evrenini, Sivas il
merkezinde bulunan ünitelerde hemodiyaliz uygulanan 112 birey oluﬂturmuﬂtur.
Veriler; araﬂt›rmac›lar taraf›ndan oluﬂturulan anket formu ve Günlük Yaﬂam
Aktiviteleri/Enstrümental Günlük Yaﬂam Aktiviteleri Ölçe¤i (GYA/EGYA) ve
Yaﬂam Doyumu Ölçe¤i ile toplanm›ﬂt›r. ‹statistiksel de¤erlendirmede ki- kare
student -t testi ve korelasyon analizi kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Örneklem grubundaki bireylerin %64.6’s› 51 yaﬂ ve üzerinde, %58.6’s›
kad›n, %40.2’ si okuryazar, %66.3’ü evlidir. %42,4’ü <5 y›ld›r diyaliz tedavisi
alan HD uygulanan bireylerin % 88.5’i haftada 3 ve üstü diyalize girmektedir.
%16.8’sinin günlük yaﬂam aktivitelerini yetersiz düzeyde yapabildi¤i saptanan
çal›ﬂmada erkeklerin (12.82 ± 3.30), kad›nlara (10.34 ± 3.61), göre günlük
yaﬂam aktivitelerini daha yeterli düzeyde yapt›klar› belirlenmiﬂtir (p>0.05). Ayr›ca
ileri yaﬂ ve hastal›k süresi uzun olanlar›n günlük yaﬂam aktivitelerini yetersiz
düzeyde yapt›klar› tespit edilmiﬂtir (p<0.05). Çal›ﬂmaya kat›lan bireylerin günlük
yaﬂam aktivitelerindeki yetersizlikleri incelendi¤inde; en çok ev iﬂleri yapma
(%35.6), al›ﬂveriﬂ yapma (%32.5), ilaçlar›n› içme (%25.2), yemek haz›rlama
(%21.2) ve para idare etme(%18.0) konusunda yetersizlik yaﬂad›klar› belirlenmiﬂtir.
Ortalama yaﬂam doyumu puan› 18.50±6.73 (min:5, max:35) olarak belirlenmiﬂtir.
Günlük Yaﬂam Aktivitelerini sürdürmedeki yeterlilik ile yaﬂam doyumu aras›nda
pozitif yönde anlaml› bir iliﬂki bulunmuﬂtur (r =.365, p<0.01).
Sonuç: Hemodiyaliz, bireylerin günlük yaﬂam aktivitelerini sürdürmedeki
fonksiyonel yeterlili¤ini etkilemektedir. Hemodiyaliz uygulanan bireylerin Günlük
Yaﬂam Aktivitelerini sürdürmedeki ba¤›ms›zl›klar›/yeterlilikleri artt›kça, yaﬂam
doyumlar› artmaktad›r. Hemﬂireler hemodiyaliz uygulanan bireylerin günlük
yaﬂam aktivitelerindeki ba¤›ms›zl›k düzeylerini artt›rmaya yönelik evde bak›m
etkinlikleri kapsam›nda sürdürülecek e¤itim-dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin etkin
sunumuyla hastalar›n fonksiyonel yeterliliklerini ve yaﬂam doyumlar›n› artt›rabilirler.
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PS-04

PS-05

Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Öz Bak›m Gücü Düzeyleri ile
Yaln›zl›k ve Yorgunluk Alg›lar› Aras›ndaki ‹liﬂkinin De¤erlendirilmesi

Yöntem: Yuvalanm›ﬂ vaka-kontrol tipindeki bu çal›ﬂman›n evrenini hemodiyaliz
tedavisi gören 105 hasta, örneklemini ise araﬂt›rman›n s›n›rl›l›klar›na uyan 84
hasta oluﬂturdu. Araﬂt›rmaya baﬂlamadan önce kurumdan ve hastalardan
bilgilendirilmiﬂ onay al›nd›. Hastalara sosyo-demografik özellikleri, biyokimyasal
bulgular› ve antropometrik verileri içeren anket formu uyguland›. Uyku kalitesini
de¤erlendirmek için Pittsburgh uyku kalitesi indeksi, beslenme durumunu
de¤erlendirmek için Türkiye’ye uyarlanm›ﬂ Arizona Food Frequency Questionnaire
kullan›ld›. Analizlerde gruplanm›ﬂ veriler için ki-kare, ba¤›ms›z de¤iﬂkenler için
ba¤›ms›z gruplarda t testi ve uyku kalitesi üzerindeki risk de¤iﬂkenlerini belirlemek
için lojistik regresyon analizinden yararlan›ld›.
Bulgular: Hastalar›n %51,2’sinin uyku kalitesinin kötü, %48,8’inin iyi oldu¤u
belirlendi. Uyku kalitesi kötü olanlar›n yaﬂ ortalamas›n›n 44,0±13,0 iyi olanlar›n
37,4±11,8 y›l oldu¤u ve iki grup aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u belirlendi
(p<0,05). Lojistik regresyon analizinde yaﬂ ve et-sakatat-peynir-yumurta besin
grubu, uyku kalitesi ile iliﬂkili risk faktörleri olarak saptand›. Albümin, prealbümin,
total lenfosit de¤erlerinin uyku kalitesi kötü olanlarda daha düﬂük oldu¤u ve
gruplar aras›nda anlaml› fark oldu¤u belirlendi (p<0,05). Uyku kalitesi kötü
olanlarda, gastrointestinal ﬂikayetlerin (özellikle mide a¤r›s› ve gaz problemi)
daha fazla oldu¤u belirlendi.
Sonuç ve Öneriler: Hastalar›n beslenme durumunun uyku kalitesini etkiledi¤i
sonucuna var›ld›. Bu nedenle hastalar›n beslenme durumunun s›k aral›klarla
de¤erlendirilmesi, protein aç›¤›n›n en k›sa sürede kapat›lmas›, gastrointestinal
ﬂikayetlerin gözard› edilmemesi ve özellikle yaﬂl› hastalar›n uyku sorunlar›
aç›s›ndan desteklenmesi önerilebilir.

Semiha Ak›n1, Kürﬂat Özdilli2, Bihter Öztürk3, Çi¤dem Cinper4, Gülay Yeﬂiltepe5,
Aysun Yerköy5, Zehra Durna1
1
‹stanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemﬂirelik
Yüksekokulu, ‹stanbul
2
Haliç Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, ‹stanbul
3
Özel Nil Metropol Diyaliz Merkezi, ‹stanbul
4
Türk Böbrek Vakf› Ahmet Ermiﬂ Diyaliz Merkezi, ‹stanbul
5
Medicana International ‹stanbul, ‹stanbul
Giriﬂ: Hemodiyaliz tedavisi hastalar›n yaﬂam süresini uzat›rken, yeterli düzeyde
fiziksel, emosyonel ve sosyal, yönden destek alamayan hastalarda sosyal izolasyona,
fonksiyonel durumda ve öz-bak›m gücünde olumsuz etkilenmelere neden olarak
tedaviye uyumu önemli düzeyde azaltabilmektedir. Çal›ﬂman›n amac›: hemodiyaliz
tedavisi alan hastalar›n yorgunluk, öz-bak›m gücü ile yaln›zl›k alg›s›n› de¤erlendirerek
aralar›ndaki iliﬂkiyi belirlemek amac›yla planlanm›ﬂ tan›mlay›c› nitelikte bir
araﬂt›rmad›r.
Gereç-Yöntem: Araﬂt›rma iki hemodiyaliz merkezinde böbrek yetersizli¤i tan›s›
ile hemodiyaliz tedavisi gören hastalar üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rma
örneklemi sa¤l›k durumu görüﬂmeye uygun, araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden,
okuma yazmas› olan ve 18 yaﬂ üzeri iki hemodiyaliz merkezinde tedavisini
sürdüren 325 hastadan oluﬂmaktad›r.
Veri Toplama: Veri toplama aﬂamas› öncesi iki hemodiyaliz merkezinden kurum
izni al›nm›ﬂt›r. Hastalara araﬂt›rma ile ilgili aç›klama yap›larak bilgilendirilmiﬂ
onamlar› al›nm›ﬂt›r. Veriler Hasta Tan›m Formu, Yorgunluk ‹çin Görsel
Benzerlik Skalas›, UCLA Yaln›zl›k Ölçe¤i ve Öz-bak›m Gücü Ölçe¤i kullan›larak
yüz yüze görüﬂme yöntemi ile elde edilmiﬂtir. Araﬂt›rma verileri SPSS (16.0
versiyon) program› ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Yaﬂ ortalamas› x±sd: 55,88±15,56 (Da¤›l›m: 18-91) olan grubun
%51,7’si (n=168) erkek, yaklaﬂ›k üçte biri (%30,5, n=99) hastal›¤› nedeniyle
çal›ﬂmamaktad›r. Örneklemin ortalama hemodiyaliz tedavi süresi (ay) 7,87±7,44
(Da¤›l›m:1-99)’dir. Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda yorgunluk düzeyi
yüksek [Yorgunluk alt boyutu 72,12±20,29 (Da¤›l›m:13-130); enerji alt boyutu
23,88±7,76 (Da¤›l›m:5-50)], öz-bak›m gücünün oldukça düﬂük oldu¤u [x±sd:
87,46±26,43 (Da¤›l›m:22-132)] saptanm›ﬂt›r. Hemodiyaliz tedavisi gören
hastalar›nda yaln›zl›k düzeyi alg›s›n›n yüksek oldu¤u [41,73±7,84 (Da¤›l›m:2374)] saptanm›ﬂt›r. Ölçek puanlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, hemodiyaliz tedavisi gören
hastalarda yaln›zl›k ve yorgunluk düzeyi yükseldikçe bireylerde öz-bak›m gücünün
azald›¤› belirlenmiﬂtir. Yaﬂ artt›kça yaln›zl›k alg›s› ile yorgunluk düzeyinin artt›¤›
ve öz-bak›m gücünün azald›¤› görülmektedir. Erkek hastalarda öz-bak›m gücünün
daha iyi (t= -2,773, p=0,006) oldu¤u ve kendilerini daha enerjik hissettikleri
(t= -2,241, p=0,03) belirlenmiﬂtir. Evli hastalara k›yasla, bekar hastalar Yorgunluk
‹çin Görsel Benzerlik Skalas›’n›n Enerji alt-boyutundan daha yüksek puan
alm›ﬂt›r. E¤itim düzeyi düﬂük, 60 yaﬂ üzeri, gelir düzeyi alg›s› düﬂük, kronik
hastal›¤› olan, hastal›k veya emeklilik vb. nedenlerle çal›ﬂmayan, diyaliz tedavisi
nedeniyle yaﬂam›n›n olumsuz yönde etkilendi¤ini ifade eden, sosyal toplant›lara
kat›lmayan, günlük yaﬂam aktivitelerini yard›m ile yerine getiren bireylerde
yorgunluk düzeyi ve yaln›zl›k alg›s›n›n daha yüksek, öz-bak›m gücünün ise daha
düﬂük oldu¤u belirlenmiﬂtir (p<0,05). Yaln›zl›k alg›s› sa¤l›k kontrollerini düzenli
yapt›rmayan bireylerde istatistiksel olarak anlaml› düzeyde daha yüksek
bulunmuﬂtur.
Sonuç: Böbrek yetersizli¤i nedeni ile hemodiyaliz tedavisi gören hastalar›n
fiziksel, sosyal ve emosyonel yönlerden desteklenmesi hastal›k ve tedavi süreci
nedeniyle ortaya ç›kabilen sosyal izolasyonun azalt›lmas›, yorgunlu¤un kontrolü
ve öz-bak›m gücünün desteklenmesi sürecinde hasta ve aile ile iﬂbirli¤i önem
taﬂ›maktad›r.
PS-05
Hemodiyaliz Hastalar›n›n Beslenme Durumlar› ve Uyku Kalitesi Aras›ndaki
‹liﬂki
Esra Köse1, Nimet Ovayolu2, Meliha Atalay3, Özlem Ovayolu2, Fatma Çelik4,
Ahmet Alper K›yk›m1, Ebru Gök1
1
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Hemodiyaliz Bölümü, Mersin
2
Gaziantep Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Hemﬂirelik Bölümü, Gaziantep
3
Harran Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu, ﬁanl›urfa
4
Dicle Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Diyarbak›r
Giriﬂ-Amaç: Beslenme ve uyku bozuklu¤u, hemodiyaliz hastalar›nda s›k görülen
sorunlardand›r. Konvansiyonel tedavi yöntemleri bu bozukluklar› düzeltmede
yetersiz kald›¤›ndan, uyku bozuklu¤una yol açan faktörlerin izole edilmesi ve
düzeltilmesi uyku kalitesini artt›racakt›r. Bu çal›ﬂmada, hemodiyaliz hastalar›n›n
beslenme durumu ile uyku kalitesi aras›ndaki iliﬂkinin de¤erlendirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r.

PS-06
Diyaliz Tedavisi Alan Çocuk Hastalar›n Okul Devaml›l›¤› ve E¤itim
Düzeylerinin Araﬂt›r›lmas›
Nuray Ci¤erdelen
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Çocuk Nefroloji
Diyaliz Ünitesi, Bursa
Giriﬂ: Periton diyaliz ve hemodiyaliz çocuk hastalar›n›n okul devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas› e¤itimli birer birey olmalar› için önem taﬂ›maktad›r. Diyaliz tedavisinin
baﬂar›l› sürdürülmesinde e¤itimin önemli yeri vard›r. Bu çal›ﬂman›n amac›
periton diyaliz ve hemodiyaliz tedavisi alan hastalar›n e¤itim düzeylerini, okul
devaml›l›¤›n› ve okula gitmeyen hastalar›n gitmemesinde altta yatan faktörleri
araﬂt›rmak istedik.
Yöntem: Çal›ﬂmaya 1997- 2010 Haziran tarihleri aras›nda periton diyaliz ve
hemodiyaliz tedavisi alan toplam 47 okul ça¤›ndaki hastalar al›nd›. Ocak 2010Haziran 2010 tarihleri aras›nda periton diyaliz poliklini¤ine ayl›k kontroller için
gelen hastalara 19 sorudan oluﬂan hasta ve ailelerin e¤itim düzeyleri, diyaliz
uygulamalar›, okul devaml›¤›, okulda karﬂ›laﬂt›¤› problemler, okula gitmeme
nedenleri ve e¤itime neden ara verildi¤ini sorgulayan anket formu uyguland›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n yaﬂ ortalamas› 13,5±4,5 (4- 21 yaﬂ aras›),
diyaliz süresi 51,8±37,7 ay (1- 156 ay aras›) de¤iﬂmekteydi. Periton diyaliz
hastalar›m›z›n 19’u k›z (%40,4 ), 26’si erkek (%55,3) idi. Hemodiyaliz hastalar›m›z›n
yaﬂ ortalamas› 14,6±2,16 (12- 18 yaﬂ aras›) diyaliz süresi 38,1±35 ay (1-74 ay
aras›) de¤iﬂmekteydi. Anket uygulamas› yap›lan 41 periton diyaliz hastas›n›n 22
(%53,6)’si okula devam etmekte iken 19 (%46,3) hasta okula gitmiyordu.
Hemodiyaliz uygulanan 6 hastan›n 4 (%66,6)’ü okula devam ederken 2 (%33,3)’si
okula gitmiyordu. Okula gitmeyen 19 periton diyaliz hastas›n›n anket sonucuna
bak›ld›¤›nda, 13 hastan›n sosyokültürel düzeyinin düﬂük oldu¤u, 6 hastan›n
maddi durumunun okul devaml›l›¤› için yetersiz oldu¤u, 3 hastan›n oturdu¤u
yerde lise olmad›¤›, 3 hastan›n görme kayb› oldu¤u, 1 hasta yürümede zorland›¤›n›,
6 hastan›n hastal›¤›n› bahane etmesinden dolay›, 3 hastan›n okulda baﬂar›s›z
oldu¤u devam›nda okul isteksizli¤i olmas›ndan dolay› okula devam etmedi¤i
saptanm›ﬂt›r. Hemodiyaliz tedavisi alan 2 hastan›n okula gitmeme nedenine
bak›ld›¤›nda 1 hastan›n sosyokültürel düzeyi düﬂük oldu¤u ve maddi durumu
kötü oldu¤u, 1 hasta ise gözleri görmedi¤i ve ihtiyaçlar›nda annesine ba¤›ml›
oldu¤u saptand›.
Sonuç: Diyaliz hastalar›nda okul devams›zl›¤› önemli bir sosyal problemdir.
Diyaliz hastalar›n›n büyük ço¤unlu¤unun okula gitmeme sebebi sosyokültürel
düzeyi düﬂük aile yap›s›na sahip olmalar› ve maddi durumlar›n›n kötü olmas›ndan
kaynakland›¤› saptanm›ﬂt›r. Görme veya iﬂitme kayb› olan hastalar›n baz›lar›
özel e¤itim merkezlerine giderken baz› hasta ailelerinin çocuklar›n›n e¤itimi için
bu tür merkezlere baﬂvurmad›klar› saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n devams›zl›k
nedenlerinin saptanarak buna yönelik çözümler üretmek gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
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PS-07

PS-09

Diyaliz Yeterlili¤inin Öz Bak›m Gücü ve Yaﬂam Kalitesi ile ‹liﬂkisinin
Belirlenmesi

Radiyal veya Brakiyal A-V Fistül Kullanan Hemodiyaliz Hastalar›nda
Kt/V De¤erlerinin ve Görülen Fistül Komplikasyonlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Nurten Kalender1, Nuran Tosun2
1
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2
Gülhane Askeri T›p Akademisi, Hemﬂirelik Yüksek Okulu, ‹ç Hastal›klar›
Hemﬂireli¤i Bilim Dal›, Ankara
Bu çal›ﬂma, kronik böbrek yetmezli¤i olan ve hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda
diyaliz yeterlili¤i ile yaﬂam kalitesi ve öz bak›m gücü aras›ndaki iliﬂkinin belirlenmesi
amac›yla tan›mlay›c› bir çal›ﬂma olarak planlanm›ﬂ ve yürütülmüﬂtür. Araﬂt›rma,
Eylül 2009-May›s 2010 tarihleri aras›nda GATA Nefroloji B.D. ve iki özel
Diyaliz Ünitelerinde yürütülmüﬂtür. Araﬂt›rman›n örneklemini hemodiyaliz
tedavisi alan, araﬂt›rma kriterlerine uyan ve araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden
112 hasta oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak, “Hastalar›n
Sosyo-Demografik ve T›bbi Özelliklerine Yönelik Veri Toplama Formu”, “Diyaliz
Yeterlili¤ini Belirlemede Biyokimyasal ve T›bbi Parametrelere Yönelik Veri
Toplama Formu”, “SF–36 Yaﬂam Kalitesi Ölçe¤i” ve “Öz Bak›m-Gücü Ölçe¤i”
kullan›lm›ﬂt›r. Diyaliz yeterlili¤ini belirlemede kullan›lan Kt/V, URR, kalsiyum,
fosfor, üre, kreatinin, hematokrit, albumin, potasyum düzeyleri ile yaﬂam
kalitesinin baz› alt gruplar› aras›nda anlaml› iliﬂki belirlenmiﬂtir. Diyaliz yeterlili¤ini
belirlemede kullan›lan bu parametreler ile Öz Bak›m Gücü aras›nda anlaml›
bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Diyaliz yeterli¤ini de¤erlendirmede kullan›lan
parametrelerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve hastan›n yaﬂam kalitesine
etkilerinin de¤erlendirilmesi, bu de¤erlendirmeler sonucunda hastan›n en çok
etkilenen yaﬂam kalitesi alt boyutlar›n›n belirlenerek hemﬂirelik bak›m plan›nlar›nda
bu sorunlar›n a¤›rl›kl› olarak ele al›nmas› ve çözümlenmesi önerilmiﬂtir.

PS-08
Sosyal Destek ile A¤r› ve Aktivite Aras›ndaki ‹liﬂki
Hüsniye Ferah1, Muazzez Ceylan3, P›nar Tabki4, Asuman Gündüz Altun1,
Yeliz Karagenç1, Abdülkerim Furkan Tamer2, Habib Emre2
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyaliz Merkezi, Erzurum
2
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Erzurum
3
FMC Erzurum Serhat Hemodiyaliz Merkezi, Erzurum
4
Özel Erzurum ﬁifa Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi, Erzurum
Amaç: Biz bu çal›ﬂmam›zda hemodiyalize giren hastalarda aileden alg›lanan
sosyal destek ile a¤r› ve aktivite aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Gereç-Yöntem: Erzurum ilinde Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Diyaliz
Merkezi, Özel Erzurum ﬁifa Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi ve FMC Erzurum
Serhat Hemodiyaliz merkezinde tedavi görmekte olan en az üç aydan beri
hemodiyalize giren 137 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. 01.04.2010 ile 30.04.2010
tarihleri aras›nda hastalardan izin al›narak yaﬂam kalitesi ölçe¤i ve aileden
alg›lanan sosyal destek ölçe¤i birebir görüﬂme ile dolduruldu. Hastalar›n sosyodemografik özellikleri belirlendi. Yaﬂam kalitesi ölçe¤i, sa¤l›k ve günlük aktiviteler,
a¤r› ve duygular›n›z alt ölçe¤inden oluﬂuyordu. Alt ölçekler ayr› ayr› puanland›
ve de¤erlendirmeye al›nd›. Aileden alg›lanan sosyal destek ölçe¤i 20 sorudan
oluﬂuyordu. De¤erlendirme 0-20 puan aras›ndayd›.
Bulgular: Hastalar›n 75’i erkek, 62’si bayand›. 117’si merkezde,20’si k›rsalda
yaﬂ›yordu. Ortalama diyaliz süresi 65.9 bulundu. Yaﬂ ortalamas› 57.2 ±15.4 idi.
114’ü evli, 8’si bekar, 15’i dul idi. Çal›ﬂmaya al›nanlar›n 65’i ev han›m›, 6’s›
iﬂsiz, 2’si ö¤renci, 43’ü emekli, 2’si memur, 19’u serbest meslek sahibiydi.
Aileden alg›lanan sosyal destek ile yaﬂam kalitesi ölçe¤indeki a¤r› ve aktivite
SPSS paket program› kullan›larak karﬂ›laﬂt›r›ld›. Sosyal destek ile a¤r›
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Pearson korelasyon testine göre p de¤eri 0.03 olarak geldi.
Anlaml› bir korelasyon bulundu. r de¤eri -0.187 olarak geldi, negatif korelasyon
tespit edildi. Sosyal Destek ile a¤r› aras›nda anlaml› negatif korelasyon mevcuttu.
Sosyal destek ile aktivite karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Pearson korelasyon testine göre p
de¤eri 0.001 olarak geldi. Anlaml› bir korelasyon bulundu. r de¤eri 0.284 olarak
geldi, pozitif korelasyon tespit edildi. Sosyal Destek ile aktivite aras›nda anlaml›
pozitif korelasyon mevcuttu.
Sonuç: Aileden alg›lanan sosyal destek düzeyi artt›kça a¤r›n›n azald›¤›, aktivitenin
artt›¤› görülmüﬂtür. Sosyal destek düzeyinin art›r›labilmesi için hastalar›n yak›nlar›
ile görüﬂülüp, bu konuda bilgi verilerek hemodiyalize giren yak›nlar›na destek
olmas› konusunda öneri sunulabilir.
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Esra Yi¤it, Gülcan Canbek, Özlem Kocaip, Zeynep Usta, Mehmet Usta
Özel FMC Uluda¤ Diyaliz Merkezi, Bursa
Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) tan›s› ile hemodiyaliz (HD) program›ndaki
hastalar›n mortalite ve morbiditesi için damar eriﬂim yolu oldukça önemlidir.
Bu nedenle hemodiyalize giren hastalarda damar eriﬂim yolunun sa¤l›kl› bir
ﬂekilde korunmas› hastalar›n yaﬂam kalitesini yükseltir. Bu çal›ﬂmada HD
hastalar›nda en çok tercih edilen önkol (radiyal) ve üstkol (brakiyal) A-V fistüllerin
Kt/V üzerindeki etkisini ve bu fistüllerde görülen komplikasyonlar› araﬂt›rd›k.
Materyal-Metot: Hemodiyaliz ünitemizde düzenli olarak haftada 3 kez günde
4 saat bikarbonatl› HD tedavisi gören randomize seçilmiﬂ 62 hasta (29 erkek,
33 kad›n) çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n verileri retrospektif olarak incelendi.
Hastalar›n tümünde Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) varl›¤›, damarsal eriﬂim
yolu süreleri, yerleﬂimi, komplikasyonlar› ve Kt/V de¤erleri incelendi. Gruplar›n
cinsiyet da¤›l›mlar›, yaﬂlar› ve diyaliz süreleri benzerdi. Hastalar›n 31’u radiyal
fistül (grup 1) kullanmakta ve kullan›m süresi ortalamas› 41,5±4 ayd›. Hastalar›n
31’i ise brakiyal fistül (grup 2) kullanmakta ve kullan›m süresi ortalamas› 46,8±4
ayd›. Grup 1 deki DM hasta say›s› 7 idi. Grup 2 deki DM hasta say›s› 10 idi.
Verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, istatistik yöntemi olarak ki-kare ba¤›ms›zl›k testi
ve Mann Withney U testleri kullan›ld›.
Bulgular: Grup 1 deki hastalar›n Kt/V ortalamas› 1,32±0,04 idi. Grup 2 deki
hastalar›n Kt/V ortalamas› 1,35±0,04 idi. ‹ki grubun Kt/V de¤erleri
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda anlaml› yükseklik ölçülmemiﬂtir (p=0,2).
Grup 1 deki hastalar›n 2’sinde stenoz, 4’ünde anevrizma, 2’sinde stenoz ve
tromboz, 1’inde yetersiz ak›m ve a¤r›, 1’inde tromboz, stenoz ve a¤r›, 1’inde
tromboz, stenoz ve ödem görülmüﬂtür. Bu gruptaki hastalar›n 19’unda ise hiç
komplikasyon görülmemiﬂtir.
Grup 2 deki hastalar›n 3’ünde stenoz, 6’s›nda anevrizma, 2’sinde tromboz,
4’ünde stenoz ve tromboz, 1’inde yetersiz ak›m ve a¤r›, 1’inde karpal tünel
sendromu ve a¤r›, 2’sinde tromboz, stenoz ve a¤r› görülmüﬂtür. Bu gruptaki
hastalar›n 11’inde ise hiç komplikasyon görülmemiﬂtir.
‹ki grubun komplikasyonlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda grup 1 de anlaml› olarak daha
az komplikasyon geliﬂti¤i bulunmuﬂtur (p=0,00).
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda fistül lokalizasyonunun Kt/V üzerinde anlaml› bir fark
bulunmamas›na ra¤men brakial fistüllerde radial fistüllere göre daha fazla
komplikasyon ile karﬂ›laﬂ›ld›¤› görülmüﬂtür. Bizim görüﬂümüz herhangi bir
engel bulunmad›¤› sürece HD hastalar›nda radial fistüller tercih edilmelidir.

PS-10
Yo¤un Bak›m Ünitesinde Renal Replasman Tedavi Uygulamalar›
Nilgün Silay1, G›zem B›rdane2, Zehra Eren2, Gülçin Kantarc›2
1
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Hemﬂirelik Hizmetleri Direktörlü¤ü, ‹stanbul
2
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul
Amaç: Akut böbrek yetmezli¤i (ABY) Yo¤un bak›m hastalar›nda s›k karﬂ›laﬂ›lan
bir komplikasyondur. ABY olan hastalarda Sürekli Renal Replasman tedavi
(SRRT) yöntemleri s›v› ve solüt kontrolünün sa¤lanabilmesi aç›s›ndan aral›kl›
hemodiyalize (AH) göre daha avantajl›d›r. Merkezimizde ABY olan hastalarda
uygulanan renal replasman tedavi yöntemleri olarak; aral›kl› hemodiyaliz (AH),
yavaﬂ düﬂük etkinlikli günlük diyaliz (SLEDD), sürekli veno-venöz hemodiafiltrasyon
(CVVHDF) uygulanmaktad›r. Bu çal›ﬂma ile renal replasman tedavisi (RRT)
alan hastalarda uygulanan hemﬂirelik bak›m› ve komplikasyon olas›l›klar›n›n
de¤erlendirilmesi amaçland›.
Yöntem: Kas›m 2007-May›s 2010 tarihleri aras›nda YBÜ’de RRT uygulanan
toplam 45 hastan›n retrospektif olarak de¤erlendirildi.

20. Ulusal Böbrek Hastal›klar›, Diyaliz ve Transplantasyon Hemﬂireli¤i Kongresi
20th National Congress of Renal Diseases, Dialysis and Transplantation Nursing

TÜRK NEFROLOJ‹, D‹YAL‹Z VE TRANSPLANTASYON HEMﬁ‹REL‹⁄‹ DERNE⁄‹

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

PS-10

PS-12

Bulgular: De¤erlendirmeye dahil edilen 45 hastadan %66.7 erkek, %33.3
kad›n idi. Yaﬂ ortalamas› erkeklerde 65.83±17.05, kad›nlarda 72.47±13.22
bulundu. ABY nedenlerinin hastalara göre da¤›l›m› incelendi¤inde; sepsis
%55.55, malignite ve ba¤l› komplikasyonlar %17.7, nefrotoksisite %22.22,
Karaci¤er yetmezli¤i %4.44 ve multi-organ yetmezli¤i %11.11 olarak belirlendi.
Olgular›n %22.22 Diabetes Mellitus, %26.66 hipertansiyon, %17.7 malignite
eﬂlik eden hastal›klard›. Hastalar›n %31.1’ine AH, %51.1’ine SLEDD ve
%17.8’ine CVVHDF iﬂlemi uyguland›. 23 hastan›n (%55) renal fonksiyonlar›
normale döndü. Tüm hasta grubunda ortalama 20.90 (±17.88) saat RRT
uyguland›. Renal replasman tedavileri s›ras›nda AH uygulanan hastalar›n
%11.11’i, SLEDD uygulanan hastalar›n %20’si ve CVVHDF uygulanan
hastalar›n %8.88’ine antikoagülasyon için heparin uyguland›. Hastalar›n %60’›na
antikoagülasyon uygulanmad›. Hastalarda heparinsiz uygulamalara ra¤men
kateter trombozu görülmedi. Heparinsiz uygulamalarda setlerde p›ht›laﬂma
%6.66 hastada oldu. ABY nedeniyle geçici kateter ile RRT uygulanan hastalara
hergün kateter bak›m› yap›ld›. ‹ﬂlemler süresince hiç bir hastada kateter
enfeksiyonu tespit edilmedi. Heparinsiz uygulamlara ra¤men t›kan›kl›k ve set
de¤iﬂimi gereksinimi oldukça düﬂük bulundu.
Sonuç: Yo¤un bak›m ünitesinde akut renal yetmezlik geliﬂen kronik ve komplike
hastalarda uygulanan hemodiyaliz reçetesi, etkin hemﬂirelik bak›m› ve yak›n
hasta takibi ile hastalar›n konforunun artt›¤› ve RRT’ye ba¤l› komplikasyon
geliﬂiminin engellendi¤i gözlemlendi.

Diyalizat Kaça¤› Olan Olgular›m›z›n ‹rdelenmesi

PS-11
Periton Diyaliz Hastalar›n›n Aileden Alg›lad›klar› Sosyal Destek ile
Günlük Aktiviteler Aras›ndaki ‹liﬂki
Fatma Saatç›1, Hatice Gözübüyük1, Arzu Kaya1, Abdulkerim Furkan Tamer2,
Habib Emre2
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyaliz Merkezi, Erzurum
2
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Erzurum
Amaç: Çal›ﬂma periton diyaliz hastalar›n›n aileden alg›lad›klar› sosyal destek
ile günlük aktiviteler aras›ndaki iliﬂkiyi belirlemek amac›yla yürütülmüﬂtür.
Yöntem: Merkezimizde takip edilen hastalar içinde anketlerimizi doldurmay›
kabul eden 54 hasta çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir. Veriler sosyodemografik özellikleri
belirleyen bir anket, ‘Aileden Al›g›lanan Sosyal Destek Ölçe¤i’, ‘Yaﬂam Kalitesi
Ölçe¤i’ ile elde edilmiﬂtir. Aileden alg›lanan sosyal destek ölçe¤i puanlamas› 020 aras›ndad›r. Yaﬂam kalitesi ölçe¤i; sa¤l›k ve günlük aktiviteler, a¤r› ve
duygular›n›z alt ölçeklerinden oluﬂmaktad›r. Her bir alt ölçek ayr› ayr› de¤erlendirip
puanlanm›ﬂt›r. Sa¤l›k ve günlük aktivite puanlamas› 18-48 aras›ndad›r. Genel
sa¤l›k durumu ve bir y›l önceki durumu dikkate al›nmam›ﬂt›r. Veriler SPSS
paket program› kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Hastalar›n 33’ü bayan, 21’i erkek idi.Yaﬂ ortalamalar› 49.4 bulundu.
Hastalar›n 43’ü evli, 4’ü dul, 7’si bekar idi. 32’si ev han›m›, 2’si iﬂsiz, 3’ü
ö¤renci, 8’i emekli, 6’s› serbest meslek sahibi, 2’si iﬂçi ve 3’ü memurdu. Hastalar›n
aileden alg›lad›klar› sosyal destek puan ortalamalar› 14.9, günlük aktivite puan
ortalamas› ise 28.8 olarak bulunmuﬂtur. Person korelasyon katsay›s› r = -0.07
bulundu. Aieleden alg›lanan sosyal destek ile günlük aktivite aras›nda anlaml›
bir iliﬂki bulunamad›. (p>0.05)
Sonuç: Hastalar›n aileden alg›lad›klar› sosyal deste¤in günlük yap›lan aktivitelere
bir etkisi olmad›¤› görüldü.

Serpil Ekizo¤lu, Derya Topçuo¤lu, Serhat Karada¤, Meltem Gürsu, Zeki Ayd›n,
Sami Uzun, Emel Tatl›, Abdullah ﬁumnu, Savaﬂ Öztürk, Rümeyza Kazanc›o¤lu
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Giriﬂ: Diyalizat kaça¤› (DK), periton diyalizinin (PD) teknik sa¤kal›m› önemli
derecede etkileyen önemli bir non-infeksiyöz komplikasyondur. Risk faktörleri
aras›nda cerrahi yöntemle kateter yerleﬂtirilmesi, yüksek diyalizat hacmi, obezite,
geçirilmiﬂ kar›n ameliyatlar› ve oturar pozisyonda diyaliz yap›lmas› say›labilir.
DK klinikte ultrafiltrasyon yetersizli¤i, kar›n duvar› ve/veya genital bölge ödemi
ve a¤›rl›k art›ﬂ›yla kendini gösterebilir. Tan› klinik bulgular ve/veya radyolojik
incelemelerle konur. Konservatif önlemler (istirahat, yatar pozisyonda düﬂük
diyalizat hacimleriyle diyaliz veya geçici hemodiyaliz) ile DK düzelmezse cerrahi
onar›m gerekebilir. Çal›ﬂmam›zda DK olan hastalar›m›z›n demografik ve klinik
karakteristiklerini inceledik.
Materyal-Metot: Ünitemizde PD tedavisi görmekte olan toplam 132 hasta
aras›ndan diyalizat kaça¤› olan dört hasta (hasta grubu) ile benzer yaﬂ, PD süresi
ve tedavi rejimine sahip dört hasta (kontrol grubu) karﬂ›laﬂt›r›ld›. Hastalar›n öz
geçmiﬂleri, periton diyalizi rejimleri, PD kateteri tak›lma tekni¤i, diyaliz süresi
ve fizik muayene bulgular› sonuçlar› kaydedildi.
Bulgular: Hasta ve kontrol gruplar›ndaki tüm vakalar kad›n olup yaﬂ ortalamalar›
s›ras›yla 50±5.3 ve 53.5±10.8 y›l olarak saptand› (p=0.637). Tüm hastalar SAPD
uyguluyordu. Hastalar›n hiçbirinde geçirilmiﬂ kar›n operasyonu öyküsü yoktu.
Gebelik say›lar› (p=0.356) ve PD süreleri (p=0.851) benzerdi. Tenckoff kateteri,
hasta grubundaki iki hastada cerrahi, di¤er hastalarda ise perkütan yöntemle
tak›lm›ﬂt›. PD baﬂlang›c› s›ras›nda ve son kontrollerindeki vücut kütle indeksi
(VKI) ve vücut yüzey alanlar› (VYA) hasta grubunda daha yüksek olmakla beraber
fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p=0.295 ve p=0.248) (Tablo). DK tüm
hastalar›m›zda kendisini ultrafiltrasyon yetersizli¤i ve kar›n duvar›nda ödem ile
gösterdi. Yap›lan sintigrafik incelemelerde kaçak tespit edilememesine ra¤men
klinik ﬂüphe ile tan› kondu. Hastalar geçici hemodiyaliz kateteri tak›larak üç
hafta hemodiyaliz sonras›nda PD tedavilerine geri döndüler. Uzun dönemde
hasta ve kontrol grubundan birer vaka hemodiyalize; kontrol grubundan bir
hasta ise NIPD program›na geçti.
Tart›ﬂma ve Sonuç: Hastalar›m›zda kateterin cerrahi teknikle tak›lmas› ve
obezite baﬂl›ca risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir. Bu bulgular perkütan teknik
kullanman›n ve obezitenin önlenmesinin önemini vurgulamaktad›r. DK tan›s›nda
klinik bulgular sintigrafik de¤erlendirmeden daha de¤erli bulunmuﬂtur. PD'ye
ara verilmesi kaça¤›n tedavisinde genellikle yeterlidir.
Tablo 1. Gruplarda diyaliz süresi, VKI ve VYA.
Hasta grubu

Kontrol grubu

Bazal VKI (kg/m2)

31.7±4.9

28.3±3.6

Bazal VYA (m2)

1.8±0.2

1.6±0.1

‹lk atak ile PD baﬂlang›c› aras›ndaki süre (ay)

29±24

Son VKI (kg/m2)

33.2±7.4

33.3±5.6

Son VYA (m2)

1.8±0.2

1.7±0.2
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Transfer Set Nas›l De¤iﬂtirilmeli?

Hemodiyaliz Ünitesinde Acil Olarak Hemodiyalize Al›nan Hasta Profilinin
‹ncelenmesi ve Acil Diyaliz Endikasyonlar›n›n Gözden Geçirilmesi

Dönsel Acar Küçüky›lmaz 1 , Türkan ﬁanl› 1 , Zuhal ﬁener 1 , Emine Öney 2 ,
Aynur Demirbaﬂ3, Döne Güç2
1
Akdeniz Ünviversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Periton Diyalizi
Ünitesi, Antalya
2
RTS Antalya Diyaliz Merkezi, Antalya
3
Eczac›baﬂ› Baxter Hast. Ürünleri, Antalya

Filiz Turan, Ece Uysal Kasap, Canan Do¤an, Arzu Öztürk, Türkan Akbaba
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,
Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Üniteleri, ‹stanbul

Giriﬂ: Periton diyalizi yapan hastalar›n transfer setleri kontaminasyon gibi farkl›
bir durum olmad›¤› sürece, hemﬂireleri taraf›ndan y›lda en az iki kez
de¤iﬂtirilmektedir. Merkezlerden al›nan geri bildirimlere göre transfer set
de¤iﬂtirme iﬂlemi farkl›l›k göstermekte. Bazen adaptörün 10-15 dakika aras›nda
betadinle ›slat›larak bekletilmesi, bazen 3-5 dakika aras›nda betadinle ovalanmas›
gibi.
Amaç: En k›sa sürede en etkin de¤iﬂim prosedürünün uygulanmas› için
enfeksiyon aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rma çal›ﬂmas› yapmak. Transfer set de¤iﬂtirme
iﬂlemini standardize etmek,vakit kayb›n› minimuma indirmek ve 3 dakika
betadinle ovalamak ile 15 dakika betadinde bekletmek aras›ndaki enfeksiyon
fark›n› görmek
Yöntem: Çal›ﬂmaya 60 hasta al›nd›. Ayn› koﬂullar alt›nda titanyum adaptörü,
2008-2009 y›llar› aras› 15 dakika betadinde bekletilerek, 2009-2010 y›llar›
aras›nda 3 dakika betadinle ovalayarak transfer setleri de¤iﬂtirildi. Enfeksiyon
yönünden gözlendi. Sonuçlar spss 16 program›nda analiz edildi.
Bulgular: ‹ki yöntem aras›nda enfeksiyon fark› olmad›¤› saptand›.
Sonuç: Hem hasta aç›s›ndan hastanede geçen zaman›n azalt›lmas›, hem de
iﬂlem için ayr›lan sürenin azalt›lmas›yla hemﬂire iﬂgücünün daha efektif kullan›lmas›
sa¤lanm›ﬂt›r. Her iki iﬂlem aras›nda enfeksiyon aç›s›ndan bir fark gözlemlenmedi.
3 dakika betadinle ovalayarak transfer set de¤iﬂtirilebilece¤i sunucuna var›ld›.

Amaç: Çal›ﬂman›n amac›, hemodiyaliz ünitemizde acil olarak diyalize al›nan
hasta profilinin belirlenmesi ve hastalar›n demografik özelliklerini, tan›
da¤›l›mlar›n›, acil diyaliz endikasyonlar›n› ve diyalize al›nma s›kl›¤›n› araﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Hastanemiz Hemodiyaliz Ünitesi’nde Ocak 2009-May›s 2010 tarihleri
aras›nda acil olarak hemodiyalize al›nan 14 yaﬂ›ndan büyük hastalar retrospektif
olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Ocak 2009-May›s 2010 tarihleri aras›nda ünitemizde toplam 229
hastaya acil olarak diyaliz uyguland›. Hastalar›n 96’s› kad›n (%42), 133’ü erkekti
(% 58). Yaﬂ ortalamas› 54 ±15 idi. Hastalar›n 196’s›nda (%86) daha önceden
bilinen kronik böbrek yetersizli¤i mevcuttu. Bu hastalar hipervolemi (%34),
hiperpotasemi (%23), metabolik asidoz (%19) çeﬂitli enfeksiyonlara ba¤l› akut
alevlenmeler (%24) nedeniyle acil olarak diyalize al›nd›.
Hastalar›n 25’ine (%11) akut böbrek yetersizli¤i nedeniyle hemodiyaliz uyguland›.
Hastalar›n dokuzu kad›n, 16’s› erkek; yaﬂ ortalamas› 38±18 idi. Hastalar en az
1-en fazla11 seans diyalize al›nd› (ortalama 3± 1 seans). Akut böbrek yetersizli¤i
nedeniyle diyalize al›nan hastalar›n üçünde h›zl› ilerleyen glomerülonerit (birinde
antiglomerül bazal membran hastal›¤›, birinde Wegener granülomatozu, birinde
sistemik lupus eritematoz) saptand›. Antiglomerül bazal membran hastal›¤›
saptanan hasta regüler hemodiyaliz program›na al›nd›. Bir hastada leptozpiroz
tan›s› kondu. Sekiz hastada hiperpotasemi, alt› hastada ileri evre kalp yetersizli¤ine
ba¤l› dirençli hipervolemi, yedi hastada ürolojik malignitelere, bir hastada multipl
miyeloma ba¤l› obstrüksiyon nedeniyle acil hemodiyaliz uyguland›.
Ayr›ca dört hastada mantar entoksikasyonu, üç hastada lityum entoksikasyonu,
bir hastada alkol entoksikasyonu nedeniyle acil hemoperfüzyon/hemodiyaliz
uyguland› (toplam acil olgular›n %3’ü).
Sonuç: Acil hemodiyaliz uygulanan hastalar›n çok büyük bir ço¤unlu¤unun
önceden kronik böbrek yetersizli¤i tan›s› alm›ﬂ hastalar oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu
hasta grubunun daha dikkatle ve s›k› takip edilerek izlenmesi ve regüler diyaliz
program› için kal›c› damaryollar›n›n açt›r›lmas›, acil diyaliz ihtiyaçlar›n›n
azalmas›n› ve hastalar›n invazif iﬂlemlere daha az maruz kalmas›n› sa¤layacakt›r.

PS-14
Periton Diyaliz Hastalar›n›n Aileden Alg›lad›klar› Sosyal Destek ‹le Yaﬂam
Kalitesi Aras›ndaki ‹liﬂki
Fatma Saatç›1, Hatice Gözübüyük1, Arzu Kaya1, Abdulkerim Furkan Tamer2,
Habib Emre2, Nuray Erdo¤an1
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyaliz Merkezi, Erzurum
2
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Erzurum
Amaç: Çal›ﬂma, periton diyaliz uygulayan hastalar›n aileden alg›lad›klar› sosyal
destek ile yaﬂam kalitesi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymak amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmaya merkezinde takip edilen periton diyalizi hastalar›ndan
anketleri doldurmay› kabul eden, en az 6 ayd›r tedaviyi uygulayan 54 hasta
al›nm›ﬂt›r. Veriler 15 Mart- 5 Haziran 2010 tarihleri aras›nda toplanm›ﬂt›r ve
sosyodemografik özellikleri belirleyen bir anket, ‘Aileden Alg›lanan Sosyal Destek
Ölçe¤i’, ’Yaﬂam Kalitesi Ölçe¤i’ ile elde edilmiﬂtir. Aileden alg›lanan sosyal
destek ölçe¤i puanlamas› 0-20 aras›ndad›r. Yaﬂam kalitesi ölçe¤i puanlamas› 34139 aras›ndad›r. Veriler SPSS paket program›nda t – testi ve korelasyon analizi
kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Hastalar›n 33’ü bayan, 21’i erkek idi. Yaﬂ ortalamalar› 49.4 bulundu.
Hastalar›n 43’ü evli, 4’ü dul, 7’si bekar idi. 32’si ev han›m›, 2’si iﬂsiz, 3’ü
ö¤renci, 8’i emekli, 6’s› serbest meslek sahibi, 2’si iﬂçi ve 3’ü memurdu. Hastalar›n
aileden alg›lad›klar› sosyal destek puan ortalamalar› 14.9, yaﬂam kalitesi puan
ortalamas› 83 olarak bulunmuﬂtur. Pearson korelasyon katsay›s› r = -0.068
bulundu. Aileden alg›lad›klar› sosyal destek ile yaﬂam kalitesi aras›nda anlaml›
bir iliﬂki bulunamad›. (p>0.05)
Sonuç: Hastalar›n aileden alg›lad›klar› sosyal deste¤in yaﬂam kalitesi üzerine
bir etkisi olmad›¤› görüldü.
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PS-16
Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi: Dört Y›ll›k Kronik Periton Diyalizi
Deneyimi
Leyla Ünal, Hakan Erdo¤an
Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Nefroloji Klini¤i, Çocuk Diyaliz Ünitesi, Bursa
Giriﬂ-Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i olan çocukluklarda renal replasman
tedavileri aras›nda periton diyalizi önemli bir tedavi seçene¤idir. Bu çal›ﬂmada,
dört y›ldan beri faaliyet gösteren merkezimizde izlenen olgular de¤erlendirilmiﬂtir.
Gereç-Yöntem: Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Periton Diyalizi merkezinde
ﬁubat 2006’dan beri izlenen 9 hasta (3 Erkek, 6 k›z) retrospektif olarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Tüm olgulara çift keçeli “Swan Neck curled” kateter tak›lm›ﬂt›r.
Kateterler 7 olguya Perkütan yöntemle taraf›m›zdan tak›l›rken, 2 yaﬂ›n alt›nda
olan 2 olguya omentektomi de yap›larak cerrahi yöntemle Çocuk Cerrahlar›
taraf›ndan tak›lm›ﬂt›r.
Sonuçlar: Takip edilen olgular›n yaﬂ da¤›l›m› 1,5-14 yaﬂ aras›nda olup, yaﬂ
ortalamas› 9,72±5,62 y›l olarak bulunmuﬂtur. ‹zlem süreleri 1 ay ile 4 y›l aras›nda
de¤iﬂmekte olup ortalama izlem süreleri 1,93±1,47 y›ld›r. Kronik böbrek yetmezli¤i
(KBY) nedeni olarak olgular›n 4’ünde reflü nefropatisi, 1’inde kronik piyelonefrit,
1’inde primer hiperoksalüri, 1’inde renal displazi, 1’inde polikistik böbrek
hastal›¤› ve 1’inde kronik hepatik fibrozis saptanm›ﬂt›r. 7 olguya aletli periton
diyalizi (APD), 2 olguya ise sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanm›ﬂt›r.
2 hastada 1’er peritonit ata¤› saptanm›ﬂt›r. Peritonit oran› 103,5 hasta ay›nda
1 peritonit ata¤› olarak saptanm›ﬂt›r. En s›k peritonit d›ﬂ› komplikasyon drenaj
problemidir. Bu nedenle 3 hastaya kateter revizyonu yap›lm›ﬂt›r. 2 hasta da ise
inguinal herni saptanm›ﬂ ve bu olgular opere edilmiﬂtir.
Tart›ﬂma: Bir çocuk nefrolo¤u ve 1 periton diyaliz hemﬂiresi ile faaliyet gösteren
merkezimizde peritonit oran› literatüre göre düﬂük olarak bulunmuﬂtur. Bunda
hasta say›s›n›n az olmas›n›n önemli oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Ancak bu tarz butik
merkezlerin artmas›, özellikle yüksek hasta say›s› ile çal›ﬂan merkezlerin hasta
say›s›n› azalt›p, dolayl› olarak bu merkezlerde de peritonit oranlar›n› azaltaca¤›
düﬂünülmüﬂtür.
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PS-17

PS-18

Diyaliz Hastalar›nda Sosyal Uyumun De¤erlendirilmesi

Çal›ﬂma popülasyonu toplamda 795 hasta aras›ndan seçilen 15 hastadan
oluﬂmaktad›r. Bu hastalar›n klinik kay›tlar› incelenerek, primer hastal›k, fungal
peritonit öncesinde SAPD’nin süresi, mevcut risk faktörleri, etkenler, tedavi
stratejileri ve hastalar›n sonuçlar› ile ilgili veriler kaydedilmiﬂtir. ‹statistiksel
analiz SPSS 13.0 program› ile yap›lm›ﬂt›r. Say›sal de¤erler ortalama±standart
sapma ﬂeklinde verilmiﬂtir.
SDBY nedenleri; 2 hastada Diyabetik Nefropati, 2 hastada Polikistik Böbrek,
3 hastada Hipertansif Nefroskleroz ve 3 hastada ise Kronik Glomerülonefrit
olarak gözlenmiﬂtir. Fungal peritonit ata¤›na kadar olan diyaliz süresi 41.14 ay
idi. 8 hastada Fungal peritonit ilk peritonit epizodu olarak bulunmuﬂ, sadece
5 hastada geçmiﬂ yo¤un antibiyoterapi belgelenmiﬂtir. Belirlenen etkenler; 6
hastada Candida albicans, 8 hastada non-Candida Albicans ve 1 hastada ise
Aspergillus fumigatus tur. Hastalar›n PD kateterleri ç›kar›lm›ﬂ ve 7 hastaya
fluconazol IV verilmiﬂtir; hastalardan 5’ine ambisome verilirken 3 hasta ise en
az 3 hafta süreyle her iki tedaviyi de alm›ﬂt›r. ‹ki hastada hastanede ölmüﬂ, di¤er
hastalar ise hemodiyaliz tedavisine yönlendirilmiﬂtir.
Fungal peritonit yüksek morbidite ve mortalite ile iliﬂkili seyrek bir
komplikasyondur. %13’lük küçük hasta grubunda dahi hastalarda mortalite
görülmektedir. Bu nedenle, mümkün olan en k›sa sürede antifungal tedaviye
baﬂlanmas›n›n yan› s›ra kateterin de ç›kar›lmas› gerekmektedir.

Sema Zengin1, Aysun Aybal Kutlugün2, Mustafa Ar›c›2
1
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Sosyal Hizmet Uzman›, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji, Ankara
Giriﬂ ve Amaçlar: Bu araﬂt›rman›n amac› Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri
Diyaliz Ünitesi’nde sürekli tedavi gören hastalar›n sosyal uyum ile aile iliﬂkileri
düzeylerini Hacettepe Kiﬂilik Envanterinin ilgili bölümlerini kullanarak ölçmek
ve de¤erlendirmek; elde edilen verilerin sosyodemografik ve hastal›kla ilgili
özelliklerle iliﬂkilerini belirlemektir.
Metodlar: Araﬂt›rmaya Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde takip edilen ve
ankete kat›lmay› kabul eden hemodiyaliz (40 hasta) ve periton diyalizi (7 hasta)
hastalar› al›nd›. Yap›lan ankette sosyal iliﬂkiler ve aile iliﬂkileri toplam 100 puan
üzerinden hesaplanm›ﬂ ve skorlar› 70 ve üzeri olan hastalar sosyal uyum ve aile
iliﬂkileri düzeyleri iyi olarak adland›r›ld›. Sosyal uyum skorunu etkileyen faktörler
gözden geçirildi.
Sonuçlar: Çal›ﬂmaya kat›lan hastalar›n (27 kad›n, 20 erkek) yaﬂ ortalamas›
46.6±16.8’ dir. Diyaliz yaﬂlar› 0.5 y›l ile 24 y›l aras›nda de¤iﬂmektedir. Hastalar›n
%31.9’u ilkokul, %1.6’s› ortaokul, %25.5’i lise ve %31.9’u üniversite mezunudur.
47 hastan›n 22’sinin evdeki gelire katk›s› yoktur. Emekli olan ve/veya çal›ﬂmayan
hasta oran› %70.2’dir. Tüm grubun ortalama (±s.sapma) sosyal iliﬂkiler ve aile
iliﬂkileri skorlar› s›ras›yla 68.5±17 ve 85.1±14.7 olarak bulunmuﬂtur.
Sosyal uyum düzeyinin cinsiyet, medeni durum, çal›ﬂma durumu, gelire katk›,
transplantasyon öyküsü ve diyaliz tipi de¤iﬂkenlerinden ba¤›ms›z oldu¤u görüldü.
Hastalar›n e¤itim durumu sosyal uyum için önemli bir de¤iﬂken olup e¤itim
düzeyi artt›kça istenen düzeyde sosyal uyuma ulaﬂan hasta say›s› artmaktayd›.
‹yi arkadaﬂl›k iliﬂkilerine sahip hastalar›n sosyal skorlar› daha yüksek tespit edildi
(73.5±16.5 vs 63.0±15.5; p<0.05). Sosyal skor ile diyaliz yaﬂ› aras›nda anlaml›
iliﬂki bulundu. Diyaliz yaﬂ› daha büyük hastalar›n sosyal uyum düzeyleri yüksek
oldu¤u tespit edildi. Diyaliz yaﬂ› 3 y›l ve alt›nda olan hastalar›n ortalama sosyal
skorunun, diyaliz yaﬂ› 3 y›l›n üzerinde olanlara göre anlaml› düzeyde düﬂük
oldu¤u görüldü (58.5±19 vs 73.5±14; p<0,05). Çevresindeki insanlar›n diyaliz
tedavisi hakk›nda bilgi sahibi oldu¤unu düﬂünme ile sosyal skor aras›nda (+)
yönde anlaml› say›labilecek düzeyde iliﬂki vard›. Çevresindeki bireylerin diyaliz
tedavisi hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›n› düﬂünen hastalar›n sosyal skorlar›n›n
daha düﬂük oldu¤u gözlendi.
Aile iliﬂki skorlar› düﬂük olan hastalar›n hiçbirinin sosyal skorunun yüksek
olmad›¤› belirlendi. Aile iliﬂki düzeyi ile di¤er de¤iﬂkenler aras›nda anlaml›
düzeyde ba¤›nt› saptanamad›.
Diyaliz hastalar›n›n tedavisi ekip çal›ﬂmas› gerektiren bir tedavi olup, hastalar›n
sosyal uyumlar›n›n tespit edilmesi ve uyumu art›rmaya yönelik giriﬂimlerde
bulunulmas› tedavi kalitesini art›rabilir.

PS-18
Periton Diyalizi Hastalar›nda Mantar Peritoniti S›kl›¤›
Gülbahar Kirikçi 1 , Sevel Do¤an 1 , Semra Bozfakio¤lu 1 , Müﬂerref Albaz 2 ,
Çetin Özener2, Rukiye Dolgun3, Mine Besler3, Serpil Ekiz4, Derya Topçuo¤lu4,
Rümeyza Kazanc›o¤lu4
1
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3
Istanbul E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Diyaliz Ünitesi, ‹stanbul
4
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
Fungal peritonit, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi uygulayan
hastalarda ciddi bir komplikasyondur. Bu çal›ﬂmada, 2000 ile 2010 y›l› aras›nda
fungal peritoniti olan SAPD hastalar›nda klinik bulgular ve bu hastalar›n tedavisi
retrospektif olarak de¤erlendirilmektedir.

PS-19
Yard›mc› Varl›¤›n›n Yaﬂam Üzerine Etkisi
Fatma Saatç›1, Hatice Gözübüyük1, Arzu Kaya1, Abdulkerim Furkan Tamer2,
Habib Emre2
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyaliz Merkezi, Erzurum
2
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Klini¤i, Erzurum
Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i tedavilerinden biri olan periton diyalizi
genelde hasta taraf›ndan uygulan›r. Fakat hastalar›n bir k›sm› günlük iﬂlerini
ve tedavilerini ailelerinin deste¤iyle yürütmektedir. Bu çal›ﬂmada bak›m›nda
yard›mc› olan hastalar ile kendi bak›m›n› yapan hastalar aras›nda; günlük aktivite,
aileden alg›lad›klar› sosyal destek, yaﬂam kalitesi, a¤r› ve diyaliz süresi ile olan
iliﬂkilerini araﬂt›rd›k.
Yöntem: Çal›ﬂmaya merkezimizde takip edilen hastalar içinde anketlerimizi
doldurmay› kabul eden, en az 6 ay periton diyaliz uygulayan hastalar dahil edildi.
Veriler sosyodemografik özellikleri belirleyen bir anket, ‘Aileden Al›g›lanan
Sosyal Destek Ölçe¤i’, ’Yaﬂam Kalitesi Ölçe¤i’ ile elde edilmiﬂtir. ‘Yaﬂam Kalitesi
Ölçe¤i’; ‘Sa¤l›¤›n›z ve Günlük Aktiviteler’, ‘A¤r›’ ve ‘Duygular›n›z’ alt ölçeklerinden
oluﬂuyordu. Alt ölçekler ayr› puanland›r›ld› ve de¤erlendirildi. Verilerin
de¤erlendirilmesinde t- testi ve korelasyon analizi kullan›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Kendi bak›m›n› yapan 9, yard›mc›s› olan 45, toplam 54 hasta çal›ﬂmaya
al›nd›.Yard›mc›s› olan hastalar›n diyaliz süresi 37.27± 26.25, kendi bak›m›n›
yapan hastalar›n diyaliz süresi 43.66±27.49 olarak bulundu. Kendi bak›m›n›
yapan hastalar›n, yard›mc›s› olan hastalara göre diyaliz sürelerinin daha uzun
oldu¤u görüldü ama istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark yoktu Yard›mc›s› olan
hastalarda; günlük aktiviteleri ve aileden alg›lanan sosyal destek düzeyi yard›mc›s›
olmayanlara göre daha yüksek bulunmas›na ra¤men istatistiksel aç›dan aralar›nda
anlaml› bir iliﬂki yoktu (p> 0.05). Kendi bak›m›n› yapan hastalarda a¤r› ve yaﬂam
kalitesi düzeyi yard›mc›s› olan hastalara göre yüksek ç›kmas›na ra¤men aralar›nda
istatistiksel aç›dan anlaml› iliﬂki bulunamad›. (p>0.05)
Sonuç: Bakt›¤›m›z bu parametrelerdeki istatistiksel aç›dan anlaml› iliﬂki
bulunamad›. Böyle bir çal›ﬂmay› çok merkezli ve fazla hasta say›s› ile yap›lmas›n›n
uygun olaca¤› sonucuna var›ld›.
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PS-20

PS-22

Kronik Periton Diyalizinin Tek Akci¤eri Olan Bir Hastada Baﬂar›l› Bir
ﬁekilde Uzun Süre Uygulanmas›

Bu bildiri yazar(lar›) taraf›ndan geri çekilmiﬂtir.

Mine Çevik, Ramazan Ulu, ‹rem Pembegül Yi¤it, Hüseyin Çeliker, Ayhan Do¤ukan
F›rat Üniversitesi Periton Diyalizi Ünitesi, Elaz›¤
28 yaﬂ›nda kad›n hasta, 11 yaﬂ›nda kronik glomerulonefrite ba¤l› son dönem
böbrek yetmezli¤i nedeniyle hemodiyalize baﬂland›. 9 y›ll›k hemodiyaliz tedavisi
sonras›nda kendi iste¤i ile periton diyalizine baﬂlanan hastada dental apse sonras›
pnömoni ve sa¤da ampiyem geliﬂti. Uygun drenaj ve antibiyoterapiye ra¤men
düzelme olmayan hastaya 01.04.2002’de sa¤ pnömektomi uyguland›.
Bu dönemde; Dianeal %2.27 1x1500 cc, % 1.36 3x1500cc kullanan hastaya
04.01.2002’de %2.27 yerine extraneal eklendi. Takipleri boyunca fosfor, kalsiyum
ve parathormon düzeyleri KDOQI klavuzunda belirlenen hedef aral›kta seyretti.
Hastada herhangi bir solunum s›k›nt›s› olmamas›na ra¤men 09.08.2007’de
sosyal nedenlerden dolay› aletli periton diyaliz tedavisine geçildi. Halen aletli
periton diyalizine devam eden hastan›n yap›lan son kontrollerinde; Hb: 8.63
gr/dl, hematokrit: % 23.7, WBC: 13.000/mm3, üre: 67 mg/dl, kreatinin:
5.4mg/dl, Na: 133 meq/L, K: 2.7 meq/L, fosfor: 2.3 mg/dl, kalsiyum 8.8
mg/dl: albümin: 3.3 gr/dl ve solunum fonksiyon testi normal s›n›rlarda idi.
Arteriyel kan gaz› incelemesi normal ( PH: 7.37,HCO3: 23 mmol/L, PCO2:
41 mmHg) saptand›. Transtorasik ekokardiyografide; kalp boﬂluklar› normal
olup, pulmoner arter bas›nc› 33mm/Hg olarak ölçüldü.
Kan bas›nc› 90/50 mm/Hg, anürik olan hastan›n UF/gün: 700 cc olmaktad›r.
Sonuç olarak; hastada bir akci¤er olmas›na ra¤men 9 y›ld›r SADP/ APD
uygulanmas› herhangi bir solunumsal probleme yol açmam›ﬂt›r. Bu hastada
pulmoner hipertansiyon geliﬂmemesinin nedenlerinden biri kalsiyum, fosfor
ve parathormon metabolizmas›n›n s›k› ﬂekilde kontrol edilmesi olabilir. Tek
akci¤erli hastalarda da periton diyalizi uzun y›llar güvenle uygulanabilir.

PS-21
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulayan Bir Hastada ‹kodekstrin
Hipersensitivitesi
Asl›han Y›ld›z Y›lmaz, ‹rem Pembegül Yi¤it, Ramazan Ulu, Mine Çevik,
Nevzat Gözel, Ayhan Do¤ukan
F›rat Üniversitesi Hastanesi Periton Ünitesi, Elaz›¤
Giriﬂ: ‹kodekstrin periton diyalizinde kullan›lan ozmotik bir ajand›r. Kullan›m›
ile birlikte alerjik cilt bulgular› tan›mlanm›ﬂt›r. Bu vakada ikodekstrine ba¤l› cilt
hipersensitivitesi geliﬂen bir bayan hasta sunulmuﬂtur.
Olgu: 17 yaﬂ›nda kad›n hastaya kronik glomerülonefrite ba¤l› kronik böbrek
yetmezli¤i nedeniyle Aral›k 2009’da günde 4 kez 1.36% glukozlu 2000 cc periton
diyalizi solusyonu sürekli ayaktan periton diyalizine baﬂland›. Hastadaki periton
glukoz yükünü azaltmak için klini¤imizin yaklaﬂ›m› olarak 5 Ocak 2010 tarihinde
hastan›n tedavisi 3 kez 1.36% glukozlu, 1 kez ikodekstrin 2000 cc olarak yeniden
düzenlendi. Tedaviye baﬂlad›ktan beﬂ gün sonra avuç içi, ayak taban›, yüz ve
alt ekstremitelerinde kaﬂ›nt› ve yayg›n ürtikeryal döküntüleri oluﬂtu. Hastan›n
öyküsünde daha önce penisilin kullan›m›na ba¤l› alerjisi oldu¤u ö¤renildi.
‹kodekstrin kesilerek antihistaminik baﬂland› ve cilt lezyonlar› 3 gün sonra
düzeldi. 15 gün sonra hasta diyaliz nedeniyle yeterli uyuyamad›¤› için kendisi
tekrar ikodekstrin baﬂlad› ve hastada 5 gün sonra kaﬂ›nt› ve döküntüler oluﬂtu.
Döküntüler ikodekstrinin kesilmesi ile 1 hafta içinde tekrar düzeldi. ‹kodekstrine
ba¤l› hipersensitivite birkaç vakada bildirilmiﬂtir. Bu vakalarda da bizim vakam›zda
oldu¤u gibi dermatolojik reaksiyonlar s›n›rl› ve ikodekstrinin kesilmesi ile
kendili¤inden düzelmiﬂtir.
Sonuç: Sürekli ayaktan periton diyalizi yapan hastalarda ikodekstrin kullan›m›
alerjik reaksiyonlardan sorumludur.
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