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KONGRE BİLİMSEL KURULU
Dr. Harun Akar
Dr. Fehmi Akçiçek
Dr. Beril Akman
Dr. Emel Akoğlu
Dr. Tekin Akpolat
Dr. M. Rıza Altıparmak
Dr. Kadriye Altok
Dr. Bülent Altun
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Nurol Arık
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Erkin Ark
Dr. Rezzan Ataman
Dr. Kenan Ateş
Dr. Bilge Aygen
Dr. Mehmet Deniz Aylı
Dr. Mustafa Balal
Dr. Musa Bali
Dr. Ali Başçı
Dr. Zerrin Bicik
Dr. Mediha Boran
Dr. Semra Bozfakioğlu
Dr. Necla Buyan
Dr. Kuddusi Cengiz
Dr. Mustafa Cirit
Dr. Alphan Cura
Dr. Kayser Çağlar
Dr. Ülkem Çakır
Dr. Taner Çamsarı
Dr. Caner Çavdar
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Ramazan Çetinkaya
Dr. Turan Çolak
Dr. Murat Çolakoğlu
Dr. Fatih Dede
Dr. Serap Demir
Dr. Erkan Dervişoğlu
Dr. Kamil Dilek
Dr. Ekrem Doğan
Dr. Ayhan Doğukan
Dr. Neval Duman
Dr. Murat Duranay
Dr. Belda Dursun
Dr. Ruhan Düşünsel
Dr. Tevfik Ecder
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Dr. Yakup Ekmekçi
Dr. Bülent Erbay
Dr. Yunus Erdem
Dr. İhsan Ergün
Dr. Reha Erkoç
Dr. Yasemin Erten
Dr. A. Ergun Ertuğ
Dr. Şehsuvar Ertürk
Dr. Fevzi Ersoy
Dr. Mustafa Güllülü
Dr. Ali İhsan Günal
Dr. Galip Güz
Dr. Mehmet Horoz
Dr. Ali Kemal Kadiroğlu
Dr. Serdar Kahvecioğlu
Dr. Betül Kalender
Dr. Gülçin Kantarcı
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Tuncer Karpuzoğlu
Dr. Mansur Kayataş
Dr. Kübra Kaynar
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Kenan Keven
Dr. Ahmet Alper Kıykım
Dr. Mehmet Koç
Dr. Sim Kutlay
Dr. Gökhan Nergizoğlu
Dr. Hasan Micozkadıoğlu
Dr. Sevgi Mir
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Yusuf Oğuz
Dr. Ercan Ok
Dr. Oktay Oymak
Dr. Ayşe Öner
Dr. Nurhan Özdemir
Dr. Çetin Özener
Dr. Gülsüm Özkan
Dr. Saime Paydaş
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Ayla San
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Dr. Yılmaz Selçuk
Dr. Kamil Serdengeçti
Dr. Lale Sever
Dr. Mehmet Şükrü Sever

Dr. Neslihan Seyrek
Dr. Siren Sezer
Dr. M. Tuğrul Sezer
Dr. Mehmet Soydan
Dr. Aykut Sifil
Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Garip Şahin
Dr. İdris Şahin
Dr. Sevgi Şahin
Dr. Gülizar Manga Şahin
Dr. Saniye Şen
Dr. Şule Şengül
Dr. Hülya Taşkapan
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Zeki Tonbul
Dr. Dilek Torun
Dr. Hüseyin Töz
Dr. Serhan Tuğlular
Dr. Emre Tutal
Dr. Yaşar Tülbek
Dr. Süleyman Türk
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Celalettin Usalan
Dr. Murat Üre
Dr. Abdulgaffar Vural
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Gülşen Yakupoğlu
Dr. Ünal Yasavul
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. Müjdat Yenicesu
Dr. Yavuz Yeniçerioğlu
Dr. Mehdi Yeksan
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Mahmut İlker Yılmaz
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Şeref Rahmi Yılmaz
Dr. Zeki Yılmaz
Dr. Mustafa Yurtkuran
Dr. Şeref Yüksel
Dr. Ayşegül Zümrütdal
*İsimler soyisme göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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KONUŞMACILAR
Dr. Ahmet Temizhan
Dr. Aydın Türkmen
Dr. Ayhan Doğukan
Dr. Aykut Sifil
Dr. Bülent Altun
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Cenk Yücel Bilen
Dr. Devrim Akıncı
Dr. Giray Kabakçı
Dr. Gökhan Nergizoğlu
Dr. Gülay Aşçı
Dr. Harun Akar
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Dr. Hülya Taşkapan
Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. İhsan Ergün
Dr. Kenan Keven
Dr. Levent Şahiner
Dr. Mehmet Kanbay
Dr. Mehmet Koç

Dr. Mehmet Tekin Akpolat
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Mustafa Cankurtaran
Dr. Mustafa Güllülü
Dr. Müjdat Yenicesu
Dr. Nedim Yılmaz Selçuk
Dr. Nurhan Özdemir
Dr. Oktay Oymak
Dr. Rahmi Yılmaz
Dr. Sedat Üstündağ
Dr. Sinan Aydoğdu
Dr. Sverre Erik Kjeldsen
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Taylan Kav
Dr. Tevfik Ecder
Dr. Ülver Derici
Dr. Yunus Erdem
Dr. Zerrin Bicik
Dr. Zübeyde Serhan Tuğlular

OTURUM BAŞKANLARI
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Ali Başçı
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Ayla San
Dr. Deniz Aylı
Dr. Elif Arı
Dr. Ercan Ok
Dr. Eyüp Koç
Dr. Fatma Ayerden Ebinç
Dr. Fevzi Ersoy
Dr. Gülay Kadıoğlu Koçak
Dr. Gülsüm Özkan
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Hadim Akoğlu
Dr. Hüseyin Çeliker
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. İdris Şahin
Dr. Kamil Dilek
Dr. Kenan Ateş
Dr. Kenan Turgutalp
Dr. Kübra Kaynar
Dr. Mahmut Yavuz

Dr. Mansur Kayataş
Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Musa Bali
Dr. Necla Buyan
Dr. Neval Duman
Dr. Nurol Arık
Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Dr. Rahmi Yılmaz
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Dr. Rüya Mutluay
Dr. Rüya Özelsancak
Dr. Sabahat Ecder
Dr. Saime Paydaş
Dr. Semra Bozfakioğlu
Dr. Seyhun Kürşat
Dr. Soner Duman
Dr. Şükrü Ulusoy
Dr. Taner Çamsarı
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Yunus Erdem
Dr. Zeki Tonbul

*İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.
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KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR
Abbvie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Abbott Laboratuvarları İth. İhr. ve Ltd. Şti.
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A. Ş.
Adeka İlaç Sanayi ve Tic. A. Ş.
Alexion İlaç Tic. Ltd. Şti.
Ali Raif İlaç Sanayi A. Ş.
AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Berk Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Boehringer Ingelheim İlaç Tic A.S.
Daiichi-Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti.
Dem İlaç San. ve Tic. A. Ş.
Deva Holding A. Ş.
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A. Ş
Fresenius Medikal Hizmetler A. Ş.
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A. Ş.
İ.E. Ulagay İlaç San. Türk A. Ş.
İlko İlaç San. ve Tic. A. Ş.
Lilly İlaç Tic. Ltd. Şti.
Mesitaş Medikal Sanayi İç ve Dış Tic. A. Ş.
Merck Sharp Dohme İlaç Ltd. Şti.
Nobel İlaç San. ve Tic. A. Ş.
Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A. Ş.
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd.
Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Recordati İlaç San. Tic. A. Ş.
Sanofi İlaçları Ltd. Şti.
Sanovel İlaç San. Tic. A. Ş.
Santa Farma İlaç San. A. Ş.
Sasan Sağlık Malzelemleri Üretim ve Pazarlama A. Ş.
Servier İlaç ve Araştırma A. Ş
Shire İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Vem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
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HİPERTANSİYON
VE BöBREK KONGRESİ
HASTALIKLARI

BİLİMSEL PROGRAM

12 MAYIS 2016 PERŞEMBE
SAAT

SALON A

08:45-09:00

AÇILIŞ
Dr. Yunus Erdem

09:00-09:45

KONFERANS

Kan Basıncı Tedavisinde Hedefler Yine Değişiyor mu?
Oturum Başkanları: Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Turgay Arınsoy
09:00-09:30 Yeni çalışmalar hipertansiyon kılavuzlarında tedavi
hedeflerini değiştirecek mi?
Dr. Bülent Altun
09:30-09:45 Tartışma
Tartışmacılar: Dr. Giray Kabakçı, Dr. Tevfik Ecder
09:45-10:15
10:15-11:00

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanları: Dr. Hadim Akoğlu, Dr. Elif Arı (PS 001-PS 032)
SALON A

SALON B

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

Hipertansiyon Tedavisinde 60 Yaş Bir Kriter midir?
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başçı, Dr. Meltem Pekpak
10:15-10:30 Kanıt yokken 60 yaş altı hastaları nasıl tedavi
ediyoruz?
Dr. Sverre Erik Kjeldsen
10:30-10:45 60 yaş üstünde tedavi farklı mıdır?
Dr. Mustafa Cankurtaran
10:45-11:00 Tartışma
Tartışmacılar: Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Aykut Sifil

Diyaliz Pratiğinde Anemiye Klinik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Saime Paydaş
10:15-10:30 Demir tedavisinde temel prensipler, güncel
yaklaşımlar
Dr. Harun Akar
10:30-10:45 ESA tedavisinde temel prensipler, güncel
yaklaşımlar
Dr. Ayhan Doğukan

11:00-11:15

ARA

11:15-12:00

SALON A
UYDU SEMPOZYUM

Beta Blokerler ve Diüretikler : Monoterapi mi ? Kombinasyon mu ?
Konuşmacılar: Dr. Giray Kabakçı, Dr. Mustafa Arıcı



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



ÖĞLE YEMEĞİ

SALON A

SALON B

KONFERANS

KONFERANS

Su ve Sağlık Oturumu: Ne Kadar Su İçelim?

Diyalizde Kemik Mineral Bozuklukları:
Diyetten D Vitamini Tedavisine Olan Yolculuk

Oturum Başkanları: Dr. Semra Bozfakioğlu
Dr. Hüseyin Çeliker
Konuşmacı: Dr. Sedat Üstündağ

Oturum Başkanı: Dr. Soner Duman
Konuşmacı: Dr. Hülya Taşkapan

14:00-14:15

ARA

14:15-15:00

SALON A
UYDU SEMPOZYUM
Ah Demeyin VAH Deyin
Konuşmacılar: Dr. Tevfik Ecder, Dr. Mustafa Arıcı

15:00-15:30
8

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanları: Dr. Kenan Turgutalp, Dr. Sabahat Ecder (PS 033-PS 064)
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12 MAYIS 2016 PERŞEMBE
SALON A

SALON B

BİLİMSEL PROGRAM

15:30-16:30

SEMPOZYUM

Nefroloji Pratiğinde Biyolojik Tedaviler
Oturum Başkanları: Dr. Ercan Ok, Dr. Oğuz Söylemezoğlu
15:30-15:55 Glomerüler Hastalıklarda
Dr. Kenan Keven
15:55-16:15 FMF ve Amiloidozda
Dr. Rahmi Yılmaz
16:15-16:30 Tartışma
Tartışmacılar: Dr. Serhan Tuğlular, Dr. İbrahim Karayaylalı

16:30-17:40

SALON A

SALON B

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Dr. Deniz Aylı, Dr. Gülsüm Özkan
SS-01 Periton Diyalizi Hastalarında Ghrelin Düzeyi
SS-02 Rutin Hemodiyalize Giren Hastaların Acil Hemodiyaliz
İhtiyacının Değerlendirilmesi: 2 Yıllık Retrospektif Tek
Merkez Çalışması
SS-03 Diyaliz modalitelerinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan
etkisi
SS-04 Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalarında Fabry Hastalığı
Sıklığının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli TURKFAB
Çalışması Sonuçları
SS-05 Periton diyalizi hastalarında arteriyel sertliğin uyku ve
yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkisi
SS-06 Planlanmamış hemodiyalize yol açan nedenler ve
olguların seyri

Oturum Başkanları: Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Rüya Mutluay
SS-09 Yeni tanı Esansiyel Hipertansiyon hastalarında
dolaşımdaki Midkine düzeyi; Perindopril’in Midkine
düzeyi üzerine etkisi
SS-10 Non dipper hipertansiyon ile serum neutrophil gelatinaseassociated lipocalin (NGAL) düzeyleri arasındaki ilişki
SS-11 Kalp Yetersizliğine Eşlik Eden Hipertansiyonun Kalp
yetersizliği Yönetimi ve Prognozu Üzerine Etkileri –
Ulusal, Çok merkezli TREAT-HF Çalışmasından Sonuçlar
SS-12 Hipertansif hastalarda kan basıncı örneği ile pre-diyabet
arasındaki ilişki
SS-13 Hastanın Günlük Ne Kadar Tuz Tükettiğini Bilmesi Tuz
Tüketimini Azaltır mı?

SS-14 Hipertansif Kalp Yetersizliği Hastalarında Sosyoekonomik
Durumun Tuz Diyetine Uyum ile İlişkisi –Ulusal, Çok
SS-07 Tip 2 diyabetik hastalarda serum rezistin konsantrasyonu
merkezli TREAT-HF Çalışmasından Sonuçlar
ile kronik böbrek hastalığı, mikrovasküler komplikasyon,
inflamasyon, insulin direnci ve obesite arasındaki ilişkinin SS-15 Hipertansif Hastalarda Ürik Asit Düzeylerinin İncelenmesi
değerlendirilmesi
ve Tedavinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi
SS-08 The Relationship between Serum Albumin Level and
Non-dipper pattern in Newly Diagnosed Hypertension
patients
19:00-21:00



SS-16 Hipertansiyonlu Hastaların Renal Arterlerinin
Değerlendirilmesinde Inflow Inversion Recovery
(Inhance) tekniği kullanılarak yapılan Non-kontrast MR
Anjiografinin değeri

AKŞAM YEMEĞİ
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BİLİMSEL PROGRAM

13 MAYIS 2016 CUMA
SAAT

SALON A

09:00-09:45

SEMPOZYUM

Böbrek Hastasında Diyabeti Nasıl Tedavi Edelim?
Oturum Başkanları: Dr. Kamil Dilek, Dr. Fevzi Ersoy
09:00-09:15 Kronik böbrek evre 3 ve 4’te diyabet
Dr. Mehmet Koç
09:15-09:30 Kronik böbrek evre 5 ve diyalizde diyabet
Dr. Siren Sezer
09:30-09:45 Tartışma
Tartışmacılar: Dr. Müjdat Yenicesu, Dr. Zerrin Bicik

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

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanları: Dr. Eyüp Koç, Dr. Fatma Ayerden Ebinç (PS 065-PS 097)
SALON A

SALON B

KONFERANS

KONFERANS

Hipertansiyon Tedavisinde Diüretikler:
Yeni Çalışmalar Yeni Açılımlar

Trombotik Mikroanjiyopatiye Klinik Yaklaşım

Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Ali Rıza Odabaş
Konuşmacı: Dr. Ülver Derici

Oturum Başkanları: Dr. Necla Buyan
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Konuşmacı: Dr. Aydın Türkmen

11:00-11:15

ARA

11:15-12:00

SALON A
UYDU SEMPOZYUM

Hipertansiyonda En Farklı Olgular Eşliğinde Güncel Hedefler
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacılar: Dr. Enver Atalar, Dr. Şükrü Ulusoy



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

ÖĞLE YEMEĞİ



SALON A

SALON B

KONFERANS

KONFERANS

Kan Basıncı Ölçümü ve İzlemi: Klinik, Ev, Ambulatuar

Böbrek Taş Hastalığı

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Konuşmacı: Dr. Tekin Akpolat

Oturum Başkanı: Dr. Kenan Ateş
Konuşmacı: Dr. Cenk Yücel Bilen

14:00-14:15

ARA

14:15-15:00

SALON A
UYDU SEMPOZYUM

Trajenta ile Zorlu Diyabet Yolunda Sağlam Başlangıç
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Göksun Ayvaz
15:00-15:30
10

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanları: Dr. Gülay Kadıoğlu Koçak, Dr. Rüya Özelsancak (PS 098-PS 129)
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13 MAYIS 2016 CUMA
SALON A

SALON B

SEMPOZYUM

Kalp Yetmezliği:
Kardiyolog Ne Yapsın? Nefrolog Ne Yapsın?
Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Zeki Tonbul
15:30-15:55 Kalp yetmezliğine kardiyolog bakışı
Dr. Ahmet Temizhan
15:55-16:15 Kalp yetmezliğine nefrolog bakışı
Dr. Gülay Aşçı
16:15-16:30 Tartışma
Tartışmacılar: Dr. Oktay Oymak, Dr. Nurhan Özdemir
16:30-17:40

SALON A

SALON B

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. Mansur Kayataş, Dr. Kübra Kaynar
SS-17 Böbrek Nakli Sonrası Enkapsüle Sklerozan Peritonit
Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dr. İdris Şahin, Dr. Rahmi Yılmaz
SS-25 Kanserli Hastalarda Sisplatinle İlişkili Nefrotoksisitenin
Önlenmesinde Teofilinin Etkinliği

SS-18 Aile Hekimlerinin Kan Basıncı Ölçümü ve Cihazları
Hakkındaki Farkındalığı

SS-26 Diyabetik nefropatili hastalarda soluble Klotho, FGF23 ve
albuminüri arasındaki ilişki

SS-19 Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında Tanı ve Tedavide
Potansiyel Yeni Bir Biyomarkır Olarak Mir-125b

SS-27 Sigara kullanımı erken evre otozomal dominant polikistik
böbrek hastalığında vasküler değişiklikleri hızlandırır

SS-20 Metotreksat ile tubuler hasar oluşturulmuş sıçanlarda
aminofilin ve adenozinin tubul hasarı üzerine etkisi

SS-28 Üremik Hastalarda SCUBE 1 düzeyi yüksekmidir?

SS-21 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Egzersiz
Sonrası Kalp Hızındaki Düzelmenin Değerlendirilmesi
SS-22 Renal resistive indeks’in hafif orta böbrek yetersizliği olan
koroner arter hastalarında hastalık şiddetini belirlemedeki
yeri
SS-23 Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Erektil
Disfonksiyon İle Asimetrik Dimetilarginin Düzeyleri İlişkisi
SS-24 Deneysel diyabetik nefropati modelinde renal doku
anjiotensin II düzeyleri oksidatif dna hasarı ile pozitif
koreledir.
19:00-20:30
20:30



BİLİMSEL PROGRAM

15:30-16:30

SS-29 Kronik Böbrek Hastalığı ve Son Dönem Böbrek Hastalığı
Olan Hastalarda Hepsidin Düzeyi Ölçümü
SS-30 Egzersizin indüklediği hipertansiyon hastalarının sol
ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının speckle
tracking ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
SS-31 Ünilateral Üreteral Obstrüksiyonda Renal Histopatoloji ve
oksidatif Stres Parametrelerine Octreotide’in Etkisi
SS-32 Hemodiyaliz Hastalarında Serum Fetuin A Seviyesi ile
Fetuin Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki

AKŞAM YEMEĞİ



ÖDÜL TÖRENİ & GALA GECESİ
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14 MAYIS 2016 CUMARTESİ
SAAT

SALON A

09:00-10:00

SEMPOZYUM

Antihipertansif İlaç Tedavisinde Yan Etkiler
Oturum Başkanları: Dr. Itır Yeğenağa, Dr. Nurol Arık
09:00-09:15 Diüretikler-Beta Blokerler
Dr. Bülent Tokgöz
09:15-09:30 Renin-Anjiyotensin Aldosteron Sistem Blokerleri
Dr. Sinan Aydoğdu
09:30-09:45 Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Diğer
Antihipertansifler
Dr. Levent Şahiner
09:45-10:00 Tartışma
Tartışmacılar: Dr. Gökhan Nergizoğlu, Dr. Nedim Selçuk
10:00-10:30
10:30-11:00

ARA
SALON A

SALON B

KONFERANS

KONFERANS

Preeklampside Nefroloji Yaklaşımı: Tanı ve Tedavi

Örnek Vakalarla Böbrek Hastalarında Girişimsel
Radyoloji Uygulamaları
Oturum Başkanları: Dr. Alaattin Yıldız
Konuşmacı: Dr. Devrim Akıncı

Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman
Konuşmacı: Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
11:00-11:15

ARA

11:15-12:00

SALON A
UYDU SEMPOZYUM

Farklı Bir Dihidropiridin Toplantısı
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Mustafa Arıcı



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

ÖĞLE YEMEĞİ


SALON B

SALON A
SEMPOZYUM

Bağırsaklar, Mikroplar, Hipertansiyon ve Böbrek
Oturum Başkanları: Dr. Musa Bali, Dr. Ahmet Uğur Yalçın
13:30-13:50 İntestinal mikrobiata nedir? Ne yapar?
Dr. Taylan Kav
13:50-14:10 Intestinal mikrobiata, hipertansiyon ve böbrek
Dr. İhsan Ergün
14:10-14:30 Biz tuz yesek ama bağırsaklarımız içeri almasa
olur mu?
Dr. Mehmet Kanbay
19:00-21:00
12
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15 MAYIS 2016 PAZAR
SALON A

09:00-10:00

KONFERANS

Akılcı ilaç Kullanımı-Akılcı Antihipertansif Uygulamalar
Oturum Başkanı: Dr. Şükrü Ulusoy
Konuşmacı: Dr. Mustafa Arıcı

BİLİMSEL PROGRAM
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SS-001
Periton Diyalizi Hastalarında Ghrelin Düzeyi
Sibel Gökçay Bek,
Necmi Eren, Adnan Batman, Berna Üstüner
Kocaeli Universite Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, İzmit
AMAÇ: Grelin, en fazla mide fundusunda salgılanan iştah artırıcı ve büyüme
hormonu salgılatıcı etkisi olan bir hormondur. Bu çalışmada periton diyaliz
programında olan hastalarda serum grelin düzeyleri ölçülerek hastaların
beslenme durumları, depresif semptomları, klinik ve laboratuar belirteçleriyle olan ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 87 periton diyalizi (PD) hastası alındı.
Hastaların serum grelin düzeyleri, demografik ve laboratuvar verileri değerlendirildi. Beck depresyon ölçeği ve malnütrisyon inflamasyon skoru (MIS)
tüm hastalara uygulandı; grelin ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama serum grelin düzeyi 7.66±4.20 pg/ml olarak ölçüldü, bu değer literatürde sağlıklı bireyler için raporlanan değerden yüksek
olduğu saptandı. Grelin düzeyleri ile VKI, MIS ve Beck depresyon skorları
arasında anlamlı ilişki tespit edilemedi. Beck depresyon ölçeği kullanılarak
değerlendirilen hastaların, depresif bulguları ile serum grelin düzeyi arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi. Amino asit içeren solüsyon kullanan hastaların ortalama serum grelin düzeyleri kullanmayanlara göre daha yüksek
bulundu (p:0.004). İkodekstrin içeren periton diyaliz solüsyonu kullanan
hasta grubunun ortalama serum grelin düzeylerinin kullanmayanlara göre
daha yüksek olduğu bulundu (p:0.02).
SONUÇ: Serum grelin düzeyi, PD hastalarında yükselmektedir. Serum grelin düzeyini etkileyen birden fazla parametre bulunmaktadır. Kendi içinde
homojen dağılım gösteren ve çoğunluğunun VKI yüksek olan hasta grubumuzda grelin ile malnutrisyon, depresif bulguları, VKI ve diğer laboratuvar
belirteçleri arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Grelin,Kronik Böbrek Hastalığı, Malnutrisyon

SS-002
Rutin Hemodiyalize Giren Hastaların Acil Hemodiyaliz İhtiyacının
Değerlendirilmesi: 2 Yıllık Retrospektif Tek Merkez Çalışması
Semih Gülle1, Mustafa Yıldırım1, Burak Karakaş1, Mehmet Tanrısev2,
Mustafa Arif Demir2, Harun Akar1
1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir
AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastaların acil hemodiyalize (HD) alınması morbidite ve mortaliteyi ciddi oranda artırmaktadır.
Çalışmamızda rutin HD programında olan hastaların acil HD endikasyonlarını sorgulamayı, kalıcı kateteri ve arteriyovenöz fistülü (AVF) olan hastaların
özelliklerini sorgulamayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Kasım 2013 - Kasım 2015 tarihleri arasında, hastanemiz acil servisine başvurusunun ardından acil HD’e alınan 18 yaş üstü
242 hastanın verileri, geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastların sosyodemografik özellikleri, komorbid hastalıkları kayıt edilmiştir. Dış merkezden
HD amacı ile sevk edilen hastalar, fazla ilaç ve toksik madde alımı olan ve
yoğun bakım ünitelerinde HD’e alınan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 21-89 yaş arası 122 ‘si (% 50,4) erkek, 120’si
(%49,6) kadın 242 hasta dahil edilmiştir. Ortalama yaş 61,4 yıldır. Hastaların %47,1’inde DM, %63,1’inde hipertansiyon (HT), %33’ünde kalp yetmezliği (KY), %17,3’ünde KOAH tanısı saptanmıştır. Hastaların acil servise
geliş şikayetleri sıklığına göre nefes darlığı (%38,02), bulantı-kusma (%20
,25), serebrovasküler olay (SVO) (%7,02), kateter ilişkili sorunlar ( %6,19),
göğüs ağrısı (%5,78) ve diğer nedenler olarak saptandı. Hastaların 132’sinde (%55) AV fistül, 110’unda (%45) kalıcı tünelli kateter saptandı. AV fistül
ve kateter ile HD’e giren hasta grupları arasında cinsiyet, DM, HT,KY ve
KOAH tanıları açısından istatistiksel bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Hastaların %93’ü haftada 3 kez HD’e girmekte ve HD’siz gün sayısı da en sık
% 47,5 ile 2 gün olarak bulundu. AV fistülü olan hastalar ile kalıcı kateteri
olan hasta grupları arasında anlamlı istatistiki fark saptanmadı (p =0,543)
Hastaların ortalama HD’e girme süresi 37,6 ay olarak bulundu. Hastaların
115 (%47,5)’i rutin HD gününde acil servise başvurmuştur. 55 (%22,7)
hastanın rutin HD gününden bir gün sonra, 35 (%14,5) hastanın da HD
seansını en az bir kez atladıktan sora acil servise başvurduğu gözlenmiştir.
Kateter ve AV fistülü olan hasta grupları arasında HD’siz gün sayısı açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,543). Her iki grup arasında yaş
ile birlikte kalıcı tünelli kateter kullanımı artmış olarak saptanmakla birlikte
(p<0,01), ortalama HD’e girme süresi AV fistülü olan hastalarda daha uzun
ve istatistiki olarak anlamlı saptanmıştır (p<0,01).
SONUÇ: SDBY nedeni ile HD’e giren hastalarda acil servise başvuru oranı
ve 1 yıllık mortalite diğer ülkelere göre ciddi oranda yüksektir. Çalışmamızda acil HD’e alınan rutin HD hastalarında kateter kullanımı genel ortalamaya
göre çok yüksek bulunmuştur. HD yeterliliğinin değerlendirilmesi, damar
erişim problemlerinin sorgulanması ve düzenli nefrolog takibi çok önemlidir. Bu hastalardaki acil HD durumunu değerlendirmek ve iyileştirmek için
yeni tedbirler geliştirmek için daha geniş kapsamlı ve prospektif çalışmalara
ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, arteriyovenöz fistül, hemodiyaliz yeterliliği
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Ramazan Ulu1, Nevzat Gözel2, İrem Pembegül Yiğit3, Zeki Kemeç1,
Kader Aksoy4, Orhan Doğdu5, Ayhan Doğukan1
1

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ

2

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim dalı, Elazığ

3

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya

4

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı

5

Hastaların acil servise başvurularında anamnez formuna ilk yazılan şikayetler esas
alınmıştır.
Tablo 1 - Acil hemodiyalize alınan hastaların demografik verileri ve acil hemodiyaliz endikasyonları.

Parametreler

AV fistülü olan
hastalar
(n=132)
(Ort±SS)

Kalıcı tünelli
Kateteri olan
hastalar
(n=110)
(Ort±SS)

Toplam

P değeri

Yaş (yıl)

58,5±16,2

64,9±14,8

61.40±
15.9

<0,001

60/72 (%55)

60/50 (%45)

120/122

0,020

HD Süresi (ay)

46,2±35

26,7±16,6

37.59±
33.09

<0,001

Hipertansiyon

82 (%33,8)

71 (%29,3)

153
(%63,1)

0,064

Diyabet

53 (%21,9)

61 (%25,2)

114
(%47,1)

0,197

KOAH

16 (%6,6)

26 (%10,7)

42
(%17,3)

0,018

Kalp Yetmezliği

38 (%15,7)

42 (%17,3)

80 (%33)

0,393

HD’siz gün sayısı

2,46±0,96

2,35±1

2,41±1

0,543

Son 1 yıldaki acil
HD sayısı (hasta
başına/yıl)

2,06±1,1

2,09±1

2,07±1

0,908

Acil HD Endikasyonu

(n=132)
(%)

(n=110)
(%)

Toplam

P değeri

Hipervolemi

48 (%19,8)

29 ( %12)

77
(%31,8)

Hiperkalemi

29 (%12)

26 (%10,7)

55
(%22,7)

Üremik bulgular

26 (%10,7)

25 (%10,3)

51 (%21)

Metabolik Asidoz

22 (%9,1)

24 (%10,1)

46
(%19,2)

Cinsiyet
(K/E n,%)

13 (%
5,2)
Pearson Correlation Test - Spearman’s rho Test r: Korelasyon Katsayısı,
SS:Standart sapma, **p<0.01 *p<0.05, KOAH: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı
Diğer

7 (%2,8)

6 (%2,4)

Elazığ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Elazığ
Diyaliz teknolojilerindeki gelişmelere rağmen son dönem böbrek yetmezliği
hastalarında mortalite oranları normal popülasyona göre 10-15 kat daha
fazladır ve bu ölümlerin yarısı kardiyovasküler olaylardan olmaktadır. Kalp
hızı otonomik sinir sistemi tarafından sempatik ve parasempatik impulslarla düzenlenmektedir ve stres varlığında değişebilen doğal bir değişkenliğe
sahiptir. Diyaliz hastalarında kalp hızı değişkenliği (KHD) ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmamızda farklı diyaliz yöntemlerinin KHD parametrelerinden olan SDNN (normal R-R aralıklarının standart deviasyonu)
ve parasempatik aktivitenin göstergesi olan pNN50 (arka arkaya gelen ve
50 msn geçen normal sinüs uyarılarının saat başına düşen ortalama sayısı)
üzerine olan etkisini araştırdık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmaya 18 hemodiyaliz ve 12 periton diyalizi
olmak üzere 30 gönüllü hasta ve 28 sağlıklı birey kontrol grubu olmak üzere toplam 58 kişi dâhil edildi. Hemodiyaliz hastalarına interdiyalitik günde,
periton diyalizi hastalarına ise herhangi bir günde 24 saatlik EKG kaydı yapılarak SDNN ve pNN50 parametreleri değerlendirmeye alınmıştır.
SONUÇLAR: Hasta gurubunda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF)
%51.5±5.5 iken kontrol grubunda 56.1±2.6, p<0.001 idi. Kalp hızı değişkenliği parametreleri olan SDNN ve PNN50 değerleri ise sırasıyla hasta ve
kontrol grubunda 95.4±31.5, 127.5±38.8 ve 8.3±6.1, 16±9 idi p<0.01 (Tablo 1). Alt grup analizlerinde hemodiyaliz ve periton diyalizi grubunda SDNN
ve pNN50 değerleri 90.7±32, 102.5±30.8, p=0.332; 8.6±6.3, 7.8±6, p=0.71
olarak bulundu. Parathormon (PTH) ve SDNN ilişkisi incelendiğinde zayıf
bir korelasyon bulundu, p: 0,04, r: 0.388.
TARTIŞMA: Azalmış KHD’nin miyokard enfaktüsü sonrasında artmış mortalite ile birlikte olduğu bilinmektedir. Aynı durumun kronik hemodiyaliz
hastalarında da geçerli olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Diyaliz modalitelerinin KHD üzerine etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar sınırlı sayıda ve
sonuçlar çelişkilidir. Dursun ve ark., kardiyak otonomik disfonksiyonu düzeltmede sürekli ayaktan periton diyalizinin (SAPD) hemodiyalize göre daha
iyi olduğunu belirttikleri çalışmalarında muhtemel mekanizmanın SAPD
uygulamasında elde edilen daha iyi hemodinamik stabilitenin olduğunu ileri
sürmüşlerdir.
Çalışmamızda diyaliz grubunda kontrol grubuna göre sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve KHD parametrelerinden olan SDNN ve pNN50 değerleri
anlamlı bir şekilde düşük bulundu (tablo 2). Bu durum literatür bilgisi ile
uyumlu idi. Çalışmamızın sonucu, diyaliz hastalarında görülen ani kardiyak
ölümlerin patogenezinde azalmış KHD’nin rol aldığı tezi ile uyumludur. Ancak iki diyaliz modalitesi arasında KHD açısından bir fark yoktu. PTH yüksekliğinin de KHD ile zayıf bir ilişkisinin olduğu görüldü.
Sonuç olarak çalışmamız, KHD’ nin diyaliz hastalarında azaldığını, ancak
KHD üzerine hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinin etkisinin farklı olmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalp hızı değişkenliği, Hemodiyaliz, periton diyalizi
Grupların hemoglobin ve kardiyak indexleri
Değişken

Diyaliz
(n=30)

Kontrol
(n=28)

P değeri

LVEF, %

51.5±5.5

56.1±2.6

<0.001

Hb

11.2±1.4

12.5±1.2

<0.001

Htc

33.1±3.9

37.3±3.6

<0.001

SDNN

95.4±31.5

127.5±38.8

0.001

PNN50

8.3±6.1

16±9

<0.001

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-003
Diyaliz modalitelerinin kalp hızı değişkenliği üzerine olan etkisi

Şekil 1 - Hastaların acil servise başvurularında ilk şikayetleri

Data expressed mean ± SD
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SS-004
Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalarında Fabry Hastalığı Sıklığının
Değerlendirilmesi: Çok Merkezli TURKFAB Çalışması Sonuçları
Kültigin Türkmen1, Aydın Güçlü2, Garip Şahin3, İsmail Koçyiğit4,
Levent Demirtaş5, Fatih Mehmet Erdur1, Erkan Şengül6, Oktay Özkan7,
Habib Emre8, Faruk Hilmi Turgut9, Hilmi Umut Ünal10, Murat Karaman10,
Cengizhan Açıkel10, Mahmut İlker Yılmaz10
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Konya
2
Ahi Evran Üniversitesi, Nefroloji BD, Kırşehir
3
Osmangazi Üniversitesi, Nefroloji BD, Eskişehir
4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Kayseri
5
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları AD, Erzincan
6
Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji BD, Kocaeli
7
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji BD, İstanbul
8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Van
9
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Hatay
10
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji BD, Ankara

saptanan erkek hastaların 6’sında cornea verticillata, hipo-anhidrozis, sırt
ve bel bölgesinde angiokeratomlar, sıcak/soğuk intoleransı ve gram cinsinden proteinüri mevcuttu. Proteinüri ile başvuran 3 erkek hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Vakaların ışık mikroskopisinde oil-red boyası ile glomeruler
lipid vakuoller saptanırken elektron mikroskopisinde tipik Zebra cisimleri ve
miyelin figüreler saptandı (Şekil 1 ). 11 FH’sından 6 erkek hastaya almakta
oldukları RAS blokajına ek olarak agalsidaz alfa, 1 erkek hastaya agalsidaz
beta enzim replasman tedavisi (ERT) başlandı. 4 kadın hastanın herhangi
bir klinik şikayeti ve biyokimyasal patolojik bulgusu olmaması nedeniyle
ERT başlanmadı ve 6 aylık takiplere alındı. FH’larından ERT tedavisi verilen
7 erkek hastanın 6 aylık takip sonrasında proteinürisi belirgin olarak azaldı.
ERT verilen hiçbir hastada anti-agalsidaz antikoru saptanmadı.
TARTIŞMA: Ülkemizde KBH bulunan hastalar arasında FH sanıldığı gibi
seyrek değildir. Nedeni bilinmeyen kreatinin yüksekliği, proteinüri, hematüri
ve FMF semptomları olup FMF gen mutasyonu negatif saptanan hastalarda
Fabry hastalığı düşünülerek öncelikle göz, kalp ve SSS muayenesi yapılmasını ve böbrek biyopsisi yapılarak patologların FH konusunda uyarılmasını
önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Fabry hastalığı, Kronik böbrek hastalığı, proteinüri,
enzim replasman tedavisi
Figür 1

GİRİŞ: Fabry hastalığının (FH) toplumumuzda hangi belirtileri vererek
kendisini gösterdiğini ve ne sıklıkla görüldüğünü ortaya koyan bir çalışma
bulunmamaktadır. Çalışmamızda kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda Fabry hastalığı sıklığını saptamak ve bu hastaları izlem altına alarak
mevcut böbrek hastalığının progresyonunun ne olduğu ve verilecek olan
tedavi ile progresyondaki değişimin ne yönde olacağı konusunda bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya toplam 6 bölge (Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu) ve 10 merkezden
hemodiyaliz ve periton diyaliz tedavisi almayan evre 1-5 KBH olan 321 hasta çalışmaya alındı. KBH tanısı için 2012 yılında yayınlanan KDIGO kılavuzunda yapılan GFR ve 24 saatlik proteinüri hesaplaması tanımlamaları esas
alındı ve olguların rutin fizik muayene ve biyokimyasal tetkikleri yapılarak
kayıt altına alındı. Uygun istatistiksel analizler yapıldı.
SONUÇLAR: 321 KBH hastasından toplam 11 hastada (%3.41) FH tespit
edildi. FH tespit edilen hastaların demografik ve biyokimyasal verileri sırasıyla tablo 1’de gösterildi. 11 FH’sının 7’si erkek 4’ü kadın hastalardı. FH

İndeks vakanın (Vaka 1) böbrek biyopsisinde elektron mikroskopisinde Zebra
görünümü

Tablo 1
Hasta
Cinsiyet/Yaş Ana Semptomatoloji
No
1&

29/E

2*

35/E

3

31/E

4

25/E

5*

49/E

6

28/E

7
8

55/K
30/K

9

53/K

10

45/K

11

71/E

Serum
Kreatinin
(mg/dL)

Başlangıç
eGFR (ml/dak/1.73 α-galaktozidaz A
Proteinüri (g/
m2)
düzeyi
gün)

Mutasyon

ERT
(doz)

5 ay ERT sonrası proteinüri
(g/gün)

0.89

5.6

101

0.9

p.N34H

10

1.6

1.08

0.08

77.8

1.1

p.N34H

9

0.1

1.17

2.2

72

1.4

p.N34H

10

1.46

1.04

1.4

87

1.3

p.N34H

10

1.1

0.78

0.2

105

1.1

p.358deIE

8

0.2

HT, Cornea verticillata,
katarakt, Angiokeratom, 0.74
hematüri

0.2

125

1.2

p.N34H

10

0.1

0.81
0.57

0.19
0.26

73
124

2.5
2.4

p.N34H
p.N34H

-

0.07
-

0.68

0.31

90

2.2

p.N34H

-

-

0.82

0.13

75

0.8

p.F229V

-

-

2.7

2.76

23

0.7

p.F229V

14

1.5

Fizik muayene bulgusu

Anhidrozis, karın ağrısı,
sıcak/soğuk intoleransı
Anhidrozis, karın ağrısı,
sıcak/soğuk intoleransı
Anhidrozis, karın ağrısı,
sıcak/soğuk intoleransı
Anhidrozis, karın ağrısı,
sıcak/soğuk intoleransı
Vertigo,
işitme azlığı, yaygın
kemik ağrısı, hipohidroz
egzersiz intoleransı, Hipohidrozis, karın ağrısı,
sıcak/soğuk intoleransı,
akroparestezi
Yorgunluk, vertigo,
tinnitus
Anhidrozis, sıcak/soğuk
intoleransı, akroparestezi

Cornea verticillata, katarakt, Angiokeratom
Cornea verticillata, katarakt, Angiokeratom
Cornea verticillata, katarakt, Angiokeratom
Cornea verticillata, katarakt, Angiokeratom
Cornea verticillata,
katarakt,
SVO, SVH

Cornea verticillata
Cornea verticillata, katarakt, angiokeratom
Cornea verticillata, katarakt, Angiokeratom

Fabry hastalığı saptanan hastaların özellikleri &: İndeks vaka, *: Renal transplantlı hasta
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Necmi Eren1, Fatih Ballı2, Betül Kalender Gönüllü1, Itır Yeğenağa1
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2

Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), son dönem böbrek hastalarında
(SDBH) morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Son yıllarda elde
edilen verilerle geleneksel olmayan risk faktörlerinin de KBH’da hızlanmış
ateroskleroz ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. Arteriyel sertliğin (AS)
artması, KBH’da tanımlanmış geleneksel olmayan risk faktörlerinden biridir.
Renal replasman tedavisi (RRT) gören hastalarda uyku ve yaşam kalitesinin bozulduğunu, depresyon ve anksiyete sıklığının arttığını gösteren birçok
çalışma vardır. Uyku süresinin kısa ya da uzun olması ve bozulmuş uyku
kalitesi çeşitli çalışmalarda kardiyovasküler olaylar ile ilişkilendirilmiştir.
Anksiyete bozukluğu olan kişilerde de AS artmış olarak bulunmuştur. Bu
çalışmada periton diyalizi (PD) tedavisi gören hastalarda AS ile depresyon,
anksiyete, uyku ve yaşam kalitesi arasında ilişki olup olmadığı ortaya konması amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniğinde takip edilen, PD tedavisi uygulayan 72 hasta alınmıştır. Aktif
enfeksiyonu, malignitesi, ciddi nörolojik, kalp ve karaciğer yetmezliği olan,
koroner by-pass operasyonu geçiren hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.
Hastaların uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburg uyku kalite indeksi
(PUKİ), depresif belirtileri ve kaygı durumunu değerlendirmek için hastane
anksiyete ve depresyon ölçeği (HAD), yaşam kalitesini değerlendirmek için
SF 36 yaşam kalitesi (fiziksel ve mental komponent olarak iki başlık altında
incelenmektedir) anket formları hastalar tarafından dolduruldu. Hastalara
Mobil-O-Graph PWA model nabız dalga analizi cihazı ile güçlendirme (augmentasyon) indeksi (Aİx) ve nabız dalga hızı (NDH) ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 52.27 ± 11.92 yıl olarak saptandı.
NDH 8.17 ± 1.71 m/s olarak ölçüldü. NDH ile Aİx, yaş, VKİ, fosfor düzeyi
ile aynı yönde ilişki saptandı. NDH ile FK ve MK skorları ve albümin düzeyi
arasında ise ters yönde ilişki saptandı (Tablo). Bunun yanında sırasıyla FK
ve MK skorlarıyla PUKİ (r= -0,424; p<0.001; r= -0,463; p<0.001), anksiyete
(r= -0,412; p<0.001; r= -0,629; p<0.001) ve depresyon skorları (r= -0,404;
p<0.001; r= -0,518; p<0.001) arasında ters yönde anlamlı ilişki saptandı.
SONUÇ: PD hastalarında geleneksel olmayan kardiyovasküler risk faktörlerinden biri olan AS’in artmış olmasının; yaşam kalitesi ve uyku kalitesinde
azalmaya neden olabileceği, ayrıca depresyon ve anksiyete belirtileri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, arteriyel sertlik, depresyon, periton diyalizi,
uyku ve yaşam kalitesi
PD hastalarına ait değişkenlerle NDH arasındaki korelasyon katsayıları
Aix
Yaş (yıl)
VKİ (kg/m2)
FK
MK
PUKİ
HAD Anksiyete
HAD Depresyon
Kalsiyum (mg/dl)
Fosfor (mg/dl)
Kalsiyum fosfor çarpımı
CRP (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)
PTH (pg/dl)
Hemoglobin (g/dl)
Albümin (g/dl)
Tedavi süresi (ay)
Rezidüel idrar (ml)

r
0.428
0.899
0.374
-0.302
-0.259
0.066
0.119
0.066
0.219
0.254
0.176
0.078
-0.204
0.161
-0.041
-0.234
0.104
-0.050

p
< 0.001
< 0.001
0.001
0.010
0.028
0.584
0.321
0.583
0.065
0.031
0.139
0.513
0.086
0.176
0.734
0.048
0.385
0.674

SS-006
Planlanmamış hemodiyalize yol açan nedenler ve olguların seyri
Koray Uzun, Simge Bardak, Kenan Turgutalp, Vedia Bennu Özcömert,
Ahmet Alper Kıykım, Serap Demir
Mersin Üniversitesi
AMAÇ: Türkiye’de renal replasman tedavisi (RRT) alan hasta sayısı giderek
artmaktadır. RRT öncesindeki dönemde, hastaların bu konuda eğitimleri
ve hazırlıklarının yapılması çok önemlidir. Ancak, bu önemin bilinmesine
rağmen halen birçok kronik böbrek hastası hazırlıksız olarak acil şartlarda
hemodiyaliz (HD) programına başlamaktadır. Bu çalışma, kronik böbrek
hastalarında planlanmamış HD oranlarını azaltabilmek için buna yatkınlık
oluşturan durumları ve prognozu incelemek için yapılmıştır.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-005
Periton diyalizi hastalarında arteriyel sertliğin uyku ve yaşam
kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkisi

MATERYAL-METOD: Haziran 2012 ile Ağustos 2015 tarihleri arasında HD’e
giren hastaların bilgileri retrospektif olarak toplandı. Grup 1 planlanmamış
HD’e alınan kronik böbrek hastalarından (KBH), Grup 2 acil koşullarda
hemodiyalize alınan akut böbrek hastalarından (ABH), Grup 3 ise elektif
şartlarda, planlı HD programına başlanan kronik böbrek hastalarından oluşturuldu. Hastaların KBH ve ABH nedenleri, diyalize başlama sebepleri, tetikleyen faktörler, laboratuvar sonuçları, komorbid hastalıkları ve prognozları
değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 149 hasta alındı. Grup 1 de 54 (yaş ortalaması 62,1±13,9), Grup 2’de 55 (yaş ortalaması 60,3±15), Grup 3 de ise 30
olgu (yaş ortalaması 53,2±16,8) vardı. ABH’nın en sık nedeni enfeksiyonlar (%42) iken, KBH’nın en sık nedeni diyabetes mellitustu (%29). Her iki
grupta en sık planlanmamış/acil HD nedeni akciğer ödemi-hipervolemiydi.
Planlanmamış HD’e girenlerde diyaliz başlangıcında medyan CRP, nötrofil/
lenfosit oranı, GFR değeri planlanmış olanlara göre daha yüksek, albumin
düzeyi ise daha düşüktü.
Plansız HD’e başlanan KBH ve acil HD’e alınan ABH olguları bir arada değerlendirildiğinde, KOAH, kalp yetmezliği (KY) veya karaciğer sirozunun (KC
S) olması, hipoalbuminemi, nötrofil/lenfosit oranının yüksekliği ve eritrosit
dağılım genişliği (RDW) yüksekliğinin mortalite oranını artıran faktörler olduğu gözlendi. KY olan hastalarda planlanmamış/acil HD mortalitesi, olmayanlara göre 2,1 kat daha yüksekti. Planlanmamış/acil HD’e alınan olguların
% 49,5’inin en fazla 6 ay içinde ex olduğu, planlı HD’e alınanlarda ise takip
eden 1 yıl içinde exitus görülmediği saptandı. Acil HD’e alınan ABH da mortalitenin, planlanmamış HD’e alınan KBH’dan daha yüksek olduğu saptandı.
SONUÇ: Acil/planlanmamış HD uygulanan hastalarda mortalite planlı HD
uygulanan gruba göre daha yüksektir. Ancak kronik olgularda mortalite
akut olgulardaki kadar yüksek değildir. Acil/planlanmamış HD’in en sık nedeninin hipervolemi olması, prediyaliz dönemindeki KBH olgularında sıvı
tüketimi konusunda verilen eğitim ve hastanede yatan hastalarda volüm
kontrolü konusunda daha özenli olunması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca, acil/planlanmamış olgularda inflamatuar bir sürecin eşlik etmesi,
eGFR’ın daha yüksek olması, KOAH, KC S ve KY olgularında mortalitenin
yüksek olması bu grup hastalarda renal etkilenimin daha yakından izlenmesi gerektiğini ve daha erken dönemde planlı HD’in başlanabileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği,
planlanmamış hemodiyaliz.
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SS-007
Tip 2 diyabetik hastalarda serum rezistin konsantrasyonu ile kronik
böbrek hastalığı, mikrovasküler komplikasyon, inflamasyon, insulin
direnci ve obesite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Egemen Cebeci1, Cengiz Çakan2, Meltem Gürsu1, Serhat Karadağ1,
Sami Uzun1, Oktay Özkan1, Ahmet Behlül1, Şerife Ayşen Helvacı2,
Savaş Öztürk1
1

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

2

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
İstanbul
GİRİŞ: Polipeptid yapıda bir adipokin olan rezistinin, obezite, insülin direnci
ve inflamasyonla bağlantısını gösteren çalışmalar olmakla birlikte kronik
böbrek hastalığındaki rezistin artışının sebebi henüz netlik kazanmamıştır.
Çalışmamızda farklı evrelerdeki tip 2 diyabetik hastaların rezistin düzeylerini
inceleyip bunu etkileyen faktörleri araştırdık.
MATERYAL-METOD: Kesitsel çalışmamıza 83 hasta dahil edildi. Grup-1’de
tip 2 DM’si olan ancak diyabetik retinopatisi ve mikroalbuminürisi olmayan,
GFR≥90 ml/dk/1.73m2 olan 27 hasta, Grup-2’de tip 2 DM’si olan diyabetik
retinopatisi olan ve tahmini GFR (eGFR)≥90 ml/dk/1.73m2 olan 28 hasta,
Grup-3’de tip 2 DM’si olan diyabetik retinopatisi, proteinürisi ve eGFR<60
ml/dk/1.73m2 olan 28 hasta mevcuttu. Hastaların demografik özellikleri ve
biyokimyasal tetkikleri ile birlikte CRP, vücut kütle indeksi (VKİ), spot idrar
albümin kreatinin oranı, HOMA-IR, eGFR ve ELİSA yöntemi ile çalışılan serum rezistin sonuçları kaydedildi.

SS-008
The Relationship between Serum Albumin Level and Non-dipper
pattern in Newly Diagnosed Hypertension patients
Harun Kundi, İhsan Ates, Mustafa Cetin, Emrullah Kiziltunc
Ankara Numune Education and Research Hospital
BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the association
between serum albumin levels in patients with a dipper versus a non-dipper
pattern.
METHODS: Newly diagnosed 245 hypertension patients were enrolled in
the study between December 2014 and August 2015. The 24-h ambulatory
blood pressure monitoring was performed in all patients.
RESULTS: All of the patients were divided into two groups according to the
status of the dipper or non-dipper pattern. While 91 patients had a nondipper pattern, 154 patients had the dipper pattern. Multivariate regression model analyses showed that albumin, C-reactive protein and diastolic
dysfunction were found to be significantly associated with the non-dipper
pattern.
CONCLUSION: This study has found that there might be a relationship between serum albumin levels and the non-dipper pattern. The measurement
of serum albumin levels may be used to indicate an increased risk of hypertension related adverse cardiovascular events.
Anahtar Kelimeler: albumin, inflammation, non-dipper pattern
Figure

BULGULAR: Hastaların 46’sı (%55.4) kadın olup yaş ortalaması 54.8±9.1
yıl olarak bulundu. Ortalama diyabet süreleri 9.9±7.1 yıl idi. Birinci, ikinci
ve üçüncü grubun rezistin düzeyleri sırası ile 1076±303 ng/dl, 1087±327
ng/dl ve 1428±296 ng/dl saptandı ve üç grup arasında anlamlı fark vardı
(p<0.001). Bu fark incelendiğinde Grup-3’ün rezistin düzeyi, hem Grup-1
(p<0.001) hem de Grup-2’den (p<0.001) yüksekti. Rezistin düzeyi eGFR
(r=-0.493; p<0.001) ve albumin (r=-0.402; p<0.001) ile negatif korele,
CRP ile (r=0.334; p=0.003) pozitif korele saptanırken, diyabet süresi, VKİ,
HOMA-IR, HbA1c ile korelasyon saptanmadı. Çok değişkenli analizde plazma rezistin düzeyini etkileyen başlıca faktörler olarak eGFR ve CRP tespit
edildi.
TARTIŞMA-SONUÇ: Tip 2 DM hastalarında rezistin düzeyinin düşük GFR’li
hastalarda anlamlı olarak yüksek saptanması, ek olarak rezistin düzeyinin
eGFR, albumin ve CRP ile korele saptanmış olması, ayrıca çok değişkenli
analizde rezistin düzeyini etkileyen başlıca faktörlerin eGFR ve CRP saptanması; serum rezistin düzeyinin ana belirleyicisinin GFR kaybı ve inflamasyon olabileceğini düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: glomeruler filtrasyon hızı, inflamasyon, insülin direnci, rezistin
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Figure 1. Graph showing serum albumin levels of the groups Figure 2. Correlation of serum albumin levels and C-reactive protein values Figure 3. ROC curve
analysis of serum albumin levels for predicting non-dipper pattern
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GİRİŞ-AMAÇ: Midkine heparin bağlayan büyüme faktörü olup birçok fonksiyonu mevcuttur. Böbreklerde proksimal epitel hicreleri midkine salınımının gerçekleştiği başlıca yerdir. Oksidatif stress altında akciğer endotelinden
de midkine sekresyonu olmaktadır. Son yapılan deneysel çalışmalarda ise
midkine- epoxyeicosatrienoik asit (EETs) yolağının kan basıncı regülasyonu
sağladığı gösterildi. Bizde bu çalışmada ambulatuar kan basıncı ölçümü ile
yeni tanı koyulan esansiyel hipertansiyonlu hastalarda midkine düzeyi çalışıldı ve evre 1 hipertansif olan gruba perindopril (5mg) verildikten 12 hafta
sonra midkine düzeyleri tekrar değerlendirildi.
GEREÇ-YÖNTEM: hipertansiyon ve nefroloji kliniğine başvuran önceden
hipertansiyon tanısı koyulmayan ve anti-hipertansif ilaç kullanmayan 500
hasta ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu (Spacelabs 90217, Spacelabs Healthcare, Issaquah, Washington, USA) ile değerlendirildi. Ambulatuar ölçümlerde hasta uyanıkken kan basıncı 135/85 mmHg’dan, uyurken
120/75 mmHg’dan daha yüksek ise hipertansiyon tanısı koyuldu. Tanı koyulan hastaların serum örneklerinde midkine düzeyi ELİSA (human midkine
elisa kıt, AVISCERA BIOSCIENCE, CA, USA) ile çalışıldı. Evre 1 hipertansif
olduğu anlaşılan 95 hastaya 5 mg perindopril başlandı ve 12 hafta sonra
tekrar midkine düzeyi ölçüldü.
BULGULAR: Toplam 500 hastaya (284 kadın) ambulatuar kan basıncı ölçümü yapıldı. Bunların 128 (75 kadın) inde hipertansiyon tanısı koyuldu.
Yaş ortalaması 52,18 ± 14,02 (26–80 arasında) idi. Hipertansiyon tespit
edilemeyen 100 hasta kontrol grubu olarak değerlendirildi. Ortalama serum
midkine düzeyi hipertansif hastalarda kontrol grubuna göre belirgin olarak
yüksekti (672.2 ± 211.8 pg/mL; 184.5 ± 72.8 p <0.001). Evre 1 hipertansif
olduğu anlaşılan 95 hastaya 5 mg perindopril başlandıktan 12 hafta sonra
tekrar midkine düzeyi ölçüldü (ortalama 238.7 ± 123.8 pg/mL). 12 hafta
sonraki tepit edilen ortalama midkine düzeyi kontrol grubuna kıyasla belirgin fark göstermezken (238.7 ± 123.8 pg/mL; 184.5 ± 72.8 p = 0.549)
başlangıç grubuna göre anlamlı düşük olduğu tespit edildi (672.2 ± 211.8
pg/mL; 238.7 ± 123.8 pg/mL p <0.001).

SS-010
Non dipper hipertansiyon ile serum neutrophil gelatinase-associated
lipocalin (NGAL) düzeyleri arasındaki ilişki
Gökhan Aksan1, Sinan Inci2, Gökay Nar2, Serhat Sığırcı1, Ömer Gedikli3,
Korhan Soylu4, Rukiye Nar5, Serkan Yüksel4, Mahmut Şahin4
1
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kardiyoloji
Kliniği. İstanbul/Türkiye
2

Aksaray Devlet Hastanesi Kardiyoloji, Aksaray; Türkiye

3

Artvin Devlet Hastanesi Kardiyoloji, Artvin; Türkiye
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SS-009
Yeni tanı Esansiyel Hipertansiyon hastalarında dolaşımdaki Midkine
düzeyi; Perindopril’in Midkine düzeyi üzerine etkisi
Hakkı Yılmaz1, Muzaffer Çakmak2, Tahir Darçın3, Mukadder Ayşe Bilgiç4,
Ali Akçay4
1
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Ankara
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
4
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

4

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji, Samsun

5

Aksaray Devlet Hastanesi Biyokimya, Aksaray; Türkiye

AMAÇ: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), ateroskleroz,
renal hasar ve inflamasyonda rol oynayan lipokalin familyasına ait bir proteindir. Sunulan çalışmada dipper ve non dipper hipertansiyon (HT) hasta
gruplarındaki serum NGAL seviyesini araştırmayı ve NGAL düzeyininin hipertansif hastalarda sirkadiyen kan basıncı ile olan ilişkisini ortaya koymayı
amaçladık.
METOD: Çalışmaya ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) ile
dipper ve nondipper HT ayırımı yapılmış, 41 (22 erkek, 19 kadın, ortalama yaş: 56.1±8.9) non-dipper HT ve 40 (19 erkek, 21 kadın, ortalama yaş:
54.0±10.0 years) dipper HT hastası ile yaş ve cinsiyet uyumlu 42 sağlıklı
birey dahil edildi. Hastalardan alınan kan örneklerinden ELİSA yöntemi ile
serum NGAL düzeyi hesaplandı.
BULGULAR: Serum NGAL seviyesi non-dipper ve dipper hasta gruplarında
kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (84.9±23.0 ng/ml
and 62.1±17.8 vs. 46.6±13.7 ng/ml, p<0.017, sırasıyla). Ayrıca non-dipper
HT grubunun dipper HT grubuna göre serum NGAL seviyeleri de anlamlı
derecede yüksekti (p<0.017). Serum NGAL seviyesi hem non-dipper hem
dipper grupta tüm ambulatory BP değerleri ile anlamlı korelasyon göstermekte idi. Aynı zamanda multivaryant analizde serum NGAL düzeyi nondipper kan basıncının belirlenmesinde bağımsız bir belirteç idi.
SONUÇ: Biz çalışmamızda serum NGAL seviyesinin, non-dipper HT hastalarında, dipper HT ve normotansif hastalara göre anlamlı derecede artmış olduğunu ve ambulatuar kan basıncı değerleri ile anlamlı korelasyon
gösterdiğini saptadık. Serum NGAL seviyesi yüksek riskli HT hastalarının
belirlenmesinde kullanışlı bir marker olabilir.
Anahtar Kelimeler: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL),
non-dipper hipertansiyon, dipper hipertansiyon, inflamasyon

SONUÇ: Midkine düzeyinin yüksek olması kan basıncının yükselmesinin
yeni bir sebebi olabilir. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinden
perindopril kullanımı kan basıncı düşüşüne yol açarken serum midkine düzeylerinin düşmesine yol açabilir.
Anahtar Kelimeler: Ambulatuar kan basıncı,Esansiyel hipertansiyon,
midkine, perindopril.
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Serum NGAL düzeyleri ile non-dipper ve dipper HT hastalarında gece sistolik kan basıcı değerleri arasındaki ilişki

NGAL, Neutrophil Gelatinase-Associated lipocalin

Çalışma gruplarının baseline laboratuar ve klinik karakteristikleri
Variables

Non-dipper
(n=41)

Dipper
(n=40)

Control
(n=42)

P

Age (years)

56.1±8.9

54.0±10.0

54.4±8.5

0.755

Male sex, n (%)

22 (53)

19 (48)

20 (47)

0.387

BMI (kg/m2)

26.8±3.0

25.7±2.6

26.6±2.7

0.655

Smoking, n (%)

21 (51)

20 (50)

18 (42)

0.182

Clinical SBP

154.7±13.5‡

152.3±13.2‡

116.5±14.7

<0.001

Clinical DBP

95.8±9.5‡

93.1±9.4‡

71.1±10.7

<0.001

89.7±9.0

88.1±10.5

92.1±19.9

0.583

Creatinine (mg/dl)

0.98±0.16

0.89±0.28

0.85±0.25

0.371

AST

36.4±16.0

37.2±14.3

35.6±13.3

0.289

ALT

32.2±13.8

31.1±14.5

28.7±11.2

0.394

Total cholesterol (mg/dl)

188.0±24.2

178.7±38.3

174.3±36.2

0.167

Low density lipoprotein (mg/dl)

115.4±27.4

109.9±31.1

104.6±27.1

0.112

High density lipoprotein (mg/dl)

38.1±9.9

37.2±7.8

36.7±10.7

0.153

Triglyceride (mg/dl)

174.3±75.2

163.9±65.1

164.4±57.6

0.182

Hemoglobin (mg/dl)

13.8±1.4

14.1±1.4

13.7±1.9

0.308

White blood cell (103/mm3)

7.3±1.6

7.4±1.5

7.3±1.8

0.772

NGAL ( ng/ml)

84.9±23.0‡,¶

62.1±17.8‡

46.6±13.7

<0.001

Hs-CRP (mg/L)

4.83±1.64‡,¶

1.92±1.42

1.21±0.64

<0.001

GFR (ml/dk/1.73m2)

101.55±11.52‡

102.86±10.55‡

112.1±12.05

0.063

ACE inh. n (%)

16 (39)

14 (35)

0.562

ARB n (%)

25 (61)

24 (60)

0.884

Ca-channel blocker n (%)

26 (63)

24 (60)

0.754

Diüretic n (%)

10 (24)

9 (23)

0.912

Fasting glucose
(mg/dl)

Medical treatments

Abbrevations: SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase;
NGAL, Neutrophil Gelatinase-Associated lipocalin; ACE, anjiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin receptor blocker; Hs-CRP, Highsensitive C-reactive protein; GFR, Glomerular filtration rate. ‡ p<0.017 compared with control subjects ¶ p<0.017 compared with dipper subjects
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AMAÇ: Hipertansiyon (HT), kalp yetersizliği ne(KY), eşlik edebildiği gibi
aynı zamanda hipertansif kardiyomyopatiye yol açarak kalp yetersizliğinin
sorumlusu da olabilmektedir. Biz bu çalışmamızda Türk KY hastalarından
oluşan bir kohortta; HT varlığının KY yönetimi ve prognozu üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Türk Araştırma Takımı-Kalp Yetersizliği (TREAT-HF) KY
hastalarının çeşitli yönlerini araştırmayı amaçlayan 52 soruluk bir anket
çalışmasıdır. Çalışmaya Kasım 2013 -Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye’ deki 17 farklı merkezden 1085 KY hastası dahil edildi. Hastalar HT si
olanlar (Grup I) ve HT si olmayanlar (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Grup
I (n=317, %29) ve Grup II (n=768, %71) nin özellikleri karşılaştırıldı. Aynı
zamanda Grup I den 227 hasta Grup II den 394 hasta mortalite ve KY ye
bağlı hastaneye yatış açısından ortalama 15±7 ay takip edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşları 62±14 olup HT u olan KY hastalarının (Grup I) yaş ortalamaları HT u olmayanlara (Grup II) göre daha yüksekti (sırasıyla; 65±12, 60±14, p<0.001). Grup I de grup II ye göre daha
fazla oranda kadın hasta mevcuttu ( sırasıyla; %37, %26, p<0.001). Ayrıca
grup I deki hipertansif KY hastalarında Grup II ye göre diyabet (%45; %11,
P<0.001), koroner arter hastalığı (%56-%38, p<0.001), kronik obstruktif
akciğer hastalığı (%24-%17, p=0.016) bulunma oranları da daha yüksekti. Hastalara ankette sorulan sorulara verilen cevaplar değerlendirildiğinde
hastalıklarınızın asıl sebebi nedir sorusuna aşırı çalışma ve yorgunluk olarak
ve diyete dikkat etmemek olarak cevap verenlerin oranı grup I de daha yüksekti ( sırasıyla; %44-%33,p=0.001, %31-%24, p=0.018). Bunun yanı sıra
anketteki düzenli doktor kontrolüne gidermisiniz? (%60-%71, p=0.001),
Kilonuzu düzenli takip edermisiniz? (%37-%55, p<0.001), Düzenli spor
yaparmısınız? (%16-%28, p<0.001), Diyetinizde tuza dikkat edermisiniz ?
(%47-%55, p=0.021)sorularına evet cevabı veren hasta oranı Grup I de
anlamlı olarak daha düşüktü. Grup I ve Grup II deki hastaların medikal tedavi öyküleri tablo 1 de sunuldu. Bunun yanı sıra ortalama 15±7ay takip
sonunda Grup I deki hastaların hastaneye yatış sayılarının ortanca değeri
Grup II deki hastalarınkinden anlamlı olarak daha yüksekti (2 (0-6), 1 (0-6),
p=0.002)Ayrıca takip boyunca takip boyunca gerçekleşen mortalite oranı da
Grup I de anlamlı olarak daha yüksekti (%23-%15, p=0.012)
SONUÇ: Çalışmamızda; Türk KY hastalarından oluşan hasta kohortunda KY
ye eşlik eden HT nin KY yönetiminde hem olumsuz hasta davranışlarıyla
hem de mortalite ve hastaneye yatış sıklığı açısından daha kötü prognozla
ilişkili olduğu gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Hospitalizasyon, Kalp yetersizliği,
Mortalite, Tuz kısıtlı diyet
İlaç kullanım öyküleri
Hipertansiyon
(+)
(Grup 1)

Hipertansiyon
(-)
p
(Grup 2)

Beta Blokör kullanımı

%78

%83

0.084

Beta Blokör hedef doza ulaşabilme*

%18

%21

0.389

ADEİ/ARB kullanımı

%72

%73

0.768

ADEİ/ARB hedef doza ulaşabilme

%36

%25

<0.001

Diüretik kullanımı

%73

%75

0.364

Asetilsalisilik asit kullanımı

%71

%70

0.773

SS-012
Hipertansif hastalarda kan basıncı örneği ile pre-diyabet arasındaki
ilişki
Hasan Kadı
Balıkesir Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
GİRİŞ-AMAÇ: Bozulmuş açlık plazma glikozuna sahip olan hastalar prediyabet olarak adlandırılmaktadır. Yapılan çalışmalar ve meta analizler, prediyabeti olan hastalarda mortalite ve gelecekteki kardiyovasküler olayların
riskinin arttığını ortaya koymuştur. Hipertansiyonu olan hastalarda nondipper kan basıncı örneğinin istenmeyen olaylar ve özellikle sol ventrikül
hipertrofisi olmak üzere hedef organ hasarı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.
Hem pre-diyabet hem de non-dipper kan basıncı örneği kardiyovasküler istenmeyen olaylarla ilişkilendirilmiş olmakla beraber literatürde pre-diyabet
ile kan basıncı örneği arasındaki ilişkiyi araştıran herhangi bir çalışmaya
rastlamadık. Çalışmamızın amacı hipertansif hastalarda kan basıncı örneği
ile pre-diyabet arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-011
Kalp Yetersizliğine Eşlik Eden Hipertansiyonun Kalp yetersizliği
Yönetimi ve Prognozu Üzerine Etkileri –Ulusal, Çok merkezli TREATHF Çalışmasından Sonuçlar
Hakkı Kaya, Mehmet Birhan Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

MATERYAL-METOD: Kliniğimizde 01.03.2014–02.01.2016 tarihleri arasında ambulatuar kan basıncı ölçümü yapılan hastaların dosyaları geriye
dönük olarak incelendi. Diyabet, insülin veya oral antidiyabetik kullanımı,
açlık kan şekeri düzeyinin≥126 mg/dl olması, sekonder hipertansiyon,
kronik alkol kullanımı, pulmoner hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, koroner
arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, inme, periferik arter hastalığı, gece
çalışanlar, vücut kitle indeksi≥ 40 kg/m², ciddi aritmi, orta ve ileri böbrek
yetersizliği, orta ve ileri kapak hastalığı, kardiyomiyopati ve kalp yetersizliği
(≥NYHA II) olanlar çalışmaya alınmadı. Açlık kan şekeri ölçümleri en az
8 saatlik açlıktan sonra ölçüldü. “American Diabetes Association” ölçütleri esas alınarak açlık kan şekeri 100–125 mg/dl arasında olan hastalar
pre-diyabetik olarak sınıflandırıldı. Sistolik kan basıncı ≥140 mmHg ve/veya
diyastolik kan basıncı ≥ 90 mmHg olması veya antihipertansif ilaç kullanım
öyküsü olanlar hipertansif olarak kabul edildi. Yirmi dört saatlik ambulatuar
kan basıncı ölçüm değerlerine göre; gece ortalama sistolik kan basıncı değerinin gündüz ortalamasından %10 ve daha fazla düşük olması “dipper”
örneği, kan basıncında bu azalmanın olmaması ise “non-dipper” örneği
olarak tarif edildi.
BULGULAR: Çalışma ölçütlerine uyan 129 hasta çalışmaya alındı. Çalışma
grubundaki 76 hasta dipper (dipper grup) ve 53 hasta non-dipper (nondipper grup) kan basıncı örneğine sahipti. Kullanılan antihipertansif ilaç
sayısı yönünden gruplar benzerdi (p=0.098). Her iki gruptaki hastaların
demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Pre-diyabeti olan
hasta sayısını dipper grupta non-dipper gruptakine kıyasla daha fazla bulduk [sırasıyla; 20 (% 26.3); 32 (% 60.4), p<0.001] ve lojistik regresyon
analizlerinde pre-diyabetin non-dipper kan basıncı örneği için bir risk faktörü olduğunu saptadık (p<0.001, B=1.451, Odds oranı=4.267, %95 güven
aralığı=2–9)
SONUÇ: Dipper kan basıncı örneğine kıyasla non-dipper kan basıncı örneğine sahip hipertansif hastalarda pre-diyabet sıklığının daha fazla olduğunu
ve pre-diyabetin non-dipper kan basıncı örneği için bağımsız bir risk faktörü
olduğunu bulduk.
Anahtar Kelimeler: Ambulatuar kan basıncı izlemi, dipper/non-dipper,
hipertansiyon, pre-diyabet,

Statin kullanımı
%58
%61
0.389
*Avrupa Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Tedavi Kılavuzunda ulaşılması önerilen doz ADEİ: Anjiotensinojen dönüştürücü enzim inhibitörü ARB: Anjiotensin
reseptör blokörü
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Tablo 1:Her iki gruptaki hastaların demografik özellikleri ile klinik, laboratuvar ve ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu ölçümleri
Değişken\Grup

Dipper (n=76)

Non-dipper
(n=53)

p

Yaş, yıl (Ort±SS)

58±10.9

58±9.76

0.944

Kadın, n (%)

47 (61.8)

30 (56,6)

0.552

Sigara, n (%)

18 (23.7)

18 (34)

0.202

VKİ, kg/ m2

27.7±2.9

2.7±3.2

0.858

Pre-diyabet, n (%)

20 (26.3)

32 (60.4)

<0.001

Kolesterol (mg/dl) (Ort±SS)

207.4±34.5

210.2±40.5

0.675

TG, (mg/dl) (ortanca-min-mak)

135.5 (46276)

145 (53-352)

0.228

HDL-K, (mg/dl) (Ort±SS)

50±11,7

46±10.6

0.046

LDL-K, (mg/dl) (Ort±SS)

126.5±31.8

129.2±36.9

0.649

Kreatinin, mg/dl) (ortanca-minmak)

0.8 (0.5-1.2)

0.9 (0.5-1.2)

0.147

(ACEI-ARB)+Diüretik kullanımı,
n (%)

50 (65.8)

34 (64.2)

0.848

Beta bloker kullanımı, n (%)

25 (32.9)

20 (37.3)

0.572

KKB kullanımı, n (%)

25 (31.9)

12 (22.6)

0.207

Gece sistolik KB düşme oranı, %
(Ort±SS)

14.267±2.5

5.893±2.228

<0.001

Gündüz sistolik KB, mmHg
(Ort±SS)

129.02±7.343 131.3±5.891

0.097

Gündüz diastolik KB, mmHg
(Ort±SS)

82.7±5.735

80.8±6.141

0.110

Gece sistolik KB, mmHg (Ort±SS)

111.3±8.6

123.63±5.798 <0.001

Ort: Ortalama, SS: Standart sapma, VKİ: Vucut kitle indeksi, HDL-K:Yüksek
dansiteli lipoprotein kolesterol, LDL-K: Düşük dansiteli lipoprotein kolesterol,
TG: Trigliserit, ACEI: Anjiyotensin konverting enzim inbibitörü, ARB: Anjiyotensin
reseptör blokeri, KKB: Kalsiyum kanal blokeri, KB: Kan basıncı

SS-013
Hastanın Günlük Ne Kadar Tuz Tükettiğini Bilmesi Tuz Tüketimini
Azaltır mı?
Muammer Bilici1, Fatih Yılmaz2, Sevil Uygun İlikhan1, Ali Borazan1
1
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Zonguldak
2
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı
AMAÇ: Bu çalışmada hipertansiyonlu hastalarda günlük ne kadar tuz tükettiğini bilmesinin tuz alımını ne kadar etkilediği araştırıldı.
MATERYAL-METOD: Bu çalışmaya Bülent Ecevit Üniversitesi (BÜ) Tıp Fakültesi ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Nefroloji polikliniğinde takip
edilen hastalar alındı. Çalışmaya hipertansiyon tanısı konularak tedavi başlanan ve tuz tüketimi ile ilgili bilgiler verildikten sonra takibi yapılan 154 (80
E, 74K) hasta alındı. Çalışma için BÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan
onay alınarak yapılmıştır.
Hastalara 24 saatlik idrarda Na ölçümü yapılarak ne kadar tuz tükettikleri laboratuvar sonuçlarıyla birlikte yanında en az bir yakını ile birlikte anlatıldı. 3
ay sonra 24 saatlik idrarda tekrar Na kontrolü yapıldı. Hastaların başlanğıçta
ve kontroldeki tuz tüketimi istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular; Çalışmaya alınan 154 hastanın yaş ortalaması 48,4 ±14,9 yıl
(22-88) idi. Beden kitle indeksi(BKİ=BMI) ortalaması 29,6±3,9 kg/m² ve
sistolik kan basıncı ortalaması 145,46±18,2mmHg, diyastolik kan basıncı ortalama 86,6±8,6mmHg bulundu. Başlangıçta 24 saatlik idrarda Na
214,2±81,6mEq/gün idi. Kontrolde 24 saatlik idrarda Na 125,8±62,9mEq/
gün ölçüldü. Hastaların ne kadar tuz tüketiklerini bilmediklerinde ortalama
12.6±4.8g/ gün tuz tüketirken 24 saatlik idrarla birlikte kontrolünü gören
hastalarda günlük tuz tüketimi 7.4±3,7g/gün’e düştüğü görüldü (p<0.001).
Kontrolde sistolik kan basıncı ortalamas 136,4±11,6mmHg ve diastolik kan
basıncı ortalamas 81,8±6,8mmHg (p<0.05) bulundu
Sonuç olarak hastaların ne kadar tuz tükettiğini bilmesi hem tuz tüketimini azaltmakta hemde kan basıncı kontrolunu sağlamakta anlamlı bulundu.
Hastaların tuz tüketimi konusunda ne kadar tuz tükettiğinin bilinmesinin kan
basıncı kontrolu yapılamayan hastalarda rutin olarak uygulanmasını önermekteyiz
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, tuz tüketimi, idrarda Na
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AMAÇ: Tuz kısıtlı diyet hem hipertansiyon (HT) hem de Kalp yetersizliği
(KY) hastaları için önerilmektedir. Biz bu çalışmamızda Hipertansif KY hastalarından oluşan bir kohortta; sosyoekonomik durumun tuz diyetine uyuma etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Türk Araştırma Takımı-Kalp Yetersizliği (TREAT-HF) KY hastalarının çeşitli yönlerini araştırmayı amaçlayan 52 soruluk bir anket çalışmasıdır. Çalışmaya Kasım 2013 -Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye’ deki
17 farklı merkezden 334 hipertansif KY hastası dahil edildi. Hastalar uygulanan anketteki ‘diyetinizde tuza dikkat eder misiniz?’ sorusuna evet cevabı
verenler (Grup I) ve hayır cevabı verenler (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşları 65±12 olup %47 si (Grup I, n=158)
diyetinde tuza dikkat ettiğini belirtirken, %53 ü (Grup II, n=176) dikkat etmediğini belirtmiştir. Grup I ve Grup II nin temel ve sosyoekonomik özellikleri karşılaştırıldı ve Tablo 1 de sunuldu. Tablo 1 deki tüm parametreler; tuz diyetine uyumla ilişkili olan parametrelerin belirlenmesi amaçlı tek
değişkenli lojistik regresyon analizine dahil edildi. Tek değişkenli analizde

tuz diyetine uyum ile ilişkili bulunan parametreler (p<0.250); erkek cinsiyet (OR: 1.308, %95 CI: 0.836-2.047, p:0.239), yaş (OR:0.961, %95 CI:
0.943-0.980, p<0.001), lise veya üniversite mezunu olma (OR:2.283, %95
CI: 1.215-4.289, p:0.010), aylık gelirin 1000TL ve üzeri olması (OR:1.750,
%95 CI: 1.131-2.708, p: 0.012), evli olma (OR:1.889, %95 CI: 1.133-3.147,
p:0.015), serbest meslek sahibi olma (OR: 1.479, %95 CI: 0.867-2.524,
p: 0.151), ev hanımı olma (OR: 0.744, %95 CI: 0.466-1.188, p: 0.216),
emekli olma (OR: 0.726, %95 CI: 0.450-1.171, p: 0.189), memur olma
(OR: 2.836, %95 CI: 0.542-14.832, p: 0.217), işçi olma (OR:2.306, %95 CI:
0.770-6.902, p: 0.135) çok değişkenli analize dahil edildi. İleri adım metodu
ile uygulanan çok değişkenli lojistik regresyon analizinde; Yaş (OR: 0.965,
%95 CI: 0.944-0.986, p<0.001), ve lise veya üniversite mezunu olma (OR:
2.031, %95 CI: 1.048-3.935, p: 0.036) diğer değişkenlerden bağımsız olarak tuz diyetine uyum ile ilişkili bulundu.
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SS-014
Hipertansif Kalp Yetersizliği Hastalarında Sosyoekonomik Durumun
Tuz Diyetine Uyum ile İlişkisi –Ulusal, Çok merkezli TREAT-HF
Çalışmasından Sonuçlar
Hakkı Kaya, Mehmet Birhan Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

SONUÇ: Tuz diyetine uyumun; ekonomik düzey ve meslek tipinden ziyade
eğitim düzeyi ve yaş ile diğer değişkenlerden bağımsız olarak ilişkili olduğu,
hipertansif KY hastalarından oluşan bir kohortta; gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Kalp yetersizliği, Sosyoekonomik durum, Tuz kısıtlı diyet

Temel klinik ve sosyoekonomik özellikler
Tuz diyetine uyum (+)(n=158)

Tuz diyetine uyum (-)(n=176)

p

Yaş (yıl)

63+/-11

68+/-12

<0.001

Erkek cinsiyet

105/158 (%66)

106/176 (%60)

0.239

DM

73/158 (%46)

79/176 (%45)

0.809

KOAH

35/158 (%22)

44/176 (%25)

0.541

KAH

92/158 (%58)

96/176 (%54)

0.498

Ejeksiyon Fraksiyonu (%)

31+/-8

31+/-8

0.900

Lise/Üniversite mezunu olma

33/135 (%24)

18/145 (%12)

0.009

Aylık gelirin 1000TL ve üzeri olması

84/156 (%54)

70/175 (%45)

0.012

Kendi gelirini kendi sağlayabilme

69/123 (%56)

74/137 (%54)

0.736

Evli olma

128/158 (%81)

122/176 (%69)

0.014

Serbest meslek

38/154 (%25)

31/171 (%18)

0.150

Çiftçi

15/154 (%10)

15/171 (%9)

0.913

Ev hanımı

45/154 (%29)

61/171 (%36)

0.215

Emekli

41/154 (%27)

57/171 (%33)

0.188

Memur

5/154 (%3)

2/171 (%1)

0.183

İşçi

10/154 (%6)

5/171 (%3)

0.205

Meslek grupları

DM:Diyabetes mellitus, KAH: Koroner arter hastalığı, KOAH: Kronik obstruktif akciğer hastalığı

25

SÖZLÜ BİLDİRİLER

18

ULUSAL

HİPERTANSİYON
VE BöBREK KONGRESİ
HASTALIKLARI

SS-015
Hipertansif Hastalarda Ürik Asit Düzeylerinin İncelenmesi ve
Tedavinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi
Simge Bardak1, Utku Uluköksal1, Mustafa Kemal Mavi1, Mahmut
Görkem Gürçınar1, Asena Ayça Özdemir2, Mahmut Bakır Koyuncu1,
Kenan Turgutalp1, Ahmet Kıykım1, Serap Demir1
1

Mersin Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

2

Mersin Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

GİRİŞ: Klasik kardiyovasküler risk faktörlerinin yanısıra, serum ürik asit
yüksekliğinin, son yıllarda hipertansiyonda, koroner arter hastalığında
(KAH), metabolik sendromda artmış sıklıkta izlendiği ve bunun mortalite ile
ilişkili olduğu yönünde çalışmalar literatürde yer almaktadır. Altta yatan mekanizmalarsa açık değildir. Bu çalışmada amacımız bölgemizdeki hastalarda ürik asit düzeylerini değerlendirmek, kardiyovasküler ve serebrovasküler
hastalık ile ilişkisini ve kullanılan tedavinin morbidite ve mortalite üzerine
etkilerini değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, son iki yıl içerisinde hastanemize başvuran
hastalardan, çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan ve serum ürik asit düzeyi 6 mg/dl’nin üzerinde olanlar (çalışma grubu:225 olgu) ve serum ürik
asit düzeyi 6 mg/dl ve altında olan olgular (kontrol grubu:105 olgu) hastane kayıt sisteminden rastgele seçildi. Hasta dosyalarından hastaların tanı
sırasındaki demografik, klinik ve biyokimyasal özellikleri incelendi. Renal
taş öyküsü, eşlik eden hastalıklar (hipertansiyon, diyabetes mellitus [DM],
serebrovasküler hastalık [SVH], KAH, kronik böbrek hastalığı [KBH], gut),
kullandığı tüm ilaçlar ve hiperürisemiye yönelik tedavi alıp almadığı mevcut
kayıtlar üzerinden araştırıldı. Hipertansiyonu olan ve olmayan hastalarda hiperürisemi ve tedavisinin morbidite ve mortalite ile ilişkisi araştırıldı.
BULGULAR: Hasta grubunun %74’ünde hipertansiyon varken, kontrol grubunda bu oran %20 idi. İki grupta da tip 2 DM sıklığı ve tiyazid diüretik kullanımı benzerdi. Tiyazid diüretik kullananlarda, erkeklerde, tip 2 DM olanlarda, KBH, KAH, SVH öyküsü olanlarda olmayanlara göre ürik asit ortalaması
daha yüksekti. Aterojenik indeks ile ürik asit arasında pozitif yönlü, zayıf,
doğrusal bir ilişki vardı. Tiyazid kullanan hastalarda renal taş hastalığının
3.5 kat daha sık izlendi. Ürik asit düzeyi yüksek olanların CRP değerleri
kontrol grubuna göre belirgin olarak daha yüksekti. Hastaların takip edildikleri 2 yıl boyunca, mortalite oranı kontrol grubunda %0 iken, hasta grubunda %4.9 olarak hesaplandı.
Hipertansiyonu olan hastalar değerlendirildiğinde KAH olanlarda ve SVO
geçirenlerde ürik asit düzeyi daha yüksekti. Hipertansiyonu olan bireylerde
ürik asit SVO için bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmazken, hipertansiyonu olmayan bireylerde ürik asit SVH için bağımsız bir risk faktörü olarak
tespit edildi. Hipertansiyonu olan ve olmayan bireylerde ürik asit KAH için
bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu. Allopurinol ve kolşisin kullanımının renal taş oluşumu, KAH, SVH için koruyucu olmadığı, mortaliteyi azaltmadığı izlendi.
SONUÇ: Hipertansiyonu olsun ya da olmasın ürik asit düzeyinin yüksek
olması, KAH için bağımsız bir risk faktörüdür. SVO için ise sadece hipertansiyonu olmayan bireylerde bağımsız bir risk faktörüdür. Serum ürik asit
düzeyi yüksekliğinin kardiyovasküler bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Allopurinol ve kolşisin tedavileri klinik sonlanımı
etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, ürik asit

SS-016
Hipertansiyonlu Hastaların Renal Arterlerinin Değerlendirilmesinde
Inflow Inversion Recovery (Inhance) tekniği kullanılarak yapılan Nonkontrast MR Anjiografinin değeri
Elçin Aydın1, Hasan Yerli1, Cihan Altın2, Esin Gezmiş1,
Muhteşem Ağıldere3
1
Başkent Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2
Başkent Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3
Başkent Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Hipertansiyonlu hastaların renal arterlerinin değerlendirilmesinde
Inflow Inversion Recovery (Inhance) yöntemi kullanılarak yapılan nonkontrast magnetik rezonans anjiografi (NK-MRA) sekansı etkinliğinin saptanması.
Materyal ve Method: Hipertansiyon tanısı olan 66 hasta prospektif olarak renkli Doppler ultrason, üç boyutlu (3 D) kontrastlı magnetik rezonans
anjiografi (K-MRA) ve NK-MRA teknikleri ile değerlendirildi. Altın standart
yöntemler olarak 3D K-MRA ve dijital substraksiyon anjiografi (DSA) kullanıldı. Imaj kalitesi, renal arter sayısı, aksesuar renal arter varlığı ve sayısı,
ve ana renal arterlerin çapları değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmeler
paired-t testi ve intra-class correlation coefficient ile yapıldı.
Bulgular: Toplam 126 ana renal arter ve 12 aksesuar renal arter değerlendirildi. Tüm imajlarda NK-MRA’nın imaj kalitesi iyi ya da çok iyi 89.5% iken bu
oran K-MRA’da 94% bulundu. Renal arter ostium, proksimal, orta ve distal
segmentlerin çaplarında 3D K-MRA ve NK-MRA arasında anlamlı farklılık
bulunmadı (p>0.05). Okuyucular arası uyum tüm segmentlerde iyiydi. Aksesuar renal arterleri değerlendirmede 3D K-MRA NK-MRA’ya göre daha
üstün bulundu (aksesuar renal arterlerin NK-MRA ile görülme oranı 7/12,
58%).
Sonuç: Hipertansiyonlu hastaların renal arterlerinin değerlendirilmesinde
Inhance yöntemi ile yapılan
NK-MRA renal arteriyel anatomiyi görüntülemede K-MRA sekansına alternatif olabilir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, magnetik rezonans anjiografi, kontrastsız, renovasküler hipertansiyon, renal arter.
Resim

Kontrastlı MRA (a) ve non-kontrast MRA (b) ile renal arterlerin değerlendirilmesi

Tablo 1.

Sağ renal arter
orijin

NK-MRA
(Inhance)

K-MRA

P

6.04±1.60

5.87±1.40

0.87

proksimal 1/3

4.41±1.18

4.28±1.08

0.09

orta 1/3

3.85±1.08

3.69±1.01

0.4

distal 1/3

3.31±1.03

3.21±0.95

0.4

6.39±1.34

6.17±1.26

0.07

proksimal 1/3

4.39±1.34

4.48±0.93

0.10

orta 1/3

4.10±1.04

3.89±0.77

0.06

distal 1/3

3.60±1.03

3.38±0.81

0.06

Sol renal arter
orijin

NK-MRA, nonkontrast-manyetik resonans anjiografi;
K-MRA, kontrastlı manyetik resonans anjiografi;.

Renal arterlerin çaplarının kontrastsız magnetik rezonans anjiografi ve kontrastlı
magnetik rezonans anjiografi teknikleri ile ölçülmesi (Okuyucu-1)
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AMAÇ: Enkapsüle sklerozan peritonit (ESP), sürekli ayaktan periton diyalizi
(SAPD) hastalarının yaklaşık %1’inde görülen ve peritonda kalın bir fibröz
membran birikiminin yol açtığı inflamatuar bir komplikasyondur. ESP’nin
etiyolojisi açık değildir, ama gelişiminde başlıca risk faktörleri diyaliz süresinin uzunluğu, diyalizat tipi ve peritonit ataklarıdır. Literatürde, böbrek
nakli sonrası ESP gelişimiyle ilgili sınırlı sayıda olgu sunumu ve bu hastalarda tamoksifen tedavisi kullanımı dışında araştırma bulunmamaktadır.
Bu çalışmada böbrek nakli yapılan SAPD hastalarında ESP risk faktörlerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Bu çalışma Ocak 2008 - Ağustos 2015 tarihleri arasında böbrek nakli yapılan 47 SAPD hastasında yapıldı. Hastalar ESP olan
(n=12) ve olmayanlar (n=35) olarak iki gruba ayrıldılar. Her iki grubun demografik verileri, diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin özellikleri retrospektif
olarak değerlendirildi. ESP gelişimi için risk faktörleri çok değişkenli lojistik
regresyon testi ile analiz edildi.
BULGULAR: ESP 12 hastada nakilden ortalama 25 (8-42) ay sonra gelişti.
Her iki grubun yaş ve cinsiyet dağılımları arasında fark yoktu (p>0.05). ESP
olmayanlar ile karşılaştırıldığı zaman, ESP grubunda peritonit atağı sayısı
(p=0.001), SAPD süresi (p<0.001) ve serum ferritin düzeyleri (p=0.020)
anlamlı daha yüksekti. ESP olmayanlarda doku uyumu daha fazlaydı
(p=0.006) (Tablo 1). SAPD tedavisi alanlarda aletli PD yapılanlara (%75 karşılık %25, p=0.036) ve kadavradan böbrek nakli yapılanlarda canlı vericiden
nakil yapılanlara göre (%83.3 karşılık %16.7, p=0.024) ESP anlamlı yüksek
oranda saptandı. ESP grubunda Kt/V’si düşük olanların ve ESP olmayanlarda düşük-orta olanların oranı daha fazlaydı (p=0.001). Primer hastalık,
diyaliz solüsyonu tipi, peritonit atağı sıklığı, doku uyumu, soğuk iskemi süresi, gecikmiş greft fonksiyonu, akut red atağı, immünsüpresyonun tipi ve
eşlik eden hastalıklar ESP gelişimini etkilemedi. Çok değişkenli analiz, diyaliz süresinin ESP gelişme riskini 1.08 kat (p=0.036, %95 GA:1.01-1.17) ve
yüksek ferritin düzeylerinin 1.01 kat arttırdığını (p=0.049, %95 GA:1-1.01)
gösterdi. ESP gelişen hastaların %8.3’ü kaybedildi. %16.7’sinde tekrarlayan ileus atakları ve beslenme sorunları nedeniyle sık hastane yatışı gerekti.

SS-018
Aile Hekimlerinin Kan Basıncı Ölçümü ve Cihazları Hakkındaki
Farkındalığı
Simge Bardak, Çağatay Çavuşoğlu, Kenan Turgutalp, Serap Demir,
Ahmet Kıykım
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı
Kan basıncının doğru ölçümü, bireylerin kan basıncı kaynaklı risk durumlarının sınıflandırılmasında ve tedavi yaklaşımının belirlenmesinde ana referans noktasıdır. Son yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalarda kan basıncı
ölçüm uygulamalarında ve kan basıncı ölçüm cihazlarında ciddi sorunlar
olduğu belirlenmiştir.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-017
Böbrek Nakli Sonrası Enkapsüle Sklerozan Peritonit Gelişimini
Etkileyen Risk Faktörleri
Yavuz Ayar1, Alparslan Ersoy1, Gökhan Ocakoğlu2, Abdülmecit Yıldız1,
Ayşegül Oruç1, Elif Güllülü3, Hilal Kağızmanlı3, Mahmut Yavuz1,
Mustafa Güllülü1, Kamil Dilek1
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Kliniği, Bursa
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa
3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Bu çalışmadaki amaç; Mersin İli’nde görevli Aile hekimleri (MAH)’nin kan
basıncı ölçüm yöntemi ve kan basıncı ölçüm cihazı standartları farkındalığını değerlendirmektir. Çalışmamızda güncel hipertansiyon kılavuzlarına uygun olarak kan basıncı ölçümü ile ilgili 32 soruluk anket hazırlandı. Görüşmeler aile hekimleri ile yüz yüze, aynı kişi tarafından yapıldı. Bu çalışmada
MAH’ların kan basıncı ölçüm yöntemi ve kan basıncı ölçüm cihazı (KBÖC)
konusundaki bilgi düzeyi ve farkındalıkları değerlendirildi.
Çalışmaya 300 aile hekimi (255’i aile hekimi, 45’i uzman aile hekimi) dahil
edildi. (Erkek: 227, Kadın: 73). Çalışmaya dahil edilen hekimlerin ortalama yaşı 44.8 7.4 yıl idi. Ankete katılan hekimlerin, %61,6’sının kan basıncı ölçümünde aneroid KBÖC kullandığı tespit edildi. Hipertansiyon tanısı
koymada ve tedavisini değerlendirmede, hekimlerin %41,7’si muayeneleri
esnasında ölçtükleri kan basıncını, %42,7’sinin evde kan basıncı ölçümünü,
%15,7’sinin ise hastanın herhangi bir yerde yapılan kan basıncı ölçümünü referans aldıkları belirlendi. Evde kan basıncı ölçümü için; hekimlerin
%53,0’ü üst koldan otomatik cihaz, %21,2’si el bileğinden otomatik cihaz,
%16,6’sı koldan aneroid cihaz, %6.9’u ise koldan civalı alet önerdikleri saptanmıştır. Hekimlere, standard kan basıncı ölçüm cihazını nasıl tarif ettikleri
sorulduğunda; %36,7’si “bilinen” markalardan önerdiğini, %22,7’si hastaları medikal firmalara yönlendirdiğini ve hastanın onlara sorması gerektiğini, %25’i doğruluğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış cihazlardan önerdiğini, %10,7’si ise hastaların bunu kendisine sormadığını bildirdi. Hekimlerin
%44’ü hastanın kan basıncı ölçüm cihazını nasıl temin ettiğini bilmediği
gözlendi. Kalibrasyon farkındalığı ve faaliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.
Sonuç olarak Mersin İli aile hekimlerinin kan basıncı ölçüm yöntemi ve ölçüm cihazları ile ilgili farkındalıklarının ve uygulamalarının güncel hipertansiyon kılavuzları ile belirgin derecede uyuşmadığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kan basıncı ölçüm cihazı, evde kan
basıncı ölçümü, aile hekimi.

SONUÇ: Uzun süre periton diyalizi yapan hastalarda böbrek nakli sonrası
ESP gelişme riski artmıştır. Bu komplikasyon nakil sonrası hastalarda morbidite ve mortaliteye yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Uzun süreli SAPD yapılan hastaların nakilden önce bu komplikasyon hakkında bilgilendirilmesi gerekli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, Böbrek nakli, Komplikasyon, Enkapsüle
sklerozan peritonit, Diyaliz süresi
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SS-019
Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında Tanı ve Tedavide Potansiyel
Yeni Bir Biyomarkır Olarak Mir-125b
Aydın Güçlü1, Cengiz Koçak2, Fatma Emel Koçak3, Raziye Akçılar4, Yavuz
Dodurga5, Aydın Akçılar6, Levent Elmas5
1

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Kırşehir, Turkey

2

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya,
Turkey
3
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı,
Kütahya, Turkey
4
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya,
Turkey
5

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı,
Kütahya, Turkey
6

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Birimi,
Kütahya, Turkey
GİRİŞ: İskemi reperfüzyon (İR) hasarı akut böbrek yetmezliğinde (ABY),
gecikmiş greft fonksiyonunda ve uzun dönem greft sağ kalımında merkezi
olaydır. Sadece akut mortaliteyi azaltmak için değil aynı zamanda kronik
böbrek yetmezliğine gidişi azaltmak için de yeni tedavi stratejileri şarttır. Hücre aktivitelerinin pivot modülatörü olarak karşımıza çıkan Mikro
RNA’ların (miR) doku spesifik olmaları ve gen ekspresyonlarının modülasyonunda merkezi rol oynamaları nedeniyle akut böbrek hastalıklarında
efektif tanı ve tedavi stratejileri için majör bir fırsat sunmaktadır. Renal İR
hasarında miR-21 in önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Önceki çalışmalarda
miR-125b, mir-223 5p primer renal karsinomlarla ilişkili tespit edilmiştir.
miR’ ların dokuya spesifik olmaları nedeniyle biz miR-125b, miR-223’ün
renal İR hasarında potansiyel bir biyomarkır olabileceğini düşündük. Bilgilerimize göre miR-125b ve miR-223 İR hasarında hiç çalışılmamıştır. Bardoksi Metil (BM)’ in iskemik ABY’ ni fonksiyonel olarak ve patolojik olarak
düzelttiği gösterilmiştir ancak etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Biz çalışmamızda deneysel renal İR hasarında BM’nin miR -21,-223 5p,
-125b üzerindeki etkisini inceledik. METOD: 12-16 haftalık 300-350 gr ağırlığında erkek Wistar–Albino ratlar kullanıldı. Çalışma hayvanları randomize
olarak 3 gruba (n:6) ayrıldı. Kontrol: Ratlara laparatomi yapıldı İR yapılmadı. İR-Grup: Ratlara 60 dk iskemi takibinde 120 dk reperfüzyon uygulandı.
İR+BM-Grup: 60 dk iskemi takibinde 120 dk reperfüzyon uygulandı ilave
olarak 20 mg/kg BM ın 1 ml iskemi reperfüzyondan 5 saat önce oral gavajla
verildi (16). Ratların üre, tas, tos, osi değerlerine bakıldı. miR-223-5p, miR21 ve miR-125b doku düzeyleri RT-PCR kullanılarak analiz edildi. Çalışma
gruplarının böbrek dokuları histopatolojik olarak ve apoptotik hücre sayısını belirlemek için tünel metodu ile incelendi. BULGULAR: İR Grubunda
miR -21 (2842.82 kat), miR -125b (536.8 kat) rat endojen kontrollere göre
anlamlı olarak artış tespit edildi, miR-223 5p düzeyleri arasında İR Grubunda ve İR+BM Grubunda rat endojen kontrollere göre farklılık olmadığını
gösterdik. Ayrıca İR+BM Grubunda mir-21 ve miR-125b İR grubuna göre
anlamlı olarak azaldığını ve BM’ in böbrekte fonksiyonel ve histolopatolojik
düzeltme yaptığını gösterdik (Tablo-1). BM ile tedavi edilen grupta İR grubunda görülen histopatolojik değişikliklerin önemli ölçüde düzeldiği görüldü. Tünel pozitif hücre sayısı İR Grubunda kontrol grubuna göre belirgin
artış tespit edildi. Tünel pozitif hücre sayısı İR+BM grubunda belirgin olarak
azaldığı tespit edildi. (Figür-2). SONUÇ: Biz İR hasarında ilk defa miR-125b
nin anlamlı yükseldiğini gösterdik; miR-125b renal iskemi reperfüzyon hasarında tanı ve tedavide kullanılabilecek potansiyel yeni bir markır olabilir.
Ayrıca ilk defa BM’nin İR hasarında Mir-21 ve Mir-125b yi azalttığını ve
fonksiyonel ve histopatolojik düzeltme yaptığını gösterdik.
Anahtar Kelimeler: böbrek, iskemi reperfüzyon, miR-21,miR125b,miR-223
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Figür-1: micro RNA düzeylerinin gruplar arası karşılaştırılması / Figure2:Böbrek dokularının hemotoksilen eozin ve tünel metodu ile histopatolojik
olarak değerlendirilmesi

Figür-1: İR: İskemi Reperfüzyon Grubu, BM+İR: Bardoksimetil+İR Grubu, miR:
MicroRNA, *:p<0.01 kontrole göre, α:p<0.05 İR Grubuna Göre Fig-2A,1B,1C:
Hemotoksilen Eozin Boyaması, İR: İskemi Reperfüzyon Grubu, BM+İR:
Bardoksimetil+İR Grubu. BL:Firçamsi kenar kaybı, H.Hemoraji, NL:Nükleus Kaybı.
Kontrol grubunda bir değişiklik gözlenmedi.IR grubunda glomerüllerde hafifi
kapiller konjesyon, fırçamsı kenarlarda hasar, proksimal kıvrımlı tubulde anlamlı
nekroz, tubuler mimaride bozulma gibi birçok histopatolojik değişiklik tespit edildi.BM+İR grubunda İR grubuna göre belirgin düzelme görüldü. Figure-1D,1E,1F:
Tünel Boyama. Tünel (+) reaksiyonlar koyu kahverengi ile boyandı. İR Grubunda
tünel + hücre sayısında anlamlı artış tespit edildi. BM+İR grubunda tünel (+)
hücre sayısında anlamlı olarak azalma tespit edildi.

Gruplar arası biyokimyasal ve histopatolojik verilerin karşılaştırılması
Kontrol Grup İR Grup

BM+İR Grup

Üre (mg/dl)

47.83±2.49

86.83±5.56*

72.66±4.58* α

TAS (Trolox Eq/mg protein)

1.85±0.09

1.42±0.23*

1.60±0.24

TOS (H2O2 Eq/mg protein)

3.10±0.60

8.65±3.44*

3.26±0.82 α

OSI (Arbitrary Unit)

0.25±0.07

0.92±0.15*

Renal Hasar Skoru

0

2.83±0.40*

Apoptosis Skoru

7.5±2.58

81.16±14.69*

0.20±0.05 α

1.83±0.41* α
15.83±4.07α

İR: İskemi Reperfüzyon Grubu, BM+İR: Bardoksimetil+İR Grubu TAS: Total
Antioksidan Durum, TOS: Total Oksidan Durum, OSİ: Oksidatif Stres İndeksi, *:
P<0.001 Kontrole Göre, α: P<0.001 İR Grubuna Göre
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

3

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Kütahya
4

Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

5

GİRİŞ-AMAÇ: Metotreksat (MTX), çeşitli malignitelerin tedavisinde kullanılan bir folik asit antagonistidir. MTX metabolitleri yolu ile tubuloepitelyal
hücrelere doğrudan toksik etki yaparak böbrek işlevlerini akut olarak bozabilmektedir. Adenozin, tubuler kan akımını değiştirerek etki göstermekte
olup diyabetik nefropati oluşturulmuş sıçanlarda koruyucu etkisi gösterilmiştir. Aminofilinin vazodilatör etkisi için fosfodiesteraz enzim inhibisyonu
ve adenozin reseptör antagonizmasına dayanan iki temel mekanizma ileri
sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı MTX toksisitesi oluşturulmuş sıçanlarda adenozin ve bir adenozin antagonisti olan aminofilinin etkisini karşılaştırmaktır.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya 28 adet Sprague-Dawley cinsi erkek sıçan
alındı. 7 sıçan normal grup olarak ayrılarak herhangi bir işlem uygulanmadı.
21 sıçana MTX toksisitesi oluşturmak için 20mg/kg dozunda MTX intraperitoneal enjekte edildi. Ardından MTX toksisitesi oluşturulan 21 sıçan 3
gruba ayrıldı. 1. gruba plasebo izotonik salin 1ml/kg/gün dozunda 5 gün
süreyle intramuskuler(im) enjekte edildi. 2. gruba 5 gün boyunca 4ml/kg/
gün dozunda adenozin im enjekte edildi. 3. gruba 50mg/kg/gün dozunda
aminofilin im enjekte edildi. 5. günün sonunda sıçanlar sakrifiye edilerek
plazma, idrar örnekleri ve böbrekleri alındı. Plazmada bir lipid peroksidasyon göstergesi olan malondialdehit (MDA), kan üre azotu ve kreatinin
değerlendirildi. Ayrıca stick yöntemi ile proteinüri değerlendirildi. Böbreklerden kesitler elde edilerek histopatolojik olarak tubul hasarı skorlaması ile
değerlendirildi. Veriler SPSS.22 programına kaydedilerek Mann Whitney U
ve Kruskal Wallis analizleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: MTX toksisitesi oluşturulan ve plasebo salin alan grupta,
normal gruba göre proteinüri düzeyi, kan üre azotu ve kreatinin düzeyleri,
histopatolojik olarak değerlendirilen proksimal tubuler hasar skoru istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0,05). Adenozin alan
grupta plasebo salin alan gruba göre kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinin
arttığı(p<0,05), proteinüri düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığı, proksimal tubuler hasarın belirgin olarak arttığı (p<0,05) saptandı. Aminofilin alan
grupta ise plasebo salin alan ve adenozin alan gruba göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde kan üre azotu, kreatinin, proteinüri düzeyi, proksimal tubul
hasarı düzeyi azalmış saptandı(p<0,05).
SONUÇ: MTX toksisitesinde adenozin muhtmelen afferent arteriolde vasokonstriksiyona yol açarak tubul hasarını arttırmaktadır. Adenozin, MTX
toksisitesine bağlı böbrek hasarını arttırmıştır. Adenozin reseptör blokörü
olan aminofilin ise böbrek hasarını azaltmıştır. Adenozin reseptör blokörleri,
MTX içeren kemoterapi rejimlerinde toksisiteye bağlı tubuler hasarı önlemede kullanılabilir olduğu deneyesel olarak çalışmamızda gösterilmiştir.
Klinik kullanım için geniş kapsamlı klinik çalışmalarla bulgularımızın desteklenmesi gerekmektedir.

SS-021
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Egzersiz Sonrası Kalp
Hızındaki Düzelmenin Değerlendirilmesi
Emre Ali Acar1, Aysun Avcu Toraman2, Lütfi Çetintepe3, Eda Özlek4,
Hakan Tıkız5, Seyhun Kürşat2
1
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Manisa

Karşıyaka Devlet Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

3
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SS-020
Metotreksat ile tubuler hasar oluşturulmuş sıçanlarda aminofilin ve
adenozinin tubul hasarı üzerine etkisi
Mustafa Yıldırım1, Emin Taşkıran1, Hasan Çağrı Yıldırım1, Gürkan
Yiğittürk2, Mümin Alper Erdoğan3, Dilek Taşkıran3, Ayfer Meral4, Harun
Akar1, Oytun Erbaş5
1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

4
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

5

GİRİŞ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda kardiyovasküler
hastalık riski artmıştır ve bu hastalarda mortalitenin en önemli nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Egzersiz sonrası kalp hızı toparlanma indeksi
(Heart Rate Recovery-HRR), kardiyak otonomik disfonksiyonu göstermede ve mortaliteyi öngörmede son yıllarda öne çıkan ve üzerinde pek çok
çalışma yapılan yeni bir tekniktir. Çalışmamızda KBY’li olgularda kardiyak
otonomik fonksiyonların egzersiz sonrası kalp hızı toparlanma indeksi ile
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: KBY’li hastalarda kardiyak otonomik disfonksiyon varlığını egzersiz sonrası kalp hızı toparlanma indeksi üzerinden göstermeyi hedeflediğimiz bu çalışmaya Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
İç Hastalıkları ve Nefroloji polikliniklerine başvuran veya Nefroloji servisinde
yatmakta olan evre 1-4 KBY’si olan 120 hasta alındı. Hastanemize başvuran
ve herhangi bir sağlık problemi saptanmayan 30 olgu kontrol grubu olarak
belirlendi. Hasta grubu her evreden 30’ar kişi olacak şekilde gruplandırıldı.
Hasta ve kontrol grupları öykü, fizik muayene, EKG ve ekokardiyografi ile
herhangi bir kardiyak hastalıklarının olmadığı tesbit edildikten sonra Bruce
protokolüne göre egzersiz stres teste alındı. Egzersizde ulaşılan pik kalp
hızı ile egzersiz bırakıldıktan 1, 2, 3 ve 5 dakika sonra ölçülen kalp hızının
farkı hesaplanarak HRR1, HRR2, HRR3 ve HRR5 olacak şekilde kayıt edildi.
BULGULAR: Çalışmada evre 3 ve 4 KBY’li hasta grubunda HRR’nin 1, 2, 3
ve 5. dakika ortalamaları ve evre 2 KBY’li hasta grubunda HRR’nin 1 ve 5.
dakika ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Evreler arasında yaptığımız kıyaslamada evre 4’ün tüm HRR fazlarında
evre 1’e göre daha düşük HRR değerlerine sahip olduğu gösterildi. Ayrıca;
GFR ile HRR 1, 2, 3 ve 5. dakika ortalamaları arasında korelasyon olduğu
gösterildi.
TARTIŞMA: Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda; KBY’nin erken evrelerinden itibaren kardiyak otonomik disfonksiyonun başladığı, ileri
evrelerde bu disfonksiyonun daha belirgin hale geldiği ve dereceli egzersiz
sonrası kalp hızı düzelme indekslerinin kardiyak otonomik disfonksiyonun
bir göstergesi olarak KBY’li hastalarda kullanılabileceği söylenebilir. Ancak
bu yöntemin klinikte rutin kullanımı için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Elde ettiğimiz sonuçlar konuyla ilgili literatür bilgisine ve ileride yapılacak
yeni çalışmalara katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: kronik böbrek yetmezliği, kardiyovasküler risk, kalp
hızı toparlanma indeksi, otonomik disfonksiyon, egzersiz stres test

Anahtar Kelimeler: adenozin, aminofilin, metotreksat, toksisite, tubul,
böbrek
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SS-022
Renal resistive indeks’in hafif orta böbrek yetersizliği olan koroner
arter hastalarında hastalık şiddetini belirlemedeki yeri

Figure 1

Bircan Alan1, Adem Aktan2, Abdurrahim Dusak1
1

Dicle University Faculty of medicine Department of Radiology

2

Dicle University Faculty of medicine Department of Cardiology

AMAÇ: Çalışmamızda hafif orta renal yetersizliği olan hastalarda renal resistive indeksini (RRİ)saptayarak bunun renal fonksiyonlar ve koroner arter
hastalığının (KAH) şiddetiyle ilişkisini araştırdık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya koroner angiografisi yapılarak KAH tanısı konmuş 41 erkek,35 kadın toplam 76 hasta alındı. Tüm hastalarda renal doppler ultrasonografi (US) ile RRİ’ leri ölçüldü. Renal parankim kalınlığı, böbrek
uzunluk ve genişlikleri ölçüldü. Gensini risk skorlama sistemiyle KAH şiddeti skorlanarak hastalar hafif-KAH (Gensini skoru ≤ 20) ve şiddetli-KAH
(Gensini skoru > 20) olmak üzere iki guruba ayrılarak karşılaştırıldı. Ayrıca
tüm hastalarda glomerular filtrasyon hızı (eGFR) hesaplanarak 3 ayrı sub
gruba ayrıldı ve RRI ile ilişkisi araştırıldı.
BULGULAR: Gensini skoruna göre şiddetli KAH olanlarda hafif KAH olanlara göre anlamlı derecede yüksek RRİ değerleri saptandı [0.62 (0.58-0.71)]
karşı [0.71 (0.63-0.78)], p < 0.01]. Böbrek uzunluğu, böbrek genişliği, böbrek parankim kalınlıkları arasında anlamlı fark saptanmadı. eGFR, şiddetli
KAH’lı hastalarda hafif KAH grubuna göre anlamlı derecede düşüktü(p=
0.02).

Koroner arter hastalarında eGFR ile
renal resistive indeksi arasındaki ilişki

eGFR değerlerine göre evrelendirilen KAH’lı hastalarda,renal yetersizlik evresi ile RRİ arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Evre 1 (GFR≥90) olanlarda
RI [0.63(0.59-0.68)], evre 2( GFR 60-59) olanlarda RI [0.77(0.71-0.84)],
evre 3(GFR 30-59) olanlarda ise RI [0.81(0.73-0.85)] idi, (p<0.01).

Stage

Descriptive

eGFR,mL

n

RRİ*

p**

1

Normal

≥90

37

0.63(0.59-0.68)

< 0.001

2

Hafif

60-89

26

0.77(0.71-0.84)

< 0.001

RRİ değerinin hafif ciddi koroner arter hastalığı tanısında, sensivite % 77,
spesifite % 66 bulundu.

3

Orta

30-59

13

0.81(0.73-0.85)

< 0.001

SONUÇ: RRI değerleri KAH’ lı hastalarda hastalık şiddetine paralel şekilde
artış göstermektedir. İlaveten renal yetersizlik derecesi artıkça orantılı olarak RRİ değerleri artmaktadır. Doppler US ile RRİ ölçümü KAH şiddetini
saptamada aynı zamanda böbrek fonksiyon ve mikrosirkülasyonu hakkında
noninvaziv bir yöntem olarak ilave bilgiler sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Renal resistive indeks, renal parankim kalınlığı, koroner arter hastalığı, Gensini skoru, eGFR, kronik böbrek hastalığı

30

Şiddetli koroner arter hastaları ile hafif koroner arter hastalarında renal resistive
indeks karşılaştırılması

*Values are Median (25%-75%); **Kruskal Wallis test
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GİRİŞ-AMAÇ: Asimetrik dimetilarginin (ADMA), NO sentezinin major inhibitörüdür. Erektil disfonksiyon ve kronik böbrek hastalığında arttığı gösterilmiştir. SDBY’de cinsel fonksiyon kaybının arttığı bilinmektedir. Bu
çalışmada, periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarında erektil disfonksiyon
gelişmesinde ADMA’nın katkısını araştırdık.
GEREÇ-YÖNTEM: 32 periton diyalizi, 32 hemodiyaliz hastası ve 32 sağlıklı
gönüllü erkek çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların serum ADMA düzeyi ölçülüp, klinik ve laboratuar parametreleri analiz edilmiştir. Cinsel fonksiyonları değerlendirmek için Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi-5 (IIEF-5),
uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)
kullanılmıştır. Depresif semptomlar Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Asimetrik dimetilarginin düzeyi üç grup arasında karşılaştırıldığında anlamlı derecede fark vardı (p<0.001). Asimetrik dimetilarginin
düzeyi, HD hastalarında PD hastalarından daha yüksekti (p<0.002). Erektil
disfonksiyon, PD ve HD hasta gruplarında kontrol grubuna göre daha sık
saptandı (P<0.001). Ancak korelasyon analizi yapıldığında ADMA ile IIEF
skorları arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Uluslararası Erektil Fonksiyon
Indeksi -5 puanı ile PUKİ ve BDÖ puanları arasında negatif korelasyon
vardı. Ayrıca ADMA’nın tedavi süresi, fosfor, kalsiyum fosfor çarpımı, parathormon ile anlamlı korelasyon gösterdiği saptandı. Albumin, kolesterol,
LDL, rezidüel idrar miktarı ile ADMA arasında negatif korelasyon olduğu
gözlendi. Korelasyon analizinde rezidüel idrar miktarı; ADMA, fosfor, PTH,
kalsiyum fosfor çarpımı ve tedavi süresi ile negatif korelasyon gösterirken,
total kolesterol ve LDL ile aynı yönde koreleydi.
SONUÇ: Asimetrik dimetilarginin düzeyinin erektil disfonksiyon, depresyon
ve uyku kalitesi ile ilişkisi saptanamadı. Ancak mortalite ve morbiditeyi etkileyen albumin, kolesterol, LDL ile negatif korelasyon, PTH, fosfor, kalsiyum
fosfor çarpımı ile korelasyon göstermekteydi. Depresyon ve uyku bozukluğu erektil fonksiyonu etkilemektedir. Rezidüel idrar miktarı, morbidite ve
mortalite üzerine etkili olan birçok faktörle ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: asimetrik dimetilarginini, erektil disfonksiyon, son
dönem böbrek yetmezliği
HD ve PD Hastalarının ADMA Düzeyi İle Diğer Değişkenlerle
Arasındaki İlişki Tablosu
Yaş
r
p
IIEF-5
0.07
0.59
BDÖ
0.24
0.02
PUKİ
0.006
0.96
Tedavi Süresi
0.25
0.04*
Rezidüel İdrar Miktarı
-0.41
0.001*
Albumin
-0.26
0.04*
Total Kolesterol
-0.229
0.07
LDL
-0.25
0.04*
Fosfor
0.296
0.018*
Kalsiyum -Fosfor Çarpımı
0.22
0.08
Parathormon
0.45
0.001*
Total Testosteron
0.0.20
0.114
Kısaltmalar: ADMA: Asimetrik dimetilarginin, IIEF: Uluslararası erektil fonksiyon
indeksi, PUKİ: Pittsburgh uyku kalitesi indeksi, BDÖ: Beck depresyon ölçeği.

SS-024
Deneysel diyabetik nefropati modelinde renal doku anjiotensin II
düzeyleri oksidatif dna hasarı ile pozitif koreledir
Elif Arı1, Zehra Eren2, Mehmet Yalçın Günay3, Jale Çoban4, Hamit Hakan
Alp5, Cüneyt Saltürk6, Gülçin Kantarcı2
1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul
2
Yeditepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3
Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4
Yeditepe Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
5
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van
6
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
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SS-023
Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Erektil Disfonksiyon İle
Asimetrik Dimetilarginin Düzeyleri İlişkisi
Burak Can1, Erkan Dervişoğlu2, Özgür Doğa Özsoy3, Ramazan Azim
Okyay4, Adnan Batman1, Hale Maral Kır3
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kocaeli
4
Çukurova Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ: Diyabetik nefropati (DN), son dönem böbrek yetmezliğinin en sık
nedenidir. DN progresyonunda renin-anjiotensin sistemi (RAS) aktivasyonu ve artmış oksidatif stres suçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, deneysel
diyabetes mellitus modelinde nefropati (albüminüri) gelişen ve gelişmeyen
sıçanlarda oksidatif dna hasarının renal fonksiyonlar ve RAS parametreleri
ile ilişkisini saptamaktır.
YÖNTEM-GEREÇ: Streptozosin 65 mg/kg intraperitoneal (ip) uygulanan ve
serum glukozu >300 mg/dl saptanan sıçanlara diyabet tanısı kondu ve 3
hafta süreyle subkutan (sk) insülin tedavisi ile izlendi. Üçüncü haftanın sonunda 24 saatlik idrarda albümin miktarına göre gruplara ayrılan sıçanlar
3 gruba ayrıldı.
1. Diyabetik albüminüri (DA) grubu (n=8): Dört hafta süreyle sk insülin tedavisi ile izlendi
2. Albüminüri saptanmayan diyabet (D) grubu (n=8): Dört hafta süreyle sk
insülin tedavisi ile izlendi
3. Kontrol (K) grubu (n=8): Non-diyabetik sıçanlar 4 hafta süreyle izlendi
Dört haftanın sonunda sıçanların renal fonksiyonları, albümin/kreatinin
oranı, böbrek dokusunda oksidatif stres belirteçleri, RAS parametreleri ve
oksidatif dna hasarı belirteci olarak serumda 8-hidroksi deoksiguanozin/
deoksiguanozin oranı (8-OHdG/dG) değerlendirildi.
BULGULAR: DA grubunun albümin/kreatinin oranı D ve K gruplarından anlamlı olarak yüksek (p=0.024), kreatinin klirensi K grubundan anlamlı olarak
düşüktür (p=0.038). Ayrıca DA grubunda böbrek dokusunda malondialdehid (MDA) düzeyleri (p<0.005) kontrol grubuna göre yüksek; superoksit
dismutaz (SOD) (p<0.005) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) (p<0.005)
aktiviteleri kontrol grubuna göre düşük saptanmıştır. DA grubunda böbrek dokusunda renin (p<0.005), renin reseptörü (p<0.005), anjiotensin II
(p<0.05) ve anjiotensin II tip 1 reseptörü mRNA ekspresyonu (p<0.05)
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksektir. Serum oksidatif DNA
hasarı değerlendirmesinde DA grubunun 8-OHdG/dG oranı, D ve K gruplarından yüksektir (p<0.005). DA grubunda 8-OHdG/dG oranı ile renal doku
anjiotensin II düzeyi arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r=0.756,
p<0.001). Lineer regresyon analizinde ise 8-OHdG/dG oranının renal doku
anjiotensin II düzeyi ile pozitif ve bağımsız korelasyonu tespit edilmiştir
(regresyon katsayısı=0.635, p<0.001).
SONUÇ: Deneysel diyabetik albüminüri modelinde oksidatif DNA hasarının
renal doku anjiotensin II düzeyleri ile pozitif korelasyonu ilk defa saptanmıştır. Genetik hasarın, oksidatif stresle bağımsız ilişkisi saptanmazken, doku
anjiotensin II düzeyleri ile bağımsız ve pozitif korelasyonu tespit edilmiştir.
Prospektif insan çalışmalarında diyabetik albüminürik hastalarda RAS blokajının DNA hasarı üzerindeki uzun dönem etkileri değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: diyabetik albüminüri, oksidatif DNA hasarı, anjiotensin II
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Oksidatif DNA hasarının bağımsız belirleyicilerini saptamaya yönelik linear
regresyon analizi

SS-025
Kanserli Hastalarda Sisplatinle İlişkili Nefrotoksisitenin
Önlenmesinde Teofilinin Etkinliği
Lütfiye Derya Karademir1, Fatma Doğruel2, İsmail Koçyiğit3,
Cevat Yazıcı4, Aydın Ünal3, Murat Hayri Sipahioğlu3, Oktay Oymak3,
Bülent Tokgöz3
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Ana
Bilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Kayseri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri

3

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kayseri

4

Renal doku anjiotensin II düzeyleri 8-hidroksideoksiguanozin/deoksiguanozin
oranın bağımız belirleyicisidir (p<0.001)

Çalışma gruplarında böbrek fonksiyonları ve oksidatif DNA hasarının
değerlendirilmesi
Kontrol
Grubu
(Grup K)
(n=8)

Diyabetik albüminüri Grubu
(Grup DA)
(n=8)

Diyabet
Grubu
(Grup D)
(n=8)

7,48 ± 1,24

4,91 ± 1,05*

5,49 ± 0,94

Albümin/kreatinin
590,63 ±
oranı
250,40
(µg/mg)

1903, 84 ± 876,06* *

894,22 ±
214,90

8-OHdG/dG

2,47 ± 1,24°

1,31 ± 0,86

Kreatinin Klirensi
(ml/dak/mg)

0,64 ± 0,49

DA grubunun kreatinin klirensi kontrol grubundan anlamlı olarak düşük; albümin/
kreatinin ve 8-0HdG/dG oranları anlamlı olarak yüksektir. DA: Diyabetik albüminüri grubu, 8-OHdG/dG: 8-hidroksi deoksiguanozin/guanozin * p=0.038, Grup
DA vs Grup K * * p=0.024, Grup DA vs Grup D ve Grup K °p<0.005, Grup DA vs
Grup D ve Grup K

AMAÇ: Sisplatin birçok solid tümör tedavisinde kullanılan güçlü bir antineoplastik ajandır ve majör doz sınırlayıcı yan etkisi nefrotoksisitedir. Bu
çalışmada sisplatine bağlı akut böbrek hasarının erken biyobelirteçlerle
tespit edilmesi ve teofilinin olası koruyucu etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bütün hastaların sisplatin uygulamasından 5 gün önce glomerüler filtrasyon hızı (GFR), NGAL ve sistatin C ölçümü yapıldı. Ayrıca bu
belirteçler sisplatin uygulamasından sonraki 2. saat, 5. ve 20. günlerde tekrarlanarak ölçümleri yapıldı.
Hastalar: Çalışmaya ilk defa sisplatin uygulanması planlanan 60 hasta dahil
edildi. Hastalar grup 1 (n=30) (standart tedavi kolu) ve grup II (n=30) (teofilin kolu) olmak üzere 2 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Her iki grupta da sisplatin uygulamasından sonra GFR’de zaman içerisinde anlamlı düşüş görüldü (p=0.006). İdrar NGAL’in sisplatin
uygulamasının +2. saatinde belirgin yüksek olduğu gözlendi (p<0.001),
gruplar arasında ise anlamlı farklılık gözlenmedi. Ancak grup*zaman etkisi
birlikte değerlendirildiğinde teofilin almayan grupta idrar NGAL daha yüksek saptandı (p=0.025). İdrarda proteinüri düzeyi, sisplatin uygulamasının
+5. gününde her iki grupta da anlamlı artış göstermekteydi (p<0.001).
SONUÇ: Elde edilen bu sonuçlar idrar NGAL düzeyinin akut böbrek hasarını
erken dönemde saptamada kreatinin ve sistatin C’ye göre üstün bir biyobelirteç olduğunu göstermektedir. Teofilin, böbrekleri tamamen korumamakla birlikte teofilin alan grupta kontrol grubuna göre daha az nefrotoksisite
geliştiği görülmektedir. Sisplatin tedavisi planlanan hastalara daha uzun
soluklu teofilin tedavisinin verilmesi ile böbrek koruyucu etkisinin arttırılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, nefrotoksisite, sistatin C, NGAL, teofilin
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GİRİŞ: Diyabetik nefropatiye bağlı kronik böbrek hastalarında (KBH) soluble klotho (s-Klotho), Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) düzeyleri ve albuminüri arasındaki ilişki net değildir. Bu çalışmada s-Klotho, FGF23 düzeyleri
ve albuminüri arasındaki ilişkiye bakılmıştır.
METOD: Bu kesitsel çalışmaya, Ocak 2014 -Haziran 2014 tarihleri arasında
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde takipli 109 diyabetik hasta (ortalama yaş 61.63±9.77) ve 32 sağlıklı kontrol ( ortalama yaş
49,53±7,32) alınmıştır. İdrar albümin kreatinin oranına (UACR) göre hastalar 3 gruba ayrılmıştır; normoalbuminüri (UACR <30 mg/g), mikroalbuminüri (UACR 30–300 mg/g), ve makroalbuminüri (UACR >300 mg/g). Kan
ve idrar örnekleri 8 saatlik açlık sonrası sabah alınmıştır ve -80°C de saklanmıştır. Kanda FGF23, s-Klotho, PTH, P, Ca, kreatinin, ve 25-hydroxyvitamin
D3 (25hD) düzeyleri ölçülmüştür. İdrarda protein kreatinin oranı (UPCR)
ve UACR spot idrarda protein, albümin ve kreatinin ölçülerek yapılmıştır.
BULGULAR: Hasta grubunda kontrol grubuna göre; kreatinin, s-Klotho,
FGF 23 ve PTH düzeyleri anlamlı yüksek 25Hd düzeyleri anlamlı düşük saptanmıştır (p<0.001). UACR düzeyine göre gruplara ayırdığımızda one-way
ANOVA analizinde gruplar arasında kreatinin (p < 0.001), 25hD (p < 0.001),
PTH (p = 0.002), Ca (p = 0.002), ve albümin düzeyleri (p < 0.001) arasında
anlamlı fark saptanmıştır. Gruplar arasında Klotho düzeyleride anlamlı farklı
saptanmış (p = 0.031) ve bu farkın kontrol grubunun değerlerinden kaynaklandığı gösterilmiştir. s-Klotho ve FGF23 (r = 0.768; p = 0.001) arasında ve
FGF23 düzeyleri ve UACR (r = 0.768; p = 0.001) arasında istatiksel olarak
anlamlı pozitif korrelasyon saptanmıştır. Hastalar kullandıkları ilaçlara göre
gruplandırıldığında anjiyotensin konverting enzim inhibitörü (ACEi) ve metformin kullanan hastalarda s-Klotho ve FGF23 düzeyleri kullanmayanlara
göre anlamlı farklı saptandı.
SONUÇ: Yaptığımız çalışmada sonuç olarak diyabetik hastalarda kontrol
grubuna göre s-Klotho düzeyleri anlamlı olarak yüksektir. Azalan glomerüler filtrasyon hızına (eGFR) rağmen albümin ekskresyonunda artışla beraber s-Klotho düzeyleri azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: diyabetik nefropati,albuminüri,FGF23,soluble Klotho

SS-027
Sigara kullanımı erken evre otozomal dominant polikistik böbrek
hastalığında vasküler değişiklikleri hızlandırır
Abdülmecit Yıldız1, Saim Sağ2, Alparslan Ersoy1, Cuma Bülent Gül4,
Gökhan Ocakoğlu3, Ayşegül Oruç1, Yavuz Ayar2, Mustafa Güllülü1,
Sümeyye Güllülü2
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A. B.D
3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A. B.D
4
Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-026
Diyabetik nefropatili hastalarda soluble Klotho, FGF23 ve albuminüri
arasındaki ilişki
Ayça İnci1, Funda Sarı2, Metin Sarıkaya1, Refik Olmaz1, Melahat Çoban1,
Üstün Yılmaz1, Ümmühan Maden1, Süleyman Dolu1, Necat Yılmaz3
1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya
3
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Antalya

Giriş: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında (ODPBH) erken
dönemde böbrek fonksiyonu bozulmadan, endotel disfonksiyonu, karotid
intima-media kalınlığında artış ve arteriyel sertlik gibi vasküler değişiklikler
gelişmektedir. Sigara kullanımı deneysel çalışmalarda endotel disfonksiyonu ve buna bağlı ateroskleroz gelişimini hızlandırmıştır. Klinik çalışmalarda
böbrek hastalığında son döneme ilerlemeyi de hızlandırdığı gösterilmiştir.
Ancak ODBPH hastalarında sigaranın erken dönemde vasküler değişiklikler
üzerine etkisi henüz incelenmemiştir. Bu nedenle, çalışmamızda erken dönem ODPBH’nda vasküler değişiklikleri ve sigaranın bu değişiklikler üzerine
etkisini incelemeyi amaçladık.
Metod: Bu çalışma için düzenli poliklinik izlemi olan 116 ODPBH hastası
değerlendirildi. Gebelik, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus ve proteinüri (>500 mg/g) olmayan stabil erken evredeki (GFR-EPI >60 mL/dak)
58 ODPBH hastası (ODPBH grubu) ve 44 sağlıklı kişi (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Katılımcılarda demografik veriler, KV risk faktörleri öyküsü, böbrek fonksiyonları, glukoz ve lipid profili ile hs-CRP değerlendirildi.
Ayrıca 24 saatlik ambulatuar kan basıncı (KB) ölçümü, karotis intima media
kalınlığı (CIMT) ve akım aracılı vasküler reaktivite (FMD) ölçüldü.
Bulgular: Her iki grubun yaş, cinsiyet ve sigara kullanım oranları benzerdi (p>0.05). ODPBH grubunda ortalama vücut kitle indeksi (25.8’e karşılık
21.9 kg/m2, p<0.001), serum glukoz (81’e karşılık 87 mg/dL, p<0.001),
kreatinin (0.76’ya karşılık 0.83 mg/dL, p<0.001), ürik asid (2.8’e karşılık 5.1
mg/dL, p<0.001), total-kolesterol (171’e karşılık 195 mg/dL, p<0.001) ve
LDL-kolesterol (104’e karşılık 119 mg/dL, p<0.001), GFR-EPI (109’a karşılık 102 mL/dak, p<0.001) ve hs-CRP (0.32’ye karşılık 0.40 mg/dL, p<0.001)
değerleri daha yüksekti. Ambulatuar KB ölçümünde; dipper oranları benzerdi. 24 saatlik ortalama sistolik KB, diyastolik KB ve nabız basıncı ODPBH
grubunda daha yüksekti. ODPBH grubunda FMD daha düşük ve CIMT daha
yüksek bulundu (Tablo 1). ODPBH grubunda; sigara kullananlarda kullanmayanlara göre FMD (%13.7±6.4’e karşılık %19.5±5.6, p=0.009) ve CIMT
(8’e karşılık 6 mm, p=0.011) anlamlı daha yüksekti. Kontrol grubunda; sigara kullananlar ve kullanmayanlar arasında FMD ve CIMT ölçümleri farklı
değildi. ODPBH grubunda sigara kullanım süresi, FMD (r=-0.385, p=0.003)
ile negatif, CIMT (r=0.328, p=0.012) ile pozitif korelasyon gösterdi. Doğrusal regresyon analizinde ODPBH grubunda FMD, sadece yaş (Beta:-2.581,
%95GA -0.343 ile -0.043) ve sigara kullanma süresi (Beta:-0.594, %95GA
-0.379 ile -0.189) ile anlamlı ilişkili bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Erken evre ODPBH’nda endotel disfonksiyonu ve subklinik vasküler bozukluklar belirgindir. Bu bozukluklar sigara içen ODPBH
olan kişilerde daha belirgin olduğu için, bu kişilerde sigaranın bıraktırılması
gibi KV risk faktörlerini azaltıcı önlemler morbidite ve mortaliteyi olumlu
yönde etkileyebilir.
Anahtar Kelimeler: Endotel disfonksiyonu, Polikistik Böbrek Hastalığı,
Sigara
Her iki grubun ambulatuar kan basıncı, CIMT ve FMD ölçümleri
Kontrol (n=45)
ODPBH (n=58)
P değeri
Sistolik KB (mmHg)
114.2±7.3
125.6±15.2
<0.001
Diyastolik KB (mmHg)
67.4±7.1
75.6±10.50
<0.001
Nabız basıncı (mmHg)
46.6±6.1
50.0±7.6
<0.001
FMD (%)
19.5±5.6
16.6±6.42
<0.001
CIMT (mm)
5(4-8)
7(3-13)
<0.001
KB: kan basıncı FMD: akım ilişkili dilatasyon (brakiyal arter) CIMT: karotis intima
media kalınlığı
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SS-028
Üremik Hastalarda SCUBE 1 düzeyi yüksekmidir?
Muammer Cansız1, Şükrü Ulusoy1, Gülsüm Özkan2, Ahmet Menteşe3,
Yüksel Aliyazıcıoğlu3, Kübra Kaynar1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,Trabzon
2
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD,Trabzon
GİRİŞ: Günümüzde Kronik böbrek hastalığı (KBH) sıklığı hızla artmakta ve
önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. KBH’da
mortalite ve morbiditenin önemli bir nedeni ise kardiovasküler hastalıklardır
(KVH). Bu nedenle KVH’ların erken tanısı ve tedavisi mortaliteyi azaltmada oldukça önemlidir. Signal peptide-CUB-EGF-domain-containing protein 1(SCUBE 1); SCUBE gen ailesi üyesi yakın dönemde tanımlanmış bir
hücre yüzey proteinidir. SCUBE 1 trombosit α granüllerinde depolanmakta,
trombosit stimülasyon ve aktivasyonuyla hücre yüzeyine hareket etmektedir. Akut Koroner Sendrom (AKS) ve akut iskemik inmede(AİS) trombosit
aktivasyonuyla birlikte SCUBE 1 düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. Ancak
halen trombotik ve dolayısı ile KV komplikasyonların sık gözlendiği KBH’da
SCUBE 1 düzeyi hakkında bir bilgi mevcut değildir. Çalışmamızda bu nedenle KBH’da SCUBE 1 düzeyini belirlemeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi erişkin nefroloji ve hipertansiyon polikliniğine başvuran; 18 yaşından
büyük, KDOQI kılavuzuna göre KBH ≥Evre 3 (MDRD’e göre GFR≤60 ml/
dk/1.73m²) 106 hasta ve 30 sağlıklı kontrol birey alındı. Demografik verileri
kaydedildi. Hastaların 24 saatlik idrarı toplanarak kreatinin klirensi, biyokimya panelinde; BUN, kreatinin, glukoz, total kolesterol, trigliserid, LDL ve
HDL kolesterol, serum albümin, ürik asit, yüksek duyarlıklı C reaktif protein
(hs CRP) ve hemogram (Hb, WBC, PLT) aynı gün çalışıldı. Hemostaz paneli ( PT, PTT, Fibrinojen, D-dimer) ile SCUBE 1 için alınan kan örnekleri
bekletilmeden 3500 devirde 20 dakika santrifüje edildikten sonra plazmaları
ayrıldı ve ayrılan plazma örnekleri çalışma anına kadar -80° de saklandı.
SCUBE1 düzeyleri üreticinin talimatlarına uygun şekilde enzyme-linked immunosorbent assay kit (Cusabio Biotech Co., Catalog No. CSB-E15005h,
P.R.China) kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmanın sonucunda KBH grubunda SCUBE 1 düzeyi
(34.0±14.6 ng/mL) kontrol grubundan (19.6±9.6 ng/mL) anlamlı yüksekti
(p<0.001) (Grafik 1) Diğer biyokimyasal ve Hemostaz panelinden; fibrinojen, BUN, kreatinin, trigliserit, ürik asit, SKP, DKB, D-Dimer, APTT düzeyleri KBH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek iken, MDRD GFR,
CrCL ve Hgb düzeyleri anlamlı düşüktü (Tablo 1). SCUBE1 ile fibrinojen
(r=0.290, p=0.001), BUN (r=0.276, p=0.001), kreatinin (r=0.291, p=0.001)
ve ürik asit (r=0.237, p=0.006) arasında pozitif korelasyon varken MDRD
ile GFR (r=-0.290, p=0.001) ve CrCL (r=-0.312, p=0.000) arasında negatif
korelasyon vardı.
SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda SCUBE 1 düzeyini KBH’da literatürde
ilk kez yüksek saptadık. GFR ile olan güçlü ilişkisinden yola çıkarak tespit
edemediğimiz birtakım üremik toksinler SCUBE 1 artışı yapıyor olabilir. Ayrıca SCUBE 1 yüksekliğinin klinik anlamını ve kardiyovasküler sonlanımlara
etkisini değerlendirir ileri çalışmaların yapılmasının uygun olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: SCUBE 1, Kronik Böbrek Hastalığı, KBH
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Grafik 1: KBH ve kontrol gruplarında SCUBE düzeyleri

Kontrol ve hasta grubunun demografik ve laboratuvar verilerinin karşılaştırılması
KBH (n=106)

Kontrol (n=30)

P Değeri

Yaş

54.4±13.0

51.3±5.8

0.068

Cinsiyet

K:41 E:65

K:12 E:18

0.896

SCUBE1 (ng/mL)

34.0±14.6

19.6±9.6

0.000

Fibrinojen (mg/dL)

441.5±166.1

306.5±65.0

0.000

D-Dimer (μg/mL)

2.27±8.8

0.41±0.30

0.017

LDL (mg/dL)

121.9±43.2

117.0±21.5

0.393

HDL (mg/dL)

44.6±11.7

47.3±10.0

0.220

Total Kolesterol (mg/dL)

191.1±55.7

182.0±24.5

0.194

Trigliserit (mg/dL)

155.0±82.50

122.0±52.1

0.030

Ürik asit (mg/dL)

7.0±1.5

4.1±1.0

0.000

Albümin (g/dL)

4.27±0.56

4.30±0.27

0.614

MDRD (mL/dk/1.73m²)

35.90±16.90

103.3±20.2

0.000

Sistolik TA (mmHg)

141.2±22.5

116.3±13.3

0.000

Diastolik TA (mmHg)

86.2±12.2

75.90±7.4

0.000

BKİ ( kg/m²)

28.0±5.40

27.0±3.1

0.279

CrCl (mL/dk)

49.10±23.10

125.2±23.6

0.000

Platelet (130-400x10³/μL)

235.370±182.900

221.180±61.319

0.605

WBC (4.8-10.8x10³/μL)

7454±2678

7420±2191

0.877

Hb (g/dL)

12.8±2.1

13.9±1.2

0.001

Glukoz (mg/dL)

109.0±53.5

88.0±9.0

0.08

BUN (mg/dL)

36.1±21.7

12.8±3.1

0.000

Kreatinin (mg/dL)

2.43±1.53

0.76±0.15

0.000

APTT (sn)

38.4±6.90

34.3±5.0

0.005

PT (sn)

14.5±3.81

13.90±0.86

0.311

hsCRP (mg/dL)

1.01±1.95

0.301±0.301

0.261
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SS-030
Egzersizin indüklediği hipertansiyon hastalarının sol ventrikül sistolik
ve diyastolik fonksiyonlarının speckle tracking ekokardiyografi ile
değerlendirilmesi
Sinan İNCİ1, Mustafa Turgut2
1
Aksaray Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Aksaray

AMAÇ: Hepsidin antimikrobiyal peptid olarak bilinen, karaciğerde sentezlenen demir metabolizmasında görev alan temel hormondur. Kronik böbrek
hastalığında düzeyi artmaktadır. Kronik inflamatuar bir durum olan kronik
böbrek hastalığı tanılı hastalarda demir parametreleri ile hepsidin düzeyi
arasındaki ilişkinin gösterilmesi ve KBH evrelerine göre hepsidin düzeyinin
ölçümü amaçlanmıştır.

2

METHOD: Kontrol gruplu çalışmaya kronik böbrek hastalığı ve son dönem
böbrek yetmezliği olan parenteral demir tedavisi almayan toplam 103 hasta ve 59 sağlıklı gönüllü alındı. Hastaların serum hepsidin düzeyleri Eliza
yöntemi ile çalışıldı. Hastaların yaş, cins, vücut-kitle indeksi (VKİ) gibi demografik verilerinin yanında böbrek hastalıkları, biyokimyasal incelemeleri,
tam kan sayımı, demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin, high
sensitive C-reaktif protein (hsCRP), CRP, sedimentasyon ve hepsidin testleri çalışıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 103 kronik böbrek hastası (ortalama yaşı
58.63±11.8) ve kontrol grubu olarak da 59 sağlıklı gönüllü (ortalama yaşı
49.0±10.5) alındı. 103 hastanın 16’sı Evre I, 26 Evre II, 27 Evre III, 19
Evre IV, 15 Evre V idi. Evre V’deki hastaların 9’u hemodiyaliz tedavisi, 2
‘si periton diyalizi tedavisi almaktaydı. Hasta grubunun ortalama hepsidin
düzeyi (30.3±24.7) kontrol grubuna (17.8±8.4) göre daha yüksek bulundu
(p<0.05). Kronik böbrek hastalığı evresi arttıkça hepsidin düzeyinin de arttığı saptandı. Hepsidin ile hipertansiyon hastalığı arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark (p<0.05) ve pozitif korelasyon saptandı. Hepsidin ile kalsiyum,
folik asit, vitamin b12, magnezyum, ürik asit, Ph arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Hasta grubunda hepsidin ile üre, kreatin, ferritin,
fosfor, sedimentasyon, sCRP, CRP, PTH arasında anlamlı pozitif, GFH, Hemoglobin hemotokrit, 25OH D vitamini, albümin, kalsiyum arasında anlamlı
negatif korelasyon saptandı. Ancak hepcidin ile demir ve TDBK arasında
herhangi bir korelasyon saptanmadı.
SONUÇ: Hepsidin demir metabolizmasını düzenleyen bir hormondur. Hepsidinin gelecekte anemi tedavi ve yönetiminde belirteç olarak kullanılacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hepsidin, Kronik Böbrek Hastalığı, Demir, İnflamasyon Anemisi

Aksaray Devlet Hastanesi, İç hastalıkları Bölümü, Aksaray

AMAÇ: Egzersizin indüklediği hipertansiyonun kardiyovaskuler sistem üzerine olan olumsuz etkileri çok net olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda egzersiz stress testi esnasında tanı alan egzersizin indüklediği hipertansiyon
hastalarının speckle tracking ekokardiyografi (STE) yöntemi ile sol ventrikül
sistolik ve diyastolik fonksiyonları değerlendirilmiştir.

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-029
Kronik Böbrek Hastalığı ve Son Dönem Böbrek Hastalığı Olan
Hastalarda Hepsidin Düzeyi Ölçümü
Sibel Gökçay Bek1, Necmi Eren2, Berna Üstüner2
1
Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji
2
Kocaeli Universitesi Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, İzmit

YÖNTEMLER: Çalışmaya egzersiz stress testi esnasında hipertansiyon tanısı konulan 50 hasta (26 E, 24 K, yaş 52±9 yıl) ve yaş, cinsiyeti uygun 50
sağlıklı kontrol grubu alındı. Sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını etkileyecek hastalığa sahip olanlar çalışma dışı bırakıldı. Egzersiz stress
testi modifiye Bruce protokolüne uygun şekilde yapıldı. Egzersizin indüklediği hipertansiyon tanısı erkekler için sistolik kan basıncı > 210mmHg, kadınlar için sistolik kan basıncı > 190mmHg olarak tanımlandı. Ekokardiyografik incelemeler, hasta ve kontrol grubuna sol lateral dekübit pozisyonunda
medikal ultrasound sistem cihazı (EPIQ 7, Philips Medical System, USA)
kullanılarak yapıldı. Sol ventrikül longitudinal olarak apikal 4-3-2 boşluk
görüntülerle mevcut software kullanılarak analiz edildi (QLAB 6.0)(şekil-1).
BULGULAR: İki grup arasında yaş, kan basıncı düzeyi, kalp hızı, temel ekokardiyografi ölçümleri ve Doppler parametreleri arasında fark yoktu. STE
ölçümlerinde, sistolik parametreler (S-4C, S-3C, S-2C, GLS, SRS-4C,SRS3C, SRS-2C ve GLSRS) her iki grup içinde benzer bulundu. Egzersizin indüklediği hipertansiyon tanısı alanlarda sol ventrikülün diyasyolik parametreleri SRA-4C, SRA-3C, SRA-2C, GLSRA anlamlı olarak artarken, SRE-4C,
SRE-3C, SRE-2C, GLSRE parametreleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
anlamlı olarak azalmıştı (p<0.05)(tablo-1).
SONUÇ: Çalışmamızda egzersizin indüklediği hipertansiyon tanısı alanların
yeni Doku Doppler tekniği olan STE yöntemi kullanılarak sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal bulunurken diyastolik fonksiyonlarında bozulma
tespit edilmiştir. Bu yöntem kullanılarak bu hasta grubunda miyokardiyal
fonksiyonların daha iyi takip edilerek uygun tedavi rejimlerinin erken safhada başlanılması sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: diyastolik fonksiyonlar, hipertansiyon, speckle tracking ekokardiyografi
şekil-1
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tablo1
parametreler

egzersizin indüklediği
hipertansiyon hastaları (n:50)

kontrol grubu (n:50)

p değeri

S-4C(%)

22.60±3.82

24.42±6.20

0.081

S-3C(%)

22.84±3.44

24.30±5.78

0.128

S-2C(%)

22.78±3.50

24.74±5.87

0.059

GLS(%)

22.74±3.53

24.48±5.92

0.076

SRS-4C (1/s) 1.39±0.69

1.53±0.81

0.365

SRS-3C (1/s) 1.40±0.67

1.55±0.84

0.325

SRS-2C (1/s) 1.47±0.84

1.51±0.84

0.826

GLSRS (1/s)

1.42±0.68

1.53±0.82

0.476

SRE-4C (1/s) 1.88±0.64

2.28±0.92

0.014

SRE-3C (1/s) 1.82±0.51

2.11±0.57

0.009

SRE-2C (1/s) 1.80±0.40

2.16±0.51

<0.001

GLSRE (1/s)

1.83±0.46

2.18±0.61

0.002

SRA-4C (1/s) 1.13±0.65

0.74±0.26

<0.001

SRA-3C (1/s) 1.14±0.61

0.77±0.31

<0.001

SRA-2C (1/s) 1.15±0.57

0.77±0.27

<0.001

GLSRA (1/s) 1.14±0.51
0.76±0.26
<0.001
S = “longitudinal strain”; 4C-3C-2C = apikal dört-üç-iki boşluk görüntüler; GLS
= “global longitudinal strain”; SRS = “ strain rate systolic”; SRE = “strain rate
diastolic early filling”; SRA = “strain rate diastolic late filling; GLSR = “global
longitudinal strain rate”. İki grup arasındaki ikili verilerin karşılaştırılmasında tüm
parametreler için unpaired t-test kullanılmıştır P değeri <0.05 istatistiksel anlamlı
olarak alınmıştır.

SS-031
Ünilateral Üreteral Obstrüksiyonda Renal Histopatoloji ve oksidatif
Stres Parametrelerine Octreotide’in Etkisi
Hüseyin Çeliker1, Ali İhsan Günal1, Nusret Akpolat2, Nevin İlhan1
1
Fırat Ünivesitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ
2
İnönü Ünivesitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Malatya
AMAÇ: Obstruktif nefropati boşaltım sisteminde akımı engelleyen akut veya
kronik olarak böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açan obstrüksiyonlarla karakterli bir klinik tablodur. Obstrüksiyon düzeltilene kadar böbrek
fonksiyonlarının korunması prognozu etkiler. Bu Çalışmada üreteral obstrüksiyon oluşturulan hayvanlarda böbrek dokusunda histopatolojik ve oksitadif stres parametrelerinde oluşan değişiklikleri ve bunlara octreotide’in
etkileri araştırıldı.
YÖNTEM: Kontrol, obstrüksiyon octreotide gruplarında 7’şer adet olmak
üzere toplam 21 erkek Ginea pig çalışmaya alındı. Obstrüksiyon ve octreotide gruplarında unilateral üreteral obstrüksiyon oluşturuldu. Obstrüksiyon grubuna ilaç uygulanmadı. Octreotide grubuna 7 gün süre ile 50 µg/
gün octreotide intraperitoneal yoldan uygulandı. Çalışma sonunda 3 grupta
böbrek dokusunda biyokimyasal olarak malondialdehit (MDA), glutatyon
Peroksidaz (GPx), Superoksit dismutaz (SOD) ve katalaz enzim düzeyleri,
histopatolojik olarak interstisiyel alanda fibrozis, inflamasyon ile tubuler ve
glomeruler değişiklikler araştırıldı.
BULGULAR: Obstruksiyon grubunda GPx, SOD, ve katalaz düzeyleri kontrol ve octreotide grubuna göre belirgin olarak düşük (p<0.0001, p<0.0001,
p<0.0001), MDA düzeyleri ile interstisiyel fibrozis, inflamasyon ve tubuler
artrofi skorları anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0001, p<001, p0.001,
p<0.001). Bütün parametrelerde kontrol ve octreotide grupları arasında
farklılık yoktu.
SONUÇ: Unilateral üreteral obstrüksiyonda antioksidan sistem baskılanarak
oksidatif stres artışı ve histopatolojik değişiklikler oluşmuştur. Octreotide
uygulaması ile oksidatif stres ve histopatolojik bozukluklar kontrol grubuna
yakın değerlerde bulundu. Octreotide’in anti- fibrotik etkileri yanında obstrükte böbrekte oksidatif stresi azaltarak histopatolojik değişiklikleri azalttığı ve obstrüksiyon giderilene kadar renoprotektif olarak kullanılabileceği
düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif nefropati, oksidatif stres, octreotide
Histopatolojik değerlendirmede hücresel infiltrasyon skorlaması
Grade

Düzey

Lökosit sayısı

0

0 (yok)

yok

1

1 (eser)

<05

2

2 hafif

5-10

3

3 (Orta)

5-10

4
4 (Şiddetli)
>10-üstü
İnterstisiyel alanda oluşan lökosit infiltrasyonu ve infiltrasyon bir alandaki lökosit
sayısına göre yapıldı. Masson trichrom boyası ile grade 0,1, 2, 3, 4 şeklinde
patolojik olarak değerlendirildi.
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Anahtar Kelimeler: Fetuin A, Genetik Polimorfizm, Hemodiyaliz, İnflamasyon.
figür 1-2

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-032
Hemodiyaliz Hastalarında Serum Fetuin A Seviyesi ile Fetuin Gen
Polimorfizmi Arasındaki İlişki
Atila Altuntaş1, Ayşe Yiğit2, Efkan Uz3, Salih İnal1, Veysel Kıdır1,
Bünyamin Aydın4, Hasan Basri Sav Aş3, Mehmet Sert5, Mehmet Tuğrul
Sezer1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları /Nefroloji
Bilim Dalı, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim
Dalı, Isparta
3
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
Isparta
4
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları /
Endokrinoloji Bilim Dalı, Isparta
5
Isparta Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Isparta
GİRİŞ: Son dönem böbrek hastalığında vasküler kalsifikasyon mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Alfa 2 Heramans Schmid
glikoprotein(AHSG) olarak da adlandırılan fetuin A vasküler kalsifikasyonu
inhibe eden önemli proteinlerden biridir. Bu çalışmada AHSG gene polimorfizmi ile fetuin A düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Bu kesitsel çalışmaya düzenli hemodiyaliz (HD) tedavisi alan 152 hasta ve 61 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hemodiyaliz grubundaki hastalar en az 9 aydır düzenli diyaliz tedavisi alan hastalardan
oluşturuldu. Serum fetuin A düzeyi ELİSA yöntemi ile değerlendirildi. AHSG
Thr256Ser ve Thr248Met gen polimorfizmi ise PCR-RFLP yöntemi ile belirlendi.
BULGULAR: Hemodiyaliz hastalarının serum fetuin A seviyesi (330,5±171,2
mg/L) kontrol grubundakilerle (382,9±138,5 mg/L) karşılaştırıldığında
önemli bir şekilde daha düşüktü (p=0.001). Serum fetuin A seviyesi ile
C reaktif protein (CRP) arasında belirgin bir negatif korelasyon bulunmasına rağmen (Pearson r = -0.285, p<0.0001) serum albumin düzeyi ile
arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Hemodiyaliz ve kontrol
grubundaki AHSG Tre256Ser gen polimorfizminin dağılımı birbirine benzerdi (p=0.111). Hemodiyaliz grubunda Thr/Thr (n=94, 366,9±184,2 mg/L)
genotipine sahip olan hastaların Thr/Ser (n=52, 278,1±132,7 mg/L) ve
Ser/Ser (n=6, 212,5±63,3 mg/L) genotipi olanlardan serum fetuin A seviyesinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p=0.005,
p=0.022). Tre/Ser ve Ser/Ser genotipine sahip olan bireylerin serum fetuin
A seviyesi benzerdi (p=0.211).Thr256Ser polimorfizmi aksine, Thr248Met
gen polimorfizmi genotipleri arasında serum Fetuin-A düzeyleri açısından
fark yoktu (p=0.069). Figür 1 ve Figür 2’de gösterildiği gibi, HD ve kontrol
grupları arasında AHSG Thr256Ser ve Thr248Met gen polimorfizmi dağılımı benzerdi. (sırasıyla p=0.111 ve p=0.565). Yaş, diyaliz süresi, cinsiyet,
serum albümin, CRP düzeyi, Thr256Ser ve Thr248Met polimorfizmleri
serum fetüin A seviyesinin olası belirleyicileri olarak alınmıştır. Stepwise
multiple regresyon analiz modelinde yaş, cinsiyet, diyaliz süresi ve serum
albümin düzeyinin etkisi için düzeltme yapıldıktan sonra HD hastalarında
AHSG Thr256Ser gen polimorfizmi (β:-0.271, P <0.0001,% 95 CI: -0,403,
-0.14 β), CRP (β:-0.013, p<0.0001, 95% CI:-0.018, -0.008) ve fetüin A
seviyesi (log-transformasyon) arasında bağımsız bir ilişki olduğu saptandı.

Hemodiyaliz ve kontrol grubundaki AHSG Thr256Ser ve Thr248Met gen polimorfizmi genotiplerinin dağılımı

SONUÇ: Bu çalışmada HD hastalarında AHSG T256S geninin değişen polimorfizimlerinin serum fetuin A seviyesi üzerine negatif bir prognostik faktör
olduğu görüldü.Diğer bir deyişle bu fetüin-A Thr256Ser gen polimorfizmi,
özellikle Thr/Ser ve Ser/ Ser genotipine sahip olan HD hastalarında vasküler
kalsifikasyon için ek bir risk faktörü olabilir. AHSG gene polimorfizminin
serum fetüin A seviyesi üzerine ve özellikle klinik sonuçlara etkisi açısından
daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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PS-001
Malnutrisyon İnflamasyon Skorunun Kronik Hemodiyaliz Hastalarında
1 Yıllık Mortaliteyi Öngörmedeki Değeri
Ekrem Kara1, Tuncay Şahutoğlu2, Elbis Ahbap2, Tamer Sakacı2, Yener
Koç2, Taner Baştürk2, Mustafa Sevinç2, Cüneyt Akgöl2, Abdulkadir Ünsal2
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Rize
2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul.

AMAÇ: Malnutrisyon inflamasyon skoru (MIS), son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında sıklıkla görülen ve mortalite artışı ile ilişkili olduğu
kanıtlanmış olan malnutrisyon inflamasyon kompleks sendromunun saptanmasında kullanılan kapsamlı ve kantitatif bir skorlama sistemidir. Çalışmamızda MIS’nun kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında 1 yıllık mortaliteyi
öngörmedeki yerini göstermeyi amaçladık.
Materyal – METOD: Bu prospektif çalışmaya en az 3 aydır kronik HD’e
girmekte olan 100 hasta alındı. Son 3 ay içinde geçirilmiş majör cerrahi
operasyon, aşikar infeksiyon, hastaneye yatış, malabsorbsiyon sendromu,
siroz, malignite varlığı dışlama kriterleri olarak belirlendi. Çalışmanın başlangıcında (Ocak 2013) tüm hastaların demografik verileri, antropometrik
ölçümleri (kuru ağırlık, vücut kitle indeksi, triceps kıvrım kalınlığı), malnutrisyon inflamasyon skorları ve laboratuvar verileri (albümin, prealbümin,
hs-CRP, TNF-α’yi içeren) kaydedildi. Hastalar primer sonlanım noktası olan
tüm nedenlere bağlı ölümü saptamak için 1 yıl takip edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan 52’si erkek 48’i kadın 100 hastanın medyan (çeyrekler arası aralık) yaşları: 53 (28) yıl, diyaliz süresi: 53.5 (87) ay
idi. 1 yıllık takipte 7 (%7) hasta öldü. Yaşayanlar ile kıyaslandığında, ölenlerin daha yaşlı (p: 0.001), triceps kıvrım kalınlıkları (p: 0.021) ve spKT/V
değerleri (p: 0.002) daha düşük ve malnutrisyon inflamasyon skorları daha
yüksek (p: 0.013) olan hastalar oldukları görüldü. ROC analizinde MIS’nun
6.5 cut-off değerinde %85.7 sensitivite ve %62.4 spesifite ile 1 yıllık mortaliteyi saptayabildiği (p: 0.017) görüldü. 1 yıllık mortalite oranlarının MIS
> 6.5 olan grupta (6/41, %14.3) MIS ≤ 6.5 gruba göre (1/59, %1.6) daha
yüksek, sağkalım sürelerinin ise daha kısa (47.8 ±0.16 haftaya karşılık 43.6
±1.63 hafta) olduğunu saptandı. Multivaryat lojistik regresyon analizinde
ileri yaş (p: 0.024), düşük Kt/V (p: 0.012) ve yüksek MIS (p: 0.021) değerleri mortalitenin prediktörleri olarak bulundu.
SONUÇ: Malnutrisyon inflamasyon skoru kronik hemodiyaliz hastalarında
1 yıllık mortaliteyi güçlü ve bağımsız bir şekilde öngörür. İleri yaş ve diyaliz yetersizliği (düşük Kt/V) mortalitenin diğer prediktörleridir. Yaşlı, diyaliz
yetersizliği olan ve MIS skoru > 6.5 olan hastalar riskli grubu oluşturduğu
için yakın takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, malnutrisyon, inflamasyon, mortalite,
MIS
Kaplan Meier analizinde malnutrisyon inflamasyon skoru ile mortalite
arasındaki ilişki
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PS-002
Bortezomib İlişkili Uygunsuz ADH Salınımı Sendromu
Dilek Barutçu Ataş, Hakkı Arıkan, Başar Aykent, Ebru Aşıcıoğlu, Mehmet
Koç, Serhan Tuğlular, Çetin Özener
Marmara Üniversitesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ: Uygunsuz ADH Salınımı Sendromu (SIADH) övolemik hastada hiponatremi, azalmış plazma osmolalitesi ve artmış idrar osmolalitesi ile seyreden bir hastalık olup en sık nedeni ilaçlar ve malignitelerdir. Bortezomib, bir
proteozom inhibitörü olup özellikle yeni tanı ya da dirençli multiple myelom
olgularında kullanılan yeni tedavi ajanlarından biridir. Literatürde az sayıda
olgu sunumunda bortezomib kullanımı ile SIADH geliştiği rapor edilmiştir.
OLGU: Hipertansiyon nedeniyle valsartan 160 mg kullanan hastaya bir ay
önce kemik iliği biyopsisi ile IgG kappa multiple myelom tanısı konulup
1, 4, 8 ve 11. günlerde her üç haftada bir olmak üzere bortezomib-deksametazon tedavisi başlandı. Bortezomib ile tedavi sonrası hastada tedricen
şiddeti artan genel durum bozukluğu ve iştahsızlık şikayetleri gelişmesi ve
evde 1-2 dk süren bayılma atağı geçirmesi üzerine hasta acil servisimize
getirildi. Fizik muayenede GKS: 15, TA: 95/63 mm/Hg KTA: 110/dk, periferal ödemi yoktu ve diğer sistem muayeneleri normal izlendi. Laboratuvar
incelemelerinde serum kreatinin: 0,59 mg/dl, Na: 119 mEq/L, spot idrar
Na:73 mEq/L, kan gazında pH: 7.41, HCO3: 23.8 mEq/L, plazma osmolalitesi: 262 mOsm/L (N:275-300) saptandı. Övolemik, serum osmolalitesi
düşük ve spot idrar sodyum seviyesi yüksek olan hastada SIADH sendromu düşünüldü ancak hiponatremi ve hipotansiyon ile başvurduğu için önce
izotonik sıvı infüzyonu ve ardından sıvı kısıtlaması ile oral NaCl replasmanı
uygulandı. Hastanın tedavi sonrası hiponatremisi düzeldi ve şikayetleri geriledi. Nörolojik değerlendirme sonrası periferal nöropati saptanması üzerine
pregabalin 75 mg 2*1 başlanarak taburcu edildi. Hastanın nefroloji ve hemotoloji bölümlerinde takip ve tedavisi devam etmektedir.
TARTIŞMA: Çok az sayıda olgu sunumunda Bortezomib ile ilişkili SIADH
gelişimi bildirilmiştir. Hastamızda serum osmolalitesinin düşük, spot idrar
sodyumunun yüksek olması ve sıvı kısıtlamasına yanıt vermesi nedeniyle
Bortezomib ilişkili SIADH’a bağlı hiponatremi geliştiği düşünüldü. Kan gazında asidoz olmaması, serum fosfor, ürik asit düzeylerinin normal olması
ve glukozürinin olmaması nedeniyle Bortezomib kullanımıyla gelişebilen
Fanconi sendromu tanısı dışlandı. Hasta Multiple Myelom tanısı aldığı sırada hiponatremisi olmaması ve ölçülen serum osmolalitesinin düşük olması
nedeniyle paraproteinemiye bağlı psodo-hiponatremi düşünülmedi. Periferal nöropati tedavinin kesilmesini gerektirebilen, doz ilişkili en önemli toksik
yan etkisidir.
Anahtar Kelimeler: Bortezomib, Hiponatremi, Multiple Myelom, SIADH
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Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H. Nefroloji Ana Bilim Dalı İstanbul

2

Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İstanbul
3

AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) yaşamı tehdit eden, önemli ölçüde
iş gücü kaybına ve komplikasyonlara yol açan, her yaş grubunu etkileyen
bir hastalıktır. Renal replasman tedavilerindeki (RRT) artan bilgi ve teknolojiye rağmen KBY hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi ile
morbidite ve mortalite arasında çok yakın ilişki saptanmıştır. Bu araştırma
hemodiyalize (HD) giren hastalar ile renal transplantasyon (Tx) yapılan hastalarda anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması amacıyla
planlandı.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya toplam 90 hasta (50 hemodiyaliz, 40 renal
transplantasyon) dahil edildi. (ortalama yaş 51,63±16.1; yaş aralığı 17-84;
Hemodiyaliz grubunda 32 erkek, transplantasyon grubunda 31 erkek). Veriler; Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve SF-36 yaşam kalitesi
ölçeği kullanılarak toplandı. İstatistiksel analizde ki kare testi, varyans analizi, independent samples t test kullanıldı.
BULGULAR: Gruplar sosyodemografik açıdan benzer özelliklere sahipti.
Her iki grupta benzer oranda anksiyete ve depresyon görüldü. Kadınların
anksiyete ve depresyon puanı erkeklerden daha yüksek bulundu. Diyalize
girme süresi ile depresyon ve anksiyete arasında ilişki yokken transplantasyon süresi ile anksiyete ve depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmıştır. Yaşam kalitesi alt ölçeklerinden fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, vitalite, genel sağlık ve fiziksel
komponent puanı HD grubunda daha düşük saptandı (p<0,05). Yaşam kalitesi skoru kadın ve erkeklerde benzer bulundu. Bir işte çalışıyor olmanın;
yaşam kalitesini olumlu etkilediği görüldü.
SONUÇ: Bu çalışma sonuçları RRT’lerinin yaşam kalitesini etkilediğini,
depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemlere eğilim yarattığını göstermiştir. Bu hastaların psikiyatrik değerlendirmeye alınması ve eğer gerekiyorsa psikiyatrik tedavi programlarının da başlatılması hem hastaların
psikososyal adaptasyonlarını kolaylaştıracak hem de tedavinin başarısını ve
hastanın yaşam kalitesini arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, hemodiyaliz, renal transplantasyon, yaşam kalitesi

PS-004
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Optimal Kt/V Hedefine Ulaşmanın 1
Yıllık Hasta Sağkalımı Üzerine Etkisi
Ekrem Kara1, Tuncay Şahutoğlu2, Elbis Ahbap2, Tamer Sakacı2,
Yener Koç2, Taner Baştürk2, Mustafa Sevinç2, Cüneyt Akgöl2,
Abdulkadir Ünsal2
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Nefroloji Kliniği, Rize.
2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul.
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PS-003
Hemodiyalize Giren Hastalar İle Renal Transplantasyon
Yapılan Hastalarda Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesinin
Karşılaştırılması
Dilek Barutçu Ataş1, Hakkı Arıkan1, Sabahat Alışır Ecder2, Hilmi Çiftçi3
1
Marmara Üniversitesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında optimal Kt/V
hedefine ulaşmanın 1 yıllık hasta sağkalımı üzerine olan etkisini göstermeyi
amaçladık.
MATERYAL-METOD: Bu prospektif çalışmaya en az 3 aydır kronik HD’e
girmekte olan 80 hasta alındı. Son 3 ay içinde geçirilmiş majör cerrahi,
infeksiyon, hospitalizasyon, malabsorbsiyon sendromu, siroz, malignite
varlığı dışlama kriterleri olarak belirlendi. Diyabetes mellitus (DM) ve rezidüel renal fonksiyonların mortalite üzerine etkilerini minimize etmek için
non-diyabetik ve anürik hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastaların demografik verileri, antropometrik ölçümleri, Kt/V değerleri ve laboratuvar parametreleri kaydedildi. Hastalar Kt/V değerlerine göre 2 gruba ayrıldı; grup 1 (n:
20): Kt/V ≤ 1.4 ve grup 2 (n:60): Kt/V > 1.4 ve primer sonlanım noktası olan
tüm nedenlere bağlı ölümü saptamak için 1 yıl takip edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan 41’i erkek 39’u kadın toplam 80 hastanın
medyan (çeyrekler arası aralık) yaşları: 49.5 (29) yıl, diyaliz süresi: 60 (94)
ay idi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, diyaliz süresi, kan basıncı, interdialitik
kilo alımı ve ürik asit ve kreatinin dışında laboratuvar parametrelerinde fark
yoktu. Grup 2’ye kıyasla grup 1 hastalarının kuru ağırlık, vucüt kitle indeksi
(VKİ), serum kreatinin ve ürik asit düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. 1 yıllık takipte toplam 7 (%8.7) hasta öldü. 1 yıllık mortalite oranlarının
grup 2’ye (2/60, %3.3) göre grup 1’de (5/20, %25) anlamlı olarak yüksek
olduğu saptandı. 1 yıllık hasta sağkalımı grup 2’ye kıyasla grup 1’de anlamlı olarak düşük bulundu (47.3±0.55 vs. 43.9±2.41 hafta, p (Log rank):
0.003). ROC analizinde Kt/V’nin 1.390 cut-off değerinde %71.4 sensitivite
ve %83.6 spesifite ile 1 yıllık mortaliteyi predikte ettiği (p: 0.002) görüldü.
Multivaryat lojistik regresyon analizinde serum albümin ve VKİ’ne göre düzeltme yapıldıktan sonra bile ileri yaş (p:0.030) ve düşük Kt/V (p:0.014) ile
mortalite arasındaki istatistiksel anlamlı ilişkinin devam ettiği görüldü.
SONUÇ: Kronik hemodiyaliz hastalarında Kt/V değerleri ile 1 yıllık hasta
sağkalımı arasında güçlü ve bağımsız bir ilişki vardır. Optimal Kt/V hedefine
ulaşamayan hastalarda mortalite artmaktadır. Yaşlı ve Kt/V ≤ 1.4 olan hastalar riskli grubu oluşturduğu için yakın takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, mortalite, Kt/V, diyaliz yeterliliği
Kaplan Meier analizinde Kt/V düzeyleri ile mortalite arasındaki ilişki
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PS-005
Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Kullanılan Heparin Ve Sitrat
İçeren Kapama Solüsyonlarının Bakteri Kolonizasyonu Sıklığı
Açısından Karşılaştırılması Ve Kolonizasyona Etkili Faktörlerin
Değerlendirilmesi
Barış Döner1, Ekrem Kara2, Tamer Sakacı3, Yener Koç3, Taner Baştürk3,
Elbis Ahbap3, Cüneyt Akgöl3, Mustafa Sevinç3, Tuncay Şahutoğlu3,
Abdulkadir Ünsal3
1
T.C Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi,
Nefroloji Klinği, Kahramanmaraş.
2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Nefroloji Kliniği, Rize.
3
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul.
AMAÇ: Geçici hemodiyaliz kateteri ile hemodiyalize alınan hastalarda heparinli veya sitratlı kateter kapatma solüsyonlarının bakteri kolonizasyon
sıklığı açısından karşılaştırılması ve kolonizasyona etkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı.
Hastalar ve YÖNTEM: Hastanemizde geçici kateter takılarak hemodiyaliz
tedavisi gören 73 hasta çalışmaya alındı. Aktif enfeksiyon, malignite, immunsupresif kullanımı olan hastalar çalışmadan dışlandı. Bir grubun kateterleri lümen volümü kadar heparin (heparin sodyum 5000 IU/ml) ile,
diğer grubun ise sitrat (%30 trisodyum sitrat) içeren kapatma solüsyonları
ile kapatıldı. Çeşitli nedenlerle elektif veya acilen çekilen kateterlerin uçları
kateter kültürü için mikrobiyolojik incelemeye gönderildi. Kateter yeri, kateterlerin kalış süresi, kateterle yapılan hemodiyaliz seans sayısı ve bu seanslardaki ortalama pompa hızı tespit edildi. Nazal stafilokok taşıyıcığı tespiti
için hastalardan burun sürüntü kültürü alınarak mikrobiyoloji laboratuarına
gönderildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 51’i erkek toplam 73 hastanın ortalama yaşları 56,5±17,6 yıl idi. Çalışma sonunda 67 kateter kolonizasyon açısından
incelenebildi. Heparin grubu ve sitrat grubu demografik özellikleri (yaş,
cinsiyet), böbrek yetmezliği etyolojileri, laboratuar verileri ve ortalama kateter kalış süreleri açısından da birbirine benzerdi. Gruplar arasında aynı
kateterle yapılan ortalama hemodiyaliz seans sayısı ve pompa hızları açısından fark yoktu. Kateter kolonizasyonu sıklığı (toplamda 19/67, %28,3)
açısından sitrat (8/35, %22,8) ve heparin (11/32, %34,3) grupları arasında
fark görülmedi (p=0,461). Kateter ucu kültürlerinden en çok izole edilen
bakteri 11 (%57,8) pozitiflik ile metisilin rezistan koagülaz negatif stafilokok
(MRKNS) oldu. Bunu 5 (%26,3) kültür pozitifliğiyle MSSA izledi. Escherichia coli, Proteus mirabillis ve Klebsiella pneumoniae birer kez izole edilen
diğer etkenlerdi. Yaş, cinsiyet ve kateter kullanılma süresiyle kolonizasyon
gelişmesi arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Diabetik hastalardaki kateterlerin ve femoral kateterlerin juguler kateterlere göre daha
fazla kolonize olduğu görüldü. Kolonize kateterin bulunduğu hastalarda
nazal stafilokok taşıyıcılık oranı çok düşük bulundu. Bu da kateter kolonizasyonunda bakteri kaynağının cilt florası ya da sağlık personeli elleri olabileceğini düşündürdü.
SONUÇ: Diyabetes mellitus varlığı ve femoral kateter kullanımı geçici hemodiyaliz kateterlerinde kolonizasyon için risk oluşturmaktadır. Kateter
enfeksiyonlarından en sık sorumlu olan bakteriler stafilokoklardır. Heparinli
veya sitratlı kapatma solüsyonları arasında kateter kolonizasyonu açısından
anlamlı fark yoktur. Geciçi hemodiyaliz kateteri kullanılmak zorunda kalınan
hastalarda enfeksiyon riskini azaltmak için mümkünse juguler kateter tercih
edilmeli ve kateterler kılavuzlarda tavsiye edilen süreler içinde çıkartılmalıdır
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, kateter kapama solusyonları, heparin,
sitrat, kolonizasyon, kateter enfeksiyonu

PS-006
Kronik Böbrek Hastalığı ve Ramazan; Oruç Tutmanın Böbrek
Fonksiyonlarına Etkisi
Ekrem Kara1, Osman Zikrullah Şahin1, Bayram Kızılkaya1, Burcu Öztürk1,
Gökhan Puşuroğlu1, Şafak Yıldırım1, Tuncay Şahutoğlu2, Mustafa
Sevinç2
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Nefroloji Kliniği, Rize.
2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul.
AMAÇ: İslami inançlara göre kronik hastalığı olanlar Ramazan ayında oruç
tutmaktan muaf olsalar da çoğu hasta bu konuda ısrarcı davranmaktadır.
Mevsim ve coğrafik konuma göre değişmekle birlikte Ramazan ayı günde
10–18 saat arasında değişen açlık ve susuzluk periyotlarını içerir. Kronik
böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında uzamış susuzluk sonrasında dehidratasyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulma riski vardır. Çalışmamızda oruç
tutmanın KBY hastalarında renal fonksiyonlar üzerine etkilerini göstermeyi
amaçladık.
Materyal–METHOD: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya stabil böbrek fonksiyonlarına sahip evre 3-4-5 KBY’si olan 94 hasta (E/K: 56/38, ortalama yaş:
65.4±11.6 yıl) alındı. Böbrek fonksiyonları stabil olmayan, tahmini glomerular filtrasyon hızları (e-GFR)>60 ml/dakika olan, aktif infeksiyonu olan,
böbrek nakli veya diyaliz ihtiyacı olan hastalar çalışmadan dışlandı. Hastalar
oruç tutanlar (n=45, E/K:31/14, ortalama yaş:66.8±10.3 yıl) ve oruç tutmayanlar (n=49, E/K:25/24, ortalama yaş:64.1±12.6 yıl) olarak 2 gruba ayrıldı.
Hastaların demografik özellikleri, kan basıncı ve antihipertansif ilaçları kaydedildi. Ramazandan 1 hafta önce ve sonra serum üre, kreatinin, elektrolitler, e-GFR (MDRD), hemoglobin, albumin, lipidler, ferritin, parathormon
(PTH) ve spot idrarda protein/kreatinin oranının içeren laboratuvar verileri
bakıldı. Ramazan sonrasında serum kreatinin değerinde ≥30% artış olması
ve/veya e-GFR’de ≥25% düşüş olması böbrek fonksiyonlarında bozulma
olarak kabul edildi.
BULGULAR: Oruç tutan ve tutmayan gruplar yaş, cinsiyet, kan basıncı,
diyabetes mellitus varlığı, antihipertansif ilaç kullanımı açısından birbirine
benzerdi. Oruç tutan grupla kıyaslandığında oruç tutmayan grubun daha
yüksek bazal (Ramazan öncesi) serum kreatinin (2.22±0.99 vs. 1.64±0.41
mg/dl, p<0.001) ve daha düşük e-GFR (31.9±12.4 vs. 42.6±9.8 ml/dakika,
p<0.001) değerlerine sahip olduğu görüldü. Ramazan öncesi ve sonrası
değerler kıyaslandığında her 2 grupta da serum üre, kreatinin, elektrolitler, e-GFR, albumin, serum lipidleri, ferritin ve PTH değerlerinde anlamlı
değişiklik saptanmadı. Oruç tutan grubun Ramazan sonrası hemoglobin
(13.3±1.5 gr/dl’den 12.9±1.6 gr/dl’ye, p=0.015) ve kalsiyum (9.4±0.6 mg/
dl’den 9.2±0.4 mg/dl’ye, p=0.012) değerlerinde düşüş olduğu görüldü.
Oruç tutan ve tutmayan gruplar arasında serum kreatinin değerinde ≥30%
artış (4/45 (%8.8) vs. 4/49 (%8.1), p:0.900) ve e-GFR’de ≥25% düşüş olması (7 (%15.5) vs. 6 (%12.2), p:0.642) açısından fark saptanmadı. Oruç
tutan grupta Ramazan sonrası spot idrar protein/kreatinin oranında azalma
eğilimi görülse de (0.97±1.93 vs. 0.71±1.33 mg/g, p:0.341) istatistiksel
olarak anlamlı değildi. Multipl lineer regresyon analizinde ileri yaşın böbrek
fonksiyonlarında bozulma ile ilişkili faktör olduğu görüldü.
SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda oruç tutmanın evre 3-4-5 KBY hastalarında böbrek fonksiyonlarını kötüleştirmediğini saptadık. Ancak ileri yaş
hastalar yakın takip altında tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kronik böbrek yetmezliği, ramazan, oruç
Oruç tutan ve tutmayan grupların Ramazan öncesi ve sonrası e-GFR değişimleri

e-GFR: Tahmini glomerüler filtrasyon hızı
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AMAÇ: Dirençli hipertansiyon (HT), en iyi tolere edilebilen dozlarda en az 3
farklı grup antihipertansif ilaçla tedaviye rağmen kan basıncının yüksek seyretmesidir. Tanım gereği ilaçlardan biri diüretik olmalıdır. Dirençli HT sık bir
klinik problem olmasına rağmen gercek prevalansı bilinmemektedir. Psödo-dirençli HT (tedaviye uyumsuzluk, beyaz gömlek HT vb) mutlaka dışlanmalıdır. Bir alt grup olarak dirençli HT hastaları yeterince incelenmemiştir.
Bu çalışmada dirençli HT hastalarında NT-proBNP düzeyleri araştırılmıştır.
METOD: 1-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Kemalpaşa Devlet Hastanesi
kardiyoloji kliniğine başvuran 661 adet 65 yaş altı ve 254 adet 65 yaş üzeri
ayaktan hastanın kayıtları incelenmiştir. Psödo-dirençli HT (tedaviye uyumsuzluk, yetersiz ilaç dozajı, beyaz gömlek HT), sekonder HT (kronik renal
veya renovasküler hastalık) ve düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği
hastaları dışlanmıştır. Dirençli HT olan tüm hastaların ekokardiyografi, renal Doppler incelemesi, NT-proBNP düzeyi, rutin biyokimya ve idrar testi
mevcuttur. EF> %50 olan, orta- ciddi kapak hastalığı bulunmayan ve renal
disfonksiyon saptanmayan 49’u 75 yaşından genç ve 9’u 75yaşından yaşlı
olan 58 hasta gerçek dirençli HT olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma 75 yaş
altındaki dirençli HT hastalarında NT-proBNP düzeylerini araştırmıştır.
BULGULAR: NT- proBNP üst sınırı 75 yaşından genç hastalarda 300pg/ml
olarak belirlenmiştir. Median NT-proBNP düzeyi genç dirençli HT hastalarında normal limitlerde bulunmuştur.
SONUÇ: Dirençli HT değişik etyolojilere sahip farklı hastalıkların klinik bir
görünümü olabilir. Normal NT-proBNP düzeyi, genç dirençli HT da kardiyak
etyolojiyi dışlamaktadır. Bu hastalarda dirençli HT dan intrensek renal sebepler sorumlu olabilir ve yine bu hastalar renal denervasyon tedavisi için
aday olarak seçilebilirler.
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, NT-proBNP, yaş
NT- proBNP Düzeyleri
75 yaşından genç dirençli
HT hastalarında (n=49) NTproBNP düzeyleri
Test Değeri=300

NT-proBNP
(pg/ml)

Median

Minimum

Maksimum

p
değeri

175

13

3846

0,350

PS-008
Hipokalsemik konvülziyonla prezente olan yeni tanı böbrek
yetersizlikli olguda renal osteodistrofi
Selda Taş, Betül Erişmiş, Hakan Koçoğlu, Bahar Özdemir, Yıldız
Okuturlar, Mehmet Hurşitoğlu, Özlem Harmankaya, Abdulbaki Kumbasar
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
GİRİŞ: Böbrek kemik hastalığı olarak da adlandırılan renal osteodistrofi
hemen hemen tüm kronik böbrek yetersizliği (KBY) hastalarını farklı derecelerde etkiler. KBY sürecinde ortaya çıkan fosfat retansiyonu, kalsiyum
fosfor çarpımının sabitliği nedeniyle serum kalsiyumunu düşürür. Azalmış
böbrek kitlesine bağlı olarak aktif D vitamini yapımı azalır, yükselmiş olan
fosfat, parathormon (PTH)’un salgılanmasını stimüle eder ve 1-hidroksilaz
aktivitesini düşürerek D vitamininin oluşumunu daha da bloke eder. Kemikte yüksek döngülü bir hiperaktivite durumu ortaya çıkar. Biz burada acile
spontan kemik fraktürü ve hipokalsemik konvülziyon ile başvurarak KBY
ve osteotis fibrosa sistica (OFS) tanısı alan olgumuzu sunmayı amaçladık.
OLGU: 26 yaşında Suriyeli kadın hasta, aynı gün içinde başlayan bulantı,
kusma ve nöbet geçirme şikayetleriyle acil servise başvurdu. Başvuru esnasında bilinci bulanık olan hastada cilt renginde koyuluk, konjonktivalarda
solukluk, boy kısalığı ve kaşektik vücut yapısı dikkat çekiyordu. Laboratuvar
tetkiklerinde üre 268 mg/dL, kreatinin 11,36 mg/dL, kalsiyum 4,98 mg/dL,
fosfor 6 mg/dL, albumin 3,4 mg/dL, alkalen fosfataz 2512 u/L, hemoglobin
5,93 g/dL, lökosit sayısı 12.9 10e3/uL, trombosit sayısı 218 10e3/uL idi.
Kan gazında ph 7.1, bikarbonat 6.1 mmol/L olarak saptandı. Diyaliz endikasyonu olan hastaya kalsiyum infüzyon tedavisi başlanarak acil şartlarda
kateter takıldı ve hemodiyalize alındı. Hemodiyaliz sonrası bilinci normale
dönen ve özellikle sağ kalça bölgesinde olmak üzere yaygın kemik ağrısı tarifleyen hastanın çekilen direkt grafilerinde femur boyun fraktürü ve OFS ile
uyumlu görünümler tespit edildi. Takipte hastanın 24 saatlik idrar tetkikinde
kreatinin klirensi 2,84 ml/dk ve renal ultrasonda bilateral böbrek boyutları
küçük olarak izlendi. KBY tanısı konulan hastada sekonder hiperparatiroidiye yönelik tetkiklerde PTH 1816 pg/mL ve 25 hidroksi vitamin 8,9 ng/mL
olarak saptandı. Hastaya sekonder hiperparatiroidizme bağlı yüksek döngülü kemik hastalığının son evresi olan OFS tanısı konularak fosfor kısıtlı
diyet, aktif D vitamini (kalsitriol) ve oral kalsiyum tedavisi başlandı. 10 gün
sonraki takiplerinde hastanın kalsiyum düzeyi normale gelirken (8,6 mg/
dL), fosfor 1,9mg/dL, alkalen fosfataz 1602 u/L ve PTH 246pg/mL olarak
görüldü.
TARTIŞMA: Renal osteodistrofi, KBY’nin tüm evrelerinde ortaya çıkabilir
ancak ne şekilde ortaya çıkacağı hastanın diyaliz öncesi ya da diyaliz tedavisi altında olduğu döneme göre farklılıklar gösterir. Özellikle prediyaliz hastalarda yüksek dönüşümlü kemik hastalığı olan OFS daha sık görülürken uzun
dönem diyaliz tedavisi altında olanlarda ise adinamik kemik hastalığı daha
sık görülür. Son yapılan çalışmalara göre klinik olarak %70 hipertansiyon,
%37 anemi, %17 renal osteodistrofi, %12 gelişme geriliği ve %12 elektrolit
bozuklukları ve ya metabolik asidoz ile prezente olan KBY hastalarında renal
ostreodistrofiyle prezentasyon nispeten daha az görülmektedir.

POSTER BİLDİRİLER

PS-007
Dirençli Hipertansiyon ve NT-proBNP Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ebru İpek Turkoglu
İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Anahtar Kelimeler: hipokalsemi, renal osteodistrofi, kronik böbrek yetersizliği,
Osteotis fibrosa sistica direkt grafi bulgusu

sağ femur boyun fraktürü, brown tümörü
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PS-009
Visceral and Peripheral Fat Storage may Associate to Inflammation,
Malnutrition and the Type of the Vascular Access in Hemodialysis
Patients
Tayfun Birtay1, Tonguç Saba2, Cevahir Haberal2, Gültekin Gençtoy3
1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji A.D.
2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi A.D.
3
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji B.D.
BACKGROUND-AIM: Central Venous catheters (CVC) were shown to associate to increase in inflammatory parameters and increased mortality.
Metabolic and inflammatory parameters, obesity and increased visceral
fat may lead to atherosclerosis, vascular calcification and finally primary
and secondary failure of AVF. In the present study we aimed to investigate
a probable association between the vascular access type, revision rates,
hospitalization rates due to AVF failure and BMI, bio-impedance analysis
variables (total body fat, truncal fat, muscle mass),visceral (periaortic) fat,
malnutrition inflammation atherosclerosis and calcification score (MIAC)
and vitamin D levels in hemodialysis patients.
Patients and METHODS: Total 119 patients were involved. Ninety patients
(75.6%) had patent arterio-venous fistula (AVF) and 29 patients (24.4%)
were undergoing hemodialysis via CVC. In all patients two-dimensional
echocardiography (Sonos 4500, HP, Willowick, OH, USA) was performed to detect valvular calcification. Unenchanged computed tomography
is performed in all patients to detect the amount of thoracic periaortic fat
tissue (T-PAFT). Adipose tissue quantification was performed in a semiautomated method that required manual definition of borders and expressed as mm2. Biochemical analyses were performed using c8000 Architect
(Abbott® Laboratories, park, Illinois). MIAC scores were calculated using
valvular calcification, albumin, CRP parameters. Total body fat and truncal
fat was detected using bio impedance analysis method (Tanita® BC-418/
USA). 25-OH vitamin D levels were studied with chemiluminescent micro
particle immunometric assay (Architect I 10/ Abbott®). Aortic calcification score (AoCS) was calculated using routine chest x-ray. Intact PTH was
measured by chemiluminescence immunometric assays using Siemens
Immulite 2000® (Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, Illinois).
RESULTS: MIAC and AoCS was significantly higher in patients with CVC
compared to AVF (p=0.02 and 0.032). Thoracic periaortic fat (T-PAFT)
was higher in patients with AVF compared to CVC ( 1631.5±645 vs
1112.2±606.8; p=0.035). CRP level was higher in patients with CVC compared to AVF (p=0.04). Hemodialysis vintage, serum calcium and albumin
levels were significantly lower in patients CVC compared to AVF (p=0.01).
Trunkal fat (%), serum cholesterol and 25-OH vitamin D levels were lower
in patients with CVC compared to AVF (p=0.04; 0.02, 0.03). Linear regression analysis revealed that T-PAFT was a significant predictor of vascular
access type in favor of AVF (t=-2.17; p=0.04).
CONCLUSION: Present study revealed that BMI was not related to vascular access type or failure of AVF. On the other side HD patients with CVC
had increased inflammation, decreased nutritional parameters, visceral and
truncal fat. Further prospective studies are needed to illuminate the relationship between vascular access type, nutritional parameters and body
composition in HD patients.
Anahtar Kelimeler: hemodialysis, vascular access, inflammation, MIAC
score, visceral fat, bioimpedance analysis
Figür 1

AVF ve CVC gruplarında MIAC skoru ve visseral yağ dokusu miktarı (T-PAFT) karşılaştırımı.
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PS-010
Akut Böbrek Yetmezliği İle Gelen Primer Antifosfolipid Antikor
Sendromu
İlter Bozacı1, Garip Şahin1, Neslihan Andıç2, Esra Mercantaş3, Gamze
Serin3
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilimdalı
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı
3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İçhastalıkları
Anabilimdalı
Antifosfolipid sendrom(AFS),fosfolipidlere bağlı plazma proteinlerine veya
direkt olarak fosfopidlere karşı antikor gelişimi ile karakterize tablodur.
Tanımlanmış dört tip antifosfolipit antikoru bulunmaktadır:1-Yanlış pozitif
sifiliz testine (VDRL:Venereal Disease Research Laboratory) neden olan
antikorlar 2-Lupus antikoagülanları 3-Antikardiyolipin antikorlar 4-Beta-2
glikoprotein I’ya karşı antikorlar.AFS,tek başına yani primer olarak oluşabileceği gibi,sistemik lupus eritematosus(SLE) ve diğer romatolojik
hastalıklara,ciddi enfeksiyonlara ve bazı ilaçlara bağlı olarak sekonder formda meydana gelebilir. AFS hastalarının tedavisi böbrek hasarı olsun olmasın
aynıdır.Glomerüllerde ve küçük arterlerde trombotik mikroanjiyopatisi olan
hastalarda veya daha büyük damarlarda trombüsü olan hastalarda mutlaka
anti koagülan tedavi.İmmünsüpresif tedavilerin ise antifosfolipit antikorlar
üzerine çok az etkileri bulunmaktadır.AFS’a bağlı akut böbrek hastalığında
plazmaferez ve kortikosteroidlerin tedavide kanıta dayalı yerleri olmasa da
kullanılabilmektedir. Olgumuzda,otuzsekiz yaşında,daha önceden trombotik olay öyküsü olan ve antifosfolipit sendromu tanısı almış hastamızda gelişen akut böbrek yetmezliğine yaklaşım deneyimimizi paylaşmayı planladık.
Anahtar Kelimeler: Primer, Antifosfolipid,sendrom

18

ULUSAL

HİPERTANSİYON
VE BöBREK KONGRESİ
HASTALIKLARI

AMAÇ: Bu çalışmada, esansiyel hipertansiyonlu hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLO) ile aortik elastisite arasındaki ilişki araştırılmıştır.
YÖNTEM: Çalışmaya esansiyel hipertansiyonlu 100 hasta ve kontrol grubunu oluşturan 100 sağlıklı birey alınmıştır. Her iki gruptaki bireylerin arteriyel
kan basınçları sfigmomanometre ile; aortik sertlik (β) indeksi, aortik strain
ve aortik distansibilite (AoD) parametreleri transtorasik ekokardiyografi ile;
NLO değerleri ise tam kan sayımı ile elde edilmiştir.
BULGULAR: NLO değerleri, esansiyel hiertansiyonlu hastalarda kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksekti (2.56 ±0.79 vs.
1.89 ± 0.72, P < 0.001). Ayrıca β indeksi (12.9 ± 8.4 vs. 7.8± 3.1, P<0.001)
ve AoD değerleri (3.3 ± 1.4 vs. 4.7 ± 1.5, P < 0.001) her iki grup arasında
anlamlı ölçüde farklılık gösterdi. Bununla birlikte hipertansif hastalarda NLO
ve β indeksi (r=0.710,P<0.001) ile NLO ve AoD değeri (r=−0.588,P<0.001)
arasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde korelasyon mevcuttu.

PS-012
Minimal Değişiklik Hastalığına Bağlı Ca-125 Yüksekliği
İlter Bozacı1, Garip Şahin1, İbrahim Vasi2, Esra Mercantaş2, Gamze Serin2
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Minimal değişiklik hastalığı,primer veya sekonder olarak gelişebilen,erişkin
dönem nefrotik sendrom olgularının %10-15’ine neden olan glomerüler
bir hastalıktır. CA 125 glikoprotein antijeninin serum konsantrasyonunun
ölçümü, over kanserleri için en sık kullanılan ancak spesivitesi sınırlı bir
biyokimyasal takip yöntemidir.

POSTER BİLDİRİLER

PS-011
Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda Nötrofil/Lenfosit oranı ile aortik
sertlik indeksi arasındaki ilişki
Adnan Karan1, Sefa Ünal2, Burak Açar2
1
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kırıkkale
2
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
Kliniği, Ankara

Ortalama CA125 seviyeleri etnisite ve sigara içme durumuna göre değişiklik
gösteririken yaşla birlikte artar. Sağlıklı kadınların yaklaşık %1’inde yüksek
saptanabilmektedir ve menstrüel siklus boyunca dalgalanma göstermektedir. Seviyeleri over patolojileri dışında birçok benign ve malign durumda
yüksek saptanabilmektedir.
Olgumuzda 19 yaşında kadın hastada olası CA 125 yüksekliği nedeni olarak
nefrotik sendromun da akılda tutulması gerektiğini vurgulamayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: CA 125,Minimal,Değişiklik,Hastalığı

SONUÇ: Çalışmadan elde edilen bulgular, esansiyel hipertansiyonlu hastalarda artmış NLO değerlerinin bozulmuş aortik elastisite ile ilişkili olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel hipertansiyon, nötrofil/lonfosit, aortik sertlik
Hipertansif grup ve kontrol grubunun karşılaştırılması
Hipertansif Grup

Kontrol Grubu

p
değeri

Sistolik kan basıncı (mmHg)

154.2 ± 10.5

120.1 ± 8.0

< 0.001

Diyastolik kan basıncı (mmHg)

89 ± 7.8

78.4 ± 7.0

0.038

Aortik strain (%)

6.5 ± 3.4

7.6 ± 3.5

0.049

Aortik sertlik indeksi

12.9 ± 8.4

7.8 ± 3.1

< 0.001

Aortik distansibilite
(10⁻⁶.cm².dyn⁻¹)

3.3 ± 1.4

4.7 ± 1.5

< 0.001

NLO

2.56 ± 0.79

1.89 ± 0.72

< 0.001

Hipertansif grup ve kontrol grubunun karşılaştırılması
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PS-013
Yaygın su çiçeği enfeksiyonu ve uygunsuz ADH sendromu ile
başvuran erişkin böbrek transplantasyon hastası
Enver Yüksel1, Ramazan Danış1, Nurettin Ay2, Vahhaç Alp2, Melih Anıl1,
Hamza Aktaş3, Hakan Temiz4
1
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji DİYARBAKIR
2
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Genel Cerahi/
Organ Nakli Ünitesi DİYARBAKIR
3
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Dermatoloji
DİYARBAKIR
4
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Mikrobiyoloji
DİYARBAKIR
Böbrek nakli yapılan hastalar immünosupresif tedaviden dolayı viral infeksiyonların görülmesi veya reaktivasyonu açısından artmış riskle karşı
karşıyadırlar. Reaktivasyon belirgin herpes zoster (HZ) kliniği şeklinde görülebileceği gibi, viseral tutulumun eşlik ettiği fetal seyirli dissemine form
veya asemptomatik cilt döküntüleri şeklinde yılar sonra ortaya çıkabilir.
Uygunsuz ADH sendromu (SIADH) hastanede yatan hastalardaki övolemik
hiponatreminin en sık nedenidir. Epstein-Barr virüsü, sitomegalovirüs ve
varisella-zoster virüsünün neden olduğu ciddi ve şiddetli enfeksiyonlarında
SIADH neden olduğu bildirilmiştir.
Olgumuz VZV enfeksiyonuna bağlı yaygın cilt bulguları ve ateş yüksekliği
sebebiyle kliniğimize başvurdu. Biz anti viral tedavi başlanan ve takibinin
beşinci gününde konfüzyon ve konvülzyon kliniğiyle ortaya çıkan uygunsuz
ADH sendromuna bağlı akut hiponatremi olgusunu sunduk.
OLGU SUNUMU: Olgumuz 30 yaşında kadın hasta olup yaklaşık 6 yıl
önce nedeni bilinmeyen SDBY nedeni ile annesinden preempitive böbrek
transplantasyonu yapılmıştır. Hastamız, herhangi bir indüksiyon tedavisi
almamış ve akut rejeksiyon geçirmemiştir. Transplantasyon sonrası immün süpresif tedavi olarak tacrolimus, mikofenotal mofetil ve prednizolon
tedavisi almış. Kliniğimize bütün vücutta yaygın veziküler lezyonlar ( şekil
1) ve ateş yüksekliği nedeniyle başvurdu. Hastanın; fizik muayenesinde
ateş:38.1, nb:110, TA: 120/75 olup bütün vücutta yaygın veziküller lezyonları mevcut idi. Hastamızın laboratuvar tetkikleri genelde normal idi. Cilt
lezyonlarından VZV için tzanc yayması yapıldı ve tzanc yaymada 2-3 adet
dev multinükleer hücre görülen hastaya 5x800mg acyovir başlanıldı. VZV
için yapılan serolojik incelemede VZV IgM:23.02 U/ml(N <10), VZV IgG:398
mIU/ml (N <50) olarak ölçülüp akut enfeksiyon ile uyumlu kabul edildi.
Hastanede yatığının beşinci gününde konfüze olan ve tonik-klonik tarzda
konvülzyon geçiren hastanın yapılan değerlendirmeler neticesinde Na: 110
saptanması EEG, Kranial MR ve diğer tetkiklerinin normal olması üzerine
akut hiponatremi ye bağlı konvülziyon düşünüldü. Hipertonik NaCl ile yapılan müdahale sonucunda kontrollü bir şekilde sodyum değeri 125 mg/
dl kadar yükseldi. Övolemik hiponatremisi olan hastanın adrenal, hipofiz,
tiroid aksı normal bulundu. Hastanın bakılan idrar sodyumu (100 mmol/L)
yüksek ve eşzamanlı bakılan idrar osmolaritesinin(306 mOsmol/L) plazma
ozmolaritesinden(248 mOsmol/L ) daha yüksek bulunması üzerine uygunsuz ADH sendromu düşünüldü. HZV infeksiyonunun viseral tutulum bulguları yoktu ve malignite açısıından yapalan incelemeler normal idi. UADH’a
yönelik tedavisi düzenlenen hastanın sodyum değerleri kontrollü bir şekilde
yükseldi (tablo:1). Hiponatremik semtomları olmayan hasta günlük 10001500 sıvı kısıtlama ve yüksek tuzlu diyetle yakın polk kontrolüne çağrılarak
taburcu edildi. 2 hafta sonraki polk takibinde hastanın cilt lezyonları gerilemiş (şekil:1) ve elektrolit değerleri normale dönmüştü (tablo:1).
Anahtar Kelimeler: Renal transplantatsyon, hiponatremi, uygunsuz ADH
sendromu, Varisella virüs enfeksiyonu
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Hastanın başvuru ve iki hafta sonrası

Hastanın başvuru ve iki hafta sonrası

Hastanın elektrolit takipleri
başvuru

3. gün

5.gün

7.gün

13.gün

2 hafta
sonra

ÜRE

23

18

13

11

15

20

kreatnin

1

0.8

0.7

0.5

0.7

0.8

Na

134

131

110

118

130

140

K

3.9

3.6

3.8

3.4

3.6

3.8
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Yavuz Ayar1, Alparslan Ersoy1, Yakup Özgüngör2, Nihal Yakut2, Mahmut
Yavuz1
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Kliniği, Bursa
2

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Minimal Değişiklik Hastalığı (MDH) çocuklarda ve genç erişkinlerde en sık
görülen glomerülopatiler arasında yer almaktadır. Hastalığın etyolojisinde
en sık idiyopatik nedenler yer almaktadır. Bunun yanında ilaçlar (nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, lityum, penisilamin vb.), maligniteler (Hodgin
ve non-Hodgin lenfomalar), enfeksiyonlar (HIV, hepatit C, tüberküloz, sifiliz
vb.), alerji öyküsü, diğer böbrek hastalıkları (sistemik lupus eritematozus,
tip 1 diyabet, polikistik böbrek hastalığı vb) gibi nedenlerde tespit edilmektedir. Hastalığın patogenezinde T ve B hücre disfonksiyonu ile glomerüler
permeabilite faktörün etkili olduğu düşünülmektedir. MDH da primer lezyon podositlerde ve glomerül epitel hücrelerindedir. Işık mikroskobisinde
herhangi bir patoloji gözlenmezken, elektron mikroskobisinde podosit
ayaksı çıkıntılarında diffüz silinme gözlenir. MDH nefrotik düzeyde özellikle
albümin ağırlıklı proteinüri ile karşımıza çıkmaktadır (15-20 g/gün üstüne
çıkabilir). Hastalığın başlangıç yaşı genellikle 10 yaş altı olup, steroid tedavisine genellikle iyi yanıt vermektedir. Sekiz haftayı geçen ve tam doz
steroid tedavisine rağmen yanıt alınamayan hastalarda steroid direnci kabul
edilmeli ve ayırıcı tanıda fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) mutlaka
düşünülmelidir. Vakamızda nonsteroid ilaç kullanımı (parasetamol 4g/gün)
sonrası nefrotik düzeyde proteinürisi ve ABH si olan hastayı sunmaya çalıştık. Hastanın steroid tedavisi sonrası ABH sı ve proteinürisi gerilemişti.
Anahtar Kelimeler: Minimal değişiklik hastalığı, proteinüri, steroid

PS-015
Hemodiyaliz hastalarının böbrek nakline ve ulusal organ nakli
sistemine yönelik düşüncelerinin incelenmesi
Yasin Uzuntarla, Murat Urkan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi,
Ankara
GİRİŞ: Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliğinde en etkili tedavi yöntemidir. Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı çok olmasına rağmen, organ
temininde kısıtlılıklar mevcuttur. Bu durumun iyi analiz edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.
AMAÇ: Bu çalışma ile hemodiyaliz tedavisi gören hastaların; böbrek nakline
yönelik bilgilendirilme durumlarının, böbrek nakline ve ulusal organ nakli
sistemine yönelik düşüncelerinin, nakil merkezlerine kayıt durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
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PS-014
Erişkin Hastada NSAİİ Kullanımına Bağlı Gelişen Minimal Değişiklik
Hastalığı

METOD: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma kapsamında, Ankara/Türkiye’de
faaliyet gösteren 4 özel diyaliz merkezinde hemodiyaliz tedavisi gören 273
hastaya ulaşılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Soru formu,
araştırmacı tarafından geliştirilen toplam 18 sorudan oluşmaktadır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemodiyaliz hastalarının 20-95 yaş aralığında ve yaş ortalamasının 58,64±15,64 yıl olduğu bulunmuştur. Hastaların %87,9’u böbrek nakline yönelik bilgilendirildiğini, bilgilendirilenlerin
%32,2’si bilgi kaynağının diyaliz hekimi olduğunu, %77,7’si kadavradan
böbrek nakli olmak istediğini, %49,5’i canlıdan böbrek nakli olmak istemediğini, %35,5’i ulusal organ nakli sisteminin yeterli düzeyde çalıştığını
ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların %50,9’unun böbrek nakli merkezlerinin
bekleme listesinde kayıtlı olduğu bulunmuştur.
SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarının, böbrek nakli ile ulusal organ nakli sistemi hakkında yeterli düzeyde bilgilendirilmesinin ve nakil merkezlerine
yönlendirilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışma sonuçlarının Sağlık Bakanlığı yetkililerine, sağlık politikacılarına, karar vericilere ve
sağlık profesyonellerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, böbrek nakli, sağlık yönetimi, ulusal
organ nakli sistemi.
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PS-016
Ürolitiyazise sekonder komplike ürinoma olgu sunumu
Betül Erişmiş, Selda Taş, Hakan Koçoğlu, Bahar Özdemir, Yıldız
Okuturlar, Mehmet Hurşitoğlu, Özlem Harmankaya, Abdulbaki Kumbasar
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
AMAÇ: Ürinoma, kronik olarak ekstravaze olan idrarın kapsüllü koleksiyonu
olarak adlandırılır. Genellikle travmatik veya iyatrojenik nedenlerle, nadiren ise spontan (nontravmatik) olarak meydana gelir ve asemptomatiktir.
Nontravmatik ürinomalar sıklıkla üreter taşı ve tümöral obstrüksiyon sonucu gelişirler. Bu yazıda üreter taşına bağlı komplike bir ürinoma olgusunu
sunmayı amaçladık.
OLGU: 87 yaşında, diyabetes mellitus, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, ürolitiyazis ve kronik böbrek yetmezliği tanıları olan kadın hasta, acile
bulantı, kusma, ateş ve sağ yan ağrısı şikayetleriyle başvurdu. Fizik muayenesinde; tansiyon arteriyel 90/60 mm/Hg, nabız 116/dk, vücut sıcaklığı
38,2°C, sağ alt kadranda yaklaşık 8-10 cm ele gelen kitle ile sağ kostovertebral açı hassasiyeti belirgindi. Laboratuvar tetkiklerinde; C reaktif protein
(CRP) 30,12 mg/dl, lökosit sayısı 27800/mm3, tam idrar tetkikinde lökosit
sayısı 1097 idi. Ürosepsis ve kateter enfeksiyonu ön tanıları ile interne edilen hastaya ampirik olarak vankomisin ve ertapenem intravenöz tedavileri
başlandı. Sağ alt kadrandaki kitleye yönelik yapılan batın ultrasonografide
(US), sağda grade 2 pelvikaliektazi ve komşuluğunda 10 cm çapında hematomla uyumlu olabilecek kitlesel lezyon tespit edildi. Abdomen bilgisayarlı
tomografide (BT) ise sağ böbrek alt kesiminde yaklaşık 11,5x10x12,5 cm
boyutlarında kistik lezyon (kist? apse?) ve sağ böbrek toplayıcı sistemde
dilatasyon izlendi. Bunun üzerine tanımlanan koleksiyon lojuna girişimsel
radyoloji bölümünce drenaj kateteri yerleştirildi ve 600 cc koyu sarı renkte
pürülan sıvı drene edildi. Takipte drene edilen sıvıdan gönderilen örnekte ve
kan kültürlerinde mevcut antibiyoterapiye duyarlı enterokok üredi. Geçmişe yönelik tetkikleri taranan hastanın 13.03.2013 tarihli abdomen BT’sinde
yine aynı lokalizasyonda tarif edilen kistik yapının sebat ettiği ve sağ üreter
proksimal kesimde 8 mm çapında taş olduğu görüldü. Mevcut tedaviler altında genel durumu düzelen ve ateşi tekrarlamayan hastanın CRP ve lökosit
sayısı değerleri sırasıyla 6,4 mg/dl ve 5410/mm3’e geriledi. Çekilen kontrol
abdomen BT’de mevcut koleksiyonun tama yakın, bilateral pelvikaliksiyel
yapılardaki dilatasyonun ise tamamen kaybolduğu ve serbest drenaja bırakılan kateterden de saf idrar geldiği izlendi. Ürolitiyazise sekonder enfekte
ürinoma tanısı konulan hasta, mevcut drenaj kateteri çekilip sol nefrostomi
kateteri takılarak taburcu edildi.
TARTIŞMA: Ürinoma tanısı koyarken hematom, apse, lenfosel, kistik tümör
ve kortikal renal kistlerin ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Ürinoma, başlangıçta
asemptomatik iken geç tanı konulduğunda ise apse ve elektrolit imbalansı
gibi komplikasyonlar geliştirebilir. Ürinomanın erken tanı ve tedavisi, akut
batın ve gelişebilecek enfeksiyöz komplikasyonları önleme açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: ürinoma, intraabdominal kitle, perirenal kist, hematom
Sağ perirenal ürinoma bilgisayarlı tomografi görüntüsü

PS-017
The Relation Between Smoking And Insulin Resistance: A Cross
Sectional Study On Turkish Women
Fatma Gülden Yüksel1, Gülay Yılmaz1, Can Sevinç2, Fatma Kaplan Efe3
1
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
INTRODUCTION: Metabolic syndrome (MS) and smoking are important
causes of morbidity and mortality in the world. Although, MS is commonly
considered identical with IR (insulin resistance) it is an heterogenous disease developing on the basis of IR.Many adverse effects of IR on metabolism result in clinical pictures such as hypertension (HT), diabetes mellitus,
(DM), hyperlipidemia (HL) and coronary artery disease (CAD), which are
diseases associated with MS.Althogh smoking is a major risk factor in the
pathogenesis of many diseases, paradoxically, it also has anti inflammatory
effects due to nicotine alkaloid it contains. It has been reported that nicotine
improves insulin sensitivity and glucose homeostasis in genetically obese
and diet induced obese rats.Association between smoking and increased
risk for Type 2 DM has been documented in many studies.Chronic smoking
was shown to be associated with IR. A study from China also reported that
current smokers were dose-dependently associated with increased risk for
metabolic syndrome.Although some studies found an association between smoking and IR, some studies did not. The aim of this study was to
evaluate the association between chronic smoking and insulin resistance
and metabolic syndrome in Turkish women using by homeostatic model
assessment (HOMA) and OGTT.
MATERIAL-METHOD: 260 women over the age of 18 referring to Ministry
of health Ankara Training and Investigation Hospital Internal diseases outpatient clinic and giving informed consent were included in the present
study. Of these, 241 cases completed the study. In the evaluation of insulin
sensitivity, HOMA-IR method was employed. In statistical analysis, SPSS
for Windows version 18.0 program was used.
RESULTS: Among 241 patients completing the study, age range was 18-77
with a mean age of 46,6 ± 12,3.176 subjects were (%73,0) non smokers,
26 (%10,7) ex smokers and 39 (%16,1) current smokers.No significant
difference was present between groups with regard to age and BMI. Insulin
resistance was found to be lower in ex and current smokers than that in
non smokers. (p: 0,046). No relation was found between the amount of
smoking (pack x year) and insulin resistance. Of the participants; those
with fasting blood glucose(FBS)>126 and /or PBS>200 were classified
as DM, those with FBS<100-125 and PBS<140 as impaired fasting glucose (IFG), those with FBS<100 and PBS=140-199 as glucose tolerance
disorder (GTD). The rates of these categories were evaluated in ex smoker,
current smoker and non smoker groups. In addition, since (TG) level over
≥150 mg/dl, HDL cholesterol level <50 mg/dl are disorders of lipid metabolism, they were also calculated in the aforementioned three groups. No
significant difference was found between these three groups in terms of
DM, IFG, GTD, high TG and, low HDL levels.In the present study, insulin
resistance was found to be lower in ex and current smokers than non smokers among Turkish women.
Anahtar Kelimeler: Metabolic syndrome, insulin resistance, smoking
Table 1: In ex and current smokers and non smokers, insulin resistance
(HOMA), age, BMI values and the rate of lipid and glucose impairment in
these groups
Number of cases (n)
Age (mean± SD)
BMI (mean ± SD)
DM
IFG
GTD
Low HDL
High TG
HOMA
HOMA

p
0,47
0,86
0,56
0,38
0,9
0,48
0,08
0,13
0,04

Non smokers
176 (%73)
47,23± 12,58
33,38 ± 7,02
26 (%14,8)
65 (%36,9)
7 (%4)
89 (%50,6)
85 (%48,3)
3,74 ± 2,34

Ex smokers
26 (10,7)
45,61 ± 10,85
32,60 ± 7,40
3 (%11,5)
14 (%35,9)
1 (%3,8)
10 (%38,5)
7 (%26,9)
3,15 ± 2,00

Current smokers
39 (%16,1)
33,14 ± 8,07
33,14 ± 8,07
8 (%20,5)
6 (%23,1)
1 (%2,6)
18 (%46,2)
21 (%53,8)
3,16 ± 1,98

HOMA: Insulin resistance, BMI: Body mass index, DM: Diabetes mellitus IFG:
Impaired fasting glucose, GTD: Glukcose tolerance disorder, TG: Trigliceride,
HDL: High density lipoprotein
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Ahmet Özen1, Murat Çeliktepe2, Oktay Sarı3, Ümit Aydoğan3, Alper
Sönmez4, Bayram Koç5
1
Etimesgut Asker Hastanesi Güvercinlik BBM. ASM ve Polikliniği,
ANKARA
2
2.’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı
Merkezi, Çiğli, İZMİR
3
GATA Aile Hekimliği AD. Etlik, ANKARA
4
GATA Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları BD. Etlik, ANKARA
5
GATA İç hastalıkları AD. Etlik, ANKARA
GİRİŞ: Uygun şartlarda ölçülmesi koşulu ile damar içinde bulunan kanın,
damar duvarına yaptığı basıncın 140/90 mmHg ve üzerinde bulunması hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır. Hipertansiyon görülme sıklığı yaşla
ilişkilidir; yaş ilerledikçe insidansı, komplikasyonları ve buna bağlı ölüm
oranı artar. Hipertansiyon tedavisi altındaki hastaların düzenli olarak evde
tansiyon takibi yapmaları gerektiği kılavuzlarca belirtilmektedir.
GEREÇ-YÖNTEM: 210 hasta ile yaptığımız çalışmada, referans cihaz olan
civalı tansiyon ölçüm aleti (CTÖA) ile üçü koldan, diğer üçü bilekten ölçüm
yapan altı farklı dijital tansiyon ölçüm cihazları (DTÖC) kullanılarak yaşa
bağlı ölçüm farkları incelendi. CTÖA her hasta için üç kez ve her DTÖC bir
kez kullanılarak toplam dokuz ölçüm yapıldı. Ölçümler yapılırken ön hazırlık
aşamasından ölçüm değerlerinin kaydedilmesine kadar özel ve genel tüm
şartlara uyuldu. Kan basıncı ölçümünden en az yarım saat önce egzersizden kaçınılması, bir şeyler yenmemesi ve içilmemesi (kahve, çay, kola gibi
kafeinli içecekler, sigara) konusunda hastalar bilgilendirildi ve gerektiğinde
ölçüm yapmak için hasta yarım saat bekletildi. Hasta en az 5 dakika sakin
bir şekilde dinlendikten sonra sandalyeye oturmuş şekilde, bacak bacak
üstüne atmadan ayakları yere değer vaziyette, cihazın manşonu kalp seviyesinde olacak şekilde, ölçüm yapılacak kol desteklenerek ölçümler yapıldı. Elde edilen veriler kategorize edilerek gruplandırılmış ve SPSS-15.0
veri programına aktarıldı. Verilerin karşılaştırılmasında ortalama ± standart
sapma kullanıldı. İstatistiksel analizlerde p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Civalı AKB Ölçüm Cihazıyla Gruplanmış Dijital Cihazların Yaşa Göre
Korelasyon Analiz Sonuçları.
YAŞ

CİHAZLAR

r*

p

18-39 (n=45)

civalı kol - dijital kol SKB

0,902

<0,0001

civalı kol - dijital bilek SKB

0,863

<0,0001

civalı kol - dijital kol DKB

0,851

<0,0001

civalı kol - dijital bilek DKB

0,837

<0,0001

civalı kol - dijital kol SKB

0,950

<0,0001

civalı kol - dijital bilek SKB

0,912

<0,0001

civalı kol - dijital kol DKB

0,907

<0,0001

civalı kol - dijital bilek DKB

0,873

<0,0001

civalı kol - dijital kol SKB

0,962

<0,0001

civalı kol - dijital bilek SKB

0,924

<0,0001

civalı kol - dijital kol DKB

0,915

<0,0001

civalı kol - dijital bilek DKB

0,868

<0,0001

civalı kol - dijital kol SKB

0,936

<0,0001

civalı kol - dijital bilek SKB

0,945

<0,0001

civalı kol - dijital kol DKB

0,897

<0,0001

civalı kol - dijital bilek DKB

0,873

<0,0001

civalı kol - dijital kol SKB

0,922

<0,0001

civalı kol - dijital bilek SKB

0,930

<0,0001

civalı kol - dijital kol DKB

0,849

<0,0001

civalı kol - dijital bilek DKB

0,764

<0,0001

40-49 (n=43)

50-59 (n=43)

60-74 (n=61)

≥75 yaş (n=18)
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PS-018
Civalı ve farklı dijital tansiyon ölçüm cihazları ile yaş gruplarına göre
tansiyon ölçüm değerlerinin karşılaştırılması

*: Pearson Korelasyon Katsayısı

BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların %21.4’ü (n=45) 18-39 yaş, %20
.5’i (n=43) 40-49 yaş, %20.5’i (n=43) 50-59 yaş, %29’u (n=61) 60-75 yaş
arasında ve %8.6’sı (n=18) 75 yaş ve üzerinde bireyler idi. Ortalama yaş
53.77±15.31 yıl idi. CTÖA ile DTÖC ölçüm değerleri arasındaki fark (□ =
CTÖA – DTÖC) 18-39 yaş grubu için Şekil 1’de, 40-49 yaş grubu için Şekil
2’de, 50-59 yaş grubu için Şekil 3’te, 60-75 yaş grubu için Şekil 4’te, 75 yaş
ve üzeri için ise Şekil 5’te görülmektedir. Klinik önem açısından değerlendirdiğimizde 60 yaş ve üzeri olan popülasyonda arteryel kan basıncı ölçüm
değerleri arasındaki farkın 3 mmHg’ı aşmadığı tespit edildi. CTÖA ile DTÖC
ölçüm değerleri arasında pozitif yönde güçlü ve anlamlı korelasyon saptandı (p<0.05), değerler Tablo 1’de görülmektedir.
SONUÇ: Hastalarımızı yaş gruplarına ayırarak arteryel kan basıncı ölçüm
değerlerini karşılaştırdığımızda DTÖC’ları geriyatrik popülasyonda, genç ve
erişkin popülasyona nazaran CTÖC’na daha yakın ve korele sonuçlar verdiği
görülmektedir. Bu sonuca dayanarak CTÖA’ler referans cihaz olarak kabul
edilse de kullanım kolaylığı ve tekrarlanabilir olması nedeniyle geriyatrik popülasyonun evde kan basıncı ölçümlerinde güvenilirliği onaylanmış DTÖC
kullanması tavsiye edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: geriyatrik popülasyon, dijital tansiyon ölçüm cihazı,
civalı tansiyon ölçüm aleti
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PS-019
Hiperkalsemi ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Seyreden Rosai-Dorfman
Hastalığı
Melahat Çoban, Ayça İnci, Refik Olmaz, Üstün Yılmaz, Semih Gül, Ayşe
Akarsu, Metin Sarıkaya
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya
Rosai-Dorfman Hastalığı etyolojisi bilinmeyen, ağrısız masif lenfadenopatilerle seyreden granulomatöz bir hastalıktır. Sinüs histiositozis olarakta
bilinir. Literatürde Rosai-Dorfman Hastalığı ile birlikte görülen akut böbrek
yetmezliği ile ilgili az sayıdaki vaka bildirilmiştir.Bu yazıda; hiperkalsemi ve
akut böbrek yetmezliği ile başvuran, sistemik muayenesinde bilateral servikal bölgede ele gelen, multipl, ağrısız lenfadenopatisi, çekilen yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisinde bilateral hiler lenfadenopatileri saptanan
ve inguinal bölgeden alınan eksizyonel biyopsi örneklerinin histopatolojik
incelenmesi ile ‘’Rosai-Dorfman Hastalığı’’ tanısı alan erkek hasta sunularak, hastalığın tartışılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rosai-Dorfman Hastalığı, Böbrek Yetmezliği, Hiperkalsemi

PS-020
Allopurinol ilişkili vaskülit: olgu sunumu
Cenk Gökalp1, Emrah Günay1, Merve Gür Yiğitaslan2, Sedat Can Güney2,
Selahattin Bıçak3, Ender Hür4, Banu Sarsık5, Soner Duman1
1
Ege Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
3
Beypazarı Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara
4
Merkezefendi Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Manisa
5
Ege Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
GİRİŞ: Vaskülit deri, böbrek, akciğer, nöromüsküler, gastrointestinal ve
kulak-burun-boğaz sistemindeki küçük, orta ve büyük ölçekli damarları etkileyebilen bir hastalıktır. Semptomlar arasında purpura, karın ağrısı, işitme
kaybı, burun kanaması, güçsüzlük, nefes darlığı bulunmakla birlikte, nefrit,
hepatit ve pnömoni bulguları da olabilmektedir. Vaskülit nedenleri arasında
otoimmun hastalıklar, enfeksiyöz ajanlar ve ilaçlar yer almaktadır. Biz hiperürisemi nedeniyle “Allopurinol” kullanan bir hastada ilaca bağlı gelişen bir
vaskülit olgusunu sunuyoruz.
OLGU: Yetmiş üç yaşında bir kadın hasta, polikliniğe ateş yüksekliği, yorgunluk, ishal ve deri döküntüsü şikâyetleri ile başvurmuştur. Daha önce
bilinen hipertansiyon ve hepatosteatoz tanıları olan hastanın son 3 haftadır
ürik asit yüksekliği nedeniyle Allopurinol aldığı öğrenilmiştir. Kan basıncı
131/63 mmHg, nabzı 83/dk olan hastanın vücut ısısı 37,8 C ölçülmüştür.
Solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve karın muayenesi normal olan
hastanın alt ekstremitelerinde makülopapüler döküntü gözlenmiştir. Kan
biyokimyasında ALT: 355/L, AST: 264/L, ALP: 109 U/L, Üre: 105 mg/dL,
Kreatinin: 5,58 mg/dL, Na: 122 mEq/L, K: 5,4 mEq/L, Ürik asit: 9,2 mg/
dL olarak ölçülmüştür. ANA, ANCA ve viral serolojisi negatif sonuçlanan
hastanın spot idrar protein kreatinin oranı 0,25 g/gün ölçülmüştür. Göz dibi
muayenesinde hipertansif retinopatisi saptanan hastanın ekokardiyografisi
normal sonuçlanmıştır. Konservatif tedaviye rağmen kreatinin düzeyi yükselen hastaya hemodiyaliz uygulanmış ve tanısal amaçlı böbrek biyopsisi
yapılmıştır. Biyopside şiddetli tübülointerstisyal nefrit ve arteriolar duvarda
mononükleer hücreler ve eozinofiller gözlenmiştir. Tüm bu bulgular eşliğinde hastada allopurinol ilişkili vaskülit düşünülerek allopurinol kesilmiş ve
steroid tedavisi başlanmıştır.
SONUÇ: Allopurinol etkili bir xanthine oksidaz enzim inhibitörüdür. Allopurinole ikincil ateş, lenfadenopati, glomerulonefrit ve böbrek yetmezliği,
hepatit, miyalji gibi sistemik bulgulardan bağımsız kütanöz vaskülitik reaksiyonlar bildirilmiştir. Böbrek biyopsi bulguları arasında glomerulonefrit,
nekrotizan arterit, tubulointerstisyal nefrit ve damar duvarında mononükleer ve eozinofilik infiltrasyon yer almaktadır. Vaskülitik lezyonlar ilacın kesilmesi ve bazı olgularda steroid uygulanması ile tedavi edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Allopurinol, Böbrek Yetmezliği, Glomerulonefrit, Vaskülit
Böbrek biyopsisi

HE boyamada arteriol duvarında mononükleer hücre ve eozinofil infiltrasyonu ve
şiddetli tübülointerstisyal nefrit gözlenmekte
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GİRİŞ: Wegener granülomatozu (WG) üst ve alt solunum yollarının granülomatöz iltihabı ile küçük ve orta boyutlu damarların sistemik vaskülitine
eşlik eden akciğer tutulumu ve nekrotizan glomerulonefritle karakterize bir
sendromdur. Tanı, klinik ve laboratuar bulgular ile konur. C-ANCA pozitifliğinin sensitivitesi >%75, spesifitesi %90-95’tir. WG pulmoner-renal sendromun en sık nedenlerindendir. Hastaların yaklaşık %60’ında hızlı ilerleyen
glomerulonefrit vardır. Burada, yurt dışında iki aydır son dönem böbrek
yetmezliği (SDBY) tanısıyla hemodiyalize giren fakat etiyolojide Wegener
tanısı konulamadığı için yaygın üst solunum yolu şikayetleri ve ödemi olan
bir olgu sunulmuştur.
OLGU: 64 yaş erkek hasta nefroloji polikliniğine yaygın ödem,solunum
sıkıntısı,halsizlik şikayeti ile başvurdu. Hasta 2 aydır yurt dışında haftada
iki gün hemodiyalize girmekteydi. Anamnezde 2 ay öncesine kadar bilinen hastalığı olmadığını belirtti. Fizik muayenede; hasta soluk, kan basıncı
130/90 mmHg, bilateral akciğerde solunum sesleri kaba ve bazallerde raller
vardı. Pretibial ödemi ++++ idi. İlk etapta yetersiz diyaliz yapıldığı düşünülen hastanın, anamnezini derinleştirdiğimizde, hastanın iki ay önce başvuru
sebebinin burun kanaması olduğunu, o dönemde tansiyonunun yüksek olduğunu ve burun kanamasının tansiyon yüksekliğine bağlandığını ve SDBY
tanısıyla hemodiyaliz tedavisi başlandığını öğrendik. Hastanın direkt idrar
bakısında ++++ proteinüri, her alanda 7-8 eritrosit (%80 dismorfik), eritrosit silendirleri ve granüler silendirler vardı. Renal ultrasonografide böbrek
boyutları azalmış, ekojenite grade 3 artmıştı. Üre:130 mg/dl, kreatinin:9 mg/
dl, PTH:114, Hgb:7,9 g/dl, sedimentasyon:79 idi. Burun kanaması, proteinüri ve aktif idrar sedimenti olan hastadan ANA ve C-ANCA istendi. C-ANCA
pozitif geldi. Burun mukoza biyopsisi: histiyositler, lenfositler, plazma hücreleri, seyrek polimorf ve eozinofiller ile karakterli iltihabi hücre infiltrasyon,
hemosiderin pigmenti, fibroblastik aktivitede artış gösteren mukozal fragment gözlendi.Toraks BT’de akciğerde Sağ akciğer üst lob anterior segmentte subplevral nodül tespit edildi. Mevcut bulgular eşliğinde Wegener
Granülomatozu tanısı konan hastaya pulse steroid ve siklofosfamid tedavisi
başlandı. Hemodiyaliz tedavisine devam edildi. Hastanın solunum sıkıntısı
kalmadı. Tedavini 15. günüde idrar direkt bakısında (+)proteinüri vardı ve
idrar sedimenti aktif değildi.Ödemi belirgin azalan hasta steroid tedavisi altında takibe alındı.
SONUÇ: SDBY ile takip edilen hastaların yaklaşık %14’ünde ne yazık ki etiyoloji bilinmemektedir. Fakat bu hastalarda eşlik eden semptom ve bulgular
mutlaka değerlendirilerek etiyoloji ve eşlik eden hastalıklar araştırılmalıdır.
Bu sayede böbrek yetmezliği geri dönüşümsüz olsa bile diğer nedenlere
bağlı mortalite ve morbidite belirgin oranda azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, Wegener
Granulomatozu

PS-022
Uyku-Apne Sendromunda Hipertansiyon sıklığı
Doğan Nasır Binici1, Murat Kayabekir2, Ahmet Veli Şanibaş1, Özge
Timur1, Serdar Tanas1, Pınar Tosun Taşar1
1
Erzurum BEAH iç Hastalıkları Kliniği
Erzurum BEAH Uyku ve Elektrofizyoloji Labaratuarı

2

GİRİŞ-AMAÇ: Obstrüktif Uyku-Apne Sendromu (OSAS); uykuda üst hava
yolunda tekrarlayan parsiyel veya komplet tıkanıklıklar ile karekterize, uyku
sırasında oluşan solunum durması epizotları, uyku bölünmesi, intermittan
oksijen desaturasyonu, sistemik ve pulmoner arter kan basıncı artışı ile karekterize yaygın görülen bir hastalıktır.
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PS-021
Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin nadir bir nedeni: Wegener
granülomatozu
Gülay Yılmaz1, Hatice Seval Pehlevan1, Can Sevinç2, Fatma Gülden
Yüksel1
1
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Bilim Dalı,İstanbul

Uyku apnesi olan hastalarda özellikle gece olan ama gün boyu da devam
eden artmış sempatik aktivite mevcuttur. Uyku apnesi ile hipertansiyon
arasında obezite, DM Tip II gibi diğer faktörlerden bağımsız bir ilişki saptanmıştır. Yetmişli yılların başında OSAS ile hemodinamik değişikliklerin
ilişkisi gösterilmiş; seksenli yıllarda ise OSAS’lı hastalarda yüksek HT prevalansı saptanmıştır.
Hipertansiyonlu hastalarda OSAS’ın obeziteden bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermektedir Primer hipertansiyon tanısı alanların % 2230’unun OSAS’lı olduğu saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada orta- ağır
dereceli OSAS’lıların % 29,5’ inde HT saptanmıştır. Lindberg ve arkadaşlarının prospektif çalışmalarında yaşları 30-69 arasında 2668 erkek olguyu;
horlama, gündüz uykululuk ve kardiyovasküler komplikasyonlar açısından
10 yıl süreyle izlemişler, habitüel horlaması olanların % 12,5’de ve olmayanların % 7,4’ünde HT saptamışlardır. OSAS varlığı HT için bağımsız bir
risk faktörüdür.
Biz bu çalışmamızda Erzurum BEAH Uyku ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı’
nda, OSAS tanısı konulan hastalarda HT sıklığını inceledik.
Gereç & YÖNTEM: 2013 ve 2014 yıllarında horlama, gece tanıklı apne,
gündüz aşırı uyku hali yakınmaları ile laboratuvarımıza başvuran 1095 hasta, polisomnografi (PSG) yapılarak incelendi. Bu gözlemsel araştırmada
Apne-Hipone İndeksi (AHİ)’ ne göre orta (30≥AHİ>15) ve ağır (AHİ>30)
dereceli OSAS tanısı toplam 336 hastaya konuldu. (% 30.6) Orta ve Ağır
OSAS tanısı konulan bu 336 hasta hipertansiyon açısından değerlendirildi.
Hipertansiyonu olan hastalarda daha önceki KB ölçümleri, geçirilmiş ve/
veya eşlik eden hastalıklar, ailede kalp-damar hastalığı öyküsü, hipertansiyon tedavisi için kullanılmış/ kullanılmakta olan ilaçlar sorgulandı. Ölçüm
öncesi hastanın oturur durumda en az 5 dakika dinlenmesine izin verilerek
avuç açık, kol kalp seviyesinde klasik oskültatuar yöntemle uygun manşonlu tansiyon ölçüm aletleri kullanılarak her iki koldan ölçüm yapıldı. Sistolik
kan basıncının 140 mm Hg veya diyastolik kan basıncının 90 mmHg nin
üzerinde olması veya her ikisinin bu değerler üzerinde olması hipertansiyon
olarak kabul edildi. Hastaların 74’ünde (% 22) HT saptandı.
TARTIŞMA: Türkiye’de erişkin yaş grubunda HT sıklığı % 30 cıvarındadır.
Bu orana katkı sağlayan hastalıklardan biride OSAS Sendromudur. Bizim
çalışmamızda orta ve ağır OSAS tanısı konulmuş hastalarda HT sıklığı %
22 bulunmuştur. Erişkin populasyonuna göre HT sıklığının düşük çıkması
hafif OSAS tanısı konulan hastaların bu çalışmaya dahil edilmemiş olması
olabilir.
Anahtar Kelimeler: OSAS, HT, POLİSOMNOGRAFİ
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PS-023
A Rare Cause of Acute Kidney Injury Associated with
Rhabdomyolysis; Quail Meat Consumption
İbrahim Doğan1, Barış Eser1, Ayşe Şeker2
1
Hitit Üniverstesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Çorum
2
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Kliniği, Sivas
Acute rhabdomyolysis syndrome is a condition that may lead to electrolyte
anomalies, acidosis, hypovolemia and hemoglobinuric renal failure. One
of the rarely reasons is food poisoning as a result of eating quail meat.
We discussed the development of acute rhabdomyolysis after quail meat
consumption in the two cases (Table 1).
One of the rarely-reported cause of acute rhabdomyolysis is consuption
of migratory quail meat (coturnism). Migratory quails migrate twice a year
going back and forth between the North-Eastern Europe, Balkan countries,
Crimea, Caucasus and Africa making use of migratory routes in Marmara,
Black Sea, and Central and Eastern Anatolia. It is known that eating quails
hunted during migratory times around autumn may lead to toxic effect.
Typical clinical symptoms and laboratory findings of quail poisoning are
muscle pain, cramps and autonomic dysfunction during a physical activity.
This starts 1.5 to 10 hours after eating quail meat, and lasts for 1-2 days.
Unlike other cases of food poisoning, no neurological symptom is observed. In addition, myoglobinuria occurs and causes a change in color of
urine to red-brown. Laboratory tests point to an increase in serum muscle
enzymes and it gets back to normal in 1-2 weeks.

The diagnosis of quail poisoning can be easily established on the basis of a
thorough history as well as clinical and laboratory findings. Unless an early
diagnosis is established and a proper treatment is started, acute rhabdomyolysis may bring out life-threatening complications such as acute renal
failure and a need for dialysis. After eliminating common reasons behind
rhabdomyolysis (i.e hypothyroidism, trauma, hyperlipidaemic agents, toxic
and infections like EBV), we agreed on quail meat toxicity for the cases. The
fact that the first case’s clinical findings were more severe was associated
with having more muscle mass, the difference in exercise, administration
of nephrotoxic drugs, and the quantity of toxic food.
Pathogenic mechanism for quail poisoning is not completely clear while
genetic predisposition (3) and/or quail’s consumption of seeds (Conium
Maculatum etc.) with a potential toxic effect for people are considered to
be the causes. Seeds of this plant contain conin as a major alkaloid, and
can create a curare-like effect depending on dose as well a nicotinic effect
on autonomic ganglions (2). Also, some researchers report that conin will
facilitate the emergence of clinical symptoms only for sensitive individuals (3). However, genetic, epidemiological and biochemical features of this
syndrome need to be established in line with intensive experimental data.
In conclusion, coturnism is a rare cause of acute rhabdomyolysis. Unexplained rhabdomyolysis cases should be kept in mind when it comes to autumn and that geographically fits the description.
Anahtar Kelimeler: Acut renal failure, rhabdomyolysis, quail poisoning

Clinical and laboratory characteristics of two cases

Age/Sex
Occupation
Medical history and medications
Nutritional habits
Clinical presentation
Allergy
Alchol/smoking
Physical examination
Blood Pressure (mmHg)
Hb (gr/dl) / WBC
HCO3 (mmol/L)
BUN (mg/dl) / Cr (mg/dl)
Na (mmol/L) / K (mmol/L)
Ca (mg/dl) / P (mg/dl)
ALT (IU/L) / AST (IU/L)
CK (IU/L) / LDH (IU/L)
T.Bil(mg/dl)/D.Bil(mg/dl)
Urinalysis
Serological tests for bacteria and viruses
Thyroid function tests

Case 1
On Admission
50/Male
Salesman/Hunter

On discharge

Hypertension (Olmesartan 20 mg,
acetylsalicylic acid), a single dose of
Diclofenac due to muscle pain
Quail ingestion three hours ago
Malaise, general muscle pain and
dark urine
None
None/None
Weakness in lower extremities
180/100
12.8/ 14000
16
58/6
137/4.1
7.8/5.66
550/742
13836/1597
0.54/0.12
Myoglobinüria, intensive granular
cylinders
Negatif
Normal

10.6/11000
19.6
27/1.37
141/5.05
8.7/4.05
21/13
53/241
0.22/0.1

Case 2
On admission
71/Male
Retired Official/ Hunter
Coronary artery disease
(ramipril 2.5 mg, clopidogrel
75 mg, atorvastatin 20 mg,
and carvedilol 6.25 mg)
Quail ingestion six hours ago
Muscle pain and slightlyconcentrated urine
None
None/ None
Unremarkable
135/75
14/14600
22
29/1.2
146/5.25
9/2.86
34/95
3478/1310
0.57/005

On discharge

14/6900
22.2
13/0.8
141/4.9
9/2.8
19/12
57
0.69/0.2

Degranulated cylinders
Negatif
Normal

Clinical Course:
Symptoms recovered
following a four-day
Treatment
therapy, and urinary
findings were back to
normal.
Normal reference levels: HCO3: 22-26 mmol/L, BUN: 0-23 mg/dl, Cr: 0.2-1.03 mg/dl, Na: 134-148 mmol/L, K: 3.5-5.5mmol/L, Ca:8.4-10.6 mg/dl, P: 2.5-4.5 mg/dl,
ALT: 0-50 IU/L, AST: 0-40IU/L, CK: 20-190IU/L, LDH: 240-480IU/L. ALT, Alanine aminotransferase; AST, Aspartate aminotransferase; CK, Creatine kinase; LDH, Lactate
dehydrogenase
Parenteral hydration and urinary
alkalization, withdrawal of olmesartan, six-session hemodialysis therapy
due to hypervolemia and progressive
deterioration in renal functions

52

Clinical Course: The patient no longer required
hemodialysis since diuresis started at a sufficient
level.

Parenteral hydration and urinary alkalization, withdrawal
of ramipril and atorvastatin
for two weeks
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Glukokortikoid replasman tedavisi öncesi laboratuar değerleri
Üre

26 mg/dl

10-43

Kreatinin

0.67 mg/dl

0.6-1.17

GİRİŞ: Onyedi alfa hidroksilaz eksikliği (17OHD) sendromu, steroid biyosentezindeki nadir görülen genetik bir hastalıktır. Bu hastalıkta glukokortikoid üretimi azalmış, seks streroidleri ve mineralokortikoid öncülerinin
sentezi artmıştır. Dünyada bildirilen sadece 140 ciddi 17OHD olgusu bulunmaktadır. Burada ciddi hipertansiyon atağı ile başvuran, klinik, hormonal
ve moleküler genetik özelikleri ile 17OHD tanısı konulan Suriyeli bir hasta
sunulmuştur.

Sodyum

137 mmol/l

136-146

Potasyum

2.7 mmol/l

3.5-5.1

ACTH

879 pg/ml

0-63.3

Kortizol

0.2 ug/dl

5-25

FSH

30.66 IU/l

1.4-18.1 (E)

OLGU: 23 yaşında, Suriyeli, 46,XY genotipli, kadın (fenotip) hasta, kontrolsüz hipertansiyon ve hipokalemi ile acilimize başvurdu. Primer amonere
olduğu öğrenilen hastada önikoid vücut yapısı mevcuttu ve sekonder seks
karakterleri gelişmemişti. TA: 230/120 mmHg idi. Metabolik alkalozu mevcuttu, potasyum 2.7mmol/L olması dışında biyokimyasal tetkikleri normal
idi. Ön olanda konjenital adrenal yetersizlik olduğu düşünülen hastada,
sentezi için 17 hidroksilasyon gereken bütün steroid hormonları düzeyi
düşüktü. ACTH, LH ve FSH plazma konsantrasyonları çok yüksek saptandı
(Tablo). Meme gelişimi olmayan ve dış genitalleri kadın görünümünde (resim) olan hastanın radyolojik incelemelerinde uterus ve adneksiyal yapılar
saptanmadı. Glukokortikoid replasman ve aldosteron antagonistleriyle tedavi sonrası hastanın hipertansiyonu düzeldi.

LH

55.3 IU/l

1.5-9.3

Kortikosteron

103 nmol/l

0-10

Aldosteron

199 pg/ml

38-313

Renin

0.16 ng/ml/sa

1.9-6

Progesteron

5.1 ng/ml

0.2-1.4

Estradiol

12 pg/ml

0-39.8 (E)

17-OH PGTR

0.61 ng/ml

0.61-3.34 (E)

DHEA-S

18 ug/dl

80-560 (E)

Total testosteron

10 ng/dl' nin altında

14-76 (E)

Serbest testosteron

0.01 pg/ml

0.03-3.09

VMA (idrar)

3.8 mg/24 sa

1-11

Metanefrin (idrar)

129 mcg/24 sa

350' nin altı

Epinefrin (idrar)

3.8 Ug/24 sa

2-22

Dopamin (idrar)

385 Ug/24 sa

40-400

pH

7.53

7.35-7.45

Bikarbonat

32 mEq/l

22-26

Parathormon

324.6 pg/ml

14-72

TARTIŞMA: 17OHD konjenital adrenal hiperplazinin nadir bir formudur.
Seks steroidleri ve kortizol sentez defektleri, aşırı mineralokortikoid sentezi
sonucu, hipokalemik hipertansiyon, kadınlarda seksüel infantizm, erkeklerde psödohermafroditizm ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle sekonder seks karakterlerinin yokluğuyla beraber olan hipokalemik hipertansiyonda, steroid
replasman tedavisiyle başarı ile tedavi edilebilen 17OHD sendromundan
şüphelenilmelidir.
Anahtar Kelimeler: 17 alfa hidroksilaz, Hipokalemik hipertansiyon, Konjenital adrenal hiperplazi, Primer amenore
Dış görünüş
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PS-024
Nadir bir sekonder hipertansiyon nedeni: Erkek psödohermafroditizm
Zeki Aydın
Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji

ACTH: adrenokortikotropik horman, 17-OH PGTR: 17 hidroksi progesteron, FSH:
folikül stimüle edici hormon, LH: lüteinizan hormon, DOC: deoksikortikosteron,
DHEA-S: dehidroepiandrosteron-sülfat, WMA: valinilmandelik asid, E: erkek

Ekstremiteler uzun, meme gelişimi yok, dış genital kadın fenotipte
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PS-025
Böbrek Hastalığında Hatırlanası Bir Neden: Retroperitoneal Fibrozis
Samet Kaymaz1, Fatih Balli2, Betül Kalender Gönüllü2, Itır Yeğenağa2
1
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya
2
Kocaeli Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli
AMAÇ: Periüretritis fibroza, periüretritis plastika, kronik periüretritis, sklerozan periüretritis granuloma, fibröz retroperitonitis gibi çeşitli ifadelerle de
adlandırılan retroperitoneal fibrozis, abdominal organları ve üreterleri retroperitoneal alanda inflamatuar ve fibröz dokunun sarmasıyla karakterize
nadir bir durumdur. Görülme sıklığı çalışmalarda farklı saptanmakla birlikte
yıllık insidansı 0.1-1.4/100.000’dir. %70 idiyopatik olup başka bir hastalığa
ikincil gelişebilir. İdiyopatik retroperitoneal fibrozis, abdominal aorta ve iliak
arterlerin çevresini inflamasyon ve fibröz dokunun sarmasıyla karakterize
kronik periaortitin bir parçasıdır. Kliniğimizde tanısını koyduğumuz bir vakayı sunmaya değer bulduk.
OLGU: Kırkbeş yaşında erkek hasta bir sağlık kuruluşuna halsizlik şikayeti
başvurmuş. Yapılan kan tahlilinde kreatinin yüksekliği saptanmış. Özgeçmişinde herhangi bir hastalık öyküsü yoktu. Dış merkezde yapılan üriner
USG’de üreteropelvik bileşke darlığı saptanmış. Kliniğimize başvuran hasta
yatırılarak tetkik edildi. Kreatinin: 1.42 mg/dL, üre: 59 mg/dL, 24 saatlik
idrarda kreatinin klirensi: 54,25 ml/dk olarak saptandı. 99mTc-MAG-3 sintigrafi incelemesi yapıldı. 99mTc-MAG-3 sintigrafisinde; sol böbrekte hafif
azalmış ekstraksiyon ve ileri derecede azalmış ekskresyon fonksiyonu, 0.
dakikada i.v. uygulanan diüretiğe yanıtsız pelvikaliksiyel staz, sağ böbrekte
hafif azalmış ekstraksiyon fonksiyonu, 0. dakikada i.v. uygulanan diüretiğe
yanıtsız belirgin pelvikaliksiyel staz ve zemin aktivitede hafif artış izlenen
sintigrafik bulgular, saptandı. Toplam fonksiyona sağ böbreğin katkısı %36
iken sol böbreğin %64 idi. Dış merkezli üriner sistem USG’si hidronefrotik
değişikliklerle uyumlu olan hastada etiyolojiyi aydınlatmak için üriner sistem tomografisi çekildi. BT’de; “Her iki böbrekte minör kaliksler düzeyinde
daha belirgin olmak üzere hidronefrotik dilatasyon ve deformasyon. Her
iki renal pelvis ve proksimal üreter kesiminde cidar kalınlaşması izlendi.
Abdominal aortada cidar kalınlaşması izlendi. Bulgularperiaortit ile uyumlu
olabilir. Retroperitoneal fibrozis ile uyumlu BT incelemesi.” şeklinde yorumlandı (Resim-1). Üroloji ile konsülte edilen hastaya retrograd pyelografi
yapılması ve sonuca göre üreterlere pig tail kateter konması kararlaştırıldı.
Hasta poliklinik kontrolüne çağırıldı.
SONUÇ: Retroperitoneal fibrozis tanısı akla gelmediğinden tanı koymada
gecikmeler olmaktadır. Hastaların büyük bir çoğunluğu sırt ve böğür ağrısıyla başvururlar ve sıklıkla nefrolitiyazis ile karışır. Vakamızda olduğu gibi
hiçbir şikayet olmaksızın başka bir nedenle yapılan tetkiklerde rastlantısal
olarak saptanabilmektedir. Böbrek yetmezliği nedeniyle araştırılan vakalarda postrenal sebep olarak retroperitoneal fibrozis de akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: periaortitis, postrenal böbrek hastalığı, retroperitoneal
fibrozis
Resim-1

Üriner sistem tomografisi (Pig tail kateterler yerleştirildek sonra çekilen kontrol
BT): Abdominal aortanın ve bilateral üreterlerin etrafını çevreleyen fibröz doku.
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PS-026
Dirençli hipertansiyon hastalarında atlanılmaması gereken bir neden,
primer hiperaldosteronizm vakası
Gülşah Elbüken1, Sayid Zuhur1, Ferda Çelik2, Gülsüm Özkan3
1
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı
2
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
36 yaşında kadın hasta, son birkaç aydır tariflediği halsizlik, baş ağrısı
ve bilateral batın üst kadran ağrısı sebebiyle Çerkezköy DH dahiliye polikliniğine başvurmuş. Ölçülen Tansiyon arteriyel değeri 200/120 mm
Hg saptanıp, kontrol TA değerlerinin de yüksek olması nedeniyle hastaya
Valsartan+hidroklorotiyazid (320/12.5 mg) başlanmış. Birkaç günlük TA
takibinde değerleri hala yüksek olunca Karvedilol 25 mg tb eklenmiş. Ancak
takiplerinde TA regülasyonu tam olarak sağlanamamış. Dirençli hipertansiyon (HT) düşünülen hasta, dirençli HT etyoloji araştırılması amaçlı Namık
Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Nefroloji polikliniğine yönlendirilmiş. Dış merkezde yapılan renal ultrasonografi normal saptanmış.
Özgeçmişinde demir eksikliği anemisi olan hastanın soygeçmişinde anne
ve babada kronik böbrek hastalığı ve babada böbrek nakli öyküsü mevcut.
Hastanın hastanemize başvurusunda fizik muayenesinde, genel durumu
iyi şuur açık koopere, oryante, boy: 1.69 cm, Kilo: 53 BMI: 18.6 kg/m2,
TA:160/100 mm Hg (sağ kol). 165/105 mm Hg (sol kol), Nabız: 88 vuru/
dk. Kalp ritmik. Kalpte ek ses yok, üfürüm yok, tiroid nonpalpabl, renal arter
trasesinde üfürüm yok ve diğer sistem muayenleri doğal idi. Laboratuvar
tetkikleri tablo 1’de verilmiş olup, K değeri 2.1 mmol/L idi. Diğer laboratuvar tetkikleri normal olan hastada hipokalemi ve HT olduğu için renal dopler
USG planlandı. Bu arada hastanın antihipertansif tedavisi Valsartan 320
mg, karvedilol 25 mg ve lercadipin 20 mg olarak değiştirildi. Renal dopler USG normal olan hastaya plazma renin aktivitesi (PRA) ve aldosteron
düzeyi ile birlikte, üst batın CT ve renal CT anjiografi planlandı. Renal BT
anjiografisi normal olan hastanın, üst batın CT’sinde sol adrenalde adenom
ile uyumlu görüntü saptandı ve Aldosteron/renin oranı 176 olması nedeniyle primer hiperaldosteronizim düşünüldü. MRI’da da benzer şekilde sol
sürrenal adenom saptanan hastada operasyon planlandı (Grafik 1). Takiben
hastaya aldakton 100 mg başlandı. Hipopotasemi düzelen ve KB regüle olan
hasta operasyona verildi. 17 aralık 2015’de laparoskopik sol sürrenalektomi
yapılan hastanın 1 ay sonra endokrinoloji plk kontrolünde antihipertansif
kullanmaksızın KB regüle idi.
Sonuç: Vakamızda halsizlik ve yorgunluk gibi nonspesifik semptomlar ile
başvuran hastalarda mutlaka kan basıncın ölçülmesi gerekliliğini ve dirençli
HT hastalarında sıklıkla gözlenebilen endokrinolojik nedenleri atlamamak
gerektiğini tartışmayı amaçlamaktayız
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, sekonder hipertansiyon, primer hiperaldosteronizm
Sol sürrenal adenom
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Preoperatif ve postoperatif biyokimyasal tetkikler
Postop

Üre (mg/dL)

28

27

Kreatinin (mg/dL)

0.79

0.8

Na (mmol/L)

143

140

K (mmol/L)

2.1

4

Hb g/dL

11.5

10.1

Bazal kortizol (ng/dL)

12

24 h idrarda normetanefrin (ng/gün)

713

24 h idrarda metanefrin (mg/gün)

83

Renin (ng/ml)

0.3

Aldosteron (ng/dl)

53

Aldosteron/renin

176

GİRİŞ: Diyabetik kronik böbrek hastalığı daha mortal bir klink progresyona
sahiptir ve bu durum dibatik kronik böbrek hastalığı olan hastlarda diyabetik olmayan kronik böbrek hastalığı olan hastalara göre daha fazla volüm
yükü gözlemlenmesiyle ilişkili olabilir. bu yüzden, yeni tanı konmuş evre 5
kronik böbrek hastalığı olan hastalarda diyabetes mellitusun volüm yükü
üzerine olan etkisini araştırdık.

POSTER BİLDİRİLER

Başvuru

PS-027
Dİyabetik Prediyaliz Hastalarda Bioelektrik İmpedans Analiz ve NTProBNP Ölçümü ile Volüm Yükünün Belirlenmesi
Yasar Yildirim1, Ali Veysel Kara1, Faruk Kılınç2, Fatma Aydın3, Emre
Aydın3, Zülfikar Yılmaz1, Ali Kemal Kadiroglu1, Mehmet Emin Yılmaz1
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, E ndokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır
3
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

METOD: glomerüler filtrasyon hızı en azından 3 aydır 15 ml/dk altında olan
105 hasta( 46 diyabetik, 59 non-diyabetik) bu prospektif çalışmaya dahil
edildi. hastalardaki volüm yükü ve konfigürasyonu bioimopedans aleti kullnarak belirlendi. ayrıca NT-ProBNP seviyeleri kaydedildi.
SONUÇLAR: dibaetik ve non-diabetik grup arasında overhidrasyon (
OH, P=0.003), ekstraselüler sıvı (ECW, P=0.045), intraselüler sıvı (ICW,
P<0.001) ve OH/ECW (p=0.003) açısından istatiksel olarak anlamlı fark
saptandı. Bunlara ek olarak, iki grup arasında NT-ProBNP seviyeleri arasında da anlamlı fark saptandı ( NT-ProBNP seviyeleri, p=0.008).
TARTIŞMA: henüz renla replasman tedavisi başlanmamış diabetik ve nondiabetik son dönem kronik böbrek hastalarını karşılaştırdık. diabetik grupta
istatiksel olarak anlmalı olarak daha fazla volüm yükü ve ektraselüler sıvı
oranı tespit ettik.
Anahtar Kelimeler: Diabetik nefropati, Bioimpedans analiz, NT-ProBNP,
Prediyaliz evre 5 kronik böbrek hastalığı
figür 1. The box plots shows (a) OH/ECW, (b) SBP, (c)DBP, (d) log NTproBNP values in patients with DM and non-DM.

Tablo 1. grupların bioimpedans analiz karşılaştırması
Parameters

Group 1 Diabetic stage 5
CKD (n = 46)

Group 2 Non diabetic
stage 5 CKD (n = 59)

p

OH(l)

4.98±3.16

3.31±2.41

0.003

ECW (l)

19.32±4.16

17.63±4.29

0.045

TBW (l)
0.714

35. 16±6.34

35.68±7.94

0.714

RHS (OH/
24.57±11.58
17.72±10.80
0.003
ECW %)
OH: Overhydration, ECW: Extracellular water, TBW: Total body water, RHS: Relative hydration status
55
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PS-028
Periton diyaliz kateteri malpozisyonunun laporoskopik olarak
düzeltilmesi
Bülent Huddam1, Önder Özcan2, Peruze Yüksel1, Dilek Gibyeli Genek1,
Okşan Uyar Gazezoğlu1, Alper Azak3, Gülay Meral Koçak Kadıoğlu4
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bölümü
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel
Cerrahi Bölümü
3
Balıkesir Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü
4
Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Nefroloji Bölümü
GİRİŞ: Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD), son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) yerine koyma tedavilerinden birisidir. Daha esnek sosyal
ve beslenme hayatı, daha iyi volum kontrolü, rezidüel renal fonksiyonların
daha iyi korunması, anemi kontrolü gibi avantajlarının yanında hemodiyalize oranla ilk iki yıldaki daha iyi sağkalım oranları tercih sebepleri arasındadır. SAPD yapan hastalarda enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz komplikasyonlar
görülebilir. Non-enfeksiyöz komplikayonlardan özellikle volüm yüklenmesine neden olan komplikasyonlar hastaların %10-30’unda görülebilir. Volüm
yüklenmesi; hipoalbuminemi ve kardiyovasküler hastalıklar gibi co-morbid
durumlara, aşırı sıvı ve tuz tüketilmesine veya yetersiz sıvı atılımına bağlı
olabilir. Yetersiz sıvı atılması; rezidü renal fonksiyonlarının azalması, uygunsuz diyaliz reçetesi, hasta uyumsuzluğu, mekanik ve anatomik sorunlar
veya ultrafiltrasyon yetersizliğine bağlı olabilir. Mekanik ve anatomik sorunlar özellikle erken dönemde daha sık görülür. Mekanik komplikasyonları;
kateter tıkanmaları, kateter kinkleri ve malpozisyonlar oluşturur. Malpozisyonlara sebep olan nadir bir durum ise periton diyaliz kateterini omentumun sarması ve hastalarda drenaj problemlerinin ortaya çıkmasıdır. Burada
omentum sarması nedeniyle drenaj sorunu yaşayan bir hastaya laporoskopik olarak yapılan düzeltme işlemi sunulacaktır.
OLGU: 38 yaşında erkek hasta, SDBY nedeniyle 7 aydır SAPD yapıyor. 1 aydan beri periton diyaliz drenajında uzama ve ultrafiltrasyonlarda azalma şikayeti ile başvuruyor. Fizik Muayenesinde; tansiyon: 155/95 mmhg, nabız:
76/dk. Sistem muayeneleri normal iken pretibial ödem ++ olarak saptandı.
Laboratuvarında; hemoglobin: 9.3 g/dl, Lökosit: 8400/mm3, trombosit:
233000/mm3, üre: 157 mg/dl, kreatinin: 11.8 mg/dl, sodyum: 144 mmol/
dl, potasyum: 5.4 mmol/dl, crp: 2.1 mg/dl olarak saptandı. Direk karın grafisinde; periton diyaliz kateterinin malpoze olduğu görüldü. Laboroskopik incelemede; omentumun periton diyaliz kateterini sardığı saptandı (resim 1).
Laporoskopik olarak omentektomi yapılan hastanın periton diyaliz kateteri
suprapubik bölgeye yerleştirildi. Sonrasında yapılan periton diyalizlerinde
drenaj sorunu devam etmedi.
SONUÇ: Periton diyalizi, sürekli tedavi sağlaması nedeniyle özellikle orta ve
büyük molekül ağırlık toksinlere bağlı komplikasyonların daha az görülmesi, anemi kontrolünün daha iyi sağlanması, rezidüel fonksiyonların daha iyi
korunması ve diyet esnekliği gibi yararları nedeniyle özellikle 55 yaş altı erkek hastaların renal replasman tedavi seçeneklerinde ön sıraları almaktadır.
Ancak özellikle erken dönemde görülen mekanik komplikasyonlar tedavinin
devamlılığını sağlamakta zorlanılmasına sebep olmaktadır. Özellikle drenaj
sorunu yaşayan hastalarda erken dönemde yapılan laporoskopik incelemeler kateter ile ilişkili komplakasyonların ortaya çıkartılmasında önemli bir
tanı aracıdır. Bu nedenle kateter malpozisyonu saptanan hastalarda laporoskopik incelemede geç kalınmamalıdır.

56

Anahtar Kelimeler: periton, omentum, laparoskopi, mekanik, komplikasyon
resim 1

kateterin omentum tarafından sarıldığının laporoskopik görünümü
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PS-029
Sekonder hipertansiyonun endokrinolojik bir nedeni; feokromositoma
vakası
Gülşah Elbüken1, Sayid Zuhur1, Tuncay Koç2, Gülsüm Özkan3
1

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

3

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

30 yaşında kadın hastanın başağrısı ve boyun ağrısı şikayeti ile başvurduğu
klinikte kan basıncı yüksekliği saptanıyor. Kan basıncı 180/100 mmHg’ye
kadar yükselen hastaya indapamid 1x1 başlanıyor. Antihipertansifini düzensiz kullanan hasta, hipertansiyon etiyoloj araştırışması amaçlı Namık Kemal
Üniversitesi tıp fakültesi nefroloji bilim dalına sevk ediliyor.
Hipertansiyon etiyoloji araştırılması amaçlı polikliniğimize sevk edilen hastanın öyküsünden 7 yıl önce gebelikte ortaya çıkan HT’u olduğu anlaşıldı.
Hasta HT’un kaçıncı gebelik haftasında ortaya çıktığını hatırlamıyordu. Gebelikte sadece KB yüksekliği söylenilmiş ancak antihipertansif kullanmamış. Gebeliğinde ödem ve proteinuri saptanmamış. Normal doğum yapan
hastanın doğumunda herhangi bir sorun olmamış. Doğum sonrasındada
KB yüksekliği için takibe girmemiş. 6 yıldır oral kontraseptif kullanmakta.
Ailede HT öyküsü olmayan hastanın KB’ı dönem yükselmekte, KB yüksekliğine yüzde kızarıklık ve çarıpıntı, terleme eşlik etmekte idi. Fizik muayenesinde boy: 157 kg: 59, BKI:23.9 kg/m2 sağ kol KB 120/80 mm hg, sol kol
KB 130/80 mmHg, renal arter trasesinde üfürüm yok, diğer sistem muayeneleri doğal idi. Biyokimyasal tetkikleri ve hemogramı tablo 1’de verilmiş
olup herhangi bir patolojik bulgu yok idi. Hastada 23 yaşından itibaren HT
öyküsünün olması ve dönem dönem 180/100 mmHg’ye yükselme olması
nedeniyle sekonder HT nedeni araştırmak amaçlı renal ultrasonografi ve
renal dopler ultrasonografi yapıldı.

Başvuru anındaki ve postop biyokimyasal tetkikler
Başvuru

Postop

Üre (mg/dL)

15

13

Kreatinin (mg/dL)

0.7

0.4

Renal ultrasonografi ve dopler ultrasonografi normal olan hastanın erken
yaşta ataklar şeklinde yükselen KB olduğu için üst batın MRI çekildi. Bu
arada 24 saatlik idrarda katekolamin metabolitleri çalışıldı. Üst Batın MRI
(grafik 1);

Na (mmol/L)

140

136

K (mmol/L)

4

4.3

Ca (mg/dl)

8.9

9

Sol adrenal glandda boyutları yaklaşık olarak 16x14 mm ölçülen T1A hipointens, T2A hafif hiperintens karakterde; out of phase sekansta sinyal intensite kaybı gösteren lezyon izlenmiş olup görünüm yağdan zengin adrenal
adenom açısından anlamlı olarak değerlendirildi.

Hb (g/dl)

13.9

12.5

TSH (mlU/mL)

1.8

Bazal kortizol (µg/dl)

10.6

24 saatlik idrarda normetanefrin düzeyi anlamlı yüksek saptanılan (tablo
1) ve sürrenal adenomu olan hastada sekonder HT etyolojisi feokromositoma düşünüldü. Antihipertansif tedavisi endokrinoloji bölümü tarafında
indapamid+ doxozasin olarak planlanılan hastaya operasyon kararı alındı.
Operasyon sonrasında endokrinoloji poliklinik kontrolüne gelen hastanın
KB antihipertansif kullanmaksızın regüle idi.

1 mg deksametazon supresyon sonrası kortizol
(µg/dl)

0.9

24 h idrarda normetanefrin (ng/gün)

1686

24 h idrarda metanefrin (mg/gün)

1.2

Biz bu vakamızda özellikle genç yaşta ortaya çıkan HT hastalarında biyokimyasal tetkikler, ultrasonografik ve dopler ultrasonografik inceleme normal
bile olsa, endokrinolojik nedenlerin unutulmaması gerektiğini, gebelikte
ortaya çıkan HT’un önemi, etiyolojik araştırma yapılması ve bu hastaların
takibe alınması gerekliliğini vurgulamayı amaçladık.

[

Anahtar Kelimeler: Endokrin hipertansiyon, sekonder hipertansiyon,
feokromositoma
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PS-030
Sürekli Renal Replasman Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Laktik
Asidoz: Metformin Entoksikasyonu
Didem Sözütek1, Özlem Özkan Kuşçu1, Kaniye Aydın1, Gizem Varkal1,
Emre Karakoç1, Saime Paydaş2
1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dahiliye
Yoğunbakım
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dahiliye Nefroloji
Metformin tip 2 Diabetes Mellitus (DM) tedavisinde kullanılan biguanid
grubu oral antidiyabetiktir. Bulantı, kusma, ishal, gastrointestinal irritasyon
bulguları en sık görülen yan etkileridir. En ciddi yan etkisi ise laktik asidozdur.Normal kullanım ile görülen laktik asidoz insidansı 100.000 hasta
yılında 5.1 vakadır. Laktik asidoz hayatı tehdit edici bir durumdur. Mümkün
olan en kısa zamanda hemodiyaliz veya sürekli renal replasman tedavisine
başlanmalıdır. Burada suisid amaçlı metformin içimi sonrası ciddi metabolik asidoz gelişen ve sürekli renal replasman tedavisine dramatik cevap
veren olguyu sunduk.
Anahtar Kelimeler: metformin, suisid, laktik asidoz, sürekli renal replasman tedavisi
Tablo 1
Glukoz

BUN/Cr

Na/K

WBC

Hb/Htc

Platelet

mg/dl

mg/dl

mmol/L

µ/L

gr/dl-%

x10⁹ /L

Geliş

39

9/2.55

136/4.1

22.68 11.1/38.6

2.saat

120

262

9.saat
17.saat

145

40.saat
72.saat

173

PS-031
Cushing sendromuna sekonder membranöz nefropatili olgu sunumu
Gülşah Elbüken1, Sayid Zuhur1, Emrah Barışan2, Nuray Yılmaz
Can3, Gülsüm Özkan4
1
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı
2
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı
4
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
63 yaşında kadın hasta, evli, 1 çocuklu, ev hanımı.
Kan basıncı (KB) yüksekliği, vücutta yaygın şişlik, halsizlik, idrar yaparken
zorlanma şikayetleri ile Namık Kemal Üniversitesi (NKU) Tıp Fakültesi Nefroloji polikliniğine başvurdu. Hastanın bu şikayetlerinin yaklaşık bir yıl önce
başlamış ve dış merkezde yapılan tetkiklerinde Üre: 40 mg/dl, Kreatin: 1,62
mg/dl, Alb: 2,8 g/dl ve tam idrar tetkikinde proteinüri saptanmış. Hasta diüretik tedavisi sonrası taburcu edilip bir üst merkeze etyoloji araştırılması
için yönlendirilmiş. Takiben çeşitli merkezlere başvuran hastanın sekonder
hipertansiyon etyolojisi için renal arter anjiografisi yapılmış ve normal saptanmış. Ultrasonografide ve MRI’da sürrenal adenom saptanmış. Sonrasında proteinuri ve hipoalbuminemisi olması nedeniyle böbrek biyopsisi
yapılmış. Böbrek biyopsisi membranöz nefropati evre 2 ile uyumlu gelmiş
(Grafik 1) Hastaya membranöz nefropati saptanıldığı için malignite taraması yapılmış. Patoloji saptanmamış. Sonrasında ailevi nedenler ile başka
merkeze başvurmuş. Bu merkezde 9 gr/gün proteinüri saptanmış. Proteinüriye yönelik: C3, C4, ANA, ANCA bakılmış, normal saptanmış. EKO: EF
%65 bulunmuş. Ultrafiltrasyon amaçlı 2 defa HD yapılmış. Hasta Furosemid 40 mg tablet eklenerek taburcu edilmiş.

pCO₂

HCO₃

Laktat

mmHg

mmol/L

mmol/L

6.69

34.7

4.2

23

6.85

48.4

6.9

14.6

7.08

25

9.1

15

NKU Tıp Fakültesi nefroloji polikliniğine başvurduğunda FM’de;

pH

11/2.42

136/4.5

18.3

12.5/40.5

212

7.13

28

9.3

8

BKI:39,5 kg/m2

18/3.37

132/3.4

6.5

9.1/27.5

119

7.37

38.2

21.9

5.3

TA: 190/100 mmHg Nb: 82 vuru/dk

32/4.9

137/3.4

5.98

8.3/24.7

93

7.41

37

24

3.2

Aydede yüzü (+) Buffalo Hörgücü (+)

Geliş ve tedavi sırasındaki laboratuvar değerleri

Her iki akciğer bazallerde raller (+)
Batın cildinde stria+, Alt ekstremitede bilateral 4 (+) pretibial ödem mevcut
idi.
Hasta nefroloji servisine yatırıldı. Antihipertansif tedavisi nifedipin 60 mg,
perindopril+indapamid 10/2.5 mg, karvedilol 2x12.5 mg olarak planlandı.
Ödemine yönelik furasemid 20 mg/saat infüzyon başlandı. Hipokalemi geliştiği için diüretik tedaviye spirinolacton 1x100 mg eklendi. Hastanın KB’ı
regüle olmadığı için doksazasin 1x8 mg eklendi. Hastanın 15 günlük takibi sonrasında kilosu 85’e düştü ve ödemi kayboldu. Kan basıncı 110/70
mmHg’ye gerileyen hastanın furosemid infüzyonu ve spirinolakton kesildi.
Antihipertansiflerinden dokzozasin ve karvedilol kesildi. 24 saatlik idrar toplanan hastanın proteinurisi 6270 mg/gün idi (Tablo 1). Sürrenal adenomun
malign olup olmadığını araştırmak için endokrinoloji servisine devir yapıldı. Endokrinoloji servisinde hastanın tetkikleri yapıldıktan sonra (Tablo 1)
ACTH bağımsız cushing sendromu olarak değerlendirildi. Hastaya sürrenal
adenom için operasyon kararı alındı.
Operasyondan 1 ay sonra poliklinik kontrolünde perindopril+indapamid
5/1.25 mg ve nifedipin 30 mg ile kan basıncı regüle idi. Kan albumin düzeyi 3.7 g/dl’ ye yükselen hastanın proteinurisi 2114 mg/gün’e gerilemiş idi.
Proteinurisi operasyon sonrası % 50 den fazla gerileyen ve kan albumin
düzeyi anlamlı artış gösteren hastanın membranöz nefropatisinin cushing
sendromuna bağlı olabileceğini düşündürdü. Vakamız ACTH bağımsız cushing sendromuna sekonder ilk vaka bildirimi özelliği taşımaktadır
Anahtar Kelimeler: Membranöz nefropati, cushing sendromu, sekonder
membranöz nefropati
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Grafik 1

Başvuru ve operasyon sonrası laboratuvar tetkikleri
Başvuru

Operasyon öncesi

Poliklinik kontrolü

Üre (mg/dl)

89

61

58

Kreatinin (mg/dl)

1.66

1.54

1.56

Na (mmol/l)

144

140

144

K (mmol/l)

3.15

5.15

5.25

Ca (mg/dl)

7.1

7.5

9.1

P (mg/dl)

3.1

3.2

4.4

T.Protein (g/dl)

4.6

4.3

5.7

2.4

3.7

6350

2114

Albumin (g/dl)

2.3

LDL (mg/dl)

143

HDL (mg/dl)

51

Total kol (mg/dl)

233

Trigliserid (mg/dl)

420

24 saatlik idrar protein (mg/gün)

6270

1.4 delta-androstenodion (ng/ml)

0.68

ACTH ( pg/ml)

<5

156

Bazal kortizol (mcg/dl)

15.8

9.3
0.2

1 mg DST sonrası kortizol (mcg/dl)

7.8

2 gün 4x0.5 mg dxm baskılama testi
kortizol yanıtı (mcg/dl)

3.4

Dxm-CRH testi kortizol yanıtı (mcg/dl)

3.5

Plazma normetanefrin (nmol/L)

0.53

Plazma metanefrin (nmol/L)

0.13

24 h idrarda normetanefrin
(ng/24 h)

245

24 h idrarda metanefrin (mg/24 h)

83

24 h idrarda serbest kortizol (nmol/24
h)

20

Renin (g/ml)

8.2

Aldosteron (ng/dl)

63

Total testosteron (ng/dl)

9.9

DHEAS (ng/dl)

32.3

17-hidroksiprogesteron (ng/ml)

0.25
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Sürrenal adenom ve böbrek biyosisi görüntüleri. Böbrek biyosisinde bazal membran kalınlaşması ve spike görüntüsü, Ig G birikim görüntüsü

PS-032
Dışa Akım Problemi Olan Periton Diyaliz Hastası
Şükrü Ulusoy1, Meryem Bakkaloğlu1, Serdar Türkyılmaz2, Şükrü Oğuz3,
Ali Ahmetoğlu3, Beyhan Güvercin4, Haydar Temizyürek4, Yudum Yaprak
Usda Konak4, Kübra Kaynar1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalı, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,
Trabzon
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Trabzon
19 yaşında, bilinen 6 yıldır immun kompleks glomerulonefrit (GN) tanısı ile
dış merkezde takip ve tedavi edilmiş olup 1 aydır son dönem böbrek hastalığı tanısıyla merkezimizde cerrahi yöntem ile periton kateteri yerleştirilerek sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi programına alınan erkek hasta,
kliniğimize periton mayinin son 3 günde yavaş yavaş dışa akış miktarında
azalma başlaması şikayeti ile başvurdu. Bu şikayetine eşlik eden karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık ve ishali olmayan hastada fizik muayene bulguları kan basıncı sol kol 140/90 mmhg olup diğer sistem muayeneleri doğal
saptandı. Hastaya ilk olarak periton kateteri içinde pıhtı olasılığına yönelik
heparinli mayi ile yıkama yapıldı ancak yanıt alınamadı. Çekilen ayakta direk
batın grafisinde periton kateterinin ucu malpoze olarak izlendi. Bu durum
üzerine hasta periton kateteri malpozisyonu tanısıyla servisimize yatırıldı.
Skopi altında revize edilerek kateter inferiora yani pelvik fossaya yerleştirildi. Ancak periton mayinin dışa akış problemi devam etmesi üzerine hastaya
perikateter kaçak araştırması için, kateter içine kontrast madde verilerek
batın bilgisayarlı tomografisi çekildi. Periton kateteri pelvik fossada ve batın
içine verilen kontrast maddenin serbest dağıldığı gözlendi. Bu arada periton diyalizi yapamayan hastaya hiperfosfatemi gelişmesi, kan basıncının
180/100 mm Hg’ya kadar çıkması ve hipervolemi gelişmesi üzerine yatışının 4. gününde geçici hemodiyaliz kateteri yerleştirilerek hemodiyaliz tedavisi uygulandı. Laparoskopik cerrahi ile batın açılan hastada omentumun
periton kateterini çepçevre sardığı görüldü (figür 1). Omentum kateterden
ayrıldı, diyalizat verilerek kateterin çalışabilinirliliği kontrol edildi. Kateterin
tıkalı olduğu ve verilen diyalizatı iletmediği görüldü bunun üzerine kateterin
revizyonuna karar verildi ve eski kateterin keçeleri ciltaltında serbestlenerek
kateter çıkarıldı. Umblikus altında periton üzerinde tünel oluşturuldu ve yeni
kateter ilerletilerek pelvise yerleştirildi İyileşme döneminde geçici hemodiyaliz kateteri ile hemodiyalize alınan hasta, periton kateteri yerleştirildikten
3 hafta sonra periton diyalizine başlatılarak taburcu edildi. 19 aydır takip
edilen hastada bir kere peritonit dışında ek sorun izlenmedi.
Periton diyalizi hastasında karın boşluğuna verilen periton diyaliz solüsyonunun yetersiz geri alınması dışa akış problemi olarak tanımlanmakta
ve %5-20 arasında görülmektedir. Kabızlık, kateter malpozisyonu, kateter
içinde trombus, kateterin kink yapması ya da katetere dışardan bası ile oklüzyonu (omentum ya da adezyonlar ile) bu duruma neden olmaktadır. Bu
vaka ile omentumun kateteri sarması periton diyalizi solüsyonunun dışa
akım yetersizliğine neden olabileceği kilinisyene hatırlatılmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dışa akım yetersizliği, Omentum Sarması, Periton
Diyalizi
Figür 1

laparoskopide omentum periton kateterini çepeçevre sarması
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PS-033
Sekonder Hipertansiyon’un nadir bir nedeni: At nalı böbrek
Günden Değer, Ferah Taran, Rahime Özgür, Osman Maviş, İsmail
Ekizoğlu
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Hipertansiyon (HT) arteryel damarlardaki sistolik tansiyonun (ST)
140 mm Hg, diyastolik tansiyonun (DT) 90mm Hg’ ın üzerinde ölçülmesidir. Toplumda %30-45 sıklıkta görülen bu hastalığın prevelansı yaş arttıkça keskin şekilde artmaktadır. Tüm HT vakalarının %92-94’ ünü primer/
idyopatik/esansiyel HT oluştururken, %6-8’ lik kısmı sekonder nedenlere
bağlı HT ile ilişkilidir. Sekonder HT tanısı alan hastaların %2-3’ ünde renal
parankim hasarı, %1-2’ sinde renovasküler hastalık, %1’den azında endokrin HT altta yatmaktadır. Sekonder HT açısından araştırılacak hastalar:
ani başlayan, akselere (hızla kötüleşen) HT, malign HT, dirençli HT, HT’ a
endokrin hastalıkla uyumlu bulgunun eşlik etmesi, 30 yaşından önce ve 50
yaşından sonra HT tanısı alan non-obez ve ailesinde esansiyel HT öyküsü
olmayan hastalardır. Sekonder HT altta yatan hastalığın tedavisiyle kontrol
altına alınabilen, tedavi edebilen bir durumdur.
Polikliniğimize baş ağrısı ve evde ölçülen tansiyon değerlerinde yükselme
şikayetiyle başvuran 27 yaşındaki bayan hastada HT’ un nadir nedeni at nalı
böbrek saptanan olgu sunulacaktır.
OLGU: Bilinen bir hastalığı olmayan ve ilaç kullanmayan 27 yaşında bayan hasta baş ağrısı ve ölçülen tansiyon değerlerinde yükselme şikayetiyle
polikliniğimize başvurdu. Aile HT öyküsü yoktu. Bir haftalık evde tansiyon
takibi yapan hastanın ST 125-150 mmHg arasında, DT 85-95 mmHg arasında değişmekteydi. Fizik muayenede bir özelliği olmayan, non-obez bu
hastanın bakılan tetkiklerinde patolojik değer saptanmadı. Çekilen üriner
ultrasonografisinde at nalı böbrek anomalisi saptandı. Endokrin hastalıkla
uyumlu muayene bulgusu ve biyokimyasal anomali saptanmayan hastada tarama testleri de normal sonuçlandı. Hasta at nalı böbrek anomalisine
sekonder HT vakası olarak değerlendirilmiş olup, antihipertansif tedavisi
düzenlenerek poliklinik takibine alındı.
SONUÇ: Atnalı böbrek anomalisi böbreklerin en sık füzyon anomalisi olup
(1/500), genelde asemtomatik olmakla beraber üriner traktta obstrüksiyon,
taş, hidronefroz ve renal tümörlerle prezente olabilir. Bizim olgumuzda at
nalı böbrek HT’ a yol açmıştır.
Sekonder HT’ un erken tanınması ve nedene yönelik tedavi başlatılması
arteryel tansiyonun kontrol altına alınmasında ve HT’ a bağlı mortalitenin
azaltılmasında önem taşımaktadır. Bu olgumuzda sekender HT araştırılan
hastalarda renal patolojilerin önemini vurgulamayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, sekonder hipertansiyon, at nalı böbrek
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PS-034
Meyan kökü İntoksikasyonuna Bağlı Hipopotasemi, Subileus ve Akut
Böbrek Yetmezliği
Zeynep Kendi Celebi1, Ramazan Dayanan2, İhsan Aydoğan3
1
Batman Bölge Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği
2
Batman Bölge Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
3
Batman Bölge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
GİRİŞ: Meyan kökü içeriğinde Glycyrrhiza glabra bulundurur ve bu madde
11-ß-hidroksisteroidehidrogenaz enzimini bloke ederek vücutta mineralokortikoid hormonların miktarında artışa neden olur. Yoğun miktarda tüketilmesi, hipertansiyon ve hipokalemiye sebep olabilir. Çin tıbbında sıkca
kullanılan bir bitki olan meyan kökünün antitüsif, ekspektoran etkileri bulunduğuna ve dispeptik şikayetlere iyi geldiğine inanılmaktadır. Ülkemizde
özellikle yaz aylarında sıklıkla şerbet olarak tüketilmektedir..
OLGU: Daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmayan 59 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı, idrar yaparken zorlanma, karında şişlik, bulantı
ve kusma şikayeti ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde kan basıncı
130/80 mmHg, karnda yaygın distansiyon dışında anormal bulgu saptanmadı. Bazal kreatinin değeri 0,9 mg/dl olan hastanın başvuruda yapılan tahlillerinde kreatinin 6 mg/dl, potasyum 3,4 mEq/l saptanması üzerine hasta
servise yatırıldı. IV sıvı tedavisi ve potasyum replasmanı başlandı. Hastanın
hikayesinde son 1 ayda hergün biirkaç bardak meyan kökü şerbeti kullanımı dışında ilaç kullanım öyküsü yoktu. Hastanın laboratuvar parametreleri
tablo 1 de verildi. Yapılan ultrasonografide karında yaygın gaz, barsak duvarlarında ve mezenterde yaygın ödem izlendi. Sağ böbrek 135x19 mm, sol
böbrek 126x21 mm izlendi. Obstruksiyon bulgusu izlenmedi.
Hastanın yapılan tam idrar tahlilinde patoloji saptanmadı. 24 saat idrar tahlilinde 360 mg protein saptandı. Kan gazında metabolik asidoz saptanan
hastaya oral bikarbonat tedavisi başlandı. Karında distansiyonu artan, gaz
gayta çıkışı olmayan hasta genel cerrahiye danışıldı. Ayakta direk batın grafisinde hava sıvı seviyesi olmayan ancak yoğun gaz saptanan hasta subileus
olarak değerlendirildi, lavman ve metoklopropamid önerildi(Resim 1). Günlük potasyum düzeyine göre potasyum replasmanı yapıldı. Hastanın takibi
boyunca anüri ya da oligüri izlenmedi. Yatışının 5. gününde gayta çıkışı
oldu. Hastanın yatışının 12. gününde kreatinin değeri 1,7 mg/dl’ye kadar
geriledi ve potasyum replasman ihtiyacı kalmayan hasta taburcu edildi.
SONUÇ: Bitkisel kaynaklı tedaviler insanlar tarafından zararsız olduğu düşünülerek kullanılmaktadır, ancak bazı bitkiler kimyasal olarak aktif etkenler
içerdiğinden düzenli ve belli miktarın üzerindeki kullanımları toksik etkilere
ve ciddi organ disfonksiyonlarına sebep olabilmektedir. Şekerli tadı, dispeptik semptomları rahatlatıcı etkisi meyan kökünün kullanımının zararsız
olduğunu düşündürebilir ancak bu olguda olduğu gibi ciddi böbrek yetmezliği ve hipopotasemiye neden olabilir.Bu bulgulara kan basıncı yüksekliğinin
de eşlik etmesi beklenirdi, ancak takipte hastada kan basıncı yüksekliği gözlenmedi. Bu durum hastada gelişen subileus nedeniyle mineralokortikoid
etkiye bağlı intravasküler sıvıda beklenen artışın olmaması ile açıklanabilir.
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Anahtar Kelimeler: Meyan kökü, hipopotasemi, akut böbrek yetmezliği

Şikayet: Kan basıncı yüksekliği
64 yaşında erkek hasta kontrolsüz hipertansiyon şikayeti ile Namık Kemal
Üniversitesi Nefroloji bilim dalına başvurdu. 20 yıldır Diabetes Mellitus
(DM) nedeniyle takipli ve OAD kullanan hastanın, yaklaşık 10 yıl öncesinde
başağrısı şikayeti ile başvurduğu hastanede sistolik kan basıncı 240 mmHg
saptanmış. Ultrasonografide sol böbrekte nefrolithiazis ve sol böbrek boyutunda küçülme (atrofi?) saptanmış. Sintigrafide sol böbreğin glomeruler
filtrasyon hızına (GFR) katkısı % 10 olarak değerlendirilmiş. Nefrolithiazis
için 2-3 kez taş kırma ve basket tedavisi yapılan hastanın kan basıncı (KB)
regüle olmadığı için ismini bilmediği 7-8 tane antihipertansif verilmiş. Kan
basıncı, 7’li antihipertansif ile regüle olmayan hastaya batın tomografisi
çekilmiş. Batın tomografisinden sonra hastanın dirençli HT’unun atrofik
böbreğe bağlı olduğu düşünülüp Üroloji bölümü tarafından nefrektomi
yapılmış. Nefrektomiden 1 ay sonra kan basıncı regüle olmayan hasta KB
regülasyonu amaçlı polikliniğimize başvurdu.
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Figür 1

PS-035
Diabetik nefropati ve uyku apne sendromuna sekonder dirençli
hipertansiyon olgusu
Gülsüm Özkan1, Duygu Bayır2, Gülşah Elbüken3
1
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Hasta 2016 Ocak ayında nefroloji plk’e başvurduğunda nifedipin 60 mg,
valsartan-hidroklorotiazid 320/25 mg, karvedilol 2x12,5 mg, doxazosin 1x8
mg, ramipril 1x10 mg, furasemid 1x1 tab kullanmakta idi.
Ayakta direk batın grafisi

FM’de; Boy: 169cm Kg:100 kg

Tablo 1
1.Gün

2.Gün

3.Gün

4.Gün

5.Gün

6. Gün

7.gün

Üre (mg/dl)

84

88

83

75

87

88

80

Kreatinin (mg/
dl)

6,7

7,3

7

6,8

6,1

5,4

4,3

K(mEq/l)

3,6

3,7

3,6

3,4

3,7

3,7

3,4

KCl replasmanı
(mEq/gün)

60

60

60

80

60

60

80

Yatış boyunca hastanın laboratuvar parametreleri ve günlük potasyum replasmanı
ihtiyacı

Sağ kol TA: 160/100 mmHg, sol kol TA:170/100 mmHg Nb: 82 vuru/dk,
diğer sistem muayeneleri doğal idi.
24 saatlik idrarda Na atılımı 66.5 mmol/gün saptanılan hasta dirençli HT
etyolojisinin araştırılması amaçlı servise yatırıldı.
Hastanın servise yattığı dönemde antihipertansifleri nifedipin 60 mg,
perindopril+indapamid 10/2.5 mg, karvedilol 2x12,5 mg olarak düzenlendi.
Renal BT anjiografisi ve üst batın tomografisi çekildi. BT anjiografi normal
iken üst batın tomografisinde bilateral sürrenal adenom saptandı (Grafik 1).
Endokrinoloji bölümü ile konsulte edilen hastada fonksiyone adenom olarak
değerlendirilmedi (Tablo 1). Obezitesi ve gece horlama şikayeti olan hasta
KBB ve göğüs hastalıkları ile konsulte edildi. OSAS tanısı konulan hastaya
gece maske CPAP tedavisi önerildi. Göz dibinde non-proliferatif diabetik
retinopati ve grade 2 HTRP saptandı. Hasta evde geceleri maske CPAP uygulayacak şekilde taburcu edildi.
Hastanın 1 ay sonra poliklinik kontrolünde 1 haftalık ev ölümünde KB
100/60 mmHg olarak seyrettiği için karvedilol kesildi. Nifedipin 30 mg’a düşüldü. 1 ay sonra tekrar kontrole çağırılan hastanın 24 saatlik AKBM yapıldı.
Gün boyu ortalama 130/75 mmHg olan hastanın antihipertansifleri nifedipin 60 mg, perindopril+indapamid 10/2.5 mg olacak şekilde takibe alındı.
Biz burada 10 yıllık bir takip sürecinde HT etyolojisi iyi araştırılmadığı için
7’li antihipertansife rağmen KB regüle olmayan dirençli HT vakasını tartışmayı amaçladık. Vakamızda dirençli HT nedeninin Diabetik nefropatiye
bağlı renal parankimal hasar ve OSAS sendromu olduğunu düşünmekteyiz.
OSAS için maske CPAP uygulamasından sonra hasta polifarmasiden kurtulup anihipertansif sayısı 3’e düşürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Diabetik nefropati, OSAS, dirençli hipertansiyon
Grafik 1
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PS-036
Hemodiyaliz hastalarında beslenme durumu
Zeki Aydın1, Erkan Şengül2
1

Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji, Kocaeli

2

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Kocaeli

GİRİŞ: Kronik inflamasyon ve malnütrisyon kronik böbrek yetmezliği olan
hastalarda görülebilmektedir, buna bağlı olarak serum albümin düzeyi azalmakta ve serum proinflamatuar sitokin düzeyleri artmaktadır. Beslenme
durumunu değerlendiren tek bir yöntem yoktur. Çalışmamızda hemodiyaliz
(HD) tedavisi gören hastaların beslenmeyle ilgili biyokimyasal verileri ile
beden-kitle indeks(BKİ)’leri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya HD tedavisi gören, diyabetik olmayan 43 (25’i
kadın) hasta alındı. Çalışmaya alınan hastaların, demografik bilgileri, biyokimyasal verileri ve BKİ’leri kaydedildi.

Biyokimyasal tetkikler
Başvuru
Glukoz (mg/dl)

109

BUN (mg/dl)

10

Kreatinin (mg/dl)

0.97

Na (mmol/l)

141

K (mmol/l)

4.65

Ca (mg/dl)

9.3

P (mg/dl)

2.9

T.Protein (g/dl)

7

TARTIŞMA: Hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi için antropometrik ölçümler, biyokimyasal parametrelerin de dahil olduğu birçok
parametre kullanılmakta olup ideal bir yöntem yoktur. Birçok yöntemin
beraber kullanılmasıyla beslenme durumuyla ilgili daha iyi bir sonuca gidilebilmektedir. Çalışmamızda, bayan hastaların BKİ’inin daha yüksek olduğu
saptandı. BKİ ile hiçbir biyokimyasal paramerte arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Beslenme ile ilgili diğer parametrelerin de dahil olduğu
daha fazla hastaların dahil edildiği çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.

Albumin (g/dl)

4.4

Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, beslenme durumu, beden kitle indeksi

LDL (mg/dl)

140

HDL (mg/dl)

46

Total kol (mg/dl)

218

Trigliserid (mg/dl)

158

Ürik asit (mg/dl)

6.8

24 saatlik idrar protein (mg/gün)

459

24 saatlik idrar Na (mmol/gün)

66.5

Hb (g/dl)

13.5

ACTH ( pg/ml)

13.3

Bazal kortizol (mcg/dl)

11.77

1 mg DST sonrası kortizol (mcg/dl)

0.99

Plazma normetanefrin (nmol/L)

0.84

Plazma metanefrin (nmol/L)

0.08

24 h idrarda normetanefrin
(ng/24 h)

100.7

24 h idrarda metanefrin (mg/24 h)

96.58

Renin (g/ml)

1.22

Aldosteron (ng/dl)

157

[Sayfa: 36]
62

BULGULAR: Kadın hastaların BKİ’leri 25.3±6.0 kg/m², erkek hastaların
22.6±3.0 kg/m² saptandı, kadınlarda anlamlı olarak yüksekti. Kadın ve erkek hastalarda biyokimyasal sonuçları, sırasıyla kolesterol 162.2 ±29.3 /
163.1±41.2 mg/dl, trigliserit 197.5±75.1 / 207.2±103.1 mg/dl, total protein
6.7±0.3 / 6.8 ±0.4 gr/dl, albumin 3.9±0.2 / 3.9 ±0.2 gr/dl, hsCRP 0.9±0.7
/ 1.1±0.8 mg/dl, fosfor 5.1±1.5 / 5.2±1.6 mEq/dl, kreatinin 8.25±2.1 / 9.7
±2.3 mg/dl saptandı. Biyokimyasal verilerden sadece kreatinin değeri anlamlı olarak erkeklerde daha yüksek bulunmuştur (<0.001). BKİ ile hiçbir
biyokimyasal veri arasında korelasyon saptanmamıştır.
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Wegener Granulomatozis’i (WG) küçük ve orta boy damar tutulumu ile
seyreden sistemik bir vaskülittir.WG masif alveoler hemoraji, akut/kronik
böbrek yetmezliği gibi birçok hastalığa bağlı komplikasyonlarla uzun süreli
hastane yatışı gerektirebilen morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır.
Hiperkalsemi yaygın bir klinik bulgu olmakla birlikte etyolojisinde en sık
olarak primer hiperparatiroidizm, maligniteler, kronik böbrek yetmezliği,
granulomatöz hastalıklar yer alır. İmmobilizasyon hiperkalsemisi de bu
nedenler arasında daha az sıklıkla görülmekle birlikte uzun süreli immobilizasyonu olan hastalarda sıklıkla 6 -8.haftalarda ortaya çıkmaktadır. Tanısı
diğer etyolojik nedenler ekarte edildikten sonra öncelikle düşünülmesi ve
kemik turnover belirteçlerinde yükselmenin gösterilmesiyle koyulur. Biz de
bu vaka ile WG ilişkili polinöropatiye ikincil immobilizasyon ve buna bağlı
gelişen hiperkalsemi birlikteliğini sunmayı amaçladık.

PS-038
Böbrek Biyopsisi Sonrası Tanı Konan Aort Diseksiyonu
Kaniye Aydın1, Didem Sözütek1, Saime Paydaş2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dahiliye
Yoğunbakım
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dahiliye Nefroloji

1

Primer böbrek hastalığının tanısında ve sistemik hastalıkların böbrek tutulumunun belirlenmesinde böbrek biyopsisi yararlıdır. Böbrek biyopsisi sonrası, en sık rastlanılan komplikasyon kanamadır. Hastalarda, nadiren renal
arteriovenöz (AV) fistül gelişebilmektedir. Biz burada, böbrek biyopsisi sonrası renal AV fistül gelişen ve inceleme sırasında kronik aort diseksiyonu
saptanan olguyu sunmayı amaçladık.
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PS-037
Wegener Granulomatozis’li bir vakada immobilizasyon
hiperkalsemisi
Merve Ecem Erdoğan Yön1, Özant Helvacı2, Galip Güz2, Abdurrahman
Tufan3, Hamit Küçük3, İamail Katı4, Ülver Derici2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji B.D.
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon B.D.

Anahtar Kelimeler: böbrek biyopsisi, renal AV fistül, aort diseksiyonu
Resim 1

Anahtar Kelimeler: Hypercalcemia, immobilization hypercalcemia, Wegener granulomatosis
Figür 1

Aort BT görüntüleri

Tablo 1

Kemik ALP yüksekliğini gösteren alkalen fosfataz izooenzim grafiği

Referans
Aralığı

Hastaneye Başvuru Anındaki Değerleri

Lökosit(μL)

4.5-10.3

10.7

Hemoglobin (g/dL)

13.6-17.2

9

Blood Urea Nitrogen
(BUN)
(mg/dL)

5-20

35

Kreatinin(mg/dL)

0.8-1.2

10

Total protein (g/dL)

6.6-8.7

6.4

Albumin (g/dL)

3.4-4.8

3.2

CRP (mg/dL)

0-0.8

5.63

Proteinüri (mg/gün)

28-141

2870

pH

7.35-7.45

7.43

pCO₂ (mmHg)

35-45

45

HCO₃ mmol/L

22-26

29.6

Ferritin (ng/mL)

23.9-336

322

Laboratuvar Sonuçları
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PS-039
Beyaz Önlük Hipertansiyonlu Böbrek Donörlerinde Böbrek Biyopsi
Bulguları ve Kan Basıncı Parametreleri Arasındaki İlişki
Erhan Tatar1, Adam Uslu2, Funda Taşlı3
1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Servisi
2
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ve Organ
Nakli Servisi
3
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı
GİRİŞ: Günümüzde Beyaz önlük hipertansiyonu (BÖHT)’nun klinik önemi
ve kardiyovaskuler riskleriyle ile ilgili bilgiler her geçen gün artmaktadır.
Bununla birlikte patogenezi ve böbrekte histopatolojik bulguları konusunda
literatürde yeterli veri yoktur. Bu çalışmanın amacı BÖHT tanılı canlı böbrek
dönerlerinin, 0. saat böbrek biyopsi bulgularının incelenmesi ve nefropatolojik değişiklerle, kan basıncı değişkenlikleri arasındaki ilişki olup olmadığını
araştırmaktır.
YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmada, aynı dönemde 10 BÖHT’lu, 10 sürekli hipertansiyon tanılı, uç organ hasarı olmayan 20 canlı böbrek donörü ile yaş
ve cinsiyet oranı benzer 20 sağlıklı böbrek donörü konrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Olgulara donor nefrektomi sırasında 0.saat böbrek biyopsisi yapıldı. 0. Saat böbrek biyopsi skorları Banff 1997 kriterlerine göre
yapıldı. BÖHT tanısı 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümü yapılarak
konuldu. BÖHT olan olgular non-dippers ve dippers kan basıncı özelliğine
göre 2 gruba ayrıldı. Glomerüler filtrasyon Hızı (GFH) MDRD formülüne
göre hesaplandı ve 24 saatlik idrarda proteinüri miktarı incelendi.
SONUÇLAR: Olguların yaş ortalamaları 59.3±8.5 ve yarısı kadındı. Sağlıklı kontrolle kıyaslandığında hipertansif grupta (n=20) ofiste, sistolik kan
basıncı (151±14,123±11; p<0.001), diastolik kan basıncı (93±7.8,76±7.0;
p<0.001) ve ortalama arteriyel kan basıncı (OAKB) (113±9.0, 92±7.1;
p<0.001)’daha yüksekti. Böbrek fonksiyon parametrelerinde ve proteinüri miktarları bakımından her iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Bununla
birlikte, hipertansif olgular kontrol grubuyla kıyaslandığında böbrek biyopsi bulgularında, kronisite skoru daha kötüydü (2.65±1.53, 1.75±1.16;
p<0.05). Bu bulgular Tablo 1. de verilmiştir. BÖHT’lu olgular, sürekli hipertansif olgularla kıyaslandığında ise, böbrek biyopsi bulgularında anlamlı fark yoktu (Kronisite skoru;2.60±1.43, 2.70±1.70 p=0.88). BÖHT’lu
olgularda, gece gündüz OAKB oranı ile kronisite skoru arasında pozitif bir
ilişki vardı (rho=0.708; p=0.02). Bu Bulgular Şekil 1.de verilmiştir. BÖHT’lu
olgularda non-dippers ve dippers kan basıncı özelliğine göre iki gruba ayrıldığında non-dippers olan olgularda kronisite skoru daha kötüydü (4.0±1.5,
1.8±1.0; p=0.03).
Çıkarsama: Gerek sürekli gerekse beyaz önlük hipertansiyonlu olgularda
böbrekte önemli histopatolojik değişikler gözlenmektedir. Beyaz önlük hipertansiyonunda non-dipper natüründeki kanbasıncı varlığı, böbrekte kötü
histopatolojik değişiklerle ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Beyaz Önlük Hipertansiyon, Böbrek
histopatolojisi,Kan Basıncı Değişkenlikleri, Böbrek Donörü
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Şekil 1.Beyaz önlük hipertansiyonlu olgularda, gece gündüz ortalama
arteriyal kan basıncı oranı ile kronisite skoru arasındaki ilişki

Table 1. Hipertansif olan ve olmayan olguların demografik, laboratuar
ve böbrek patoloji verilerinin kıyaslanması
Hipertansiyonlu
olgular(n=20)

Sağlıklı
kontrol
(n=20)

P
değeri

Yaş (yıl)

59.3±8.5

59.6±7.6

0.923

Cinsiyet( K/E)

10/10

11/9

0.759

Sistolik kan basıncı

151±14

123±11

<0.001

Diastolik kan basıncı

93±7.7

76±7.0

<0.001

Ortalama arteriyel kan basıncı

113±9.0

92±7.1

<0.001

GFH (ml/min/1.73m2)

82±14

86±16

0.445

Proteinüri(mg/gün)

133±82

111±60

0.333

Açlık Kan şekeri(mg/dL)

98±15

97±12

0.783

Ürik Asit(mg/dL)

5.3±1.4

4.4±0.9

0.031

Global glomerular sclerosis
(%)

7.60±7.50

5.97±5.60

0.442

ci + ct

0.60±0.75

0.45±0.60

0.49

ah + cv

1.15±0.93

0.70±0.57

0.07

Kronisite skoru

2.80±1.67

1.75±1.16

0.02

Kronic grup n,(%)

4(20)

0(0)

0.03
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Hipertansiyon ve proteinüri ile tesbit edilen preeclampsia gebe ölümü artışı
ile dünya çapında ilişkilidir. Gebe kadınlarda hipertansiyon ve risk faktörlerinin analizi ve takibi önem kazanmaktadır.
Bu çalışma 1 Ocak 2006-31 Kasım 2007 tarihleri arasında Muğla Devlet
Hastanesi kadın doğum servisine başvuran 1178 gebe kadından hipertansiyon olduğu bulunan (kan basıncı ≥ 140/90 mm/Hg ), ve dipstick yöntemi
(≥ 1) ile proteinüri olan 110 gebe kadının biyokimyasal verileri incelemeye
alındı. Veriler SSPS 20.00 paket programında students t testi ile değerlendirildi. Veriler ortalama ve standart sapma şeklinde ifade edildi. P<0.05
anlamlılık düzeyi önemli olarak kabul edildi.
35 yaş ve üstü gebe kadınların bulguları 35 yaş altı gebe kadınlarla karşılaştırıldığında Lökosit sayısı (≥35 yaş 7.48±1.91 ve <35 yaş 9.87±3.03
); Kreatinin (≥35 yaş 10.99±5.17 ve <35 yaş 7.51±3.03); Üre (≥35 yaş
2.30±1.10 <35 yaş 1.90±0.29) düzeyleri arasında istatistiki olarak bir fark
bulundu p<0.05. Kolesterol, HDL-C, LDL, TSH AFP düzeylerinde istatistiki
olarak anlamlı bir fark tesbit edilemedi.
Gebelerin gebelik esnasında yapılan aylık kan ve idrar analizlerinin doğum
sonrasında da takip edilmesi ileriki hayatlarında hipertansiyon risk faktörlerinin azaltılması açısından faydalı olacağı kanaati hasıl olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Gebelik, Biyokimyasal veriler

PS-041
Beş yıldan buyana sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastada
akut plörezi
Yusuf Dürmüş1, İlhan Kılıç2, Gülay Durmuş Altun3, İlhan Kurultak2, Sedat
Üstündag2
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
3
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD), son dönem kronik böbrek
hastalığı (ESRD) tedavisinde yaygın kullanılan tedavi modalitesidir. Pleuroperitoneal kaçak (PPK) SAPD uygulananların %1.5-2’sinde gelişen akut bir
komplikasyonudur. PPK sıklıkla, SAPD uygulanmaya başladıktan sonra ilk
ay içinde gelişir, hastalar en sık nefes darlığı ve efor dispnesi ile başvururlar.
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PS-040
Hipertansiyonlu Gebelerin Bazı Biyokimyasal Verilerinin İncelenmesi
Hüseyin Süzek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muğla

OLGU: Sol nefrektomi öyküsü olan, Polikistik böbrek hastalığına bağlı
ESRD nedeniyle 5 yıldır günde 4 kez, %1,36 solüsyonla, 2 litre volümlü
SAPD uygulanan, 46 yaşında erkek hasta üç gündür olan nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Uzun yol kamyon şoförü olduğu, iki gündür nefes darlığı
nedeniyle periton diyalizi yapamadığı öğrenildi. Akciğer grafisinde, solda
orta zonlara kadar uzanan plevral efüzyon saptanan hastaya 1000 cc torasentez yapıldı. Alınan plevral sıvı transuda vasfında olup sıvıda glukoz:109
mg/dl, LDH:14 uL, eş zamanlı serum glukozu:110 mg/dl saptandı. Direkt
mikroskobik incelemede 24 hücre/mm3 (%80 lenfosit) izlendi, kültürde
üremesi olmadı. Ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %70 olarak ölçüldü ve yapısal bir bozukluk saptanmadı. PPK’a bağlı efüzyon düşünülerek
teknesyum 99-m-mikroagregat albümin sintigrafisi yapıldı. Sintigrafi sonucunda 1. saatte peritoneal alandaki sıvı hacminin yaklaşık % 35’ inin sol
plevral alana geçtiği izlendi. Hasta, artık SAPD uygulamak istemediğinden
hemodiyaliz uygulamasına geçildi. Hastanın P/A akciğer grafisi ve sintigrafisi şekil 1 de gösterilmiştir.
TARTIŞMA: SAPD hastalarında plevral kaçak diyafragmadaki anatomik
konjenital defektler veya kas zayıflığı nedeniyle oluşur; genellikle ani peritoneal basınç artışı ile ilgili olarak SAPD başlanan ilk ay içerisinde gelişir.
Olgumuz, PPK’ın SAPD tedavisinin beşinci yılında gerçekleşmesi açısından
dikkat çekici olup şoför olan hastanın uzun süreli oturur pozizyonda kalmasının yol açtığı batın içi basınç artışı ile gelişmiş olabilir. Kalp ve perikardiyal
yapılar sol diyafragmayı desteklediği için, kaçak %90 sağ plevraya olur.
PPK’a bağlı plevral efüzyonun volüm yüklenmesi olarak değerlendirilip, sıvı
çekmek için peritoneal sıvı glukoz konstantrasyonunun artırılması yaşamı
tehdit edebilir. Plevral sıvı glukoz konsantrasyonunun, eş zamanlı serum
glukozundan yüksek olması halinde plevral kaçak akla getirilmelidir. Ancak,
uzun süreli beklemelerde, glukozun lenfatiklerle emilmesi sonucu plevral
glukoz konsantrasyonunun düşebileceği unutulmamalıdır. Kaçak durumunda kesin tanı sintigrafik olarak peritondan plevraya kaçışın gösterilmesi ile konulur. Tedavide, periton diyalizini en az 4-6 hafta hemodiyaliz ile
değiştirerek defektin kendiliğinden kapanmasını beklemek, plörodezi veya
video-destekli toraks cerrahi işlemi ile yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Pleuro-peritoneal kaçak, Polikistik böbrek hastalıgı,
Sürekli ayaktan periton diyalizi
Resim 1: P/A akciger gtafisi ve sintigrafi görüntüsü

Hastanın başvuru anı P/A akciger grafisi ve sintigrafi görüntüsü
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PS-042
İlk kez gebelikte ortaya çıkan ağır lupus nefriti olgusu
Yusuf Dürmüş1, İlhan Kılıç2, İlhan Kurultak2, Sedat Üstündag2
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Sistemik lupus eritrematozus (SLE) otoimmun, multisistemik,
kronik inflamatuar bir hastalıktır. Böbrek tutulumu tanı anında %16-38,
toplamda %34-73 oranında görülebilir, hastalık seyrinde glomerüler, tubüler ve/ya vasküler yapılar etkilenebilir. Hastalar asemptomatik hematüri/
proteinüri ile başvurabilecekleri gibi nefritik/nefrotik sendrom veya diyaliz
gerektirecek şiddette akut böbrek hasarı ile başvurabilirler.
OLGU: Bilinen bir hastalık veya şikayeti olamayan, 16 haftalık gebe hasta
(ilk gebelik), son üç haftadır giderek artan her iki alt ekstremitede ödem ve
yaklaşık 30 kg ağırlık artışı ile başvurdu. Tansiyon: 180/100 mmHg, vücut
ağırlığı: 131 kg, bilateral periorbital ve (++++) pretibial ödem, akciğerde
bilateral yaş raller, göz dibinde grade 3-4 hipertansif retinopati saptandı.
Hemoglobin: 8.6 gr/dl; serumda üre:180 mg/dl, kreatinin:5.8 mg/dl, albümin:1.2 gr/dl, total kolesterol:302 mg/dl, LDL:206 mg/dl saptandı. Taze
İdrar sediment incelemesinde (++++) proteinüri, her sahada 15-20 eritrosit
(%60’ı dismorfik) ve eritrosit silendirleri izlendi. Ultrasonografide renal arter ve ven açık; sağ böbrek 122x57 mm, sol böbrek 108x66 mm, bilateral
grade 1 ekojenite artışı izlendi. 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi: 5 ml/dk
1.73 m2, total protein atılımı: 24 gr/gün, albumin atılımı: 10 gr/gün olarak
saptandı. Vajinal kanaması olan hastaya jinekoloji tarafından medikal abortus uygulandı. Juguler diyaliz kateteri takılarak hemodiyaliz tedavisi başlandı. Serolojik incelemede ANA:(++), SmRNP:(+), AntiB2IGM: (+), Lupus antikoagulanı pozitif olarak saptandı. Böbrek biyopsisi fokal lupus nefriti (Tip
III) ile uyumlu olarak değerlendirildi. Üç gün pulse metil prednizolon (7 mg/
kg), sonrasında 1 mg/kg/gün dozundan oral steroid tedavisi ve mikofenolat
mofetil (MMF) 1440 mg/gün dozunda verildi. Tedavinin 3. haftasından itibaren serum kreatinin düzeyleri normale dönen, ağırlığı 32 kg azalan, proteinürisi gerileyen hastanın hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. Tedavinin dördüncü
haftasında hasta tedavisine ailesinin bulunduğu ilde devam edilmek üzere
kendi isteği ile taburcu oldu.
TARTIŞMA: Böbrek tutulumu, SLE hastalarında morbi-mortalitenin en
önemli nedenidir. Tanı için renal biyopsi gereklidir. En sık görülen histopatolojik tutulum diffuz lupus nefriti (tip 4) dir. Ağır olgularda plazmaferez ve
yüksek doz IV steroid uygulanması tedavinin etkinliğini arttırır. Pulse steroid sonrası, düşük doz kortikosteroid tedaviye, siklofosfamid (SFA) veya
inozin monofosfat dehidrogenaz inhibitörleri eklenir. Hastamız fertilitenin
devamını istediği için tedaviye MMF ile devam edildi. Altı aylık tedavi sonrası remisyon elde edilemeyen hastalarda MMF ve SFA kendi aralarında
değiştirilebilir. İki ilacın da etkisiz olduğu durumlarda rituximab, siklosporin
A, takrolimus kullanılabilir. Olgumuz, akut böbrek hasarı ve ağır nefrotik
sendrom gelişmiş gebe olguda, dört hafta gibi kısa sürede diyaliz ihtiyacının
ortadan kalması nedeni ile dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Nefrotik Sendrom, Lupus Nefriti, Mikofenilat Mofetil
Tablo 1: Hastanın başvuru ve taburculuk sırasındaki laboratuvar verileri

66

Başvuru

Tedavinin 4. Haftası

Üre (mg/dl)

185

39

Kreatinin (mg/dl)

5,2

0,73

Total protein (gr/dl)

3,6

3,6

Albumin (gr/dl)

1,2

2,3

Protein atılımı (gr/gün)

24

13

Albumin atılımı (gr/gün)

10

7,6

PS-043
Akut Böbrek Hasarı ile başvuran hastalarda kısa dönem takip sonrası
değerlendirme: Tek merkez deneyimiİ
Ömer Genç, Selin Genç, Eray Eroğlu
Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği,Kahramanmaraş,Türkiye
GİRİŞ-AMAÇ: Akut böbrek hasarı (ABH), böbrekte oluşan ani fonksiyon
kaybı sonucu olarak üre ve diğer azotlu artık ürünlerin vücuttan temizlenememesi, sıvı ve elektrolit bozukluğu ile seyreden klinik bir tablodur. Bu
hastaların %5-30’unda ilerleyen dönemlerde son dönem böbrek yetmezliği
gelişmesi nedeniyle tanı ve tedavisi önemlidir. Bu nedenle kliniğimize yatan
ABH hastalarının yatış anındaki ek hastalıkları ile komorbid hastalıklarını
değerlendirmeyi amaçladık.
METOD: Bu çalışma Ocak 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında Elbistan
Devlet Hastanesine Acil servis ile Dahiliye polikliniğine başvuran hastalar
alındı. Çalışmaya KDIGO tanı kriterlerine göre ABH tanısı konan hastalar
dahil edildi. ABH tanısı ile yatırılan hastaların klinik seyirlerinin, tedavi ve
prognozlarını retrospektif olarak değerlendirilmeye alındı. Hasta verileri medikal kayıtlardan elde edildi.
BULGULAR: ABH tanısı konulan 78 hasta [39 kadın (%50), 39 erkek (%50)]
çalışmaya dahil edildi. Erkeklerin yaş ortalamaları 72 iken, kadınların yaş
ortalamaları 76 idi. En sık eşlik eden hastalıklar; gastroenterit(%21.7), sepsis(%15,3), piyelonefrit(%14,1), ve kalp yetmezliği(%11,5) olarak tespit
edildi.. Hastaların %21,7‘sinde kronik böbrek hastalığı mevcuttu. Ayrıca
%48’inde hipertansiyon, %29,4’ünde diyabetes mellitus ve %20,5’inde
kalp yetmezliği mevcuttu. Hastaların (n=2)%2.5’inde hemodiyaliz gerekli
oldu. Mortalite oranı (n=13)%16 ve taburculuk oranı ise (n=56)%71 idi.
En önemli ölüm nedenleri sepsis ve pnömoni idi. Hastaların yatış ve çıkış
serum üre ve kreatinin değerleri istatiksel olarak anlamlı iken (p<0,001), Na
ve K değerleri anlamlı bulunmadı(p>0,001).
SONUÇ: İleri yaşlarda ABH görülme sıklığı artmıştır. Bu hastalarda eşlik
eden hastalıklar morbiditeyi etkilemektedir. Günümüzde etkili tedavi seçenekleri ABH’lı hastalarda mortalite oranını azaltmıştır. Özellikle enfeksiyonlar ciddi mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Hastaların önemli bir
kısmında böbrek fonksiyonlarının düzeldiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Eşlik eden hastalık, Enfeksiyon
hastalıkları
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GİRİŞ: Bu bildiride öncesinde Behçet hastalığı ve Ig A nefropatisi olarak
değerlendirilmiş ve tarafımızca lupus nefriti teşhis edilen iki erkek olguyu
sunmak istedik.
Olgu 1: 20 yaşında erkek hastada başvurduğu dış merkezde tekrarlayan
oral aftları nedeniyle Behçet hastalığı düşünülmüş. BUN ve kreatinin değerleri yüksek ve proteinürisi saptanması üzerine değerlendirilmek üzere tarafımıza yönlendirilmiş. Kronik hastalık öyküsü olmayıp plevral ve perikardiyal efüzyon saptandı. Böbrek boyutları normaldi. C4< 2.9 mg/dl, C3: 19
mg/dl, ANA 4+, anti ds DNA 4+, PR3 ANCA 17.31 U/ml, MPO ANCA 3.93 U/
ml, WBC:2690, nötrofil: 1570, lenfosit: 850, hgb:10.2 g/dl, platelet: 39900,
BUN: 75 mg/dl, kreatinin2.13 mg/dl, proteinüri 4.24 gr/gün saptandı. Malar
raş ve artriti de olan hastada öncelikle lupus nefriti düşünüldü. Trombositopeni nedeniyle renal biyopsi ertelendi. Pulse metilprednizolon 500 mg IV
verildikten sonra metilprednizolon 1mg/kg/gün oral olarak devam edildi.
Trombositopeni düzelmesiyle hastaya renal biyopsi yapıldı. Diffüz proliferatif lupus nefriti olarak yorumlandı. Siklofosfamid 500 mg IV verilip, oral
metilprednizolon 1mg/kg/gün ile devam edildi. Bir ay sonra kreatinin değeri
1.12 mg/dl olarak sonuçlandı.
Olgu 2: 35 yaşında erkek hasta vücutta şişme ve kemik ağrısı şikâyetleriyle
tarafımıza başvurdu. 13 yıldır akut romatizmal ateş nedeniyle asetilsalisilik
asid ve penisilin kullandığı öğrenildi. Terleme, kilo kaybı, ateş ve iştahsızlık
şikâyetleri de olup yatışından 20 gün önce dış merkezde yapılmış renal biyopside Ig A nefropatisi tespit edilmiş. C4: 11.5 mg/dl, C3: 60 mg/dl, ANA
4+, anti ds DNA 3+, WBC: 2420, nötrofil: 1900, lenfosit: 360, hgb:7.61 g/dl,
platelet: 169000, BUN: 25 mg/dl, kreatinin: 1.12 mg/dl, proteinüri 2.57 gr/
gün saptandı. Artriti de olan hastada ön planda lupus nefriti düşünüldü. Baş
ağrısı, çift görme şikâyetleriyle nörolojiye konsulte edildi. SLE SSS tutulumu düşünüldü. Sol sigmoid sinüste tromboz saptandı. Dış merkez böbrek
biyopsisi değerlendirdi. Bir adet glomerul izlendi ve değerlendirilmek için
optimal olmadığı belirtildi. Böbrek biyopsisi tekrarlandı. Yaptığımız biyopside diffüz proliferatif glomerulonefrit görüldü ve immunfloresan birikim
saptanmadı. Dış merkez immunfloresan değerlendirmede full house patern
saptanan ve tarafımızca yapılan biyopside teknik sorunlar nedeniyle DIF’in
negatif kaldığı düşünüldü. Klinik ve laboratuar sonuçları SLE’ i işaret eden
olgu lupus nefriti olarak değerlendirildi. Pulse metilprednizolon ve siklofosfamid 500 mg IV verildikten sonra tedavisine oral metilprednizolon 1mg/kg/
gün olarak devam edildi.

PS-045
Büllöz cilt lezyonları, nefrit, pansitopeni ve nöbet ile ortaya çıkan
hızlı gidişli bir sistemik lupus eritematozus vakası
İlhan Kılıç1, Yusuf Dürmüş2, Sedat Üstündağ1, İlhan Kurultak1
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
GİRİŞ: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) birçok organ sistemini etkileyebilen otoimmün bir hastalıktır. Malar raş, diskoid raş, fotosensitif döküntüler ve oral mukozal lezyonlar gibi cilt lezyonları yaygın şekilde görülmesine
rağmen büllöz lezyonlar hastaların çok az bir kısmında görülmektedir. Burada ağır bir klinik seyir gösteren büllöz erüpsiyonların da eşlik ettiği bir SLE
vakası sunulmuştur.

POSTER BİLDİRİLER

PS-044
Behçet Hastalığı ve Ig A Nefropatisi Olarak Değerlendirilmiş ve Lupus
Nefriti Teşhis Edilen İki Erkek Olgu
Özgür Can, Umut Kasapoğlu, Gözde Koç, Murat Tuğcu, Başak
Boynueğri, Gülistan Gümrükçü, Fügen Vardar Aker, Mustafa Canbakan,
Gülizar Manga Şahin
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OLGU: Yaklaşık 10 gün önce göz küreleri etrafında başlayan, hızla anazarka
haline gelen ödem şikayetiyle acil servisimize başvuran 26 yaşındaki kadın
hasta arteryel kan basıncı ve serum kreatinin değerlerininin yüksek bulunması ile Nefroloji Kliniğine yatırıldı. ANA, Anti-DNA pozitif, serum C3, C4
düşük saptanan, hipoalbuminemi, yaygın ödem ve hiperlipidemisi bulunan
hastada uygulanan renal biyopsinin Lupus Nefriti olarak saptanması üzerine plazmaferez ve 7 mg/kg IV pulse steroid tedavisi başlandı. Diyaliz ihtiyacı
gelişen hastada 10 hemodiyaliz seansı sonrasında diyaliz ihtiyacı ortadan
kalktı. Gebelik çağında olup henüz çocuğu bulunmadığından ikinci ajan olarak mikofenolat sodyum tedavisi uygulandı. Antihipertansif tedavi altında
kan basıncı 220/130 mm/Hg’ya kadar yükselen hastada epilepsi atağı gelişti. Beyin tomografisinde posterior reversibl ensefalopati (PRES sendromu)
ile uyumlu bulgular saptandı. Yoğun antihipertansif tedavi ile kan basıncı
kılavuz önerilerine uygun şekilde kontrol altına alındı. Takip sırasında, trombositopenisi de bulunan hastada gelişen yaygın cilt ekimozlarının yanında
ellerde belirgin olmak üzere nadir görülen büllöz lezyonlar ortaya çıktı (Şekil
1). Ritüksimab, toplamda 14 kez uygulanan plazmaferez ve 2 kez uygulanan
yüksek doz pulse steroid tedavisi sonrası hastalık kontrol altına alınabildi.
TARTIŞMA: Sistemik lupus eritomatozusda cilt tutulumuna bağlı olarak
malar raş, diskoid raş, fotosensitif döküntüler ve oral mukozal lezyonlar
sık gelişir. Hastalığın seyri sırasında, nadir olarak bülloz lezyonlar diğer cilt
tutulum bulguları ile birlikte veya tek başına gelişebilirler. Hastalık aktivitesi
ile bülloz lezyonlar arasında bir ilişki gösterilememiştir. SLE’li hastalarda,
büllöz lezyonların cilt tutulumunun tek bulgusu olabileceği ayırıcı tanıda
akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, büllöz, nefrit
Sistemik lupus eritomatozusda büllöz cilt lezyonları

SONUÇ: Eklem bulguları ön planda olan ve faklı tanılarla prezente olan ancak diffüz lupus nefriti saptanan iki ilginç olgu nedeniyle genç erkek hastalarda da lupusun ayırıcı tanıda unutulmaması gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: sistemik lupus eritematozus, lupus nefriti, tanı
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PS-046
Tromboz profilaksisi yapılmakta olan diyaliz hastasında ortaya çıkan
atipik bir hematom vakası
İlhan Kılıç1, Yusuf Dürmüş2, Sedat Üstündağ1, İlhan Kurultak1
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
GİRİŞ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) na sahip bireylerde trombosit fonksiyonları hemorajiye yatkınlık yaratır. KBH seyrinde sıklığı artan atero-embolik vasküler hastalıkların, eşlik edebilen nefrotik sendrom gibi durumlarda
yapılan tromboz profilaksisi ve profilaksi, hemodiyaliz tedavisinde setlerin
pıhtılaşmasının önlenmesi için kullanılan antikoagulanlar da hemoraji riskinde artışa neden olmaktadır. Burada tromboz açısından yüksek riske sahip olduğu düşünülen bir KBH karşılaşılan atipik yerleşimli bir hematom
vakası sunulmuştur.
OLGU: Parkinson ve epilepsi tedavisi almakta olan 68 yaşında erkek hastaya
kronik glomerülonefrite bağlı son dönem kronik böbrek hastalığı nedeniyle
sağ juguler geçici kateter takılarak hemodiyalize başlandı. Hipotansif ataklar
nedeniyle hemodiyalizi tolere edememesi üzerine periton diyalizi (PD) planlandı. PD kateteri takıldıktan sonra diyaliz eğitimine başlandı. Malnütrisyon
ve nefrotik düzeyde proteinüriye bağlı 2.2 g/dl düzeyinde hipoalbuminemisi bulunan hastaya tromboz profilaksisi amacıyla varis çorabı giydirildi ve
renal dozda düşük molekül ağırlıklı heparin profilaksisi uygulandı. Periton
diyalizi eğitimi devam eden hastada sol bacakta ani olarak şişlik ve ağrı
gelişmesi üzerine derin ven trombozu ön tanısı ile venöz doppler ultrasonografi çekildi. Tromboz saptanmadı. Hemoglobin düzeyi 9 g/dl civarında
seyreden hastanın kontrol hemoglobini 6.9 g/dl saptanması üzerine çekilen
ultrasonografide 11x6 cm boyutunda rektus femoris hematomu ile uyumlu
lezyon izlendi. Eritrosit süspansiyonu replasmanı ve kriyopresipitat tedavileri uygulanan hastada kanama kontrol altına alındı.
TARTIŞMA: Üremik hastalarda trombosit disfonksiyonuna bağlı kanama
eğilimi hemorajik semptomlar ve kanama zamanında uzama şeklinde ortaya çıkabilir. Hastalar gastrointestinal kanama, kanülasyon bölgelerinden
kanama, retinal hemorajiler, hematüri, hemoptizi ve peteşilerle hastaneye
başvurabilirler. Bu kanamalar hayati tehdit oluşturabileceği gibi hafif seyirli
de olabilirler. Subkutan yerleşimli, hafif kanamaların yanında hızlı ve hemodinamik dengesizliğe neden olabilen nedeni açıklanamayan kanamalarla
karşılaşılabilmektedir. Sunduğumuz vakada ani gelişen ve hemodinamik
dengesizliğe yolaçan, uyluk kası gibi atipik bir bölgede oluşan çok büyük
bir hematomla karşılaşıldı. Ultrasonografi ile hızlıca tanı konularak tedavi
başarıyla uygulandı. Sonuç olarak kanama diyatezine sahip tüm hastalarda
olduğu gibi üremik hastalarda da atipik yerleşimli kanama odakları açısından dikkatli takip yapılması bir zorunluluktur.
1. Pavord S, Myers B. Bleeding and thrombotic complications of kidney
disease. Blood Rev 2011;25:271–278.
Anahtar Kelimeler: hematom, diyaliz, üremi, rektus femoris

PS-047
Nefrolitiazis ile prezente olan primer hiperparatiroidizme bağlı kronik
böbrek yetmezliği ile seyreden 2 olgu sunumu
Gözde Koç, Umut Kasapoğlu, Murat Tuğcu, Başak Boynueğri, Özgür
Can, Borçak Çağlar Ruhi, Mustafa Canbakan, Gülizar Şahin
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı,
İstanbul
Primer hiperparatiroidi toplumda %0.1-0.3 arasında görülen, multipl organ
tutulumu ile seyreden ve yaklaşık %16 oranında hiperkalsemiye sekonder
böbrek fonksiyon bozukluğu gelişen sistemik bir hastalıktır(1).Çalışmamızda nefrolitiazis ile ilişkili kronik böbrek yetmezliği gelişen 2 vaka sunulmuştur.
OLGU1: 83 yaşında erkek hastanın karın ağrısı şikayeti nedeniyle yapılan
laboratuar incelemesinde serum kalsiyum:10.1 mg/dl, kreatinin:1.24 mg/
dl, PTH:309 pg/ml saptandı. İyonize kalsiyum düzeyi:1.38(1.12-1.32) olan
hastanın 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi 58 mg/gün(100-300) izlendi.
Özgeçmişinde hipertansiyon öyküsü bulunan hastanın radyolojik incelemesinde sağ böbrekte kalküle sekonder grade2 pelvikektazi izlendi. Hastaya
double –J stent(DJS) takıldı.3 yıl sonra oligüri şikayeti nedeniyle yapılan
tetkiklerinde kalsiyum yüksekliğinin sebat ettiği ve serum kreatinin:7.2
mg/dl, PTH:784.9 pg/ml’e kadar arttığı gözlendi. Paratiroid sintigrafisinde
adenom izlendi. Ultrasonografik değerlendirmede, sağ böbrekte kalküle
sekonder grade IV hidronefroz ve DJS yerinde olduğu gözlendi. Hiperkalsemi, oligüri ve kreatinin klerensi<10 ml/dk olması nedeniyle hastaya hemodiyaliz tedavisi başlandı. Takibinde perkütan nefrostomi takılan hastanın
serum kreatinin düzeyi 1.71 mg/dl’e kadar geriledi ve günlük idrar çıkışı >2
lt olan hastanın hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. Hastanın yaşının ileri olması
ve komorbiditesinin yüksek olması nedeniyle opere edilemedi, D vitamini
tedavisi başlandı.
OLGU2: 64 yasında erkek hasta bulantı-kusma ağrısı şikayeti nedeniyle yapılan laboratuar incelemesinde serum kalsiyum:10.9 mg/dl, kreatinin:1.82
mg/dl, PTH:511.8 pg/ml saptandı. Kreatinin klerensi 63.84 ml/dk ve 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi 503 mg/gün(100-300) olan hastanın radyolojik incelemesinde her iki böbrek parankiminde incelme, en büyüğü 10 mm
olan multipl kalkül ve bilateral renal pelviste ektazi izlendi. Özgeçmişinde
hipertansiyon ve tiroid papiller ca nedeniyle opere olan hastanın paratiroid sintigrafisinde adenom izlendi.Hasta opere edildi ve 3 ay sonra yapılan
kontrolde serum kreatinin:1.54mg/dl, PTH düzeyi:192.6 pg/ml’ye kadar
geriledi.
SONUÇ: Literatürde primer hiperparatiroidi ile ilişkili renal fonksiyon bozukluğu bildirilmiştir(1,2,4) Olgularımızda hiperkalsemiye sekonder renal
fonksiyon bozukluğu gelişirken literatürde GFR <60 ml/dk inen hastalarda
primer hiperparatiroidi kliniğinine bağlı olarak cerrahi rezeksiyon gerektiği
bildirilmiştir.(3). Operasyon sonrası 2.olgumuz da olduğu gibi serum kreatinin seviyeleri gerilese de yüksek PTH düzeyi(>1000 pg/ml) olan hastalarda son dönem böbrek yetmezliği gelişme riski yüksektir(1).
Tekrarlayıcı taş öyküsü olan hastalarda primer hiperparatiroidi etyolojisi
için metabolik değerlendirme yapılmalıdır. Primer hiperparatiroidide taşa
sekonder gelişen böbrek fonksiyon bozukluğu, tedavi sonrası gerilese de
nadir de olsa kronik böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, nefrolitiazis, primer hiperparatiroidi
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GİRİŞ: İlk kez 1978’de tanımlanan Ig M nefropatisi; çocuklarda daha sık
görülmekte olup, genellikle nefrotik sendrom kliniği ile prezente olur. Klinik
ve patolojik olarak minimal değişiklik hastalığı ve FSGS ile benzerlikler göstermesi nedeni ile bu üç hastalığın aynı klinik spektrumun komponentleri
olabileceği öne sürülmüştür. IgM nefropatisi tedavisinde kortikosteroidler
temel taşı olup minimal değişim hastalığına göre steroid rezistansı daha
sıktır. Bu sunumumuzda Ig M nefropati tanılı steroide iyi yanıt veren 64
yaşında bir kadın olguyu prezente ettik.
OLGU: Bilinen hiç bir dahili hastalığı olmayan 64 yaşındaki kadın hasta 3
aydır mevcut olan pretibial ödem nedeni ile Nefroloji kliniğimize başvurdu.
Fizik muayenesinde kan basıncı normal olan hastanın bilateral 3+ pretibial
ödem dışında patolojik bir bulgusu yoktu. Hemogramı normal olan hastanın böbrek fonksiyon testlerinde hipoalbüminemi (2,6 g/dL) dışında anormal değer saptanmadı. Tam idrar tetkikinde 2+ protein saptandı, eritrosit
görülmedi. Hiperlipidemisi de olan hastanın nefrotik sendrom ön tanısı ile
toplanan 24 saatlik idrar tetkikinde 5,9 gr/gün proteinüri tespit edildi. Sekonder nefrotik sendrom nedenlerini dışlamak açısından gönderilen viral
hepatit serolojisi ve romatolojik markırlar ( ANA, C3, C4, ANCA, DsDNA)
negatif saptandı. Renal USG’de böbrek boyutları normal olan ve patoloji
saptanmayan hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu IgM Nefropatisi olarak raporlanan hastaya 1 mg/kg /gün prednisolon tedavisi başlandı. Diüretik ile ödem palyasyonu sağlandıktan sonra antiproteinürik etkisi
açısından 80 mg/gün telmisartan başlandı. Hiperlipidemisine yönelik diyet
ve yaşam tarzı değişiklikleri önerildi. Hastanın takibinde tedavisinin 3. ayında bakılan 24 saatlik idrarında proteinüri düzeyinin 93 mg/güne düştüğü,
serum albümin düzeyinin 4 gr/dl’ye yükseldiği, lipid düzeylerinde anlamlı
düşüş olduğu görüldü. Steroid tedavisi azaltılarak 6 aya tamamlandı. Hasta
remisyonda olarak takibimize devam etmektedir.
TARTIŞMA: Çocuk ve erişkinlerde nadir bir nefrotik sendrom nedeni olan
IgM nefropatisinin ışık mikroskobunda minimal değişiklik hastalığı ve FSGS
ile ayırımı zor olup; tanısı, immünflöresan boyamada mezangiyumda IgM
birikiminin gösterilmesi ile konulur. IgM nefropatisi minimal değişiklik hastalığının bir varyantı olarak kabul edilse de, minimal değişiklik hastalığından
steroide yanıt oranının daha düşük olması ile ayrılır. Tedavide steroidler ilk
seçenek olup, steroid yanıtsız ya da steroid bağımlı hastalarda siklosporin
ve siklofosfamid denenebilir. Nadir de olsa, nefrotik sendrom ile başvuran
hastalarda IgM nefropatisinin de görülebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: IgM Nefropatisi, Nefrotik sendrom, pretibial ödem
Hastanın Takip Sürecindeki Değerleri

PS-049
Post-enfeksiyöz glomerulonefrit etkeni olarak Stafilokok: Yaşlılar için
nadir bir durum mu?
Sedat Can Güney1, Esma Pehlivan1, Alper Uysal1, Cenk Gökalp2, Emrah
Günay2, Banu Sarsık3, Soner Duman2
1
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
3
Ege Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
GİRİŞ: Post-enfeksiyöz glomerulonefrit, klasik olarak Streptokok enfeksiyonuna ikincil gelişen reaktif immünolojik bir süreçtir. Tipik klinik akut
nefritik sendrom şeklinde olmakla birlikte histolojide endokapiller proliferasyon karakteristik bir bulgudur. Özellikle çocuklarda böbrek biyopsisi
nadiren gerekmekte, buna karşın erişkinler veya yaşlı popülasyonda hızlı
ilerleyen glomerulonefrit, böbrek fonksiyonlarında düzelme olmaması,
persistan C3 düşüklüğü, nefrotik düzeyde proteinüri gibi atipik durumlarda
böbrek biyopsisi yapılmalıdır. Biz yaşlı bir hastada Stafilokok enfeksiyonuna
ikincil gelişen bir glomerulonefrit olgusunu paylaşıyoruz.

POSTER BİLDİRİLER

PS-048
IgM Nefropatili 64 Yaşında Kadın Hasta
Cavanşir Vahabov1, Yusuf Ziya Şener1, Burak Yasin Aktaş1, Tolga
Yıldırım2, Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

Olgu Sunumu: Altmış dokuz yaşında bir kadın hasta alt ekstremitelerde döküntü ve takip eden 3 gün içinde gelişen bulantı ve kusma, ateş yüksekliği,
bacaklarda şişme ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuruyor. Daha önce bilinen demans ve diabetes mellitus öyküsü olan hastanın fizik muayenesinde
bi-baziler raller, pre-tibial (++) ödem, alt ekstremitelerde belirgin follikülit
benzeri lezyonlar saptanmıştır. Kan biyokimyasında kreatinin yüksekliği,
hiperkalemi ve asidozu olan hastanın oligürik olması ve medikal tedavi ile
metabolik tablosunda değişiklik olmaması nedeni ile hastaya hemodiyaliz
uygulanmıştır. Spot idrar örneğinde protein kreatinin oranı 7,5 gr/g, yüksek
büyütmede 624 eritrosit gözlenen hastanın C3 düzeyi düşük (45 mg/dL)
saptanmıştır. Akut faz göstergelerinin yüksek olması, nefrotik düzeyde proteinürisinin olması ve kliniğinde gerileme gözlenmemesi üzerine hastaya
böbrek biyopsisi uygulanmıştır. Biyopsi değerlendirmesinde endokapiller
proliferasyon ve immunfloresan incelemede C3 birikimi saptanan hastanın
cilt lezyonlarından gönderilen kültürlerinde Stafilococcus Aureus üremesi
olmuştur. Teikoplanin tedavisi sonrasında hastanın cilt lezyonlarında ve
akut böbrek hasarı kliniğinde gerileme gözlenmesi üzerine hasta taburcu
edilmiştir.
Sonuç: Yaşlı hastalarda post-enfeksiyöz glomerulonefrit farklı karakteristiklere sahip olabilmektedir. Bu hastalık diabetes mellitus, alkol bağımlılığı
ve yaygın damar hastalığı gibi komorbiditelere sahip hastalarda daha sık
gözlenmektedir. Primer enfeksiyonlar sıklıkla cilt, akciğer, üst solunum yolları, ağız boşluğu ve idrar yolu kaynaklı olmaktadır. Klasik post-enfeksiyöz
glomerulonefrit kliniğinin aksine yaşlı popülasyondaki vakaların yaklaşık
%50’sinde enfeksiyon kliniği ile eş zamanlı nefrit kliniği gözlenebilmektedir.
Bu hasta popülasyonunda tam iyileşmenin nadir olduğu ve hastaların yaklaşık %60’ında kronik böbrek yetmezliği geliştiği ve mortalitenin %20-25
oranında gözlendiği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Glomerulonefrit, Stafilokok, Yaşlı

Hastanın Değerleri

Tanı Anı

3. Ay

6. Ay

Kreatinin

0,48 mg/dL

0,52 mg/dL

0,55 mg/dL

Serum albümin

2,6 gr/dL

4 gr/dL

4,46 gr/dL

Proteinüri (24 saat)

5,9 gr/gün

93 mg/gün

89 mg/gün

LDL

311 mg/dL

146 mg/dL

142 mg/dL

Trigliserid

266 mg/dL

193 mg/dL

128 mg/dL

Böbrek biyopsisi

İmmunfloresan incelemede C3 boyaması
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PS-050
Sisplatin bazlı kemoterapi alan solid maligniteli hastalarda bazal
nötrofil-lenfosit oranı ile nefrotoksisite ilişkisi
Ejder Kamil Öztürk1, Kerem Oruç1, Çiğdem Dinçkal1, Cenk Gökalp2,
Emrah Günay2, Şaziye Burçak Karaca3, Soner Duman2
1
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
3
Ege Üniversitesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
Giriş: Sisplatin yaygın kullanılan bir kemoterapötik ajan olmakla birlikte doz
sınırlayıcı nefrotoksisite yan etkisine sahiptir. Akut böbrek hasarı gelişmesi
durumunda doz azaltımına gidilmekte veya farklı ilaç protokolleri uygulanmaktadır. Nefrotoksisite için bilinen bazı risk faktörleri yüksek plazma
serbest platin konsantrasyonu, daha önce sisplatin maruziyeti, daha önce
böbrek hasarının olması ve eş zamanlı nefrotoksik ajan kullanımıdır. Sistemik inflamasyon göstergesi olan nötrofil-lenfosit oranı (NLR) hemodiyaliz,
solid organ malignitesi, periferik damar hastalığı ve akut koroner sendrom
hastalarında mortaliteyi öngördürmektedir. Biz bu çalışmada sisplatin bazlı
kemoterapi rejimi uygulanan solid maligniteli hastalarda tedavi öncesindeki
nötrofil-lenfosit oranı ile nefrotoksisite gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırdık..
Materyal ve Metod: Hastanemiz medikal onkoloji departmanına 2014 yılı
içerisinde ayaktan başvuran 997 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiş, sisplatin bazlı kemoterapi protokolü uygulanan hastaların verileri ile
istatistiksel analiz yapılmıştır.
Sonuçlar: Medikal onkoloji polikliniğine 2014 yılı içerisinde başvuran 997
hastanın 158 (%15,8)’i sisplatin bazlı kemoterapi almıştır. Bu hastaların
115’i (% 72,8) erkek ve 43’ü (%27,2) kadın olup hastalar ortalama 54,4
yaşındadır. Sisplatin en sık mide karsinomu tanısı alan hastalara kullanılmış
ve ortalama başlangıç dozunun 60 mg/m2, ortalama total kullanım dozunun
ise 501,9 mg/m2 olduğu gözlenmiştir. Hastaların 45’inde (% 28) izlemde
akut böbrek hasarı gelişmiş ve bu hastaların 10’unda (% 22,2) gelişen böbrek hasarının kronikleştiği gözlenmiştir. Bazal NLR düzeyleri ile akut böbrek
hasarı gelişimi arasında istatistiksel bir fark saptanmazken, böbrek hasarı
kronikleşen hastaların bazal NLR oranlarının diğer hastalara oranla anlamlı
yüksek olduğu gözlendi (7,1 vs 3,8, p=0,03). Böbrek hasarı kronikleşen
hastaların kümülatif sisplatin dozları kronikleşmeyen hastalara göre daha
yüksek olmakla birlikte istatistiksel bir fark saptanmadı.
Tartışma: Solid organ maligniteli hastaların tedavisinde etkili bir ajan olarak
sisplatin kullanımını sınırlandıran önemli bir sorun, mevcut olan veya izlemde gelişen nefrotoksisitedir. Bu hastalarda tedavi öncesindeki nötrofil-lenfosit oranının düzeyine göre kemoterapi rejimindeki doz azaltımı veya rejim
değişikliği yapılmasının kronik böbrek yetmezliği gelişimini azaltabileceği
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Nefrotoksisite, Nötrofil, Sisplatin
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PS-051
Renal Transplantasyon Sonrası Nadir Bir Anemi Nedeni: Parvovirüse
Sekonder Saf Eritroid Aplazisi
Yusuf Ziya Şener1, Burak Yasin Aktaş1, Tolga Yıldırım2, Mustafa Arıcı2,
Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Ünitesi
GİRİŞ: Parvovirüs, özellikle altta yatan hemolitik anemisi olan hastalarda
ve nadiren de renal transplantasyonlu hastalarda saf eritroid aplazi nedenidir. Renal transplantasyon sonrası immünsüpresyon ( mikofenolat mofetil,
mTOR inhibitörleri, azatiyoprin vb.) ve enfeksiyon profilaksisi (gansklovir
ve ko-trimoksaol ) amacı ile verilen ilaçlara bağlı olarak ve CMV reaktivasyonu sonucu sitopeniler sık görülür. Bu sunumda posttransplant parvovirüs ilişkili saf ertiroid aplazili bir vaka prezente ettik.
OLGU: Etyolojisi bilinmeyen son dönem böbrek hastalığı nedeni ile 7 yıl
hemodiyalize girdikten sonra 2015 Ağustos ayında kadavradan renal transplant yapılan 51 yaşındaki erkek hasta, nakil sonrası takibi sırasında 3. ayda
bir hafta ara ile iki kez eritrosit replasmanı ihtiyacı olması üzerine anemi
etyolojisini araştırmak üzere yatırıldı. Fizik muayenesi normal olan hastanın
hemogramında normokrom, normositer anemi (Hb:5,9 g/dL, MCV: 86,2 fL,
MCH:29,3) dışına sitopenisi yoktu. Melena, hematokezya tariflemeyen hastanın rektal tuşesinde normal vasıflı gayta görüldü. Prednisolon 1x 10 mg,
mikofenolik asid 2x180mg, takrolimus 2x 3mg, ve trimetoprim- sulfametoksazol (Ko-trimoksazol) 400/80 mg gün aşırı kullanan hastanın takrolimus düzeyi 6 ng/mL (5-20 ng/mL) saptandı. Demir, B12 ve folik asit düzeylerinde eksiklik olmayan hastanın retikülosit sayımı (0,42 % -N: 0,6-2,6 %
) ve düzeltilmiş retikülosit oranı düşük çıkması üzerine hastada saf eritrosit
aplazisi düşünüldü. Ko-trimoksazol kesildi. CMV viral yükü negatif saptanan hastanın göderilen parvovirüs viral yükü 8 trilyon kopya/mL gelmesi
üzerine hastaya IVIG 0,4 gr/kg/gün 5 gün olmak üzere verildi. Ancak kontrol
Parvovirüs viral yükü yüksek devam etmesi üzerine IVIG tedavisine devam
edildi. 20 günlük IVIG tedavisi sonrasında viral yük 265 kopya/mL izlendi
ve IVIG kesildi. Hastanın replasman ihtiyacı ortadan kalktı ve hemoglobin
düzeyi spontan 8,5 gr/dL’ye yükseldi. Taburcu edilen hastanın hemoglobin
düzeyi 12-13 gr/dL arasında seyretmekte olup takibe devam edilmektedir.
TARTIŞMA: Renal transplantasyon sonrası anemi; iyatrojenik, CMV reaktivasyonu ve kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak görülebilir. Parvovirüs
enfeksiyonu da nadir de olsa renal transplantasyonlu hastalarda anemiye yol açabilir. Parvovirüs enfeksiyonu tedavisinde immünsüpresyonun
azaltılması önemli olup IVIG tedavisine yanıt iyidir. Vakamızda oluğu gibi
posttransplant izole anemisi olan ve retikülosit oranı düşük olan hastalarda
parvovirüs de akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, anemi, parvovirüs
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GİRİŞ: Son Dönem Böbrek Hastalığı (SDBH) nedeniyle hemodiyaliz (HD)
uygulanan hastalarda, transplantasyon uygulanan hastalara benzer şekilde immunsupresyon, intravenöz girişimler ve sık kan transfüzyonları nedeni ile hepatit B infeksiyon prevalansı yüksektir. Üremi ve malnütrisyona
bağlı zayıflamış immün yanıt nedeniyle kronik böbrek Hastalığı (KBH) olan
olgularda hepatit B aşısına antikor cevabı azalmaktadır. Bununla birlikte,
koruyucu titrede antikor cevabı oluşmuş kişilerdede antikor titresinin koruyucu düzeyin altına düşmesi veya mutant suşlarla infeksiyon nedeni ile
akut hepatit olasıdır.
OLGU: SDBH nedeniyle beş yıl boyunca süregen ayaktan periton diyalizi
uygulanan 33 yaşındaki erkek hastaya kadavradan böbrek transplantasyonu uygulanmış (doku uyumu 1A, 1B, 1DR). Hepatit B aşısı uygulanmış olan
hastada pre-transplant HBs Ag (-), Anti HBs (+), Anti HBc IgM (-), Anti HBc
IgG (-), HBe Ag (-), Anti HBe (-) bulunmuş. Donör’ün serolojik değerlendirilmesinde HBsAg (-), Anti HBs ve Anti HBc (-) olarak saptanmış. Altıncı
ayda Hbs Ag (-) ve Anti Hbs (-) bulunmuş. Hasta, prednizolon, takrolimus
ve mikofenilat mofetil’den oluşan immunsupressif tedavi altındayken 20.
ayda serum kreatinin artışı ve proteinüri nedeni yapılan biyopside kronik
allograft nefropati saptanmış, 24. ayda hastaya SDBH nedeni ile Hemodiyaliz (HD) tedavisi uygulanmaya başlanmış, süreçte immunsupresif tedavi
azaltılarak kesilmiş. HD tedavisine başlandığı sırada HBs Ag (-) ve Anti HBs
(-) saptanarak rapel aşı uygulanmış. Aşılamadan bir ay sonra Anti HBs (+),
HBs Ag (-), Anti HBc IgM ve IgG (-), HBe Ag ve Anti HBe (-) olarak bulunmuş. Hastaya bu aşamada anemi nedeniyle 2 ünite ertirosit süspansiyonu
verilmiş. Aşılamadan 3 ay sonra, serumda ALT: 255 u/l, AST: 85 u/l olarak
saptanan hastanın HBs Ag (+), Anti HBs (+), Anti HBc IgM (+), Anti-HBc IgG
(+), HBeAg (+), Anti-HBe (+), HBV DNA (+), 15 ve Anti-HDV (-) bulundu.
İmmunsupresif tedavinin kesilmesi sürecinde olan hastaya akut B hepatiti
tanısı ile 245 mg/hafta tenofovir başlandı. Anti-viral tedavinin 6.ayında (-),
HbsAg (-), Anti HBs (+), Anti HBc IgM (-) ve Anti HBc IgG (-) saptandı.
Transaminaz değerleride normal bulunan hastada antiviral tedavi sonlandırıldı. Hastanın hepatit B göstergeleri grafikte gösterilmiştir.
TARTIŞMA: Hepatit B aşısına antikor cevap oranının post-transplant olgularda %18, diyalize giren SDBH olgularında %33-%88 arasında olduğu
gösterilmiştir. Hepatit B aşısının böbrek yetmezliğinin erken evrelerinde
ve transplantasyon öncesinde uygulanmasının antikor cevabını artırdığı
saptanmıştır. Öte yandan, antikor düzeylerinin olgumuzda görüldüğü gibi
zaman içinde azalarak koruyucu düzeyin altına inmesi söz konusu olabilir.
Hemodiyaliz hastalarında rapel aşının zamanı kesin değildir; 12-18. ayda
bir rapel yapılabilir, Anti HBs titresi 10 ıu/ml’nin altına inince rapel hepatit
B aşısı yapılmalıdır.

PS-053
Hipoürisemik Hastada Egzersiz İlişkili Akut Böbrek Hasarı
İlkay Ergenç1, Dilek Barutçu Ataş2, Başar Aykent2, Oğuzhan Kesen1, İzzet
Hakkı Arıkan2, İshak Çetin Özener2
1
Marmara Üniversitesi, İç Hastalıları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Marmara Üniversitesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
İstanbul
GİRİŞ: İdiyopatik renal hipoürisemi, serum ürik asit seviyesinin düşük olması ve idrarda artmış ürik asit atılımı ile karakterize bir genetik bozukluktur. Genellikle selim bir durum olmakla birlikte nadiren egzersiz ilişkili akut
böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir.
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PS-052
Böbrek transplantasyonu sonrası kronik rejeksiyon gelişmesi
nedeniyle hemodiyalize başlanan hastada akut Hepatit B infeksiyonu
İdris Kurt1, Ayten Üstündağ2, İlhan Kılıç1, Sedat Üstündağ1
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne

VAKA: 27 yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan erkek hasta bulantı, kusma ve bilateral yan ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Öncesinde ağır bir fiziksel
aktivite öyküsü mevcut idi. İlaç, bitkisel ürün kullanımı ya da ailede böbrek
hastalığı yoktu. Kan basıncı: 138/76 mm-Hg Nabız: 84 /dk Ateş: 36,7 °C
olan hastanın fizik incelemesinde sol kostavertebral açı hassasiyeti dışında
özellik saptanmadı. Laboratuvar tetkikleri; Lökosit: 7.4 103/μL hemoglobin:
13.7 g/dL, trombosit: 233 103/μL, BUN: 37 mg/dL, kreatinin: 4.67 mg/dL,
Na: 138 mEq/dL, potasyum 5.4 mEq/dL, fosfor: 4,06 mEq/dL, kalsiyum: 9.3
mg/dL, ürik asit: 0,14 mg/dL ve kan gazında pH: 7,37 HCO3:25 saptandı.
İdrar analizinde belirgin patoloji yoktu ve proteinüri negatif olarak saptandı..
Serum kompleman düzeyleri normal; hepatit serolojisi, anti HIV, anti-MPO,
anti-PR3, ANA ve ENA profili negatif saptandı. Batın ultrasonografide böbrek boyutları ve parankim ekojenitesi normal olarak değerlendirildi. Klinik
ve laboratuvar olarak rabdomyoliz düşündürecek bulgu saptanmadı. Takibinde renal fonksiyonları spontan düzeldi ve serum kreatinin değeri 0,94
mg/dL’ ye geriledi. Kontrol serum ürik asit değeri 0,2 mg/dL, spot idrarda
ürik asit artmış olarak saptandı.
TARTIŞMA: Hipoürisemi, eş zamanlı artmış renal ürik asit atılımı ve egzersiz sonrası gelişen akut böbrek hasarı olan hastada idiopatik renal hipoürisemi tanısı konuldu. Daha çok genç erkek hastalarda görülen bu nadir
durumun klinik prezentasyonu bulantı-kusma ve yan ağrısıdır. Patogenezi
net olmamakla birlikte egzersiz sırasında artmış ATP tüketimi ya da serbest
oksijen radikallerinin üretiminde artış üzerinde durulan olası mekanizmalardır. Artmış ATP tüketimi ürik asit atılımında artışa sebep olurken; serbest
oksijen radikalleri vazokonstriksiyon, iskemi ve reperfüzyon hasarı yapabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipoürisemi, Akut böbrek yetmezliği, Egzersiz

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Hemodiyaliz, Böbrek Transplantasyonu,
Hastanın Anti HBs (ıu/ml) ve HBs Ag (coı) değerlendirme sonuçları
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PS-054
Reno-Pulmoner Sendrom (RPS) İle Başvuran Katastrofik
Antifosfolipid Sendromu Olgusu
Hatice Burcu Dağ, Sedat Üstündağ, İlhan Kılıç, İlhan Kurultak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Balı, Edirne
Reno-Pulmoner Sendrom (RPS) İle Başvuran Katastrofik Antifosfolipid
Sendromu Olgusu
GİRİŞ: Katastrofik antifosfolipid sendromu (KAFS), antifosfolipid antikorları
varlığında, akut olarak gelişen ve birden fazla organ sisteminin trombozu
ile karakterize, antifosfolipid sendromunun ağır bir formudur. Antifosfolipid
sendromlu (AFS) hastaların %1’de gelişir, mortalitesi %30-40’dır.
OLGU: 33 yaşındaki erkek hasta bir haftadır başlayan nefes darlığı, hemoptizi, hematüri ve idrar miktarında azalma şikayetleri ile başvurmuş. 3 ay
önce arteryel hipertansiyon tanısı aldığı, 2 aydır bacak ön yüzde cilt lezyonları olduğu öğrenildi. Fizik muayenede; solunum seslerinde yaygın ronküs
ve alt ekstremitelerde basmakla solmayan maküler cilt lezyonları saptandı.
Tam Kan sayımında hemoglobin 6.5 g/dL, lökosit 16280/mm3, trombosit
81000/mm3; serumda üre:184 mg/dL, kreatinin:7.9 mg/dL, iPTH:207 pg/
ml olarak belirlendi. Taze idrar sedimentinde her sahada 20-25 eritrosit
(%70’i dismorfik) saptanan hastanın ultrasonografisinde böbreklerin büyüklükleri, parankim ekoları normal olarak izlendi. Bilgisayarlı tomografide,
akciğerde bilateral tüm lob ve segmentlerde yaygın buzlu cam yoğunluğunda parankimal infiltrasyon alanları izlendi. Serolojik incelemede, ANCA,
anti-GBM, Anti-DNA ve Anti SM-RNP negatif; ANA (+) pozitif ve lupus antikoagulanı ile anti-kardiolipin Ig G pozitif bulundu. Cilt lezyonlarından yapılan biyopsi KAFS’na eşlik edebilen Atrophie Blanche olarak değerlendirildi.
Akut böbrek hasarına eşlik eden pulmoner hemoraji saptanmasını takiben 3
gün 1 gr IV steroid (sonrasında 1 mg/kg oral) ve 7 gün süreyle plazmaferez
tedavisi uygulandı. Oligürik olan hastada hemodiyaliz tedavisine başlanıldı. Takipte idrar sedimentinde anlamlı düzelme, üre, kreatinin değerlerinde
gerileme, idrar çıkışında artış izlenen hastada diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı.
İdame tedavide oral prednizolon ve aylık siklofosfamid’e geçilen hasta 43
gündür diyaliz ihtiyacı veya hemoptizi olmadan izlenmektedir.
TARTIŞMA: Diffüz alveolar hemoraji ve akut böbrek hasarı birlikteliği RPS
olarak tanımlanır. Ayrıcı tanıda; ANCA ilişkili vaskülitler, Goodpasture sendromu, SLE ve KAFS yer alır. AFS, venöz-arteriyel tromboz, trombositopeni
ve tekrarlayan düşüklerle seyredebilen bir sendromdur. En az üç farklı organ sisteminin etkilendiği AFS tablosuna büyük/küçük damarların oklüzyonuna ilişkin histopatolojik bulgular da eşlik ettiğinde hastalık KAFS olarak
isimlendirilir. KAFS tedavisindeki üç hedef varsa infeksiyon gibi tetikleyici
faktörün tedavi edilmesi, trombotik olayların önlenmesi/tedavisi, sitokinlerin salgılanmasının baskılanması ve mevcut sitokinlerin temizlenmesidir.
Bu amaçla antikoagülasyon, kortikosteroid, plazmaferez, IVIG ve bağ dokusu hastalığı ile ilişkili ise siklofosfamid kullanımı önerilmektedir. Bu olgu
sunumu ile RPS ayırıcı tanısında KAFS’un da düşünülmesi gerektiği, hastalığın morbi-mortalitesinin azaltılmasında erken tanı/agresif tedavinin önemi
vurgulanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antifosfolid antikor sendromu, katastrofik antifosfolipid sendromu, Reno-pulmoner sendrom

PS-055
Hemodiyaliz hastalarında mineral-kemik bozukluklarının klinik ve
laboratuvar bulgularıyla Vitamin D FokI reseptör polimorfizm ilişkisi
Gülçin Kantarcı1, Ayşe Ayrılmaz2, Zehra Eren1, Turgay İspir3
1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı
3
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Tıp Anabilim Dalı
Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında mineral-kemik bozukluklarında D vitaminin ve Paratiroid hormon (PTH) düzeylerinin etkisi olduğunu biliyoruz. Ancak hastalar arasında mineral-kemik bozukluklarının
gelişimi farklı klinik başlangıçla ve farklı düzeylerde oluyor. Hem farklı çevresel etkiler hem de genetik farklılıkların etkileri bu sonuçlara sebep olması
gerektiği hipotezinden yola çıkarak bu çalışmayı planladık.Bu çalışmada
amacımız hemodiyaliz hastalarında mineral-kemik bozukluklarının klinik
ve laboratuvar bulgularıyla Vitamin D FokI reseptör polimorfizm ilişkisini
incelemekti.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya SDBY tanısıyla haftada 3 gün 3-5 saat süreyle hemodiyalize giren 18 yaş üstü, 105 hasta ve 18 yaşından büyük,
sağlıklı gönüllülerden oluşan 50 kişi kontrol grubu olarak alındı. Hastaların
yaş, cinsiyet, boy ve ağırlık gibi demografik özellikleri, son dönem böbrek
yetmezliğine neden olan primer hastalıkları, hemodiyaliz süreleri kaydedildi.
Komorbiditeleri ( HT, DM,PDH, KKH, HL), SDBY tanısı konulduktan sonra
paratiroid adenomu gelişmesi, paratiroidektomi yapılıp yapılmadığı kaydedildi.Hastaların son 1 yıl içindeki laboratuvar kayıtları incelenerek; elektrolit
( Na, K, Ca, P) değerleri ortalaması, BUN, Kreatinin, albumin, ALP, PTH
(son 1 yıl içindeki ortalama değer), 25(OH)D düzeyleri kaydedildi. Vit D FokI
reseptör polimorfizmi için genotiplendirmeleri yapıldı.
SONUÇLAR: Hastaların demografik özellikleri, primer hastalıkları ve komorbiditeleri ile VDR FokI polimorfizmi, PTH ve 25(OH)D düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. VDR FokI polimorfizmi genotiplendirmesi
sıklığı hastalarda %5.7(6) ff, %54.3 (57) FF, %39 (41) Ff ve kontrol grubunda %0.0 ff, %68 (34) FF, %32 (16) Ff bulundu. Gruplar arasında ff genotipi
açısından anlamlı fark vardı, diğerlerinin sıklığı benzerdi. PTH düzeyleri açısından hastalar <100, 100-450, >450 pg/ml şeklinde 3 gruba ayrıldı. PTH
düzeyi <100 pg/ml olanlarda daha çok FF genotipine (55) rastlandı. Bunun
yanında Paratiroid adenomu gelişen hastalarda da VDR FokI polimorfizmi
genotiplendirmesi açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi.
Hastalarda 25(OH)D düzeylerinin dağılımı ile PTH düzeylerinin dağılımı karşılaştırıldığında en yüksek PTH düzeyleri 25(OH) D düzeyi <20 ng/ml olan
hasta grubunda bulundu.
33 kadın hastada (%26.5) ve 21 erkek hastada (%27.5) ciddi D vitamini
eksikliği (<20 ng/ml )vardı. En fazla 25(OH)D ciddi eksikliği (<20 ng/ml) FF
genotipine (43) sahip olanlardaydı. D vitamini düzeyi dağılımı ile polimorfizm dağılımı arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır p>0,05.
Sonuç olarak; VDR FokI polimorfizmi açısından hemodiyaliz olan SDBY’likli
hastalarda ff genotipi kontrole göre daha sık bulundu. Hastalarda FF genotipi düşük PTH düzeyleri ve 25(OH)D eksikliği ile ilişkiliyken, Paratiroid
adenom gelişimiyle VDR FokI polimorfizmi genotipleri arasında da anlamlı
bir ilişki yoktur.
Anahtar Kelimeler: Vitamin D FokI Reseptör Polimorfizmi, Mineral-kemik
bozuklukları, Hemodiyaliz
[Sayfa: 56]
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GİRİŞ: Antifosfolipid sendromu (AFS) tekrarlayan trombozlara bağlı akut
organ yetersizlikleri ile seyreden morbi-mortalitesi yüksek bir klinik tablodur. Endotel membran fosfolipidlerine karşı oluşan antikorlar aracılığı ile
gelişen hasar tromboz eğiliminden sorumludur. Bu sunumda, yeterli antikoagülasyon verilmesine rağmen sık aralıklarla sağ-sol renal arter trombozu atakları gelişen şiddetli/tekrarlayıcı akut böbrek hasarına yol açan bir
olgu tartışılmaktadır.
OLGU: Sol bacakta arteriyal tromboz ve dört kez pulmoner emboli öyküsü
olan; antikardiyolipin antikoru pozitif, anti-B2 glikoprotein ve Lupus antikoagülanı negatif olup Hematoloji Bilim Dalı tarafından sırasıyla fondaparinuks,
rivaroksaban ve dabigatran ile antikoagulan tedaviye alınan 37 yaşındaki
erkek hasta ani ve şiddetli sol yan ağrısı ile başvurdu. Doppler ultrasonografide, sol renal arterde total oklüzyon saptandı. Kreatinin değeri 24 saatte
0.8 mg/dl den 1.4 mg/dl’ye yükseldi. Alteplaz (IV) sonrası sol renal arterde
parsiyel akım sağlandı ve altı günde serum kreatinin değeri 1 mg/dL’ye geriledi. Hastaya profilaktik anti-trombotik olarak Apiksaban verildi (2X 5 mg
oral; antifaktor Xa düzeyine göre doz ayarı). İki hafta sonra ani ve şiddetli
sağ yan ağrısı gelişmesi üzerine tekrarlanan doppler ultrasonografide bu
kez sağ renal arterde trombüs saptandı. Girişimsel radyoloji tarafından direkt intraarteriyel Alteplaz verilerek parsiyel akım sağlandı. Antitrombotik
olarak sekiz gün Argotroban verildikten sonra kesilip Tinzaparin başlandı.
Bu süreçte, serum kreatinin değerinin 8 mg/dl’ye yükselmesi, oligüri gelişmesi nedeniyle hastaya hemodiyaliz (HD) uygulandı. 13 gün sonra HD
ihtiyacı ortadan kalktı. Kreatinin değeri 2.7 mg/dl’ye kadar geriledi. Hastada
bir ay sonra sağ renal arterde tromboz tekrarladı. Alteplaz (IV) sonrası akım
yeniden sağlandı. Serum kreatinin değeri 5.6 mg/dl ye yükseldi, hasta bir
kez HD tedavisine alındı. Üç gün sonra poliüri gelişti ve serum kreatinin
değeri geriledi. Hastamız halen Apiksaban profilaksisi ile izlenmektedir.
TARTIŞMA: AFS tekrarlayıcı, venöz/arteriyal trombozlar ile seyreden, kalıcı
organ hasarlarına yol açabilen, lupus antikoagülanı, antikardiyolipin ve anti
B2 glikoprotein I antikorları aracılığıyla oluşan bir hastalıktır. Hastamızda ilk
önce sol renal arterde tam tıkanıklık, iki hafta sonra sağ renal arterde tam
tıkanıklık ve bundan bir ay sonra üçüncü kez sağ renal arterde tam tıkanıklık
gelişti. Bu tür olgularda profilaktik antikoagülasyon için direkt anti Xa inhibitörü oral antikoagülasyon grubu ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak, az sayıda
çalışma nedeni ile kesin bir tedavi protokolü oluşmamıştır.

PS-057
Peritonitlerin mevsimler ve havanın nem oranı ile ilişkisi
Gülay Yılmaz1, Can Sevinç2, Yılmaz Önal3
1

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Nefroloji, İstanbul

2

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Servisi,
Erzurum
3

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ-AMAÇ: Peritonit periton diyaliz hastalarında en sık görülen infeksiyöz komplikasyondur. Yaş, ırk, altta yatan hastalık, S.aureus nazal taşıyıcılığına göre peritonit oranı değişmektedir. Havanın ısısı ve nem oranının
peritonitlerle ilişkisine dair kısıtlı sayıda çalışma vardır. Kimi çalışmalarda
Gr (-) etkenlerin yaz aylarında daha fazla görüldüğü belirtilmişken, bir çalışmada Gr (-) etkenlerin yaz ve sonbaharda, stafilokokal peritonitlerin ise ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Çalışmamızda
99 peritonit atağı, peritonit etkenleri,mevsimlerle ve havanın nem oranı ile
ilişkisi değerlendirilmiştir.

POSTER BİLDİRİLER

PS-056
Tekrarlayan Renal Arter Trombozu Atakları İle Seyreden Antifosfolipid
Sendrom Olgusu
Mehmet Murat Zerey, İlhan Kılıç, Nil Su Kodal, İdris Kurt, İlhan Kurultak,
Sedat Üstündağ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Edirne

METOD: 99 peritonit atağı değerlendirildi. Etken mikroorganizmalar, hücre
sayıları, atakların mevsimlere göre dağılımı, havanın nemi ve ısısı ile ilişkisi
değerlendirildi. İstatistik analizde SPSS 21 kullanıldı.
BULGULAR: 99 peritonit atağının 71’inde (%71,7) üreme varken, 28’inde
(%28,3) üreme olmadı. Üreme olan peritonit ataklarının 51’inde (%71,8)
etken mikroorganizma Gr (+), 18’inde (%25.3) etken mikroorganizma Gr
(-) iken 2’sinde (%2,8) fungal peritonit saptandı. Ataklar sırasında ortalama
hava sıcaklığı 17,2±10,7, ortalama nem oranı ise %39,1 ±9,6 saptandı. Peritonit ataklarının mevsimlerle ilişkisi değerlendirildiğinde kış mevsiminde
atakların daha fazla olduğunu, fakat bu farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığını tespit ettik ( İlkbaharda 23, yaz 26, sonbaharda 20, kış 30 atak).
Haziran ve Ocak aylarında atak sayısı artmakla birlikte,istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktu.
SONUÇ: Çalışmamızda, kış aylarında peritonit ataklarının daha fazla göründüğünü, fakat havanının ısısı ve nem oranının peritonit atakları ile ilişkili
olmadığını tespit ettik.
Anahtar Kelimeler: peritonit, mevsim, nem oranı

Anahtar Kelimeler: Antifosfolipid sendromu, Rivaroksaban, Apiksaban,
Renal arter trombozu
Hastanın klinik ve laboratuvar bulgularının seyri
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PS-058
Proteinüri ile tetkikedilen hastada hafif zincirdepo hastalığı
Hatice Zeynep Atli1, Özant Helvaci2, İpek Işık Gönül3, Betül Öğüt3, Rauf
Haznedar4, Galip Güz2, Selim Turgay Arınsoy2, Yasemin Erten2, Musa
Bali2, Kadriye Reis Altok2, Ülver Boztepe Derici2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D Ankara
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D Ankara
Böbreklerde non-amiloid hafif zincir birikimi ile giden, proteinüri ve böbrek
yetmezliği ile kendini gösteren tablo hafif zincir depo hastalığı olarak tanımlanmıştır. Proteinüri etyolojisine yönelik araştırılan ve böbrek biyopsisinde
hafif zincir depo hastalığı saptanan olgu sunulmaktadır.
Bilinen kronik hastalığı olmayan 48 yaş erkek hasta ayak bileklerinde başlayan, tüm vücuda yayılan ödem şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde
hipervolemi bulguları saptanan hastanın kreatinin:2,95mg/dl, BUN:38mg/
dl, GFR (MDRD):24, Albumın:2,81g/dl, protein:5,65g/dl, Hb:13,9g/dl,
PLT:401,000/UL, spot idrar protein/kreatinin oranı:11,3 mg/g, sedimentasyon:31, total C3 ve total C4:normaldi. Anti GBM, c-ANCA, p-ANCa ve ANA
değerleri negatif idi. İmmunfiksasyon elektroforezinde serumda monoklonal gamopati saptanmadı. İdrarda serbest lambda hafif zincir saptandı.
İncelemenin yapıldığı dönemde yüksek miktarda proteinürisi olan hastada
serbest lambda hafif zincir çıkışı anlamlı kabul edilmedi. Böbrek biyopsisisinde IgG kappa monoklonal immunglobulin depo hastalığı saptandı. Yapılan kemik iliği biyopsisi normosellülerdi. Hasta hipervolemi ve kreatinin
yüksekliği bulgularının ilerlemesi nedeniyle hemodiyaliz programına alındı.
Hastaya AL amiloidozu ve monoklonal gamopati tablolarında da etkinliği
bilinen bir protokol olması, hafif zincir depo hastalığının amiloidozis ve
monoklonal gamopatiye göre prognozunun daha kötü olması, kombine bir
tedavi protokolü ile daha yüksek fayda sağlanabileceği düşünülerek siklofosfamid, bortezomib, deksametazon tedavisi planlandı. Hastanın takibinde
hemodiyaliz tedavileri sonrası idrar miktarı günlük <500 ml düzeyinde olup
halen haftada üç gün hemodiyaliz ihtiyacı devam etmektedir.
Plazma hücre hastalıkları grubunda yer alan, böbreklerde non-amiloid hafif
zincir birikimi, proteinüri ve böbrek yetmezliği ile kendini gösteren tablo
1976 da Randall ve arkadaşları tarafından hafif zincir depo hastalığı olarak
tanımlanmıştır. Erkeklerde daha sık rastlanır. Ortalama tanı yaşı 58 dir. Vakaların bir kısmında hafif zincire monoklonal ağır zincir depoları eşlik edebilir. Çoğu olguda (%80) hafif zincir birikimleri kappadır. İmmun depozitler
amiloidden farklı olarak beta-plated tabakalanma oluşturmaz. Kemik iliği
biyopsisinde myelom kriterlerini karşılayacak plazma hücresi bulunmaz.
Hastalık renal, kardiyak ve hepatik tututlum gösterebilir. Renal tutulum proteinüri ve renal fonksiyonlarda hızlı kayıp olarak kendini gösterebilir. Tedavi
seçenekleri arasında melfalan, siklofosfamid, bortezomib/dexametazon yer
almakla birlikte tedavileri takiben otolog kök hücre nakli denenen vakalarda
olmuştur. Biz vakamızda siklofosfamid, bortezomib ve deksametazon tedavisini amiloidoz ve monoklonal gamopati tablolarında planlanan süreye
benzer olarak altı kür uyguladık. İzlemde hastanın renal fonksiyonlarında
düzelme veya hemodiyaliz ihtiyacında azalma saptanmaması sebebiyle
böbrek tutulumu açısından tedaviye yanıtsız bir vaka olarak kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: hafif zincir depo hastalığı, plazma hücre hastalıkları,
proteinüri,
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PS-059
Yoğun bakımda takip edilen hastada ilaca bağlı tekrarlayan akut
böbrek hasarı
İlhan Kılıç, Sedat Üstündağ, İlhan Kurultak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
GİRİŞ: İlaç toksisitesi, akut böbrek hasarı (ABH) nın önde gelen nedenlerinden biridir. İlaca bağlı nefrotoksisite vazokonstrüksiyon, değişen glomerül
içi hemodinami, direkt tubüler toksisite, kristal tübülopatisi, interstisyel nefrit ve trombotik mikroanjiyopati mekanizmaları ile ortaya çıkabilir. Yoğun
bakım ünitelerinde takip edilen hastalara çoklu ilaç tedavileri uygulanır ve
bu nedenle ABH görülme oranı daha fazladır. Uygun önlemlerle toksisite
engellenebileceğinden, kritik hastalıkları bulunan yoğun bakım hastalarında
ilaçlar iyi bir planlama ile uygulanmalıdır. Burada, yoğun bakımdaki takibi
sırasında ertapeneme bağlı gelişen ABH düzelme aşamasındayken, bir başka nefrotoksik ajan olan kontrast madde verilmesi ile yeniden ABH gelişen
bir olgu sunulmaktadır.
OLGU: 54 yaşında, 17 yıldır hipertansiyon ve sekiz yıldır diyabetes mellitus
tanıları olan, yedi yıl önce rektum adenokanseri nedeniyle opere edildikten
sonra kemoradyoterapi alan, iki yıl önce penis adenokanseri nedeniyle kemoterapi uygulanan erkek hasta 10 gün önce ateş yüksekliği, titreme ve
genel durum bozukluğu ile yoğun bakım ünitesinde takibe alınmış. Klebsiella pneumonia’ya bağlı ürosepsis tanısı konan hastaya ertapenem antibiyoterapisi başlanmış. Ertapeneme bağlı akut böbrek hasarı gelişen hastada
üre: 350 mg/dl, kreatinin: 7.7 mg/dl’ye kadar yükselmiş. Ertapenemin kesilerek meropenem’e geçilmesi ve uygun hidrasyonun sağlanması ile nefron
fonksiyonları düzelmeye başlamış. Bu sırada, gelişen sol alt kadran ağrısı
nedeniyle mezenter iskemiden şüphelenilerek iv. kontrastlı batın tomografi
çekilmiş. Sonrasında kontrast nefropati gelişen hastada oligüri gelişmesi,
serum üre: 350 mg/dl’ye ve kreatinin: 6 mg/dl‘ye yükselmesi nedeniyle hemodiyaliz (HD) tedavisine başlandı. Beş kez HD uygulanan hastanın sıkı
hemodinamik takibi, uygun sıvı ve N-asetilsistein (iv, 2X600 mg) tedavisi
düzenlendi. Poliüri gelişen hastada HD ihtiyacı ortadan kalktı. Hastanın laboratuvar bulgu ve klinik uygulamalarının seyri grafikte gösterilmiştir.
TARTIŞMA: İlaca bağlı ABH, yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla karşılaşılan,
diyaliz ihtiyacı gelişmesine neden olacak kadar şiddetli seyredebilen bir hastalıktır. Yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalar, çoklu klinik sorunları nedeniyle çoğu kez çoklu ilaç tedavisi altındadırlar. Bu ilaçların önemli
bir kısmı nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardır. Yoğun bakım ünitelerinde
hastaların hemodinamik ve sıvı dengesinin sıkı takibi, varsa kullanılan ilaca
yönelik spesifik koruyucu önlemlerin alınması ile ABH ve ilişkili morbi-mortalite önemli ölçüde azaltılabilir. Kesin endikasyon olmadan nefrotaksik ajan
başlanmaması ve mümkün olan en kısa sürede nefrotoksik ajanın kesilmesi başarıyı arttırabilir. Olgumuzda, ABH’nın düzelme aşamasında basit
hidrasyon önlemi dahi alınmadan kontrast madde verilmesi ikinci kez ABH
gelişimini kolaylaştırmıştır. Her ünitenin koruyucu önlem protokolleri oluşturarak uygulaması daha az hastada ABH gelişmesi ile sonuçlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: nefrotoksisite, ilaç, akut böbrek hasarı, diyaliz
Tekrarlayan akut böbrek hasarı takibinde serum kreatinin eğrisi

18

ULUSAL

HİPERTANSİYON
VE BöBREK KONGRESİ
HASTALIKLARI

PS-061
Gastrointestinal stromal tümör olan bir hastada Sunitinib tedavisi
sırasında gelişen nefrotik sendrom tablosu

Erkan Şengül1, Didem Eroğlu2, Fulya Dörtbaş3, Esra Yeşilyurt2, Emre

Necmi Eren1, Sema Işık2, Sibel Gökçay Bek3, Yasin Eryılmaz1, Betül

Dönmez2, Zeki Aydın4, Orhan Yücel1
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
2
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Kocaeli
3
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği,
Kocaeli
4
Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
1

GİRİŞ: Sjögren sendromu sıklıkla ağız ve göz kuruluğu şikayetleri ile ortaya
çıkmaktadır. Böbreklerde tubulointerstisyel nefrit ve distal renal tubuler asidoza (dRTA) neden olmakla birlikte, Sjögren sendromunun dRTA’ya bağlı
ciddi hipokalemik paralizi ile ortaya çıkması sık görülen bir durum değildir.
Burada, hipokalemik paralizi ile ortaya çıkan Sjögren sendromlu bir olgu
sunulmuştur.
OLGU: 44 yaşında bir bayan hasta bir haftadan beri devam eden ve giderek
artan her iki kol ve bacaklarda güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Sigara ve alkol kullanmıyordu. Fizik muayenede genel durumu iyi, bilinci açıktı. Kan basıncı 80/50 mmHg, kalp hızı
84/dk ve ateş 36.5 C idi. Her dört ekstremitede 3/5 kas gücü kaybı vardı.
Elektrokardiyografide T dalgalarında düzleşme izlendi. Laboratuar incelemesinde üre: 44 mg/dl, kreatinin: 0.76 mg/dl, sodyum: 145 mEq/L, potasyum: 1.9 mEq/L, klor: 125 mEq/L, kalsiyum: 8.7 mg/dl, fosfor: 1.9 mg/dl,
magnezyum: 3 mg/dl, ürik asit: 2.8 mg/dl idi. Serum anyon gap normaldi (6
mEq/L). Kan gazında pH:7.24, bikarbonat:13.4 mEq/L, PCO2:27.5 mmHg,
PO2:109 mmHg saptandı. Hastanın yapılan tetkikleri normal anyon açıklı
hipokalemik hiperkloremik metabolik asidoz ile uyumlu idi. Diğer normal
anyon açıklı metabolik asidoz nedenleri dışlandığı için hastada RTA olabileceği düşünüldü. Bakılan idrarda pH:6.5 idi ve idrar anyon açığı pozitifti (59
mEq/L). Bu bulgular hastada dRTA olduğunu destekliyordu. Göz kuruluğu
tarif eden hastada Schirmer testi negatif idi. Ağız kuruluğu olan hastanın
tükrük bezlerinin ultrasonografik incelemesinde bilateral submandibular
bez parankimi heterojen izlendi. Minör tükrük bezi biyopsi kesitlerinde bir
duktus çevresinde minimal (50 lenfositten az) lenfoid hücre infiltrasyonu izlendi, Chisholm ve Mason sınıflamasına göre grade 1 olarak değerlendirildi.
Tükrük bezi sintigrafisinde her iki parotiste ve her iki submandibular tükrük
bezinde azalmış ekstraksiyon fonksiyonu izlendi. Serolojik belirteçlerin incelemesinde anti-nükleer antikor (titre:1/320), anti-SSA/Ro ve anti-SSB/La
pozitif tespit edildi. Hastanın klinik ve laboratuar bulguları sistemik lupus
eritematozis (SLE), romatoid artrit, primer biliyer siroz gibi sekonder Sjögren sendromu nedenlerinin tanı kriterlerini tam olarak karşılamadı.Tedavide
parenteral potasyum ve bikarbonat verildi. Primer Sjögren sendromu olarak kabul edilen hastanın devam tedavisi oral potasyum sitrat, potasyum
bikarbonat, hidroksiklorokin, azathioprin ve prednizolon olarak düzenlendi.
Sonuç olarak; hipokalemik paralizi ve dRTA ile başvuran hastalarda etyolojide Sjögren sendromu göz önüne alınmalıdır.

Kalender Gönüllü1, Itır Yeğenağa1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
1

GİRİŞ: Sunitinib, gastrointestinal stromal tümör (GIST) tedavisinde kullanılan tirozin kinaz reseptör inhibitörleri (TKRİ) grubundan bir ilaçtır. Sunitinib
tedavisine bağlı hipertansiyon, proteinüri, trombotik mikroanjiyopati, akut
ya da kronik böbrek hasarı gibi yan etkiler bildirilmiştir. Bilgimiz dahilinde
ülkemizden sunitinib ve sorafenib kullanan bir hastada nefrotik sendrom
tablosu rapor edilmiştir. Burada GİST tanısıyla izlenen ve sunitinib tedavisi
almakta iken nefrotik sendrom gelişen bir olgu sunulmuştur.

POSTER BİLDİRİLER

PS-060
Distal Renal Tubüler Asidoza bağlı Hipokalemik Paralizi Gelişimi ile
Ortaya Çıkan Primer Sjögren sendromu: Olgu Sunumu

OLGU: GIST nedeni ile takip edilen 72 yaşında erkek hasta, ayaklarda şişlik
şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yaklaşık 3 yıl önce pankreas kaynaklı
GIST tanısı konulmuş, whipple operasyonu yapılmış ve sonrasında imatinib
400 mg/gün tedavisi başlanmıştır. Bu sırada bakılan serum kreatinin (sCr):
1.01 mg/dl olarak saptanmıştır. Altı ay kadar sonra ise karaciğerde metastaz saptanması üzerine imatinib tedavisi kesilip sunitinib 37,5 mg/gün
başlanmıştır. Hasta sunitinib tedavisinin 30. ayında idi. Eşzamanlı başka bir
nefrotoksik ajan kullanımı ve DM, konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığı
ve hipotansiyon öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde kan basıncı: 180/100
mmHg ve pretibiyal ödemi mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde: sCr: 2.63
mg/dl, kan üre nitrojen (BUN): 34 mg/dl, total protein 4.3 g/dL, ve albümin 2.48 g/dL, proteinürisi 6027 mg/gün olarak saptandı. Hastaya nefrotik
sendrom ön tanısıyla böbrek biyopsisi yapıldı. Işık mikroskobik incelemesi
fokal segmental glomerüloskleroz ile uyumlu olarak rapor edildi. Sunitinib
tedavisi kesilerek ramipril 10 mg/gün başlandı. Hastanın son kontrolünde
sCr: 1.91 mg/dl; serum albümin: 4.1 gr/dl; proteinürisi ise 1998 mg/gün
olarak tespit edildi.
SONUÇ: Sunitinib ile ilişkili olarak HT, proteinüri, böbrek fonksiyon kaybı
bildirilmiş olsa da nefrotik sendrom az sayıda hastada bildirilmiştir. Sunitinib ya da diğer TKRİ başlanmadan önce hastalarda proteinüri olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Bu ilaçları kullanan hastalarda düzenli kan basıncı takibi
yapılmalı ve proteinüri gelişimi açısından takip edilmelidirler. Sunulan olguda olduğu gibi bu hastalarda, tedavinin geç döneminde dahi nefrotik sendrom gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastaların takibinde
onkolog ve nefrolog işbirliğinin önemli olduğu kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: GİST, nefrotik sendrom, sunitinib

Anahtar Kelimeler: hipokalemi, normal anyon açıklı metabolik asidoz,
Sjögren sendromu
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PS-062
Kresentik IgA nefropatisinde plazmaferez tedavisinin yeri?
Necmi Eren1, Galip Egemen Atar2, Yasin Eryılmaz1, Betül Kalender
Gönüllü1, Itır Yeğenağa1
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Yusuf Ziya Şener1, Tolga Yıldırım3, Ömer Karadağ2, Yunus Erdem3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
1

GİRİŞ: IgA nefropatisi ülkemizde primer glomerülonefritler arasında %17.2
oranıyla 3. sırada yer almaktadır. Yirmi yılllık süre sonunda hastaların yaklaşık %25’de son dönem böbrek hastalığı (SDBH) gelişmektedir. Kresentik
formların tedavisinde immünsüpresif tedavi tartışmasız olarak uygulanmakta iken, plazmaferez uygulanması konusunda genel bir görüş birliği
yoktur. Burada sunulan benzer iki kresentik IgA nefropatili olguda plazmaferez tedavisinin yeri tartışılmaya çalışılmıştır.

GİRİŞ: Takayasu arteriti, genç-orta yaş kadınlarda sık görülen bir büyük damar vaskülitidir. Takayasu arteritinde hipertansiyon; aortada azalmış kompliyans, baroreseptörlerde duyarlılık azalması ve renal arter stenozu sonucu
ortaya çıkabilir. Atipik yaş başlangıçlı, diyastolik komponenti ön planda olan
hipertansiyon vakalarında sekonder nedenlerin araştırılması önemlidir. Bu
poster sunumunda hipertansiyon nedeni ile Takayasu arteriti tanısı alan bir
vakayı prezente ettik.

Olgu 1: Yirmialtı yaşında erkek hasta ayaklarda ve yüzde şişlik şikayeti ile
nisan 2015 tarihinde kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede: kan basıncı
120/75 mmHg, akciğer bazallerinde bilateral solunum seslerinde azalma,
pretibial bilateral 2+ ödem saptandı. Özgeçmişinde ilaç kullanımı ve kronik
hastalık öyküsü yoktu. Hastanın böbrek biyopsisisinde: ışık mikroskopik
(IM) incelemede 15 glomerülün 7’de kresent oluşumu ve immün fluoresan
(İF) incelemede 2+ mezengial IgA birikimi saptandı. Oxford sınıflamasına
göre M0,E0,S1,T0 olarak değerlendirildi. Kresentik IgA nefropatisi tanısı
konuldu ve pulse steroid (0,5 gr/gün, 3 gün süreyle) ve siklofosfamid (750
mg/ay, 6 ay süreyle) tedavisi verildi. Tedaviye yanıtsız olarak değerlendirilen hastaya 3 ay süreyle mikofenolat mofetil (MMF) tedavisi de verildi ancak
tedaviye yanıtsız olarak değerlendirildi. Hastanın immünsüpresif tedavisi
kesildi ve preempitive renal transplantasyonu planlanmaktadır.

OLGU: Bilinen dahili hastalığı olmayan 28 yaşındaki kadın hasta; 1 aydır
mevcut baş ağrısı nedeni ile ölçülen kan basıncı değerinin 190/110 mmHg
çıkması üzerine Nefroloji polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde yüksek kan basıncı (180/90) dışında patolojik bulgu saptanmadı. Kollar arasında kan basıncı farkı izlenmedi. Hastanın ambulatuar kan basıncı monitörizasyonunda genel ölçümlerde 132/85 mmHg, gece ölçümlerinde 109/69
mmHg, gündüz ölçümlerinde 139/90 mmHg ortalama değerleri saptandı.
Hastaya perindopril 5 mg ve amlodipin 5 mg başlandı. Hastanın <30 yaş altında başlayan, diyastolik komponenti belirgin ve evre 3 hipertansif değerlerinin olması nedeni ile sekonder nedenlerin araştırılmasına karar verildi. İlaç
kullanımı ve ailede hipertansiyon öyküsü olmadığı öğrenildi. EKO tetkikinde
koarktasyon, sol ventrikül hipertrofisi bulgularına rastlanmadı. Hipertansif
retinopati saptanmadı. Renal arter doppler USG’sinde infrarenal aortanın
ince kalibrasyonda olduğu ve bifurkasyon bölgesinde dilate olduğu; sol renal arterde stenoz tespit edildi. Renal BT anjiyografisinde infrarenal aortada
incelme, bilateal iliyak arterlerde oklüzyon ve duvar kalınlaşması, inferior
mezenterik arter çıkışında anlamlı darlık izlendi. Adrenal bezlerde patoloji
saptanmadı. Hastaya girişimsel radyoloji tarafından sol renal artere PTCA
ve stent implantasyonu işlemleri uygulandı. PTCA sonrası evde tansiyon
takibine göre amloidipin kesildi. Perindopril 1x5 mg ile tansiyon değerleri
kontrol altında seyreden hasta Romatoloji’ye vaskülit açısından yönlendirildi. Toraks ve boyun BT anjiyografisinde bilateral karotisler, sol subklaviyen
ve sol vertebral arter orjininde duvar kalınlaşması tespit edildi. Takayasu
arteriti tanısıyla hastaya pulse steroidi takiben 1 mg/kg prednisolon, azatiyopyrin, aspirin ve klopidogrel başlandı. Hasta kan basıncı takibi perindopril
1x5 mg ile hedef aralıkta izlenmeye devam edilmektedir.

Olgu 2: Otuziki yaşında kadın hasta, 10 yıl önce IgA nefropatisi tanısı almış.
Hasta takipsiz iken ekim 2014 tarihinde gebeliğinin 26. haftasında HT, proteinüri gelişmesi nedeniyle preeklampsi kabul edilerek gebelik sonlandırılmış. Hasta kliniğimize yüz ve ayaklarda şişlik, halsizlik şikayeti ile başvurdu.
Fizik muayenede: kan basıncı 150/85 mm/Hg, pretibiyal bilateral 3+ ödem
saptandı. Hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Işık mikroskopik incelemede 4
glomerülün 2’de kresent saptandı ve İF incelemede: mezengial 2+ diffüz
global IgA birikimi saptandı. Oxford klasifikasyonuna göre M0,E0,S1,T0
olarak değerlendirildi. Kresentik IgA nefropatisi olarak kabul edilen hastaya
pulse steroid (3 gün 0,5 gr/gün), siklofosfamid 750 mg/ay (3 ay süreyle)
tedavisi verildi. Toplam 10 seans plazmaferez tedavisi yapıldı. Siklofosfamid tedavisi sonrası hastaya idame tedavi olarak mikofenolat mofetil 2x500
mg/gün başlandı, steriod tedavisi tedrici olarak azaltılarak kesildi. Her iki
olgunun laboratuar incelemeleri tabloda belirtilmiştir.
SONUÇ: Ciddi proteinüri, HT, hiperürisemi gibi klinik faktörlerin yanında
böbrek biyopsisinde tubuler atrofi, interstisyel fibrozis ve kresent izlenmesi kötü prognoz işareti olarak kabul edilmektedir. Bu iki olgu göz önüne
alındığında, kresentik IgA nefropati hastalarında immünsüpresif tedavinin
yanında plazmaferez tedavisinin rutin olarak uygulanması konusunda randomize-kontrollü çalışma yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ig A nefropatisi, kresent, plazmaferez
Tablo. Hastaların ilk ve son başvurudaki laboratuvar bulguları
Olgu 1

Olgu 2

İlk başvuru Son başvuru İlk başvuru Son başvuru
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PS-063
Hipertansiyon ile Prezente Olan Takayasu Arteriti Vakası

Üre (mg/dl)

86

133

77

56

Serum kreatinin (mg/dl)

2.3

5.14

2.77

1.1

Ürik asit (mg/dl)

6.8

6.7

10.5

7.0

Total protein (gr/dl)

4.8

6.9

5.2

6.2

Albümin (gr/dl)

2.66

4.4

2.54

4.17

Hemoglobin (gr/dl)

11.3

13.4

9.8

11.1

Proteinüri (mg/gün)

1686

4522

7186

823

TARTIŞMA: Takayasu arteriti; özellikle aorta ve dallarını olmak üzere büyük
arterleri tutan bir büyük damar vaskülitidir. Genç-orta yaş kadınlarda sık
görülmekte olup konstitüsyonel semptomlar, kollar arasında nabız ve kan
basıncı farkı, inferioar aorta ve renal arter tutulumuna sekonder kladikasyo
ve renovasküler hipertansiyon gibi manifestasyonlarla prezente olabilir. 30
yaş altında başlayan ve diyastolik kompnenti hakim olan hipertansiyon vakalarında sekonder nedenlerin araştırılması gerekmekte olup özellikle gençorta yaş hipertansif kadınlarda Takayasu arteriti de akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Takayasu arteriti, sekonder hipertansiyon, renal arter
stenozu
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dalı, Bursa

2

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

3

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, Bursa

4

Renal arter stenozu (RAS) sekonder hipertansiyonun en sık nedenleri arasında yer almaktadır. Hipertansiyon ve iskemik nefropatinin gelişiminde
RAS’ın etkisi tanımlanmıştır. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan
hipertansif hastalarda RAS prevelansı %1-10 arasında izlenmektedir. RAS’ı
olan SDBY hastalarının ortalama yaşam süresi 27 ay olup, 5 yıllık sağkalım %12 civarındadır. Hastalığın tanısında renal anjiografi altın standarttır.
Çalışmamızda DSA (Digital Subtraksiyon Anjiyografisi) ile RAS tanısı konulan 53 hasta (10 medikal, 43 girişimsel işlem yapılan) değerlendirilmişti.
Hastaların izlem süreleri medikal tedavi alanlarda 15(3-84) ay, girişimsel
tedavi alanlarda 12(1-96) aydı (p=0.583). Medikal tedavi alanlarda ortalama yaş 56 (19-74), girişimsel tedavi alanlarda 60 (15-77) yıldı (p=0.955).
Tedavi başlangıcı ile karşılaştırıldığında girişimsel tedavi alanlarda, medikal tedavi alanlara göre diyastolik hipertansiyonda ortalama %12.5 azalma
gözlenirken (p=0.040), eGFR de ortalama %5.94 artış tespit edilmişti. Son
dönem yapılan birçok çalışmada RAS olanlarda medikal ve girişimsel tedavi
arasında sağkalım açısından anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Tedavi
tercihinde hastanın klinik, laboratuar ve kişisel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, renal arter
stenozu

PS-065
Hemodiyaliz ile Renal Replasman Tedavisi Yapılan Osteogenesis
İmperfektalı Olgu
Cuma Bülent Gül, Serdar Kahvecioğlu, Deniz Aksu, Arzu Arda
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Nefroloji Kliniği
GİRİŞ: Osteogenezis imperfekta (OI), konnektif dokunun heterojen genetik bir hastalığı olup fenotipi değişkenlik göstermektedir. Tanı klinik ve aile
anamnezi ile konulmaktadır.
VAKA: On iki yaşına kadar hiçbir şikayeti olmayan hastanın, düşük enerjili
bir travma sonrası pelvik ve femoral kırıkları olmuş. Hastaya bu dönemde
OI tanısı konmuş. Aynı dönemde agenezik böbrek saptanmış. Hastaya bifosfanat başlanmış daha sonra da hastanın multipl kırıkları olmaya devam
etmiş ve skolyozu gelişmiş. Büyüme gelişme geriliği ile ciddi deformiteleri
oluşmuş. Hastanın skolyozunun ilerlemesi ile nörojen mesane gelişmiş.
Bu şekilde takipten çıkan hasta nefes darlığı ile yoğun bakıma yatırılmış
burada son dönem renal yetmezlik saptanan hasta tarafımıza yönlendirildi. Otuz yaşında olan hastanın boyu 60 cm. vücut ağırlığı 30 kg. Ölçüldü.
Operasyon öyküleri ve deformitesi sebebiyle periton diyalizi uygulanamadı.
Transplant vericisi yoktu. Multipl kırıkları nedeniyle extremite deformiteleri
olan hastaya arteriyovenöz fistül açılacak damar yolu bulunamadı. Hastaya
hemodiyaliz kateteri takılarak hemodiyaliz tedavisi başlandı. Hastanın hemodiyalizi haftada iki gün, 1-1,2 m2 high flux membranlar ile, 1.50 kalsiyumlu diyalizat kullanılarak yapılmakta. Son Kt/V (üre): 2.5, bulantı-kusma,
kaşıntısı yok. Giriş BUN:86, Cr:6,6 Çıkış: BUN: 6, Cr: 0,9. Hastanın günlük
idrar miktarı 750-1000 cc civarında. PTH:1544, Ca: 6 mg/dL, P:4.5 mg/dL

POSTER BİLDİRİLER

PS-064
Renal Arter Stenozu: Tek Merkez Deneyimi
Yavuz Ayar1, Alparslan Ersoy1, Gökhan Ocakoğlu2, Muhammet Mustafa
Suveran3, Çağatay Ak3, Muhammet Rıdvan Gömleksiz3, Coşkun Özer
Demirtaş3, Aybüke Muti3, Onur Elbasan3, Mustafa Güllülü1, Mahmut
Yavuz1, Kamil Dilek1, Emre Ökeer4
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Kliniği, Bursa

TARTIŞMA: OI’nın genetik defektlerin değişkenliği sonucu görülen yirmiye
yakın tipi mevcuttur. Tip I OI en yaygın görülen ve en ılımlı seyirli formudur.
Normal boy veya ılımlı boy kısalığı mevcuttur. OI’nın en ciddi formu tip
III’tür, etkilenen bireylerde yüzlerce fraktür, boy kısalığı, progresif deformiteler ve ciddi skolyoz mevcuttur. OI’nın diğer tipleri şiddeti ve klinik bulguları ile tip I ile tip III arası spektrumda seyredebilir. OI’da tedavinin amacı
fraktürleri azaltmak, fraktürlere bağlı gelişebilecek ağrı ve deformiteleri
önlemektir. Tedavide bisfosfonatlar yaygın olarak kullanılmakla birlikte teriparatid, denosumab OI’nın çeşitli tiplerinde kullanılmışır. Teriparatid kemik
formasyonunu uyarması nedeniyle OI’da tedavi seçeneği olarak karşımıza
çıkmakta ve tedavide etkin olduğu görülmektedir. Bizim vakamızda klinik
olarak tip III olarak değerlendirildi. Hastaya bifosfanat başlanamadı. Ancak
immobil olduğundan hemodiyaliz tedavisi başladığından bu yana hastada
yeni bir kırık gelişmedi. Literatürü tarandığımızda OI olup hemodiyalize giren sadece iki vaka olduğunu gördük. Bunlardan birisi obstrüktif üropatiye
diğeri de membranöz glomerulonefrite sekonder son dönem böbrek yetmezliği olmuşlardı. Vakamızda nörojenik mesaneye ve buna bağlı obstrüktif
üropatiye sekonder son dönem böbrek yetmezliği olduğu düşünüldü. Şiddetli OI olgularda hastamızda olduğu gibi deformiteler sonucu gelişebilecek
renal problemler açısından dikkatli olunması gerektiği ve takiplerinde renal
fonksiyonların değerlendirilmesinin önemini vurgulamayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Osteogenesis imperfecta, hemodiyaliz, renal yetmezlik
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PS-066
Hemodiyaliz Uygulanan Hastada İlaca Bağlı Bülloz Pemfigoid
Nil Su Kodal, Mehmet Murat Zerey, Alper Topal, Kübra Saçar, İlhan
Kurultak, Sedat Üstündağ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Büllöz Pemfigoid (BP) en sık görülen kazanılmış otoimmün büllöz
hastalıktır. 60 yaşın üzerindekilerde daha sıktır. Lezyonlar en sık kıvrım bölgelerinde, ekstremitelerde ve oral mukozada bulunur, tipik olarak kaşıntılı,
ürtikeryal plaklarla ve düzensiz sınırlı geniş subepidermal büllerle karakterizedir.
OLGU: Fokal segmental glomerülo skleroza bağlı son dönem kronik böbrek
hastalığı nedeniyle sürekli ayaktan periton diyalizine başlanan 34 yaşındaki
erkek hastaya dört yıl önce kadaverik renal transplantasyon uygulanmış.
İki yıl önce kronik rejeksiyon gelişmesi sonrası hastaya hemodiyaliz tedavisi uygulanmaya başlanmış. Bir hafta önce, üst solunum yolu enfeksiyonu
bulguları ile özel bir hastaneye başvuran hastaya amoksisilin/klavulonik asit
ve non-steroid anti-inflamatuar tedavi verilmiş. Birkaç gün içinde ağızda
yaralar ve yutma güçlüğü gelişmesi ile polikliniğimize başvuran hasta yatırıldı. Hastanın uvula, epiglot ve yumuşak damağında düzensiz sınırlı vezikülo-büllöz, bazıları hemorajik, kaşıntılı lezyonlar saptandı (Şekil). Farenks
hiperemik bulundu. Yatışının ikinci gününden itibaren sağ uyluk medialinde
başlayan daha sonra üç gün içinde diğer ekstremitelere, sırta ve gövdeye
yayılan bülloz lezyonlar gelişti (Şekil). Sol uyluk medialindeki lezyonlardan
alınan cilt biyopsisi büllöz pemfigoid olarak değerlendirildi. Etken ajan olabileceği düşünülen Amoksisilin/klavulonik asit ve non-steroid anti-inflamatuar ajan kesildi. Lezyonların ilerleme eğilimi göstermesi nedeniyle oral
0,5 mg/kg/gün metilprednizolon tedavisi başlandı. Kaşıntısı gerileyen, yeni
lezyon oluşmayan hastada, mevcut lezyonlar iki hafta içinde azalarak kayboldu. Sonraki bir ay içinde kortikosteroid tedavi azaltılarak kesildi.
TARTIŞMA: Bülloz Pemfigoid, anti-hemidesmozom antikorları aracılığı ile
gelişen tip 2 hipersensitive reaksiyonudur. En sık idiopatik olarak gelişse
de; ülseratif kolit, multipl skleroz gibi çeşitli hastalıklar, ultraviyole ışına
maruziyet, radyoterapi ve ilaçlar hastalığı tetikleyebilir. Büllöz Pemfigoide
en sık yol açan ilaçlar furosemid, kaptopril, penisilin türevi antibiyotikler
ve non-steroid anti-inflamatuar ajanlardır. İlaç kullanımı sonrası gelişen
olgularda lezyonlar genellikle ajan kesildikten sonra geriler. Ağır olgularda, kortikosteroid, gerekirse azatiopurin, dirençli vakalarda IVIG, rituximab
kullanılabilmektedir. İlaç kullanımı sonrasında bülloz lezyonları gelişen hastalarda Bülloz Pemfigoid akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Bülloz Pemfigoid, İlaç Toksisitesi, Hemodiyaliz
Hastanın ağız mukozası ve cilt lezyonları

PS-067
Böbrek Nakli Sonrası Görülen Hiperürisemi ve Kardiyovasküler Risk
Faktörleri ile İlişkisi
Siren Sezer1, Emre Tutal1, Zeynep Bal1, Mehtap Erkmen1, Mehmet
Haberal2
1
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Başkent Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Hiperürisemi böbrek nakli sonrası karşımıza sık çıkmaktadır ve greft
fonksiyonu üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada, hiperürisemi ve kardiyovasküler sistemin geleneksel olmayan risk faktörlerinden
sayılan ileri glikasyon son ürünlerinin (AGE), fibroblast büyüme faktörü-23
(FGF-23) ve Klotho arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.
METOD: Çalışmaya 100 hasta (28 kadın, 39.2 ± 11.2 yaş) dahil edildi. Laboratuar değerlerine ek olarak her hasta için Klotho, FGF-23 ve AGE değerleri
çalışıldı. Hastalar ürik asit değerlerine göre 2 gruba ayrıldı: Hiperürisemik
grup (≥ 6 mg/dL, n: 50) ve kontrol grubu (n:50).
SONUÇLAR: Hiperürisemik grubun serum CRP [5.7 (7) karşın 4.5 (4),
p:0.009], AGE [1.6 (3.5) karşın 0.6 (0.9), p:0.0001] ve FGF-23 [71.6 (187)
karşın 43 (36), p: 0.008] değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı
yüksek iken Klotho [0.5(0.9) karşın 1.1 (4.7), p0.0001] değerleri anlamlı düşük olarak bulundu. Ürik asit değeri, serum CRP (r:0.237, p:0.018),
FGF-23 (r:0.352, p:0.0001) ve AGE (r: 0.481, p:0.0001) değerleri ile pozitif
ve Klotho değeri ile negatif korele idi (r: -0.364, p:0.0001). Hiperürisemik
hastalar daha düşük kreatinin klerensine sahipti (53.8 ± 23.1 karşın 80.6
± 23.7 mL/dak). Lineer regresyon analizine göre AGE ve FGF-23 değerleri
ürik asit değerinin belirleyicisi olarak bulundu (p: 0.0001, 0.012 sırası ile).
TARTIŞMA: Böbrek nakilli hastalarda, hiperürisemi azalmış Klotho; artmış
FGF-23 ve AGE seviyeleri ile ilişkilidir. Bu ilişki bu hasta grubunda kardiyovasküler risk açısından bir belirteç olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli,kardiyovasküler hastalık, ürik asit,
PS-068
Böbrek Nakilli Hastalarda Alkalen Fosfataz Greft Ömrünün ve Yüksek
Nabız Dalga Hızının Bir Göstergesi Olabilir mi?
Siren Sezer1, Emre Tutal1, Zeynep Bal1, Bahar Gürlek Demirci1, Mehmet
Haberal2
1
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Başkent Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Alkalen fosfataz(ALP) kemik döngüsünün bir belirtecidir. Son veriler ALP’nin aynı zamanda kalsifikasyonun ve dolayısıyla aterosklerozun da
bir göstergesi olabileceğini düşündürtmektedir. Bu çalışmada, ALP değerleri ile renal rezistif indeks (RRİ) ve nabız dalga hızı (NDH) arasındaki ilişkiyi
ortaya koymayı amaçladık.
METOD: 160 böbrek nakilli hasta (55 yaş, 42 kadın, nakil sonrası ortalama
süre 52 ay) çalışmaya dahil edildi. Her hastanın NDH ve dopler ultrasonografi ile RRİ değerleri ölçüldü. Hastalar nakil sonrası birinci yıl ALP değerlerine göre iki gruba ayrıldı: Grup 1 ALP ≥ 120 U/mL (n:42) ve Grup 2 ALP<
120 U/mL (n: 118).
SONUÇLAR: Gruplar arasında demografik, ilaç kullanımı, birinci yıl kreatinin, kalsiyum, fosfor, CaXP, paratiroid hormon ve kreatinin klerensi değerleri açısından fark yoktu. Grup 1’deki hastaların hem RRİ değerleri (0.71 ±
0.06 karşın 0.67 ± 0.08, p: 0.022) hem de NDH ölçümleri (8.6 ± 2.4 karşın
6.8 ± 1.3, p: 0.003) Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. 3 yıllık izlem sonrası Grup 1’deki hastaların hem kreatinin (p: 0.03) hem
de glomerüler filtrasyon oranlarının (p: 0.02)diğer gruba göre istatistiksel
anlamlı düşük olduğu bulundu.
TARTIŞMA: Nakil sonrası yüksek ALP değerleri hem ateroskleroz hem de
yüksek RRİ değerleri ile ilişkili bulunmuştur. ALP değeri yeni prognostik
belirteç olarak uzun dönem takipte kullanılabileceği ve özellikle > 120 IU/L
olan hastaların renal greft disfonksiyonu açısından risk taşıyabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: alkalen fosfataz, böbrek nakli, nabız dalga hızı
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Tablo – 1: Olgunun karboplatin tedavisi öncesi, karboplatin tedavisi sonrası ve taburculuk sırasındaki laboratuar değerleri

GİRİŞ:Sisplatin iyi bilinen nefrotoksik antineoplastik bir ilaçtır;kullanımında
sıklıkla hipomagnezemi ve böbrek foksiyon bozukluğuna yol açar.Karboplatin bir sisplatin analoğu olmasına rağmen,daha az sıklıkta nefrotoksisite ve hipomagnezemiye neden olmaktadır. Sisplatin nadir olarak
hipomagnezemi,hipokalsiüri ile birlikte metabolik alkaloza yol açarak
Gitelman Sendromu(GS)’a benzer bir tabloya da yol açabilir.Sisplatine bağlı gelişen bu sendroma Gitelman benzeri sendrom (Gitelman-like
Sendrom=GLS)adı verilir. Karboplatin kullanımı ile GLS gelişimi ile ilgili
literatürde olgu yoktur.
Kliniğimize halsizlik,yaygın kas ağrısı,kollar ve bacaklarda seyirme,kramp,
halsizlik şikayetleri ile başvuran bir olguda karboplatin kullanım sonrası gelişen GLS saptadık;karboplatinin akciğer, over gibi solid organ tümürlerinde
sık kullanımından dolayı irdelemeyi uygun gördük.
OLGU: Altmış yaş erkek hasta,6 ay önce skuamöz hücreli akciğer kanseri
tanısı almış. Sonuncusu bir ay önce olmak üzere iki kür karboplatinli kemoterapi uygulanmış. Yaygın kas ağrısı,halsizlik, kollarda seyirme şikayetleri
ile başvurdu. FM’de patolojik bulgu yok. EKG’de düzeltilmiş QT 45 msn. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografisinde yaygın metastaz vardı. Karaciğer,
tiroid fonksiyon testleri ve koagülasyon testleri normal. Hepatit markerları
negatif.İdrar sedimenti normal.Olgunun kümülatif karboplatin dozu 1250
mg/m²’dir. Olgunun laboratuar değerleri tablo-1’de izlenmektedir.Tedavide
sodyum, magnezyum, potasyum replasmanı ile spironolakton verildi.
TARTIŞMA:Sisplatin kullanımında böbrek fonksiyon bozukluğu ve hipomagnezemi iyi bilinen bir yan etkidir.Sisplatinin nefrotoksisite mekanizması çok açık değildir.Karboplatin, kimyaca sisplatine karboksisiklobutan
eklenmesiyle oluşmuştur. Karboplatinin antineoplastik aktivitesi sisplatine
benzer. DNA ya çapraz bağlanarak DNA sentezini inhibe eder. Karboplatin
plazma proteinlerine bağlanma ve çözünürlük bakımından sisplatine göre
daha stabildir. Plazma proteinlerine daha yavaş bağlanır. Buna ek olarak
karboplatin renal tubüler sekresyona uğramaz. Bu nedenle daha az nefrotoksik etkiye sahiptir. Sisplatinin NKBT geninde hasara yol açmasının sonucu GLS geliştiği düşünülmektedir. Literatürde sisplatin tedavisi sonrası GLS
gelişen 14 olgu sunulmuştur. Buna karşılık literatürde karboplatin kullanımı
sonrası GLS bildirilmemiştir.Kliniğimize başvuran olgunun kemoterapi öncesi laboratuvar değerlerinin normal olması,karboplatin tedavisinden sonra
hipomagnezemi, hiponatremi, hipopotasemi, idrarda artmış sodyum ve
potasyum atılımı, hipokalsiüri, sodyum klorüre dirençli metabolik alkaloz
saptanması ve karboplatin dışında bu klinik tabloyu izah edecek bir ilaç olmaması nedeniyle olguda karboplatine bağlı GLS düşündük.

Karboplatin
tedavisi
öncesi

Karboplatin
tedavisi sonrası

Taburculuk
sırasındaki

BUN (mg/dL)

10

12

17

Kreatinin (mg/dL)

0,7

0,8

0,6

ALT (IU/L)

6

7

7

AST (IU/L)

10

11

11

Albümin (gr/dL)

3,4

3,1

3

Sodyum (mEq/L)

142

130

134

Potasyum (mEq/L)

4,5

3

3,7

Kalsiyum (mg/dL)

8,7

8,6

8,7

Magnezyum (mg/dL)

2

1

1,45

pH

7,36

7,52

7,46

CHO3 (mmol/L)

23

30,7

28

PCO2 (mmHg)

36

41

38

Ca (24 saatlik idrarda, mg/
dL))

-

50

-

Spot idrarda Sodyum
(mmol/L)

-

55

-

Spot idrarda Potasyum/Kreatinin oranı (mEq/ gr kreatinin)

-

30

-

Spot idrarda Klor (mmol/L)

-

50

-

Plazma renin
aktivitesi(yatarak, mg/mL/
saat)

-

5,22

-

Kortizol (ug/dL)

-

22

-

ACTH (pg/mL)

-

15

-

Lökosit (K/uL)

7,03

8,1

5,64

HB (gr/dL)

11

8

8,7

HCT (%)

34,1

27,8

27

Trombosit (K/uL)

235

153

255

CRP (mg/dL, 0-0,5)

-

7

Prokalsitonin (ng/mL)

-

0,11

POSTER BİLDİRİLER

PS-069
Karboplatin Tedavisi Sonrası Gitelman Benzeri Sendrom Gelişen Olgu
Sunumu
Funda Müşerref Türkmen1, Süleyman Baş1, Mehmet Fehi̇m Doğru1,
Günışıl Yalçın2, Can Sevinç3
1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul
2
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

SONUÇ: Karboplatin,sisplatin gibi hipomagnezemi ve nefrotoksisite dışında, nadir de olsa distal tubuluslar üzerinde hasara neden olarak GLS yol
açabilir. GS saptanan hastalarda anamnezde sisplatin yanında karboplatin
kullanımı da sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Gitelman benzeri sendrom, hipomagnezemi, karboplatin, nefrotoksisite,
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PS-070
Hemodiyaliz Hastalarında Kognitif Disfonksiyonun Saat Çizme Testi
İle Değerlendirlmesi
Demet Yıldız1, Abdülmecit Yıldız2, Meral Seferoğlu1, Nilüfer
Büyükkoyuncu1, Kasım Kılıç1, Aygül Güneş1, Bülent Gül3, Serdar
Kahvecioğlu3, Deniz Sığırlı4
1
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,
Bursa
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D, Bursa
3
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nefroloji Kliniği,
Bursa
4
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A. B.D, Bursa
AMAÇ: Hemodiyaliz hastalarında sık görülebilen ve tanı almakta zorlanılan
kognitif disfonksiyonun kolay uygulanabilir bir test olan kısa mental muayene (Mini Mental State Examination:MMSE) ve saat çizme testi (SÇT) ile
değerlendirmeyi amaçladık
MATERYAL VE METOD: Çalışmamıza Bursa yüksek İhtisas EAH Nefroloji
Kliniğinde ve özel diyaliz merkezlerinde takip olan 266 (% 88,37) diyaliz
hastası, 35 (% 11,63) sağlıklı kontrol yer almaktadır. Hastalar bir nöroloji
uzmanı tarafınca değerlendirilip, kısa mental muayene (Mini Mental State
Examination:MMSE) ve saat çizme testi (SÇT) uygulandı. Hastaların MMSE
ve SÇT skorları kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontrol gurubunun yaş, cinsiyet, diyabet ve sigara
kullanımı açısından benzerdi. HT görülme oranı diyaliz grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. MMSE ve S1, S2, S3, S4 başarı oranları kontrol
grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. MMSE de değerlendirilen yönelim,
dikkat ve lisan modalitelerinde hemodiyaliz grubunda kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu gözlendi.
Saat toplam puanı ile CA arasında (r=0,217; p=0,023), yönelim puanı kreatin arasından (r=0,379; p=0,023), KH puanı ile albümin arasında (r=0,229;
p=0,016), lisan puanı ile kreatin arasında (r=0,261; p=0,005) ve lisan ile
demir arasında (r=0,198; p=0,035) pozitif yönde anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. KH puanı ile üre arasında (r= -0,184; p=0,047) ve hatırlama puanı ile üre arasında (r=-0,194; p=0,037)negatif yönde anlamlı korelasyonlar
bulunmuştur.Diyaliz grubunda eritropotein alan ve almayanlar karşılaştırıldığında iki grup arasında SMMT toplam puanı ve alt puanları ile saat toplam
puanı bakımından iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
SONUÇ: Hemodiyaliz grubunda MMSE ve SÇT kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük performansta olması bu hastalardaki kognitif performansların yakın takip edilmesi gerektiğini; eritropoetin kullanan hastalarda
kognitif performansların kullanmayanlar ile benzer olması eritropoetin kullanımının kognitif süreçlerde bir katkısı olmadığını, kayıt hafızası ve hatırlama puanları ile üre arasındaki negatif yönde anlamlı korelasyonlar saptanması üre ile bellek arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz,saat çizme testi, kognitif disfonksiyon
Saat çizme testi ve SMMT’ nin kontrol grubu ile karşılaştırılması
Değişken

Kontrol

Diyaliz

p-değeri

SMMT

29(26-30)

27(10-30)

<0.001

S1

34 (97,14)

113(81,88)

0.046

S2

33 (94,29)

79 (60,31)

<0.001

S3

35 (100)

95 (72,52)

<0.001

S4

34 (97,14)

66 (47,83)

<0.001

Saat total

4 (2-4)

3 (0-4)

<0.001

SMMT:Standardize mini mental test
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PS-071
Bonzai Kullanımına Bağlı Miyoglobinürik Akut Böbrek Yetmezliği
Kübra Saçar Kübüç, Sedat Üstündağ, Alper Topal, İlhan Kılıç, İlhan
Kurultak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Sentetik kannabinoidlerden bonzai’nin 15-30 yaş arası grupta kullanımı artış göstermektedir. En sık görülen yan etkileri davranış bozuklukları,
ajitasyon, deliryum ve psikozdur. Aşırı kullanım durumlarında ağır kas hasarı ile rabdomiyolize bağlı akut miyoglobinurik böbrek yetmezliği (MABY)
gelişebilir, çoklu organ yetmezlikleri ile yaşam kaybına yol açabilir.
OLGU: Beş yıldır düzensiz şekilde sentetik uyuşturucu maddeler kullanmakta olan 26 yaşındaki erkek hasta, dört gün önce tam hatırlamadığı dozda
bonzai kullanmış. Sonrasında, iki gün önce başlayan giderek artan bulantı,
kusma, halsizlik, ajitasyon, yaygın kas ağrısı şikayetleri gelişen hasta acil
servise başvurmuş. Kan basıncı 110/78 mmHg, nabız 86 dk/ritmik bulunan
hastanın serumda üre: 73 mg/dl, kreatinin: 4.3 mg/dl, kreatin kinaz (CK):
12081 U/L, LDH: 333 U/L, AST: 35 U/L, ALT: 24 U/L, sodyum: 139 mmol/L,
potasyum: 4.9 mmol/L, fosfat 5.8 mg/dl olarak saptandı. Taze idrar sediment incelemesinde (+1) proteinüri, nadir hyalin silendir, nadir lökosit izlendi. Renal USG’de sağ böbrek 122x53x29 mm ve sol böbrek 126x57x28
mm boyutlarında; parankim ve sinüs ekoları doğal bulundu. Rabdomiyolize
bağlı MABY tanısı konan hastaya, litresinde 50 mEq sodyum bikarbonat
içeren izotonik NaCl solüsyonu, idrar pH’sı 6.5’un üzerinde olacak şekilde
intravenöz yolla uygulanmaya başlandı. Hastanın sıvı-elektrolit dengesi sıkı
kontrol edildi. Serum kreatinin değeri ikinci gün 1.4 mg/dl, üçüncü gün 0.8
mg/dl’ye; CK değeri ikinci gün 6400 U/L’ye, üçüncü gün 2800 U/L’ye geriledi. İdrar miktarı birinci gün 900 cc iken üçüncü gün 2500 cc’ye yükseldi.
Uygun hidrasyon ve yatak istirahatinden oluşan destek tedavi sonrasında
dördüncü gün üre: 26 mg/dl, kreatinin: 0.73 mg/dl olan hasta kendi isteği
ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Sentetik kannabinoidler bir solventte çözüldükten sonra kurutulmuş bitki yapraklarına püskürtülmektedir. Bu amaçla, önceleri bonzai
yaprakları kullanılmış olduğu için bu adı aldığı düşünülmektedir. Ürünün
içine çok sayıda ve farklı maddeler eklenebilir bu nedenle içerik, etki/yan etkiler üründen ürüne önemli farklılıklar gösterir. Diğer nöroleptiklerle birlikte
veya aşırı dozda kullanılması durumunda rabdomyolizis, kas hasarının ağır
olduğu durumlarda ise olgumuza benzer şekilde MABY gelişebilir. Erken
tanı ve yatak istirahati, tüm nefrotoksik ajanların kesilmesi, idrarı alkalinize
etmek için uygun dozda bikarbonatlı izotonik serum uygulaması ile tubül
hasarı sınırlanıp, diyaliz ihtiyacı ve yaşam tehtidi ortadan kaldırılabilir. Toplumsal bazda etkili önlemler alınarak, sentetik kannabinoidlere kolay ulaşılmasının ve kullanımının yaygınlaşmasının önüne geçilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Bonzai, Rabdomiyoliz, Akut böbrek yetmezliği
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Dirençli hipertansiyon (HT), biri diüretik olmak üzere üç farklı ilaçla kan
basıncının kontrol edilememesi olarak tanımlanır. Sıklığı %3 ile %29 arasında değişir. Dirençli HT prognozu, şişmanlık, diyabet ve kronik böbrek
hastalığı gibi kardiyovasküler risk faktörlerinden dolayı kötüdür. Dirençli
hipertansiyonu olan hastalar sol ventrikül hipertrofisi, karotis intima-mediya kalınlığında artma, karotiste plak oluşumu, retinopati ve albuminüri gibi
uç organ hasarları açısından, kan basıncı kolaylıkla kontrol altına alınabilen
hastalara göre daha fazla risk altındadırlar. Bu hastalarda ayrıca, diyabet
(DM), kronik böbrek yetersizliği (KBY) ve obstrüktif uyku apnesi (OSAS)
daha sık görülür.
Dirençli HT tedavisi; yalancı direncin dışlanması, HT’ye katkıda bulunan
faktörlerin ve/veya sekonder HT sebeplerinin belirlenmesi ve düzeltilmesi,
yaşam tarzı değişikliklerinin uygulanması ve etkili çoklu ilaç kullanımından
ibarettir. Sekonder nedenler, hiperaldosteronizm, obstrüktif uyku apne
sendromu, kronik böbrek hastalığı, renal arter darlığı, Cushing sendromu
ve feokromasitomadır.
Dirençli HT tedavisinde, sistematik olarak üçlü veya dörtlü ilaç kombinasyonlarıyla ilgili veriler yetersiz olduğundan, ilaç önerileri ampirik olarak
yapılır. Ancak, çalışmalar, standart tedaviye spironolakton ilavesiyle kan
basıncının önemli oranda düştüğünü göstermektedir.
Çalışmaya Erbaa devlet hastanesine gelen 196 hipertansiyon hastası alındı.
Hastalar kullandıkları tansiyon ilaçlarına göre gruplandı.Hastaların yas ortalaması 66 idi. 196 hastanın 25 inde (%12,7) dirençli hipertansiyon saptandı.
Dirençli hipertansiyonu olan hastalar en az 3, en fazla 5 adet antihipertansif
ilaç kullanıyordu. Çalışmamızın sonuçları diğer çalışmalar ile benzerdi.
Sonuç olarak klinisyenlerin ayırıcı tanıda dirençli hipertansiyonu da gözönünde bulundurmaları gerektiğini ve dirençli hipertansiyonun azınsanamayacak kadar sık oldugunu gördük
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, Erbaa, sekonder

PS-073
Periton Diyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu ve İlişkili
Faktörler
Nilüfer Büyükkoyuncu1, Demet Yıldız1, Serdar Kahvecioğlu2, Ahmet
Kasım Kılıç1, Fatih Tufan4, Abdülmecit Yıldız3
1
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,
Bursa,Türkiye
2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Bursa,Türkiye
3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D, Bursa,Türkiye
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PS-072
Bir ilçemizde dirençli hipertansiyon sıklığı
Fatih Mehmet Çilingir1, Manolya Gökrem2
1
Bafra devlet hastanesi, İç hastalıkları, Samsun
2
Samsun eğitim ve araştırma hastanesi, İç hastalıkları, Samsun

GİRİŞ: HBS (Huzursuz bacak sendromu) prevelansı normal populasyonda %0.1-15 arasında değişirken, uzun dönem diyaliz hastalarında bu oran
%6.6-%62’ye kadar çıkabilmektedir. Bu çalışmada periton diyaliz (PD) hastalarındaki HBS sıklığının saptanması ve bu tabloya eşlik eden depresyon,
anksiyete, uykusuzluk gibi ilişkili faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.
MATERYEL ve METOD: 69 periton diyaliz hastasına karşılık kontrol grubu
böbrek fonksiyon testleri normal olan 43 sağlıklı kişiden oluşuyordu. Demansı ve bilinç bulanıklığı olan kişiler çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara
HBS tanısı uluslar arası HBS çalışma grubu tarafından tanımlanan tanı kritelerine göre kondu. Hastalarda depresyon varlığını araştırmak için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı; total 63 puan üzerinden 9 puan depresyon
açısından anlamlı kabul edildi. Gündüz aşırı uykululuğunu değerlendirmek
için Epworth Skalası kullanıldı. Bu skalaya göre 0-10 puan alanlar normal;
10-12 puan alanlar sınırda; 12-24 puan alanlar anormal kabul edildi. Uykusuzluk derecesini saptamak amacıyla Uykusuzluk Şiddeti İndeksi (UŞİ)(8)
kullanıldı. Bu skalaya göre 0-7 puan klinik olarak önemsiz düzeyde uykusuzluk; 8-14 uykusuzluk alt eşiği; 15-21 orta düzeyde uykusuzluk; 22-28
şiddetli uykusuzluk olarak kabul edildi.
SONUÇLAR: Hastaların ortalama yaşı periton grubunda 46.86, kontrol
grubunda 46.84’dü. Erkek/kadın oranı periton grubunda 35/34; kontrol
grubunda 15/28 ‘di. HBS periton grubunda daha sık görülme eğilimi gösterse de aradaki fark anlamlı değildi. Her iki guruptada BDÖ ve UŞİ skorları benzerdi. UŞİ’ye göre uykusuzluk alt eşiği ve orta düzeyde uykusuzluk
sonuçları da benzerdi. En azından eşik altı insomniyi belirleyen faktörlere
lojistik regersyon ile bakıldığında yüksek depresyon skoru tek bağımsız
faktör olarak bulundu. Ayrıca PD grubunda olma da ilişkili olma eğiliminde
bulunda ancak sonuç sınırda anlamsızdı. HBS de ilişkili olma eğiliminde
ancak sonuç anlamlı bulunmadı. Uykusuzluk şiddeti indeksi toplam puanını
arttıran faktörler araştırıldığında HBS varlığı ve beck depresyon puanı bağımsız faktörler olark bulundu. HBS’yi belirleyen faktörleri lojistik regresyon
ile incelendiğinde bu faktörler arasından yalnız insomni ciddiyet skoru HBS
varlığı ile ilişkili bulundu.
TARTIŞMA: PD hastalarında HBS ve insomni kontrol grubundan daha sık
olma eğiliminde, ancak bunlar anlamlı düzeyde değil. Regresyon analizi sonuçlarına göre insomniyi belirleyen ana faktörler depresyon ve HBS olarak
saptandı. PD grubunda olmak da en azından eşik altı insomni açısından
sınırda anlamsız bir risk faktörü olarak bulundu. HBS ise yalnız insomni
ile ilişkili olarak görüldü. Bu hastaların yaşam kalitelerinin düzeltilmesinde
depresyon, HBS ve insomniye yönelik tedavilerin fayda sağlayacağı düşüncesindeydiz.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, Huzursuz Bacak Sendromu, Depresyon
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PS-074
Relationship Between İnflammation, Cardiac Functions and
Asymmetric Dimethylarginine in Polycystic Kidney Disease
İbrahim Doğan1, Şakir Altuner2, Serdar Kahvecioğlu3, Ahmet Hünük2,
Barış Eser1
1
Hitit Üniverstesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği
3
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
BACKGROUND: Most deaths in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) are attributable to cardiovascular disease (CVD). The relationship between serum asymmetric dimethylarginine (ADMA) and CVD
have been investigated. We have aimed to search the relationship between serum ADMA, atherosclerosis, inflammation and cardiac functions in
ADPKD.
Patients and METHODS: Fifty seven ADPKD patients and 23 healthy control subjects were enrolled. Carotid artery intima-media thickness (CIMT)
and echocardiographic measurements were performed. ADMA, inflammatory markers Absolute Neutrophil Count /Absolute Lymphocyte Count
(ANR/(ALR), echocardiographic findings and CIMT values were compared
between the groups. The correlation analyses were performed.
RESULTS: ADMA levels were lower in patients compared to controls
[10106 ng/L (2010-60000) vs 20161 ng/L (2902-60000), P=0,006]. CIMT
was 0.6 mm (0,4 - 1,5) in the patient group, 0.6 mm (0,4 - 1,0) in the control group (P>0,05). In the patient group, left ventricular mass (LVM), left
ventricular mass indexi (LVMI), left atrial diameter (LAD) and left ventricular end-diastolic diameter (LVEDD) was higher (P<0,001, P<0,001, P<0,05,
P<0,01). ANR /ALR was 2,0 (0,96-13) in the patient group and 1,6 (0,816,06) in the control group (P<0,01). Serum ADMA levels were negatively
correlated with CIMT and LAD (P<0,05, P<0.001).
CONCLUSION: Serum ADMA levels were determined more less in ADPKD
patients. LVM and LVMI were significantly higher in the patients. CIMT in
patients and control groups were similar. However, a marker of inflammation accepted ANR/ALR were found higher in patients. Additional studies
are required to determine whether that influence atherosclerosis and inflammation of ADMA in early stage ADPKD patients.
Anahtar Kelimeler: Asymmetric Dimethylarginine, Atherosclerosis,
Inflammation, Carotid artery intima-media thickness, cardiac functions,
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.

Comparison of variables between patient and control groups
Variables

Patients (n= 57)

Controls (n= 23)

P

Sex( F/M )

31/ 26

12 / 11

0.857

Age ( year)

45.68± 14.32

46.52 ± 6.28

0.717

BMI ( kg/m² )

27.60± 4.8

26.4± 3.6

0.200

SBP (mmHg)**

140( 90-200 )

110 ( 80-130 )

<
0.001

DBP (mmHg)**

80( 60-100)

70 ( 50-80 )

<
0.001

Hemoglobin (gr/dl )*

13.2±1.4

14.1±4.1

0.010

ANR/ALR**

2,0 ( 0,96-13 )

1,6 ( 0,81-6,06 )

0,002

Glucose (mg/dl)**

93 ( 64-182 )

84 ( 65-107 )

0,020

BUN (mg/dl )**

15,9 ( 8,40-60,8 )

12,8 ( 6,40-45,5 )

0,016

Creatinine ( mg/dl )**

1,03 ( 0,67-2,88 )

0,87 ( 0,59-1,26 )

0,001

Albumin ( g/dl )*

4.36±0.27

4.21±0.18

0.017

Calcium ( mg/dl )*

9.2±0.4

9.3±0.3

0.564

Phosphorus( mg/dl )

3,19 ( 2,20-5,94 )

3.4 ( 2.43-4,30 )

0,466

Uric acid ( mg/dl )

5,02 ( 2,20-10,50 )

4,94 ( 2,85-7,40 )

0,236

LDL (mg/dl )

123.2±39.2

121±25.6

0,861

Cholesterol (mg/dl)

189 ( 114-291 )

198 ( 128-247 )

0,537

HDL ( mg/dl )

44 ( 25-80 )

42 ( 28-71 )

0,509

Trigyliserides( mg/dl )

123 ( 31-500 )

94 ( 32-259 )

0,496

PTH (pg/ml)

79 ( 6,2-363 )

47 (25-163 )

0,003

CRP ( mg/dl )

3,19 ( 0,80-32,8 )

3,30 ( 3,10-14,60 )

0,283

Ferritin ( ng/ml )

45 ( 2,9-366 )

42 ( 4,2-280 )

0,718

ADMA(ng/l)

10106(201060000)

20161 (290260000)

0,006

CIMT ( mm )

0,6 ( 0,4-1,5 )

0,6 ( 0,4-1,0 )

0,463

LVM ( gr )

215.5±55.8

157±38.5

<0,001

LVMI (gr/m²)

115.8±25.1

89.8±21.5

<0,001

EF ( % )

65 ( 50-87 )

65 ( 59-89 )

0,228

LAD ( cm )

3,7 ( 2,7-4,4 )

3,4 ( 2,7-3,7 )

0,023

LVEDD ( cm )

4,9 ( 4,0-5,6 )

4,6 ( 3,6-5,5 )

0,009

LVESD ( cm )

2.75±0.39

2.63±0.39

0.208

ADMA; Asymmetric dimethyl-arginine, ANR/ALR;Absolute Neutrophil Count /
Absolute Lymphocyte Count, BMI: Bady Mass Index, BUN;Blood Urea Nitrogen, CIMT; Carotid Intima-Media Thickness, Crcl; creatinine clearance, CRP;
C-Reactive Protein, DKB; Diastolic Blood Pressure, EF; Ejection Fraction, HDL;
High Density Lipoprotein, LAD; Left Atrial Diameter, LDL;Low Density Lipoprotein, LVEDD;Left Ventricular End-Diastolic Diameter, LVESD; Left Ventricular EndSystolic Diameter, LVM;,Left Ventricular Mass, LVMI;Left Ventricular Mass Index,
PTH; Parathyroid hormone, SKB;Systolic Blood Pressure.

82

18

ULUSAL

HİPERTANSİYON
VE BöBREK KONGRESİ
HASTALIKLARI

GİRİŞ: SDBY(Son dönem böbrek yetmezliği) hastalarında ağrı nedenlerinin
bir kısmının nöropatik ağrıdan kaynaklandığı gösterilmiştir. Biz çalışmamızda nörolojik muayene, nöropatik ağrı için 4 soru(DN4) sorgu formu, Visüel
Analogue Skala (VAS) skalası, vibrasyon ve basınç algometresi kullanarak
hastaları birçok farklı metotla değerlendirip ve ağrı değerlendirmesinde kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir, hastaya zararı olmayan bir alet olan basınç
algometresi ile diğer muayene yöntemlerini karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 110 hemodiyaliz hastası ile 30 sağlıklı
gönüllüden oluşan 140 kişi alındı.. Hastalar bir nöroloji uzmanı tarafından
nöropatik ağrı açısından değerlendirildi ve nörolojik muayenenleri yapıldı.
Alt ekstremitelerinde derin duyu değerlendirilmesi diapozon aleti ile yapıldı.
Hastaların ağrı değerlendirilmesinde Nöropatik Ağrı için 4 soru (DN4) sorgu formu uygulandı. 10 toplam puandan 4’ün üzerinde alınması nöropatik
ağrı varlığını gösterir. Ağrının şiddetini ölçmek amacıyla, VAS kullanıldı.
Ağrı değerlendirmesinde ayrıca basınç algometresi kullanıldı
SONUÇLAR: Vibrasyon sağ, vibrasyon sol, MTFE sağ ve MTFE sol algometre ölçümleri hasta grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü
(Tablo-1).Hasta grupta yapılan MTFE sağ ve MTFE sol ile diğer değişkenler
arasındaki korelasyon analizinde hastalarda, MTFE sağ ölçümü ile Fe (r=0,233; p=0,023), sağ vibrasyon (r=-0,235; p=0,018) ve sol vibrasyon (r=0,260; p=0,008) arasında ters yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. MTFE
sağ ölçümü ile kalsiyum değeri (r= -0,257; p=0,011), sağ vibrasyon (r=0,230; p=0,020) ve sol vibrasyon (r= -0,223; p=0,024) arasında ters yönde
anlamlı ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Algometre ve vibrasyon ölçümleri, DN4 sorgu formu ve VAS skoruyla beraber uygulandığında gerek ağrının şiddeti, gerekse
de ağrının ayırıcı tanısı açısından oldukça etkin, kolay uygulanabilir ve hızlı
yöntemlerdir. Bu yöntemlerin günlük pratikte kulltyanılması diyaliz hastalarında nöropatik ağrı tanısının daha erken konmasını sağlar. Ağrı yönetimini
ilk basamağı olan tanı aşamasının hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması hastanın tedavisin erken başlanmasına, hayat kalitesinde iyileşmeye yardımcı
olacaktır. Çalışmamız diyaliz hastalarında nöropatik ağrı üzerine planlanmış
ve DN4 sorgu formu, algometre ve vibrasyon ölçümünün beraber kullanıldığı ilk çalışmadır. Diyaliz hastalarında önemli bir problem olan ağrı yakınması üzerine daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz,nöropatik ağrı, Algometri
Hasta ve kontrol grupları arasında vibrasyon ve algometre ölçümlerinin
karşılaştırması
Hasta (n=110)

Kontrol (n=30)

p değeri

Vibrasyon sağ

5 (0-16)

13 (12-17)

<0,001

Vibrasyon sol

5 (0-20)

13 (12-17)

<0,001

MTFE sağ

11 (0-14)

13 (13-14)

<0,001

MTFE sol

11 (0-14)

13 (13-14)

<0,001

MTFE: Metatarsofalangial eklemden ölçülen Algometri değeri

PS-076
Huzursuz Bacağı Olan Hemodiyaliz Hastalarında Epikardiyal
Yağ Kalınlığının Nötofil Lenfosit Ve Trombosit Lenfosit Oranı İle
Karşılaştırılması
Demet Yıldız1, Ali Emül3, Meral Seferoğlu1, Abdülmecit Yıldız4, Aygül
Güneş1, Bülent Gül2, Serdar Kahvecioğlu2, Kasım Kılıç1, Nilüfer
Büyükkoyuncu1
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BURSA
2
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PS-075
Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Algometre ile
Nöropatik Ağrının Değerlendirilmesi
Meral Seferoğlu1, Demet Yıldız1, Aygül Güneş1, Abdülmecit Yıldız4,
Nilüfer Büyükkoyuncu1, Bülent Gül2, Serdar Kahvecioğlu2, Deniz Sığırlı3
1
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,
Bursa
2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Bursa
3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A. B.D, Bursa
4
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D, Bursa

Amaç: Huzursuz Bacağı (RLS: Restless Leg Syndrome) olan ve olmayan
hemodiyaliz hastaları ile sağlıklı kontrol grubu arasında inflamasyon belirteçleri olarak kabul edilen epikardiyal yağ doku (EYD) kalınlığı ile Nötrofil/
lenfosit oranı (NEU/LY), Trombosit/lenfosit oranı (PLT /LY ) arasındaki ilişkiyi incelemek.
Materyal ve metot: Çalışmamıza Bursa yüksek İhtisas EAH Nefroloji Kliniğinde ve özel diyaliz merkezlerinde hemodiyaliz tedavisi gören hastalar
nöroloji doktoru tarafınca değerlendirildi. Hemodiyaliz tedavisi gören hastalardan 23 RLS olan hasta ile RLS olmayan 28 hasta sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldı. Hemogramda nörofil/ lenfosit, trombosit /lenfosit ve RBC değerleri ile hasta grubunda üre kreatin, Ekt/v, alb, demir, ferritin, hb, Ca, PTH,
değerleri incelendi. Tüm hastalarda Trans Torasik Ekokardiyografi (TTE) ile
EYD perikardiyal fat, diyastolik çap, sistolik çap, diyastolik TA(arteryel tansiyon), sistolik TA ölçüldü. RLS grubunda RLS şiddet indeksi kullanıldı ve
ekokardiyografi değerlendirmesi ile biyokimyasal parametreler arasındaki
korelasyon değerlendirildi. Eritropoetin kullanımının RLS şiddeti üzerine
etkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada yer alan 82 birimin 45’i (% 54,88) kadın 37’si (%
45,12) erkekti. Perikardiyal fat, Diyastolik çap ve NEU/LY#oranı bakımından
üç grup arasında anlamlı fark bulunmuştur.
Perikardiyal fat değerleri üç grup arasında ikili olarak karşılaştırıldığında,
kontrol grubu ile HD grubu (p<0,001) ve kontrol grubu ile HD+RLS grubu
(p=0,043) arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Diyastolik çap değerleri üç grup arasında ikili olarak karşılaştırıldığında,
kontrol grubu ile HD grubu (p<0,001) ve kontrol grubu ile HD+RLS grubu
(p<0,001) arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
NEU/LY#oranı üç grup arasında ikili olarak karşılaştırıldığında, kontrol grubu ile HD grubu (p=0,001) ve kontrol grubu ile HD+RLS grubu (p=0,046)
arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.Diyaliz hastalarında
(n=28) diyabet olanlar ve olmayanlar arasında diyastolik çap bakımından
anlamlı fark bulunmuştur (p=0,004) (Tablo-2).
HD+RLS hastalarında, RLS şiddet indeksi ile perikardiyal fat, PLT/LY oranı,
NEU/LY oranı, RBC, Ekt/v, üre, kreatinin, alb, demir, ferritin, hb, CA, PTH,
WBC, RDW, MCV, diyastolik çap, sistolik çap, diyastolik ta, sistolik ta, BMI
arasında anlamlı korelasyon bulunmazken; fosfor ile arasında pozitif yönde
anlamlı korelasyon bulunmuştur (r=0,436; p=0,043).
Tartışma ve Sonuç: RLS patogenezinde inflamasyonun yeri açısından değerlendirdiğimizde RLS grubunda RLS olmayan hemodiyaliz hastalarına
göre hemogram ve EKO değerlendirmesinde bir fark saptanmamıştır. Hemodiyaliz grubunda inflamasyon belirteçleri olarak kabul edilen Perikardiyal
fat, Diyastolik çap ve PLT/LY oranı kontrol grubuna göre anlamlı yüksek
olması bu hastaların inflamasyonla ilişkili süreçlere daha yatkın olduğu ve
hastaların bu yönden takip edilmesi gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz,huzursuz bacak sendromu, inflamasyon
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PS-077
Renal tubuler asidozun neden olduğu ciddi hipokalemi ve solunum
sıkıntısı ile başvuran hasta
Necmi Eren1, Hayati Arvas2, Sibel Gökçay Bek3, Galip Egemen Atar2,
Yasin Eryılmaz1, Betül Kalender Gönüllü1, Itır Yeğenağa1
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Devlet Hastanesi, Nefroloji Servisi, Kocaeli

PS-078
Hemodiyaliz Hastalarında Yaş İlişkili Beslenme, Hidrasyon Ve
Arteriyel Sertlik Ölçümleri Açısından Farklılıklar
Zeynep Bal1, Bahar Gürlek Demirci1, Rüya Özelsancak2, Gültekin
Gençtoy3, Öznur Kal4, Emre Tutal1, Siren Sezer1
1
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana
3
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Alanya
4
Başkent Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ: Sjögren sendromu (SS), ağız kuruluğu, keratokonjuktivit ve sialoadenit ile karakterize kronik inflamatuvar otoimmün bir hastalıktır. Böbrek
tutulumu, tubulo-interstisyel nefrit ve/veya renal tubuler asidoz (RTA) şeklindedir ve hastaların yaklaşık %25’de görülebilmektedir. Nadiren uzamış ve
ciddi hipokalemi, solunum kaslarında paraliziye neden olarak ciddi solunum
sıkıntısına neden olabilmektedir. Burada solunum sıkıntısı ile başvuran, ciddi hipokalemi, RTA tespit edilen ve SS tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.

AMAÇ: Her geçen gün diyalize alınan yaşlı hasta sayısı artmaktadır. Özellikle
bu grupta, sıvı aşırı yüklenmesi ve malnütrisyon ciddi bir problem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Faz açısı (FA), hipervolemi ve malnütrisyon açısından son dönemde kullanışlı bir ölçüm olarak kabul görmektedir. Bu çalışmada yaşlı ve genç hastaları hidrasyon durumu, malnütrisyon ve nabız dalga hızı ölçümü arasındaki farklılıklar açısından değerlendirmeyi amaçladık.

OLGU: Yirmiyedi yaşında kadın hasta halsizlik, güçsüzlük ve solunum sıkıntısı ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünden 2 aydır devam eden halsizlik,
yorgunluk yakınmalarının olduğu öğrenildi. Sistem sorgusunda gözde batma hissi, son bir yıldır ağızda kuruluk hissi, konuşurken su içme ihtiyacı
olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde: kan basıncı 110/70 mmHg, solunum
dakika sayısı 30, solunum sistemi muayenesinde takipnesi, sırasıyla bilateral üst ve alt ekstremitelerde, 3/5 ve 4/5 kuvvet kaybı saptandı. Laboratuvar
tetkiklerinde: serum K: 1.64 mEq/L, Ca: 8.3 mg/dl; P: 0.7 mg/dl; CRP: 0.13
mg/dl; Hb: 14.1 gr/dl; LDH: 145 IU/ml; arter kan gazında pH: 7.24; pO2: 57
mmHg; pCO2: 18 mmHg; HCO3-: 11.8 mmol/L; anyon açığı: 16 mmol/L,
tam idrar tetkikinde pH: 6.5; 24 saatlik idrar örneğinde (volüm: 10000
ml): proteinüri 810 mg; Na: 770 mmol/gün; K: 138 mmol/gün; Ca: 1000
mg/gün; P: 2180 mg/gün olduğu saptandı. Otoantikor tetkiklerinden ANA
granüler 2(+), Anti-SSA 2(+), Anti-SSB 2(+), Anti-Ro52 2(+) olarak tespit
edildi. Schirmer testi pozitif olarak saptandı. Tükrük bezi sintigrafisinde: sol
parotiste normal ekstraksiyon ve ekskresyon fonksiyonu, sağ parotiste ve
her iki submandibular tükürük bezinde azalmış ekstraksiyon ve ekskresyon fonksiyonu izlendi. Tükrük bezi biyopsisi yapıldı: Sjögren sendromu
ile uyumlu değerlendirildi. Böbrek biyopsisinde: 16 glomerülün 1’de global
skleroz, diğer glomerüllerde hafif mezangiyal matriks artışı, tubulointerstisyel nefrit olarak değerlendirildi. Hastada bu bulgularla hem distal hemde
proksimal RTA’un ve nefrojenik diyabetes insipitusun eşlik ettiği Sjögren
sendromu düşünüldü. Potasyum ve fosfor replasmanı sonrası hastanın solunum sıkıntısı düzeldi. Elektrolitleri normale döndü. Hidroksiklorokin ve 1
mg/kg/gün dozunda metilprednisolon başlandı. Steroid dozu tedrici olarak
azaltıldı.
SONUÇ: Sjögren sendromu hastalarında %25’e varan oranda distal RTA
görülse de çoğu asemptomatiktir. SS olan hastaların RTA’a bağlı hipokalemi ve ciddi solunum sıkıntısı/durması ile ortaya çıkması olgu bildirimleri
şeklinde rapor edilmiştir. Olgumuzda olduğu gibi proksimal RTA da eşlik
etmesi çok nadirdir. Hipokalemi, renal tubuler asidoz saptanan genç kadın
hastalarda, özellikle de ciddi ve uzamış hipokalemiye bağlı solunum kasları
tutulumu ve buna bağlı solunum arresti gelişebileceğinden erken tanı konulması açısından SS gibi otoimmün hastalıklar mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hipokalemi, renal tubuler asidoz, Sjögren sendromu,
tubulointerstisyel nefrit.
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METOD: Bu kesitsel çalışmaya, 426 hemodiyaliz hastası (299 erkek, ortalama yaş 55.6 ±13.8 yıl) dahil edildi. Laboratuar bulgularına ek olarak
tüm hastaların vücut bileşenleri biyoimpedans analizi (BCM, Fresenius) ile
yapıldı. Bu ölçüm ile sistolik ve diyastolik kan basıncı, vücut kütle indeksi,
hücre dışı sıvı (HDS), hücre içi sıvı (HİS), HDS/HİS oranı, kas kütlesi, FA ölçümleri yapıldı. NDH, nabız basıncı, kardiyak indeks ve atım, ögmentasyon
indeksi ve total vasküler direnç Mobil-O-Graph cihazı ile ölçüldü. Hastalar
65 yaş üstü ve altı olarak 2 gruba ayrıldı: grup 1 (<65 yaş [n=322]) ve grup
2 (≥65 yaş [n=104]).
SONUÇLAR: Serum ferritin, paratiroid hormon, alkalen fosfataz, albümin,
diyaliz öncesi kreatinin ve Kt/V değerleri yaşlı hasta grubunda genç gruba
göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0.05). C- reaktif protein
(CRP), lökosit sayımı ve diyaliz sonrası ölçülen üre değerleri yaşlı grupta
genç gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.05). İnterdiyalitik
kilo alımı, kas doku indeksi ve FA ölçümleri yaşlı grupta istatistiksel olarak
anlamlı azalmıştı (p<0.001). FA, serum albümin ve total kolesterol değerleri
ile pozitif korele iken CRP ve beyaz küre sayımı ile negatif korelasyon göstermekteydi (p<0.001 ). Ayrıca yaşlı hasta grubunda NDH ölçümleri genç
gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (9.3 ± 2.1 m/sn karşın 8.2 ±
2.1m/sn, p<0.001).
TARTIŞMA: İnflamasyon, hipervolemi ve malnütrisyon yaşlı diyaliz hastalarında genç hastalara göre daha sık karşımıza çıkmaktadır. Faz açısının, beslenme ve inflamasyon belirteçleri ile yakın ilişkili olduğunu bulduk. Biyoimpedans analizinin özellikle yaşlı hastalar için rutin olarak uygulanmasını ve
bu grubun malnütrisyon, inflamasyon ve kalsifikasyon sendromu açısından
daha yakın izlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel Sertlik, Beslenme, Hemodiyaliz
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Nefrotik sendrom; >3 gr/gün proteinüri, hipoalbuminemi ve hiperlipidemi
birlikteliği ile giden önemli bir böbrek hastalığı nedenidir. Klinik prezentasyonu sıklıkla vücutta yaygın şişlik, nefes darlığı, hiperlipidemi ve hiperkoagulabilitenin tetiklediği tromboembolik olaylarla ortaya çıkmaktadır(1).
Sıklıkla çocukluk çağında, daha az oranda erişkin yaşlarda görülmektedir.
Nefrotik sendromda hiperlipidemiye bağlı etkiler sıklıkla geç dönemlerde
ortaya çıkmakla birlikte nadiren Trigliserid(TG) yüksekliğine bağlı klinik tablolar ortaya çıkabilir. Bu vaka sunumunda lipemik pankreatit ile kliniğimize
başvuran hastanın yapılan tetkikleri sonrasında saptanan FSGS’ye bağlı
nefrotik sendrom olgusunu tartışmayı amaçladık.40 yaşında kadın hasta,
2 gündür olan iştahsızlık, bulantı ve karın ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Karın ağrısı sağ üst kadrana ve sırta yayılan şekilde kolik tarzında idi.
Özgeçmişinde 4 yıldır hipertansiyon ve Tip 2 Diyabet tanısı olduğu, nifedipin 30 mg günde bir kez ve metformin 1000 mg günde iki kez kullandığı öğrenildi. Hastanın amilaz 80 U/L, Lipaz 350 U/L, Trigliserid 1085 mg/dL, saptandı. Hastanın plazma lipaz düzeyinde 10 kattan fazla artış olması üzerine
akut pankreatit düşünüldü ve batın bilgisayarlı tomografi(BT) görüntülemesi yapıldı. Batın BT’de pankreasta hacim artışı, çevre yağlı dokuda kirlenme
ve striasyonlar izlendi. Karın içi diğer organlarda patoloji izlenmedi. Hasta,
kliniğinin düzelmesinin ardından proteinüri ve hiperlipidemi tetkiki için nefroloji kliniğimize nakil alındı. Yapılan tetkiklerinde hipoalbuminemi, 24 saatlik idrarda 7 gr/gün proteinüri ve hiperlipidemisi olması üzerine hastada
nefrotik sendrom düşünüldü. Hastanın yapılan ek tetkiklerinde HbsAg(-),
Anti HbsAg(-), Anti HIV(-), Anti HCV(-) bulundu. İmmunolojik markerlardan
ANA, ANCA, C3 ve C4 düzeyleri normal saptandı. Beden kitle indeksi 26
kg/m2 olan hastanın özgeçmişinde uzun süreli sigara, uyuşturucu madde,
NSAİİ ve bisfosfonat kullanımı olmadığı öğrenildi. Akut pankreatit iyileşmesinin ardından iki hafta beklenen hastaya bu bulgularla birlikte böbrek biyopsisi yapıldı. Böbrek biyopsisinde 8 glomerül izlenmiş olup 2 glomerülde
global skleroz izlenmiş olup kalan birkaç glomerülde fokal segmental skleroz izlendi(resim a). Fokal tübüler atrofi mevcuttu(resim b). İmmunfloresan
incelemede ise IgA(+/-), Igm(+/++), IgG(-), c1q(-), C3(++/++), Fibrinojen(-)
saptandı. (resim c). Bu bulgularla akut lipemik pankreatit tanısıyla yatırdığımız hastada hiperlipideminin nedeni olarak nefrotik sendrom saptandı.
Nefrotik sendrom nedeni araştırıldığında ise primer FSGS saptandı.
Anahtar Kelimeler: Akut lipemik pankreatit, Fokal segmental glomeruloskleroz, Nefrotik sendrom

PS-080
Kardiyak Arrest Sonrası Terapötik Hipotermiye Bağlı Akut Böbrek
Yetmezliği Gelişen Dilate Kardiyomyopati Olgusu
Dilek Kutsal1, Seyhun Kürşat2, Mehmet Bozbay3, Mehmet Eren3
1
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi,Nefroloji Bölümü, İstanbul
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı,Manisa
3
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü,İstanbul
Hipotermi vücut ısısının 35 C altına düşmesi olarak tanımlanır, yaşamı
tehdit eden bir durumdur. Terapötik hipotermi kardiyak arrest sonrası sağ
kalanlarda nörolojik hasarı azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Hipotermi
bazal metabolizmayı ve nöral, hormonal, hematolojik, respiratuar ve kardiyovasküler sistemleri etkiler. Hipotermi uygulanan olguların %40’ından
fazlasında akut böbrek hasarı oluştuğu bildirilmiştir.

POSTER BİLDİRİLER

PS-079
FSGS’nin ilk klinik bulgusu olarak Akut Lipemik Pankreatit
Ezgi Özyol, Faruk Recep Özalp, Semih Gülle, Banu Avcıoğlu, Tuğba
Karadeniz, Emin Taşkıran
İzmir tepecik eğitim ve araştırma hastanesi, iç hastalıkları, İzmir

OLGU: 8 ay önce doğum yapan 35 yaşındaki bayan hasta 2-3 aydır artan
nefes darlığı yakınması ile dış merkeze başvurmuş. Bize başvurmadan 1
hafta önce dilate kardiyomyopati tanısı konularak tedavisinin düzenlendiği, 1 hafta sonra da dekompanse kalp yetmezliği tablosunda hastaneye
başvurduğu öğrenildi. Hastaya, hastanede gelişen ventriküler fibrilasyon
sonrası kardiyak arrest nedeniyle 15 dk CPR yapıldığı ve entübe edilerek,
hipotermi uygulanıp, kalp nakli adayı olarak ventrikül asist device takılması için hastanemize sevk edildiği bilgisi alındı. Hasta yoğun bakıma kabul
edildiğinde entübe, bilinç kapalı, TA:80/60mmHg idi. 24 saat soğutulan
hastanın vücut ısısı 35C altında idi. Glasgow koma skoru 15 olan hastanın
100cc/24 saat’den az idrarı mevcuttu ve rengi çay rengindeydi.Yapılan tetkiklerinde BUN:86, Serum kreatinin:3.28mg/dL, P:13.6mg/dL, Ca:7.9 mg/
dL, K:4.6mg/dL, CK:42670 U/L, LDH:2368 U/L, AST:754IU/L, ALT:437IU/L
Hastanın yapılan Ekokardiyografisinde Ejeksiyon Fraksiyonu:%15-20, kalbin tüm duvarları anterior bazal hipokinetik izlendi. Anürik olan hasta hipervolemi, rhabdomyoliz, hiperfosfatemi nedeniyle yoğun bakım koşullarında
sürekli renal replasman (hemodiafitrasyon) tedavisine alındı. Tedavinin
3.gününde idrar çıkarmaya başlayan hastanın metabolik açıdan da durumu
stabil olup, hemofiltrasyon ihtiyacı ortadan kalktı. Takiplerinde nörolojik bir
sekel veya kalıcı bir böbrek hasarı oluşmayan hasta taburcu olduktan sonra
problemsiz poliklinik kontrollerine gelmeye devam etmektedir.
Kardiyak arrest sonrası yaşayanlarda nörolojik hasarı azaltmak için standart
bir tedavi halini almakta olan terapötik hipotermiye bağlı bazı istenmeyen
yan etkiler ortaya çıkmaktadır. En fazla karşılaşılan sorunlardan biri olan
akut böbrek hasarında uygun ve hızlı tedavi ile mortalite ve morbiditede
azalma sağlanabilir. Vakamız postpartum kalp yetmezliği nedeniyle de sınırlı sıvı tedavisi uygulanmak zorunda kalınan bir hastaydı ve başarılı bir
şekilde kalıcı hasar oluşmadan tedavi edildi.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği, kardiyak arrest,sürekli renal
replasman tedavi,terapötik hipotermi
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PS-081
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Proton Pompa İnhibitörlerinin
Metabolik Asidoz Üzerindeki Etkisi
Mehmet Tuğrul Sezer1, Burcu Meryem Atak2, Salih İnal1, Altuğ Şenol3,
Hikmet Orhan4
1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Isparta
3
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Isparta
4
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıbbi
Bilişim Anabilim Dalı, Isparta
GİRİŞ-AMAÇ: Metabolik asidoz kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Hafif metabolik asidoz uzun dönemde
protein ve kas yıkımına, renal osteodistrofiye sebep olmakta ve KBY hastalarında artmış mortalite ve morbiditeye nedeni olarak kabul edilmektedir.
Bunun yanı sıra, KBY hastalarında dispeptik semptomlarda da artmış bir
prevalans mevcuttur. Bu hastalarda proton pompa inhibitörü (PPI) kullanımı oldukça yaygın olup, uzun dönem güvenilirliği ise halen tartışmalıdır.
Bu çalışmada, evre II-IV KBY hastalarında esomeprozolun asit-baz dengesi
üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
METOD: Çalışmaya 72 adet evre II-IV KBY hastası dahil edilmiştir. Haziran-Aralık 2015 tarihleri arasında yeni dispepsi tanısı konulmuş hastalara
4 hafta boyunca 20 mg esomeprozol tedavisi uygulanmıştır. 18 yaşından
küçük, endoskopik inceleme gerektiren, PPI ve NaHCO3 tedavisi alan, gastrektomi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Tedavisi öncesi ve
dört haftalık esomeprozol tedavisi sonrasında BUN, serum kreatinin, potasyum, venöz pH, pCO2, HCO3 ve idrar pH değerleri çalışılmıştır. Tahmini
glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) MDRD formülü ile hesaplanmıştır. Tüm
grupta median eGFR 40 ml/dk olarak tespit edildi. Hastalar eGFR 40 ml/
dk’nın altı ve 40ml/dk’nın üstü şeklinde iki gruba ayrılarak Yukarda belirtilen parametrelerin ortalama değerleri iki grup arasında karşılaştırıldı. Evre
II-IV KBY hastalarındaki esomeprozol tedavisi öncesi ve sonrası değişiklikler analiz edildi. Ayrıca grup içindeki öncesi ve sonrası arasındaki farklarda
(delta değerleri) iki grup arasında karşılaştırıldı.
SONUÇ: Ortalama hasta yaşı 59.3 ± 13.8 olup hastaların % 18.1’i kadındı.
Ne tüm grupta, ne de eGFR’ye göre 40 ml/dk’nın altındaki ve üstündeki
hasta gruplarında, dört haftalık esomeprezol tedavisi öncesi ve sonrası venöz pH, pCO2, HCO3, idrar pH ölçümlerinde istatistiksel anlamlılığa ulaşan
değişiklik saptanmamıştır. Hastalar KBY evresine göre alt gruplara ayrılarak
(evre II-III-IV şeklinde) tedavi öncesi sonrası farklar (delta değeri) gruplar
arasında karşılaştırıldığında, anlamlı düzeyde farklılık olmadığı görülmüştür.
TARTIŞMA: Bu gözlemsel çalışmada, dispeptik yakınmaları olan Evre II-IV
KBY hastalarında, dört hafta süreyle alınan esomeprozol tedavisinin asitbaz dengesi üzerine olumsuz bir etkiye neden olmadığı gösterilmiştir. Küçük ölçekli bir çalışma olmakla birlikte bu konuda yapılan ilk çalışmalardan
olması nedeniyle önemli olduğunu düşünmekteyiz. KBY hastalarında daha
uzun süreli ve daha yüksek doz PPI kullanımı ile yapılacak prospektif kontrollü çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Proton pompa inhibitörü, metabolik asidoz, kronik
böbrek yetmezliği
Tablo 1
BUN
Cr
eGFR
Venöz pH
pCO2
HCO3
İdrar pH

Tedavi öncesi
30.6
1.86
40.3
7.37
43.6
22.4
5.87

Tedavi sonrası
30.8
1.88
40.9
7.36
43.5
22.7
5.91

p değeri
0.87
0.67
0.42
0.96
0.94
0.61
0.46

Evre2-4 KBY hastalarının esomeprozol tedavisi öncesi ve sonrası laboratuvar
değerleri
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PS-082
H1N1 Enfeksiyonunun Tetiklediği Tip 1 DM, Rabdomiyoliz ve Akut
Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
Özge Özgen Ölmeztürk1, Bünyamin Aydın2, Salih İnal3, Banu Kale2,
Mehmet Tuğrul Sezer3
1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Isparta
3
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Isparta
GİRİŞ: Virüsler, tip 1 diyabetin gelişiminde rol oynayan çevresel faktörlerden biridir. Son çalışmalar H1N1 influenza virüsü ile tip 1 diyabet arasındaki
ilişkiyi desteklemektedir. H1N1 enfeksiyonu sırasında kreatinin fosfokinaz
(CPK) düzeylerinde yükselme görülebilmekle birlikte rabdomiyoliz ve buna
bağlı akut böbrek hasarı (ABH) nadiren bildirilmektedir. Burada, H1N1 enfeksiyonunun tetiklediğini düşündüğümüz tip 1 DM, rabdomiyoliz ve buna
bağlı gelişen akut böbrek hasarı olgusu sunulmaktadır.
OLGU: 21 yaşında erkek hasta, yaklaşık 7-8 saattir olan bilinç bulanıklığı
nedeniyle yakınları tarafından acil servise getirildi. Hastanın bilinen sistemik
hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Genel durumu kötü, bilinç konfü,
TA:90/60 mmHg, nabız:105/dk idi. Sağ üst kadranda belirgin, tüm karında yaygın hassasiyet dışında fizik muayene bulgusu yoktu. Laboratuvar
incelemesinde; Wbc: 17900, Hb: 14.4 gr/dl, Plt: 173000, idrar tetkikinde;
Glukoz: +++, Protein: ++, Keton: ++; kan biyokimyasında, glukoz: 391 mg/
dl, BUN: 34 mg/dl, Cr: 2.23 mg/dL, LDH: 399 U/L, AST: 68, Sodyum: 125
mEq/L, Albumin: 3.4 gr/dl, Ca: 7.2 mg/dl, CPK: 2616 U/L (0-171), Miyoglobin: 1458 mcg/L (28-72). Kan gazında; pH: 6.90, HCO3: 6.7 mmol/L idi.
Anti GAD: 4.65 U/ml (0-1), Adacık hücre antikoru: Negatif, C-Peptid: 0.23
ng/ml (1-4) idi. Batın USG’de böbrek parankim ekojenitesi bilateral grade
1 artmış ve pankreasta heterojen görünüm dışında patoloji yoktu. Hasta
diyabetik ketoasidoz, akut böbrek hasarı ve rabdomiyoliz tanıları ile hospitalize edildi. İnsülin infüzyonu ve ampirik antibiyoterapi başlandı. Takibinde;
yatışının ikinci gününde, Amilaz: 771 U/L, Lipaz: 1970 U/L olan ve azotemi
nedeniyle kontrastlı tetkik ile değerlendirilemeyen hasta klinik olarak akut
pankreatit kabul edildi. Yatışının üçüncü gününde öksürük ve ateş şikayeti
olan hastanın alınan boğaz sürüntüsünde H1N1 pozitif bulundu. Oseltamivir tedavisi sonrası influenza pnömonisi ile birlikte rabdomiyoliz tablosu ve
böbrek fonksiyon bozukluğu da geriledi. İnfluenza açısından antiviral tedavisi tamamlanan ve kan şekerleri regüle olan hasta insülin tedavisi ile
taburcu edildi.
TARTIŞMA: H1N1 influenzanın çoğu belirtileri solunum yolu tutulumu ile
ilişkilidir ve rabdomiyoliz nadiren tabloya eşlik etmektedir. 16 hastalık bir
seride 5 hastada 1000 IU/L üzerinde CPK seviyeleri bildirilmiştir. ABH insidansı H1N1 serilerinde %30’lar düzeyinde rapor edilmekte olup, ABH etiyolojisi tam olarak ortaya konulamamıştır. İn vitro hayvan deneylerinde H1N1
virüsünün insan pankreas adacık hücrelerinde ve pankreasın diğer hücrelerinde çoğalabildiği ve hücre hasarı yarattığı bu şekilde diyabet gelişimi ve
pankreatite yol açtığı gösterilmiştir. H1N1enfeksiyonlarının seyrinde rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarı ve pankreatit gelişebileceği ve uygun
antiviral tedavi ve konservatif destek ile tablonun tamamen düzelebileceği
akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: H1N1, influenza A, rabdomiyoliz, akut pankreatit, akut
böbrek hasarı
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Kaposi sarkomudur (KS) renal transplantasyon yapılan hastalarda sağlıklı
popülasyona göre 200-400 kat daha fazla izlenmektedir. Böbrek nakilli hastalarda KS post transplant ortalama 1,5- 3 yıl içinde izlenmektedir. Bizim
hastamız KS için beklemeyen bir lokalizasyon olan sağ inguinal bölgede,
tranplant böbrek insizyon hattı komşuluğunda gelişen bir KS olgusudur.

PS-084
Diyaliz hastasında extrapulmoner tüberküloz: Bir olgu nedeniyle
Özant Helvacı1, Alper Türkel2, Turgay Arınsoy1, Galip Güz1, Mehmet
Koray Akkan4, Murat Dizbay3, Ülver Derici1
1
Gazi Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
4
Gazi Üniversitesi, Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı, Ankara

Bu olguyla; sağ inguinal bölgede, tranplant böbrek insizyon hattı komşuluğundaki lezyon, öncelikle; lokal enfeksiyon, kontakt dermatit gibi ayırıcı tanıları akla getirse de Kaposi sarkomunun da böbrek nakilli hastalarda böyle
farklı lokalizasyon ve görünümdeki lezyonlarda da akılla gelmesi gerektiğini
vurgulamak istedik.

Tüberküloz, tüm organ ve dokuları tutabilen bir hastalıktır. Pulmoner tüberküloz daha yaygın olarak görülmesine karşın özellikle immunsuprese
bireylerde ekstrapulmoner tüberküloz formunda da karşımıza çıkabilir.
Ekstrapulmoner tüberküloz kronik böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastalarında hala önemli bir klinik durumdur. Burada, sebebi bilinmeyen ateş,
pansitopeni, gece terlemeleri ve belirgin kilo kaybı semptomları ile araştırılırken ekstrapulmoner tüberküloz saptanan 53 yaşında bir hemodiyaliz
hastası sunulmaktadır. 20 yıldır hipertansiyonu ve mitral yetmezliği tanıları
olan kadın hasta 1 yıl önce etyolojisi bilinmeyen kronik böbrek hastalığı
tanısı alarak takip edilmiş. Dokuz ay önce tünelli juguler kateterden hemodiyalize girmeye başlayan hastada hemodiyaliz sırasında ateş ve mide bulantısı şikayetleri olmaya başlamış. Hastada kateter enfeksiyonu düşünülerek antibiyotik tedavisi verilmiş. Takibinde pansitopenisi gelişen ve ateşleri
düşmeyen hasta nedeni bilinmeyen ateş, döküntü ve pansitopeni sebebiyle
nefroloji kliniğine kabul edildi. Hastanın kateter içi kan kültüründe üremesi
olduğundan mikroorganizmaya yönelik antibiyoterapiye başlandı. Antibiyotik tedavisine rağmen ateşleri düşmedi. Sistem sorgusunda gece terlemesi
ve son üç ayda %10’dan fazla kilo kaybı da olması üzerine hastada lenfoma
ya da solid organ tümörü olabileceği düşünülerek abdomen ve toraks bilgisayarlı tomografisi çekildi. Abdomen tomografisinde sol alt kadranda barsak ansları arasında yaklaşık 14x6 cm boyutlarında, kalın, düzensiz, internal
septalar ve mural nodüler kalınlaşmalar içeren koleksiyon/kistik kitle lezyonu saptandı. Toraks tomografisinde mediastende büyükleri sağ üst paratrakeal yaklaşık 19 mm çapında, subkarinal 12 mm çapında prevasküler 9 mm
çapında olmak üzere multiple lenf adenopatiler izlendi. Hastanın batın sol alt
kadranındaki kistik lezyonuna perkütan aspirasyon yapılıp örnek alındı. Aspirasyon sıvısı incelemelerinde tüberküloz PCR pozitif bulundu. Takibinde
batın içi kistik lezyonundan alınan sıvının tüberküloz kültüründe mycobacterium tuberculosis üremesi gösterildi. Bunun üzerine hastanın antibiyotik
tedavileri kesilip, 4’lü tüberküloz tedavisi (isoniyazid (INH)+rifampisin (RI
F)+pirazinamid(PZA)+etambutol(ETM)) başlandı. Antitüberküloz tedavinin
birinci ayında hastanın ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı semptomlarının
tamamen ortadan kalktığı ve kist boyutlarında belirgin küçülme olduğu tespit edildi. Hasta tedavisine halen devam etmektedir. Tüberküloz, ülkemizde
özellikle immunsuprese bireylerde hala bir sorun olmaya devam etmektedir. Son dönem böbrek hastalığı nedeniyle hemodiyaliz tedavisi görmekte
olan hastalarda akciğer tüberkülozu yanısıra ekstrapulmoner tüberküloz görülme oranları da yüksek olup özellikle B semptomları (ateş, kilo kaybı, gece
terlemeleri..) ile komplike olan hastalarda mutlaka akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Kaposi sarkomu, insizyonda yerleşim

Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, immunsupresyon, tüberküloz

OLGU: 37 yaşında, erkek hasta post transplant 12. ayda transplant böbrek
üzerinde kızarıklık yakınmasıyla başvurdu. Muayenede sağ inguinal bölgede
insizyon hattı komşuluğunda, lenfödem zemininde eritemli plak vardı.
Renal hastalık özgeçmişi: 2006 yılında 3,6 gr/ gün proteinüri ve kreatinin:1,9 mg/dl iken nefrotik sendrom etiyoloji araştırılmak üzere yapılan
böbrek biopsisinde fokal segmental glomeruloskleroz tanısı aldı, Hasta
yaklaşık 4 yıl steroid ve 18 ay steroid ve siklosporin tedavisi aldı.Tedavi
uyumsuzluğu olan hasta immunsupresif tedavi kesildikten sonra 3.5 yıl takibimizden çıkmıştır. Kilo kaybı ile polikliniğimize başvuran hastanın serum
kreatinini 14.8mg/dl fosfor 8.1mg/dl, kalsiyum 5.2 mg/dl, BUN 126mg/dl
Hemoglobin 8.9 g/dl idi. Acil hemodiyaliz ile renal replasman tedavisi başlanan hastaya, hemodiyalize başlandıktan 15 gün sonra canlıdan böbrek nakli
yapıldı. Hastaya nakil sonrasında takrolimus, mikofenolat mofetil (MMF)
ve kortikosteroid başlandı. Post transplant 11. ay kontrolünde transplant
böbrek üstündeki ciltte kızarıklık fark edilen hastaya yüzeyel ve transplant
böbreğe yönelik ultrasonografi yapıldı. Transplant böbreğin inferiorunda
cilt altı yağ dokuda kalınlaşma ve ciltte diffüz hipoekoik görünüm tespit
edildi. Cilt - cilt altı yağ dokunun lokal enfeksiyonunu olarak yorumlandı.
Lokal tedaviler ile 2 haftalık tedavide düzelme olmayan hastaya dermatoloji tarafından cilt biopsisi yapıldı. Dermiste Kaposi sarkomu-nodüler evre
ile uyumlu bulgular saptandı. Hastanın toraks ve batın görüntülemelerinde
metastaz yok, panendoskopide mukozal lezyon saptanmadı. HIV ve HHV-8
PCR negatif olarak saptandı. Hastanın kullandığı takrolimus kesildi ve everolimus başlandı. MMF önce azaltıldı 2 hafta sonra kesildi.
TARTIŞMA: Olgumuzda cilt lezyonu sağ inguinal bölgede insizyon hattı
komşuluğunda gelişmiştir, everolimus başlanması ile cilt lezyonlarında gerileme saptandı.

POSTER BİLDİRİLER

PS-083
Transplant böbrek üzerindeki insizyon hattında dermiste gelişen
kaposi sarkomu
Gülçin Kantarcı1, Burcu Yazıcı Elmas2, Özlem Akın3, Zehra Eren1
1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı
3
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Kistik Lezyona Ait Abdomen Tomografi kesiti

Hastanın ekstrapulmoner tüberküloz tanısı aldığı ve mycobacterium tuberculosis üretilen, abdomende saptanan yaklaşık 14*6 cm kistik lezyona ait abdomen tomografi kesiti
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PS-085
Fonksiyonel tek böbrekli olguda minimal değişiklik hastalığı
Elif Şahin1, Hayati Arvas1, Sema Işık1, Kürşat Yıldız3, Erkan Dervişoğlu2
1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
Minimal değişiklik hastalığı erişkinde de nefrotik sendrom nedenlerinden
birisidir. Burada nefrotik sendrom kliniği ile başvuran ve tek böbreği fonksiyon gösteren bir hasta sunulmaktadır. Hastada minimal değişiklik hastalığı
tespit edilmiş, başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Nefron kaybının ya da
tek böbrekli olmanın fokal segmental glomerüloskleroz gelişimi için bir risk
faktörü olduğu iyi bilinmektedir. Bu olguda da fokal segmental glomerüloskleroz ön tanısı ile biyopsi yapılmış ancak minimal değişiklik hastalığı
tanısı konulmuştur.
S.K. 37 yaşında erkek hasta ayaklarında şişlik yakınması ile başvurdu. Bilinen kronik hastalığı, yakın zamanda geçirilen enfeksiyonu ve ilaç kullanım
öyküsü olmayan hasta yakınmalarının yaklaşık 2 aydır olduğunu ifade etti.
Hastanın başvurusunda kan basıncı 130/80 mmHg idi. Fizik muayenede bilateral 3 (+) godet bırakan ödem dışında özellik yoktu. Biyokimyasal incelemelerde kreatin: 0.8 mg/dL, üre: 36 mg/dL, AST: 22, ALT: 27, total protein:
3.8 g/dL, albumin: 1.7 g/dL, trigliserid: 417 mg/dL, total kolesterol: 521
mg/dL saptandı. Tam idrar tahlilinde 3 (+) protein dışında özellik saptanmadı. 24 saatlik idrarda 16.1 gr/gün proteinüri mevcuttu. Hepatit belirteçleri,
anti-HIV, ANA, AntidsDNA, ANCA negatifti. Serum C3, C4 düzeyleri normaldi. Üriner USG de sol böbrek atrofik, sağ böbrekte grade 2 ekojenite artışı
saptandı. Voiding sistoüretrografi normal olarak saptandı. Böbrek sintigrafisinde sol böbreğinin total fonksiyona katkısının %8, sağ böbreğin %92
olduğu tespit edildi. Hastaya ultrason eşliğinde 18 G böbrek biyopsi iğnesi
kullanılarak parenkim biyopsisi yapıldı. Elde edilen böbrek biyopsi materyalinin histopatolojik değerlendirmesinde 8 glomerül saptandı. İncelemede
glomerüllerin tümüyle normal olduğu saptandı. İmmunfloresan inceleme
yapılamadı. Hastaya minimal değişiklik ön tanısı ile 1 mg/kg/gün metilprednizolon tedavisi başlandı. 2 hafta sonraki kontrolünde pretibial ödeminin
kaybolduğu, proteinürisinin normal değerlere gerilediği saptandı. Steroid
dozu 4 hafta sonra azaltılmaya başlandı. Toplam tedavi altı aya tamamlandı.
Hasta halen remisyonda olup poliklinik takiplerine gelmektedir.
Bu olgu fonksiyonel tek böbreği olan hastalarda nefrotik sendrom nedenlerinden birinin minimal değişiklik hastalığı olabileceğini göstermesi bakımından sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel tek böbrek, minimal değişiklik hastalığı,
nefrotik sendrom, tek böbrek, tek böbrek nefrotik sendrom

PS-086
Glomerüler immunkompleks depozitleri ve ANCA pozitifliği ile
prezante olan kresentik glomerülonefrit olgusu
Hayati Arvas1, Galip Egemen Atar1, Elif Şahin1, Ayten Yazıcı3,
Kürşat Yıldız4, Erkan Dervişoğlu2
1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli
3
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli
4
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
Hızlı ilerleyen glomerülonefritler (RPGN) temel olarak immün patogenezlerine göre üçe ayrılır; Anti-glomerüler bazal membran (GBM) antikor hastalığı, immün kompleks aracılı kresentik glomerülenefrit ve pauci-immün tip
kresentik glomerülonefrit. Nedenden bağımsız olarak, klinik sendroma eşlik
eden klasik histopatolojik lezyon glomerüllerin % 50’sinden fazlasını etkileyen ekstrakapiller proliferasyon yani kresent oluşumudur. ANCA’ nın pozitif
olduğu hızlı ilerleyen glomerülonefrit olgularında pauci-immun kresentik
glomerülonefrit beklenirken, immunfloresan incelemede immunkompleks
birikimlerinin tespit edilebildiği olgular da mevcuttur. Burada böyle bir olgu
sunulmaktadır.
N.T, 45 yaşında kadın hasta üre ve kreatinin yüksekliği saptanması üzerine
hastaneye yatırıldı. Özgeçmişinde herhangi bir hastalığı ve düzenli kullandığı ilacı olmayan hastanın fizik muayenesi ve sistem sorgusunda patolojik
bulgu saptanmadı. Biyokimyasal incelemelerde kreatinin: 3.5 mg/dL, üre:
120 mg/dL, 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi: 15 ml/dk, protein 755 mg/
gün saptandı. Serum kreatinin değerlerinde giderek artış olması üzerine
yapılan tetkiklerde pANCA (+++), cANCA(-), Anti-GBM (-), ANA(-) saptandı.
Hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Işık mikroskobik incelemede 15 glomerül
saptandı. Glomerüllerin 7’sinde hücreden zengin kresent varlığı, bazılarında
bowman kapsülünde parçalanma ve fibrinoid nekrozlar tespit edildi. İmmunfloresan incelemede 4 glomerül izlendi. IgA (-), IgG lineer (++), İgM
(-), C3 fokal segmental periferik (+) saptandı. Hastada ANCA (+) ve immün
kompleks birikiminin birlikte olduğu RPGN düşünülerek pulse steroid, siklofosfamid tedavisi başlandı ve toplam 8 seans plazmaferez yapıldı. Tedaviye yanıt alınan hasta taburcu edildi. Ayaktan takiplerinde toplam 6 kür
siklofosfamid, steroid tedavileri verilen hasta tedavisinin 6. ayında stabil
böbrek fonksiyonları (kreatinin: 1.0 mg/dL, üre: 39 mg/dL, 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi: 58 ml/dk, protein 239 mg/gün) ile takip edilmektedir.
Glomerüler immunkompleks depozitleri ve ANCA pozitifliği ile prezante
olan kresentik glomerülonefrit olguları, tanısı esnasında zorluk yaşanabilen;
ancak tedavisi sunulan olguda olduğu gibi hızlı ve etkin yapıldığında tam
sonuç alınabilen hastalıklardır. Bu olgu bu nedenle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: ANCA pozitif glomerülonefrit, Hızlı ilerleyen glomerülonefrit, Kresent glomerülonefrit
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GİRİŞ: Böbrekler retroperitoneal bölgede, arka karın duvarı üzerinde, vertebranın her iki yanında, ortalama 12 cm uzunluğunda, 4 cm eninde, T12 ve
L3 vertebralar hizasında yerleşiktirler. Sağ böbrek sola göre hafifçe aşağıda
lokalizedir. Böbreklerin bu anatomik görünümlerindeki bozukluklar sıklıkla
karşımıza tek ya da çift taraflı kongenital- edinsel atrofiler ya da hipoplaziler olarak çıkabileceği gibi son dönem böbrek yetmezlikli vakalarda renal
fonksiyonlardaki ileri derecede bozulmaya eşlik eder tarzda da izlenebilir.
Bahsedilen durumlarda tek ya da çift taraflı olarak böbrek uzun boyutunda
azalma ile birlikte böbrek parankim kalınlığında kayıp da sözkonusudur. Bu
olguda bilateral böbrek boyutları normale göre belirgin olarak azalmış, böbrek hacimleri yaklaşık %50 oranında kaybedilmiş olmasına rağmen bilateral
renal parankim kalınlıkları normal ve renal fonksiyonları nispeten korunmuş
olan bir vaka sunulmaktadır.
OLGU: 30 yaşında kadın hasta son bir haftadır, künt vasıfta, yayılımı olmayan bilateral böğür ağrısı nedeniyle başvurdu. Başvurusunda yapılan sistem
sorgulamasında herhangi bir patoloji rastlanmayan hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı:55 kg, boy: 165 cm BMI:20,2 olup sistem muayenesinde patolojik bulgu tespit edilmemiştir. Laboratuvar değerlerinde serum
kreatinin:1,3 mg/dl, BUN:22 mg/dl, sodyum:140 mmol/l, potasyum:4,8
mmol/l, parathormon:38 pg/ml eGFR (ckd/-epi):55 ml/dk, tam idrar incelemesinde dansite:1012, protein:eser, lökosit:5/sahada, eritrosit:2/sahada,
24 saatlik idrarda proteinüri:635 mg/gün olarak ölçülmüştür. Hb: 11,2 g/dl
olan hastanın anemi paramatreleri ile değerlendirildiğinde demir eksikliği
anemisi olduğu saptanmıştır. Üriner sistem ultrasonografisi sağ böbrek
55x30 mm, sol böbrek 54x35 mm, sağ renal parankim kalınlığı 14 mm, sol
renal parankim kalınlığı 16 mm olarak ölçülmüştür. Hastada bilateral renal
kortikal fonksiyonları değerlendirmek ve aynı zamanda ektopik böbrek varlığını araştırmak amacıyla böbrek sintigrafisi (Tc-99mDMSA) yapılmıştır.
Sintigrafide sol böbrek süperior yerleşimli olarak gözlenmiş ve her iki böbrek amorf görünümde olup, kortikal skar düşündürecek kontur düzensizliği
ve defektif alan izlenmemiştir. Sağ böbreğin total fonksiyona katkısı %56,
sol böbreğin total fonksiyona katkısı ise %44 olarak tespit edilmiştir.
SONUÇ: Burada bilateral böbrek boyutları belirgin küçük olmasına rağmen
nispeten korunmuş renal fonksiyonları (eGFR değeri:55ml/dk) olan bir vaka
sunulmaktadır. Sol böbreğin anormal olarak yukarı lokalizasyonda yerleşimiyle birlikte bilateral böbrek boyutlarının belirgin küçük olması; ancak yine
de hastanın renal fonksiyonlarının bu bulgularla uyumsuz olacak şekilde
korunmuş olması vakada embriyogenetik oluşum anomalisi olabileceğini
telkin etmektedir.

PS-088
Membranöz glomerülonefrit ve açıklanamayan çok yüksek CA 125
düzeyi
Özant Helvacı, Gül Yavuz, Yasemin Tekbudak Erten
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı, Ankara
GİRİŞ: CA 125 özellikle jinekolojik malignitelerin takibinde kullanılan bir tümör göstergesidir. Çok yüksek CA 125 düzeyi >1000 IU/ml olarak tanımlanmıştır. Bu olguda membranöz glomerülonefrit tanısı ile takipli hastada malignite eşlik etmeden çok yüksek CA 125 düzeyi saptanması sunulmuştur.
OLGU: Bilinen sistemik hastalığı olmayan kırk iki yaşında kadın hasta anazarka tarzı yaygın ödem, idrar miktarında azalma nedeniyle başvurdu. Fizik
muayenesinde her iki alt ekstremitesinde +3 ödem ve masif assit mevcuttu.
Serum albumin düzeyi 0.9 mg/dl, 24 saatlik idrarda 3,9 gram/gün proteinüri saptanan hasta servise yatırıldı. Böbrek biyopsisi evre 2? membranözglomerülonefrit ile uyumlu idi. Fosfolipaz A2 sonucu negatifti. Yaşı ve massif
assit bulunması nedeni ile sekonder nedenler ve malignite araştırılması yapıldı. Malignensi, tüberküloz ve diğer sekonder neden saptanmadı. Ca-125
düzeyi 2892 IU/ml (0 – 35 IU/ml) saptandı. Gösterilebilen bir sekonder glomerulonefrit sebebi olmayan hastanın primer membranöz glomerulonefrit
olarak takip edilmesine karar verildi. Kortikosteroid ve siklosporin ile ikili
tedavi başlanıldı ve kumadinize edildi. İzleminde ek sorunu olmayan hasta
tedaviye tama yakın yanıt verdi. Assit, plevral effüzyon ve periferik ödemi
kayboldu. Albumin değeri 0.9 mg/dL’den 3.8 mg/dL’ye yükseldi. 6. Ay takibinde CA125 düzeyi ise 38 ıu/ml düştü. 24 saatlik idrarda protein miktarı
2.5 gram/güne geriledi.

POSTER BİLDİRİLER

PS-087
Bilatarel Küçük Böbrek, Nispeten Korunmuş Renal Fonksiyonlar
Murat Özdağ1, Saadettin Arman Tav1, Özant Helvacı2, Turgay Arınsoy2,
Ülver Derici2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları A.B.D, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları A.B.D, Nefroloji
Bilim Dalı, Ankara

TARTIŞMA VE SONUÇ: CA 125 jinekolojik maligniteler başta olmak üzere malignitelerin takibinde kullanılan bir tümör belirtecidir. Çok yüksek CA
125 düzeyleri >1000 IU/ml jinekolojik maligniteler, periton tutumlu malignitelerde ve tüberkülozda saptanır. Bu olguda yaygın assit, nefrotik sendrom tablosu ile birlikte çok yüksek ca 125 yüksekliği sunumu yapılmıştır.
İmmunsupresif tedavi sonrasında CA 125 düzeyinin normale gelmesi çok
yüksek CA 125 düzeyi ninmembranözglomerülonefrit ile ilişkili olduğu düşünülmüştür.
Primer membranöz glomerülonefrit tablosu çok yüksek CA 125 düzeyi ile
kendini gösterebilir. Olgumuz primer memranöz glomerülonefrit tablosunda çok yüksek CA 125 düzeyinin gösterildiği ilk olgudur.
Anahtar Kelimeler: Yüksek CA 125 düzeyi, membranöz glomerülonefrit,
massif assit
CA 125 düzeyi

Anahtar Kelimeler: küçük böbrek, embriyogenesis, yerleşim anomalisi
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PS-089
Transplante Böbrekte Kist Hidatik
Pınar Akyüz Dağlı1, Özant Helvacı2, İpek Işık Gönül3, Betül Öğüt3, Ebru
Şebnem Ayva4, Galip Güz2, Selim Turgay Arınsoy2, Aydın Dalgıç5,
Mustafa Hakan Sözen5, Murat Dizbay6, Firdevs Aktaş6, Ülver Boztepe
Derici2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı,Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı,Ankara
4
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı,Ankara
5
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,Ankara
6
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim
Dalı,Ankara
Kist hidatik sestod ailesinden Echinococcus spp. larvalarının neden olduğu
parazitik enfeksiyondur. Yetişkinlerde en sık tutulan organlar karaciğer ve
akciğerdir. Renal kist hidatik oldukça nadir görülen bir durumdur. Renal
tutulum bütün kist hidatik olgularının %2-3 ünü oluşturur. Bu çalışmada
transplante böbrekte kist hidatik saptanan 38 yaşında kadın hastayı bildirdik. Canlıdan renal transplantasyon sonrası 7.ayda kreatinin yüksekliği
nedeniyle başvuran hasta akut rejeksiyon ve viral enfeksiyon ön tanısıyla
hospitalize edildi. Asemptomatik olan hastanın fizik incelemesi doğaldı.
Yapılan abdomen ultrasonografide bilateral nativ böbrekler atrofikti. Transplante böbrek ve karaciğer doğaldı. CMV-PCR ve BK virüs PCR negatif
saptandı. Ön planda akut rejeksiyon düşünülen hastaya böbrek biyopsisi
yapıldı. Renal biyopside interstisyumda bir grup halinde hooklet içeren ekinokok protoskoleksleri izlendi. Enfeksiyon Hastalıkları bölümü tarafından
da değerlendirilen hastaya albendazol 2x400 mg tb. başlandı. Tedavisi 3
aya tamamlanan hastanın tedavi sonrası serum kreatinin değerleri normale
döndü ve transplante böbrek biyopsisi tekrarlandı. Eski biyopsisinde saptanan ekinokok protoskolekslerinin tamamen kaybolduğu ve ekinokok enfeksiyonu lehine bulgu olmadığı görüldü. Literatürde renal transplantasyon
hastalarında karaciğerde ve nativ böbreklerde kist hidatik saptanan vakalar olmakla birlikte bu olgu transplante böbrekte saptanan ilk kist hidatik
vakasıdır. Ayrıca serum kreatinin yüksekliği ile tetkik edilirken saptanan,
graftta kist oluşumu gözlenmeksizin gelişen ilk transplante böbrek kist hidatik vakası olması itibariyle de özelliği olan bir vaka olup açıklanamayan
kreatinin yüksekliklerinde nadir bir sebep olarak renal kist hidatik de akılda
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Echinococcosis,renal cyst hydatid,renal transplantation

PS-090
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde
paratiroidektomi yapılan kronik böbrek yetmezliği hastalarının
retrospektif değerlendirilmesi
Kültigin Türkmen1, Melih Anıl1, Halil Zeki Tonbul1, Mehmet Erikoğlu2,
Nedim Yılmaz Selçuk1, Mehdi Yeksan1, Hacı Hasan Esen3, Süleyman
Türk4
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji BD,
Konya
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD,
Konya
3
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patolojii AD,
Konya
4
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Konya
AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği ve buna bağlı renal replasman tedavisi
ihtiyacı gören hastaların insidansı ve prevalansı artış göstermektedir. Son
dönem böbrek yetmezliğinin önemli bir komplikasyonu olan hiperparatiroidizm artmış morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. Sekonder hiperparatiroidi nedeniyle Meram Tıp Fakültesi hastanesinde paratiroidektomi
olan hastaların sekonder hiperparatiroidizm açısından değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2006- Haziran 2013 tarihleri arasında Meram Tıp
Fakültesi, genel cerrahi kliniğinde paratiroidektomi yapılan renal replasman
tedavisi altındaki hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalaraın parathormon ve rutin laboratuar tetkikleri elde edilmiş, operasyon
öncesi yapılan boyun ultrasonu, boyun manyetik rezonans görüntüleme ve
paratiroid sintigrafi sonuçları, çıkarılan paratiroid bezlerinin biyopsi sonuçları kaydedilmiştir. Bulgular SPSS 16 istatistik programı ile uygun testler
yapılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Toplam 76 hasta paratiroidektomi ameliyatı olmuş, 3 hasta
iki kez opere olmuştur. Çıkarılan biyopsi materyalleri 35 hastada adenom
(%44.3), 40 hastada hiperplazi (%50.6), 4 hastada normal (%5.1) olarak
rapor edilmiştir. Postoperatif 53 hastada hipokalsemi görülmüş, düşük
ameliyat yaşı ve preoperatif ve postoperatif parathormon düzeyleri ile ilişkili
bulunmuştur. Toplam 76 hasta içinde sadece 4 hastada diyabet mevcuttu.
Görüntüleme yöntemleri içerisinde paratiroid patolojiyi belirlemede ultrasonun hassasiyeti diğer yöntemlere göre yüksek bulunmuştur (%85.5).
SONUÇLAR: Paratiroidektomi olan hastalarımızda adenom oranları yüksek
bulunmuştur. Paratiroid adenom medikal tedaviye dirençli kabul edilmektedir, bu nedenle sekonder hiperparatiroidizm hastalarında paratiroidektomi
uygulanması, medikal tedaviye cevap vermeyen hastalarda öncelikle düşünülmelidir. Sinakalset tedavisi son 1-2 yıldır uygulanmaya başlanması nedeni ile paratiroidektomi endikasyonu üzerindeki etkisi araştırılmaya ihtiyaç
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik börek hastalığı, paratiroidektomi, paratiroid
adenom, paratiroid hiperplazi
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GİRİŞ-AMAÇ: Perkutan renal biyopsi tanı ve tedaviye rehberlik etmek için
yapılır. Bu bildiride, akut böbrek hasarı ile prezente olan ve renal biyopsi
yapılmaksızın immünsüpresif tedavi verilmiş olan üç olgu sunulmaktadır.
OLGU 1: 60y,K hasta kronik HCV’ye sekonder KC-S tanısıyla başlanmış olan
ledipasvir- sofosbuvir tedavisinin 2. ayında akut böbrek hasarı, proteinüri
ve aktif idrar sedimenti bulgularıyla tarafımıza konsülte edildi. Bazal kreatinin düzeyi 0.7 mg/dL olup takiplerinde kreatinin düzeylerinde artış oldu
(Tablo-1). Postrenal ve prerenal nedenler dışlandıktan sonra hastaya hızlı
ilerleyen glomerülonefrit ön tanısı ile renal biyopsi planlandı; fakat hastanın
trombositopenisi nedeniyle kanama riski öngörülerek renal biyopsi yapılmadı. Hastaya 3 gün pulse, ardından 1 mg/kg dozunda metilprednizolon
tedavisi başlandı. İzleminde kreatinin değerlerinde gerileme oldu ve steroid
dozu azaltılarak 3 ayda kesildi.
OLGU 2: 52y,E hasta çay rengi idrar şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde 3 yıl
önce mitral kapak değişimi sonrası warfarin, 2 yıldır tip 2 D.M tanısıyla oral
antidiyabetik ve 1 ay önce antibiyotik kullanımı mevcuttu. Bazal kreatinin
düzeyi 1 mg/dL olan hastada üriner USG’de ve EKO’da patolojik bulgu saptanmadı. İzleminde kreatinin düzeylerinde artış oldu (Tablo-1). Warfarine
bağlı kanama riski nedeniyle renal biyopsi yapılmayan hastaya akut tübülointerstisyel nefrit ön tanısı ile 3 gün pulse, ardından 1 mg/kg dozunda metilprednizolon tedavisi verildi. Takiplerinde kreatinin değerlerinde gerileme
oldu ve steroid dozu azaltılarak 3 ayda kesildi.
OLGU 3: 82y,K hastada torakoabdominal BT-anjiografide abdominal aort
anevrizması ve komşuluğunda hematom saptanmış. Hipertansiyon dışında
komorbiditesi olmayan, bazal kreatinin düzeyi 1 mg/dL olan hastaya endovasküler anevrizma onarımı (EVAR) yapılmış. Takiplerinde kreatinin artışı
olması nedeniyle tarafımıza konsülte edildi (Tablo-1). Hastanın öyküsünde
anjiografik girişim sonrası gelişmiş akut böbrek hasarı ve tipik cilt bulgusu
olan ‘’blue toe’’ sendromu, periferik kanda eozinofili saptanması nedeniyle
ateroembolik renal hastalık düşünülerek renal biyopsi yapılmadı. Hastaya
1mg/kg dozunda metilprednizolon başlandı, takiplerinde kreatinin düzeylerinde gerileme oldu ve steroid dozu azaltılarak 6 aya tamamlandı.
TARTIŞMA VE SONUÇ: Renal biyopsi koagülopati sorunu olan hastalarda
kanama riskine neden olmaktadır. Hastaların antikoagülan ve antiagregan
ilaç kullanımı, trombositopenik olması renal biyopsiye engel teşkil edebilmektedir. Renal biyopsi yapılamayan hastalarda klinik bulgulara dayanarak
başlanan immünsüpresif tedavi yanıtlarının incelendiği geniş kapsamlı bir
çalışma olmaması nedeniyle bu vaka serisinin yol gösterici olacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, renal biyopsi, kanama, immünsüpresif tedavi
Tablo-1: Hastaların laboratuvar bulguları.
Parametreler
Bazal serum kreatinin,
Pik serum kreatinin,
Son serum kreatinin
(mg/dL)
ANA
ANCA
C3 (g/L)
C4 (g/L)
Plt (x10^9/L)

Olgu 1

Olgu 2

Olgu 3

Referans Aralığı

0.7
3.7
1.2

1
2.6
1.4

1
2.4
1.7

0.5-1.1

Negatif
Negatif
0.634
0.111
88

Negatif
Negatif
1.21
0.311
213

Negatif
Negatif
1.54
0.44
322

Hb (g/dL)

9

12.1

10.8

Spot idrar protein/kreatinin

1.070

0.300

0.640

0.79-1.52
0.16-0.38
150-400
Male: 13.1-17.2
Female: 11.7-16
<0.200

PS-092
Tüberküloza sekonder membranoproliferatif glomerulonefrit ve
monoklonal gamopati: Bir olgu sunumu
Burçak Cavnar Helvacı1, Özant Helvacı2, Betül Öğüt3, İpek Işık Gönül3,
Ahmet Özet4, Rauf Haznedar5, Haluk Türktaş6, Yasemin Erten2
1
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Patoloji Bilim Dalı, Ankara
4
Gazi Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
5
Gazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
6
Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
Tüberküloz ilişkili glomerulonefrit nadir bir tanı olup İngilizce literatürde şu
ana kadar sadece 6 vaka bildirilmiştir. Sunduğumuz vaka membranoproliferatif glomerulonefrit ve monoklonal gamopatisi olan; immünosüpresif tedavi ile altta yatan tüberkülozu aktif hale geçen bir olgudur. Anti-tüberküloz
tedavi ile proteinüri, gammopati kaybolmuş ve anemi düzelmiştir.
Elli üç yaşında erkek hasta acil servise bulantı, kusma ve dizüri ile başvurdu.
Yaygın ödemi mevcuttu. Laboratuarında BUN 46 mg/dL; serum kreatinin
2.6 mg/dL; total serum protein 5.1 g/L; serum albumin 2.3 g/dL; hemoglobin, 9.5 g/dL idi. 24 saatlik idrarda protein 3700 mgdı. Ultrasonografide
her iki böbrek normal boyutlardaydı. ANA, anti dsDNA, c-ANCA, p-ANCA,
RF, Anti-CCP negatifti. C3: 35.9 (88–201 mg/dL), C4: 10.9 (16–47 mg/dL)
ESR: 88 mm/saat ve CRP: 7.56 (0-6 mg/L) iken hepatit markerları ve HIV
negatifti. İdrar kültüründe bakteri üremeyen hastanın idrar sedimentinde
dismorfik eritrositler ve lökositler vardı. Renal biyopsi yapıldı(Figür1).
Biyopsi bulgularının tip I MPGN ile uyumlu olması üzerine hasta kryoglobulinemi ve plazma hücreli diskraziler açısından araştırıldı. Kryoglobulinler
negatifti. Serum immünofiksasyonda IgG kappa piki saptandı. Kemik iliği biyopsisi normoselülerdi, %1-3 plazma hücresi mevcuttu. Bu bilgilerin
ışığında hastaya önemi belirlenememiş monoklonal gammopati + MPGN
tanıları ile mikofenolat mofetil(MMF) ve metilprednisolon başlandı. Tedavinin ilk birkaç ayında proteinürisi azalan ve kreatinin değerleri düşen hasta
kısmi remisyonda kabul edildi ve metilprednizolon azaltılıp MMF tedavisine
devam edildi ancak tedavinin 5. Ayında ateş, kilo kaybı, dispne gelişen hasta
tekrar yatırıldı. Akciğer grafisinde yaygın milier nodüller mevcuttu. Toraks
tomografisinde 5x5 cm’lik hiler kitle ve milier tüberküloz bulguları saptandı. PET-BT’de akciğer, karaciğer, dalak, böbrekler, kaslar ve tüm vücuda
dağılmış lenf nodlarında patolojik FDG tutulumu mevcuttu. Prostat biyopsisi yapıldı. Ziehl Neelsen yöntemiyle bol miktarda asid-fast pozitif basil
saptandı (Figür2). Akciğerdeki 5x5 cm’lik kitleden biyopsi alınarak akciğer
kanseri dışlandı. Bronkoskopik örnekler ARB pozitifti. Hastaya klasik 4’lü
anti-tüberküloz tedavisi başlandı. MMF hemen, kortikosteroidler ise tedricen azaltılarak kesildi.
Hastanın genel durumu zamanla düzeldi. On aylık anti-tüberküloz tedavisini
sorunsuz bitirdi. Hastalığa ait tüm klinik, biyokimyasal ve radyolojik bulgular geriledi. Ayrıca serum immünofiksasyondaki IgG kappa piki de kayboldu. Hemoglobin değeri 14 g/l’ye yükselen hastanın son kontrolünde 24
saatlik idrar protein 125 mg ve kreatinin değeri 0.9 mg’dL idi.
Vakamız, binbir yüzlü bir hastalık olan tüberkülozun klinisyenleri nasıl da tuzağa düşürebileceğine güzel bir örnektir. Ülkemiz gibi tüberküloz prevalansı
yüksek bölgelerde tanı alan her tip I MPGN olgusunun tüberküloz açısından
detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğine inanıyoruz.

POSTER BİLDİRİLER

PS-091
Akut Böbrek Hasarı Gelişen ve Renal Biyopsi Yapılmadan
İmmünsüpresif Tedavi Verilen Olgu Serisi
Şiyar Erdoğmuş, Serkan Aktürk, Damla Örs Şendoğan, Şule Şengül,
Neval Duman, Kenan Keven
Ankara Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Membranoproliferatif glomerulonefrit, MPGN, Monoklonal gammopati, Tüberküloz, Glomerulonefrit,
Figür 1

Endokapiller profilerasyon gösteren hipertrofik glomeruller ve kapiller
duvarlarda kalınlaşma (HE boyası, x400)
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PS-093
Hafif-Orta Proteinüri Kritik Hastalarda Akut Böbrek Hasarı ve Yoğun
Bakım Mortalitesi için Gösterge Olabilir mi?
Hasan Hacı Yeter1, Atila Kara2, Tolga Yıldırım3, Damla Nesrin Eyüpoğlu1,
Tural Pasayev1, Abdullah Tarık Aslan1, Ömer Faruk Akçay1, Fatih Çelebi1,
Oktay Aktepe1, Arzu Topeli2, Mustafa Arıcı3
1
Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Akut böbrek hasarı (ABH) kritik hasta grubunda yoğun bakım ünitesi
(YBU) ve hastane mortalitesini arttıran önemli bir faktördür. Kritik hasta
grubunda kronik böbrek hastalığı (KBH), sepsis, ileri yaş, vankomisin gibi
nefrotoksik ajanlar, kardiyojenik şok, yanık ve geçirilmiş cerrahi ABH gelişimi için iyi bilinen risk faktörleridir. Proteinüri varlığının KBH’nın progresyonuna neden olduğu ve genel populasyonda kardiyovasküler hastalık ve tüm
ölümlerin riskini arttırdığı bilinmesine rağmen yoğun bakım hastalarında
akut böbrek hasarı gelişimi ve mortalite açısından nasıl bir etkiye sahip
olduğu bilinmemektedir. Bu çalışmanın birincil sonlanım noktası yoğun
bakım hastalarında proteinüri varlığının akut böbrek hasarı gelişimi için bir
risk faktörü olup olmadığının araştırılmasıdır. İkincil sonlanım noktası ise
proteinürinin hastane ve YBU mortalitesi ile ilişkisinin incelenmesidir.
METOD: Ocak 2008 - Nisan 2012 yılları arasında Hacettepe Universitesi İç
Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilmiş olan 401 hasta ile yapılmış retrospektif bir çalışmadır. Çalışmaya YBU’ ye kabul öncesindeki 3 ay
içerisinde idrar tetkiki olan hastalar dahil edildi. Dışlama kriteri olarak ise
son dönem böbrek hastalığı belirlendi. Akut böbrek hasarı tanısı Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO) kriterlerine uygun olarak kondu.
Proteinüri ve akut böbrek hasarı gelişimi arasındaki ilişki ve idrarda protein
varlığının hastane ve YBU mortalitesi üzerine etkisi analiz edildi
İstatistiksel Analiz: 401 hastanın 211 (52.6%)’inin spot idrarında ≥1 +
protein tespit edildi. 211 hastanın 115 (45.5%)’inin glomerüler filtrasyon
oranı (GFR) ≥ 60 ml/dk/1.73 m2 iken 96 hastanın GFR’ı <60 ml/dk/1.73 m2
olarak tespit edildi. Demografik ve klinik değişkenler spot idrarda protein
tespit edilen ve edilmeyen hastalarda benzerdi. Yoğun bakım kabulünün ilk
7 günü içerisinde ABH gelişim sıklığı idrarda protein tespit edilen hastalarda
idrarda protein tespit edilmeyen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı
olacak şekilde fazlaydı [37.3% vs. 20.6% (p=0.003)]. Hastane mortalitesi
de idrarda protein tespit edilen hastalarda idrada protein tespit edilmeyen
hastlara göre istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edildi [ 40.8% vs.
26.8% (p=0.003)]. YBU mortalitesi, idrarda protein tespit edilen hastalarda
fazla olmasına rağmen protein tespit edilmeyen hastalara göre istatistiksel
olarak anlamlılığa ulaşmadığı tespit edildi [29.9% vs. 22.6% [p=0.1)]. Alt
grup analizlerinde ise GFR ≥ 60 ml/dk/1.73 m2 olan hastalarda idrarda protein varlığının hem hastane hem de YBU mortalitesini arttırdığı tespit edildi
(p<0.001 ve p=0.002).
SONUÇ: YBU’ ye kabul öncesinde hastaların idrarında protein tespit edilmesi yoğun bakımda 7 gün içerisinde gelişen ABH için risk faktörüdür. Proteinüri varlığı aynı zamanda hem hastane hem de yoğun bakım mortalitesini
arttırmaktadır. Bu ilişki özellikle GFR ≥ 60 ml/dk/1.73 m2 olan hastalarda
daha belirgindir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, kritik hastalık, mortalite, proteinüri

92

PS-094
Bir ilçemizde hipertansiyon prevalansı
Fatih Mehmet Çilingir
Bafra devlet hastanesi, İç hastalıkları, Samsun
Hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaralı
risk faktörüdür. 2000 yılı itibariyle dünyada erişkin nüfusun % 26.4 ’sının
hipertansiyonu olduğu ve bu oranın 2025 yılında % 29.2 ’ye çıkacağı öngörülmüştür. Ülkemizde hipertansiyon oldukça yaygın bir sorundur. Erişkin
her 3 kişiden 1’inde hipertansiyon vardır. 2000 yılı nüfus verilerine göre
ülkemizde yaklaşık 15 milyon hipertansif birey vardır. Kadınlarda hipertansiyon sıklığı erkeklerden daha yüksektir.
Mayıs 2014-Şubat 2016 arasında toplam 34763 çoklu hasta basvurusundan 22133 tekli hasta basvurusu elde edildi.Bu basvuruların içinde 18 yas
ve üzeri 4880 hipertansiyon (ht) hastasi vardı.
Çalışmaya katılan hipertansif erkek hasta sayısı 1555 (% 31,8), kadın hasta
sayısı 3325 (% 68,2) idi.Hastaların 21 ‘i (% 0,43) 18-29 yas, 112 ‘si (%
2,30) 30-39 yas, 359 ‘u (% 7,35) 40-49 yas, 1047 ‘si (% 21,4) 50-59 yas,
1558 ‘i (% 31,9) 60-69 yas, 1252 ‘si (% 25,6) 70-79 yas, 531 ‘i (% 10,88)
80 yas ve üzeri yas aralığında idi.
Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışmasında (PatenT ) Türkiye’de hipertansiyon prevalansının % 31.8 olduğu bulundu. Hipertansiyon prevalansı
kadınlarda (% 36.1) erkeklerden (% 27.5) daha yüksekti. PatenT2 çalışmasında ise toplam nüfusta (18 yaş üzeri) hipertansiyon prevalansı % 30,3,
erkeklerde % 28,4 ve kadınlarda % 32.3 olarak bulunmuştur.
PatenT2 çalışmasında yaş gruplarına göre hipertansiyon sıklığı 18-29 yaş
grubunda % 5,0, 30-39 yaş grubunda % 11,5, 40-49 yaş grubunda % 29,7,
50-59 yaş grubunda % 53,6, 60-69 yaş grubunda % 85,2 ve 80 yaş ve
üzerinde % 76,3 olarak saptanmıştır.
Çalışmamızda erkeklerde ht sıklığı % 7,kadınlarda ht sıklığı % 15 ve tüm
grupta ht sıklığı % 11 idi.
PatenT2 çalışmasında Orta anadolu bölgesinde ht prevalansı % 30,7 olarak
saptanmıştır. Çalışmamızda bir İç Anadolu ilçesi olan Erbaa’da bu prevalans
% 11 olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erbaa, hipertansiyon, prevalans
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AMAÇ: Sürekli ayaktan periton diyalizi SAPD uygulayan hastalardaki serum
25-hidroksi vitamin D 25-OH vit D seviyesinin düşüklüğü, kardiyovasküler
olay riskinin artışıyla ilişkilidir. Bu hastaların serumlarındaki 1,25-dihidroksi vitamin D seviyesinin düşüklüğü de esas olarak 1-alfa hidroksilaz
aktivitesinin azalmasına bağlıdır. Yapılan deneysel ve klinik çalışmalar,
hipertansiyon, metabolik sendrom ve kronik böbrek hastalığının gelişimine hiperüriseminin katkıda bulunduğunu göstermiştir. Literatürde, diyaliz
hastarında bu iki serum belirtecini araştıran bir çalışma mevcut değildir.
Bizim çalışmamızın amacı, SAPD hastalarında serum ürik asit ve 25-OH vit
D seviyeleri arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmektir.
YÖNTEM: Standart bir SAPD programında 25’i erkek olan 48 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Denekler, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama
ve Araştırma Hastanesine başvuran, yaşları 18-80 arasında değişen ve en
az 3 ay süreyle SAPD uygulayan hastalardan rastgele seçilmiştir. Başvuru
esnasında peritonit, kateter çıkış yeri veya tünel enfeksiyonu olan hastalar
çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastaların serum 25-OH vit D seviyesi ELISA
ve ürik asit seviyesi tubulometrik yöntem ile ölçülmüştür.
BULGULAR: Yaş ortalaması 53±13 olan hastaların median periton diyaliz
süresi 23.5 ay (4-120) idi. Çalışmamızda, SAPD hastalarının serumunda
ürik asit ve 25-OH vit D arasında pozitif yönde bir ilişki saptadık (korelasyon
katsayısı=0.43 ve p=0.003).
SONUÇ: Bu çalışmada, literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak, SAPD
hastalarında serum ürik asit ve 25-OH vit D arasında pozitif yönde ve istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu hasta grubunda, özellikle
1-alfa hidroksilazın transkripsiyonunu inhibe edebilen ve ürik asit tarafından
da aktive edildiği gösterilen Nuclear factor κ-B (NFκB) üzerinde yapılacak
daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Tablo 1
Erkek
(n=25)

Kadın
(n=23)

p
değeri

Yaş

54.3±15.3

51.7±11.9

0.5

Rezidüel idrarı (>200ml/gün) olan
hasta sayısı

19(%76)

19(%82.6)

0.5

Dializ süresi (ay)

35±29.6

28.9±24.5

0.4

Günlük solüsyon hacmi (ml)

7920±400

7913±417

0.9

kt/Vüre (hafta)

2.4±0.7

2.8±1.6

0.3

Kreatinin klirensi
(litre/hafta)

98.1±72.7

85.5±53.3

0.5

Parathormon
(pg/ml)

310±425.9

316.6±259.4

0.9

Kalsiyum
(mg/dl)

8.9±0.8

9±0.8

0.6

Fosfor
(mg/dl)

4.7±1.3

4.2±0.9

0.1

KalsiyumXFosfor
(mg2/dl2)

42.4±13.7

38.3±9.9

0.2

25 OH Vit D
(ng/ml)

15.6±7.4

15.4±6.8

0.9

Ürik Asit
(mg/dl)

5.7±1.2

5.1±0.9

0.07

Alkalen fosfataz
(U/L)

94.6±36.4

118.5±66.1

0.1

Vit D kullanan hasta sayısı

8 (%32)

10 (%43.5)

0.4

POSTER BİLDİRİLER

PS-095
Sürekli ayaktan periton diyaliz hastalarında serum ürik asit ve 25
hidroksi vitamin D seviyeleri arasındaki ilişki
Serkan Bakırdöğen1, Erkan Dervişoğlu2, Necmi Eren2, Alpaslan Akbaş3
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Nefroloji BD
2
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
BD
3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD

SAPD hastalarının demografik ve laboratuvar verileri. Veriler ortalama ±standart
sapma olarak verildi.

Anahtar Kelimeler: son dönem böbrek yetmezliği, sürekli ayaktan periton
diyalizi, ürik asit, 25 hidroksi vitamin D.
Resim 1

SAPD hastalarında serum ÜA ve 25-OH Vit D seviyeleri arasında pozitif yönde
korelasyon görülmüştür (Korelasyon katsayısı= 0.43, p=0.003)
93
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PS-096
Post-Transplant Burkitt Lenfoma Olgusu
Yusuf Ziya Şener1, Burak Yasin Aktaş1, Tolga Yıldırım2, Bülent Altun2,
Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Ünitesi

PS-097
Atipik prezentasyonla gelen bir akut pyelonefrit olgusu
Reşit Yildirim1, Ali Veysel Kara2, Eren Eynel1, Emre Aydın1, Yasar
Yıldırım2, Zülfükar Yılmaz2, Ali Kemal Kadiroğlu2, Mehmet Emin Yılmaz2
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ: Posttransplant lenfoproliferatif bozukluklar (PTLD), renal transplantasyon sonrası nadir görülen bir komplikasyon olup, non-melanoma deri
kanserlerinden sonra solid organ transplantasyonu sonrası en sık görülen
malignitedir. PTLD; 2008 WHO klasifikasyonuna göre 4 gruba ayrılır: Erken
tip (Lenfoplazmasitik proliferasyon ve infeksiyöz mononükleozis tip), monomorfik PTLD, polimorfik PTLD ve Hodgkin lenfoma. EBV ve immünsüpresyon iyi bilinen risk faktörleridir. Transplantasyon sonrası ilk 1 yıl içinde
(erken başlangıçlı) ortaya çıkabileceği gibi daha sonraki yıllarda da ortaya
çıkabilir.Bu sunumda renal transplantasyondan 5 yıl sonra Burkitt lenfoma
gelişen bir vakayı prezente ettik.

GİRİŞ: Akut piyelonefrit, ateş, yan ağrısı, bulantı-kusma ve kostovertebral
açı hassasiyeti ile karakterize komplike bir üriner sistem enfeksiyonudur.
Genellikle altta yatan diyabet, ürolojik disfonksiyon, üriner sistem obstrüksiyonu gibi risk faktörleri bulunmaktadır.

VAKA: VACTERL assosiasyonu (Anal atrezi, VSD, sağ renal agenezi, sol
ektopik böbrek, mesane agenezisi) nedeni ile hidroüreteronefroz ve sık İYE
sonucu KBH sürecine giren hastaya; 4 yıl periton diyalizi ve 3 yıl hemodiyaliz sonrası 2008’de kadavradan renal transplantasyon yapılmış. Azatiyopyrin, prednizolon ve takrolimus tedavisi altında iken nakilden 5 yıl sonraki
Nefroloji kontrolünde kabızlık ve karında kitle saptanması üzerine çekilen
abdomen BT’de; intraabdominal, sol subdiyafragmatik, karaciğer sağ lob
inferiorunda, barsak ansları arasında yaygın kitleler ve pelvisi tamamen
dolduran, uterus ve overleri çepeçevre saran, mesaneyi öne iten 10x15 cm
kitle saptandı. İntraabdominal lezyonlardan alınan tru-cut biyopsi sonucu
Burkitt lenfoma ile uyumlu olan hastanın kemik iliğinde tutulum izlenmedi.
EBV virüs yükü negatif saptandı. EKO’da ejeksiyon fraksiyonu ve diyastolik
fonksiyonları normal olan hastaya R-CHOP protokolü + profilaktik kraniyal
RT + intratekal tedavi verildikten sonra kontrol PET/CT de tam yanıt elde
edildi. Takrolimus ve azatiyopyrin kesildi. Hastanın KİT açısından uygunsuz
olması nedeniyle hastaya konsolidasyon amacı ile HD-ARA C ve ve HDMetotreksat verildi. Hasta immünsüpresif olarak idame 20 mg/gün prednizolon tedavisi ile lenfoma açısından remisyonda olarak kliniğimizde takip
edilmektedir.
TARTIŞMA: PTLD; renal transplanasyon sonrası görülen nadir bir komplikasyon olup 4 ana gruba ayrılır. Monomorfik grupta yer alan Burkitt lenfoma, nadir bir PTLD formu olup literatürde sadece olgu sunumları şeklinde
yer alır. EBV patogenezde önemli rol oynar ve EBV (-) PTLD, EBV (+) hastalığa göre genellikle daha geç ortaya çıkar. PTLD tedavisinde immünsüpresif
tedaviyi azaltmak ve histopatolojik tip ve hastalık evresine göre kemoterapi
/radyoterapi vermek gerekmektedir. Renal trasplantasyonlu hastalarda B
semtpomları ve LAP varlığında PTLD akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Renal Transplantasyon, Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık, Burkitt Lenfoma

VAKA: 31 yaşında bayan, bir haftadır olan üşüme ve titreme ile ateş, son 4
gündür iki taraflı yan ağrısı ve kola renginde idrar yapma şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde oral kontraseptif kullanımı dışında belirgin bir özellik
yoktu. Yapılan değerlendirmede vücut ısısı 38 C, nabız: 90 /dk, kan basıncı
110/70 mm-Hg, konjuktivalar soluk, akciğer dinlemekle sağ bazalde solunum sesleri belirgin azalmış, bilateral kostovertebral hassasiyet ve bilateral
pretibial ödemi saptandı. Laboratuvar incelemesinde Hb: 9,45 gr/dl, WBC:
6600, PLT: 94000, üre:87, kreatin: 1.64, LDH:745, alb:1.73, tam idrar tetkikinde 38 adet lökosit, 13 adet eritrosit ve 1+ protein, CRP: 12.1, Sedim:39
saptandı. Trombositopenisine yönelik yapılan periferik yayma incelemesinde yeterli sayıda trombosit olduğu görüldü. Radyolojik incelemede akciğer
grafisinde sağda plevral efüzyon, batın ultrasonografik değerlendirmede
her iki böbrek subkapsuler alanda çok sayıda hipoekoik alanlar ve böbrek
parenkimi heterojen olarak saptandı. Hastanın kan ve idrar kültürleri gönderildi ve akut pyelonefrit ön tanısı ile seftriakson tedavisi başlandı. Tedavi
altındaki 4 gün boyunca ateşlerinde gerileme olmaması ve kültür sonuçları
negatif saptanması üzerine antibiyoterapisi kesildi. Antibiyoterapisi kesildikten 2 gün sonra hasta ateşsiz seyretmeye başladı ve CRP 4’e geriledi.
Ayırıcı tanı açısından bakılan kontrastlı batın BT böbrek boyutları artmış ve
her iki böbrekte yaygın kama tarzında hipodens alanlar (enfarkt??) olarak
raporlandı. Bu nedenle enoksaparin tedavisi başlandı ve tromboza neden
olabilecek patolojiler açısından ayırıcı tanıya gidildi ancak her hangi bir sebep saptanmadı. Radyoloji ile yeniden konsulte edilen hastada akut pyelonefrit ve akut renal enfarkt açısından ayırıcı tanıya gidilememesi sebebiyle
hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Patoloji raporu subakut tubulointerstisyel
infeksiyöz proçes olarak sonuçlandı. Akut pyelonefrit tanısı doğrulanan, serolojisi gerilemekte olan hasta siprofloksasin tablet ile poliklinik kontrolü
önerilerek taburcu edildi.
TARTIŞMA: Akut renal infarkt, ateş, yan ağrısı ve kostovertebral açı hassasiyeti gibi semptomlarla karakterize olup akut pyelonefrit ile karışabilmektedir. Sıklıkla altta yatan atriyal fibrilasyon, hiperkoagulabilite gibi risk
faktörleri bulunmaktadır. Vakamızda gerek akut pyelonefrit için risk faktörü
olmaması, klinik olarak bilateral ağrı ile karakterize olması ve görüntüleme
yöntemleri ile ayırıcı tanıya gidilememesi sebebiyle hastada böbrek biyopsisi ile tanıya gidildi.
Anahtar Kelimeler: akut pyelonefrit, akut renal infarkt,
hastanın kontrastlı batın bilgisayarlı tomografisi

her iki böbrekte yaygın kama tarzında hipodens alanlar
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Dilek Kutsal1, Aysun Toraman2, Özlem Yıldırımtürk3, Mehmet Kızılay4,
Ünsal Vural4, Seyhun Kürşat2
1
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Nefroloji bölümü,İstanbul
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı,Manisa
3
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü,İstanbul
4
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
Son yıllarda renal transplantasyon yapılan hasta sayılarındaki artma ile birlikte uygulanan potent immünsüpresif tedaviler, kortikosteroid kullanımının
uzayan süresi dolayısıyla bu hastalar ciddi enfeksiyon riski altındadırlar. İnfektif endokardit de bu ciddi ve önemli enfeksiyonlardan biridir. İnfektif endokardit gelişen renal transplant hastalarda mortalite oranı daha yüksektir.
Yaşlı ya da immün sistemle ilgili sorunu bulunan hastalarda atipik klinik
tablo yaygındır ve bu hastalarda ateş daha seyrektir. İnfektif endokardit tanısında ekokardiyografi ve kan kültürleri temel taşı oluşturur. Kan kültürleri
infektif endokarditin teşhis ve tadavisinde esas yol göstericidir.
Tüm infektif endokardit olgularının %2.5-31’inde kan kültürü negatif endokardit görülmektedir ve genellikle tanıyı ve tedavinin başlatılmasını geciktirir.Kültür negatif şüphesi olan hastaların nedenleri tablo-1’de özetlenmiştir.
Olgumuz,2007 yılında taşa bağlı böbrek hastalığı nedeniyle yapılan nefrektomi sonrasında gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize
girmeye başlayan ve 2014 Aralık ayında kadavradan böbrek nakli yapılan
60 yaşında bir erkek hastadır. Hasta başvurudan 3 ay önce grip benzeri
semptom ve 15 gün önce halsizlik,çabuk yorulma,üşüme titreme yakınması
tariflemekteydi. Hasta başvurduğu sağlık kuruluşunda yapılan incelemede
kalp kapağında saptanan vegetasyon nedeniyle hastanemize yönlendirildi
Yapılan Fizik Muayenesinde TA:100/60, A:36.5 C idi. Takipneik olan hastanın yapılan tetkiklerde Hb:8.78gr/dL, WBC:15200,PLT:69.000, BUN:55
Kreatinin:2.22, KŞ:211, Na,129,K:4.5, LDH:870, CRP:7.1-9.5, tam idrar
tetkiki:normal,ALT:42, AST:46, D-Dimer:10970 ölçüldü. Yapılan transtorasik EKO’da
Aort kapakta 2.5 x 2.5 cm. Vejetasyon, ileri aort yetmezlik, hafif-orta mitral ve triküspit yetmezlik izlendi. Hastaya ampirik olarak ampicilin/
sulbactam,Cubicin (kreatinin klirensine göre)başlandı. Tedavi öncesi 3 farklı zamanda ard arda alınan kan kültürlerinde üreme olmadı. Hasta başvurudan 2 gün sonra acil operasyona alındı, vegetasyon yüklü ve destrükte olan
aort kapak rezeke edilerek yapay aort kapak yerleştirildi(şekil1,2). Postop
anürik olan hastaya asidoz ve yüklenme nedeniyle erken dönemde hemofiltrasyon başlandı. Takibinde genel durumu stabil olan hastanın, immünsüpresif ilaçlarına devam edildi. Ancak kanaması durmayan hasta postop 2.gün
tamponad gelişmesi üzerine revizyona alındı. Kanaması devam eden hasta
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnfektif Endokarditin (İE) tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da
halen hastane içi morbidite ve mortalitesi %15-20, 1 yıllık mortalitesi %30
oranındadır. Literatürde sadece olgu sunumları şeklinde bahsedilen renal
transplant hastalarda infektif endokarditin tanı ve tedavisini,cerrahi tedavi
zamanlamasını son literatür bilgileri ışığında gözden geçirmek amacıyla olgumuzu sunmayı planlandık.
Anahtar Kelimeler: infektif endokardit,cerrahi tedavi, renal transplantasyon,

PS-099
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında total böbrek
volümü; bel çevresini, bel/kalça oranını etkiler mi?
Özlem Persil Özkan1, Egemen Cebeci2, Yonca Sevim3, Yıldıray Savaş4,
Tayfun Bektaş2, Ahmet Behlül2, Sami Uzun2, Serhat Karadağ2, Savaş
Öztürk2, Muhuttin Tayfur5
1
İstanbul Arel Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
3
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
4
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
5
Başkent Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
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PS-098
Renal Transplante Bir Hastada Nativ Aort Kapakta Gelişen KültürNegatif İnfektif Endokardit

GİRİŞ: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında (ODPKBH), böbrek volümlerinin artması sonucu abdominal bölgeyi ölçen antropometrik
ölçümlerde ortaya çıkabilecek etkilerine dair yeterince kanıt bulunmamaktadır. ODPKBH’de böbrek boyutları büyümesine rağmen bu antropometrik
ölçümlerin kullanılmasının doğruluğunu, hangi antropometrik ölçümlerin
daha faydalı olduğunu ve antropometrik ölçümlere (bel çevresi, bel/kalça
oranı-BKO) etkisini araştırdık.
MATERYAL – METOD: Aile hikayesi, klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri ile kesin tanısı konmuş 60 ODPKBH çalışmaya alındı. Araştırmada
hastaların antropometrik ölçümleri, biyokimyasal değerleri, böbrek fonksiyonları ve MR ölçümü ile hesaplanmış böbrek volümleri değerlendirildi.
SONUÇLAR: Hastaların %63.3’ü kadın, ortalama yaşı 48.6±11.3 yıl, hastalık süresi 109±78 ay, eGFR 54.8±36.4 mL/dk/1.73m2, proteinüri 0.52±0.94
gr/gün ve ortalama böbrek volümü 1012±776 mL saptandı. Beden kütle
İndeksi (BKİ)≥30kg/m2 olan hasta grubunda böbrek volümü 1039±772
mL, BKİ<30 kg/m2 olanlarda 993±790 mL’dir (p>0.05). BKİ≥30kg/m2
olan hastaların bel çevresi 107.5±7.4 cm ve BKO 0.9±0.10, BKİ<30kg/m2
olanların bel çevresi 90.0±10.5 cm ve BKO 0.9±0.08’dir (sırayla, p<0.001,
p>0.05). BKİ≥30kg/m2 olanların üst orta kol çevresi, triceps, biseps ve
subskapular deri kıvrım kalınlığı BKİ<30kg/m2 olanlardan daha yüksektir
(p<0.05). Ortalama böbrek volümü ortalaması bel çevresi yüksek olan toplam hasta grubunda 1117±836 mL, bel çevresi normal olanlarda 831±639
mL’dir (p>0.05). Ancak kadın hastalarda bel çevresi yüksek olan grubun
ortalama böbrek volümü ortalaması 1120±892 mL, bel çevresi normal
olanların 476±234 mL’dir (p<0.05). Hastaları ortalama böbrek volümü değerlerinin ortancasına göre iki gruba ayırdığımızda, OBV<743mL olanların
böbrek volümü 473±170 mL, OBV>743mL olanların ise 1551±773 mL’dir.
Bel kalça oranı, böbrek volümü 743mL altında olan hastalarda ortalama
0.9±0.08, böbrek volümü 743mL üstünde olan hastalarda ise ortalama 0.9±0.09 olarak belirlenmiştir (p<0.05). Üst orta kol çevresi, triseps,
biseps,subskapular, suprailiak deri kıvrım kalınlığı her iki grupta benzerdi
(p>0.05). Böbrek volüm ortanca değeri >743mL olan grubun hastalık süresi, BKO, üre, kreatinin, sistolik kan basıncı ortalamaları ortanca böbrek
volümü <743mL olan gruptan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Toplam
böbrek volümü ile BKO pozitif korele saptanmıştır (r=0.275; p<0.05).
TARTIŞMA-SONUÇ: ODPKBH’larda bel çevresi ve bel kalça oranı harici diğer antropometrik ölçümler, beden kütle indeksi ile benzer sonuçlar saptanırken, bel çevresi ve bel kalça oranı böbrek volümünden etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı, Böbrek Volümü, Abdominal Obezite, Bel/Kalça Oranı, Bel Çevresi
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PS-100
Sakarya İlindeki Hemodiyaliz Hastalarının Etiyolojik Nedenlerine
Göre Dağılımı
Ahmed Bilal Genç1, Fatma Dindar1, Seyyid Bilal Açıkgöz1, Mehmet
Yıldırım1, Muhammed Kaya1, Kubilay İşsever1, Aysel Toçoğlu1, Savaş
Sipahi2, Kenan Evren Öztop3, Gökhan Öner4
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı,Sakarya
3
Özel Nefromed Diyaliz Merkezi, Sakarya
4
Özel Sakarya Diyaliz Merkezi, Sakarya
GİRİŞ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) böbrek fonksiyonlarının ilerleyici olarak kaybı ile karakterize bir hastalıktır. En sık nedeni diyabetes mellitustur.
Diğer nedenler arasında hipertansiyon, polikistik böbrek hastalığı ve glomerülonefritler yaygın olarak izlenmektedir. Etİyolojiden bağımsız olarak son
dönem böbrek yetmezliğinde en sık uygulanan renal replasman tedavisi
ise hemodiyalizdir. Biz bu çalışmamızda Sakarya ili ve ilçelerinde yaşayan
hemodiyaliz tedavisi almakta olan hastaların etiyolojik nedenlerini ortaya
koymayı amaçladık.
YÖNTEM: Aralık 2015- Ocak 2016 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Özsa hemodiyaliz merkezi, Özel Sakarya hemodiyaliz merkezi ve Özel Nefromed hemodiyaliz merkezlerinde
hemodiyaliz tedavisi almakta olan olgular retrospektif olarak belirlendi.
Olguların takip dosyalarından demografik ve klinik özellikleri, hemodiyaliz
tedavi süreleri ve KBH etyolojileri saptandı.
BULGULAR-SONUÇ: Çalışmaya 178’i kadın 250’si erkek 428 adet olgu alındı. Olguların ortalama yaşı 62,45±14,22 yıl ve hemodiyaliz tedavisi almakta
oldukları medyan süre 38 (min:1-max:278) ay olarak saptandı. Hastaların
KBH etyolojileri incelendiğinde hastaların 152’sinde (%35,5) hipertansiyon, 136’sında (%31,8) diabetes mellitus, 25’inde (%5,8) glomerülonefrit,
25’inde (%5,6) polikistik böbrek hastalığı, 7’sinde (%1,6) tübülointerstisyel
nefrit, 4’ünde (%0,9) amiloidoz, 1’inde (%0,2) renovasküler hastalık ve 27
‘sinde (%6,3) diğer nedenler saptanırken 52 (%12,1) hastanın KBH etyolojisi bilinmiyordu. Ayrıca erkek ve kadın hemodiyaliz hastalarının KBH etyolojileri ayrı ayrı incelendi. Erkeklerde en sık neden hipertansiyon, kadınlarda
ise diyabetes mellitus olarak saptandı (Tablo-1). Diğer nedenler arasında
ise 10’unda obstrüktif üropati, 7’sinde multipl myelom, 2’sinde alport sendromu, 2’sinde akut tubuler nekroz, 2’sinde kardiyorenal sendrom, 1’inde
veziko-üretral reflü, 1’nde böbrek hücreli karsinom, 1’inde tüberküloz ve
1’inde konjenital renal agenezi izlendi.
Sonuç olarak hemodiyalize giren son dönem böbrek hastalığı hastalarında etyolojide en sık izlenen nedenler arasında hipertansiyon ve diyabetes
mellitus bulunmaktadır. Her iki hastalıkta kontrol altına alınabilir hastalıklar
olmasından dolayı bu iki hastalağın sıkı kontrolu hastalarda hem KBH gelişimine karşı korumada hem de KBH’lı hastalarda hastalık progresyonunun
azalmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Etiyoloji, Hemodiyaliz, Sakarya
Tablo-1:Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların cinsiyete göre etyolojik dağılımı
Etyoloji
Hipertansiyon
Diyabetes Mellitus
Glomerülonefrit
Polikistik Böbrek Hastalığı
Tübülointerstisyel Nefrit
Amiloidoz
Renovasküler Hastalık
Diğer
Bilinmiyor
Toplam
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Erkek n(%)
89 (%35,6)
67 (%26,8)
17 (%6,8)
17 (%6,8)
6 (%2,4)
3 (%1,2)
1 (%0,4)
19 (%7,6)
31 (%12,4)
250 (%100)

Kadın n(%)
63 (35,4)
69 (%38,8)
8 (%4,5)
7 (%3,9)
1 (%0,6)
1 (%0,6)
0 (%0)
8 (%4,5)
21 (%11,8)
178 (%100)

PS-101
Laksatif Kullanımı Sonrası Gelişen Hemodiyaliz Gereksinimi Olan
Hipermagnezemi Olgusu
Ahmed Bilal Genç1, Seyyid Bilal Açıkgöz1, Mehmet Yıldırım1, Fatma
Dindar1, Muhammed Kaya1, Kubilay İşsever1, Hakan Cinemre1, Ali
Tamer1, Savaş Sipahi2
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı,Sakarya
GİRİŞ: Konstipasyon nedeniyle laksatifler yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yan etki sıklığının çok az olmasına rağmen nadiren içerdikleri elektrolitlere
bağlı komplikasyonlar izlenebilmektedir. Fosfor içeriğinin yüksek olduğu
laksatiflerde fosfat nefropatisi, magnezyum içeriği yüksek laksatiflerde ise
bradikardi, bilinç değişiklikleri gibi yan etkiler bu komplikasyonlara örnek
olarak gösterilebilir. Biz bu olgumuzda magnezyum içeren laksatif kullanımına bağlı hipermagnezemi olgusunun yönetimini paylaşmayı amaçladık.
OLGU: Yetmiş dört yaşında kadın hasta acil servise 20 gündür devam eden
kabızlık şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, hipotiroidi, hipertansiyon ve 15 gün önce yapılan kalça fraktürü nedeniyle kalça protez operasyonu öyküsü mevcuttu. Konstipasyon
nedeniyle 15 gündür magnezyum hidroksit içeren laksatif ajandan günde 3
kere 10 ml aldığı öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde kan basıncı 120/70
mmHg, nabzı 72/dk vuru, ateş 36,8o C ve batın muayenesinde yaygın hassasiyet ile beraber defans ve rebound saptandı. Diğer sistem muayeneleri
doğaldı. İleus açısından kontrastlı batın bilgisayarlı tomografisi (BT) çekilen
hastanın BT’sinde fekalom izlendi. Rektal tuşe ile hastanın fekalomu çıkarıldı. Sonrasında hastanın 4 saat içinde 4 kere bol sulu dışkılaması oldu. Şikayetleri gerileyen ve taburculuğu planlanan hastanın takipleri sırasında bilinç
değişikliği, hipotansiyon ve bradikardi gelişti. Kan basıncı 70/40 mmHg ve
nabzı 35 vuru/dk olması üzerine 1 mg atropin ıv puşe yapıldı ve inotrop desteği başlandı. Çekilen elektrokardiyografisinde sinüs bradikardisi mevcuttu.
Olası serebrovasküler patoloji açısından beyin BT ardından diffüzyon MR
çekildi. Her ikisindede patoloji izlenmedi. Yapılan tetkiklerinde Üre:114 mg/
dl, Kreatinin:3,3 mg/dl, Na:129 mmol/L, K:5,9 mmol/L ve Mg:>9,95 mg/
dl olması üzerine hipermagnezemi nedeniyle interne edildi. Hastada bilinç
değişikliği, bradikardi ve hipotansiyonun bulunması üzerine mevcut durum
hipermagnezemiye bağlandı. IV hidrasyon ve acil hemodiyaliz tedavisi başlandı. 3 seans hemodiyaliz yapıldı. Günlük elektrolit takibi yapıldı.(Tablo-1)
Hipermagnezemi düzeltildikten sonra hastanın bilinç değişiklikleri ve bradikardisi düzeldi. İnotrop desteğine gerek kalmadı. Geçici hemodiyaliz kateteri çıkartılarak hemodiyaliz tedavisi sonlandırıldı. Hasta yatışının 8. gününde
Mg:2,02 mg/dl,Üre:42 mg/dl, Kreatinin:1,56 mg/dl,Na:139 mmol/L, K:4
mmol/L olması üzerine nefroloji poliklinik takibine alınarak taburcu edildi.
Sonuç olarak konstipasyon nedeniyle uzun süre laksatif kullanan hastada
fekalom gibi mekanik obstrüksiyona bağlı konstipasyon nedeni ortadan
kaldırıldıktan sonra barsak hareketlerinin ve absorbsiyonun artması ile laksatiflerde bulunan elektrolitlerin emilimi artabilir. Bu nedenle konstipasyon
nedeni ortadan kaldırılan uzun süreli laksatif kullananlarda yan etki açısından dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Hipermagnezemi, Magnezyum Hidroksit
Tablo-1

Üre (mg/dl)

1.gün

2.gün

3.gün

4.gün

5.gün

6.gün

7.gün

8.gün

114

89

120

108

67

68

60

42

Kreatinin (mg/dl)

3,3

2,34

2,82

2,28

1,37

1,38

1,49

1,56

Na (mmol/L)

129

133

130

134

135

138

139

139

K (mmol/L)

5,9

4,1

5,1

4,3

3,4

3,2

3,6

4,0

Mg (mg/dl)

>9,5

7,22

8,9

6,46

3,67

2,81

2,58

2,02
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GİRİŞ: Gitelman sendromu otozomal resesif geçiş gösteren hipokalemi,
metabolik alkaloz, hipomagnezemi, hipokalsüri ve normal kan basıncı ile
seyreden bir hastalıktır. Genellikle çocukluk çağlarının geç dönemlerinde
yada erişkin dönemde tanı konulur. Distal tübüllerde tiyazid duyarlı Na/Cl
taransportunu kodlayan SCL12A3 gendeki mutasyon sonucu ortaya çıkar.
Bu mutasyon sonucu hastalarda hipovolemi, kan basıncında azalma, renin
aktivitesi ve aldosteron düzeyinde artış, hipokalemi, hipomagnezemi ve idrarda kalsiyum atılımında azalma görülür. Eş zamanlı olarak hidrojen atılımı
da arttığı için metabolik alkaloz meydana gelir.
VAKA: El, kol ve bacaklarında kasılma şikayeti ile başvuran 28 yaşında kadın
hastanın yapılan incelemesinde; K:2.6mmol/L fizik muayenesinde ise; el,
kol ve bacaklarda kasılma ve güçsüzlük vardı. Sistem sorgulamasında patolojik bir bulgu saptanmadı. Kan basıncı 100/70 mm/Hg, nabız 84 /dk solunum sayısı 20/dk ve elektrokardiyografisi U dalgası saptandı. Hipomagnezemi, hipokalemi dışında elektrolitleri normal değerler arasında [Mg:1.08
mg/dl, Ca:9.7mg/dl P:4.2mg/dl kan gazı Ph:7.40 pCO2:54mmHg HCO3:29
mmol/L Lac:2 mmol/L] idi. Kan gazında alkoloz saptanmadı. Hastanın
renal doper ve batın usg normal sınırlarda idi. PTH: 141 pg/ml TSH:3.22
T4:13.52 pmol/L, D vit:9.5ng/ml Aldosteron: 470 pg/ml Renin: 22.6 pg/ml
saptandı. İdrar dansitesi:1014 idi. 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı 28 mg
/gün azalmış olarak potasyum: 51,8 mmol/gün, Na: 212 mmol/gün klor:
211mmol/gün saptandı.
SONUÇ: Normotansif hipokalemi hipomagnezemi, ve metabolilk alkoloz
ile seyreden hastalarda diüretik kullanımı, bulumia nervosa gibi sebepler
dışlandıktan sonra Gitelman ve Bartter sendromları akla gelmelidir. Bartter
sendromunda 24 saatlik idrarda kalsiyum seviyeleri normal yada artmış
saptanır. Tariflenen tabloya hipokalsüri eklendiğinde Gitelman sendromu
düşünülür.
Dirençli hipokalemi, ve metabolik alkolozun sebeplerinden biri olan Gitelman sendromlu bir hastayı klinik pratiğe katkıda bulunmak ve hatırlatmak
amaçlı sunduk.
Anahtar Kelimeler: Hipokalemi, Metabolik Alkoloz, Gitelman Sendromu

PS-103
Hipokaleminin Nadir Bir Nedeni: Leflunomid
Ahmed Bilal Genç1, Mehmet Yıldırım1, Seyyid Bilal Açıkgöz1, Fatma
Dindar1, Kubilay İşsever1, Muhammed Kaya1, Tezcan Kaya1, Savaş
Sipahi2, Bekir Enes Demiryürek3
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı,Sakarya
3
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim
Dalı, Sakarya
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PS-102
Dirençli Hipokalemi İle Prezente Olan Gitelman Sendromlu Hasta
Ahmed Bilal Genç1, Fatma Dindar1, Kubilay İşsever1, Seyyid Bilal
Açıkgöz1, Mehmet Yıldırım1, Muhammed Kaya1, Savaş Sipahi2
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı,Sakarya

GİRİŞ: Leflunomid romatoid artrit (RA) tedavisinde kullanılan bir hastalık
modifiye edici ajandır. Pirimidin biyosentezinde temel bir enzim olan dihidroorotat dehidrojenazı inhibe ederek T lenfosit proliferasyonunu engeller ve
antiproliferatif etki gösterir. RA tedavisinde en sık kullanılan ımmunsupresif
ajandır. En sık görülen yan etkileri diyare, karın ağrısı bulantı, kusma, karaciğer fonksiyon enzimlerinde yükselme, solunum sistemi enfeksiyonlarıdır.
Nadir olarak hipokalemi gelişimine sebep olabilmektedir ve bu oran yaklaşık %1 dir. Biz bu olgu sunumunda etyolojisinde leflunomid kullanımının
rol aldığı hipokalemi olgusunu sunmayı amaçladık.
VAKA: 58 yaşında kadın hasta halsizlik ve ağız çevresinde uyuşma şikayeti
ile acil servise başvurdu. Hipokalemi nedeni ile tarafımıza danışılan hastanın anamnezi derinleştirildiğinde halsizlik şikayetinin son 20 gündür giderek arttığı ve 1 gündür ağız çevresinde uyuşma şikayetinin olduğu öğrenildi.
Diyare, kusma şikayeti ve diüretik kullanım öyküsü yoktu. 1 yıldır RA ve
sekonder sjogren sendromu tanıları ile takipli hastanın 1 yıldır pilokarpin 15
mg/gün, 1 aydır leflunomid 20 mg/gün, 1 yıldır hidroksiklorokin 200 mg/
gün ve 1 yıldır folik asit 5mg/gün kullanım öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde mukozalarda solukluk olan hastanın dört ekstermitede kas gücü 4/5
idi. Kooperasyon ve oryantasyon tam ve vital değerleri normal aralıklarda
idi. Elektrokardiyografide T dalgasında düzleşme mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde kan şekeri: 103mg/dl, üre:23 mg/dl (21-43), kreatinin:0.97 mg/dl
(0.5-1.1), GFR(MDRD): 62.69, sodyum:137mmol/L (136-145), potasyum:
1.3 mmol/L (3.5-5.1), magnezyum:1.94 mg/dl (1.6-2.6) kalsiyum:10 mg/dl
(8.4-10.2), albümin: 3.6 g/dl (3.5-5.2) idi. Hipokalemi nedeniyle servise yatırıldı. Spot idrarda potasyum düzeyi 13.6 mmol/L olarak saptanan hastanın
kan gazında asit-baz anormalliği yoktu. Intravenöz potasyum replasmanına
başlandı. Tiroid fonksiyon testleri, kan kortizol, renin, aldosteron düzeyi
normal aralıklarda idi. Leflunomid başladıktan 10 gün sonra semptomları başlayan hastada ilaca bağlı hipokalemi düşünülerek leflunomid kesildi.
Takibinin ikinci gününde potasyum düzeyi: 2.7mmol/L olan hastaya ıntravenöz potasyum replasmanına devam edildi. Üçüncü gün potasyum düzeyi:
3.5 mmolLl ve dördüncü gün 4.2 mmol/L idi. Şikayetleri gerileyen hastanın
potasyum replasmanı kesildi. Üç gün daha serviste takip edilen hastanın
böbrek fonksiyon testleri ve elektrolit düzeyleri normal olarak izlendi.
SONUÇ: Sık karşılaşılan bir elektrolit bozukluğu olan hipokaleminin etyolojisinde birçok neden yer almaktadır. Leflunomid kullanımına bağlı yan
etki olarak hipokalemi yaklaşık %1 oranında görülmektedir. Literatürde ise
bildirilen pek az vaka mevcuttur. Birçok ilacın elektrolit bozukluğuna yol
açabilmesi nedeniyle, bizim vakamızda olduğu gibi elektrolit düzensizliği ile
başvuran hastalarda kullanılan ilaçlar çok iyi sorgulanmalı, yan etki profilleri
gözden geçirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: hipokalemi,leflunomid,romatoid artrit
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PS-104
SLE Hastasında Non-Lupus Böbrek Hastalığı
1

PS-105
Hiatal Herni Sonucu Akut Böbrek Yetmezliği; Olgu Sunumu

Ahmed Bilal Genç , Mehmet Yıldırım , Seyyid Bilal Açıkgöz , Fatma
Dindar1, Muhammed Kaya1, Kubilay İşsever1, Savaş Sipahi2
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı,Sakarya
1

1

SLE HASTASINDA NON-LUPUS BÖBREK HASTALIĞI: Sistemik lupus
eritematozus (SLE)1000 de 1 sıklıkla,daha çok orta yaş kadınlarda görülen önemli bir hastalıktır. SLE de böbrek tutulumu sık görülen hastanın prognozuna etkin bir tablodur. Dünya Sağlık Örgütünün bu hastalık
için belirlediği 6 farklı tutulum bulunmaktadır; 1-Normal 2-mezangiyel
proliferatifglomerulonefrit(GN) 3-fokal proliferatif GN 4-diffüz proliferatif
GN 5-membranöz GN 6-İleri sklerozan GN. Olguların yaklaşık yüzde 95 inde
böbrek tutulumu bu alt tiplerden birinden oluşmaktadır.Ancak nadiren de
olsa hastalarda bu tiplerin dışında bir morfolojiye rastlayabiliriz. Biz de bu
olguda renal biyopsisinde fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) paterni saptanan bir SLE vakasından bahsetmek istedik.
VAKA: 32 yaşında bayan hasta,yaklaşık bir buçuk yıl önceyan ağrısı,halsizlik
şikayeti ile tarafımıza başvurdu. O dönemde yapılan idrar tetkiki sonucunda proteinüri (mikroalbümin/kreatinin indeksi (MAKİ):236.08) ve hematüri
(bld+3) dışında bulgu yoktu. Takibe alınan hastanın 4 ay sonra tahlillerinde
proteinürisinin artmış olduğu saptandı(MAKİ:663.72 ve daha sonraki bir
değerinde:2885).Kan profilinde (ANA negatif, anti DNA negatif C3,C4 normal saptanan hastanın böbrek biyopsisi planlandı. İlk biyopsi sonucu yetersiz materyal olarak gelen hastanın, devam eden takibinde hipokomplementemi ve anemi (hgb:11.7) görüldü.2015 yılında 6 ay içerisinde, hastanın
mikroalbüminürisi 2 kat artarken mikroalbümin/kreatinin indeksi yaklaşık
3 kat artış gösterdi ve hasta eklem yakınmaları tanımladı. Bu aşamada SLE
şüphesiyle serolojik testler tekrarlandı. Yeniden alınan ANA ve Anti ds DNA
tetkiklerinde değerlerinin pozitif gelmesiyle Romatoloji kliniği tarafından
SLE teşhisi konulan hastaya yeniden böbrek biyopsisi planlandı. Biyopside;
10 adet glomerülün 4 tanesinde global sklerozis ile birlikte bu glomerüllerden birinde hiyalinozis tespit edildi.Diğer glomerüllerde,glomerül çapında
artış,hafif derecede fokal segmental mezengiyel hücre artımı ve minimal
lobülasyon izlenmiştir. İmmünofloresan incelemede özgül boyanma izlenmediği için morfolojik bulgular fokal segmental glomerüloskleroz lehine
yorumlanmıştır.
SONUÇ: SLE,gelişen tanı yöntemlerinin de etkisiyle her geçen gün daha
sık tanısı konan ve önemi artan bir hastalık haline gelmiştir. Bu hastalığın
önemli bir komponenti olan böbrek tutulumu her ne kadar 6 grup içerisinde değerlendirilse de farklı tutulumlar da olabileceği gözden kaçmamalıdır.
Bunların en önemli iki tanesi ise FSGS ve amiloidozdur. Hastalığın prognozu açısından önemli bir mihenk taşı olan böbrek tutulumunun tipinin doğru
belirlenmesi ve tedavi edilmesi,hayati önem taşımaktadır.

Ahmed Bilal Genç1, Mehmet Yıldırım1, Muhammed Kaya1, Seyyid Bilal
Açıkgöz1, Fatma Dindar1, Kubilay İşsever1, Savaş Sipahi2
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı,Sakarya
Akut Böbrek Yetmezliği (ABY ) glomerül filtrasyon hızının saatlerden günlere kadar uzanabilen sürede giderek azalması ve kanda nitrojen yıkım
ürünlerinin artmasıyla sonuçlanan tablodur. Genel olarak ABY nedenleri
pre-renal, renal ve postrenal olmak üzere 3 ayrı grupta incelenebilir. ABY
gelişen olguların yaklaşık olarak %60-70’inde pre-renal azotemi görülür.
Böbrek kan akımındaki bozulma gerçek bir intravasküler volüm kaybı, dolaşan effektif volümdeki azalma veya böbrek kan akımını bozan ajanlara bağlı
olarak gelişebilmektedir. Böbrek perfüzyonunun normalleştirilmesi ile renal
fonksiyonlar geri kazanılır.
Burada Akut böbrek yetmezliği tablosu ile acil servise başvuran, sonrasında
kısmi obstrüksiyon yaratan hiatal herni tanısı konan bir olgu sunduk.
Elli dokuz yaşında bayan hasta bulantı, oral alım bozukluğu şikayeti ile acil
servise başvurdu. Hasta alınan tetkiklerinde Üre: 180 mg/dL, Kreatinin: 5,02
mg/dL, Sodyum:148 mmol/L, Potasyum: 3,5 mmol/L, Lökosit: 11 K/uL,
Hemoglobulin 11,8 g/dl, Trombosit 292 K/uL olarak saptandı. Kan gazında
asidozu olmayan hastanın idrar tetkiki piyüri (43 HPF ) haricinde normaldi.
1 yıl önceki böbrek fonksiyon testleri normal, cilt turgoru azalmış, mukozaları kuru olan hastada prerenal akut böbrek yetmezliği düşünülüp hidrasyon başlandı. Sıvı resüsisitasyonuna rağmen idrar çıkışı olmayan böbrek
fonksiyon testleri progrese olan hasta acil olarak hemodiyalize alındı. Batın
Ultrasonografide mide dilate ve içinde yemek artıkları saptanması üzerine
Batın Bilgisayarlı Tomografi (CT) çekildi. Batın CT’de diyafram önündeki
defekten mide ve gastrointestinal yapıların herniye olduğu görüldü (Resim
1). Genel cerrahi tarafından acil opere edilen hastanın, diyafram defekti
onarılarak mide ve diğer gastrointestinal yapılar anatomik pozisyonlarına
getirildi. Operasyon sonu idrar çıkışı başlayan, böbrek fonksiyon testleri
gerileyen hasta takibe alındı.
Prerenal ABY’li hastaların tedavisinde ana prensip, ABY nedeni olan dehidratasyonun düzeltilmesidir. Klinik olarak prerenal ABY düşünülen ancak
hidrasyon ile istenilen cevap alınamayan hastalarda vakamızda olduğu gibi
ek patolojileri (gastrointestinal sistem gibi) akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği, hiatal herni, pre-renal azotemi
resim 1

Bu konuda yeterince çalışma olmamakla birlikte anlattığımız vaka ve benzeri bildirimler arttıkça sıklık verileri daha keskin bir şekilde belirlenebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Biopsi,fokal segmental glomerüloskleroz, Sistemik lupus eritematozus,

diyafram önündeki defekten herniye olan mide ve gastrointestinal yapılar
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GİRİŞ: Kronik böbrek yetmezlikli (KBY)hastalarda başlıca problemlerden
biri hiperfosfatemidir. Hemodiyaliz hastalarının %50’ sinden fazlasında görülmektedir. Kontrolsüz hiperfosfatemi ile KBYdeki morbidite ve mortalite
arasında belirgin bir korelasyon vardır. Hiperfosfatemi varlığında hastaneye
yatış ve erken dönem mortalite oranları belirgin yükselirken tedavi süresi
ve maliyetleri de artmaktadır. Diyette fosfor kısıtlaması, renal replasman
tedavileri ve fosfor bağlayıcı ajanlar kronik böbrek yetmezliğinde fosfat
metabolizmasının düzenlenmesinde kullanılan yöntemlerden başlıcalarıdır. Kalsiyum asetat, kalsiyum karbonat ve sevalemer bilinen önemli fosfor
bağlayıcı ajanlar olarak bu tedavide yer almaktadır. Bu çalışmada amacımız
fosfor bağlayıcı ajan türlerine göre birlikte proton pompa inhibitörü (PPI)
kullanımının serum fosfor düzeyi üzerine etkilerini değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2016-Ocak 2016 tarihleri arasından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji BD tarafından takip edilen
225 hasta retrospektif olarak incelendi. Kullanılan fosfor bağlayıcı ajan (kalsiyum karbonat, kalsiyum asetat, sevelamer) ve beraberinde PPI kullanımının serum fosfor düzeyi üzerindeki etkileri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma populasyonu 225 hastadan oluşmakta olup kullanılan
fosfor bağlayıcı ajana ve beraberinde PPI kullanımına göre gruplandırıldı.
Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ve İndependent T-test kullanılarak analiz yapıldı. Tüm populasyonda ortalama serum fosfor düzeyi
5,21 ± 1,27 mg/dl olarak saptandı. Fosfor bağlayıcı ajan cinsi ile PPI kullanımı arasında fark olup olmadığını değerledirmek amacıyla her grup ayrı ayrı
incelendi. İncelenen gruplara göre ortalama serum fosfor düzeyleri Tablo1’de gösterildi.
SONUÇ: Hiperfosfatemi KBY tanılı hastalarda önemli bir komplikasyon olup
takibi ve tedavisinde fosfor bağlayıcı ajanlar kullanılmaktadır. Sevalemer
dışındaki fosfor bağlayıcı ajanlarla beraber PPI kullanımının serum fosfor
düzeyi üzerine anlamlı farklılık oluşturmadığı görülürken, Sevalemer ile
beraber PPI kullanımnın serum fosfor düzeyinde anlamlı düşüş sağladığı
saptanmıştır. Ancak KBYde fosfor metabolizmasının karmaşıklığı nedeniyle
bu sonuçların daha ileri araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fosfor Bağlayıcı Ajanlar,Hiperfosfatemi, Proton Pompa İnhibitörleri
Tablo 1: Fosfor bağlayıcı ajan cinsi ile PPI kullanımı arasındaki ilşiki
Fosfor Bağlayıcı Ajan

PPI(-)

PPI(+)

P
değeri

Herhangi bir fosfor
bağlayıcı

5,26 ± 1,23 mg/dl
(n:121)

5,18 ± 1,33 mg/dl
(n:104)

0,492

Kalisyum karbonat

5,24 ± 1,69 mg/dl
(n:8)

5,55 ± 1,25 mg/
dl (n:8)

0,680

Kalsiyum asetat

5,13 ± 1,06 mg/dl
(n:78)

5,02 ± 1,32 mg/dl
(n:67)

0,586

Sevalemer

6,14 ± 1,14 mg/dl
(n:16)

5,00 ± 1,26 mg/dl
(n:12)

0,019

PS-107
Mantar Zehirlenmesinde Hemoperfüzyon Tedavisinin Yeri
Ali İhsan Oluk1, Mehmet Fehim Doğru1, Süleyman Baş1, Funda Müşerref
Türkmen1, Gülizar Şahin2, Refik Demirtunç1, Abdullah Gümüş1, Derya
Şenel Yıldız1, Melike Günay Okçu1, Bünyamin Güney1, Berna Yücel
Aybal1, Kerem Turgut3, Ahmet Eren Kurban1
1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul
2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
İstanbul
3
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
Kliniği, İstanbul
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PS-106
Hemodiyaliz Hastalarında Fosfor Bağlayıcı Ajanlarla Beraber Proton
Pompa İnhibitörü Kullanımının Serum Fosfor Düzeyi Üzerine Etkileri
Ahmed Bilal Genç1, Seyyid Bilal Açıkgöz1, Mehmet Yıldırım1, Fatma
Dindar1, Kubilay İşsever1, Muhammed Kaya1, Savaş Sipahi2
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Sakarya
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı,Sakarya

GİRİŞ-AMAÇ: Mantar zehirlenmesi bahar aylarında artmakta olup en
büyük sorun;başvuru semptom benzerliği nedeniyle hepatotoksik/nefrotoksik mantar ile diğer mantar zehirlenmesinin ayırt edilememesidir.
Hekim,başvuru anında anamnez,klinik ve laboratuvar bulgularıyla bu iki
grup mantar zehirlenmesi ayrımına ve tedavi yöntemine karar vermelidir.
Çalışmada mantar zehirlenmesi ayrımında anamnez,klinik ve erken laboratuvar bulguları yeterliliğini değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL-METOD: Haydarpaşa Numune EAH’de Ocak 2012–Aralık 2015
arasında mantar zehirlenmesi ile yatan 108 hasta retrospektif incelendi.
Semptom çıkış süresine göre 3 gruba ayrıldı.Grup-1’e mantar alım sonrası
2 saatten kısa sürede,Grup-2’ye 2-6 saat arasında,Grup-3’e 6 saatten uzun
sürede semptomu çıkan hastalar alındı.
BULGULAR: Demografik özellikler Tablo–1’dedir.Grup-1’e medikal tedavi
uygulanıp hepatotoksisite/nefrotoksisite görülmedi.Grup-2’de 19 hastada
toplama mantar öyküsü olup 5’ine HP uygulandı.HP uygulanan 1 hastada mantar alımının 5.saatinde semptom,31.saatinde transaminaz ve INR
değeri yükselmeye başladı.MARS(Moleküler Adsorban Resirkülasyon Sistemi) tedavisi uygulanan bu hastada karaciğer transplantasyonuna(KC-TX)
gerek kalmadı.Grup-3’de toplama mantar zehirlenmesiyle HP uygulanan 19
hastanın 5’inde transaminaz,bilirubin ve INR yüksekliği saptandı(Resim-1).
HP takiben MARS uygulanan 2 hastadan birine KC-TX yapıldı,diğeri KCTX beklerken kaybedildi.Grup-3’deki 1 hastada ise transaminaz değeri ile
birlikte renal fonksiyonun da bozulması üzerine MARS uygulandı.Karaciğer
fonksiyonu düzelen ama renal yetmezliği devam eden hastaya 1 ay süre ile
haftada 3 gün rutin hemodiyaliz(HD) başlandı.Takibinde kreatinin değerinde
düşme olması üzerine HD sonlandırılan hasta kronik renal yetmezliği(KRY)
tanısıyla takip edilmektedir.24 hastaya toplam 60 HP uygulandı.
TARTIŞMA: Mantar zehirlenmesinin çoğu gastrointestinal semptom ile
seyrederken,bir grup mantar ise içerdiği toksine göre KC-TX’e kadar gidebilen akut karaciğer yetmezliği ve/veya HD tedavisine ihtiyaç duyulan akut/
kronik renal hasara yol açabilmektedir.Mantar zehirlenmesinde en büyük
sorun;başvuru semptom benzerliği nedeniyle hepatotoksik/nefrotoksik
mantar ile diğer mantar zehirlenmesinin ayırt edilememesidir.Çoğu merkezde alfa-amanitin,orellanin,orellin gibi mantar toksin düzeyi bakılamamaktadır.Hekim,başvuru anında anamnez,klinik ve laboratuvar bulgularıyla
bu 2 grup mantar zehirlenmesi ayrımını yapma ve tedaviye karar vermelidir.
Semptom 2-6 saat arasında başlayan hastalarda,hepatotoksik mantar yeme
olasılığı vardır.Bu grupta toksin düzeyi bakılıp tedavi seçilmelidir.Semptom
6 saatten sonra başlayan 34 hastanın 5’inde hepatotoksisite,1’inde ise KRY
yol açan nefrotoksisite saptandı.Bu hastalarda toksin düzeyi bakılamıyorsa
riskler göze alınıp HP tedavisi düşünülmelidir.
SONUÇ: Mantar zehirlenmesinde;mantar toksin düzeyine bakılabilmesi, gerekli olan olgulara erken etkin tedaviyi sağlayacak ve gereksinimi olmayan
HP’u engelleyecektir.
Anahtar Kelimeler: hemoperfüzyon, hepatotoksisite, mantar zehirlenmesi
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Resim-1: Grup-3’te hepatotoksisite gelişen 5 hastanın mantar alımından
sonra geçen süreye göre laboratuvar değerlerinin değişimi

Hastalarımızda ALT, AST, INR, Total bilirübinin maksimum değerlerine genelde
3–5. günlerde ulaşılmaktadır. 3-5. günlerindeki değerler, hastanın prognozunu
belirlemektedir.

Tablo - 1: Çalışmaya alınan 108 hastanın demografik özellikleri
KADIN
(n=55)

ERKEK
(n=53)

TOPLAM
(n=108)

p

42,691 ±
16,212
(16 – 75)

38,094 ±
15,049
(16 – 72)

40,435 ±
15,749
(16 – 75)

p=0,130

GRUP – 1
(n=29)

GRUP – 2
(n=45)

GRUP – 3
(n=34)

TOPLAM
(n=108)

Yaş (yıl)

44,276 ±
14,679
(21 – 75)

39,511 ±
16,216
(18 – 73)

38,382 ±
15,881
(16 – 66)

40,435 ±
15,749
(16 – 75)

p=0,295

Cinsiyet
(Kadın/Erkek)

18 K /
11 E

19 K /
26 E

18 K / 16 E

55 K /
53 E

p=0,239

Mantar orijini
(Toplama / Kültür)

19 T /
10 K

19 T/ 26 K

19 T / 15 K

57 T /
51 K

p=0,133

Hemoperfüzyon Tedavisi Uygulanmış Hasta
Sayısı

0

5

19

24

Hepatotoksisite gelişen
hasta sayısı

0

1 (%2,2)
(1E)

5 (%14,7)
(4E, 1K)

6 (%5,5)
(5E, 1K)

Yaş (yıl)

PS-108
Hidradenitis Suppurativa İlişkili Sistemik Amiloidoz
Ertuğrul Çağrı Bölek1, Ceren Önal1, Safiye Kızışar Yılmaz1, Hatice Koç1,
Tolga Yıldırım2, Dilek Ertoy Baydar3, Abdulsamet Seyhun4, Yusuf Ziya
Şener1, Burak Yasin Aktaş1, Şeref Rahmi Yılmaz2, Yunus Erdem2, Sibel
Doğan5
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı,
Ankara
4
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
5
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana
Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Amiloidoz, çözünebilir bazı proteinlerin çözünemeyen protein fibrilleri şeklinde birikmesi ve biriktiği organlarda oluşturduğu fonksiyon bozukluğuyla seyreden klinik durumdur. Plazma hücre diskrazilerine bağlı AL
tipte olabileceği gibi çeşitli romatizmal hastalıklar, inflamatuvar barsak hastalıkları ve kronik inflamasyona (enfeksiyon hastalıkları gibi) ikincil AA tipinde de gelişebilir. Bu olgu sunumunda tedaviye dirençli hidradenitis suppurativa seyrinde gelişen nadir bir sistemik amiloidoz vakası takdim edilmiştir.
OLGU SUNUMU: 34 yıldır inguinal ve aksiller bölgede, ağrılı nodüllerle ve
akıntılı traktlarla karakterize lezyonlar için hidradenitis suppurativa tanısı
ile izlenmekte olan 54 yaşında erkek hasta çeşitli topikal ve sistemik antibiyotikler, koritkosteroidler, izotretinoin, asitretin ile sırasıyla İnfiliksimab,
Adalimumab, Etanercept gibi biyolojik ajanlar, bunlara kombine olarak
metoreksat kullanılmış olmasına rağmen lezyonları dirençli olarak takip
edilmiş. Lezyonlarındaki progresyon nedeniyle yatırılarak tedavisi planlanan hastanın izleminde idrar tetkikinde 2+ protein saptandı. Hastanın muayenesinde kan basıncı 110/75 mmHg olarak ölçüldü, lezyonları dışında
anormal bir fizik inceleme bulgusu göze çarpmadı. Laboratuvar incelemesinde: kreatinin: 0,63mg/dL, 24 saatlik idrar tetkiklerinde Protein:3784 mg/
gün, Albumin:1874 mg/gün olarak saptandı. Ultrasonografik olarak böbrek
boyut ve parankim ekojeniteleri doğal olarak değerlendirildi. Bunun üzerine
etiyolojiyi aydınlatmaya yönelik yapılan böbrek biyopsi patolojisi “Glomerüller ve arteriollerde yaygın, tübüler bazal membranda odaksal amiloid
madde birikimi, renal amiloidozis (AA tipte)” olarak raporlandı(Şekil-1).
Hastanın MEFV gen incelemesi E148Q heterozigot oluşu dışında normal
olarak izlendi. Hastaya kolşisin 2x0,5mg, ramipril 1x2,5 mg takiben de Anakinra başlandı. Takiplerinde (3 ay sonra) proteinürisi 24 gr/güne kadar arttı.
Hastanın serum albümin düzeyleri tedrici olarak 1,5 gr/dL civarına kadar
düştü(Tablo-1). Bulantı, ishal ve 4 ay içinde yaklaşık 15 kilo kaybı tarfileyen
hastanın üst ve alt GİS endoskopik incelemesinde alınan duodenum, mide
ve kolon biyopsilerinde de amiloidoz saptandı. Beslenme için enteral yolla
alınanın yanına destek olarak parenteral nütrisyon planlandı. Hastanın antibiyoterapisi değiştirildi. Katabolik sürecini engellemek, proteinüri ile kaybını
azaltmak için yoğun hemodiyaliz programına alındı.
SONUÇ ve TARTIŞMA: Spesifik bir bulgusu olmayan amiloidoz, genellikle
etkilediği organlarda fonksiyon kaybı ve buna yönelik yakınmalarla karakterie bir klinik durumdur. Sekonder amiloidoz için ülkemizde en sık neden
FMF olmasına rağmen kronik inflamatuvar hastalıklar ve enfeksiyonlarda
amiloidoza sebep olabilmektedir. Hidradenitis supurativa da çok nadir bir
amiloidoz nedenidir.
Anahtar Kelimeler: Hidradenitis Suppurativa, Sistemik Amilodoz, Kronik
Böbrek Hastalığı
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Şekil-1: Böbrek Biyopsisi Patolojik İnceleme

GİRİŞ: Arteryel sertlik, kronik böbrek hastalığının (KBH) tüm evrelerinde kardiyovasküler olay ve mortalitede önemli bir risk faktörüdür. Yakın
zamanlı çalışmalar bir Wnt inhibitörü olan sclerostinin KBH’de vasküler/
valvüler kalsifikasyon ve düşük döngülü kemik hastalığı ile ilişkisini göstermiştir. Bu çalışmada kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında arteryel sertliği
belirleyen faktörler ve sclerostin ile ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-109
Kronik hemodiyaliz hastalarında arteryel sertliği belirleyen faktörler,
sclerostin ile ilişkisi
Gökçe Kundakçı Gelir, Şiyar Erdoğmuş, Şule Şengül, Gökhan
Nergizoğlu, Sim Kutlay
Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Ankara

METOD: Bu prospektif çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji
Bilim Dalı Hemodiyaliz merkezinde haftada 3 gün ve en az 6 aydır hemodiyaliz uygulanan 73 hasta ve 40 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak alındı.
Kontrol grubunda sclerostin ve hastalarda ise sclerostin ve karotid-femoral
nabız dalga hızı (NDH) ölçümü yapıldı. Demografik veriler, laboratuvar verileri ve hastalara ait medikasyonlar kaydedildi.

Böbrek biyopsisinde glomerüllerin vasküler kutbunda daha belirgin eozinofilik
materyal birikimi, amiloid ile uyumlu olarak polarize ışıkta kongo red boyası ile
elma yeşili birefrenjans izlenmektedir.

Tablo-1:
TETKİK

SONUÇ

BİRİM

Hemoglobin

9,5

gr/dL

Beyaz Küre Sayısı

28800

hücre/mcL

Nötrofil Sayısı

20700

hücre/mcL

Platelet Sayısı

633000

hücre/mcL

ALT

6

U/L

AST

11

U/L

Kreatinin

5,7

mg/dL

BUN (Kan Üre Azotu)

55

mg/dL

Sodyum (Na)

135

mEq/L

Potasyum (K)

3,7

mEq/L

Kalsiyum (Ca)

7,9

mg/dL

Fosfor

10,1

mg/dL

Serum Albumin

1,5

g/dL

Serum Total Protein

6,4

g/dL

Spot İdrar Protein /Kre

41354

mg/g kreatinin

CRP

27,7

mg/dL

BULGULAR: 35 kadın ve 38 erkekten oluşan HD hasta grubumuzun yaş
ortalaması 55±15’ti. NDH ortalaması 9.2±2.7m/sn (kadınlarda 8.4 m/sn ve
erkeklerde 9 m/sn, p:0.145). Hasta grubunda sclerostin, kontrol grubuna
göre belirgin yüksek saptandı (327±207 pg/mL ve 141±88 pg/mL, p<0.001
). Hasta grubunda cinsiyetler arası sclerostin değerlerinde anlamlı farklılık
saptandı (kadınlarda 235 pg/mL ve erkeklerde 319 pg/mL, p:0.007). Tek
değişkenli korelasyon analizinde NDH’nin yaş, DM, periferik, aort ve HD
giriş sistolik arter basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), sclerostin, total kolesterol ve LDL ile pozitif; Kt/V, cinacalcet ve D vitamini kullanımıyla ise negatif
korelasyon gösterdiği saptandı. Çoklu değişkenli regresyon analizinde ise
NDH; yaş (β:0.068, p:0.003), DM (β:1.440, p:0.038) ve HD giriş sistolik
arter basıncı (β:0.058, p:0.001) ile pozitif korelasyon gösterdi. Sclerostin
için tek değişkenli korelasyon analizinde yaş, erkek cinsiyet, ASKH, statin
kullanımı, VKİ ve NDH ile pozitif; ALP, PTH, Kt/V, cinacalcet ve D vitamini
kullanımıyla ise negatif korelasyon gösterdiği saptandı. Çoklu değişkenli
regresyon analizinde sclerostinin, erkek cinsiyet (β:174.82, p<0.001) ve
statin kullanımı (β:168.96, p:0.05) ile pozitif; PTH (β:-0.282, p<0.001) ile
negatif korelasyon gösterdiği saptandı.
SONUÇ: NDH ile sclerostin tek değişkenli korelasyon analizinde pozitif
korelasyon gösterirken; çoklu değişkenli regresyon analizinde NDH ile
sclerostin arasında ilişki saptanmamıştır. Hastaların seyrindeki sclerostin
değişimlerinin, NDH değişimlerini predikte edip etmediğine dair daha geniş
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arteryel sertlik, hemodiyaliz, sclerostin
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PS-110
Mezotelyoma zemininde gelişen stafilokok enfeksiyonuna ikincil
glomerulonefrit olgusu
Sami Aksan1, Betül Demirok1, Özant Helvacı2, İpek Işık Gönül3, Murat
Dizbay4, Yasemin Tekbudak Erten2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji A.D.
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Staphylococcus aureus ilişkili glomerulonefrit nadir görülen immunkompleks ilişkili böbrek hastalığıdır. Bu sunumda Staphylococcus aureus ilişkili
Ig A baskın akut glomerulonefrit saptanan 58 yaşında erkek hasta bildirilmektedir. Özgeçmişinde Henoch schönlein purpura tanısıyla siklofosfamid
ve azotiopürin tedavisi alma öyküsü olan hasta, nefes darlığı şikayetiyle
hastaneye yatırılmış. Akciğer grafisinde sol plevral efüzyonu saptanan hastanın plevra sıvı kültüründe MSSA üremesi olmuş,10 gün intravenöz piperosilin-tazobaktam ve teikoplanin tedavisi alan hasta oral siprofloksasin ve
amoksisilin-klavulinik asit ile taburcu edilmiş.Bu süreçte böbrek fonksiyon
testleri normal olan hasta taburcu olduktan 2 hafta sonra ateş,nefes darlığı,
idrar çıkışında azalma şikayetleriyle tarafımıza başvurdu.Yapılan böbrek biyopsisi sonucu endokapiller proliferatif glomerulonefrit, IgA baskın immun
boyanma, stafilokok enfeksiyonuna sekonder glomerulonefrit ile uyumlu
geldi. 6 hafta intravenöz linezolid tedavisi sonrasında kreatinin değeri 1.2
mg/dl’ye gerileyen hastanın plevral sıvı sitolojisinde atipik mezotelyal proliferasyon saptanması nedenıyle yapılan plevra biyopsisi mezotelyoma ile
uyumlu geldi. Staphylococcus aureus ilişkili glomerulonefrit aktif stafilokok
enfeksiyon varlığında ortaya çıkan klinik tablo olup, orta-ileri yaşlı akut glomerulonefrit ile başvuran hastalarda düşünülmesi gereken etyolojik faktörlerdendir. Glomerulonefrit tedavisinde uzun süreli etkin antibiyotik tedavisi
ile stafikokok eradikasyonu temel tedavi yaklaşımını oluşturmaktadır
Anahtar Kelimeler: staphylococcus aureus, glomerulonefrit, mezotelyoma

PS-111
Diyaliz Öncesi ve Diyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgularda
Sağlık Anksiyetesinin Değerlendirilmesi
İhsan Dinçer Soyer1, Aysun Avcu Toraman2, Lütfi Çetintepe3, Mehmet
Murat Demet4, Seyhun Kürşat2
1
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Manisa
3
Karşıyaka Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir
4
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa
GİRİŞ: Çalışmamıza Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı’nda yataklı tedavi gören ve poliklinikten izlenmekte olan,
herhangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan, kreatinin klirensi 30
ml/dk altında olan prediyalitik kronik böbrek yetmezliği hastaları ile hemodiyaliz tedavisi alan 18 yaş ve üstü erkek ve kadın hastalar dahil edildi.
Çalışmaya alınan iki grup sosyodemografik bilgi formu, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği, sağlık anksiyete ölçeği ve bedensel duyumları abartma ölçeği
ile değerlendirmeye alındı. Prediyalitik evre ve diyaliz tedavisi alan hastalar
anksiyete belirtileri ve yaşam kalitesi yönünden birbiriyle karşılaştırıldı.
GEREÇ-YÖNTEM: Hasta grubunda 32 (%53,3) erkek, 28 (%46,7) kadın
hasta vardı. Prediyalitik hastaların yaş ortalaması 57,67±14,28 iken diyaliz
hastalarının yaş ortalaması 54,20±19,15 olarak saptandı. Hastaların sosyodemografik özellikleri (medeni durum, eğitim durumu, meslek, sosyal
güvence) değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇLAR: Prediyalitik ve diyaliz hasta gruplarında yaşam kalitesi değerlendirilmesi amacıyla kullanılan SF-36 formunun değerlendirilmesinde fiziksel rol güçlüğü (p=0,077) dışında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fiziksel
rol fonksiyonu; fiziksel sağlık sorunlarına bağlı rol kısıtlılıklarını (çalışma
saatlerinde kısıtlanma, çalışırken ve günlük aktivitelerde aşırı efor sarf etme
gibi) değerlendirmekte olup diyaliz grubunda saptanan düşük skor bu açıdan yaşam kalitesinin azaldığını göstermektedir.
Çalışmamızda interdiyalitik kilo alımı bedensel duyumları abartma ölçeği
toplam skoru ile değerlendirildiğinde bedensel duyumları abartma skorunun yüksekliği ile interdiyalitik kilo alımı arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark saptandı (p=0,021). Anksiyete düzeyi arttıkça interdiyalitik kilo alımında
artış olduğu görüldü.
Sağlık anksiyete ölçeği prediyaliz ve diyaliz hastalarında kıyaslamalı olarak
değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,288)
ancak prediyaliz grubunda ortalama skor (18,06±10,34), diyaliz grubuna
(17,86±9,03) göre yüksek olarak saptandı.
Bedensel duyumları abartma ölçeği her iki grupta kıyaslamalı olarak değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,726)
ancak diyaliz grubunda ortalama skor (30,76±7,20) prediyaliz grubuna
(27,36±5,69) göre yüksek olarak saptandı.
TARTIŞMA VE ÖNERİLER: Tüm bulgular değerlendirildiğinde prediyaliz ve
diyaliz hasta gruplarında anksiyete düzeyleri açısında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Kronik böbrek yetmezliği hastaları prediyaliz evresinden diyalize başlanması ve sonraki dönemi kapsayan süreçlerde anksiyete semptomları açısından psikiyatrik muayeneden geçmelidir. Psikiyatrik destek ile
yaşam kalitesinde artış sağlanarak ve hastaların tedaviye uyumu arttırılarak
mortalite ve morbidite oranlarında azalma sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, bedensel duyumları abartma ölçeği, kronik
böbrek yetmezliği, prediyaliz, sağlık anksiyete ölçeği
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GİRİŞ: Aort koartraksiyonu % 4-6 oranıyla doğumsal kalp hastalıkları
arasında 6. Sırada bulunmaktadır.Tubuler hipoplazi sonucu gelişmekte
ve birçok anatomik varyasyonu olmakla birlikte genellikle torasik aortada,
sol subklavian arterin çıkış yerinin distalinde bulunmaktadır.Bu anatomik
defekt sol ventrikül afterloadını arttırmakta, kan basıncını yükseltmekte,
aort akımını azaltarak vücudun alt kısımına daha az kan akımı olmasına yol
açmaktadır.Uzun süreli komplikasyon olarak erken dekadlarda koroner arter hastalığı, Aort diseksiyonu, infektif endokardit ve klap yetersizliğine yol
açabilir.
OLGU: 22 yaşında erkek hasta 1 yıldır araç kullanmaya başladıktan yaklaşık
10 dk sonra bacaklarında oluşan uyuşma ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Koltuğu yatırarak araç kullanmak zorunda kalan hastanın daha önceden bilinen
hikayesi yoktu. Fizik muayenesinde; arteriyel tansiyon: 180/100mmHg bilateral dorsalis pedis ve tıbıalis posterior arter nabızları zayıf hissediliyordu.
Laboratuar dğerlendirmesinde; ure: 13 (10-50) mg/dL, kreatinin: 0.9 (0.51.5) mg/dL LDL:110mg/dl Trigiserit:170 mg/dl HDL:42 mg/dl idi. Tam idrar
tetkikindePH: 6, dansite: 1020. proteinüri izlenmedi.. Ultrasonografisinde
böbrek parankim boyutları normal patoloji izlennmedi. Ekokardiyografi:
Ejeksiyon fraksiyonu % 60(global) Sol ventrikül konsantrik hipertrofik, desendan aortada 25 mmhg gradient izlendi.Toraks BT anjiografide Desendan
Aortada sol subklavian arter ayrımı sonrası subtotal okluzyon izlendi.Sağ
sol selektif koroner anjiografide(şekil 1) LAD(left anterior descendan) arter
orta bölgesinde %30 darlık yapan aterom plağı mevcuttu.Desendan aortada sobtotal darlık yapan koartraksiyon görüntüsü mevcuttu.Bu tanılarla
koartraksiyon bölgesinde stent ile dilatasyon planlanarak amodipin 1x10
mg tedavisi ile tansiyon regülasyonu sağlanarak hasta taburcu edildi.
SONUÇ: Aort koartraksiyonu gençlik çağı hipertansiyonun önemli sebeplerinden biridir.Tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir.
Hastamız dolaşım bozukluğu semptomları ile başvurmasından dolayı daha
önceki vakalardan farklılık göstermektedir.Gençlik çağı hipertansiyonunda
mutlaka alt ekstremite nabızları muayene edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Aort Koartraksiyonu,Hipertansiyon,Dolaşım bozukluğu
Koroner Anjiografi

PS-113
Akut Böbrek Hasarı Gelişim Zamanının Kritik Hastalarda Mortalite
Üzerine Etkisi: Yoğun bakımda kazanılmış akut böbrek hasarı yeni bir
terminoloji mi?
Hasan Hacı Yeter1, Atila Kara2, Damla Eyupoglu1, Fatih Celebi1, Oktay
Halit Aktepe1, Omer Faruk Akcay1, Tural Pasayev1, Tolga Yıldırım3,
Mustafa Arıcı3, Arzu Topeli2
1
Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: Akut böbrek hasarı (ABH), yoğun bakım hastalarında sık karşılaşılan
bir problem olması yanında morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. Literatürde, kritik hasta grubunda ABH sıklığı 16% ile 67% arasında belirtilmektedir. Böbrek fonksiyonları yoğun bakım izlemi sırasında sıklıkla bozulmaktadır. Ancak bazı hastalar yoğun bakım kabulünde zaten ABH geliştirmiş
olmaktadır. Bilgimiz dahilinde literatürde, hemen hemen tüm çalışmalar
ABH ve yoğun bakım ünitesi (YBU) mortalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak
üzerine dizayn edilirken YBU’ ye kabul esnasında zaten ABH olan hastaların
mortalitesi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın birincil sonlanım noktası YBU’ye kabul esnasında ABH olan hastalarla yoğun bakımda
izlem esnasında ABH gelişen hastaların mortalitelerini karşılaştırmaktır.

POSTER BİLDİRİLER

PS-112
Dolaşım bozukluğu şikayeti ile başvuran Aort Koartraksiyon olgusu
Ömer Gedikli
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,Samsun

METOD: Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun bakım ünitesine Ocak
2008 ve Ocak 2013 yılları arasında kabul edilmiş olan 775 hasta çalışmaya
dahil edildi. Dışlama kriteri olarak ise son dönem böbrek hastalığı belirlendi.
Hastalar 3 gruba ayrıldı: (1) ABH olmayan hastlaar, (2) YBU’ye kabulünde
ABH olan hastalar ve (3) YBU izleminde ABH gelişen hastalar. ABH tanısı
Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) kriterlerine göre tanımlandı. Tüm hastaların demografik ve laboratuvar verileri hastane kayıt
sistemi ve hasta dosyalarından derlendi.
İstatistiksel Analiz: YBU’ye kabul edilen 775 hastanın 394 (50.2%)’ünde
ABH tespit edildi. Toplam YBU mortalitesi %31.2’ydi. ABH gelişen hastalarda mortalite oranı ABH gelişmeyen hastalara göre fazlaydı ve istatistiksel
olarak anlamlılık elde edildi [41.4% (n=163) vs. 20.7% (n=79), p=0.001].
ABH gelişen 394 hastanın 251 (63.7%)’inde YBU’ye kabul esnasında zaten
ABH gelişmişken; 143 (36.3%) hasta YBU’da kazanılmış ABH geliştirmiştir.
ABH gelişen hastaların sayısı YBU kabul esnasında ABH var olan grupta
YBU izleminde ABH gelişen gruba göre daha fazla olmasına rağmen daha
az yoğun bakım mortalitesine sahipti ve istatistiksel olarak anlamlıydı [91
(36.3%) vs. 72(50.3%), p=0.008]. ABH gelişimi için risk faktörü olan kontrast ajan maruziyeti YBU kökenli ABH hastalarında daha fazlaydı [34.5% vs.
45.8% (p=0.032)]. Vankomisin, diüretik ve aminoglikozit gibi nefrotoksik
ilaç kullanımı her iki grupta da benzerdi.
Sonuç: ABH kritik hasta grubunda artmış mortalite ile ilişkilidir. Ancak
çalışmamızın göstermiş olduğu üzere bu durum yoğun bakım kabulünde
var olan ABH ile ilişkili değil, yoğun bakımda gelişen ABH ile ilişkilidir. Bu
durum yoğun bakımda kazanılmış akut böbrek hasarı terminolojisini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, kritik hastalık, mortalite, yoğun
bakım ünitesi

Koroner Anjiografide Desendan Aortada Sol Subkavian Arter çıkışı sonrası Subtotal darlık(Aort Koartraksiyon) görünümü
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PS-114
Lupus Nefriti Tanısı Konulan Diyabetik Nefropatili Olgu
Abdullah Doğan1, Reşit Yıldırım1, Ali Veysel Kara2, Zülfikar Yılmaz2, Ali
Kemal Kadiroğlu2, Mehmet Emin Yılmaz2
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
GİRİŞ: Diyabetik nefropati, kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebebi olup
diyabetik nefropatili olgular masif proteinüri ile prezente olabilmektedir.
Proteinüri patogenezinde glomerullerin maruz kaldığı glukotoksisite, hemodinamik stres, intraglomerüler hipertansiyon gibi birkaç mekanizma
suçlanmaktadır. Diyabetli olgularda proteinüri çoğunlukla diyabetik nefropatiye bağlı olup proteünirinin etyolojik araştırılması için böbrek biyopsisine
genelde gerek görülmemektedir. Biz burada masif proteinürisi başlangıçta
diyabete bağlanan ancak böbrek biyopsisi ile proteinüri nedeni lupus nefriti
olduğu anlaşılan olguyu sunduk.
OLGU: 15 yıldır tip 2 diyabet tanılı 52 yaşında kadın hasta; bulantı, vucutta
yaygın ödem ve anüri şikayeti nedeniyle tetkik edildi. Fizik muayenede arter
kan basıncı 140/90 mm/hg, konjuktivalar soluk, akciğer bazalde bilateral ral
mevcut, pretibial ödem +++/+++ idi. başvuru esnasında hastanın laboratuar
değerleri; homoglobin 6,5 gram, üre 180 mg/dl, creatinin 5,1 mg/dl, serum
albumin 1,5 gr/dl, spot idrarda protein +++, 24 saatlik idrarda protein 14
gram/gün idi. Diyabetik nefropati tanısı ile poliklinik takibinde olan hastanın
daha önceki tetkiklerinde de üre-creatinin değerleri yüksek ve proteinürisi
mevcuttu (2 gram/gün). proteinüri miktarında kısa sürede bariz bir artış
göze çarpmakta idi. Proteinürinin nedeni ilk başta diyabetik nefropati olduğu düşünüldü. Batın sonografide her iki böbrek parankim ekosu grade 1-2
artmış ve batında yaygın sıvı mevcuttu. Akciğer grafisi ve toraks tomografide plevral efüzyon, ekokardiyografide perikardial efüzyonu olan hastanın
dispne şikayeti de olması nedeniyle günaşırı izole ultrafiltrasyon yöntemi
ile volüm yükü azaltılmaya çalışıldı. Ancak takipte hastanın üre ve creatinin
değeri artış gösterdi ve proteinüri miktarı 10 gram/gün civarında sebat etti.
Proteinüri etyolojisine yönelik diğer tetkikleri çalışıldı. Serolojik tetkiklerde
ANA ++++, Anti dsDNA ++++, C3: 25 (azalmış), C4: 6,41 (azalmış) idi. Toraks tomografide her iki akciğerde üst loblarda daha belirgin olan buzlu
cam alanları (sistemik lupus eritamatosuz, pulmoner tutulum?), bilateral
plevral ve perikardial sıvı (serozit?) olarak sonuçlandı. Hastanın geçmişinde
oral aft ve artralji şikayeti de vardı. Bunun üzerine hastaya renal biyopsi
uygulandı. Patolojik incelemede bulgular Lupus Nefriti (class IV) ile uyumlu
idi. Tedavide 1 mg/kg/gün prednisolon başlandı. Takipte hastanın kliniğinde
ve laboratuvar değerlerinde düzelme gözlendi.
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PS-115
ANCA ilişkili vaskülit ve Çölyak hastalığı birlikteliği: Bir olgu sunumu
Tuğçe Emiroğlu1, Özant Helvacı2, Galip Güz2, Yasemin Erten2
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Çölyak hastalığı (ÇH); glutenin gliadin fraksiyonuna karşı oluşan mukozal inflamatuar hasar tarafından tetiklenen malabsorbsiyon ile karakterize
multifaktoriyel inflamatuar bir ince barsak hastalığıdır.(1,2) Çölyak hastalığında gastrointestinal semptomlar dışında ekstra intestinal semptomlar
ve hastalıklar da vardır. Diğer otoimmun hastalıklar çölyak hastalarında sık
görülmektedir. Bu olguda çölyak hastalığı ve ANCA ilişkili vaskülit birlikteliği
sunulmaktadır.
OLGU: 63 yaşında kadın hasta dirençli demir eksikliği anemisi etyolojisi araştırılırken iki yıl önce çölyak tanısı almış. Hasta ayaklarda şişlik ve
epistaksis yakınması ile başvurduğunda hematüri ve proteinürisi saptandı. Hastanın bakılan tam idrar tetkikinde 10 lökosit 83 eritrosit saptandı.
Biyokimyasında BUN: 25 mg/dl kreatinin:2,1mg/dl olarak geldi. 24 saatlik
idrarda 1376 mg protein saptandı. Hastanın çölyak tanısına yönelik testler
de doku transglutaminaz Ig A ve anti gliadın Ig A, Ig G pozitif, gönderilen
ANCA profilinden P ANCA pozitif olarak geldi. Böbrek biyopsisi sonucu fokal kresentrik glomerulonefrit ile uyumlu idi. Hastaya ANCA ilişkili vaskülit
tanısıyla pulse steroid ve endoksan tedavisi verildi. İmmunuspresif tedavi
sonrası hastanın kreatin değerinde ve proteinüri miktarında azalma saptandı. Hastanın tedavisine azatioprin ile devam edilmektedir.
TARTIŞMA: Çölyak hastalığı ile otoimmun hastalıkların birlikteliği sık görülen bir durumdur. Ancak ANCA ilişkili vaskülitlerle birlikteliği literatürde çok
sık karşılaşılan bir durum değildir. Yapılan bir çalışmada 105 çölyaklı hastadan sadece birinde serolojik olarak p- anca pozitifliğine rastlanmıştır.(3)
Çölyak hastalarında hematüri ve proteinüri geliştiğinde akla mutlaka ANCA
pozitif vaskülitler de gelmelidir.
Kaynaklar
1. Bracken, S. Byrne, G. Kelly, J ve ark. (2008). Altered geneexpression in
highly purified enterocytes from patients with active Celiac Disease. BMC
Genomics. 9, 377.
2. Lurz, E. Scheidegger, U. Spalinger, J. ve ark. (2008). Clinical presentation of Celiac Disease and the diagnostic accuracy of serologic markers of
serologic markers in children. Eur J Pediatr. 845-4.

SONUÇ: Proteinüri saptanan hastalarda zeminde diyabet tanısı olsa dahi
proteinüri miktarında kısa sürede belirgin bir artış olması halinde proteinüri
etyolojisinin aydınlatılması için böbrekten biyopsi yapılması faydalı olabilir.

3. Granito A, Zauli D, Muratori P, et al. Anti-Saccharomyces cerevisiae and
perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in coeliac disease before
and after gluten-free diet. Alimentary pharmacology & therapeutics 2005;
21(7): 881-7.

Anahtar Kelimeler: Böbrek biyopsisi, diyabetik nefropati, lupus nefriti,
proteinüri

Anahtar Kelimeler: çölyak hastalığı, ANCA ilişkili vaskülit, proteinüri
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Böbrek nakli yapılan hastalarda immunsüpresif tedavi ile ilişikli olarak malignite sıklığı da artmıştır. Lenfoproliferatik hastalıklar;böbrek nakli olmuş hastalarda, genel populasyona göre sık gözlenmesine karşın solit organ transplantasyonları içinde relatif olarak daha nadir görülmektedir.Burada, renal
transplantasyon sonrası 18. yılında Burkitt Lenfoma tanısı alan 63 yaşında
kadın hastayı bildirdik. İmmunsupresif olarak 11 yıl Siklosporin+Azatioprin,
6 yıl Tacrolimus+Azatioprin tedavisi aldı. Rutin takipler sırasında ultrasonografide uterus ön duvarında 8x5 cm boyutlu heterojen hipoekoik hafif
lobüle konturlu solid kitle izlendi.Bunun üzerine çekilen MRI’da uterin fundus anteriorunda sınırları uterin fundus-korpus bileşkesi düzeyinde,yoğun
heterojen tarzda kontrast tutulumu ile karakterize, içerisinde fokal kistiknekrotik alanların izlendiği 9x7 cm boyutunda yumuşak doku kitle lezyonu
ve sağda derin iliak ve obturator zincirde birkaç adet şüpheli lenfadenopati
tespit edildi.İliak lenf nodundan yapılan biyopsi sonucu Burkitt Lenfoma ile
uyumlu idi.Kemik iliği biyopsisinde ve BOS incelemesinde atipik hücre saptanmadı.Hastaya R-HYPER CVAD (Ritüksimab, Siklofosfamid, Vinkristin,
deksametazon, metotreksat, ARA-C) kemoterapisi başlandı. Takrolimus ve
Azotioprin kesilerek Evorilimus’a geçildi. 2.kür sonrası yapılan değerlendirmede kemoterapiye tam yanıt alındığı düşünüldüğünden tedaviye devam
edildi. Hasta halen 4. kür R-HPER CVAD kemoterapisine devam etmektedir.
Renal transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalık postoperatif ilk yılda
daha sık(% 80) gözlenmektedir. Bununla birlikte birinci pikini ilk 2 yılda,
5-10 yıl arasında ise ikinci piki yapar. Burada sunulan vaka posttransplant
18. yılında Burkit lenfoma tablosu geliştirmesi nedeniyle nadir izlenen bir
vakadır. Posttransplant dönemde malignite geliştiğinde kalsinörin inhibitörü ve antimetabolit kullanımının sonlandırılması, bunun yerine m-TOR
inhibitörünün(everolimus ya da sirolimus) verilmesi, bu ilaçların antiproliferatif özellikleri de olması itibariyle en uygun yaklaşım gibi görülmektedir.
Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda geç dönemde Burkitt lenfoma
insidansı çok nadir olmakla birlikte karşılaşılabilecek bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Burkitt Lenfoma, immunosupresyon, Renal Transplantasyon

PS-117
Diklofenak Sodyuma Bağlı Akut ve Kronik Tubulointerstisyel Nefrit
Faruk Recep Özalp1, Alper Alp2, Tuğba Karadeniz3, Semih Gülle1, Harun
Akar1
1
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,Genel Dahiliye
2
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,Nefroloji
3
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,Klinik Patoloji
GİRİŞ: Tubulointerstisyel nefrit(TİN);renal tübüllerde atrofi,interstisyumda
inflamasyon ve fibrozis ile prezente olan,damar duvarı ve glomerüllerin göreceli olarak korunduğu bir tablodur.Akut veya kronik olarak görülebilmektedir.Akut ve kronik TİN sebepleri arasında ilaçlar(özellikle NSAİİ,antibiyoti
kler,allopurinol,proton pompa inhibitörleri,takrolimus,lityum...),enfeksiyonl
ar vezikoüretral reflü,orak hücreli anemi, ağır metaller, metabolik hastalıklar, neoplaziler,immün hastalıklar ve TINU vardır. Bu vakamızda diklofenak
sodyum kullanımına bağlı gelişen akut TIN olgusunun ilaç kullanımına devam edilmesi sonucunda dört aylık süreçte kronik TIN’e ilerleyişini sunduk.

POSTER BİLDİRİLER

PS-116
Renal Transplantasyon Sonrası Geç Dönemde Gelişen Burkitt
Lenfoma Olgusu
Hatice Turgut1, Özant Helvacı1, Zübeyde Nur Özkurt2, Zeynep Arzu
Yeğin2, Özlem Erdem3, Nalan Akyürek3, Turgay Arınsoy1, Ülver Derici1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji B.D, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D,Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A. B.D,Ankara

VAKA: 44 yaşında erkek,ayaklarda şişlik,1 haftadır idrar çıkışında azalma
şikayetleriyle başvurdu.Özgeçmişinde Guillain Barre Sendromu ve hipertansiyon mevcuttu.Hasta kronik olarak gabapentin ve amlodipin kullanmaktayken son dönemlerde yaygın ağrıları nedeniyle yoğun diklofenak sodyum
kullanımı tarifliyordu.Fizik muayenede TA: 150/85 mmHg nabız:76/dk,her
iki akciğerde orta ve alt zonlarda solunum sesleri azalmıştı,PTÖ ++/++ idi.
Laboratuvar bulguları tabloda gösterildi.Tam idrar tetkikinde hematüri ve
proteinüri,idrar sedimentinde dismorfik eritrositler ve lökosit silendirleri izlendi. Renal USG’de böbrek boyutları ve parankim kalınlıkları olağan
izlendi.Kreatinin değerleri progrese olan hasta HD’ye alındı.Akut böbrek
hasarı nedeniyle renal biyopsi yapıldı. Akut Tubulointerstisyel Nefrit(TIN)
olarak değerlendirildi.(Şekil-A).1 mg/kg/gün dozunda metilprednizolon tedavisi başlandı.Steroid tedavisinin onuncu gününde kreatinin düzeyleri 2
mg/dL’ye geriledi.HD tedavisi sonlandırılarak,metilprednizolon 16mg/gün
tedavisiyle taburcu edildi.
Hasta taburculuğundan dört ay sonra nefes darlığı, ayaklarda şişlik, vücutta
yaygın kaşıntı ile tekrar başvurdu. Hastanın uyarılmasına rağmen diklofenak
kullanımına devam ettiği öğrenildi. Hastanın böbrek fonksiyonlarının progresif olarak kötüleşmesi üzerine hastaya tekrar böbrek biyopsisi yapıldı.
Kronik TIN olarak raporlandı.(Şekil-B).Hasta kronik HD programına alındı.
SONUÇ: Bu sunumumuzda daha önce akut TİN nedeniyle böbrek hasarı
gelişen,gerekli tedavi yapıldıktan sonra tekrar NSAİİ kullanımına bağlı kronik TİN tablosuyla başvuran bir olgu sunulmuştur. İlaç ilişkili TİN,olguların
yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır.. NSAİİ’ler prostoglandin seviyesini düşürmekte ve glomerüler filtrasyon hızını belirleyen renal kan akımını azaltmaktadır.KBH,kalp yetmezliği, karaciğer disfonksiyonu gibi sistemik hastalıklar, ARB,ACEİ, siklosporin, diüretik kullanımı,geriatrik yaş grubundaki
hastalar NSAİİ ilişkili böbrek hasarına yatkınlık oluşturabilir.Tedavide öncelikle ilacın kesilmesi esastır.Steroid tedavisine akut TIN döneminde yüksek
oranda yanıt alınmaktadır.Akut böbrek hasarı ile başvuran hastalarda ilaç
kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır.Kronik NSAİİ kullanımının son dönem
böbrek yetersizliğine sebep olabileceği hakkında toplumda bilinç düzeyi
arttırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Tubulointersitisyel Nefrit, Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar
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Şekil A ve B

Şekil-A:Glomerüller olağan,tübül epitel hücrelerinde nekroz, tubulit.İntersitisyumda ödem, eosinofilleri de içeren yoğun PNL eksudasyonu.Tüp epitel hücrelerinde
rejeneratif ve dejeneratif değişiklikler,Akut TIN. Şekil-B:18 glomerülün 3ünde
global skleroz,diğerlerinde periglomerüler fibrozis.Tüplerde yaygın atrofi, tiroidizasyon görülmüştür.İntersitisyumda yaygın mononükleer yangısal hücre infiltrasyonu ve intersitisyel fibrozis,KronikTIN

Laboratuvar Bulguları
Laboratuvar

1.Başvuru

Steroid Tedavisi
Sonrası

2.Başvuru

Kronik TIN
taburculuk

üre(mg/dl)

161

84

121

150

kreatinin(mg/dl)

5,2

2,1

9

4,8

sodyum(mmol/l)

133

143

142

138

potasyum(mmol/l)

4,49

4,25

6,33

4,38

kalsiyum(mmol/l)

9,1

9,4

9,1

8,4

fosfor(mmol/l)

6,5

4,8

5,4

7,4

albümin(g/dl)

2

1,8

3

2,7

ANA,c/pANCA,
antidsDNA

Negatif

hemoglobin(g/dl)

9,3

HbsAg
AntiHBs
AntiHIV
AntiHCv

Negatif

24h idrarda
protein(g/gun)

2,5

C3(mg/dl)

152(79152)

C4(mg/dl)

38,8(1638)

Negatif
10,1

12
Negatif

2,1

10,5

PS-118
Doğum Sonrası Gelişen Epileptik Nöbetle Prezente Olan Bir Posterior
Reversible Ensefalopati Sendromu(PRES) Olgusu
Bekir Enes Demiryürek1, Ahmet Bilal Genç2, Savaş Sipahi2, Selçuk
Yaylacı3, İbrahim Kocayiğit4
1
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya
2
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi İç hastalıkları Kliniği,Sakarya
3
TC Sağlık Bakanlığı Fındıklı Devlet Hastanesi, Rize
4
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,Sakarya
GİRİŞ: Posterior Reversibi Ensefalopati Sendromu (PRES), bir nöroradyolojik tanı olup ilk kez 1996 yılında Hinchey ve arkadaşlan tarafından tanımlanmıştır. Semptomlar baş ağrısı, mental bozukluk, görmede değişiklikler,
bulantı, kusma ve epileptik nöbetleri içermektedir. Sıklıkla ani yükselen ve
kontrole edilemeyen arter basıncına bağlı olarak gelişir ve hipertansif ensefalopati ile karışabilir. Diğer etiyolojisinde pre ve/veya posteklampsi, renal
yetmezlik, immünsüpresif ilaçlar, kemoterapötik ajanlar sitotoksik ilaçlar,
hiponatremi, hiperkalsemi olabilir. Manyetik rezonans (MR) görüntülemede posterior beyaz ve gri cevheri tutmuş simetrik hiperdens alanlar olarak
tanınır.
VAKA: 23 yaşında; doğum öncesi eklempsi tanısı alan ve malign hipertansif kriz sonrası (Tansiyon arteriel 230/130) sağ hemiparezi ve epileptik
nöbet geçirdikten sonra çekilen MR da sol parietal lobda hiperintens ödem
görüntüsü saptanması sonrası (Resim ) PRES tanısı alan, anti hipertansif
tedavi ile destek tedavisi günler içinde klinik tablosu düzelen bir kadın hasta
sunulmuştur.
SONUÇ: Doğum öncesi-sırası ve sonrası dönemde görülen mental durum
ve görme bozukluklarında preeklampsi ya da eklampsi olsun ya da olmasın PRES’ ten şüphelenmek ve araştırmak gerekir. Nadir görülen bu klinik
tablonun genellikle antihipertansif tedavi ve destek tedavisiyle günler içinde
düzelebilmektedir. Ayırıcı tanısında iskemik damar hastalıkları ön planda
yer aldığından klinisyenlerin gereksiz tetkik ve tedaviden kaçınması amaçlı
bu klinik tabloyu akılda tutmaları önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, serebral ödem, epilepsi, PRES
Resim

3,9

Difüzyon MR görüntüsünde sol parietal lobda hiperintens ödem görüntüsü.
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Ticagrelor and atorvastatin are metabolized by same enzyme system which
is known as cytochrome P450(3A4) in liver. Use with these two agents
maybe concluded rhabdomyolysis bacause of rising serum atorvastatin level. Our case is 79 years old and she has beed using ticagrelor 90 mg two
times and atorvastatin 40 mg one time in a day reason for she had acute
coronary syndrome before 11 months. She was diagnosed rhabdomyolysis and rhabdomyolysis related acute kidney injury by seeing that serum
creatinin, creatinin kinase levels are increased. Thereafter her kidney functions was improved by hemodialysis. Ticagrelor was discontinued and her
treatment has been created as aspirin 300 mg daily.
Case; A 79-year-old woman was admitted our hospital with nause and vomitting. She has used ticagrelor 90 mg twice daily, atorvastatin 40 mg once
daily, aspirin 100 mg once daily, metoprolol 50 mg once daily and ramipril
2,5 mg once daily because she has been cute inferior myocardial infarciton
one year ago. While pursuing this treatment she has started daily diclofenac sodium 75 mg daily in a one month. She was complain myalgia, nause,
vomitting, weakness and reduced urine output. Her BP was 125/78 mmhg,
pulse 65 per minute. She has loss of muscle strength in 3/5. In laboratory
invastigation Creatinin;8,1 mg/dL(1,1 mg/dL one month ago), blood urea
nitrogen; 272 mg/dL, creatinin kinase; 29880 U/L, aspartat aminotransferase; 521 U/L, alanin aminotransferase;399 U/L, lactate dehidrogenase;1148
U/L, calcium;6,7 mg/dL, phospor;6,3 mg/dL were detected. 3+ erytrocyte,
2+ protein were showed in urine sample.Spot urine examination was showed 314.1 mg/dL urinary protein excretion and 45 mg/dL urine creatinin.
Arterial blood gas sampling was demonstrated pH;7,26 and HCO3; 16
mmol/L. Ultrasonography was showed normal kidney size parenchym and
ecogenicity. She has been diagnosed rhabdomyolysis related acute renal
failure with laboratory and clinical exam. It has been estimated that this
severe rhabdomyolysis and related renal dysfunction emanate from concomittant ticagrelor, atorvastatin, diclofenac and angiotensin converting
enzyme inhibitor.
She has been dialyzed because of anuria in first admission. Dialysis was
performed one a day regimen. She was hydrated, her urine was alcalinized.
Then furosemid 20 mg was started intavenously. Ticagrelor and atorvastatin were discontinued and her therapy has been ordered as aspirin 100 mg
once a day. ACE-I and diclofenac were stopped about to never been use.
CONCLUSION: When prescribe drugs that catatolised by same cytochrome
enzyme patients have ticagrelor use may be tendency advers effect of these
drugs because of inhibited metabolism by ticagrelor.
Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, rhabdomyolysis, ticagrelor
Laboratory Results
Laboratory parameters
Urea (mg/dl)
Creatinin(mg/dl)
Aspartat aminotransferase(U/L)
Alanin aminotransferase(U/L)
Creatinin kinase(U/L)
Lactate dehidrogenase(U/L)
Sodium(mmol/L)
Potassium(mmol/L)
Calcium(mg/dl)
Phosphor(mg/dl)
eGFR(ml/dk/1,73m2)
24-hour urine volüme(ml)

On admission
272
8,1
521
399
29880
1148
132
5,46
8,6
6,3
4
900

At discharge
89
1,9
44
63
201
245
136
3,43
8,2
4,7
25
2900

PS-120
Post-transplant hastalarda yüksek ürik asit düzeylerinin proteinüri ile
ilişkisi
Mahmut Sami Şen1, Özlem Usalan2, Celalettin Usalan2
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı, Gaziantep
GİRİŞ VE AMAÇ: Ürik asidin, kardiyovasküler ve renal sisteme olumsuz
etkileri yıllardan beri bilinmektedir. Biz çalışmamızda kliniğimizde takip edilen post-transplant hastalarımızın kontrollerinde bakılan ürik asit düzeyleri
ile aynı dönemdeki proteinüri mevcudiyetini ve dolayısıyla hiperürisemi ile
proteinüri ve böbrek fonksiyonu ilişkisini araştırmayı amaçladık.
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PS-119
Dialysis requiring serious rhabdomyolysis due to interaction with
Ticagrelor and Atorvastatin
Semih Gülle1, Banu Yılmaz Avcıoğlu2, Sibel Ersan2, Faruk Recep Özalp1,
Alper Alp2
1
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir

MATERYAL VE METOT: Çalışmamıza hastanemizde son 5 yıl içerisinde
böbrek transplantasyonu yapılan ve Nefroloji bölümü transplantasyon
polikliniğinde düzenli olarak takip edilen 68 diyabetik olmayan hasta dahil
ettik. Hastalarımızın son 20 rutin kontrolündeki tetkik sonuçları retrospektif olarak tarandı. Aralarında en az iki hafta süre olan rutin kontrollerde eş
zamanlı olarak ürik asit, sedimantasyon, CRP (C-Reaktif Protein) ve idrar
tetkikleri incelendi. Hastalarımızın son 20 rutin kontrol tetkikleri tarandığında, ürik asit değerleri normal saptananları bir gruba (1.grup n=31), ürik
asit değerleri yüksek saptanan hastaları da diğer bir gruba (2.grup n=37)
ayırdık. Bu iki grup arasındaki sedimantasyon, CRP ve proteinüri düzeylerini karşılaştırdık.
SONUÇ: Düşük ürik asit 5.6±2.3 mg/dL, yüksek ürik asit 7.3±3.4 (p:0,001)
olarak belirlendi. Sedimantasyon 1.grupta 18.34±11.02 mm/h, 2.grupta
22.32±14.23 ölçüldü (p:0.678). CRP 1.grupta 3.76±2.34 mg/l, 2.grupta
6.78±3.45 ölçüldü (p:0.045). 24 saatlik idrarda bakılan proteinüri 1.grupta
0,457±0,234 gr/gün, 2.grupta 0,798.54±0,355.78 gr/gün (p:0.002) ölçüldü. GFH 1.grupta 66.79±17.14 ml/dk, 2.grupta 54.13±19.73 ml/dk olarak
hesaplandı (p:0.035).
TARTIŞMA: Ürik asit asit düzeyi yüksek olan renal transplant hastalarında
proteinüri düzeyi, ürik asit düzeyi düşük olanlara göre belirgin olarak yüksek bulundu. Ayrıca ürik asit düzeyi yüksek olan hastalarda, olmayanlara
göre GFH anlamlı olarak düşüktü. Hiperüriseminin ve proteinürinin hipertansiyona bağlı böbrek tutulumunun erken göstergelerinden biri olduğu
düşünülürse renal transplant hastalarının böbrek sağ kalımları açısından bu
parametrelerin değerlendirilmesinin oldukça önemli olduğu aşikardır.
Anahtar Kelimeler: Ürik Asit, proteinüri, renal transplantasyon
Sonuç
Birim

1.Grup

2.Grup

p değeri

Ürik asit

mg/dl

5.6±2.3

7.3±3.4

0.001

Sedimantasyon

mm/h

18.34±11.02

22.32±14.23

0.678

CRP

mg/l

3.76±2.34

6.78±3.45

0.045

Proteinüri

gr/gün

0,457±0,234

0,798.54±0,355.78

0.002

GFH

ml/dk

66.79±17.14

54.13±19.73

0.035
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PS-121
Meyan kökü ekstresi kullanımı sonrası gelişen hipokalemi ve
hipertansiyon olgu sunumu
İlhan Kılıç1, Mehmet Çelik2, Sedat Üstündağ1, Sibel Güldiken2, İlhan
Kurultak1, Buket Yılmaz Bülbül2, Semra Aytürk2
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı
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GİRİŞ: Sekonder hipertansiyon etiyolojileri arasında renal parenkim hastalığı, renovasküler nedenler ve daha az sıklıkla da endokrinolojik bozukluklar
yer almaktadır. Bu bozukluklar arasında 11-beta hidroksisteroid dehidrojenaz (11β-HSD) eksikliği de bulunmaktadır. 11β-HSD enzimi kortizonun
kortizole dönüşmesini sağlayan bir enzimdir. Likoris 11β-HSD enzimini
bloke ederek aşırı mineralokortikoid sendromuna neden olabilmektedir. Bu
olgu sunumunda likoris içeren meyan kökü ekstresi kullanımı sonrasında
görülen hipopotasemik ve hipertansif bir hasta anlatılmaktadır.

GİRİŞ: Primer hiperaldesteronizm sekonder hipertansiyon etiyolojisinde
%10’luk bir orana sahiptir. Aldosteron hipersekresyonu ve renin-anjiyotensin sisteminde baskılanma ile karakterize bir durumdur. Hipopotasemik
olan hipertansif vakalarda renovasküler hastalıkların yanında aldosteron
üreten adenomlar ve bilateral adrenal hiperplazide ayırıcı tanıda yer almaktadır. Biz bu olguda radyolojik olarak sürrenal patoloji gösterilememiş olmasına rağmen yüksek şüphe nedeniyle adrenal venöz örnekleme yapılan
tek taraflı primer hiperaldesteronizm saptanan ve opere olduktan sonra patoloji raporu ile teyit edilen Conn sendromlu bir hastayı sunmaktayız.

OLGU: El eklemlerinde dejeneratif osteoartrit dışında kronik bir hastalığı bulunmayan 54 yaşında kadın hasta bir haftadır ortaya çıkan, enseden başın
ön kısmına doğru yayılan başağrısı nedeniyle başvurdu.Kan basıncı 172/98
mm/Hg olarak ölçüldü. Serum üre:35 mg/dl,kreatinin:0.7mg/dl, K:3mEq/
dl, Na:145mEq/dl olarak saptandı. Hipopotasemi olması nedeniyle ölçülen
plazma renin aktivitesi: 0.15ng/ml (0.2-1.6ng/ml/saat), plazma aldosteronu: 4.5ng/dl (6.8-17.3ng/ml) saptandı. Renal, sürrenal ve renal arter doppler ultrasonografide bozukluk saptanmadı. Gözdibi incelemesinde hipertansif retinopati ve ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi saptanmadı.
Hipopotasemi, hipertansiyon, serum aldesteron ve plazma renin aktivitesi
değerlerinde düşüklük olması nedeniyle pseudohiperaldesteronizm olarak
değerlendirildi. Derinleştirilen anamnezde eklem ağrısı nedeniyle 3 aydır
meyan kökü ekstresi kullanmakta olduğu öğrenildi.
TARTIŞMA: Ani ortaya çıkan veya sonradan semptomatik hale gelen hipertansiyon vakalarında primer-sekonder hipertansiyon ayrımı mutlaka yapılmalı ve nadir görülen endokrinolojik nedenler açısından uyanık olunmalıdır.
Klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile elde edilen ipuçları dikkatlice değerlendirilmelidir. Ülkemizin bazı bölgelerinde günlük içecek olarak
tüketilmekte olan, likoris (glycyrrhiza glabra) içeren meyan kökü ekstresi,
11β-HSD enzimini inhibe ederek hiporeninemik hipoaldosteronizme rağmen hipopotasemi ve hipertansiyona neden olabilmektedir. Bitkisel ürün
kullanımının sık olduğu toplumlarda hastalıkların etiyolojisi araştırılırken
nadir görülen enzim defektleri ayırıcı tanıda unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, likoris, aldosteron, meyan kökü, hipopotasemi

OLGU: Beş yıldır tek antihipertansif ajanla kontrol altında tutulan hipertansiyonve iki yıldır tip 2 diabetes mellitus tanıları olan 64 yaşındaki erkek
hasta, takipte perindopril kullanmasına rağmen gelişen inatçı hipopotasemi
nedeniyle sekonder hipertansiyon araştırılmak üzere yatırıldı. Kan basıncı
142/94mmHg olarak ölçüldü. Laboratuvar tetkiklerinde; üre: 23 mg/dl,
kreatinin:0.67 mg/dl, sodyum: 147 mmol/l, potasyum: 2,9 mmol/l, ACTH:
32.8pg/ml, kortizol:14.84 mg/dl ve TSH:4.6 µU/mlolarak saptandı. Oral potasyum klorür replasmanı yapılarak normal serum potasyum değerlerine
ulaşıldıktan sonrabakılanaldesteron/plazma renin aktivesi 20’nin üzerinde
saptandı. Doğrulama amacıylayapılan salininfüzyon testi sonrası bakılan
serum aldesteron düzeyi 20 ng/dl saptanması üzerine hiperaldosteronizmdoğrulandı. Batın MR görüntülemesinde belirgin sürrenal patoloji saptanmaması üzerine adrenal venöz örnekleme yapıldı. Adrenal venöz örneklemede; sola lokalize aldesteronsekresyon artışı izlenmesi üzerine operasyon
kararı alındı. Sol sürrenalektomi sonrası yapılan histopatolojik değerlendirmede sürrenal adenom tanısı doğrulandı. Postoperatif takiplerde serum
potasyum düzeyleri normal sınırlarda seyreden hastanın antihipertansif ilaç
ihtiyacı da ortadan kalktı.
TARTIŞMA: Hipertansif hastalarda başvuru anında ve takipte sekonder
hipertansiyon gelişimi açısından dikkatli olunmalıdır. Hipopotasemik hipertansif hastalarda renovasküler patolojiler ile aldosteron aşırı üretimine
neden olabilecek adenom ve hiperplazi aranmalıdır. Primer hiperaldesteronizm şüphesi yüksek olan hastalarda radyolojik görüntülemede lezyon
saptanmaması araştırmanın derinleştirilmesini engellememelidir. Şüpheli
vakalarda adrenal venöz örnekleme tanı algoritmasında önemli bir yere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, hiperaldosteronizm, adrenal, hipopotasemi
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Genel populasyonda vücut kitle indeksinin (VKİ) paratroid hormon (PTH)
düzeyi ile paralel olarak arttığı bulunmuştur. Ayrıca obesite glomerul filtrasyon hızında (GFH) azalma ve mikroalbuminüri ile ilişkilidir. Sekonder
hiperparatroidi, kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda sıklıkla bulunur
ve artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Fakat KBY’li hastlarda genel
populasyondakine benzer şekilde obesite ve PTH arasında bir ilişki olduğu
bilinmemektedir. Biz de bu çalışmamızda evre III-IV KBY’li hasta grubunda
obesite, PTH ve inflamasyon parametreleri (IL-6, CRP) arasında bir ilişkili
olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
MATERYAL-METOD: Aralık-Şubat ayları arasında polikliniğimize başvuran
evre III-IV KBY’si olan, başvuru anında aktif inflamasyonu ve malinitesi olmayan, en az 1 aydır herhangi bir D vitamini kullanmayan, 18 yaş üstünde
92 hasta çalışmaya alındı. Herhangi bir hastalığı olmayan 52 kontrol alındı.
İnflamasyon parametreleri (IL-6, CRP), PTH, 25-OH-D düzeyi ve VKİ arasındaki ilişki univariate korelasyon analizi ile değerlendirildi. Lineer regresyon analizi ile PTH ve VKİ arasındaki ilişki yaş, cins, diyabet, kalsiyum,
fosfor, 25-OH-D düzeyi, GFH, proteinüri miktarına göre düzeltildikten sonra
değerlendirildi. P< 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
SONUÇLAR: Kontrol ve hasta grubu karşılaştırıldığında hasta grubunda
IL-6 ve PTH düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla
p=0.034, p=0.00). CRP düzeyi hasta grubunda daha yüksek olmasına rağmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.326). Beklendiği
gibi GFH, hasta grubunda daha düşüktü (p=0.00). Hasta grubunda PTH
düzeyi, 25-OH-D düzeyi ve kalsiyum düzeyi ile negatif korele idi (sırasıyla
p=0.02, p=0.01) ve kadınlarda daha yüksekti (p=0.05). IL-6, CRP ve VKİ
ile PTH düzeyleri arasında bir korelasyon saptanamadı. Multivariate lineer
regresyon analizinde ise yaş, cins, GFH, diyabet varlığı, kalsiyum, fosfor
ve 25-OH-D düzeyine göre düzeltildikten sonra da PTH ve VKİ, IL-6, CRP
arasında ilişki saptanamadı (Tablo 1)
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GİRİŞ: Birçok ilaç ya da bitki tübüler toksisite nedeniyle böbrek fonksiyon
bozukluklarına neden olabilir. Hayatı tehdit edecek şekilde çeşitli elektrolit dengesizlikleri ile karşılaşılabilmektedir. Non-steroid anti-enflamatuvar
ajanlar, renin-anjiyotensin sistem blokörleri, heparin ve beta-blokörleri gibi
bazı ajanların hiperpotasemik etkisi bilinmektedir. Biz bu olguda; kabergoline bağlı hiperpotasemi görülen bir hastayı sunmaktayız.
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OLGU: Amenore nedeniyle 24 yıl önce saptanan prolaktin yüksekliği nedeniyle yapılan tetkiklerinde hipofiz adenomu saptanan 40 yaşındaki kadın
bromokriptin tedavisine başlanmış. 2 yılda adenom tama yakın küçülmüş.
Tedavinin 5. yılında gebe kalan hasta bromokriptinekendi isteği ile ara vermiş. Sağlıklı doğum sonrası takiplere düzensiz devam eden hasta ara ara
bromokriptin kullanmaya devam etmiş. İlk gebelikten dört yıl sonra ikinci
kez gebe kalmış. Altı yıl önce kolesistektomi planlanırken preoperatif endokrinoloji tarafından tekrar takibe alınan hasta operasyondan sonra prolaktin
düzeyi 36 Ug/lt olması üzerine kabergolin tedavisine başlanmış.1 yıl sonra
poliklinik kontrolünde hiperpotasemisi saptanan hastada plazma aldosteron düzeyi ve renin/aldosteron oranı normal değerlerde saptanmış. Transtübüler potasyum gradyenti 4.19 olarak hesaplanan hastanın kabergoline
bağlı tübüler toksisite olduğundan şüphelenilerek kabergolin kesilmiş ve
serum potasyum düzeyi sonraki kontrollerde normal saptanmış.
TARTIŞMA: Hiperpotasemi hayatı tehdit edebilen bir elektrolit dengesizliği olması nedeniyle hızlı teşhis ve tedavi gerektirir. Tanıda trans-tübüler
potasyum gradyentinin kullanılması böbrek ve böbrek dışı patolojileri ayırt
etmede son derece yararlıdır. Çeşitli nefrotoksinlerin ve bazı ilaçların hiperpotasemik etkisi bilinmekte ve uygun algoritmalarla tedavi edilebilmektedir.
Potasyum dengesizlikleri ile karşılaşıldığında bu etkisi bilinmeyen ilaçların
da etiyolojide rol oynayabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hiperpotasemi, kabergolin, prolaktin, nefrotoksin

SONUÇ: Daha önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada PTH düzeyi,
VKİ ve IL-6 ve CRP düzeyleri arasında herhangi bir korelasyon bulunamadı.
Kovesdy ve arkadaşları ise sadece serum albumin düşük ve beyaz küresi
yüksek olan erkeklerde PTH ve VKİ arasında anlamlı bir ilişki buldular. Bizim
sonuçlarımızın farklı olmasının hasta grubumuzda serum albumin değeri
<3.5 gr/dl olan hasta sayısının az ve her iki cinsi de içermesine bağlandı.
Bu sonuçlara dayanılarak KBY’li hastalarda VKİ’nin tek başına inflamasyon
ve PTH yüksekliğine neden olmayacağına, eşlik eden malnütrisyonun ilave
etkilerinin rol oynayabileceği düşünüldü. Bu sonuçların klinik uygulamada
yer alabilmesi daha büyük hasta gruplarında doğrulanmasına ihtiyaç olsa
da klinisyenler malnütrisyonu ve negatif etkilerini klinik uygulamalarında
göz önünde bulundurmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: obesite, inflamasyon, hiperparatroidi
Tablo 1
Parametre

β

p değeri

Vücut kitle indeksi (VKİ, kg/m2)

0.61

0.377

IL-6 (pg/ml)

0.103

0.658

CRP(mg/dl)
0.241
0.579
Multivariate regresyon analizinde PTH düzeyleri, VKİ, IL-G, CRP düzeyleri arasındaki ilişki.
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PS-125
Böbrek Transplant Alıcılarında Artmış Ortalama Eritrosit Hacmi Ve
Vitamin D Eksikliği Arasındaki İlişki
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Masif Proteinüri İle Başvuran Hastada FMF ve Ig A Nefropatisi
Birlikteliği
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Vitamin D, vücuda bitkisel kaynaklı gıdalarla alınan veya ultraviyole ışınlarının etkisiyle cillte 7-dehidrokolesterolden sentezlenen steroid yapıda bir
hormondur. Vitamin D’nin kemik dışı yapılardaki etkileri tam olarak bilinmemesine rağmen, immün sistem, oksidatif stres, hücre adezyonu gibi hayati
olaylarda rol oynadığı düşünülmektedir. Genel popülasyonda yapılan bazı
çalışmalarda vitamin D eksikliğinde, inflamasyon ve immün sistem üzerine
etkileri sonucu, ortalama trombosit hacminde artışa neden olduğu ve böylelikle de arteriyel ve venöz tromboembolizm, hipertansiyon ve koroner arter hastalığına sebep olduğu iddia edilmiştir.. Büyük trombositler daha fazla
miktarda tromboxane A2 içerirler, yüzeylerinde daha fazla glikoprotein Ib ve
IIb/IIIa reseptörü taşırlar ve kollajenle daha kolay yapışırlar. Bizde böbrek
nakilli hastalarda ortalama trombosit hacmi ve vitamin D düzeyi arasında
ilişkiyi ve etki eden faktörleri saptamak için bu çalışmayı planladık.

Ailevi akdeniz ateşi (FMF) Türk toplumunda sıkça görülen; rekürren ateş
ve serozal inflamasyon atakları ile karakterize, otozomal resesif bir hastalıktır.Proteinüri ve kronik böbrek hasarına neden olabilen sekoder amiloidoz FMF’in en sık görülen renal komplikasyonudur ve erişkin hastalarda ilk
bulgu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ayrıca FMF ile ilişkili amilodoz dışı
renal lezyonlar da nadiren görülebilmektedir.

MATERYAL-METOD: Kasım-Aralık 2105 tarihleri arasında polikliniğimize
başvuran ve çalışmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan 92 hasta çalışmaya
alındı.
SONUÇLAR: Hastaların % 68.5’inde vitamin D düzeyi 20 ng/ml’nin altında
idi. Vitamin D ve ortalama eritrosit hacmi (OEH) arasında herhangi bir korelasyon bulunamadı (p=0.11). OEH ile diğer inflamasyon parametreleri C
reaktif protein, beyaz küre ve albümin arasında da herhangi bir korelasyon
yoktu (sırasıyla p=0.40, 0.99, 0,49) OEH üzerine etkili olabileceği düşünülen
diğer faktörleri saptamak için regresyon analizi yapıldı. Vücut kitle indeksi,
yaş, cins, C reaktif protein, albümin, beyaz küre ve vitamin D düzeyi ile
oluşturulan modelde OEH ile bu faktörlerinin hiçbirinin ilişkisi saptanamadı.
Bir yılın sonunda sadece bir hasta koroner olay geçirmişti.
TARTIŞMA: Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliğinde hayat kurtaran
ve yaşam kalitesini artıran bir tedavi olmasına rağmen bu hastaların kardiyovasküler kaynaklı ölüm oranları genel nüfusa göre daha yüksektir. Bilinen
risk faktörlerinin yanı sıra başka faktörlerinde bu orandaki artışa katkıda
bulunduğu bilinmektedir. Genel nüfusta vitamin D eksikliğinin kardiovasküler hastalık riskini artırdığı iddia edilmektedir. Böbrek nakilli hastalarda
da benzer sonuçlar mevcuttur. Vitamin D’nin bu etkisinin parathormonda
artışa bağlı myokard kalsifikasyonu, vasküler düz kas hücrelerinde vitamin
D’nin inhibitör etkisinin azalması gibi mekanizmaların yanı sıra immatür
trombositlerin dolaşıma salınmasına bağlı olduğu düşünülmüştür. Fakat
biz çalışmamızda vitamin D,OEH ve inflamasyon parametreleri arasında
herhangi bir ilişki bulunamadı.
Özetle vitamin D’nin kemik dışı doku ve organlarda önemli etkileri olduğu
bilinmekle birlikte, klinisyen bunları yorumlarken son derece dikkatli olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: vitamin D, ortalama eritrosit hacmi, böbrek nakli
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57 yaşında erkek hasta, hastanemize bilateral ekstremitelerde ödem ve hipertansiyon şikayeti ile başvurdu. Hastadan alınan hikayede, hastanın daha
önce kendi kendini sınırlayan, yaklaşık 48 saat süren, ateşin eşlik ettiği karın
ağrısı atakları geçirdiği öğrenildi. Serum kreatin değeri 1.23 mg/dl, 24 saatlik idrar protein atılımı 16 gr/gün idi. Tam idrar tetkiğinde eritrosit ve lökosit
saptanmadı. Serum albumin değeri 1.88 g/dl, eritrosit sedimantasyon hızı
53 mm/saat, C-reaktif protein değeri 8.37 mg/dl idi. Hastanın altta yatan
herhangi bir enfeksiyon odağı saptanmadı. Serolojide romatolojik markerları negatifdi. Proteinüri ve akut böbrek hasarı nedeni ile renal biyopsi
yapıldı ve AA tipte renal amiloidozis ve IgA nefropatisi ile uyumlu olarak
raporlandı.Ailevi akdeniz ateşi için taranan MEFV geninde M694V/E148Q
heterozigot mutasyon saptandı.Hastaya metilprednizolon 1mg/kg ve kolşisin 1mg/gün başlandı. Bu süreçte nefrotik sendrom komplikasyonlarından
tromboembolik olay ve sepsis gelişti.Tedavi sonrası genel durumu düzelen
hasta taburcu edildi.Evre 4 kronik böbrek hastalığı nedeni ile takibine devam edilmektedir.
FMF hastalarında en önemli mortalite nedeni tedavi edilmediğinde gelişen
sekonder amiloidoz ve buna bağlı kronik böbrek hasarıdır.Amiloidoz nefropatisi genellikle proteinüri ile başlamakta ve yaklaşık 2-13 yıl arasında
son dönem böbrek yetmezliği gelişmektedir.Amiloidozis dışı renal tutulum
ise FMF hastalarında nadiren görülebilmektedir.FMF hastalarında Ig A nefropatisi gelişimi az sayıda vakada tanımlanmıştır.Genellikle hematüri veya
proteinüri ile başvuran hastalarda böbrek biyopsisi ile tanı konulmuştur.Bu
nedenle bizim vakamızda da olduğu gibi masif proteinüri ile veya hematüri
ile başvuran hastalarda non amiloidoz renal hastalıkların olabileceği akılda
tutulmalı ve tanı açısından böbrek biyopsisisi yapılması göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Amiloidozis, FMF, Ig A nefropatisi
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Parvovirus B19 enfeksiyonu solid organ transplant alıcılarında akut eritroblastopeni ilişkili hayati tehdit eden anemiye sebep olabilmektedir. Bu
hastalarda, döküntü ve artropati yerine tipik olarak persistan anemi görülür.
Anemi ciddidir ve transfüzyon gerektirir; kanda retikülosit düşük, kemik
iliğinde de eritroid prekürsörler yoktur. B19 spesifik antikorlar düşük düzeyde saptanabilir veya negatif olabilir ancak dolaşımda virüs sıklıkla yüksek düzeyde (>1012 kopya/ml ) tespit edilir. Bu raporda, renal transplant
alıcısında,izleminin 36. ayında Parvovirüs B19 enfeksiyonuna bağlı olarak
geliştiği düşünülen saf eritroid aplazisi sunulmaktadır. Kronik tubulointerstisiyel nefrit nedeniyle takip edilen 24 yaşında kadın hastaya annesinden
böbrek nakli yapıldı. Posttransplant dönemde takrolimus, sirolimus ve
prednizolon tedavisi altında serum kreatinin değerleri 1,3 mg/dl düzeyinde
seyretti. Posttransplant 36. ay kontrolünde rutin bakılan biyokimya incelemesinde serum kreatinin: 9.5 mg/dl, BUN: 105 mg/dl, ürik asit: 8 mg/dl,
fosfor: 8.4 mmol/dl olması üzerine hasta hospitalize edildi. Renal biyopsi
yapıldı. CMV ve BK virüs PCR düzeyleri negatif olan hastaya hızla IV pluse
steroid ve ardından ATG (Anti-thymocyte globulin ) verildi. Ancak renal biyopside akut humoral rejeksiyon saptanmadı ve viral partikül tespit edilmedi. Akut tubulointerstisiyel nefrit bulguları mevcuttu. Hastanın serum kreatinin değerleri 3 mg/dl düzeylerinde stabilize olunca ayaktan takibe alındı.
Rutin takipleri yapılan hastanın kontrollerinde hemoglobin değeri progresif
düşme göstermeye başladı. Bunun üzerine hastaya uygun dozda eritropoetin (subkutan) başlandı; ancak eritropoetine yanıt alınamadı. Hemoglobin:
5.2 gr/dl iken hasta tekrar yatırıldı. Olası sebep olarak görülen ilaçlarından
mikofenolik asit,trimetoprim sulfometaksazol tedavisi sonlandırıldı. Periferik yaymasında normokrom normositer eritrositler mevcuttu; hemoliz bulgusu yoktu. Coombs testleri negatif saptandı. Transferrin saturasyonu: %
77, ferritin: 1300 ng/m, retikülositopeni mevcuttu. Kemik iliği aspirasyon ve
biyopsisi yapıldı. Biyopsi; eritroid seri elemanlarında azalma gösteren normoselüler kemik iliği olarak yorumlandı. Periferik kan örneğinde çalışılan
PvB19 PCR 200.000.000 kopya/lm PvB19 DNA bulundu. Hastanın yüksek
doz almış olduğu eritropoetin kesilerek 5 gün IV immunoglobulin 400 mg/
kg/gün verildi. Tedavinin 7. gününde hb: 8.0 g/dl, retikülosit sayısı: 216.5,
% 8.1 saptandı. Tedavinin 2. ayında PCR ile 250 kopya/ml PvB19 DNA saptandı. Son Hb: 11.4 g/dl, kreatinin değeri: 3.4 mg/dl olup kan transfüzyon
ihtiyacı gelişmeyen olgunun halen izlemine devam edilmektedir. Organ nakli sonrasında retikülositopenin eşlik ettiği direçli anemi gelişen hastalarda
Parvovirüs B19 ilişkili saf eritroid hücre aplazisi olabileceği mutlaka akla
getirilmelidir. Çünkü bu hastalarda hayatı tehdit eden, hospitalizasyon ve
tekrarlayan transüzyonları gerektiren ciddi anemi tabloları görülebilir.

PS-128
İmmunsupresif Hastada Nadir Fungal Enfeksiyon; Kandida Pnömonisi
Suna Bürkük1, Özant Helvacı2, Kadriye Altok2, Yasemin Erten2, Galip
Güz2, Musa Bali2, Turgay Arınsoy2, Ülver Derici2
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı
Candida Albicans, üst solunum yolları ve normal orofaringeal floranın bir
parçasıdır. Kandida pnömonisi nadirdir ve kandida pnömonisi tanısı koymak güçtür. Burada immunsupresif tedavi sonrası izole kandida pnömonisi
olan bir vaka sunulmaktadır. 23 yaşında erkek hasta glomerülonefrit tanısıyla immünsüpresif tedavi(siklofosfamid+ metilprednizolon)başlanmış.
İmmunsupresif sonra karın ağrısı, yüksek ateş, yeşil renkte balgam çıkarma
şikayetleri ile başvurdu. Lökosit sayısı:17,000/uL sedimentasyon: 74mm/
st C-reaktif protein:65 mg/l olarak görüldü. Pnömoni düşünülen hastaya
antibiyotik tedavisi başlandı. Bakteriyel enfeksiyonlara yönelik almakta olduğu antibiyoterapiye rağmen ateşi devam eden hastaya çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde,sol alt lobda nodüller ve birleşme eğiliminde kistik
alanlar mevcuttu ve bronkopnömoni ile uyumlu idi. Ayırıcı tanıda bakteriyal,
fungal enfeksiyonlar, tüberküloz ve malignite düşünüldü. Ancak spesifik bir
bulgu bulunamadı. Hastaya bronkoskopi yapıldı. Bakteriyel enfeksiyonlara
yönelik almakta olduğu antibiyoterapiye rağmen ateşi devam eden ve toraks
BT sonucu fungal pnömoni açısından şüpheli olan hastaya amfoterisin tedavisi başlandı. Hastanın bronş lavajı kültüründe Candida Albıcans üremesi
oldu. BAL sitolojisinde mayalar görüldü. Hasta kandida pnömonisi kabul
edilerek antifungal tedavisine devam edildi. Tedavi sonrası takiplerinde klinik ve radyolojik belirgin iyileşme görüldü. Hastada saptanan pnömoninin
hem klinik hem radyolojik düzelmesi sağlandıktan sonra immunosupresif
tedavisi yeniden başlandı ve hasta halen kresentik glomerülonefrit tanısıyla
takip edilmektedir.İnvaziv fırsatçı fungal enfeksitonların görülme sıklığı son
yirmi yılda giderek artmaktadır. Kemik iliği ve solid organ transplantasyonu
yapılan hastalar, malignitesi olanlar, ileri yaşlılar, AIDS enfeksiyonu olanlar,
prematür yenidoğanlar ve immunsupresif tedavi alanlar fırsatçı fungal enfeksiyonlar açısından riskli grubu oluşturmaktadırlar. Kandida pnömonisi
tanısı, oldukça zor konulan bir tanıdır. Çünkü spesifik klinik ve radyolojik
bulgusu yoktur. Kesin tanı için doku örneklerinde kandida bulgularının
görülmesi gerekir.bu vakada da gördüldüğü gibi immunsupresif tedavi
alanlarda dirençli ateş olması halinde fungal enfeksiyonlar mutlaka akla gelmelidir.Candida pnömonisinde uygun ve zamanında tedavi uygulanmadığı
takdirde hasta mortalitesi yüksektir.
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PS-127
Böbrek Nakli Sonrasında Parvovirüs B19 İlişkili Saf Eritroid Hücre
Aplazisi Gelişen Erişkin Olgu
Sakine Güzel1, Özant Helvacı2, Rauf Haznedar3, Abdullah Münci Yağcı3,
Turgay Arınsoy2, Ülver Derici2
1
Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Ankara
2
Gazi Üniversitesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
3
Gazi Üniversitesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı,Ankara

Anahtar Kelimeler: kresentik glomerülonefrit,siklofosfamid,kandida pnömonisi

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli,Eritroid aplazi,Parvovirüs B19
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PS-129
İmmünsüpresif ve plazmaferez tedavisine dirençli Granülomlu
polianjiitis olgusu
Elif Şahin1, Yasin Eryılmaz2, Necmi Eren2, Betül Kalender Gönüllü2, Itır
Yeğenağa2
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Kocaeli
GİRİŞ: Granülomlu polianjiitis (GPA) küçük-orta çaplı arterleri tutan, solunum yollarını ve böbreği etkileyen ANCA ilişkili nekrotizan vaskülittir. GPA
indüksiyon tedavisinde pulse steroid ve siklofosfamid tedavisi ile birlikte
plazmaferez tedavisi de şiddetli akciğer ve böbrek tutulumu olan hastalarda
kullanılmaktadır. Tedaviye dirençli olgularda ise intravenöz immunglobulin
(İVİG)’in etkili olabileceği öne sürülmektedir. Burada pulse steroid, siklofosfamid ve plazmaferez tedavisine dirençli, İVİG kurtarma tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen olgu sunulmuştur.
OLGU: Otuzdokuz yaşında erkek hasta nefes darlığı, bulantı şikayetleri ile
kliniğimize başvurdu. Öyküsünden yaklaşık 2 ay önce Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde Sifiliz tanısı konulduğu ve Benzatin Penisilin tedavisi verildiği
öğrenildi. Fizik muayenesinde: kan basıncı 150/90 mmHg, solunum dakika
sayısı 24, solunum sisteminde dinlemekle bilateral krepitan ralller, bilateral
ekstremitelerde 1(+) pretibial ödem saptandı. Akciğer grafisinde sağ sinüs
künt, sol akciğerde belirgin olmak üzere bilateral infiltrasyonlar görüldü.
Laboratuvar tetkiklerinde: serum üre 225 mg/dl; Cr: 6.5 mg/dl, Na: 124
mEq/L, K: 5.8 mEq/L, Ca: 9.1 mg/dl, P: 7 mg/dl, ürik asit: 10.5 mg/dl, CRP:
3.5 mg/dl, lökosit: 16500/mm3, Hb: 7.1 gr/dl; trombosit: 583000/mm3,
VDRL-RPR ve TPHA negatif, Sfiliz Elisa IgG (+) saptandı. Tam idrar tetkikinde mikroskopik hematüri, 24 saatlik idrar örneğinde 2.5 gr/gün proteinüri
saptandı. Bu bulgularla hastada pulmoner-renal sendrom düşünüldü, geçici juguler katater takılarak hemodiyalize alındı, böbrek biyopsisi planlandı.
Ancak hastanın solunum sıkıntısı olması ve hipoksi gelişmesi nedeniyle,
entübe edildi, solunum desteği sağlandı, pulse steroid ve siklofosfamid
tedavisi verildi. Otoantikor tetkiklerinden PR3-ANCA 4+ olarak saptandı.
Hasta granülomlu polianjiitis olarak kabul edildi. Yoğun bakım ünitesinde
takip edilen hastaya toplam 14 kez plazmaferez yapıldı, ancak solunum desteği ihtiyacı devam etmesi nedeniyle tedaviye dirençli kabul edilerek 2 gr/kg
(140 gr, iki günde) İVİG verildi. Takiplerde solunum desteği ihtiyacı azalan
hasta ekstübe edilerek servise alındı, tedavinin 6. haftasında hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. Siklofosfamid tedavisi 3 ay verildi, prednizolon doz azaltma
şeması ile kesilmesi planlanmakta, idame tedavisinde azatiyopürin 2 mg/
kg/gün dozunda devam edilmektedir. Hastanın son kontrolünde sCr: 1.32
mg/dl, proteinürisi 1.6 gr/gün olarak tespit edildi.
SONUÇ: Akciğer ve böbrek tutulumu ile başvuran hastalarda ANCA ilişkili
vaskülitler akla gelmeli, erken tanı ile bu hastalarda meydana gelebilecek
morbidite ve mortalite engellenmelidir. Ciddi organ tutulumu ve yaşamı
tehdit eden durumlarda pulse steroid, siklofosfamid ve plazmaferez tedavisine dirençli hastalarda, olgumuzda olduğu gibi İVİG tedavisinin hayat
kurtarıcı seçenek olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Granülomlu polianjiitis, intravenöz immunglobulin,
plazmaferez, siklofosfamid
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PS-107
PS-020, PS-049
PS-020
SS-015
PS-068, PS-078
SS-007
PS-126
PS-032
PS-037, PS-058, PS-084,
PS-089, PS-115, PS-128
PS-127
PS-009
PS-067, PS-068
PS-008, PS-016
PS-058, PS-092, PS-127
PS-092
PS-037, PS-084, PS-087,
PS-088, PS-089, PS-092,
PS-110, PS-115, PS-116,
PS-127, PS-128
SS-007
PS-058
PS-028
PS-074
PS-020
PS-008, PS-016
PS-061, PS-085
PS-089
SS-031
SS-032, PS-081, PS-082
SS-026, PS-019
SS-010, SS-030
PS-123
PS-055
PS-100, PS-101, PS-102,
PS-103, PS-104, PS-105,
PS-106
SS-012
PS-027
PS-097, PS-114
SS-017
PS-065, PS-070, PS-073,
PS-074, PS-075, PS-076
PS-078
PS-082
PS-025
SS-024, PS-055, PS-083
PS-027, PS-097, PS-114
PS-093, PS-113
PS-001, PS-004, PS-005,
PS-006
PS-050
PS-063
SS-007, PS-099
SS-025
PS-079, PS-117

Karakaş Burak
Karakoç Emre
Karaman Murat
Karan Adnan
Kasapoğlu Umut
Katı İamail
Kaya Hakkı
Kaya Muhammed
Kaya Tezcan
Kayabekir Murat
Kaymaz Samet
Kaynar Kübra
Kemeç Zeki
Kendi Celebi Zeynep
Kesen Oğuzhan
Keven Kenan
Kıdır Veysel
Kılıç Ahmet Kasım
Kılıç İlhan

Kılıç Kasım
Kılınç Faruk
Kıykım Ahmet
Kıykım Ahmet Alper
Kızılay Mehmet
Kızılkaya Bayram
Kiziltunc Emrullah
Kızışar Yılmaz Safiye
Koç Bayram
Koç Gözde
Koç Hatice
Koç Mehmet
Koç Tuncay
Koç Yener
Koçak Cengiz
Koçak Fatma Emel
Koçak Kadıoğlu Gülay Meral
Koçanoğlu Abdülkadir
Kocayiğit İbrahim
Koçoğlu Hakan
Koçyiğit İsmail
Kodal Nil Su
Koyuncu Mahmut Bakır
Küçük Hamit
Kumbasar Abdulbaki
Kundakçı Gelir Gökçe
Kundi Harun
Kurban Ahmet Eren
Kürşat Seyhun
Kurt İdris
Kurultak İlhan

Kutlay Sim
Kutsal Dilek

M

Maden Ümmühan
Maral Kır Hale
Mavi Mustafa Kemal
Maviş Osman
Menteşe Ahmet
Meral Ayfer
Mercantaş Esra
Muti Aybüke

N

Nar Gökay
Nar Rukiye
Nergizoğlu Gökhan

O-Ö

Ocakoğlu Gökhan
Odabaş Ali Rıza
Öğüt Betül
Oğuz Şükrü
Ökeer Emre
Okuturlar Yıldız
Okyay Ramazan Azim

SS-002
PS-030
SS-004
PS-011
PS-044, PS-047
PS-037
SS-011, SS-014
PS-100, PS-101, PS-102,
PS-103, PS-104, PS-105,
PS-106
PS-103
PS-022
PS-025
SS-028, PS-032
SS-003
PS-034
PS-053
PS-091
SS-032
PS-073
PS-041, PS-042, PS-045,
PS-046, PS-052, PS-054,
PS-056, PS-059, PS-071,
PS-121, PS-122, PS-124
PS-070, PS-076
PS-027
SS-015, SS-018
SS-006
PS-098
PS-006
SS-008
PS-108
PS-018
PS-044, PS-047
PS-108
PS-002
PS-029
PS-001, PS-004, PS-005
SS-019
SS-019
PS-028
PS-123
PS-118
PS-008, PS-016
SS-004, SS-025
PS-056, PS-066
SS-015
PS-037
PS-008, PS-016
PS-109
SS-008
PS-107
SS-021, PS-080, PS-098,
PS-111
PS-052, PS-056
PS-041, PS-042, PS-045,
PS-046, PS-054, PS-056,
PS-059, PS-066, PS-071,
PS-121, PS-122, PS-124
PS-109
PS-080, PS-098
SS-026
SS-023
SS-015
PS-033
SS-028
SS-020
PS-010, PS-012
PS-064
SS-010
SS-010
PS-109
SS-017, SS-027, PS-064
PS-123
PS-058, PS-089, PS-092
PS-032
PS-064
PS-008, PS-016
SS-023

Olmaz Refik
Ölmeztürk Özge Özgen
Oluk Ali İhsan
Önal Ceren
Önal Yılmaz
Öner Gökhan
Oral Alihan
Orhan Hikmet
Örs Şendoğan Damla
Oruç Ayşegül
Oruç Kerem
Oymak Oktay
Özalp Faruk Recep
Özcan Önder
Özcömert Vedia Bennu
Özdağ Murat
Özdemir Asena Ayça
Özdemir Bahar
Özelsancak Rüya
Özen Ahmet
Özener Çetin
Özener İshak Çetin
Özet Ahmet
Özgüngör Yakup
Özgür Rahime
Özkan Gülsüm
Özkan Oktay
Özkan Özlem Persil
Özkan Kuşçu Özlem
Özkurt Zübeyde Nur
Özlek Eda
Özsoy Özgür Doğa
Öztop Kenan Evren
Öztürk Burcu
Öztürk Ejder Kamil
Öztürk Savaş
Özyol Ezgi

P

Pasayev Tural
Paydaş Saime
Pehlevan Hatice Seval
Pehlivan Esma
Puşuroğlu Gökhan

R

Reis Altok Kadriye
Ruhi Borçak Çağlar

S-Ş

Saba Tonguç
Saçar Kübra
Saçar Kübüç Kübra
Sağ Saim
Sakacı Tamer
Saltürk Cüneyt
Sarı Funda
Sarı Oktay
Sarıkaya Metin
Sarsık Banu
Sav Aş Hasan Basri
Savaş Merve
Savaş Yıldıray
Seferoğlu Meral
Şeker Ayşe
Selçuk Nedim Yılmaz
Selimova Cemile
Serin Gamze
Sert Mehmet
Sevim Yonca
Sevinç Can
Sevinç Mustafa
Seyhun Abdulsamet
Sezer Mehmet Tuğrul
Sezer Siren
Sığırcı Serhat
Sığırlı Deniz
Sipahi Savaş
Sipahioğlu Murat Hayri
Sönmez Alper

SS-026, PS-019
PS-082
PS-107
PS-108
PS-057
PS-100
PS-125
PS-081
PS-091
SS-017, SS-027
PS-050
SS-025
PS-079, PS-117, PS-119
PS-028
SS-006
PS-087
SS-015
PS-008, PS-016
PS-078
PS-018
PS-002
PS-053
PS-092
PS-014
PS-033
SS-028, PS-026, PS-029,
PS-031, PS-035
SS-004, SS-007
PS-099
PS-030
PS-116
SS-021
SS-023
PS-100
PS-006
PS-050
SS-007, PS-099
PS-079

İNDEKS

Gökrem Manolya
Gömleksiz Muhammet Rıdvan
Gönül İpek Işık
Gönüllü Betül Kalender

HASTALIKLARI

PS-093, PS-113
PS-030, PS-038
PS-021
PS-049
PS-006
PS-058
PS-047
PS-009
PS-066
PS-071
SS-027
PS-001, PS-004, PS-005
SS-024
SS-026
PS-018
SS-026, PS-019
PS-020, PS-049
SS-032
PS-126
PS-099
PS-070, PS-075, PS-076
PS-023
PS-090
PS-126
PS-010, PS-012
SS-032
PS-099
PS-017, PS-021, PS-057,
PS-069
PS-001, PS-004, PS-005,
PS-006
PS-108
SS-032, PS-081, PS-082
PS-067, PS-068, PS-078
SS-010
PS-070, PS-075
PS-100, PS-101, PS-102,
PS-103, PS-104, PS-105,
PS-106, PS-118
SS-025
PS-018
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Soyer İhsan Dinçer
Soylu Korhan
Sözen Mustafa Hakan
Sözütek Didem
Suveran Muhammet Mustafa
Süzek Hüseyin
Şahin Garip
Şahin Gülizar
Şahin Gülizar Manga
Şahin Mahmut
Şahin Osman Zikrullah
Şahin Elif
Şahutoğlu Tuncay
Şanibaş Ahmet Veli
Şaşak Kuzgun Gülşah
Şen Mahmut Sami
Şenel Yıldız Derya
Şener Yusuf Ziya
Şengül Erkan
Şengül Şule
Şenol Altuğ

T

Tamer Ali
Tanas Serdar
Tanrısev Mehmet
Taran Ferah
Taş Selda
Taşkıran Dilek
Taşkıran Emin
Taşlı Funda
Tatar Erhan
Tav Saadettin Arman
Tayfur Muhuttin
Tekbudak Erten Yasemin
Temiz Hakan
Temizyürek Haydar
Tıkız Hakan
Timur Özge
Toçoğlu Aysel
Tokgöz Bülent
Tonbul Halil Zeki
Topal Alper
Topeli Arzu
Toraman Aysun
Tosun Taşar Pınar
Tufan Abdurrahman
Tufan Fatih
Tuğcu Murat
Tuğlular Serhan
Turgut Faruk Hilmi
Turgut Hatice
Turgut Kerem
Turgut Mustafa
Turgutalp Kenan
Türk Süleyman
Türkel Alper
Türkmen Funda Müşerref
Türkmen Kültigin
Turkoglu Ebru İpek
Türktaş Haluk
Türkyılmaz Serdar
Tutal Emre

U-Ü

Ulu Ramazan
Uluköksal Utku
Ulusoy Şükrü
Ünal Aydın
Ünal Hilmi Umut
Ünal Sefa
Ünsal Abdulkadir
Urkan Murat
Usalan Celalettin
Usalan Özlem
Usda Konak Yudum Yaprak
Uslu Adam
Üstündag Sedat
Üstündağ Ayten

HASTALIKLARI

PS-111
SS-010
PS-089
PS-030, PS-038
PS-064
PS-040
SS-004, PS-010, PS-012
PS-047, PS-107
PS-044
SS-010
PS-006
PS-085, PS-086, PS-129
PS-001, PS-004, PS-005,
PS-006
PS-022
PS-123, PS-125
PS-120
PS-107
PS-048, PS-051, PS-063,
PS-096, PS-108
SS-004, PS-036, PS-060
PS-091, PS-109
PS-081

PS-101
PS-022
SS-002
PS-033
PS-008, PS-016
SS-020
SS-020, PS-079
PS-039
PS-039
PS-087
PS-099
PS-088
PS-013
PS-032
SS-021
PS-022
PS-100
SS-025
PS-090
PS-066, PS-071
PS-093, PS-113
PS-098
PS-022
PS-037
PS-073
PS-044, PS-047
PS-002
SS-004
PS-116
PS-107
SS-030
SS-006, SS-015, SS-018
PS-090
PS-084
PS-069, PS-107
SS-004, PS-090
PS-007
PS-092
PS-032
PS-067, PS-068, PS-078
SS-003
SS-015
SS-028, PS-032
SS-025
SS-004
PS-011
PS-001, PS-004, PS-005
PS-015
PS-120
PS-120
PS-032
PS-039
PS-041, PS-042
PS-052

Üstündağ Sedat

Üstüner Berna
Uyar Gazezoğlu Okşan
Uygun İlikhan Sevil
Uysal Alper
Uz Efkan
Uzun Koray
Uzun Sami
Uzuntarla Yasin

V

Vahabov Cavanşir
Varkal Gizem
Vasi İbrahim
Vural Ünsal

Y

Yağcı Abdullah Münci
Yakut Nihal
Yalçın Günışıl
Yavuz Gül
Yavuz Mahmut
Yaylacı Selçuk
Yazıcı Ayten
Yazıcı Cevat
Yeğenağa Itır
Yeğin Zeynep Arzu
Yeksan Mehdi
Yerli Hasan
Yeşilyurt Esra
Yeter Hasan Hacı
Yıldırım Hasan Çağrı
Yıldırım Mehmet
Yıldırım Mustafa
Yıldırım Reşit
Yıldırım Şafak
Yıldırım Tolga
Yıldırım Yasar
Yıldırımtürk Özlem
Yıldız Abdülmecit
Yıldız Demet
Yıldız Kürşat
Yılmaz Fatih
Yılmaz Gülay
Yılmaz Hakkı
Yılmaz Mahmut İlker
Yılmaz Mehmet Birhan
Yılmaz Mehmet Emin
Yılmaz Necat
Yılmaz Rahmi
Yılmaz Şeref Rahmi
Yılmaz Üstün
Yılmaz Zülfikar
Yılmaz Zülfükar
Yılmaz Bülbül Buket
Yiğit Ayşe
Yiğit İrem Pembegül
Yiğittürk Gürkan
Yücel Orhan
Yücel Aybal Berna
Yüksel Enver
Yüksel Fatma Gülden
Yüksel Peruze
Yüksel Serkan

Z

Zerey Mehmet Murat
Zuhur Sayid

PS-045, PS-046, PS-052,
PS-054, PS-056, PS-059,
PS-066, PS-071, PS-121,
PS-122, PS-124
SS-001, SS-029
PS-028
SS-013
PS-049
SS-032
SS-006
SS-007, PS-099
PS-015
PS-048
PS-030
PS-012
PS-098
PS-127
PS-014
PS-069
PS-088
SS-017, PS-014, PS-064
PS-118
PS-086
SS-025
SS-005, PS-025, PS-061,
PS-062, PS-077, PS-129
PS-116
PS-090
SS-016
PS-060
PS-093, PS-113
SS-020
PS-100, PS-101, PS-102,
PS-103, PS-104, PS-105,
PS-106
SS-002, SS-020
PS-097, PS-114
PS-006
PS-048, PS-051, PS-063,
PS-093, PS-096, PS-108,
PS-113, PS-126
PS-027, PS-097
PS-098
SS-017, SS-027, PS-070,
PS-073, PS-075, PS-076
PS-070, PS-073, PS-075,
PS-076
PS-085, PS-086
SS-013
PS-017, PS-021, PS-057
SS-009
SS-004
SS-011, SS-014
PS-027, PS-097, PS-114
SS-026
PS-126
PS-108
SS-026, PS-019
PS-027, PS-114
PS-097
PS-121, PS-122, PS-124
SS-032
SS-003
SS-020
PS-060
PS-107
PS-013
PS-017, PS-021
PS-028
SS-010
PS-056, PS-066
PS-026, PS-029, PS-031

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

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

