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BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU
Dr. İzzet Hakkı Arıkan
Dr. Turgay Arınsoy
Dr. Serpil Müge Değer
Dr. Ülver Derici
Dr. Hamad Dheir
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*İsimler soyisme göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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KONUŞMACILAR
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Dr. Orçun Altınören
Dr. Bülent Altun
Dr. Elif Arı Bakır
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Dr. Kenan Turgutalp
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Dr. Kültigin Türkmen
Dr. Memnune Sena Ulu
Dr. Selman Ünverdi
Dr. Tolga Yıldırım
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Şeref Rahmi Yılmaz

OTURUM BAŞKANLARI
Dr. Harun Akar
Dr. Hadim Akoğlu
Dr. Emel Akoğlu
Dr. Mehmet Tekin Akpolat
Dr. Sabahat Alışır Ecder
Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Nurol Arık
Dr. Müveddet Rezzan Ataman
Dr. Kenan Ateş
Dr. Zeki Aydın
Dr. Fatma Ayerden Ebinç
Dr. Mehmet Deniz Aylı
Dr. Musa Bali
Dr. Ali Başcı
Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
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Dr. İbrahim Karayaylalı
Dr. Rukiye Kübra Kaynar
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Dr. Seyhun Kürşat
Dr. Gülizar Manga Şahin
Dr. Gökhan Nergizoğlu
Dr. Ali Rıza Odabaş
Dr. Oktay Oymak
Dr. Fatma Nurhan Özdemir Acar
Dr. Çetin Ishak Özener
Dr. Saime Paydaş
Dr. Meltem Pekpak
Dr. Ayla San
Dr. Nedim Yılmaz Selçuk
Dr. Mehmet Şükrü Sever
Dr. Neslihan Seyrek
Dr. Siren Sezer
Dr. Aykut Sifil
Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Dr. Gültekin Süleymanlar
Dr. Saniye Şen
Dr. Erhan Tatar
Dr. Bülent Tokgöz
Dr. Hüseyin Töz
Dr. Serhan Zübeyde Tuğlular
Dr. Gülay Ulusal Okyay
Dr. Özkan Ulutaş
Dr. Celalettin Usalan
Dr. Ahmet Uğur Yalçın
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Itır Yeğenağa
Dr. Müjdat Yenicesu
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*İsimler soyisme göre alfabetik olarak dizilmiştir.

KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş
Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş
Alexion İlaç Tic. Ltd. Şti
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş
Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti
Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş
AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti
Berk Sağlık Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti
Boehringer Ingelheim İlaç Tic A.Ş
Deva Holding A.Ş
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş
İbrahim Etem - Menarini
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş
Mealis Ortadoğu Yaşam Bilimler A.Ş
MSD İlaçları Ltd. Şti
Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş
Recordati İlaç San. Tic. A.Ş
Sanofi İlaçları Ltd. Şti
Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş
Vem İlaç San. Tic. Ltd. Şti
*Alfabetik olarak sıralanmıştır.
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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA
15:45-16:00

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
AÇILIŞ OTURUMU
Hipertansiyon: Geleceği Beraber Belirleyelim
Konuşmacılar: Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer

16:00-17:00

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
SÖZLÜ BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Dr. Fatih Dede
SS-01 Diyabetik Hastalarda Ürotensin 2 ile Sol Ventrikül Hipertrofisi
İlişkisi
SS-02 Periton Diyalizi Hastalarında Fibroblast Büyüme Faktörü 23 ile
Rezidüel Renal Fonksiyon ve Periton Geçirgenlik Hızı İlişkisi
SS-03 Hypericum Perforatum; Amikasin İlişkili Nefropatide Dost mu
Düşman mı?
SS-04 Tip II Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Diayabetik Nefropati
Progresyonu İle Renalaz Gen Polimorfizminin ve Kan Düzeyinin
İlişkisi
SS-05 Efor Testine Verilen Artmış Kan Basıncı Yanıtında Vasküler
Enflamasyon ve Subklinik Nefropatinin Değerlendirilmesi
SS-06 Hipertansif Hastalarda Böbrek Hasarının Elektrokardiyografide
Fragmente QRS Varlığı İle İlişkisi

SALON B
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM-1
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Uğur Yalçın, Dr. Celalettin Usalan
MSS-01 İlişkili Sistemik Hastalığı Olmayan Bir böbrek Nakli Alıcısında
De Novo İzole Gastrointestinal Sistem Vaskülitinin Rituksimab
ile Başarılı Tedavisi
MSS-02 Libman Sacks Endokarditi Sonucunda Akut Mitral Yetmezliği
Gelişen Hastada Cerrahi Tedavi Yaklaşımımız ve Plazmaferez
Uygulamamız: Olgu Sunumu
MSS-03 Evre 5 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastasında Asemptomatik
Protrombin Zamanı ( PTZ ) Yüksekliği Nedeni Olarak Faktör -7
Eksikliği
MSS-04 Anti-TNF ilaçlar: Romatolojik Hastalıklarda Sorun mu Çözüm
mü?
MSS-05 Böbrek Transplantasyonu Sonrası Tanı Alan Primer
Hiperoksalüri Vakası
MSS-06 Malign Hipertansiyonla Başvuran Lupus Olgusunda Nadir bir
komplikasyon; Koroidopati
ARA

17:00-17:15
17:15-18:15

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
SÖZLÜ BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanları: Dr. Zeki Aydın, Dr. Kübra Kaynar
SS-07 Komplikasyonsuz Tip 2 DM’ li Hastalarda Serum Ürik Asit
Düzeyinin İskemi Modifiye Albumin, Total Oksidan ve
Antioksidan Kapasite İle İlişkisi
SS-08 Obezite İlişkili Kronik Böbrek Hastalarında Serum Kallistatin
Düzeyinin Damar Sertliği ve Metabolik Parametrelerle İlişkisi

SALON B
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM-2
Oturum Başkanları : Dr. Soner Duman, Dr. M. Deniz Aylı
MSS-07 Nadir Görülen Bir Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit Olgu Sunumu:
Anti-GBM Hastalığı Ve MGUS Birlikteliği, Nefroloji Ve
Multidisipliner Yaklaşım
MSS-08 Nadir Bir Olgu: Teratom ve Hipertansiyon İlişkisi

SS-09 Erişkin Polikistik Böbrek Hastalarında Serum Galektin-3
Seviyesinin Böbrek Hacmi ve Fonksiyonu İle İlişkisi

MSS-09 Tekrarlayan Pankreatit Ataklarına Neden Olan Nadir Bir Ürinom
Olgusu

SS-10 Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalarda Kronik Hepatit C
Virüs Enfeksiyonu: Tedavi Sonuçları ve İlaç-İlaç Etkileşimleri
Yönetimi

MSS-10 Görme Bozukluğu İle Prezente Olan Dense Depozit Hastalığı:
Olgu Sunumu

MSS-11 Kimura Hastalığı; Nefrotik Sendromun Eozinofilik Sebebi
SS-11 Renal Kitle Tespit Edilen Hastalarda Parsiyel Nefrektomi: Cerrahi MSS-12 İnflamatuar Artrit,Granülomatöz Akciğer Hastalığı,Plasma
Tekniği ve Postoperatif Akut Böbrek Hasarı
Hücre Diskrazisi Ön Tanıları ile Gelen Primer Hiperoksalüri
SS-12 Böbrek Transplantasyonu Olan Hastalarda Fabry Hastalığı
Olgusu
Taraması
19:00-21:00
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KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ



2 MAYIS 2019 PERŞEMBE
09:00-10:00

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
KONFERANS
Neyi Bilmeye İhtiyacımız Var?
Oturum Başkanları: Dr. Rezzan Ataman, Dr. Gültekin Süleymanlar
09:00-09:25 Hipertansiyon Tanımlama ve Tedavisi: Kıtalar Arası
Tanımlama Savaşı
Dr. Bülent Altun
09:25-09:50 Türk hipertansiyon uzlaşı raporu-II
Dr. Ülver Derici
09:50-10:00 Tartışma
ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanları: Dr. Özkan Ulutaş, Dr. Meltem Gürsu
(PS 01- PS 55)

10:00-10:15
10:15-11:30

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

SALON B

KONFERANS
Tuz ve İmmünite
Oturum Başkanı: Dr. Meltem Pekpak, Dr. Mustafa Arıcı
Konuşmacı: Dr. Barış Afşar

SEMPOZYUM
Hemodiyalizde Özellikli Hastalar
Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
10:15-10:35 Oral antikoagülan alan hasta
Dr. Aysun Aybal Kutlugün
10:35-10:55 Hemodiyalizde tansiyonu düşen hasta
Dr. Nihal Aydemir
10:55-11:15 Yoğun proteinürisi olan hasta
Dr. Yakup Ekmekçi
11:15-11:30 Tartışma

11:15-11:30 Tartışma

ARA

11:30-11:45
11:45-12:30

UYDU SEMPOZYUMU
Bugünden Yarına Hipertansiyon Tedavisi
Konuşmacılar: Dr. Ülver Derici, Dr. Birhan Yılmaz



12:30-13:30
13:30-14:15

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

ÖĞLE YEMEĞİ
SALON B


SALON C

KONFERANS
Sorun: Nefron
Oturum Başkanları: Dr. Kenan Ateş,
Dr. Bülent Tokgöz

SEMPOZYUM
SÖZLÜ BİLDİRİLER-3
Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanı: Dr. Hadim Akoğlu
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Yılmaz, SS-13 Nakil Sonrası Uzun Dönemde Böbrek
Dr. Kayser Çağlar
Donörlerin Klinik Seyri ve Böbrek
13:30-13:50 Hipertansiyon Bir Böbrek
13:30-13:50 Dirençli Hipertansiyonda
Yetmezliği: Tek Merkez Deneyimi
Hastalığıdır
Epidemiyolojik Değişim
SS-14 Kronik Böbrek Hastalığı Evrelerine Göre
Dr. Alaattin Yıldız
Dr. Gülçin Kantarcı
Dipper ve Non-dipper Hipertansiyon
13:50-14:10 Yoğun Kan Basıncı Kontrolünün 13:50-14:10 Hipertansiyonda Cihaz Aracılı
Paterni
Glomeruler Filtrasyon Hızı Üzerine
Tedavi
SS-15
Kan Basıncı Profili, Arteriyel Stiffness
Etkisi
Dr. Yasemin Erten
ve Osteoprotegerin İlişkisi
Dr. Nurol Arık
14:10-14:15 Tartışma
SS-16 Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı
14:10-14:15 Tartışma
Değerlendirmesi
SS-17 Dirençli Nefrotik Sendromlarda
Ofatumumab Deneyimi
SS-18 Son Dönem Böbrek Yetmezliği
Hastalarında Eendoskopik Bulguların
Değerlendirilmesi
SS-19 Kolorektal Kanser Cerrahi Prosedürü ve
Post-Operatif Renal Fonksiyon İlişkisi:
Retrospektif Çalışma
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2 MAYIS 2019 PERŞEMBE
14:15-15:00

UYDU SEMPOZYUMU
Kalsiyum Kanallarını Bloke Edelim mi? Benidipin Farklı Bir Dihidropiridin.
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Mustafa Arıcı
ARA

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

UYDU SEMPOZYUMU
Farklı Vakalara Nobel Tıp Ödüllü Tedavi Yaklaşımı..
Konuşmacılar: Dr. Tevfik Ecder, Dr. Tolga Onuk

16:00-17:15

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
SEMPOZYUM
Uzman Görüşü
Oturum Başkanları: Dr. Ayla San, Dr. Harun Akar

KONFERANS
Nefrolojide Gelecek Vadeden Tedaviler
Oturum Başkanları: Dr. Nurol Arık, Dr. Seyhun Kürşat

16:00-16:20 Anihipertansifler ve Egzersiz Kan Basıncı: Hareket Etmek
Ya Da Etmemek
Dr. Dilek Torun
16:20-16:40 Gürültü Maruziyeti ve Hipertansiyon
Dr. Selman Ünverdi
16:40-17:00 Akupunktur ve Hipertansiyon
Dr. Orçun Altınören
17:00-17:15 Tartışma

16:00-16:30 Veriler Işığında ODPKBH ve Vazopressin Antagonizması
Dr. Caner Çavdar
16:30-17:00 Sekonder Amiloidozisde IL-1 Antagonizması
Dr. Rahmi Yılmaz
17:00-17:15 Tartışma

ARA

17:15-17:30
17:30-18:30

SALON B

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
YARIŞMA
En Büyük Kim? (Bilgi Yarışması)

18:30-19:30

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
Prof. Dr. Mahmut Şükrü Sindel Anma Töreni

19:30-21:00
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KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ



3 MAYIS 2019 CUMA
09:00-10:15

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
SEMPOZYUM
Bilinmediği İçin Eleştirilenler
Oturum Başkanları: Dr. Saime Paydaş, Dr. Ülkem Çakır

SEMPOZYUM
Graft Ömrünü Nasıl Uzatalım?
Oturum Başkanları: Dr. M. Şükrü Sever, Dr. Hüseyin Töz

09:00-09:20 Hipertansiyonda Aşı Yapsam Tutar mı?
Dr. İzzet Hakkı Arıkan
09:20-09:40 Mikrobiyata ve Hipertansiyon: Barsaklarımız
Tansiyonumuzu Düzenliyor
Dr. Şebnem Karakan
09:40-10:00 Hipertansiyon ve Kronobiyoloji
Dr. Beril Akman
10:00-10:15 Tartışma

09:00-09:20 Renal Transplantasyon Cerrahi Tekniği Graft Sağ Kalımını
Nasıl Etkiler?
Dr. Aydın Dalgıç
09:20-09:40 Transplantasyonda indüksiyon rejimleri
Dr. Aydın Türkmen
09:40-10:00 Tedavi etmek ya da edememek: CMV- BK
Dr. Galip Güz
10:00-10:15 Tartışma

ARA
POSTER BİLDİRİLER / Oturum Başkanları: Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Dr. Ender Hür
(PS 56- PS 110)

10:15-10:45
10:45-11:30

SALON B

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

SALON B

KONFERANS
Kanıtlar Antihipertansif Tedaviyi Etkileyecek Kadar Güçlü mü?
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Aykut Sifil
Konuşmacı: Dr. Tevfik Ecder

KONFERANS
Yapay Zeka ve Böbrek
Oturum Başkanları: Dr. Semra Bozfakioğlu, Dr. Fevzi Ersoy
Konuşmacı: Dr. Çetin Kaya Koç

11:15-11:30 Tartışma

11:15-11:30 Tartışma
ARA

11:30-11:45
11:45-12:30

UYDU SEMPOZYUMU
CEVABI 12’DEN BULMAK: Gut ve Hiperürisemi; 12 soru 12 net cevap...
Konuşmacılar: Dr. İhsan Ertenli, Dr. Tevfik Ecder, Dr. Hakan Karpuz, Dr. Kubilay Ükinç

12:30-13:30
13:30-14:15



ÖĞLE YEMEĞİ



PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

SALON B

KONFERANS
KONFERANS
Maskeli mi Maskesiz mi? Hipertansiyon ve Hedef Organ Hasarı
Kronik Böbrek Hastasında Hiperürisemiyi Tedavi Edelim mi?
Oturum Başkanları: Dr. Fatma Nurhan Özdemir Acar, Dr. Tekin Akpolat
Hangi Ajan ile?
Oturum Başkanları: Dr. Müjdat Yenicesu, Dr. Gülizar Manga Şahin
Konuşmacı: Dr. Hülya Taşkapan
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan
14:00-14:15 Tartışma
14:00-14:15 Tartışma

14:15-15:00

UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedaviniz RAAS Gitsin
Klinik Kanıtlar Eşliğinde RAAS Inhibitörleri & Diüretikler
Konuşmacı: Dr. Oktay Ergene
Kooombinasyon mu, Kombinasyon mu?
Konuşmacı: Dr. Sadi Güleç

15:00-15:15

ARA

15:15-16:00

UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Aklımızda Hala Sorular Var: Güçlü Kanıtlar, Güncel Yanıtlar
Konuşmacılar: Dr. Hakan Karpuz, Dr. Mustafa Arıcı
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3 MAYIS 2019 CUMA
16:00-17:15

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
SEMPOZYUM
Riskli Grupta Kimler Var?
Oturum Başkanları: Dr. Saniye Şen,
Dr. Musa Bali

SALON B
SÖZLÜ BİLDİRİLER-4
Oturum Başkanı: Dr. Belda Dursun

SÖZLÜ BİLDİRİLER-5
Oturum Başkanı: Dr. Gülay Ulusal Okyay

SS-20 Renal Transplant Hastalarında Farklı
SS-27 Böbrek Nakilli Hastalarda Kemik
Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri ve
Sağlığı: Klotho Geni Tek Nükleotid
Prognostik Önemi-5 Yıl Takip Sonuçları
Polimorfizmlerinin Klinik Etkileri

16:00-16:15 Kalp Hastalıkları ve Böbrek
Dr. Bülent Huddam
SS-21 D Vitamini ve Parathormon Düzeyleri
16:15-16:30 Karaciğer Hastalıkları ve Böbrek
ile Preeklampsi Riski Arasindaki İlişki
Dr. Alper Azak
SS-22 Yoğun Bakım Hastalarında Renal
16:30-16:45 Genetik Hastalıklar ve Böbrek
Replasman Tedavisi ve Risk Faktörleri
Dr. Kültigin Türkmen
16:45-17:00 Romatolojik Hastalıklar ve Böbrek SS-23 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında
Kan Basıncının Aritmik Parametreler
Dr. Garip Şahin
Üzerine Etkisi
17:00-17:15 Tartışma
SS-24 Atipik Hemolitik Üremik Sendrom:
Ekulizumab Tedavisine Ait Tek Merkez
Sonuçları
SS-25 Böbrek Nakilli
Hastalarda İmmünsupresif Tedavinin
BK Virüs Seyrine Etkisi
SS-26 Türkiye’de Hemodiyaliz Hastalarında
Gebelik ve Sonuçları

SS-28 Posttransplant Eritrositoz: Rezidü Renal
Fonksiyon Bir Gösterge Olabilir Mi?
SS-29 Nefroloji, Periton Diyalizi ve
Hemodiyaliz Kliniklerinde Çalışan
Hemşirelerde Periton Diyaliz ile İlgili
Algının Araştırılması
SS-31 Ratlarda Kolistine Bağlı Akut
Nefrotoksisitenin Önlenmesinde
Silimarinin Rolü
SS-32 Böbrek Biyopsisi ile Multiple Myelom
Tanısı Alan Hastaların Laboratuvar ve
Klinik Bulgularının İncelenmesi
SS-33 Beta-Blokerler Diyaliz Hastalarında
Osteoporoz Gelişimini Önleyebilir mi?

ARA

17:15-17:30
17:30-18:30

SALON C

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
YARIŞMA
En Büyük Kim? (Bilgi Yarışması) / (Yarı Final)

19:00-21:00
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KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ



4 MAYIS 2019 CUMARTESİ
09:00-10:15

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

SALON B

SEMPOZYUM
Renovasküler Hastalık: Sadece Böbrek mi?
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Sabahat Ecder

SEMPOZYUM
Dostluk Ebedi: Diyabet, Hipertansiyon,
Kronik Böbrek Hastalığı
Oturum Başkanları: Dr. Kamil Dilek, Dr. Çetin Özener

09:00-09:20 Renal Arterlerden Koroner Arterlere Uzanan Yolculuk
Dr. Savaş Sipahi
09:00-09:20 SGLT-2 İnhibitörleri Diyabet Tedavi Ederken Böbreği Koruyor
mu?
09:20-09:40 Aterosklerotik Ras: Kime, Ne Zaman Revaskülarizasyon
Dr. Sim Kutlay
Dr. Özlem Tiryaki Usalan
09:20-09:40 Diyabetik Böbrek Hastalığında ACE İnh’mü, ARB’ mi?
09:40-10:00 Ateroskleroz Korunma ve Tedavide Salisilat Doz Etkisi
Dr. Rüya Mutluay
Dr. Elif Arı Bakır
09:40-10:00 Glikozile Albumin? Glikozile Hemoglobin?: Diyabetik Diyaliz
10:00-10:15 Tartışma
Hastasında Hangisi?
Dr. Banu Aktaş Yılmaz
10:00-10:15 Tartışma
ARA

10:15-10:30
10:30-11:20

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

SALON B

KONFERANS
Nefro-Kardiyoloji: Tedavide Güçlerin Birlikteliği
Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Sadi Güleç

KONFERANS
Diyaliz Hastasında Eritropoetin Yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Itır Yeğenağa, Dr. Ali Rıza Odabaş
Konuşmacı: Dr. Eyyüp Külah

10:30-10:50 Bütün Hipertansiflere Ekokardiyografi Gerekir mi?
Dr. Haksun Ebinç
10:50-11:10 Kardiyovasküler Risk Skorlaması (Türkiye modeli):
Nefrologlar İçin
Dr. Asife Şahinarslan
11:10-11:20 Tartışma

11:10-11:20 Tartışma

ARA

11:20-11:30
11:30-12:15

UYDU SEMPOZYUMU
Tip 2 Diyabette Yeni Dönem: Kardiyovasküler Koruma ve Kolaylık
Konuşmacılar: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Tevfik Demir

12:15-13:30



13:30-14:30

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

14:30-15:15

ÖĞLE YEMEĞİ


SALON B

SEMPOZYUM
Diyaliz Hastasında Kemik Sağlığı
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başçı, Dr. Siren Sezer

SEMPOZYUM
Onkonefroloji
Oturum Başkanları: Dr. Emel Akoğlu, Dr. Nedim Yılmaz Selçuk

13:30-13:55 Diyaliz Hastasında Kırık riskini En iyi Gösterir: KMD ?
Biyokimyasal Belirteçler?
Dr. Murat Sipahioğlu
13:55-14:20 Bütün Diyaliz Hastalarına Vitamin D Reçete Edelim mi?
Dr. Ebru Gökoğuz
14:20-14:30 Tartışma

13:30-13:45 Kanser Hastası ve Böbrek
Dr. Özkan Güngör
13:45-14:00 Onkolojide Geleneksel Tedaviler ve Böbrek
Dr. Kenan Turgutalp
14:00-14:15 Onkolojide Hedefe Yönelik Tedaviler ve Böbrek
Dr. Sena Ulu
14:15-14:30 Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU
Malign Hipertansiyon mu? Fırtına Ardından Gelen aHÜS mü?
Moderator/Konuşmacı: Dr. Ülver Derici
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem

15:15-15:30

ARA
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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ
15:30-16:45

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU

SALON B

KONFERANS
SÖZLÜ BİLDİRİLER-6
Evre Evre Hiperlipidemi Tedavisi
Oturum Başkanı: Dr. Fatma Ayerden Ebinç
Oturum Başkanları: Dr. Oktay Oymak,
SS-34 Biyopsiden Önce Diyabet Tanısı Olan
Dr. Gökhan Nergizoğlu
Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. Tolga Yıldırım
SS-35 Siklosporin ve Lerkanidipin
16:00-16:15 Tartışma
Arasında Gözlenen İlaç Etkileşiminin
Değerlendirilmesi

SALON C
SÖZLÜ BİLDİRİLER-7
Oturum Başkanı: Dr. Erhan Tatar
SS-41 Maskelenmiş Hipertansiyonu Olan Renal
Transplant Alıcılarında Kardiyovasküler
Morbidite Göstergesi: Nokturnal
Diyastolik Kan Basıncı

SS-42 Akut Miyokard İnfarktüsü Tanılı
Hastalarda SYNTAX Skorunu Öngörmede
SS-36 Yaşlılarda Biyopsi ile Kanıtlanmış Böbrek
Arteryel Sertlik Parametrelerinin Önemi
Hastalıkları ve Renal Histopatolojik
Spektrum, Tek Merkez Deneyimi
SS-43 Hantavirüs Eenfeksiyonu; Akut Böbrek
Yetmezliğiyle Seyreden Hemorojik Ateş
SS-37 Membranöz Nefropatide Prognozu
Belirleyen Faktörlere Bakış

SS-38 Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan
Hastalarda Metabolik Sendrom ve Kan
Basıncı Değişikliği
SS-39 Normotansif Renal Transplant
Alıcılarında Biyoimpedans Analizinin
Graft Fonksiyonu ve Kardiyovasküler
Sistem Üzerine Etkileri
SS-40 Diyabetik Olmayan Renal Transplant
Alıcılarında Uyku Kalitesinin Oksidatif
Stres ve Glukoz İntoleransı Üzerine
Etkileri

SS-45 Kronik Böbrek Hastalığında
Kardiyovasküler Risk Faktürü Olarak Sol
Atrial Dilatasyonun Önemine İlişkin Yatay
Kesit Analiz
SS-46 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Kadınların,
Cinsel Fonksiyonlarındaki Değişikliklerin
Böbrek Replasman Tedavisi Öncesi ve
Sonrasında Karşılaştırılması
SS-47 Dipper ve nondipper Hipertansiyon
Hastalarında Kronoterapi, 24 Saatlik
İdrarda Sodyum ve Serum Ürotensin II
Düzeyleri

ARA

16:45-17:00
17:00-18:00

SS-44 Proteinürisi Olan Renal Transplant
Hastalarında 24 Saatlik İdrar Sodyum
Düzeyi İle İdrar Anjiotensinojen Düzeyi
Arasındaki İlişki

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
YARIŞMA
En Büyük Kim? (Bilgi Yarışması) / (Final)

18:00-19:00

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
ÖDÜL TÖRENİ - DİLEK VE TEMENNİLER
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer

19:00-21:00
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KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ



5 MAYIS 2019 PAZAR
09:00-10:00

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
SEMPOZYUM
Akılcı İlaç Oturmu
Hipertansiyon Tedavisinde 3 Ana Faktör: Hekim, Hasta, Endüstri
Oturum Başkanı: Dr. Serap Demir
Konuşmacı: Dr. Serpil Müge Değer
09:45-10:00 Tartışma
ARA

10:00-10:15
10:15-11:15

PROF. DR. ŞÜKRÜ SİNDEL SALONU
KONFERANS
Sözün Özü?
Oturum Başkanı: Dr. Serpil Müge Değer
Konuşmacı: Dr. Ülver Derici
11:00-11:15 Tartışma

13

NEFROLOJI VE
MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM
SÖZLÜ BILDIRILER

15

NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
16

MSS-01
İlişkili Sistemik Hastalığı Olmayan Bir böbrek Nakli Alıcısında De
Novo İzole Gastrointestinal Sistem Vaskülitinin Rituksimab ile
Başarılı Tedavisi
Çiğdem Mengüş1, Sultan Özkurt1, Erkin Öztaş2, Nazife Şule Yaşar Bilge3,
Serap Işıksoy4, Ahmet Uğur Yalçın1,
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Eskişehir
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim
Dalı, Eskişehir
3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı,
Eskişehir
4
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı,
Eskişehir
Giriş: Böbrek nakli sonrası hemodiyaliz tedavisine dönen, ancak immunsüpresif tedavi altında iken izole GI vaskülit ve buna bağlı intestinal hemoraji gelişen 40 yaşındaki bayan hastanın rituximab ile başarılı bir şekilde
tedavi edildiği ilk olguyu bildiriyoruz.
Olgu : 40 yaşında kadın hasta, Mart 2001’de gebeliği sırasında proteinüri ve kan basıcı yüksekliği saptanmış ve etyolojisi muhtemelen hipertansiyona bağlı olduğu düşünülen kronik böbrek hastalığı tanısı almış.
Ağustos 2011’de canlı donorden (eşi) preempitif böbrek nakli yapılmış.
Mayıs 2017’de progresif renal fonksiyon bozukluğu ve proteinüri gelişmesi üzerine greft biyopsisi yapılmış; biyopsi raporu humoral rejeksiyonla
uyumlu bulunmuş, vaskülitik tutulum lehine bulgu saptanmamış, intravenöz ımmunglobulin tedavisi uygulanan hastanın greft fonksiyonu giderek bozulmuş ve kronik allogreft kaybı nedeniyle Nisan 2018’de yeniden
haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisine başlanmış. Hasta Haziran 2018’de
2 aydır mevcut olan dirençli bulantı, kusma, ishal şikayetiyle hastanemize
başvurdu. Hastanın başvuru sırasında fizik muayenesinde cildi soluk, batın
muayenesi normaldi, diyaliz için kalıcı santral kateteri mevcuttu, rezidü idrarı yoktu. Takrolimus (5 mg/gün), azatiopurin (100 mg/gün) , metilprednizolon ( 5 mg/gün), nifedipin 60 mg/gün, doksazosin 4 mg/gün, karvedilol
2x25 mg kullanıyordu. Tetkiklerinde hemoglobin:6.1 g/dl, lökosit:9.1 103/
ul, platelet:127 103/ul, eritrosit sedimentasyon hızı:54mm/h, C-reactive
protein:31mg/L(0-5); hepatit B,C ve HIV serolojisi negatif; karaciğer ve troid fonksiyon testleri, vitamin B12, folik asit, ferritin ve hemoliz parametreleri
normaldi. Rose bengal, Gruber Widal testi, çölyak antikorları, Parvovirüs-B
19 DNA PCR , Quantiferon, CMV DNA real PCR ve tüberküloz- PCR negatifti. Gaita mikroskopisi normal, , Clostridium Difficile toxin A-B negatifti.
Gaita kültüründe üreme olmadı. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde
duedonum 3. kıtada büyük ve lümeni yarımay şeklinde saran yaklaşık bir
cm’lik segmenti tutan derin krater formasyonunda ülserler görüldü. Biyopsi; kronik aktif inflamasyonla uyumluydu ve CMV belirleyicileri negatifti. Çift
doz proton pompa inhibitörü başlanmasına rağmen haftada yaklaşık 2-3
gr/dl hemoglobin düşüşü ve gaitada gizli kan pozitifliği devam etti. Yapılan
kolonoskopide patolojik bulgu saptanmadı. İnce barğırsak segmentlerini
değerlendirmek için çift balon enteroskopi yapıldı, pilordan itibaren yaklaşık
50 cm distale ilerlendi. Duodenum 3. kıtadan itibaren yaklaşık 6-7 farklı
alanda yüzeyi nekrotik materyalle kaplı, geniş ve derin, yer yer lümeni
yarımay şeklinde saran ve yer yer 2 cm, yer yer de 4-5 cm lik segment
boyunca uzanan kaviter ülserler izlendi (şekil 1). Biyopsi raporunda mukozal
değişikliklerin yanısıra vaskülitlerde olması beklenen damar duvarlarında
fibrinoid nekrozu düşündüren görünüm mevcuttu. Akut ve kronik Graft
versus host reaksiyonunda beklenen değişikliklere rastlanmadı; infeksiyöz
nedenler (CMV, tüberküloz) açısından anlamlı bir bulgu tesbit edilmedi.
Hasta küçük damar vasküliti yapabilecek sistemik lupus eritematozus,
microskopic polianjitis gibi otoimmün hastalıklar ve iskemik nedenler
açısından değerlendirildi. Anti nükleer antikor, Anti-Double Stranded
DNA, anti-neutrophil cytoplasmic antikor (p-c), kriyoglobülin negatif
saptandı. Kompleman düzeyleri normal bulundu. Torakoabdominal BT ve
MR enterografide mediasten, mezenterik ve paraaotik subsantimetrik lenf
nodları; üst intestinal segmentlerde proksimal jejunal anslar düzeyinde duvar
kalınlıklarının arttığı, submukozal ödem ve submukozada kontrastlanmada
artış olduğu rapor edildi, arteriyal ve venöz vasküler yapılar normal olarak
değerlendirildi. Immunsüpresif tedavi altında olmasına rağmen küçük
damar vasküliti geliştiği düşünülen hastaya derin anemisi olması nedeniyle

siklofosfamid yerine 15 gün arayla 1000 mg ritüksimab verildi. Hastaya 1
ay sonra yapılan kontrol endoskopide ülserlerin tamamen iyileşmiş olduğu
görüldü (şekil 2), hemoglobin değerleri stabil seyretti.
Sonuç: GI kanalının vaskülitik tutulumu nadirdir. GI kanalı tutan en yaygın
vaskülitik bozukluklar immün kompleks aracılı [sistemik lupus, IgA vasküliti
(Henoch-Schönlein purpura), mixt bağ dokusu hastalığı ve romatoid artrit]
ve ilaç kaynaklı vaskülittir. Ancak, sistemik vaskülit kanıtı olmayan izole organ vasküliti de görülebilmektedir. Poliarteritis nodoza ve mikroskobik poliangiitis de GI vasküliti ile ilişkili olabilir. Bizim hastamızda GI tarkt tutulumu
yapabilecek sistemik romatizmal bir hastalığa dair bulgu yoktu. Yine Behçet
Hastalığı’nın GI sistem tutulumu ile olan güçlü birlikteliğine rağmen, hastamızda Behçet Hastalığı’nın hiçbir bulgusu yoktu. Renal transplantasyon
pratiğinde sık kullanılan ilaçlar olan mikofenolik asit ve m- tor inhibitörleri
GI sistem yan etkileri ile ilişkilendirilmiştir. Renal transplantasyon sonrası sirolimus toksisitesinin neden olduğu lökositoklastik vaskülit ile ilişkili
kolon perforasyonu bildirilmiştir. Hastamız m-TOR inhibitörü ve mikofenolik asit kullanmıyordu. Vaskülitin immünosupresif tedavi alan transplant
alıcılarında geliştiği ve ilerleyebildiği bildirilmiştir. Bu durum çoğunlukla
tekrarlayan bir otoimmün vaskülitik süreç veya bir enfeksiyon ortamında
meydana gelmiştir. Schriner ve ark böbrek naklinden 2 yıl sonra de novo
sistemik vaskülit vakasını steroid doz artımı ile başarılı bir şekilde tedavi
ettiklerini bildirmişlerdir. Bedani ve ark ise böbrek naklinden 11 ay sonra
akciğer, pankreas ve GI tract tutulumu olan, ölümcül seyreden de novo
sistemik vaskülit vakasını bildirmişlerdir. 2012 Chapel Hill konsensus isimlendirmesi altında izole gastrointestinal trakt vasküliti, eşlik eden sistemik
vaskülitin kanıtı olmaksızın tek bir organda sınırlı olan arter veya damarların
vasküliti olarak tanımlanan tek organ vasküliti olarak sınıflandırılmıştır. Bazı
hastalarda sistemik vaskülite ait bulgular daha sonra ortaya çıktığından tek
organ vaskülitinin gerçek insidansı belirsizdir. Bizim vakamız renal transplantasyondan 7 yıl sonra gastrointestinal bulgularla kendini gösteren ve
izole küçük damar vasküliti saptanan ilk olgu olup, gastrointestinal ülser
yapabilecek iskemik, infeksiyoz, inflamatuar hastalıklar ekarte edilmiştir.
Halihazırda immunsupresif tedavi kullanmakta olan hasta rituksimab tedavisine dramatik yanıt vermiştir.
Anahtar Kelimeler: İzole GI sistem vasküliti, böbrek nakli alıcısı, rituksimab
Resim 1:

Endoskopide; distal duodenum ve proksimal jejunumda multiple, geniş, kaviter
ülserler
Resim 2:

Rituksimab tedavisinden 30 gün sonra yapılan endoskopide intestinal ülserlerin
neredeyse tamamen iyileştiği görüldü

MSS-03
Evre 5 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastasında Asemptomatik
Protrombin Zamanı ( PTZ ) Yüksekliği Nedeni Olarak Faktör -7
Eksikliği
İlter Bozacı1, Ece Şahin Hafızoğlu1, Erhan Tatar1,
1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Faktör-7 eksikliği, otozomal resesif geçişli ,nadir görülen koagülasyon bozukluğu olup ülkemizde olduğu gibi akraba evliliklerinin sık görüldüğü toplumlarda sıklıkları artmaktadır. Koagülasyon testlerindeki ılımlı
yükseklikler dikkatlice değerlendirilmeli ve olası kanam risklerini azaltmak
için doğru tanıya ulaşılmalıdır.
Olgu: 69 yaşında, herhangi bir kanama diatezi öyküsü olmayan,evre-5 kronik böbrek yetmezliği olan hastanın renal replasman tedavisi planlanırken
yapılan tetkiklerinde izole protrombin zamanı (PTZ) yüksekliği saptandı. K
vitamini ve taze donmuş plasma replasmanı yapıldıktan sonra yüksek seyreden PTZ nedeniyle istenilen faktör düzeylerinde faktör- 7 eksikliği tespit
edildi. TDP ve K Vitamini Sonrası PTZ (%) (50-150) 20,1 50 PTZ (sn)
(9,8-13,3) 45 18,6 INR 1,84 1,7 aPTT(sn) (25,5-38) 30,2 26,8 Faktör-7
(%) (50-129) 20,1
Sonuç: Ülkemizde faktör-7 eksikliğinin nadir görülen kalıtsal koagülasyon
bozuklukları arasındaki insidansı, akraba evlilik oranlarının sık görülmesinin
de etkisiyle, ortalamanın üzerindedir. Koagülasyon testlerindeki ılımlı yükseklikler dikkatlice değerlendirilmeli ve olası kanam risklerini azaltmak için
doğru tanıya ulaşılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ, KBY

MSS-04
Anti-TNF ilaçlar: Romatolojik Hastalıklarda Sorun mu Çözüm mü?
Kadir Gökhan Atılgan1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi
Giriş:Anti-TNF ilaçlar ankilozan spondilit(AS) tedavisi başta olmak üzere sık
tercih edilen ve iyi sonuçlar alınan ilaçlardır . Yan etki tablosu basit cilt tutulumundan sistemik organ tutulumuna kadar değişebilmektedir.
Olgu: Dış merkezde 54 yaşında kadın hasta D-dimer yüksekliği, dispnesi nedeniyle pulmoner emboli şüphesiyle BT anjiografisi sonrası emboli
ekarte edilip pnömoni tedavisine alınıyor. Bulantı kusmaları olması üzerine acil servisimize başvuruyor ve kreatinin: 2.94mg/dl kontrast nefropatisi ön tanısı ile dahiliyeye yatırılıyor. Tetkiklerinde kreatininin sabit kalması pre-post renal nedenlerin ekartasyonu sonrası hematüri, proteinürinin
5.5gram/24saat gelmesi üzerine kliniğimize nakledildi. Otoantikorlardan
ANA pozitif C3 düşük C4 normal. Anamnezinde AS için 26 yıldır tedavi gördüğünü son olarak 4 yıl infiliximab, 8 yıldır ve halen yatışı öncesi adalimumab IV tedavisini aldığını belirtti. Rektal biyopsi amiloid negatif gelmesi
üzerine renal biyopsi yapıldı. Patoloji “Akut eksüdatif diffüz endokapiller
proliferatif glomerulonefrit, immün kompleks assosiye” olarak raporlandı.
İmmün kompleksler IgG,C3,C1q içermektedir. Bir glomerülde fibroselüler
kresent, kapsüler sineşi vardı. Amerikan Romatoloji Cemiyeti ilaca bağlı
SLE-benzeri sendrom(SBS) tanısı için seroloji pozitifliği ile bir klinik bulgu
olmasını yeterli kabul etmektedir. Romatoloji ile görüşülüp adalimumaba bağlı SBS kabul edilip ilaç kesildi. Pulse prednizolon 1.5gram/3gün,
500mg/ay siklofosfamid tedavisini takiben 1mg/kg/gün prednizolon ile taburcu edildi. İkinci ay kontrolde kreatinin ve proteinürisi normale döndü.
Üçüncü siklofosfamid sonrası ANA negatif idi. Romatoloji ile görüşülerek
steroid tedavisi hızla azaltılıp kesildi. Hastanın 6-12. ay kontrolleri normaldi.
Sonuç: Anti-TNF ilaçlara bağlı SBS tablosu en sık infliximab olmak üzere
tüm biyobenzerlerinde görülebilmektedir. İlacın kesilmesini takiben tablo
hızla düzelmektedir. Anti-TNF ilaçlara bağlı asemptomatik ANA ve antidsDNA pozitifliği literatürde de bildilirmiştir. İlacın kesilmesi sonrası tekrar
negatif olmaktadır. Tam açıklanamayan tablo için mevcut hipotezler: 1Anti-TNF’lerin T-helper1’i baskılamasına bağlı T-helper2 üzerinden sitokinşiftinin SBS ve otoantikor üretiminin artışı, 2- T-sitotoksik inhibisyonuna
bağlı B hücre üretimi antikorların eliminasyonunun azalması, 3- Sistemik
TNFykrk7 inhibisyonuna bağlı CD44 ekspresyonu azalması üzerinden apopitozu baskılar. Bu durum; apopitotik nötrofil ve nükleer debris klirensini
azaltır.
Sonuç: Sonuç olarak anti-DNA ve diğer nükleer antijenlere karşı otoantikor
oluşumunu tetiklediği düşünülmektedir. Literatürde SBS sonrası remisyonda takip süresi ne olmalı konusunda fikir birliği olmasa da “re-challange” ile
tablonun biyoeşdeğeriyle tekrarlamadığının gözlendiği belirtiliyor. Hastamız
etanercept tedavisi ile takibine devam etmektedir. Seroloji, AS kliniği ve
proteinüri açısından remisyondadır.
Anahtar Kelimeler: Adalimumab, anti-TNF ilaçlar, ankilozan spondilit, nefrotik sendrom, proteinüri
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MSS-02
Libman Sacks Endokarditi Sonucunda Akut Mitral Yetmezliği Gelişen
Hastada Cerrahi Tedavi Yaklaşımımız ve Plazmaferez Uygulamamız:
Olgu Sunumu
Barış Uymaz1, Özge Korkmaz1,
1
Yüksek İhtisas Üniveritesi Tıp Fakultesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim
Dalı, Ankara Türkiye
Giriş: Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) hastalarda kardiyak tutulum
sıktır ve bu da kardiyak sebepli morbidite ve mortalitede artışına neden
olur. Libman-Sacks endokarditi, infektif olmayan karakteristik endokardın
SLE’de tutulumudur. En sık görülen kapak lezyonları aort yetmezliği ve mitral regürgitasyondur. Burada 10 yıldır SLE tanılı endokarditli olgumuzda
Duble Filtrasyon Plazmaferez (DPPA) uygulamamızı sunuyoruz.
Olgu: On yıldır SLE tanısı olan ve immünosüpressif t edavi a lan 42 yaşındaki kadın hasta, son dört yıldır lupus nefriti nedeniyle hemodiyaliz programında takip edilmektedir. Takipler esnasında kardiyak tutulum tespit edilip
kardiyoloji tarafından takibe alınmış ve tedavisi daha agresif immünsüpresif
tedavi ile değiştirilmiş. Hasta kliniğimize başvurduğunda NHYA Class IV
ve transtorasik EKO’da 4 derece mitral yetmezliği ve düşük EF mevcutttu.
Preoperatif immünolojik tetkiklerinde C3 değerinin düşük olması, sedimentasyon ve C-reaktif protein değerinin yüksek olması nedeni nefroloji ile konsülte edilerek akut alevlenme lehine yorumlandı. Ancak mevcut kardiyak
durumunun ciddiyetinden dolayı hasta beklenmeden operasyona alınarak,
biyoprotez kapak kullanılarak mitral kapak replasmanı yapıldı. Postoperatif erken dönemde daha önceden planlanan Duble Filtrasyon Plazmaferez
(DPPA) tedavisi uygulandı. Bu tedaviyi yapmamızdaki temel amaç; immün
kompleksler, proteine bağlı toksinler, otoantikorlar ve yüksek molekül ağırlıklı solütler ile proteine bağlı solütlerin uzaklaştırılmasına dayanır. Bu solütlerin uzaklaştırmasının klinik etkisi genellikle immünsupresif tedaviden
daha hızlıdır. Ayrıca hastaya plazmaferez tedavisi ile birlikte agresif immünsupresif tedavi başlandı. Hastaya 3 defa olmak üzere DPPA yapıldı. Hasta
10. günde C3, sedimentasyon ve CRP değeri normal olarak taburcu edildi
Sonuç: Bu tip olgularda; akut alevlenmenin sakinleşmesi beklenmeyip acil
şartlarda hastanın operasyona alınması ve postoperatif erken dönemde
plazmaferez uygulamasının mevcut aktivasyonu durdurmasının tedavinin
seyri açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, liman-sacks endokarditi,
duble filtrasyon plazmaferez, mitral yetmezliği.

MSS-05
Böbrek Transplantasyonu Sonrası Tanı Alan Primer Hiperoksalüri
Vakası
Selma Alagöz1, Eda Kaya2, Tamer Dinçer1, Sinan Trabulus1, Mehmet Rıza
Altıparmak1, Nurhan Seyahi1,
1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Giriş: Primer hiperoksalüri nadir rastlanan genetik bir hastalıktır. Çoğunlukla hayatın erken dönemlerinde semptom verse de, nadiren erişkin dönemde
de klinik tablonun ortaya çıkabildiği bildirilmiştir. Bu olguda renal transplantlı hastada erken greft kaybına sebebiyet veren primer hiperoksalüri
vakası bildirilmiştir.
Olgu: 52 yaşındaki kadın hastaya analjezik nefropatisine bağlı son dönem
böbrek yetmezliği düşünülerek Mart 2009’da eşinden böbrek nakli yapıldı.
17
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Nakil öncesi yapılan incelemelerinde her iki böbrekte hiperekojen görünüm
mevcuttu ancak taş ile uyumlu görünüm saptanmamıştı. Nakil sonrası
birinci haftada serum kreatinin değeri 1mg/dl’ ye kadar geriledi ve klinik
tabloda herhangi bir özellik görülmedi. Birinci ayda serum kreatinin değerinin 1,6 mg/dl’ye yükselmesi üzerine renal biyopsi yapıldı. Patolojide akut
tübüler toksisite ile uyumlu bulgular saptandı. Kreatinin seviyesinin artması üzerine bir hafta sonra yapılan ikinci biyopsinin akut tübüler hasar ile
uyumlu olduğu görüldü. Kreatinin değerleri artmaya devam eden hastaya
pulse steroid tedavisi uygulandı. Bir aylık takiplerinde kreatinin değerleri
tedricen 5mg/dl’ ye kadar yükselince üçüncü kez biyopsi yapıldı. Önceki
biyopsi örnekleri ile karşılaştırıldığında kalsiyum oksalat kristallerinde artış
olduğu saptandı ve olgunun oksalozis açısından değerlendirilmesi önerildi.
24 saatlik idrarda oksalat düzeyi 62,2 mg/gün (3,5 – 28) ve spot idrarda
oksalat/kreatinin oranı 101,97 mg/g (9,2 – 45,4) olarak saptandı. Haziran
2009’dan itibaren hastaya hemodiyaliz tedavisi başlandı. 2017 yılında sitopeni gelişmesi üzerine kemik iliği biyopsisi yapıldı. Kemik iliğinde kalsiyum
oksalat birikimi izlenen hastanın primer hiperoksalüri tanısı doğrulandı.
Sonuç: Bu olgu, asemptomatik primer hiperoksalüri hastalarında alışılmadık bir tanı yöntemi olan kemik iliği biyopsisine dikkat çekmektedir. Böbrek
transplantasyonu planlanmadan önce, kısa sürede greft kaybını önlemek
için kronik böbrek hastalığının etiyolojisi titizlikle değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hiperoksalüri, renal transplantasyon, sitopeni
MSS-06
Malign Hipertansiyonla Başvuran Lupus Olgusunda Nadir bir
komplikasyon; Koroidopati
Aysun Toraman1, Berna Eren1, Kutay Kırdök2, Muhammet Altınışık3,
Özgül Soysal Gündüz4, Seyhun Kürşat1,
1
Celal Bayar Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa
4
Celal Bayar Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, Manisa
Giriş: Sistemik lupus eritematozus (SLE), immunkompleksler ve otoantikorlar aracılığıyla organ hasarına yol açan otoimmun bir hastalıktır. SLE
tanılı hastamızda vaskülite bağlı malign hipertansiyon ve nadir bir tutulum
olan koroidopati tanı ve tedavi süreci sunulmaktadır.
Olgu: 28 yaşında kadın hastanın 13 yıl önce 3 aydır devam eden yüzde döküntü, halsizlik, artralji, amnezi nedeniyle yapılan tetkiklerinde ANA>1/640,
hipokomplemantemi, anti dsDNA pozitifliği, nonnefrotik proteinürisi saptanmış. Böbrek biyopsisinde Klas 1 Lupus nefriti tanısı konulmuş. Görüntüleme yöntemlerinde santral sinir sistemi tutulumu saptanan hastaya pulse
metilprednizolon ve intravenöz siklofosfamid tedavisi başlanmış. Tedavinin 6. ayında el eklemleri artritinin eklenmesi üzerine tedaviye metotreksat
eklenmiş, cevap alınamayınca metotreksat kesilip mikofenolat mofetil ve
hidroksiklorokine geçilmiş. Remisyon sağlanan ve kinin, düşük doz steroid, azotiyopürin idame tedavisiyle remisyonda kalan hastada 2012 yılında
gebelik sırasında aktivasyon gelişince plazmaferez ve 4 kür rituksimab tedavisi uygulanmış. Gebeliği 13. haftada intrauterin eksitusla sonuçlanmış.
2014 yılında tekrar gebe kalan, 20.haftasında karın ağrısı, hipertansiyon,
görme bulanıklığı, tetkiklerinde platelet düşüklüğü ve karaciğer fonksiyon
testlerinde artış olunca HELLP sendromu öntanısıyla yatırılmış. Tansiyonu
200/120 mmHg civarında seyretmesi ve intrauterin fetüs kaybı nedeniyle hasta tansiyon regülasyonu sağlanana kadar yoğun bakımda izlenmiş.
Hastanın 1.5gr/gün proteinürisi ve gebelikte ortaya çıkan hipertansiyonu
olması üzerine yapılan böbrek biyopsisinde klas 3a/c lupus nefriti saptandı.
1 yıldır metilprednizolon ve mikofenolat mofetil tedavisi altındaki hastanın
baş ağrısı, bulanık görme şikayeti ve tansiyonunun 250/170 mmHg ölçülmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Fizik muayenesi övolemik olarak değerlendirildi. Tansiyon regülasyonuna yönelik kademeli olarak
amlodipin, karvedilol, spironolakton, furosemid, doksazosin, enalapril ve
moksonidin tedaviye eklendi. Tetkiklerinde renal arter doppler USG olağan,
beyin MR anjiyografisinde vaskülite bağlı luminal düzensizlik, gözdibi bakısında görme keskinliği sağ gözde %15 sol gözde %30 , fundus bakısında
optik disk ve makula arası kabarık görünümde ve subretinal sıvı mevcut
olup lupus koroidopatisiyle uyumlu olarak değerlendirildi. Hastada gelişen

koroidopati, vaskülite bağlı malign hipertansiyon ve laboratuar ve görüntüleme tetkiklerinde santral sinir sistemi tutulumu ile uyumlu bulguların
olması üzerine hastaya pulse steroid, siklofosfamid ve 5 gün IVIG tedavisi
verildi. Tedavi sonrası hastanın tansiyonu regülasyonu sağlandı, göz bulguları regrese oldu.
Sonuç: SONUÇ: Koroidopati, sistemik lupus eritematozusun nadir görülen
bir belirtisidir ve sıklıkla akut böbrek yetmezliği, merkezi sinir sistemi tutulumu ve koagülopatiye eşlik eder.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, koroidopati, lupus eritematozus,
Tablo 1. Hastanın başvurusunda saptanan laboratuvar tetkikleri
Beyaz kan hücresi (103/ µL)

6.19 (4.5-11)

Hemoglobin( gr/dL)

10(11.7-15.5)

Platelet (103/ µL)

140 (150-400)

Üre (mg/dl)

55 (21-35)

Ürik asit(mg/dl)

9.5 (2.6-6)

Kreatinin(mg/dl)

1.34 (0.6-1.1)

GFH(mL / dak / 1,73 m2 )

52 (90-120)

Total protein (g/dl)

7.15 (6-8)

Albümin (g/dl)

4.48 (3.5-5)

Sodyum (mEq/L)

136 (135-145)

Potasyum (mEq/L)

3.2 (3.5-5)

Magnezyum (mg/dL)

2.56 (1.8-2.6)

Kalsiyum (mg/dL)

8.9 (8.8-10.6)

Fosfor (mg/dl)

4 (2.3-4.7)

24 Saat idrar protein (mg/24sa)

2388 mg (<300mg/gün)

ANA

(+++) pozitif

Anti Histon

Pozitif

Anti Nükleozom

Pozitif

Anti Ribozom

Pozitif

Anti dsDNA

Negatif

Anti kardiyolipin

Negatif

P anca

(++) pozitif

C3 (mg/dl)

61.2 (75-135)

C4 (mg/dl)

13.4 (13-75)

İmmunglobulin G (mg/dl)

2370 (847-1463)

İmmunglobulin M (mg/dl)

45.9 (31-77)

İmmunglobulin A (mg/dl)

623 (96-114)

Direkt coombs

(++) pozitif

İndirekt coombs

Negatif

Tablo 1. Hastanın başvurusunda saptanan laboratuvar tetkikleri

MSS-07
Nadir Görülen Bir Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit Olgu Sunumu:
Anti-GBM Hastalığı Ve MGUS Birlikteliği, Nefroloji ve Multidisipliner
Yaklaşım
Niymet Pelin Çavdar Yılmaz1, Ebru Gök Oğuz2, Tamer Selen2, Sevgi Bilen
Ayhan1, Hatice Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, Gülay Ulusay Okyay2,
Fatma Ayerden Erdinç2, Mehmet Deniz Aylı2,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları , Ankara
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi , Nefroloji, Ankara
Giriş: Giriş: Anti-glomerüler bazal membran (Anti-GBM) hastalığı en nadir görülen hızlı ilerleyici glomerülonefrit (HİGN) sebebidir. Nefritik tablo
hakimdir. Böbrek fonksiyonlarında ilerleyici bozulma görülür. Böbrek biyopsisinde Anti-IgG boyanması görülür (1). Önemi belirsiz monoklonal
gammopati (MGUS) 50 yaş üstünde %5 oranında görülen bir plazma hücre
diskrazisidir. Literatürde anti GBM hastalığı ile MGUS tanısı olmadan monoklonal hafif zincir birlikteliği olan vakalar (3) olup; IG G anti GBM hastalığı
ile MGUS birlikteliği olan vaka yoktur. Biz olgumuzla anti GBM hastalığı ile
MGUS birlikteliğine dikkat çekmek istedik.
Olgu: Tansiyon yüksekliği (240/100) ile acile başvuran; kreatinin yüksekliği,
hematüri, üremisi olan 69 yaşında erkek hasta, olası HİGN için istenilen

invazyonuna ya da endokrin sisteme ait yan etkilerine bağlı farklılıklar gösterir. En çok gözlenen semptomlar bizim olgumuzda da olduğu gibi göğüs
ağrısı, öksürük, çarpıntı ve nefes darlığıdır. Semptom ve malignensi arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Ağrı genellikle malign tümörün çevre dokulara
invazyonu sonucu ortaya çıkar. Ancak bizim olgumuzda ağrının invazyon
nedeniyle değil de kalbe ve vasküler yapılara bası nedeni ile olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca hastamızın öyküsünde de olduğu üzere tekrarlayan
solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile plevral efüzyon, diafragmada elevasyon saptandı. Bu yüksekliğin belki de frenik sinir basısı nedeni ile olabileceğini düşünmekteyiz. Feokromasitoma saptanmayan olguda kitlenin
vasküler yapılara bası yapması baroreseptör duyarlılığına; bu da çarpıntı
ve hipertansiyona neden olmuş olabilir. Olgumuzda teratomun çıkarılması
sonrası hipertansiyonun düzelmesi de bu düşüncemizi desteklemektedir.
Sekonder hipertansiyon nedenleri araştırılırken mediastinal kitleler de akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Sekonder HT, Etiyoloji,Teratom
PA Ac Grafisi
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tetkiklerinde viral markerlar, ANA, RF, P-ANCA, C-ANCA negatif; AntiGBM pozitifti. Renal biyopsi sonucu Anti-GBM hastalığı ile uyumlu gelen
ve hemoptizisi olmayan hastaya KDIGO 2012 nefrit kılavuzuna göre siklofosfamid ve pulse steroid tedavisi başlanıldı. IF mikroskobide eş zamanlı
anti-lambda antikor boyanması saptandı ve serum lambda/kappa oranı 26
gelen hastaya hematoloji önerileriyle kemik iliği biyopsisi yapıldı. Sonucunda %3-5 oranında monotipik plazma hücresi tespit edilen hasta eş zamanlı
MGUS tanısı aldı. Hasta anti GBM hastalığı ve MGUS tanıları ile nefroloji ve
hematoloji takibine alındı. Üç aylık siklofosfamid tedavisine rağmen diyaliz
bağımlı olan hastanın siklofosfamid tedavisi durduruldu. Steroid tedavisi
azaltılarak kesildi. Hasta haftada 3 gün diyaliz programına alındı. MGUS açısından hematoloji tarafından takibe alındı.
Sonuç: Nadir görülen bir HİGN sebebi olan Anti-GBM hastalığı genellikle
ileri yaş kadın hastalarda sadece böbrek tutulumu ile gider. Bizim vakamız
litaratürün aksine ileri yaş erkek hastadır. Renal biyopsi incelemesinde IF
mikroskobik birikimlerden şüphelenilerek, eş zamanlı yapılan kemik iliği
biyopsi ile MGUS tanısı da almıştır. Literatürde IG G anti GBM ve MGUS
birlikteliği yoktur. Vakamızda olduğu gibi IF mikroskobide hafif zincir antikor boyanmalarının MGUS gibi plazma hücre diskrazileri açısından uyarıcı olabileceğini vurgulamaya çalıştık.Olgumuzda olduğu gibi ileri yaş
HİGN’lerde derin anemi ve renal biyopsi uyarıcı antikor boyanmaları varsa
olası bir hematolojik hastalık açısından kemik iliği gibi ileri tetkiklerin yapılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Anti- GBM Hastalığı , MGUS , Önemi Belirsiz Monoklonal Gammopati,Plazma Hücre Diskrazileri, Hızlı ilerleyici glomerülonefrit
HİGN ETİYOLOJİK DEĞERLENDİRME
TEST

SONUÇ

TEST

SONUÇ

ANA

1+(ZAYIF)

C4

0.28 (N)

IG-G

12.2 (N)

P-ANCA

1.3NEGATİF

IG-M

0.71 (N)

C-ANCA

0.4NEGATİF

IG-A

2.58 (N)

ANTİ GBM

>200 (Y)

C3

0.81 (N)

ENA PANEL

NEGATİF

MSS-08
Nadir bir olgu: Teratom ve Hipertansiyon ilişkisi
Elif Duman1, Çiğdem Dinçkal2,
1
S.b.ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi,
İzmir
2
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, İzmir
Giriş: Giriş/Amaç: Hipertansif hastaların %5-10’unda HT, altta yatan kesin
bir nedene ‘sekonder’ olarak gelişmektedir. Bazen nadir görülen tümörlere
hipertansiyon eşlik edebilir. Teratomlar germ hücreli tümörler grubundandır. Germ höcreli tümörler primer mediastinal kitlelerin %10 unu oluştururlar. Hastaların kliniği lezyonun yapısına, lokalizasyonuna, komşu organlara bası veya invazyonuna ya da endokrin sisteme ait yan etkilerine bağlı
farklılıklar gösterir. Teratom ile ilişkili HT beklenen bir durum değildir, bu
nedenle olgumuzu sunmayı amaçladık.
Olgu:38 yaşında kadın hastanın bir kaç aydır devam eden kuru öksürük,
göğüs ağrısı ve çarpıntı yakınması mevcuttu. Sık sık enfeksiyon geçirdiğini
en son bir ay öncesi pnömoni tedavisi aldığını ifade ediyordu. Birkaç yıldır hipertansiyon nedeni ile anti hipertansif kullanıyordu. Hasta daha sonra
şikayetlerinin geçmemesi üzerine hastanemize başvurdu. Çekilen PA Ac
grafisinde; sağ hiller yerleşimli, mediastinal-hiler alana geniş bir taban ve
geniş açıyla oturan, keskin ve düzgün konturlu kitle izlendi. Toraks BT de;
anterior mediastinal kitle saptandı. Az miktarda plevral sıvı ve sağ diaframda yükseklik saptandı. Germ hücreli tümör olabileceği düşünülerek bakılan
Alfa Feto Protein, B-HCG, İdrarda Valin Mandalik Asit düzeyleri ve diğer
labortuvar bulguları normal bulundu. Operayon ile çıkarılan kitlenin patolojisi; matür teratom olarak raporlandı. Hasta operasyon sonrası normotansif
hale geldi. Şu an olgu postoperatif birinci yılında ve hiç antihipertansif kullanmadan normotansif olarak sorunsuz takiptedir.
Sonuç: Sonuç: Mediasten tümörlerinde semptomlar genellikle spesifik
değildir, lezyonun yapısına, lokalizasyonuna, komşu organlara bası veya

BT Görüntüsü

Makroskopi

MSS-09
Tekrarlayan Pankreatit Ataklarına Neden Olan Nadir Bir Ürinom
Olgusu
Hatice Bozkurt1, Hacı Hasan Yeter1, Ömer Faruk Akçay1, Galip Güz1,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Ürinom, idrarın üriner sistem dışında birikmesi sonucu oluşan koleksiyon alanı olarak tanımlanır.Sıklıkla künt/penetran travma veya iyatrojenik
nedenle, nadiren de spontan olarak meydana gelir. Ürinomlar hidronefroz,
paralitik ileus, elektrolit dengesizlikleri, apse ve sepsise neden olabilir.
Bunların dışında literatürde ürinomla ilgili ürinotoraks oluşturduğu, uyluk,
pelvis, kalça, skrotumun yumuşak dokularına, perine içine kompartman yapabildiği ya da üriner asit oluşumuna neden olabildiği bildirilmiştir. Ancak
literatürde ürinom ilişkili pankreatit vakası hiç bildirilmemiştir. Bu olguda,
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genitoüriner sistem taşına bağlı nefrostomi öyküsü olan bir hastada ortaya
çıkan ürinom ilişkili pankreatitten bahsedilecektir.
Olgu: 52 yaşında erkek hasta şiddetli sağ yan ağrısı, idrar çıkışında azalma,
sırta vuran epigastrik ağrı, ateş, bulantı ve kusma şikayetleri ile kliniğimize
başvurdu. Hastanın çocukluğundan beri sık taş düşürdüğü, 2011 ve 2017
yılında ise taşa bağlı obstrüksiyon nedeniyle nefrostomi takılma öyküsü olduğu öğrenildi. Yapılan fizik muayenede sağ kostovertebral ve epigastrik
bölgede hassasiyeti mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinin akut böbrek hasarı
ve pankreatit ile uyumlu olduğu görüldü (Tablo 1). Direkt Üriner Sistem
grafisinde taş uyumlu radyoopasite artışı mevcuttu(Şekil 1). Üriner ultrasonografide hidronefroz ve nefrolitiazis saptanan hastaya abdominal tomografi çekildi.Tomografide sağda retroperitoneal alanda 3 cm kalınlıkta
ürinom görüldü(Şekil 2). Pankreatit ön tanımız nedeniyle yapılan MRCP’de
pararenal mesafede, 6.5 cm kalınlığında olan ürinomun,böbreği anteriora
deplase ederek pankreasa bası yaptığı ve bu şekilde pankreatite yol açtığı
doğrulandı(Şekil 3). Hastanın hidronefrozu ve postrenal aby tablosu olması
nedeniyle nefrostomi katateri takılarak üriner dekompresyon sağlandı ve
pankresa bası yaptığı tespit edilen ürinom drene edildi. Hastaya uygun
antibiyobiyoterapi verildi. Ürinom drenajından sonra hastanın klinik ve laboratuvar bulguları geriledi.Ayrıca nefrolitiazisine yönelik üroloji tarafından
perkütan nefrolitotomi yapıldı.
Sonuç: Ürinomlar hafif yan ağrısından akut karın benzeri ağrıya kadar değişen bir klinik verebilir. Bunun dışında bulantı, kusma, ateş veya hematüri
ile ilişkili semptomlar gösterebilir. Bazı hastalar ise gecikmiş komplikasyonlarla kendini gösterebilir. Literatürde ürinom ilişkili çeşitli komplikasyonlar
gösterilmiştir. Ancak bizim olgumuzda olduğu gibi pankreatite neden olduğu bildirilmemiştir. Sonuç olarak, spontan, travmatik veya iatrojenik olarak
meydana gelen ürinom çok farklı kliniklerle prezente olabilir. Özellikle üriner
sistem taşı veya nefrostomi öyküsü olan hastalarda herhangi bir intraabdominal kökenli klinik gelişmesi durumunda nadir de olsa ürinom varlığı
akılda tutulmalıdır
Anahtar Kelimeler: Nefrolitiazis, Nefrostomi, Pankreatit, Ürinom, Ürinom
Komplikasyonları

Şekil 1

Sağ pelvikalikse denk gelen alanlarda yaklaşık 2x2 cm boyutlarında radyoopasite
artışı
Şekil 2

Şekil 3

Tablo 1

MSS-10
Görme Bozukluğu İle Prezente Olan Dense Depozit Hastalığı: Olgu
Sunumu
Sevgi Bilen Ayhan1, Ebru Gök Oğuz1, Tamer Selen1, Niymet Pelin Çavdar
Yılmaz1, Hatice Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, Gülay Ulusal Okyay2,
Fatma Ayerden Ebiç2, Arzu Sağlam3, Mehmet Deniz Aylı2,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: C3 glomerülopatilerin alt grubu olarak sınıflandırılan Dense Depozit
Hastalığı (DDH), eski sınıflandırmada MPGN Tip II; böbreklerde glomerüler
bazal membranda C3 birikimi ve retina bruch membranında drusen ile karakterize nadir bir hastalıktır. DDH genellikle 5-15 yaş arasında tanı alır. On
yıl içinde son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) gelişme oranı yaklaşık %50
civarındadır. DDH nadir bir hastalıktır ve kliniğe yansıyan görme bozukluğu hastaların yalnızca %10 unda gözlenir. Olgumuzda göz kliniğine görme
bozukluğu ile başvuran, böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk saptanan ve
sonrasında tarafımıza refere edilen dens depozit hastasını sunmayı amaçladık.
Olgu: Kronik hastalığı olmayan 27 yaş erkek hasta, göz polikliniğine görme
bozukluğu ile başvurdu. Muayenesinde her iki gözde görme keskinliği 6/9
olarak saptandı. Multiple skleroza bağlı optik nörit ön tanısı ile nöroloji klini20

MSS-11
Kimura Hastalığı; Nefrotik Sendoromun Eozinofilik Sebebi
Elif Selvioğlu1, Kübra Şaşmaz1, Ersin Çakır1, Hakan Akdam2, Yavuz
Yeniçerioğlu2, İrfan Yavaşoğlu3, Ali Zahit Bolaman3,
1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, Aydın
2
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği, Aydın
3
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, Aydın
Giriş: Kimura hastalığı, etiyolojisi bilinmeyen, nadir, kronik eozinofilik inflamasyonla seyreden bir hastalıktır. Nefrotik sendrom Kimura hastalığının
bulgusu olabilir ve bu hastalarda histolojik olarak çeşitli renal lezyonlar gözlenebir1. Burada kimura hastalığına bağlı, steroide yanıt veren bir membranoproliferatif glomerulonefrit vakasını sunduk. Kimura hastalığı böbrekleri
etkileyebilir. Proteinüri %12-16 vakalarda bildirilmiştir ve bunların yaklaşık
%60-70’i nefrotik düzeyde proteinüriye sahiptir. Şimdiye kadar birçok vakada Kimura hastalığına bağlı nefrotik sendrom bildirilmiştir.
Olgu: Otuz yaş erkek, kasıkta şişlikle başvurdu. Gece terlemesi, 3 ayda 15
kilo kaybı ve halsizliği mevcuttu. İnguinal, sert, ağrısız, 2 cm boyutunda
lenfadenomegali saptandı. Hemoglobin: 10 gr/dL, lökosit: 9,40x103mkrL,
eozinofil: 1,99x103mkrL, platelet: 361x103mkrL, albümin: 3,5 gr/L, globulin:6,3 gr/L, sedimentasyon: 86 mm idi. Brucella, antinükleer antikor, anti
düz kas antikoru, anti mitokondriyal antikor, anti CCP, anti ds DNA, anti toxoplazma antikorları ve CMV PCR negatif, PPD testi anerjikti. C3 düzeyi<11,
C4 8,9( N: 15-50) idi. İnguinal LAP biyopsi sonucu atipik lenfoid hiperplazi
idi. Tomografide abdominal ve mediastinal multipl LAP görüldü. Sağ supraklavikularde 31x13 mm boyutlarında multipl, yağlı hilusu seçilemeyen
lenf nodları saptandı. Gastrointestinal sistem malignitesi tarandı, helicobacter pylorii tedavisi aldı. Başvurudan 3 ay sonra bacaklarda şişlik şikayeti
oluşan hastanın idrar tetkikinde 3+ proteinüri vardı. 24 saatlik idrarda 14
gram proteinüri mevcuttu. Albümin: 1,9 gr/L idi. Böbrek biyopsisinde 6
adet glomerül, tüm glomerüllerde sellülarite artışı ve lobülasyon,iİntertisyel
alanda orta dereceli mikst inflamasyon, fibrozis, tübüllerde fokal akut tubuler nekroz görüldü. Amiloid birikim yoktu. Direk immünfloresan yöntem ile
IgA, IgG, IgM, C3, C1q, C4, Fibrinojen, Kappa ve lambda uygulandı; güçlü
mezangial granüler C3 birikimi görüldü. Membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN) tanısı koyuldu. Supraklavikular LAP eksizyonel biyopsisinde parakortikal alanda yoğunlaşan ve kümeler oluşturan, yer yer germinal
merkez içlerinde de izlenen artmış eozinofil varlığı dikkat çekti. Lenf nodun-

da sinüs histiositozis görünümü de izlendi. Uygulanan CD3, Cd20, BCL-2,
BCL-6, Siklin D1, CD10, CD30 ve CD15 ile olağan boyanma paterni izlendi.
Tanımlanan bulgular ve olgunun kliniği Kimura Hastalığını düşündürdü.
Hasta 1 mg/kg metilprednizolon tedavisi aldı. Proteinüri geriledi, eozinofil
sayısı normal aralığa geldi ve lenfadenopatileri kayboldu.
Sonuç: Periferik eozinofili, lenfadenopati ve nefrotik sendrom birlikteliğinde
lenfoproliferatif hastalıkların yanısıra Kimura hastalığı da ayırıcı tanıda yer
almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kimura, Nefrotik Sendrom, Eozinofili, Lenfadenopati,
Ödem, Proteinüri
MSS-12
İnflamatuar Artrit, Granülomatöz Akciğer Hastalığı, Plasma Hücre
Diskrazisi Ön Tanıları ile Gelen Primer Hiperoksalüri Olgusu
İlter Bozacı1, Berkant Usoğlu2, Erhan Tatar1,
1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
Giriş: Eklem ağrıları nedeniyle farklı dönemlerde inflamatuar artrit ön tanısı ile tedavi alan ,böbrek yetmezliğine ait aile öyküsü de olan ,yapılan
tetkikler neticesinde primer hiperoksalozis tanısı alan olgumuzu sunmayı
amaçladık. Primer hiperoksalüri, aşırı kalsiyum okzalat üretimi sonucunda
çeşitli organlarda birikimi ile karakterize ,glioksilat metabolizmasının nadir
görülen,otozomal resesif geçiş gösteren herediter bir hastalığıdır. Son dönem böbrek hastalığına yol açan kalsiyum oksalat birikimi için ana hedef
böbreklerdir. 9 yıldır, nedeni bilinmeyen böbrek yetmezliği nedeni ile haftada 3 gün hemodiyalize giren hasta tarafımıza hiperkalsemi, tedaviye dirençli
anemi, eklem ağrıları nedeniyle yönlendirildi.
Olgu: 35 yaşında kadın hasta; yaygın vücut ağrısı, sağ dizde ve her iki el
bileğinde ağrı ve şişlik yakınmaları ile dış merkezde romataloji polikliniğine
başvurmuş. İnflamatuar artrit ön tanısı ile steroid tedavisi başlanan hastanın özgeçmişinde son dönem böbrek yetmezliğine bağlı 9 yıldır hemodiyalize girdiği ve 4 yıl önce total paratiroidektomi nedeniyle opere olduğu
öğrenildi. Fizik muayenede; sağ dizde ve her iki el bileğinde hassasiyet, şişlik, hareket kısıtlılığı; her iki el parmakları distal uçlarında beyaz renkli ,ağrılı nodüler lezyonlar saptandı. labarotuar tetkiklerde kreatinin:5,45 mg/dl,
kalsiyum: 15.7 mg/dl (8,5-10,5), PTH: 0,3 pg/dl (18-88), sedimantasyon:
88 mm/60 dk, albumin:2,5 g/dl, globulin: 3 g/dl saptandı. Çekilen direkt
grafisinde her iki akciğer apeksinde nodüler dansite artışı dikkat çekmekteydi. Granülamatöz hastalık tutulumu ön tanısı ile çekilen toraks bt de apikal bölgede görülen dansitenin klavikula ile ilişkili kemik oluşumu olduğu ;
her iki böbrek parankiminde multiple kalsifikasyonlar olduğu tespit edildi.
Hiperkalsemi, albumin/globulin tersleşmesi, sedimentasyon yüksekliği ve
böbrek yetmezliği olan ve kemik iliği biyopsisi yapılan hastada kalsiyum
oksalat kristalleri saptandı. AGXT geninde homozigot mutasyon saptanarak Primer hiperoksalüri tanısı konan hasta eş zamanlı karaciğer ve böbrek
nakli için yönlendirildi.
Sonuç: özellikle aile öyküsünün de eşlik ettiği, tekrarlayan böbrek ve veya
üriner sistem taş öyküsü olan olgularda ayrıcı tanıda PH mutlak akılda tutulmalıdır. Hastalarda son dönem böbrek yetmezliği gelişmeden ve diğer organ
ve doku tutlumları meydana gelmeden erken tanı konulması ile mortalite ve
morbidite oranları azaltılabilmektedir. Son dönem böbrek yetmezliği olan
ve diyaliz giren olgularda dahi primer böbrek hastalığı bilinmiyorsa,detaylı
anamnez ve gerektiğinde genetik testler ile PH tanısı aranmalı, tespit edilmesi durumunda karaciğer ve böbrek eş zamanlı nakline yönlendirilmelidir
Anahtar Kelimeler: primer hiperoksalüri, böbrek yetmezliğ,poliartrit
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ğine konsülte edilen hastada yapılan kranial görüntülemelerde MS ile uyumlu bulguya rastlanılmadı. Takibinde kreatinin değerleri yüksek izlenen hasta
nefroloji kliniğinde değerlendirildi. Özgeçmiş ve soy geçmişinde herhangi
bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde görme bozukluğu haricinde patolojik
bulguya rastlanmadı. Tetkiklerinde kreatinin 2 mg/dL, üre 87mg/dL, kalsiyum 8.56 mg/dL, potasyum 5.7mEq/L, ürik asit 5.9 mg/dL, parathormon
185 ng/L, total protein 6 g/L albumin 3.5 g/L olarak saptandı. Renal ultrasonografide her iki parankim ekosu grade 1 düzeyinde artmış bulundu, postrenal patolojiye rastlanmadı. Tam idrar tetkikinde protein (+3) hemoglobin
(+2) ve eritrosit 12/HPF izlendi. 24 saatlik idrarda 5796 mg/gün proteinüri
saptandı. Bakılan serum C3, C4, IgA-G-M düzeyleri normaldi. Hepatit B ve
Hepatit C saptanmadı. Hastada olası hızlı ilerleyici glomerülonefrit etiyolojisi için istenilen ANA, RF, p-ANCA, c-ANCA ve Anti-GBM antikorları negatifti.
Hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Patolojik incelemede ışık mikroskopisinde diffüz endokapiller proliferasyon, fokal eksudasyon yaygın segmental
skleroz saptandı. İmmünofloresan mikroskopide tüm glomerüllerde global
mezangial ve periferik izole C3 depolanması gözlendi ve C3 glomerülopatiDDH ile uyumlu olarak raporlandı. Hastaya KDIGO 2012 kılavuzuna göre
mikofenolat mofetil ve steroid tedavisi ile takibe alındı.
Sonuç: DDH parsiyel lipodistrofi ve okuler drusen gibi sistemik bulguların
eşlik edebildiği bir primer glomerülonefrittir. Hematüri, proteinüri, akut nefritik sendrom veya nefrotik sendrom tablolarından herhangi biri ile prezente
olabilir. Okuler drusene bağlı görme bozukluğu kliniğe nadir olarak yansır.
Sonuç olarak görme bozukluğu ile gelen nefroloji hastalarında, SDBY’ye
ilerleme riski yüksek bir glomerülonefrit olan DDH unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: dens depozit hastalığı, glomerülonefrit, görme bozukluğu
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resim.1 hastanın BT görüntüsü

resim.2 Kemik iliği biyopsisinde oksalat kristalleri

Tablo.1 Laboratuar tetkikleri
Glukoz(mg/dl)

93 (74-106)

Üre(mg/dl)

85 (17-43)

Kreatinin(mg/dl)

5,45 (0,66-1,09)

Na(mmol/L)

138 (137-146)

K(mmol/L)

4 (3,5-5,2)

Cl(mmol/L)

101 (101-109)

Ca(mg/dl)

15,7 (8,8-10,6)

P(mg/dl)

3,5 (2,6-4,5)

Globulin(g/L)

3,0

Albumin(g/dl)

2,5 (3,5-5,2)

Hb(g/dl)

7,9 (11,2-15,7)

Hct(%)

33,7 (34,1-44,9)

Lökosit(x10∧3/µl)

7,27 (3,98-10,04)

Plt(x10∧3/µ)l

497 (180-370)

MCV (fL)

78,8 (79,4-94,8)

PTH (pg/ml)

0,3 (18-88)

TİT

Eritr(-) protein(-)

Sedimentasyon mm/60 dk

88

AST (U/L)

12 (0-35)

ALT(U/L)

8 (0-35)

Tablo.1
Na:Sodyum;K:Potasyum;Cl:Klor;Ca:Kalsiyum;P:Fosfor;
Hb:Hemoglobin;Hct:Hematokrit;Plt:Platelet;,MCV:MeanCorpuscular Volume;
TİT:Tam İdrar Tetkiki;AST:AspartatTransaminaz;ALT:AlaninAminotransferaz

resim.3 hastanın PA Akciğer grafisi
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SS-01
Diyabetik Hastalarda Ürotensin 2 ile Sol Ventrikül Hipertrofisi İlişkisi
Ayçe İnci1, Melahat Çoban1,
1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Giriş: Ürotensin 2 (ÜT 2) bilinen en potent vasokonstriktör peptidtir. Böbreklerde distal ve toplayıcı tübül başta olmak üzere arterlerin düz kas hücreleri ve endotelden, böbrekler dışında kardiyak myosit, santral ve periferik
sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve adrenal bezden sentezlenir. Yapılan
çalışmaların bazısında yüksek serum ÜT 2 düzeylerinin myokard hücre hipertrofisini indüklediği ve fibrogenezisi aktive ettiğini ileri sürülürken, diğerlerinde kardiyoprotektif etkili olduğunu bildirilmektedir. Literatürde sağlıklı
popülasyon ve farklı hasta gruplarında ÜT 2 ile sol ventrikül hipertrofisi
(SVH) arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar olmasına rağmen araştırmalarımıza göre diyabetik hastalarda yapılan çalışmaların sayısı azdır ve sonuçları çelişkilidir. Bu nedenle çalışmamızın amacı farklı proteinüri evrelerindeki diyabetik hastalarda serum ÜT 2 ile SVH arasındaki ilişkiyi incelemekti.
Yöntem: Kesitsel çalışma Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
Polikliniği’nde diyabetes mellitus tanısı ile takipli ortalama yaşı 51.66±14.7
olan 140(65(%46.4) erkek/75(%53.6) kadın) hasta ile yapıldı. Hastalar bilinen komorbid hastalık veya ilaç kullanımı öyküsü olmayan, yaş ve cinsiyet
benzer 54 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı. >18 yaş üstü, çalışmaya katılmayı
kabul eden, açlık kan şekeri ykrk31 126 mg/dL ve/veya antidiyabetik ilaç
kullanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılmak istemeyen, 1
yıldan az yaşam beklentisi, aktif enfeksiyon veya malignitesi olan,steroid
veya glukoz metabolizmasını etkileyen ilaç kullanımı öyküsü olan, kardiyak
girişim öyküsü (koroner anjio, bypass, pacemaker, stent), kardiyak hastalık
(sol ventrikül (LV) ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) < %45, diğer kalp kapak
hastalığı, kardiyomyopati, kalp yetmezliği), önceki renal transplantasyon
veya diyaliz öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.Spot idrar albumin/
kreatinin oranı (SAKO) değerlerine göre hastalar 3 gruba ayrıldı:SAKO <30
mg/gr normoalbuminüri, SAKO 30-300 mg/gr mikroalbuminüri,SAKO
>3 00mg/gr makroalbuminüri olarak belirlendi.Serum kreatinin, tahmini
glomerüler filtrasyon hızı (eGFH) ve SAKO değerleri ile renal fonksiyon
belirlendi.M Mode ekokardiyografi cihazı ile SVEF, sol atrium çapı (SAÇ),
SV end-sistolik çapı (SVESÇ), SV end-diyastolik çapı (SVEDÇ), İVSK (interventriküler septum kalınlığı), PDK (posterior duvar kalınlığı) belirlendi. SV
kütle indeksi (SVKİ) erkeklerde ykrk31134 g/m2 ve kadınlarda ykrk31110
g/m2 olanlarda SVH gelişimi kabul edildi. ÜT2 düzeyi ELİSA ile belirlendi.
Bulgu: 104(%74.3) hasta hipertansifti. Ortalama sistolik kan basıncı
129.79±17.42 mmHg ve diyastolik kan basıncı 85.61±10.86 mmHg idi.Hastaların 28(%20)’i anjiotensin konverting enzim inhibitörü,42(%30)’si anjiotensin 2 reseptör blokör,43(%30.7)’ü kalsiyum kanal blokör kullanıyordu.
Ortalama kreatinin 1.52±0.83 mg/dL,SAKO 325.18±415.12 mg/gr,high
sensitive C reaktif protein (hs-CRP) 2.74±2.59 mg/L idi.Ortalama log10 ÜT
2 0.83±0.16 ng/mL idi.Ortalama SVEF %63.31±3.13, SAÇ 35.74±5.49 mm,
SVEDÇ 44.6±4.6 mm ve SVESÇ 29.11 ± 5.6 mm idi. SVKI ykrk31 134 g/
m2 olan 6(%9.2) erkek ve ykrk31 110 g/m2olan 10(%13.3) kadın saptandı.
6(%4.3) hastada egzantrik hipertrofi 44(%31.4) hastada konsantrik hipertrofi ve 68( %48.6) hastada konsantrik remodeling saptandı. Hastalarda,
sağlıklı bireylere göre kreatinin,hs-CRP,T-K,SVKI,SVH ( p<0.001),trigliserit
(p=0.015) anlamlı daha yüksek, log10 ÜT 2 (p<0.001) anlamlı daha düşüktü. Normoalbuminürinden makroalbuminüri evresine ilerledikçe
serum log10 ÜT 2 düzeylerinde artış gözlendi. Log10 ÜT 2 ile kreatinin
(r=0.211,p=0.012),SPKO (r=0.190, p=0.025),hs-CRP (r=0.208, p=0.0Q5)
arasında anlamlı ilişki saptandı. Log10 ÜT ?? ile SVKI (r=0.025,p=0.768)
arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ortalama log10 ÜT 2 düzeyi 0.82 ng/
mL idi.Log10 ÜT 2 > 0.82 olanlarda, ykrk30 0.82 olanlara göre kreatinin
(p=0.016),SAKO (p=0.003) anlamlı yüksekti.Her iki grup arasında SVKI
(p=0.327) ve SVH(p=0.316) açısından anlamlı farklılık gözlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızda diyabetik hastalarda sağlıklı bireylere göre artmış
SVH gelişimi ve azalmış serum ÜT 2 düzeyleri gözlendi. Normoalbuminürinden makrolabuminüriye ilerledikçe ÜT 2 düzeyleri arttı. Diyabetik hastalarda ÜT 2 sekrete edildikten sonra böbreklerden hızla yıkılıyor olabilir.
SVEF korunmuş diyabetik hastalarda yüksek ve düşük serum ÜT 2 düzeyleri arasında SVH gelişimi açısından anlamlı farklılık gözlenmedi, ayrıca ÜT 2
ile SVH arasında anlamlı ilişkinin olmadığı gözlendi.ÜT 2’nin distal tübül ve

toplayıcı tübül epitel hücrelerinden sentezlendiği ve epitelyal sodyum transportu üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.Diyabetik hastalarda yüksek
serum ÜT 2 düzeyleri natriürez ve diüreze neden olarak hipervolemi ve kan
basıncında azalmaya neden oluyor olabilir.Diğer bir nedense ÜT 2 ile KV
olayların gelişimi arasındaki ilişki altta yatan hastalığa spesifik olabilir ve
kalp yetmezlikli hastalardan farklı olarak diyabetik hastalarda ÜT 2 düzeylerinin olumsuz KV olaylar ile arasında ilişki görülmüyor olabilir.Diyabetik
hastalarda serum ÜT 2 ile olumsuz KV olaylar arasında ilişki yoktur.
Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, Ürotensin 2, Sol Ventrikül Hipertrofisi
SS-02
Periton Diyalizi Hastalarında Fibroblast Büyüme Faktörü 23 ile
Rezidüel Renal Fonksiyon ve Periton Geçirgenlik Hızı İlişkisi
Ayça İnci1, Melahat Çoban1,
1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Giriş: Periton diyalizi(PD) hastalarında serum fibroblast büyüme faktörü23(FGF-23) ile tüm nedenli mortalite arasındaki ilişkiye neden olan mekanizma bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı PD hastalarında FGF-23 ile
rezidüel renal fonksiyon(RRF) ve periton geçirgenlik hızı PGH) arasındaki
ilişkiyi incelemekti.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya ortalama yaşı 53.7 ± 10.8 olan 34(%61.8)
erkek ve ortalama yaşı 52.2±12.4 olan 21(%38.2) kadın PD hastası alındı. Hastalar yaş ve cinsiyet benzer 45 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı. Periton
eşitleme testi(PET) ile PGH grupları belirlendi ve hastalar yüksek(Y-PGH)
ve düşük(D-PGH ) olmak üzere ikiye ayrıldı. RRF varlığı rezidüel glomerüler filtrasyon hızı(rGFH),rezidüel idrar çıkımı ve renal kreatinin klirens(CCr)
ile belirlendi. FGF-23 ve soluble klotho(s-KL) düzeyleri ELISA ile belirlendi.
Değişkenlerin dağınık dağılımı nedeniyle istatistiksel hesaplamalar log10 ile
belirlendi.
Bulgu: Ortalama PD süresi 44.1±31.2 aydı. Hastaların 30(%54.5)’u
kalsiyum(Ca)asetat/Cafosfat, 11(%20)’i sevelamer, 34(%61.8)’ü kalsitriol,
3(%5.5)’i sinekalset kullanıyordu. PET bulgularına göre 28(%50.9) hasta
Y-PGH ve 27(%49.1) hasta D-PGH grubundaydı. Ortalama rGFH, renal CCr
sırasıyla 5.9 ± 5.7 mL/dk/1.73 m2, 56.98 ± 52.53 mL/dk/1.73 m2 idi. Ortalama log10 FGF-23, log10 s-KL sırasıyla 2.16 ± 0.39 pg/mL,13.9 ± 3.1 ng/
mL idi. Hastalarda sağlıklı bireylere göre log10 FGF-23 (p < 0.001) anlamlı
yüksekti. Log10 FGF-23 >2.16 pg/mL olanlarda log10 FGF-23 ykrk30 2.16
pg/mL olanlara göre rGFH (p = 0.007), rezidüel diürez (p = 0.006), renal CCr
(p = 0.001) düşük, Y-PGH (p = 0.002) yüksekti.Log10 FGF-23 ile PGH (p =
0.350, r = 0.009) arasında positif ilişki gözlendi.Log10 FGF-23 ile rGFH (r =
-0.211, p = 0.003), rezidüel diürez (r=-0.019, p=0.002), renal CCr (r = -0.27,
p = 0.006) negatif ilişki gözlendi.
Sonuç: Çalışmamızda PD hastalarında sağlıklı bireylere göre yüksek serum FGF-23 düzeyleri gözlendi. PD hastalarında yüksek serum fosfat(P)
düzeylerine sekonder,kemikten artan üretimine rağmen renal ve peritoneal
klirensindeki azalmaya sekonder,renal hastalığın kendisine sekonder veya
proteinlere bağlı FGF-23’ün periton membranından filtre olamamasına sekonder olarak yüksek serum FGF-23 düzeylerinin görüldüğü düşünülmektedir.Çalışmamızda düşük FGF-23 düzeyi olanlarda yüksek FGF-23 düzeyi olan hastalara göre RRF değerleri olarak belirlediğimiz anlamlı yüksek
rGFH, rezidüel diürez ve renal CCr değerleri gözlendi. Ayrıca çok değişkenli
analizde FGF-23 ile RRF arasında ters ilişki gözlendi. PD hastalarında iyi
korunmuş RRF varlığının KV morbidite ve mortalite üzerinde olumlu etkisi bilinmektedir. PD hastalarında artan serum FGF-23 düzeyleri ile artmış
mortalite arasında ilişki bilinmektedir, ancak altta yatan mekanizma halen
tartışmalıdır. Bulunan sonuçlar PD hastalarında RRF varlığı ile azalmış mortalite arasında bilinen faktörler dışında düşük serum FGF-23 düzeylerinin de
etkili olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda FGF-23 ile PGH arasında anlamlı ilişki gözlendi. Ayrıca FGF-23 düzeyi yüksek olan hastalarda,
FGF-23 düzeyi düşük olanlara göre anlamlı yüksek Y-PGH saptandı. Periton
mezoteli üzerinde FGF reseptörleri ve sodyum-P taşıyıcıları bulunmaktadır.
Y-PGH olan PD hastalarında peritoneal P klirensinin daha yüksek olma olasılığı gözönüne alınarak,PD hastalarında yüksek serum FGF-23 düzeylerinin
renal P klirensi dışında peritoneal P klirensi üzerinde de etkisinin olabileceği

düşünülebilir.PD hastalarında RRF varlığının azalmış mortalite ile ilişkisi
diğer faktörler dışında düşük serum FGF-23 düzeyleri ile de ilişkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Fibroblast büyüme faktörü-23,Periton diyalizi, Periton
Geçirgenlik Hızı. Rezidüel Renal Fonksiyon
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SS-03
Hypericum Perforatum; Amikasin İlişkili Nefropatide Dost mu Düşman
mı?
Kübra Kaynar1, Rezzan Aliyazıcıoğlu2, Engin Yenilmez3, Nuriye Korkmaz2,
Oğuzhan Korkmaz3, Şeyda Akkaya2, Sıla Özlem Şener4, Ufuk Özgen4,
Gamze Çan5, Sait Al6,
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim
Dalı, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji
Anabilim Dalı, Trabzon
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi
Anabilim Dalı, Trabzon
5
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
Trabzon
6
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cerrahi Uygulama Ve Araştırma Merkezi,
Trabzon
Giriş: Hypericum Perforatum (HP), yaklaşık 2000 yıldır yara iyileşmesi, depresyon ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bir bitki
olup anti-inflamatuvar, anti-oksidan ve anti- apoptotik etkileri bildirilmiştir.
Deneysel çalışmalarda, iskemi-reperfüzyon ilişkili renal hasarda, sisplatin
nefrotoksisitesinde yararlı ve koruyucu olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma ile hypericum perforatum’un, amikasin ilişkili nefropati rat modelinde koruyucu etkileri araştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Otuz sekiz dişi Spraque-Dawley cinsi rat dört gruba ayrıldı. Kontrol grubuna: 1 mL serum fizyolojik (SF) intraperitoneal (i.p.); Amikasin (AK)
grubuna: 1.2 g/kg AK i.p.; HP+AK grubuna: 50mg/kg HP i.p. 20 dakika sonrası 1.2 g/kg AK i.p.; ve HP grubuna: 50 mg/kg HP i.p. olarak uygulandı. İşlemler sonrası 3. gün serum üre nitrojen (BUN) ve kreatinin için kan örnekleri alındır. Böbrek dokuları malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase
(SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) değerlendirilmeleri ve
histopatolojik ve apoptoz boyamaları için çıkartıldı. Çalışma protokolü Karadeniz Teknik Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylandı. İstatistik analizler KTÜ lisanslı SPSS yazılım 23. Versiyonu ile yapıldı.
Bulgu: Serum BUN, kreatinin düzeylerinde en fazla artış HP+AK grubunda saptandı. Anti-oksidan enzimlerin (SOD, CAT, GPx) düzeyleri, SF ve HP
gruplarında, AK ve HP+AK gruplarına oranla daha yüksek bulundu. Renal
MDA düzeyleri en düşük SF grubunda en yüksek de AK ve HP+AK gruplarında saptandı. Histopatolojik hasar skorlaması AK+HP grubunda diğer
gruplara kıyasla daha yüksek bulundu (figür 1). Apoptotic indeks yüzdesi
de AK ve HP+AK gruplarında anlamlı derecede yüksek idi (figür 2).
Sonuç: AK verilen ratlarda nefrotoksisitenin artmış oksidan ve apoptotik hasar yoluyla geliştiğini saptadık. Ek olarak HP ile bu renal hasarın engellenmediği hatta arttığı da çalışmamızda göze çarpmaktadır. Patolojik olarak HP
ile AK neden olduğu apoptozdaki artış kadar olmasa da tübüler nekrozun
arttığı bulunmuştur. Oksidatif enzim düzeyindeki artış ve anti-oksidatif enzimlerdeki düşüş, bu hasarın oksidatif yol ile olduğunu düşündürtmektedir.
Bildiğimiz kadarıyla HP ile AK ilişkili nefropati ilişkisini araştıran literatürdeki
ilk çalışma olmakla beraber çalışmamızda serum amikasin düzeyi bakılmamıştır. Bu konu çalışmamızın eksiklerinden olup pek çok ilaç ile etkileşimi
olan HP’nin, amikasin düzeylerini artırmış olabileceği akla gelmektedir. Bu
konuyu araştıran ek çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Deneysel model; Amikasin ilişkili nefropati; Hypericum
Perforatum

Figür 1

Grup HP+AK evre 3 tübüler granulovakuolar dejenerasyon ve nekroz (HEx200)
Figür 2

HP+AK grubundaki apoptotik hücreler (ok)
Biyokimyasal ve oksidatif parametrelerin ortalama değerleri
Değişkenler

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Serum BUN (mg/dL)

16.4 ± 1.1

50.50 ± 22.9

156.0 ± 117.05 17.5 ± 4.9

GRup 4

Serum Kreatinin (mg/dL)

0.24 ± 0.03

0.69 ± 0.28

3.17 ± 2.47

0.25 ± 0.06

GPX (ünite/mg protein)

1.31 ± 0.26

0.37 ± 0.09

0.46 ± 0.31

0.98 ± 0.13

MDA (nmol/mg protein)

4.10 ± 0.58

9.91 ± 1.11

9.95 ± 0.51

6.66 ± 0.19

CAT (ünite/mg protein)

3.35 ± 0.23

1.49 ± 0.12

1.86 ± 0.34

2.96 ± 0.19

SOD (ünite/mg protein)

2.14 ± 0.09

1.05 ± 0.13

1.11 ± 0.15

1.38 ± 0.10

SS-04
TİP II DİABETES MELLİTUS’LU HASTALARDA DİYABETİK NEFROPATİ
PROGRESYONU İLE RENALAZ GEN POLİMORFİZMİNİN VE KAN
DÜZEYİNİN İLİŞKİSİ
İlter Bozacı1, Gökhan Temiz2, Mürsel Karadavut3,
1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2
Ataşehir Memorial Hastanesi, İstanbul
3
Ardahan Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Ardahan
Giriş: Çalışmanın amacı; tip 2 diyabetik hastalarda nefropati progresyonu
ile renalaz enziminin polimorfizm ve kan düzeyi ile ilişkisini araştırmaktır.
Yöntem: çalışmamızda 3 renalaz gen polimorfizmini (rs2576178,
rs10887800 ve rs2296545) ve serum renalaz düzeyini normoalbuminürik
olan 74, mikroalbüminürik olan 28 ve makroalbuminurik-aşikâr nefropatik olan 52 hasta olmak üzere toplamda 154 tip 2 diyabet hastasında, 48
diyabeti olmayıp böbrek hastalığı olan hastada ve 50 sağlıklı gönüllüde inceledik.
Bulgu: Çalışma sonucunda renalaz gen polimorfizmleri için gruplar arasında genotip dağılımı, alel frekansı ve tahmini rölatif risk açısından istatiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Gruplar arasında serum renalaz düzeyi açısından fark saptanmadı (p>0,05). Renalaz polimorfizmleri ile
25
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sistolik ve diyastolik kan basıncı arasında fark saptanmadı. Serum renalaz
düzeyleri ile, serum renalaz düzeyine etki edebilecek klinik ve biyokimyasal
faktörler dışlandığında, renalaz polimorfizmleri arasında ilişki saptanmadı.
Serum renalaz düzeyleri ile sistolik ve diyastolik kan basıncıda dahil olmak
üzere değerlendirilen klinik ve biyokimyasal parametreler arasında ilişki
saptanmadı.
Sonuç: Sonuç olarak tip 2 diyabetli hastalarda, hastaların tansiyon arteriyel
değerleri normotansif iken, diyabetik nefropati progresyonu ile renalaz gen
polimorfizmleri ve serum renalaz düzeyi arasında ilişki saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Renalaz, Diyabetik Nefropati, SDBY, polimorfizm
SS-05
Efor testine verilen artmış kan basıncı yanıtında vasküler
enflamasyon ve subklinik nefropatinin değerlendirilmesi
Ali Çoner1, Gültekin Gençtoy2, Sinan Akıncı1, Cihan Altın3, Haldun
Müderrisoğlu4,
1
Başkent Üniversitesi Hastanesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Kardiyoloji Bölümü
2
Başkent Üniversitesi Hastanesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Nefroloji Bölümü
3
Başkent Üniversitesi Hastanesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Bölümü
4
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
Giriş: Efor testine verilen artmış kan basıncı yanıtı (AKBY) ek bir kardiyovasküler risk faktörü olarak tanımlanmaktadır ve ileride gelişebilecek hipertansiyonun öngördürücüsü olarak bilinmektedir. Bununla birlikte AKBY için
tanısal değerler ve klinik önemi hakkındaki veriler çelişkili ve sınırlıdır.
Yöntem: Çalışma popülasyonu orta yaşlı sağlıklı gönüllülerden oluşturuldu
ve katılımcılardan yaşa göre uyarlanmış maksimum efor testini yapmaları
istendi. Vasküler enflamasyon belirteci olarak periferik venöz kan örneğinden yüksek duyarlıklı CRP (hs-CRP) ve subklinik nefropati tayini için ise
sabah verilecek ilk idrar örneğinden albumin/kreatin oranına (ACR) bakıldı.
Laboratuvar değerleri AKBY ve normal/fizyolojik kan basıncı yanıtı (NFKBY)
grupları arasında karşılaştırıldı.
Bulgu: Çalışmaya 170 gönüllü dahil edildi. Ortalama yaş 43.3±6.9 yıldı ve
erkek cinsiyet oranı %58.0 (100 gönüllü) idi. AKBY 31 gönüllüde izlendi
(%18.2). Hs-CRP değerleri (1.03 vs. 0.46mg/L)(p<0.001) ve ACR (6.90 vs.
5.22mg/g)(p=0.002) AKBY grubunda daha yüksek izlendi. Çok değişkenli
lojistik regresyon analizinde beden kitle indeksi (BKİ), abdominal obezite ve
hs-CRP değerlerinin AKBY gelişimi ile ilişkili olduğu saptandı.
Sonuç: AKBY efor testi esnasında görülebilecek farklı bir klinik bulgudur
ve orta yaşlı sağlıklı popülasyonda olası, subklinik hedef organ hasarının
araştırılması amacıyla göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, Egzersiz testi, Vasküler inflamasyon,
Subklinik nefropati,
Tablo-1
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AKBY grubu
(31 gönüllü)

NFKBY grubu
(139 gönüllü)

p değeri

Erkek cinsiyet (%, N)

%45.1 (14)

%61.8 (86)

0.087

Yaş (yıl±SD)

45.3 (±5.8)

42.9 (±7.1)

0.078

Vücut ağırlığı (kg±SD)

81.9 (±17.4)

76.3 (±12.8)

0.042

Beden kitle indeksi (BKİ)(kg/m2)±SD

29.6 (±5.2)

26.3 (±3.2)

0.002

Bel çevresi (cm±SD)

96.9 (±12.2)

91.0 (±8.4)

0.002

hs-CRP (mg/L)

1.03 (0.79-1.66)

0.46 (0.19-1.07) <0.001

Spot idrar örneğinde albumin
(mg/L)±SD

8.11 (±4.32)

6.92 (±4.53)

0.182

Spot idrar örneğinde kreatinin (g/L)±SD 1.27 (±0.79)

1.32 (±0.66)

0.757

Spot idrar örneğinde albumin/kreatinin 6.90 (±2.57)
oranı (mg/g)±SD

5.22 (±2.69)

0.002

SS-06
Hipertansif Hastalarda Böbrek Hasarının Elektrokardiyografide
Fragmente QRS Varlığı İle İlişkisi
Mehmet Eyüboğlu1,
1
İzmir Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi
Giriş: Elektrokardiyografi’de (EKG) en az ardışık iki derivasyonda RSR’ paterni ve/veya R ve S dalgalarında çentiklenme olarak tanımlanan fragmente
QRS, kolay tespit edilebilen bir EKG bulgusu olup hipertansif hastalarda
artmış kan basıncı ve miyokardiyal fibrozis ile ilişkili bulunmuştur. Yakın zamanlı çalışmalar, EKG’de fragmente QRS varlığının kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda subklinik sol ventrikül disfonksiyonu ile de ilişkisi olduğunu göstermiştir. Çalışmamızın amacı yeni tanı almış hipertansif
hastalarda böbrek hasarı varlığı yada yokluğunun EKG’de fragmente QRS
varlığı ile ilişkisini araştırmaktır. Böylelikle, KBY olan hipertansif hastalar ile
KBY olmayan hipertansif hastaların fragmente QRS kullanılarak miyokardiyal fibrotik yük açısından karşılaştırılması hedeflenmiştir.
Yöntem: Hipertansiyon açısından tetkik edilen ve 24 saatlik ambulatuar kan
basıncı görüntülemesi sonucunda hipertansiyon tanısı alan ardışık 311 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar glomerüler filtrasyon hızına (GFH) göre
KBY olanlar (GFH<60 mL/dk/1.73 m²) ve KBY olmayanlar (GFHykrk3160
mL/dk/1.73 m²) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup EKG’de fragmente QRS
varlığı açısından karşılaştırıldı.
Bulgu: Çalışma hastalarından 86 (27.6%) hastada KBY saptanırken 225
(72.4%) hastada KBY izlenmedi. KBY hastalarında fragmente QRS sıklığı KBY olmayanlara göre anlamlı düzeyde daha fazla saptandı (32.5% vs.
17.7%, p=0.001). Ayrıca EKG’de fragmente QRS olan hastaların GFH değerleri fragmente QRS olmayanlara göre anlamlı düzeyde daha düşük saptandı (49±11 mL/dk/1.73 m² vs. 75 ±13 mL/dk/1.73 m², p=0.001). Daha da
önemlisi, çok değişkenli analizde hipertansif hastalarda KBY mevcudiyetinin EKG’de fragmente QRS varlığının bağımsız bir öngördürücüsü olduğu
tespit edildi (OR:1.842, %95 CI:1.172-2.218, p=0.001).
Sonuç: Çalışmamızda güncel literatürde ilk kez hipertansif hastalarda
böbrek hasarı varlığının EKG’de fragmente QRS sıklığında artış ile ilişkili
bulunduğu gösterildi. Bu durum hipertansiyon ve KBY birlikteliğinin daha
fazla miyokardiyal fibrozise neden olmasından kaynaklanmaktadır. Kolay
saptanabilen bir EKG bulgusu olan fragmente QRS, hipertansif hastalarda
böbrek fonksiyonlarında bozulma ve artmış myokardiyal fibrozisin bir belirteci olarak değerlendirilebilinir.
Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, Fragmente QRS, Hipertansiyon,
Kronik böbrek yetmezliği
SS-07
Komplikasyonsuz Tip 2 DM’ li Hastalarda Serum Ürik Asit Düzeyinin
İskemi Modifiye Albumin, Total Oksidan ve Antioksidan Kapasite İle
İlişkisi
Esat Kıvanç Kaya1, Emel Işıktaş Sayılar1,
1
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: Tip 2 Diabetes mellitus’un gelişiminde, progresyonunda ve komplikasyonların gelişiminde, oksidatif stresin önemli rol oynadığı bilinmektedir.
Serum ürik asit yüksekliğinin, Tip 2 DM’nin vasküler komplikasyonlarının
gelişimi açısından bir risk faktörü olduğu ve oksidatif strese katkı sağladığı düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı; mikro-makrovasküler komplikasyon gelişmemiş Tip 2 DM’li hastalarda serum ürik asit yüksekliğinin,
vücuttaki oksidatif stresin göstergeleri olan iskemi modifiye albümin (İMA)
- total oksidan kapasite (TOS) – total antioksidan kapasite (TAS) düzeyleri
ile direkt bir ilişkisi olup olmadığını incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya 20 ürik asit düzeyi yüksek Tip 2 DM’li ( > 6.5 mg/dl) , 21
ürik asit düzeyi normal Tip 2 DM’li (< 6.5 mg/dl) ve 32 sağlıklı birey olmak
üzere, toplamda 73 kişi dahil edildi
Bulgu: Bulgular Tablo 1 de gösterilmiştir. Ürik asit düzeyi yüksek ve normal
olan Tip 2 DM’li hastalarda, ürik asit düzeyi ile İMA - TOS - TAS düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Bu nedenle; vasküler komplikasyon
gelişmemiş Tip 2 DM’li hastalarda, serum ürik asit düzeyinin yüksek olmasının oksidatif stres üzerine direkt bir etkisi olmadığı sonucuna varıldı.

Bulgular

talığı öyküsü olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınanların nabız dalga hızı ve Artırma indeksi ölçümleri nabız dalga analizi (NDA) cihazı
(Mobil-O-Graph®) ile osilometrik olarak, tek operatör tarafından yapıldı.
Serum kallistatin düzeyleri ölçümü için sandviç ELISA yöntemi ile çalışan
ticari bir kit (SunRed Biotechnology, China) kullanıldı. Genel biyokimyasal parametreler, tam kan sayımı, lipid paneli, 24 saatlik idrarda proteinüri tahlilleri çalışıldı. İnflamasyon belirteçleri olarak nötrofil lenfosit oranı
(NLR),Trombosit lenfosit oranı (TLR) ve CRP düzeylerine bakıldı. Hastaların kullandıkları ilaçlar ve eşlik eden hastalıklar kaydedildi.
Bulgu: Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 51± 7.5 (29-62) ve %40 kadındı. VKİ ortalaması 35± 3.1 kg/m2 ve 4 (%10) olgu morbid obezdi.
21’sinde (%52.5) HT öyküsü mevcuttu. Böbrek fonksiyon parametreleri
(GFH;42±18 vs 83±15; p<0.001) ve proteinüri miktarı (671±1031 vs 80±30
mg/gün;p<0.001) hasta grubunda kontrol grubuyla kıyaslandığında anlamlı
olarak yüksek saptandı. Benzer şekilde serum kallistatin, NLR,TLR, CRP
ve damar sertliğini parametreleri hasta grubunda istatistiki olarak anlamlı
yüksekti (p<0.05). Bu bulgular Tablo 1. ‘de verilmiştir. Şekil 1. ‘de serum
kallistatin’in hasta ve kontrol grubuyla kıyaslanması verilmiştir. Serum
Kallistatin hipertansif olgularda anlamlı yüksekken aynı zamanda serum
Ürik asit düzeyi ile pozitif korelasyon (Rho:0.31;p<0.01) göstermekteydi.
Bununla birlikte Serum Kallistatin ile NDA sonuçları arasında ilişki saptanmadı. Hastaların nabız dalga hızı 8.4±1.5 m/sn’di. Nabız dalga hızı yaş, kan
basıncı parametreleri (SKB, DKB, OAB) ile pozitif; serum albumin, GFH düzeyi ile negatif ilişki göstermekteydi (p<0.05). Çoklu lineer regresyon analizinde (değişkenler: yaş, OAB, GFH ve serum albumin) nabız dalga hızını;
yaş (t:4,10; p<0.001), OAB (t:5,00; p<0.001) ve serum albumin (t:-3,19;
p<0.01) bağımsız öngörmekteydi.
Sonuç: Çıkarsama: Obezite ilişkili böbrek hastalarında serum kallistatin düzeyleri artmaktadır. Bu artışta hipertansyon ve hiperürisemi varlığı önemli
risk faktörleridir. Bu konunun aydınlatılmasına yönelik geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel Sertlik, Kronik Böbrek Hastalığı, Serum Kallistatin, Obezite, Obezite ilişkili nefropati, Proteinüri
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Bunun dışında ; komplikasyon görülmeyen diabetik hastaların antioksidan
kapasiteyi belirli bir düzeyde tutabilmek için, TAS kapasitelerini arttırabildikleri görülmüştür.
Sonuç: Ürik asit, komplikasyonsuz diabetik hastalarda bir oksidatif stres
belirteci veya oksidatif strese karşı koruyucu bir molekül olarak değerlendirilmemelidir. Serum ürik asit düzeyi ve oksidatif stres arasındaki ilişkinin
altında yatan mekanizmaları açıklamaya yönelik daha geniş kapsamlı, ileri
çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: DM, Ürik asit, İskemi modifiye albumin, Total oksidan
kapasite, Total antioksidan kapasite

Şekil 1. Hasta ve Kontrol Grubunun Serum Kallistatin düzeylerinin kıyaslanması

SS-08
Obezite İlişkili Kronik Böbrek Hastalarında Serum Kallistatin
Düzeyinin Damar Sertliği ve Metabolik Parametrelerle İlişkisi
İlter Bozacı1, Alev Mahşer1, Ali Serel1, Bengü Tatar2, Giray
Bozkaya3, Erhan Tatar1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Kliniği
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,
Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,
Biyokimya Bilimdalı
Giriş: Amaç: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) seyrinde kardiyovasküler (KV)
morbitide ve mortalite riski artmıştır. Günümüzde arteriyel sertlik önemli bir
KV belirteçtir. KBH’da arteriyel sertlik artmıştır ve kötü prognozla ilişkilidir.
Obezite, gerek böbrek hastalıklarında gerekse KV hastalıklarda düzeltilebilir
bir risk faktörüdür. Özellikle abdominal obezite KBH patogenizinden sorumlu tutulmaktadır. Serin proteaz inhibitörü olan kallistatin; anti-inflamatuar,
anti-anjiyogenik, anti-oksidan ve vazodilatör özellikleri olan bir moleküldür.
Kallistatinin kardiyovasküler ve renal hasarda koruyucu etkinliğe sahip
olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. İn vivo ve in vitro çalışmalarda
diyabetik ve hipertansif nefropati patogenezinde sorumlu tutulmaktadır.
Bununla birlikte Obezite ilişkili nefropatide serum kallistatin daha önce hiç
çalışılmamıştır. Bu çalışmada diyabetik olmayan, obezite ilişkili KBH olan
olgularda serum kallistatinin böbrek yetmezliği ve proteinüri ile olan ilişkisini, damar sertliği üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya nefroloji polikliniğinde izlenen, diyabeti olmayan, obezite ile ilişkilendirilen KBH olan 40 hasta ile yaş, cinsiyet
ve ortalama Vücut kitle indeksi (VKİ) benzer böbrek hastalığı olmayan 40
olgu (kontrol grubu) dahil edildi. Bilinen Primer glomerulonefrit, polikistik
böbrek hastalığı, obstruktif nefropati, herediter ve konjenital böbrek has27
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SS-09
Erişkin Polikistik Böbrek Hastalarında Serum Galektin-3 Seviyesinin
Böbrek Hacmi ve Fonksiyonu İle İlişkisi
Sultan Özkurt1, İbrahim Doğan2, Oğuzhan Özcan3, Nurdan Fidan4, İlter
Bozacı1,
1
Osmangazi Üniversitesi, Nefroloji, Eskişehir
2
Hitit Üniversitesi, Nefroloji, Çorum
3
Mustafa Kemal Üniversitesi, Biyokimya, Hatay
4
Hitit Üniversitesi, Radyoloji, Çorum
Giriş: Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında (ODPBH)
böbrek fonksiyonundaki azalma, böbrek kistlerinin şiddeti ve büyümesi ile
güçlü bir şekilde ilişkilidir. Toplam böbrek hacminin (TBH), hastalığın şiddetinin erken bir belirteci ve böbrek fonksiyonlarındaki azalmasının öngörücüsü olduğu gösterilmiştir. ODPBH’da yeni tedavi yaklaşımları, hastalık
ilerlemesini öngören kolay uygulanabilir güçlü biyobelirteçlere ihtiyaç doğurmuştur. Profibrotik bir mediatör olan Galectin-3 (Gal-3), renal fibrozisin
gelişimiyle bağlantılıdır. Gal-3’ün ODPBH’da TBH ile ilişkili olup olmadığı
bilinmemektedir. Biz bu çalışmada TBH ile Gal-3 arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
Yöntem: Materyal-Metod: Çalışmaya glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) 60
ml/dk/1.73 m2 ‘nin üzerinde olan 39 (grup 1), eGFR 30-60 ml/dk/1.73 m2
arasında olan 18 (grup 2), eGFR 30 ml/dk/1.73 m2 altında olan 17 (grup 3)
ODPBH tanısı olan hasta ile 40 sağlıklı kontrol grubu (grup 4) dahil edildi.
Hastaların TBH’leri MR görüntülemede manuel tracing method kullanılarak
hesaplandı. Hasta ve sağlıklı kontrol grubunun serum galektin-3 seviyesi
ELIZA yöntemi ile ölçüldü. Hastalarda serum Gal-3 değerinin TBH ve böbrek fonksiyonu ile olan ilişkisi değerlendirildi.
Bulgu: Bulgular: Kronik böbrek hastalığı (KBH) evresi arttıkça, serum
Gal-3 ve TBH değerinin arttığını (sırasiyle p<0.001, p=0.049), korelasyon analizinde serum Gal-3 düzeyinin eGFR ile negatif ilişki gösterdiği
(r:-0.515,p<0.001), ancak serum Gal-3 ile TBH arasında ilişki olmadığı
(r=0.112, p=0.344) bulundu. Lineer regresyon analizinde ise Gal-3’ü major
etkileyen parametrenin eGFR (p=0.016) olduğu görüldü.
Sonuç: Sonuç: Çalışmamızda Gal-3 için, renal bozukluğun önemli bir belirleyici olduğunu, ODPBH’da Gal-3 ile TBH arasında ilişkili olmadığını gösterdik. Bu nedenle ODPBH’li hastalarda tedavi şansı olan bireyleri erken aşamada saptayan yeni biyobelirteçlerin belirlenmesi için acil bir klinik ihtiyaç
olduğu düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Galectin-3, Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Toplam böbrek hacmi,
Çalışma Gruplarının Demografik Özellikleri ve Laboratuar Sonuçları

Yaş(yıl)
Cinsiyet(erkek/
kadın)
Body mass index,
kg/m2
Sistolik Kan Basıncı
(mmHg)
Diyastolik Kan
Basıncı (mmHg)
Hipertansiyon (%)
Sigara (%)
Açlık glukoz (mg/dl)
Plasma creatinine,
(mg/dl)
eGFR, mL/min/1.73
m2
Spot idrar protein/
Cr (gr/gün)

28

Grup 1 (n=39) Grup 2
Grup3 (n=17) Grup4 (n=40) P
(n=18)
43.03±13.6
58.39±13.47 58.65±10.98 46.65±8.58
<0.001
15/24
9/9
9/8
20/20
0.663
28.35±4.2

27.97±3.08

134.38±17.3

28.95±6.06

27.28±3.61

0.505

139.28±24.9 139.35±17.6

119.28±14.6

<0.001

87.95± 13.4

86.44±13.2

86.00± 13.4

76.30± 8.8

<0.001

14 (%82.4)
3 (%7.7)
100.5±24.4
0.83±0.22

15 (%83.3)
3 (%16.7)
98.2±18.61
1.57±0.33

25 (%64.1)
2 (%11.8)
100.8±22
4.45±1.81

0 (%0.0)
1 (%2.5)
92.4±16.6
0.78±0.16

0.264
0.293
<0.001

95.85±24.2

43.11±9.2

14.12±5.9

102.48±12.4

<0.001

0.16±0.14

0.63±0.66

1.45±0.86

0.07±0.03

<0.001

Çalışma Gruplarının Total Böbrek Hacmi ve Galektin 3 Düzeyleri
n

Total Böbrek
Hacmi (cm3)

Grup 1 39
Grup 2 18

Grup 3
Grup 1
Grup 2
Galektin-3 (ng/ml) Grup 3
Grup 4

17
39
18
17
40

Mean±SD

P

1247.84±777.59
1401.44±998.88

0.049

1
1

1941.94±1265.25
2
2.86±1.91
1
4.01±2.72
1
4.28±2.40
<0.001 1
1.05±0.56
2
2
3

Çoklu Karşılaştırma
2
3

0.577
0.015

3
2
3
4
3
4
4

0.101
0.030
0.009
<0.001
0.670
<0.001
<0.001

SS-10
Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalarda Kronik Hepatit C Virüs
Enfeksiyonu: Tedavi Sonuçları ve İlaç-İlaç Etkileşimleri Yönetimi
Şiyar Erdoğmuş1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Kliniği, Van
Giriş: Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu kronik hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda yaygındır ve önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
HCV seropozitif prevalansı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki diyaliz
hastalarında sırasıyla %1,4-28,3 ve %4,7-41,9 arasında değişmektedir.
Türk Nefroloji Derneği’nin 2017 yılı raporuna göre ülkemizde hemodiyaliz
hastalarında HCV prevalansı %4’tür. Son yıllarda, HCV tedavisinde direkt
etkili antiviral (DEA) ajanların klinik kullanıma girmesi hem genel popülasyonda hem de ileri evre böbrek yetmezliği olan hastalarda devrim niteliğindedir. İnterferon tedavisine kıyasla bu ilaçların kullanım kolaylığı yanısıra,
iyi tolere edilmeleri, düşük yan etki profili, yönetilebilir ilaç-ilaç etkileşimleri
ve yüksek kalıcı virolojik yanıt (KVY) oranları ile güvenli ve etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, HCV pozitif hemodiyaliz hastalarında paritaprevir/
ritonavir/ombitasvir/dasabuvir (PROD), ledipasvir/sofosbuvir (LDV/SOF)
ve peginterferon (Peg-IFN) alfa-2a tedavilerinin HCV enfeksiyonunu elimine
etmedeki başarısını ve DEA alan hastaların eş zamanlı ilaç-ilaç etkileşimleri
yönetiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: 2013-2018 yılları arasında HCV enfeksiyonu tanısı koyulup tedavi
verilmiş 10 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik
özellikleri, komorbid hastalıkları, laboratuvar verileri ve aldıkları tedavi rejimi ve süreleri hastane kayıt sisteminden kaydedildi. HCV RNA kopya sayısı
bazal ve tedavinin 1,3,6 ve 12. aylarında değerlendirildi. Çalışma parametrelerinin izlem süresi bir yıl olarak belirlendi. Hastalar aldıkları tedavi rejimine
göre 3 gruba ayrıldı: PROD, LDV/SOF ve Peg-IFN. KVY tedavi bitiminden
12 hafta sonra HCV RNA negatifliği olarak değerlendirildi. DEA tedavi rejimi
alan hastalarda eş zamanlı kullanacakları ilaçlar tedavi öncesi ve sonrası
olası ilaç-ilaç etkileşimleri açısından ilaç etkileşim sitesi: https://www.hepdruginteractions.org adresinden kontrol edildi.
Bulgu: Çalışmaya alınan hastaların (5 kadın/5 erkek) ortanca yaşı 48 (aralık,
21-74) yıldır. Hastaların 6’sı (%60) daha önce tedavi deneyimli hastalar
olup Peg-IFN tedavisine yanıtsızlardı, 4’ü (%40) ise tedavi naif idi. Hastaların bazal özellikleri tablo 1’de verilmiştir. Tedavi sürecinde PROD ve LDV/
SOF alan hastalarda 3. ayın sonunda HCV RNA kopya sayısı negatif idi. Tüm
hastalarda tedavi sırasında elde edilen negatif viremi ve HCV RNA negatifliği, tedavi kesilmesinden 12 hafta sonra negatif kaldı (KVY %100). 1 yıllık
takip süresi sonunda hastaların hiçbirinde HCV reaktivasyonu gerçekleşmedi ve HCV diyaliz ünitemizden elimine edildi. Tedavi süresi boyunca hiçbir hastada ilacın kesilmesine neden olacak ciddi bir yan etki saptanmadı.
Peg-IFN alan hastalarda en sık halsizlik saptanırken, PROD ve LED/SOF alan
hastalarda herhangi bir yan etki gözlenmedi. Ayrıca tedavi süresince hiçbir
hastada hematolojik parametrelerde anlamlı bir azalma ve ilaç ile ilişkili hepatotoksisite saptanmadı. Peg-IFN alan hastalarda eritropoetin ihtiyacında
artış gözlemlenirken bu etki eritrosit replasmanına neden olmadı. DEA tedavi rejimi alan 7 hastada eş zamanlı ilaç-ilaç etkileşimi durumu gözden geçirildi. PROD tedavisi alan 2 hastada yapılan değerlendirmede atorvastatin ve
amiodaron eş zamanlı kullanılmaması gereken ilaçlar olarak değerlendirildi.
Böylece tedavi başlangıcı ile eş zamanlı ilaçlar modifiye edildi. İlaç-ilaç etki-

Tablo 2
Hasta

Tedavi öncesi

Tedavi sürsince

Hasta 1

Metoprolol aynı dozda. Asetilsalisilik Asit aynı
dozda. Darbepoetin dozu ayarlandı

Hasta 3

Eritropoetin dozu ayarlandı

Hasta 4

Atorvastatin kesildi

Metoprolol aynı dozda. Asetilsalisilik Asit aynı
dozda. Eritropoetin dozu ayarlandı

Hasta 5

Amiodaron kesildi

Metoprolol aynı dozda. Asetilsalisilik Asit aynı
dozda. Darbepoetin dozu ayarlandı

Hastaların post-operatif dönemde idrar çıkışları takiplerine yeterli düzeyde
ulaşılamaması nedeniyle, ABH tanımlaması AKIN kreatinin kritelerine göre
değerlendirildi.
Bulgu: Çalışmaya alınan toplam 38 hastadan 9 hastaya açık, 16 hastaya
laparoskopik, 13 hastaya robotik parsiyel nefrektomi uygulandığı görüldü.
Hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Tüm çalışma populasyonunda toplam 10 (% 26.3) hastada ABH geliştiği ve bu hastaların
5 ‘i açık 5’i laparoskopik cerrahi grubunda olduğu görüldü. Robotik cerrahi yapılan hiç bir hastada AKIN kriterlerine göre ABH saptanmadı. Gruplar
arası karşılaştırma analizinde istatistiksel olarak anlamlılığa yakın farklılıkla,
%15.2 oranla en fazla açık cerrahi grupta hemoglobin düşüşü olduğu, en
düşük ise % 10.3 oranla robotik cerrahi grupta olduğu izlendi. ABH gelişimine katkı sağlayan diğer faktörler regresyon analizi ile incelendiğinde
erkek cinsiyetin anlamlılığa etkisi olduğu görüldü (Tablo 2)
Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre robotik parsiyel nefrektomi uygun hasta
gruplarında laparoskopik ve açık cerrahi yöntemlere göre renal sonuçlar
açısından daha avantajlı bir teknik olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: parsiyel nefrektomi, akut böbrek hasarı, GFR
Tablo 1

Hasta 8
Hasta 9

Beta (Güven Aralığı)

P değeri

Yaş

0.95 (0.88, 1.01)

0.140

Cinsiyet ( Erkek cinsiyet)

3.66 (0.79, 16.9)

0.09

Pre-op eGFR

1.03 (0.99, 1.08)

0.116

Asetilsalisilik Asit aynı dozda

Hasta 10

İlaç-ilaç etkileşimi yönetimi
Tablo 1
Parametreler

Değerleri

Yaş (yıl) (ortanca, minimum-maksimum)

48 (21-74)

Cinsiyet (kadın/erkek)

5/5

HCV genotip, n (%) •1a •1b

2 (%20) 8 (%80)

Bazal serum ALT, IU/mL (ortanca, minimum-maksimum)

13 (8-37)

Bazal HCV RNA, IU/mL (ortanca, minimum-maksimum)

62,500 (1,630-4,900,000)

Bazal hemoglobin miktarı, g/dL (ortanca, minimum- 12,3 (9-13,6)
maksimum)
Bazal eritropoetin veya darbepoetin kullanımı, n (%) 7 (%70)
Diyabetes Mellitus, n (%)

3 (%30)

Hipertansiyon, n (%)

3 (%30)

Hiperlipidemi, n (%)

3 (%30)

Aritmi, n (%)

2 (%20)

Koroner Arter Hastalığı, n (%)

3 (%30)

Önceki antiviral tedavi öyküsü, n (%) • Tedavi naif • 4 (%40) 6 (%60)
Tedavi deneyimli
Antiviral tedavi rejimi, n (%) • PROD • LDV/SOF •
Peg-IFN

5 (%50) 2 (%20) 3 (%30)

Antiviral tedavi süresi (ay) • PROD • LDV/SOF •
Peg-IFN

3 6 12

Hastaların bazal karakteristik özellikleri

SS-11
Renal Kitle Tespit Edilen Hastalarda Parsiyel Nefrektomi: Cerrahi
Tekniği ve Postoperatif Akut Böbrek Hasarı
Burak Köprü1,
1
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koru Ankara Hastanesi,
Üroloji Abd, Ankara
Giriş: Böbrek tümörü tedavisinde cerrahi altın standart tedavi seçeneğidir.
Renal tömür cerrahisi, açık, laparoskopik veya robotik olarak mümkünse
nefron koruyucu teknikler uygulanmaktadır. Her ne kadar parsiyel nefrektomi ile nefron koruyucu cerrahi uygulansa da post-operatif akut böbrek
hasarı halen önemli bir komplikasyondur.
Yöntem: Ekim 2013 - Kasım 2018 tarihleri arasında kliniğimizde renal kitle tanısı konulmuş; tedavide açık, laparoskopik ve robotik olarak parsiyel
nefrektomi uygulanan hastalar retrospektif olarak tarandı. Evre 4- 5 ve son
dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize alınan veya cerrahi öncesinde akut böbrek hasarı (ABH) saptanan hastalar tarama dışı bırakıldı.
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leşimleri yönetimi tablo 2’de verilmiştir.
Sonuç: DEA tedavilerin ortaya çıkması HCV ile enfekte olmuş hemodiyaliz
hastalarında diyaliz ünitelerindeki geçişi azaltacak ve HCV enfeksiyonunu
elimine edecektir. Hemodiyaliz hastalarında eşlik eden komorbiditeler, ileri
yaş ve çoklu ilaç kullanımı düşünüldüğünde ilaç-ilaç etkileşim riski yüksek
olan özel bir HCV hasta grubunu temsil etmektedir. Nefrolog liderliğindeki
multidisipliner bir yaklaşım tedaviye erişimin artmasına yol açacak ve hastaların daha etkin yönetimini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Direkt etkili antiviral, Hemodiyaliz, Hepatit C virüs, Kalıcı virolojik yanıt, İlaç-ilaç etkileşimi

Post-operatif Akut Böbrek Hasarını Etkileyen Diğer Faktörler
Tablo 2

Yaş (yıl, median,
IQR)
Cinsiyet (n, %)
Kadın Erkek
PATOLOJİ Benign
( n, %) Malign
(n,%)
Preop eGFR (ml/
dk/1.73 m2,
median , IQR)
Preop Kreatinin
(mg/dL, median,
IQR)
Postop Kreatinin
(mg/dL, median,
IQR)
Kreatinin değişim
oranı (%, median
,IQR)
Post-op AKI
gelişimi (n,%)
Preop Hemoglobin (g/dL,
median,IQR)
Hemoglobin
değişim oranı (%,
median , IQR)

Tüm popülasyon Açık (n= 9) Laparaskopik Robotik
(n=38)
(n =16)
(n =13)
55 (44, 65)
46 (41, 67) 53 (46, 63)
58 (51, 67)

P değeri

27 (%72) 11
(%28)
9 (%24) 29
(%76)

4 (%45)
5(%55)
3 (%33)
6(%67)

4 (%30) 9
(%70)
3 (%23) 10
(%77)

0.07

91.5 (76.2,
107.0)

95 (84, 109) 89 (75, 102)

89 (67, 102)

0.55

0.88 (0.70, 1.10) 0.78 (0.69, 0.90 (0.84,
0.97)
1.10)

0.88 (0.72,
1.10)

0.43

1.1 (0.89, 1.20)

1.12 (0.92, 1.13 (0.98,
1.23)
1.20)

1 (0.86, 1.2)

0.63

18 (9, 27)

37 (20, 42) 18 (9, 25)

12 (8, 19)

0.008

10 (% 26.3)

5 (%56)

0

0.004

14.5 (12.9, 15.1) 13.1 (11.2, 14.8 (13.7,
14.8)
15.5)

14.5 (12.1,
15.2)

0.181

-11.4(-15.2, -8.5) -15.2
(-16.3,
-11.9)

-10.3 (-15.2,
-8.0)

0.09

2 (%12) 14
(%88)
3 (%19) 13
(%81)

5 (%31)

-11.2 (-12.9,
-8.1)

0.45

0.63

Çalışma Populasyonunun Klinik Özellikleri

SS-12
Böbrek Transplantasyonu Olan Hastalarda Fabry Hastalığı Taraması
Şiyar Erdoğmuş1, Damla Örs Şendoğan1, Gizem Kumru1, Kenan Keven1,
Şule Şengül1,
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Transplantasyon Ünitesi
Giriş: Fabry hastalığı (FH), alfa-galaktozidaz A enzimini kodlayan alfa-galaktozidaz A genindeki (GLA) mutasyon sonucu, nadir görülen X’e bağlı resesif
geçişli bir lizozomal depo hastalığıdır. Tüm dokularda ve özellikle vasküler
endotelde glikosfingolipidlerin, özellikle globotriaosylceramide intraselüler
birikimi sonucu yaşamı tehdit eden böbrek yetmezliği, kardiyovasküler ve
serebrovasküler hastalıklara neden olur. Günümüzde bilinen 900’den fazla
GLA mutasyonunun çeşitli klinik belirtilere neden olduğu tespit edilmiştir.
FH tanısı, hastalığı taklit eden hastalıkların çeşitliliği ve çok çeşitli atipik kli29
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nik prezentasyon nedeniyle zordur. Bu da, yetersiz tanı ve yanlış teşhis sonucunda uygun tedavide gecikme ve olumsuz prognoza neden olmaktadır.
Bu çalışmada merkezimizde böbrek nakli yapılmış hastalardaki FH taraması
sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldı.
Yöntem: Merkezimizde böbrek transplantasyonu olmuş ve aktif takip edilen
350 hasta (175 kadın, 175 erkek) çalışmaya alındı. Böbrek yetmezliği nedeni bilinen hastalarda çalışmaya dahil edidi. Hastalar 18 yaşından büyük olup
yaş sınırlaması yoktu. Tüm hastalarda FH taraması için GLA geni mutasyon
analizi çalışıldı. Ayrıca mutasyon saptanan hastalarda lökosit alfa-galaktozidaz enzim aktivitesine bakıldı.
Bulgu: Erkek ve kadın hastalar FH açısından incelendi. Daha önce FH tanısı
alan ve enzim replasman tedavisi gören bir hasta çalışma dışı bırakıldı. Mutasyon analizinde 2 kadın hastada A143T ve D313Y varyantları saptandı ve
her 2 hastada enzim aktivitesinde düşüklük gözlenmedi. Vaka 1: 52 yaşında
kadın hasta primer böbrek hastalığı nedeni bilinmiyordu. 2 yıl önce kadavradan böbrek transplantasyonu olmuştu. Hastanın serum kreatinin düzeyi
1 mg/dl, proteinüri ve hematürisi yoktu. Epilepsi ve hipertansiyon tanıları
vardı ve karvedilol ve valproik asit tedavisi alıyordu. Ailesinde böbrek hastalığı öyküsü yoktu. Hastanın multidisipliner değerlendirilmesi sonucunda
FH ile ilgili retinal ve cilt bulgusu saptanmadı. Ayrıca kardiyovasküler ve
nörolojik incelemede FH ile ilişkili bulgu gözlenmedi. Hastanın lökosit alfagalaktozidaz enzim aktivitesi 67,3 nmol/mg.saat (referans aralık: >23.1) ve
GLA geni mutasyon analizi c.937G>T (p.D313Y) heterozigot idi. Vaka 2: 42
yaşında kadın hasta primeri bilinmeyen böbrek hastalığı nedeni ile 15 yıl
önce canlıdan böbrek transplantasyonu olmuştu. Ailesinde böbrek hastalığı
öyküsü yoktu. Hasta standart üçlü immünsüpresif tedavi ile stabil böbrek
fonksiyonunda izlenmekte (serum kreatinin değeri 0,7 mg/dl, proteinüri ve
hematürisi yok). Hipertansiyon nedeniyle karvedilol tedavisi ile kan basıncı
regüle ve sol ventrikül hipertrofisi mevcuttu. Hastanın ayrıntılı değerlendirilmesinde FH ile uyumlu semptom ve/veya tıbbi öyküsü yoktu. GLA geni
mutasyon analizi p.A143T ve lökosit alfa-galaktozidaz enzim aktivitesi 63,7
nmol/mg.saat (referans aralık: >23.1) idi.
Sonuç: Ülkemizden bildirilmiş, hemodiyaliz hastalarında yapılan FH taramasında sıklık % 0,15-1 arasında değişmekte iken, böbrek nakli yapılmış
1095 hastanın tarandığı bir çalışmada hastaların 8’inde FH ile ilgili genetik
varyasyonlar saptanmıştır. Çalışmamızda iki kadın hastamızda klinik önemsiz mutasyon saptadık, ayrıca bir erkek hasta FH tanılı olup izlemi devam
etmektedir. Böbrek transplantasyonu olan hastalarda enzim replasman
tedavisinin kullanılıp kullanılamayacağı net olmamakla birlikte, bu yüksek
riskli popülasyonda böbrek hastalığının birincil nedenini araştırmak önemlidir. Çünkü FH’ya neden olan yeni mutasyonlar da rapor edilmektedir. Genotip-fenotip korelasyonu zayıf hastalarda genetik varyasyonların sonuçları
enzim replasman tedavisi için kafa karışıklığına neden olabilir. Bu hastalarda ayrıntılı bir tıbbi ve aile öyküsü yanı sıra fiziki muayene çok önemlidir.
Gereksiz bir tedavinin ötesinde, yanlış teşhisin hastalara ve ailelerine yaşam
kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilecek ek bir duygusal yük getirebileceğinin farkında olunması gerekir. Sonuç olarak, FH’nın erken tanısı çok
önemlidir. Ancak, nefroloji pratiğinde hastaların çoğu geç ve ileri evrelerde
tanı almaktadır. Hastalığın nadir görülmesi, belirtilerin erken dönemde nonspesifik olması, farklı varyantların olması ve klinisyenler arasında farkındalık eksikliği yanlış teşhis ve tanı gecikmesinde katkıda bulunan faktörlerdir.
Bu nedenle, FH’nın doğrulanması diğer risk altındaki aile bireylerinin taranmasına ve uygun genetik danışmanlığa yol açacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fabry hastalığı, alfa-galaktozidaz, GLA geni mutasyonu, böbrek transplantasyonu
SS-13
Nakil Sonrası Uzun Dönemde Böbrek Donörlerin Klinik Seyri ve
Böbrek Yetmezliği: Tek Merkez Deneyimi
Kadir Gökhan Atılgan1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Nefroloji Kliniği
Giriş: Ülkemizde canlı böbrek vericili nakil sayısı kadavra nakilden daha fazladır. Canlıdan nakil, alıcı uzun dönem sonuçları açısından kadavra nakile
göre daha iyidir. Bununla birlikte artan canlıdan nakil sayıları ile Wainright
ve arkadaşları 2017’de Organ temini ve transplantasyon ağında (OPTN)
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her yıl 45-50 canlı böbrek vericisinin kadavra bekleme listesine eklendiğini bildirmiştir. Çalışmamızda düzenli takibine devam eden canlı böbrek
donörlerinin 5 yıl ve üzeri uzun dönem sonuçlarını ve glomerül filtrasyon
hızını(GFH) etkileyen parametreleri incelendik.
Yöntem: Retrospektif çalışmamızda donörlerin takip süresi, yaş, cinsiyet, kilo, boy, hipertansiyon(HT), koroner arter hastalığı(KAH), diyabetes
mellitus(DM), ilaç kullanımı, sigara-alkol tüketimi, sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve laboratuvar sonuçları kaydedildi. Tansiyon için 3 grup
yapıldı. Nakilden önce HT tedavisi alanlar, nakil sonrası takibi döneminde
HT tanısı alanlar ve normotansiflerden oluşturuldu.
Bulgu: Çalışmaya 42 kadın, 21 erkek donör kaydedildi. Yaş ortalaması
54.97 ± 10.28 yıl, ortalama nakil sonrası takip süresi 8.02 ± 4.43 yıldı. En
uzun nakil sonrası süre 32 yıldı. Glomerüler filtrasyon hızı < 60ml/dk olan
21 kadın, 9 erkek vardı. Vücut kitle indeksi(VKİ) ykrk31 30 kg/m2 11 donör vardı ve bunlardan GFH < 60 ml/dk olanların sayısı 5 idi. Nakil sonrası
takiplerde DM tanılı 2, KAH tanılı 2, HT tanılı 10 donör mevcuttu. Cinsiyet,
VKİ ve takip süresi ile GFH arasında ilişki saptanmadı (p>0.05 tüm parametreler için). Nakil öncesi hipertansif grup (GFH: 53.12 ± 12.08 ml/dk),
normotansif (GFH: 62.68 ± 9.70 ml/dk) gruba göre GFH’da anlamlı azalma
bulunmuştur (p= 0.021). Yaş ile ürik asit korelasyonu pozitif iken (r= 0.362
, p< 0.01), yaş ve ürik asitin GFH ile korelasyonu negatif idi (sırasıyla r=
-0.514 , p< 0.01; r= -0.364 , p< 0.01). Yaş, ürik asit ve tansiyon gruplarının
multivariate regresyon analizini GFH için yaptığımızda sadece yaş bağımsız
değişken çıkmaktadır (p < 0.001).
Sonuç: Literatürde cinsiyet, VKİ, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel durum,
akraba ilişkili nakil gibi faktörlerinde donörde böbrek yetmezliği gelişimini
etkilediği vurgulanmaktadır. Çalışmamızda donör için yaş, ürik asit ve nakil
öncesi HT tanısı olması kronik böbrek yetmezliği gelişimi açısından uzun
dönemde risk oluşturabileceği görülmektedir. Yaş, tek bağımsız değişken
olarak karşımıza çıkmaktadır (p < 0.001).
Anahtar Kelimeler: Böbrek donörü, böbrek nakli, böbrek yetmezliği
SS-14
Kronik Böbrek Hastalığı Evrelerine Göre Dipper ve Non-dipper
Hipertansiyon Paterni
Esra Turan3, Seydahmet Akın3, Yasemin Özgür3, Zeki Aydın5, Zerrin
Bicik4,
3
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları,
İstanbul
4
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İstanbul
5
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Kocaeli
Giriş: Hipertansiyon majör kardiyovasküler risk faktörüdür. Kan basıncı
(KB) artışı ile inme, miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği ve böbrek hastalığına bağlı ölüm arasında güçlü bir ilişki vardır. Hipertansiyonda dipping
paterninin kaybının hedef organ hasarında artış gösterdiği bilinmektedir.
Çalışmamızda evre 1 ve 2 kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda
dipper hipertansiyonu (DHT) ve non-dipper hipertansiyon (NDHT) prevalansını ve ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Evre 1 ve evre 2 KBH tanısı alan toplam 158 hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, fizik muayene bulguları ve laboratuvar sonuçları kaydedildi. Tüm hastalara ambulatuvar KB izlemesi (AKBM) yapıldı.
Bulgu: Toplam 158 hastanın (kadın n: 98) 78’i (% 49) evre 1 KBH, 80’i (%
51) evre 2 KBH grubundaydı. Çalışmamızda, evre 1 ve 2 KBH grubundaki
hipertansif hastalarda DHT ve NDHT prevalansı arasında anlamlı bir fark
gözlenmedi. NDHT oranı % 59.5’tir (94/158 hasta). Kadın hastaların genel popülasyonda ve evre 1 grupta DHT’nin erkek hastalardan daha fazla
olduğu tespit edildi (sırasıyla p = 0.05, p = 0.01). Evre 2 KBH olan hastalar
arasında, NDHT oranı, lipid düşürücü ilaçlar kullanan hastalarda diğerlerine
göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p = 0.04). Evre 2 KBH hasta
grubunda, Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü kullanan hastaların
diğer hastalardan daha fazla NDHT paterni olduğu bulundu (p = 0.02).
Sonuç: Çalışmamızda, evre 1 ve 2 KBH grubundaki hipertansif hastalarda DHT ve NDHT prevalansı arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Kadın

SS-15
Kan Basıncı Profili, Arteriyel stiffness ve Osteoprotegerin İlişkisi
Suat Akgür1, Erhan Bozkurt2, Ayhan Vurmaz3,
1
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad, Nefroloji Bd
2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
3
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Biyokimya Ad
Giriş: Arteriyel sertlik kardiyovasküler mortalite ve morbidite artışıyla
ilişkilidir. Çalışmalar arteriyel sertlikle yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi,
hipertansiyon, diyabet ve sigara arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. İnflamasyonun arteriyel sertlik üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Osteoprotegerin (OPG), kemik resorpsiyonun düzenlenmesinde tanımlanmış olan
tümör nekrotizan faktör (TNF) reseptör ailesinin bir üyesidir. OPG apopitozisi engelleyerek damar endotel sağ kalımını artırmaktadır. Çalışmamızda
kan basıncı profilinin (dipper, non-dipper hipertansiyon) kardiyovasküler
hastalıklar için risk faktörü ve uzun dönem prognoz belirlemede önemli bir
yeri olan arteriel stiffness ve kardiyovasküler hastalıklarda tedaviye cevabı,
prognozu, hastalığın aktivitesini belirleyici bir ölçek olarak öngörülen osteoprotegerinle ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında Afyon
Kocatepe Üniveristesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim
Dalı polikliniklerine başvuran ve hipertansiyon tanı kriterlerine göre HT tanısı almış, yeni tanı konmuş ve ilaç kullanmayan 21’i kadın 15’i erkek olmak
üzere 36 hasta ile kontrol grubu olarak herhangi bir ilaç kullanmayan, sistemik hastalığı olmayan 19’u kadın 15’i erkek olmak üzere 34 sağlıklı birey
alınmıştır. Hastaların ve kontrol gruplarının rutin değerlendirilmesi yapılıp
onamı alındıktan sonra çalışmaya dahil edilmişlerdir.
Bulgu: Bulgularımıza göre 24h’lik ortalama PWV(nabız dalga hızı) hipertansiyon grubunda 7,56 ± 1,32 m/s ve kontrol grubunda 6,90 ± 1,71 m/s saptandı. İki grup arasında 24h’lik ortalama PWV açısından istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu görüldü (p=0,029). OPG düzeyleri hipertansif ve kontrol
grubunda benzer olarak bulundu. Hastaların dipper ve non dipper olarak
karşılaştırılmasında ise 24h’lik ortalama PWV açısından istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olmadığı görüldü. Yapılan korelasyon analizlerinde yaş ve
VKİ artışıyla 24h’lik ortalama PWV arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu
ortaya kondu. Sistolik kan basıncı ve 24h’lik ortalama PWV arasında da
pozitif yönlü bir ilişki olduğu görüldü.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda hipertansiyonun arteriyel sertlik açısından
önemli bir risk faktörü olduğunu ve özellikle sistolik kan basıncı arttıkça
arteriyel sertliğin de arttığını göstermiş olduk. Yapılan diğer çalışmalar ile
paralel olarak yaş arttıkça damar sertliğinin de artış gösterdiğini saptadık.
OPG ile HT ve arteriyel sertlik arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ve bunun
da çalışmaya dahil edilen yeni tanı konmuş HT hastalarının ve kontrol grubunun özelliklerinden kaynaklanabileceğini düşündük. Çalışmamız ışığında
OPG, arteriyel sertlik ve kan basıncı profili arasında yeni çalışmaların geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel sertlik, dipper, non-dipper, PWV(nabız dalga
hızı), Osteoprotegerin, ,

Talo 1

Hipertansiyon ve kontrol gruplarının demografik verilerinin karşılaştırılması
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hastalarda DHT prevalansı her iki grupta da özellikle evre 1 KBH grubunda
erkeklerden anlamlı olarak yüksek saptandı. AKBM yaygınlaştıkça DHT ve
NDHT ayırımı daha iyi yapılabilir. Tedavi protokollerinin buna göre düzenlenmesi ile renal hasar gelişiminin önlenebileceği, en azından geciktirilebileceği inancındayız.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Kronik böbrek hastalığı, Kan basıncı
paterni

Tablo 2

Hipertansiyon ve kontrol gruplarının osteoprotegerin (OPG) değeri açısından
karşılaştırılması

SS-16
Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı Değerlendirmesi
Esmira Sadıkova1, Sultan Özkurt2, Ahmet Uğur Yalçın2,
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad,
Eskişehir
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bd, Eskişehir
Giriş: Hemodiyaliz (HD) hastalarında ağrı sık görülen bir yakınmadır, ancak
çoğu hasta bu açıdan değerlendirilmemekte ve yeteri kadar tedavi edilmemektedir. Bu hastalarda ağrının artmış depresyon ve yaşam kalitesininin
(QOL) bozulması gibi bir takım parametrelerle ilişkili olduğu bildirilmiştir.
Daha önce rezidüel renal fonksiyon (RRF) ile ağrı ilişkisi değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada Türk HD hasta popülasyonunda kronik ağrı sıklığı, tipi,
orjini, şiddeti, ağrının tedavi edilme oranı, ağrı ile QOL ve RRF arasındaki
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Prospektif kesitsel çalışmaya 328 prevelan HD hastası dahil edildi.
Ağrı değerlendirilmesi McGill Pain ağrı anketi, nöropatik ağrının değerlendirilmesi Leeds assesment of neuropathic symptoms and singns (LANSS)
ölçeği, ağrı ile yaşam kalitesinin ilişkisi short form 36 (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirilmiştir.
Bulgu: 328 hastanın 244’de (%74.4) ağrı mevcuttu ve hastaların %61.8’de
ağrı nöropatik karekterdeydi. Ağrısı olan hastaların, ağrısı olmayanlara göre
diyaliz süresi daha uzundu [ 4.00 (2.00-8.00), 3.00 (2.00-4.75),p=0.01].
Ağrısı olan hastaların ortalama ağrı şiddet skoru 67.74±19.8 olup orta
şiddetli karekterdeydi. En sık ağrının alt ekstremite ağrısı olduğu, kadın
cinsiyette ve artan yaşla birlikte ağrının daha fazla görüldüğü, hastaların
sadece %36.4’nın analjezik kullandığı bulundu. Ağrısı olan hastaların yaşam kalitesinin tüm parametreleri istastistiksel olarak anlamlı daha düşük
bulundu. Ağrısı olan hastaların 193’de (%79.1) RRF olmadığı, 51’de (%20
.9) RRF olduğu tesbit edildi, bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001;
0.291 (0.171 – 0.493)). RRF olan hastalarda, olmayanlara göre nöropatik
(22, %14.6) ve nonnöropatik (29, %31.2) ağrı sıklığı daha az tesbit edildi
(p=0.002; 0.376 (0.200 – 0.707)). RRF olmayan hastalarda ağrı sıklığı daha
fazla olup, daha çok nöropatik karekterde idi.
Sonuç: Ağrı, HD hastalarının büyük çoğunluğunda önemli bir sorundur ve
etkili bir şekilde yönetilmemektedir. Hastaların yaşam kalitesini arttırmak
için bakım veren ekibin düzenli olarak ağrı semptomlarını sorgulaması ve
etkin bir şekilde tedavi etmesi gerekmektedir, bu bağlamda RRF düzenli
olarak takip edilmeli ve korunması için çaba sarf edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, hemodiyaliz, rezidüel renal fonksiyon
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Ağrısı olan ve olmayan hastaların demografik ve laboratuvar bulgularının karşılaştırılması
Ağrısı olan hasta
(n=244)

Ağrısı olmayan
hasta (n=84)

p

Yaş(yıl)

66.00 (60.0073.00)

62.00 (53.2568.00)

0.01*

Cins(E/K)

123/121

56/28

0.01**

Diyaliz süresi(yıl)

4.00 (2.00-8.00)

3.00 (2.00-4.75)

0.01*

Kt/V

1.57 (1.48-1.67)

1.60 (1.45-1.67)

0.738*

Hemoglobin (g/dl)

11.30 (10.6211.90)

11.40 (10.3012.20)

0.514*

C-reactive protein (mg/l)

10.65 (4.77-21.60) 16.35 (4.62-24.30) 0.216*

Ferritin(ng/ml)

948.00 (518.001461.75)

914.00 (541.251431.50)

0.806*

Serum albumin(g/dl)

3.90 (3.60-4.10)

4.00 (3.80-4.20)

<0.001*

Parathyroid hormone (pg/ml)

345.00 (223.50513.75)

385.00 (227.25756.00)

0.161*

* Mann Whitney U Test ** Yate’s Chi-Sqaure Test

SS-17
Dirençli Nefrotik Sendromlarda Ofatumumab Deneyimi
Burak Özbaş1, Özant Helvacı1, Ülver Derici1, Selim Turgay Arınsoy1,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: Dirençli Kronik Lenfositik Lösemi/Lenfoma’da kullanılmak üzere geliştirilen bir Anti-CD20 monoklonal antikor olan Ofatumumab’la ilgili olarak
Ritüksimab direnci veya allerjisi öyküsü olan Lupus nefriti, Fokal Segmental
Glomerüloskleroz (FSGS) ve Minimal Değişiklik Hastalığı ile takipli hastalarda kullanıldığında olumlu sonuçlar alındığına dair yayınlar mevcuttur.
Biz bu bildiride benzer endikasyonlarda Ofatumumab tedavisi verdiğimiz
hastalarımızın sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Her ikisi de biyopsi tanılı olan, birisi post-transplant nüks etmiş
Ritüksimab dirençli FSGS, diğeri de Ritüksimab allerji öyküsü olan primer
Membranöz Glomerulonefrit (MGN) tanılarıyla takip ettiğimiz nefrotik düzeyde proteinürisi olan iki hastamıza 700 mg/1,73 m² dozundan 2 hafta
arayla Ofatumumab verildi. Yanıt değerlendirilmesi amacıyla 0, 3 ve 6. ayda
CD19 (+) B lenfosit düzeylerine, böbrek fonksiyon testlerine, 24 saatlik idrarda protein miktarlarına bakılması planlandı. Hastalardan tedavi öncesi
hepatit belirteçleri, EBV/CMV DNA görüldü. Akciğer grafileri muhtemel
enfeksiyonlar açısından incelendi ve profilaktik haftada 3 gün 400/80 mg
ko-trimoksazol verildi.
Bulgu: FSGS ile takipli 41 yaşındaki erkek hastanın tedavi öncesi kan üre
azotu (BUN) 21 mg/dl, serum kreatinin 1,43 mg/dl, glomerüler filtrasyon
hızı (eGFR) 60,4 mL/dk/1.73m², serum albümin düzeyi 2,2 g/dl, 24 saatlik
idrarda protein 8,1 gr ve CD19(+) B-Lenfosit oranı %2,5 geldi. Tedavinin 3.
ayında bakılan BUN 20 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 1,4 mg/dl, eGFR 62
mL/dk/1.73m², serum albümin düzeyi 3 g/dl, 24 saatlik idrarda protein 8,5
gr ve CD19(+) B-Lenfosit oranı %1 geldi. MGN ile takipli olan 19 yaşındaki
erkek hastanın ise tedavi öncesi BUN 38 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 2,48
mg/dl, eGFR 36 mL/dk/1.73m², serum albümin düzeyi 2,6 g/dl, 24 saatlik
idrarda protein 13,6 gr iken, CD19(+) B-Lenfosit oranı %7,5 geldi. 3. ayda
bakılan BUN 37 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 2,41 mg/dl, eGFR 37 mL/
dk/1.73m², serum albümin düzeyi 3,4 g/dl, 24 saatlik idrarda protein 14,1
gr ve CD19(+) B-Lenfosit oranı %1 geldi. Hastalarda infüzyona bağlı herhangi bir allerjik reaksiyon gelişmezken, MGN ile takipli hasta solunum yolu
enfeksiyonu nedeniyle parenteral antibiyotik tedavisi aldı.
Sonuç: Anti-CD20 bazlı tedavilerde yanıt 6.aya kadar gecikebilmekle beraber, bizim hastalarımızda 3.ayın sonunda proteinüride anlamlı azalma henüz görülmemiştir. Olası nedenler olarak ilaç dozunun yetersizliği ve tedavi
öncesi GFR kaybının başlaması gösterilebilir. Ofatumumab’ın daha yüksek
dozda ve henüz GFR kaybının başlamamış olduğu hastalarda uygulanması
durumunda olumlu yanıt alınabilmesi olasıdır.
Anahtar Kelimeler: Ofatumumab, Nefrotik Sendrom
SS-18
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Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Endoskopik Bulguların
Değerlendirilmesi
Mehmet Usta1, Alparslan Ersoy2, Yavuz Ayar1, Şeyda Arık3, Gökhan
Ocakoğlu3, Bilgehan Demir4, Emrullah Düzgün Erdem4, Gültekin Göksel1,
1
Bursa Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Kliniği
3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dalı, Bursa
4
Bursa Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
Giriş: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında antikoagülan
tedavi, kanama kontrolü ve malnütrisyon morbiditeyi ve mortaliteyi etkilemektedir. Kanama odaklarından bir taneside gastrointestinal sistemdir
(GİS). Bu hastaların transplantasyona hazırlanırken GİS taranmalıdır. Çalışmamızda aktif GİS şikayeti olmayan periton diyalizi (PD) ve hemodiyaliz
(HD) tedavisi alan hastaları üst GİS endoskopisi ile değerlendirdik.
Yöntem: Çalışmada 45 PD, 84 HD hastası değerlendirildi. Bunların arasından aktif GİS şikayeti olmayan (kilo kaybı, karın ağrısı, oral alım bozukluğu,
reflü vb), 31 PD, 17 HD hastası değerlendirildi. Bu hastalara üst GİS endoskopi yapıldı, H.pylori tarandı.
Bulgu: HD grubunda medyan yaş PD ye göre daha yüksekti [58 (28-86),
p=0.005]. PD hastalarının %61.3 ünde erozif antral gastrit, HD hastalarının
%94.1’nde kronik gastrit mevcuttu (p<0.001). Gastrit türleri değerlendirildiğinde kronik gastriti olanlarda serum albümin ve fosfor seviyesi daha
düşüktü (sırasıyla 3.89±0.39 g/dL, p=0.044 ve 4.85±1.43, p=0.043). Kronik
gastritli 3 hastada intestinal metaplazi saptanmıştı.
Sonuç: SDBY de GİS bulguları sık saptanabilmektedir. Hastaların beslenmeleri GİS bulgularını etkilemektedir. Malnütrisyonlu hastalarda risk artmaktadır. SDBY hastalarında özellikle renal transplantasyon alıcılarında GİS
mutlaka taranmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, üst gastrointestinal sistem endoskopisi.
SS-19
Kolorektal Kanser Cerrahi Prosedürü ve Post-operatif Renal
Fonksiyon İlişkisi: Retrospektif Çalışma
Merter Gülen1,
1
Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi
Anabilim Dalı
Giriş: Kolorektal kanser cerrahisinde her ne kadar cerrahi tekniklerde ilerleme olsa da post-operatif akut böbrek hasarı halen önemli bir komplikasyondur.
Yöntem: Ocak 2012- Eylül 2018 tarihleri arasında kliniğimizde tanı konulmuş ve açık ve/veya laparaskopik olarak cerrahi yapılan kolorektal karsinom hastaları retrospektif olarak tarandı. Evre 4- 5 ve son dönem böbrek
yetmezliği nedeniyle hemodiyalize alınan veya cerrahi öncesinde akut böbrek hasarı (ABH) saptanan hastalar tarama dışı bırakıldı. Hastaların postoperatif dönemde idrar çıkışları takiplerine yeterli düzeyde ulaşılamaması
nedeniyle, ABH tanımlaması AKIN kreatinin kritelerine göre değerlendirildi.
Bulgu: Çalışmaya alınan toplam 72 hastadan 57 hastaya açık, 15 hastaya
laparoskopik cerrahi uygulandığı görüldü. Hastaların demografik özellikleri
Tablo 1’de sunulmuştur. Tüm çalışma populasyonunda toplam 9 (%12.5)
hastada ABH geliştiği ve bu hastaların tamamınında açık cerrahi geçiren
grupta olduğu görüldü. Laparoskopik cerrahi yapılan hiç bir hastada AKIN
kriterlerine göre ABH saptanmadı. ABH gelişimine katkı sağlayan diğer faktörler regresyon analizi ile incelendiğinde yaş ve hipertansiyonun anlamlı,
diabetes mellitus’ un da anlamlılığa yakın etkisi olduğu görüldü (Tablo 2).
Sonuç: Her ne kadar laparotomik cerrahi uygulanan hastalarımız daha yaşlı,
daha fazla diyabetes mellitus ve hipertansiyon özgeçmişine sahip olsa da,
bizim çalışmamızda laparoskopik cerrahi sonrası ABH gelişiminin olmaması kapalı tekniklerin cerrahi olarak uygun hasta populasyonunda renal
sonuçlar açısından daha avantajlı olduğu görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, akut böbrek hasarı

Tablo 1: Post-operatif Akut Böbrek Hasarını Etkileyen Diğer Faktörler
11.6 ±26.9

1.9 ±27.9

-7 ±21.9
0

Post-op AKI gelişimi (n,%)

9 (%12.5)

9 (%100)

Preop Albumin(g/dL,
median,IQR)

3.7 (3.0, 4.3)

3.6 (3.0, 4.1) 3.8 (2.3,
4.3)

Beta (Güven Aralığı)

P değeri

Yaş

1.08 (1.01, 1.14)

0.01

Diabetes Mellitus

3.7 (0.38, 6.37)

0.07

Hipertansiyon

30 .7 (3.5, 268)

0.002

Pre-op eGFR

0.99 (0.96, 1.02)

0.66

<0.01
<0.001
0.73

Post-operatif Akut Böbrek Hasarını Etkileyen Diğer Faktörler

Tablo 1

Tablo 2: Çalışma Populasyonunun Klinik Özellikleri

Yaş (yıl)

Tüm popülasyon
(n=72)

Açık (n= 57)

59 (50, 67)

61 (54, 74)

Kapalı (n =15) P değeri
51(40, 60)

0.008

Cinsiyet (n, %) Kadın Erkek 39 (%54.1) 33
(%45.9 )

29 (%50.8 ) 28 10 (%66.6) 5 0.38
(%49.2)
(%33.4)

Diabetes Mellitus (n, %)

15 (%20.8)

14 (93.3%)

1 (%6.7)

<0.05

Hipertansiyon

21 (%29.1)

19 (%9.5 )

2 (%90.5)

0.20

Preop BUN (mg/dL,
median, IQR)

13 (11, 18)

14 (11, 20)

12 (11, 14)

0.04

Preop eGFR (ml/dk/1.73
m2, median , IQR)

85 (68, 103)

83 (66, 101)

103 (82, 112) 0.04

Preop Kreatinin (mg/dL,
median, IQR)

0.8 (0.7, 1,05)

Postop Kreatinin (mg/dL,
median, IQR)

0.85 (0.70, 1.09)
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Kreatinin değişim oranı
(%, median ,IQR)

Çalışma grubunda 29 hasta antihipertansif ilaç kullanmaktaydı. Antihipertansif kullanan hastaların bazal ve birinci yıl kan basınçları kullanmayanlara
göre yüksek olmakla birlikte, kan basınçları normal sınırlar içerisinde saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada, renal transplant alıcılarında ofis KB ölçümlerinin
KV olay gelişimi ya da greft kaybı üzerine bir etkisi olmadığı saptanmıştır.
AKBÖ günümüzde altın standart olmakla birlikte bizim çalışmamızda ev ölçümlerinin renal transplant hastalarında sonlanım noktalarını belirlemede
daha etkili olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: böbrek transplantasyonu, greft kaybı, hipertansiyon,
kardiyovasküler olay

0.88 (0.69,
1.07)

0.74 (0.60,
0.80)

0.01

0.9 (0.7, 1.2)

0.7 (0.5, 0.9) 0.01

Çalışma Populasyonunun Klinik Özellikleri

SS-20
Renal Transplant Hastalarında Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri
Ve Prognostik Önemi-5 Yıl Takip Sonuçları
Zeynep Kendi Çelebi1, Şule Şengül1,
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Renal transplant alıcılarında kardiyovasküler(KV) mortallite diyaliz
hastalarına göre azalmakla beraber yine de hasta kaybının en önemli sebeplerindendir. Bu çalışmada amacımız, 1 yıl ara ile farklı KB ölçüm yöntemlerini kullanarak hastalarda meydana gelen arteryel sertlik ve ekokardiyografik
ölçümlerdeki değişiklikleri değerlendirerek KV sonlanım noktaları ve greft
kaybına etkisini belirlemekti.
Yöntem: Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon
Ünitesi’nde takipli, renal transplantasyon üzerinden en az 6 ay geçmiş,
idame dozda üçlü immunsupresif ilaç kullanan hastalar alındı. Hastaların
çalışma başlangıcında ve 1. yılda ofis, ev ve ambulatuar ölçümleri (AKBÖ)
yapıldı. Eş zamanlı nabız dalga hızı(NDH) ve ekokardiyografi ölçümleri
yapıldı. Yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı ve biyokimyasal parametreler(Glukoz,
BUN, kreatinin, elektrolitler, lipid profili, spot idrar protein/kreatinin oranı,
hemoglobin, GFH) değerlendirildi. Ofis kan basıncı ölçümleri 140/90 mmHg
ve üzerinde olan hastalara antihipertansif tedavi başlandı. Takipte hastalar
KV olay gelişimi ve greft kaybı açısından sorgulandı.
Bulgu: Çalışmaya 24 erkek, 24 kadın, toplam 48 hasta alındı. Hastaların
33’ü canlı, 15’i kadaverik donörden nakil olmuştu. Ortalama yaş 45±11 yıl,
ortalama posttransplant takip süresi 114±57 ay saptandı. Takipte 5. yılda
10 hastada kv olay gelişirken,6 greft kaybı ve 3 hasta kaybı gözlendi. 3 hastada NSTEMI, 1 hastada koroner arter bypass operasyonu, 2 hastada atrial
fibrilasyon, 1 hastada torasik aort anevrizması, 1 hastada iskemik SVO, 2
hastada ani kardiyak ölüm, 1 hastada posttransplant lenfoproliferatif hastalık ve buna bağlı ölüm gerçekleşti. 1 hastada antikor aracılı rejeksiyon, 2
hastada ise kronik allograft nefropatiye bağlı greft kaybı gözlendi. KV olay
gelişimi ve greft kaybı ile ilişkili faktörler Tablo 1’de verildi. Nakil öncesi
dönemde diabetes mellitus ya da hipertansiyon varlığı KV olay gelişimi ile
ilişkili bulundu (pdm=0,001, pht=0,011). Hasta kaybı ile greft kaybı arasında pozitif korelasyon saptandı(p<0,001, r=0,683). Ndh ve ekokardiyografik
parametrelerle, greft kaybı ya da kv olay gelişimi arasında ilişki saptanmadı.

KARDİYOVASKÜLER OLAY

B

p

Hazard ratio

%95 CI

Ev gece DKB 1.yıl

-0,097

0,045

0,908

0,825-0,998

Ev ort DKB bazal

0,153

0,004

1,166

1,050-1,294

Kreatinin (mg/dl) bazal

4,23

0,021

69,010

1,881-2532,091

GREFT KAYBI

Kardiyovasküler olay gelişimi ve greft kaybı için cox regresyon analizi sonuçları
Tablo 2:
KV olay gelişimi

KV olay var (n=10)

KV olay yok (n=38)

p

LDL kol (mg/dl)

83±25

108±35

0,048

Pretx dm(n,+/-)

6/4

37/1

0,001

Pretx hl (n, +/-)

6/4

35/3

0,011

Amb ort dkb 1.yıl

75.86±3,22

83,08±8,91

0,022

Ev ort dkb 1.yıl

76,38±7,48

81,79±7,88

0,059

Amb gece dkb 1.yıl

73,07 ±4,74

81,15±9,23

0,015

Ev gece dkb 1.yıl

75,33±7,85

81,47±7,43

0,027

Periferik dkb 1.yıl

77,3±5,88

85,35±10,67

0,027

Aort dkb 1.yıl

77,8±6,32

86,43±10,63

0,019

Greft kaybı

Greft kaybı var (n=6)

Greft kaybı yok (n=42)

p

Crp (mg/dl)

0,3±0,53

4,59±5,41

0,005

Ev ort dkb bazal

89,19±11,94

80,56±7,02

0,015

Ev gündüz dkb bazal

87,89±5,36

80,38±6,95

0,015

Ev gece dkb bazal

90,5±18,83

80,74±7,80

0,027

Kreatinin bazal (mg/
dl)

1,43±0,42

1,04±0,26

0,003

HGFH (CKD-EPI) bazal 53,33±17,95

79,24±21,82

0,010

Kreatinin 1. Yıl (mg/
dl)

1,51±0,59

1,05±0,31

0,005

Idrar proteini 1.yıl
(g/24 sa)

0,886±0,92

0,200±0,31

0,018

KV olay gelişimi ve greft kaybına etkisi olan değişkenler

SS-21
D Vitamini ve Parathormon Düzeyleri ile Preeklampsi Riski
Arasindaki İlişki
Elçin Erdoğan Yücel1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Bölümü, İzmir
Giriş: Literatürde D vitamini/parathormon düzeyi ile preeklampsi/eklampsi
arasında ilişki net olarak ortaya konulamamıştır. Preeklampsi olguları ile
sağlıklı gebeler arasında parathormon ve D vitamini düzeyleri arasındaki
farklılıkları saptamak, erken tanı ve tedavi için önemini belirlemektir.
Yöntem: Şubat 2018 ile Eylül 2018 tarihleri arasında kliniğimize başvuran
53 hafif preeklampsi 21 ağır preeklampsi olgusu çalışmaya dahil edildi. 20
hafta ve üzerinde, kronik bir hastalığı, düşük öyküsü olmayan 110 sağlıklı gebe kontrol grubu olarak alındı. Kronik hipertansiyonu olanlar, vücut
kitle indeksi 30 üstü olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Altı saat ara ile en
az iki kez ölçülen sistolik kan basıncı 140 mmHg, diastolik kan basıncı 90
mmHg’nın üzerinde olan, 24 saatlik idrarda 300 mg ve üzerinde proteinürisi
olan gebeler hafif preeklampsi grubuna dahil edildi. Kan basıncının 160/110
mmHg’nin üzerinde olan, oligüri (24 saatte 400 ml’den az), baş ağrısı, gör33
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me bozukluğu, epigastrik ve sağ üst kadranda ağrı, pulmoner ödem ve siyanoz, 3 gr/24 saat veya spot idrar örneğinde 3+’ten fazla proteinürisi olan,
trombositopenisi (<100.000/mm3) olan, karaciğer fonksiyon testleri bozuk
olan hastalar ağır preeklampsi grubuna dahil edildi.
Bulgu: Bütün gruplarda D vitamini düzeyinin normalin altında olduğunu
saptadık (<20 ng/ml). Kontrol grubuyla hafif ve ağır preeklempsi grupları
arasında yaş açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptandı. Parathormon
düzeyi ve D vitamini düzeyi açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Gruplar arasında D vitamini ve parathormon düzeyleri ile preeklampsi
varlığı ve ciddiyeti arasında anlamlı bir ilişki saptamadık.
Sonuç: Gebelikte plasenta ve renal 1,25(OH)2 D3 yapımında artış olur,
parathormon düzeyi düşer, PTHrP (parathormon related peptid) artar.
25(OH)-D vitaminin düzeyinin 10ng/ml altına düşmesi durumunda preeklampsi sıklığının arttığını belirten yayınların yanında, preeklampsi ve normotansif hasta gruplarında vitamin D ve parathormon düzeyleri arasında
fark saptamamış yayınlar da mevcuttur. Biz çalışmamızda D vitamini ve
parathormon düzeyleri ile preeklampsi varlığı ve ciddiyeti arasında anlamlı
bir ilişki saptamadık. Bu konuda daha geniş hasta grupları ile çok merkezli
çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: preeklampsi, paratiroid hormon, D vitamini
Grupların Karşılaştırılması

Sonuç: Akut RRT ihtiyacı olan grubun yaş ortalaması daha yüksek olup
bu grupta diyabet ve hipertansiyon 2 kat fazla olarak saptandı. Bu durum
ileri yaş ve renal fonksiyonları etkileyen altta yatan kronik hastalık varlığının
RRT açısından birer risk faktörü olduğunu göstermektedir. Ayrıca hastalarda hipotansiyonu işaret eden septik şok ve vazopressör ihtiyacının RRT
yapılan grupta yaklaşık olarak 1,5 kat fazla görülmesi de RRT ihtiyacını
azaltmak açısından hastaların renal perfüzyonunun öncelikli olarak sağlanmasının önemini doğrulamaktadır. MV ihtiyacının RRT grubunda yaklaşık
1,5 kat fazla olması, hem çalışmamızda en sık RRT sebebi olarak bulunan
hipervolemi hem de hastalarımızın yaklaşık yarısında bulunan septik şok
sebebi ile gelişen çoklu organ yetmezliğinin bir sonucu olabilir. Ancak MV
nedeni ile daha fazla bozulabilen renal perfüzyon da akut RRT ihtiyacına
katkıda bulunmuş olabilir. Akut RRT ihtiyacı olan grupta beklenildiği üzere
APACHE II skoru daha yüksektir. Çalışmamızda akut RRT ihtiyacı gelişen
hastalarda mortalite yaklaşık 2 kat yüksek bulunmuştur. Renal fonksiyonlar
YB hastalarında perfüzyonu en iyi ve en hızlı şekilde sağlamaya çalışılarak
korunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği, yoğun bakım, renal replasman tedavisi, risk faktörleri
Tablo 1. Genel grup özellikleri ve RRT yapılan ve normal renal fonksiyonlu hasta gruplarının sosyo-demografik ve klinik özellikler açısından karşılaştırılması.

Tablo 1:
Değişkenler

Kontrol grubu Hafif preeklempsi Ağır preeklempsi p
(n=110)
(n=53)
(n=21)
değeri

Yaş

23 (18-42)

29 (27-41)

32 (28-42)

<0.05

Parathormon düzeyi (ng/l) 43,8 (2261,5)

46,3 (24-53,5)

45,5 (24-59,2)

0.803

25 OD vitamin D düzeyi
(ng/ml)
şiddetli eksik(<5)

12 (%10,9)

12 (%22,6)

2 (%9,5)

0.126

Orta derecede eksik
(5-10)

26 (%23,6)

13 (%24,5)

5 (%23,8)

0.685

Hafif eksik (11-20)

34 (%30,9)

12 (%22,6)

6 (%28,7)

0.754

Normal >20

38 (%34,5)

16 (%30,1)

8 (%38,9)

0.520

SS-22
Yoğun Bakım Hastalarında Renal Replasman Tedavisi ve Risk
Faktörleri
Seher Kır1, Murat Balkoca1,
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Samsun
Giriş: Akut böbrek yetmezliği (ABY) yoğun bakım (YB) hastalarında sık görülür ve yüksek mortaliteye neden olabildiği bildirilmiştir. Çalışmaya alınan
hasta gruplarının genel özelliklerine göre ABY görülme sıklığı, renal replasman tedavisi (RRT) ihtiyacı ve mortalite oranları farklılık göstermektedir. Bu
çalışmada medikal YB hastalarında renal fonksiyonları, RRT ihtiyacını ve
olası risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışma, 2017-2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları YB Ünitesi’nde 48 saatten daha uzun süre takip edilen 622
hastayı içermektedir.
Bulgu: Hastaların yaş ortancası 68 (21) olup %43,2’si kadınlardan oluşmaktaydı (Tablo 1). Toplam 622 hastanın %23,6’sı KBY tanılı olup ancak
%23,5 hastada renal fonksiyonlar yatış süresince normal olarak seyretmiştir. Hastaların %8,5’i kronik RRT alırken %41,8’inde akut RRT ihtiyacı
gelişmiştir. Akut RRT yapılan hastalarda en sık hemodiyaliz endikasyonu
hipervolemi (%81,9) olarak bulunmuştur (Tablo 3). Hastaların YB’da yatışı
süresince ölçülen renal fonksiyonları değerlendirilmiş olup akut RRT ihtiyacı olan ve olmayan (normal renal fonksiyonlu) hasta gruplarının sosyodemografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında
cinsiyet, malign hastalık ve YB’da yatış günü açısından fark saptanmazken
yaş, diyabet, hipertansiyon, septik şok, mortalite, APACHE II skoru, mekanik ventilatör (MV) ve vazopressör ihtiyacı akut RRT yapılan grupta anlamlı
olarak daha fazla saptandı.
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Tablo 2. Hastaların Renal Fonksiyon Durumu.

Tablo 3. Hastaların akut başlangıçlı renal replasman tedavi endikasyonları.

SS-23
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kan Basıncının Aritmik
Parametreler Üzerine Etkisi
Zafer Yalım1, Sümeyra Alan Yalım1,
1
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
Giriş: Hemodiyaliz, son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda (KBY), renal replasman tedavisinin en yaygın tedavi seçeneğidir. Ani kardiyak ölüm

Table-1: Çalışmaya alınan bireylerin demografif değişkenlikleri ve labaratuvar
sonuçları
Hipotansif-HD
n=18

Normotansif-HD Kontrol
n=15
n=17

P değeri

Yaş, yıl

57±8,90

58,63±10,77

54,84±18,34

=0,785

Cinsiyet Erkek/Kadın

9/9

10/5

5/12

>0,05

Koroner arter Hastalığ Var/
Yok

5/12

10/8

6/11

>0,05

Diabetes mellitus, Var/Yok

7/8

8/10

5/12

>0,05

Kreatinin, mg/dl*

7,34±3,49

8,35±1,71

0,77±0,21

<0,001

Potasyum, mEq/lt

5,05±1,10

5,27±0,66

4,67±0,39

>0,05

Sodyum, mEq/lt**

137,60±2,79

137,54±2,76

139,14±2,44

<0,05

Kasiyum, mEq/lt

8,70±0,57

8,82±0,98

8,92±0,71

>0,05

Sol ventrikül hipertrofisi
Var/Yok

10/8

9/6

9/8

>0,05

Diyaliz öncesi Sistlik KB.
mmhg

87,80±7

126,05±17,12

-

<0,001

Diyaliz öncesi Diyastolik KB. 61,2±5,57
mmhg

80,26±11,72

-

<0,001

Diyaliz sonrası Sistolik KB.
mmhg

84,60±9,85

109,63±15,76

-

<0,001

Diyaliz sonrası Diyastolik
KB. mmhg

55,70±7,61

67,72±10,37

-

<0,001

Average heart rate

77,9±6,93

80,09±11,54

72,89±8,91

=0,111

Number of VES

907,60±682,57

198,45±146,41

69,05(0-418)

<0,001

ABPM-daily, sistlik KB.

101,88±53

119±15,47

128,31±31,58

<0,001

ABPM-daily, diyastolik KB.

64,18±9,06

78,63±9,88

82,68±14,14

<0,001

ABPM-night, sistolik KB.

99,47±14,50

101,27±13,63

108,84±17,42

=0,246

ABPM-night, diyastolik KB.

65,34±8,74

67,27±7,32

71,68±12,74

=0,272

ABPM-24-h, sistolik KB.

100,03±13,42

110,09±13,42

118,26±16,79

<0,05

ABPM-24-h, diyastolik KB.

64,80±8,62

73,36±12

77,84±13,30

<0,05

HD; hemodiyaliz, KB; kan basıncı, VES; ventriküler extra-systol ABPM; ambulatory blood pressure monitoring, * Tüm gruplar arasında farklılıklar var, ** Farklılıkla yalnızca Hipotansif-HD ile Kontrol grubu ve Normotansif-HD’ye ile Kontrol
grubu arasındadır.
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hemodiyaliz popülasyonunda kısa ve uzun dönemde ana ölüm nedenidir ve
ayrıca hemodiyaliz hastalarının ani kardiyak ölümünde aritminin ana promotor faktör olduğu varsayılmaktadır. Hemodiyaliz hastalarının eşlik eden
hastalıklara bağlı olarak kardiyak ölüm için birçok risk faktörüne sahiptirler. Hemodiyaliz hastalarında kardiyak nedenli ölüme yol açabilecek her
bir faktörü belirlemek zorunludur ve kanıtlanmış veriler ışığında, aritminin
önlenmesi veya en azından aritminin tedavisine çalışılması HD hastalarının
hayatta kalma süresini uzatabilir. Diyaliz hastalarının bir kısmı diyaliz öncesi
ve sonrası hipotansif ataklar yaşarken diğer bir kısmında ise bu semptomlar daha nadir gözlenmektedir. Bizde bu çalışmamızda hipotansif atakların
ventriküler aritmilerle ilişkisi olup olmadığını araştırmak istedik.
Yöntem: Çalışmaya 56 birey; 22 sık hipotansiyon epizodları yaşayan KBY
hastası ve 15 hemodiyaliz tedavisi alan normotansif KBY hastası ve 19
sağlıklı birey alındı. Çalışmaya alınan bireylere 24 saatlik bir Holter ritim
ve Ambulatuar kan basıncı takip cihazı (ABPM) takıldı. Muhtemel aritmiyi
tespit etmek amacıyla diyaliz ncesi ve sonrrası dönemler dahil edildi. 24
saatlik Holter ritim takibinin yetersiz kayıtları nedeniyle hipotansiyon grubundaki dört hasta ve kontrol grubundaki iki hasta çalışma dışı bırakıldı.
Tüm katılımcılardan yerel etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş onam formu
alındı. Verilerin analizinde S.P.S.S. versiyon 23.0 istatistik paket programı
kullanıldı ve P <0,05 anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgu: Hasta ve kontrol grubunun demografik ve laboratuvar sonuçları
tablo-1’de verildi. 24 saatlik ABPM çalışmalarında sıklıkla hipotansif atak
geçiren hastalar normotansif olarak tespit edildi. Ayrıca, hipotansif grupun
çoğunukla non-dipper olduğu izlendi. Hem hipotansif hem de normotansif
hemodiyaliz hastalarında sağlıklı bireylerle karşlaştırıldığında, VES sayıları
düşük kan basıncı ile güçlü bir ilişki izlendi. Diyaliz sırasındaki kan basıncı
değişiklikleri (diyaliz öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik kan basıncı)
hem hipotansif hem de normotansif HD hastalarında anlamlı olarak farklıydı
(p <0,001).
Sonuç: KBY hastalarında hem diyaliz sırasında hem de diyaliz sonrası dönemlerde hipotansif ataklar ciddi ventriküler aritmi ve kötü prognozun bir
işareti olabilir. Bu hastalar hemodiyaliz seansını büyük miktarda ultrafiltrasyon hacmiyle tolere edebilir, ancak bu hastaların yaşam sürelerinin artması
için derin bir kardiyolojik değerlendirme zorunludur.
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Hipertansiyon, Hipotansiyon

SS-24
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom: Ekulizumab Tedavisine Ait Tek
Merkez Sonuçları
Kübra Durmuş Demirel1, Emre Yaşar2, Hacı Hasan Yeter2, Galip Güz2,
Ülver Boztepe Derici2,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS) kompleman sisteminin
hatalı aktifleşmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Etyolojisinde ilaç, gebelik,
enfeksiyon, otoimmünite, trasplantasyon, metabolik tablo ile ilişkili edinsel
faktörler ve genetik faktörler yer almaktadır. Tedavide son on yıla kadar
altın standart plazmaferezken (PEX) ekulizumab da tedavide yerini almaya
başlamıştır.
Yöntem: Bu olgu serisinde 2015-2019 yılları arasında aHÜS’le hastanemizde takipli, ekulizumab tedavisi alan 8 hasta incelenmiştir.
Bulgu: Bu vaka serimizde incelenen sekiz olgunun biri c3 glomerulopati,
ikisi ilaç, üçü gebelik ilişkili ve ikisi idiopatik aHÜS’tü. Birinci olgumuz c3
glomerulopati tanılı, ön planda siklosporin ilişkili olduğu düşünülen ancak
c3 glomerulopatiye bağlı aHÜS dışlanamayan hastaydı. Görme kaybı, renal
ve hematolojik tutulum mevcuttu. Halen kronik böbrek hastası(KBH) olarak
izleniyor. İkinci olgumuz FSGS tanılı, siklosporin ilişkili hematolojik ve renal
tutulumu mevcut olan hastaydı. Aynı dönemde başlanmış olan hemodiyalizine rutin devam ediyor. İzlemde ekulizumab tedavisi kesildi ve ataksız
izleniyor. Üçüncü olgumuz FSGS tanılı, siklosporin ilişkili aHÜS’lü hastaydı.
Hematolojik ve renal tutulumu mevcut olan hastanın PEX döneminde başlamış olan hemodiyaliz ihtiyacı devam ediyor. Gebelik ilişkili üç olgumuzun
tamamında hematolojik ve renal, birinde nörolojik tutulum görüldü. İki hastanın tanı anında HD ihtiyacı mevcuttu. Bunlardan biri şu an evre 3 KBH
iken diğerinin HD ihtiyacı devam etmektedir. İki olgu idiopatik aHÜS’tü. Hematolojik ve renal tutulumları bulunurken sadece birinde nörolojik tutulum
mevcuttu. Başlangıçta HD ihtiyacı olan iki hastanın yalnızca biri evre 4 KBH
olmakla birlikte diğer hastanın kreatinini normal aralığa geriledi. Olgularımızda ADAMTS-13 aktivitesi %5’in üzerinde izlendi.
Sonuç: aHÜS tedavisinde ekulizumab yeni bir alternatif ajan olarak görülmektedir. Gebelik ilişkili aHÜS gelişen 3 hastanın 2 sinde renal remisyon
izlendi. İlaç ilişkili olgularımızdaysa hematolojik remisyon izlenirken renal
remisyon görülmedi. İkinci olgumuzda ekulizumab kesildikten sonra da
hematolojik remisyonun devam etmesi, ekulizumabın ilaç ilişkili aHÜS’te
etkinliği konusunda soru işaretlerine yol açmaktadır. Birinci olguda aHÜS’e
neden olabilecek ilaç kullanım öyküsü olmakla birlikte c3 glomerulopatinin
aHÜS’le ilişkili olabileceği düşünüldü. c3 glomerulopatili olgumuzun hematolojik remisyonu beşinci ayda sağlanırken renal fonksiyonlarında progresyon görüldü. Halen evre 4-5 KBH olarak izleniyor Sonuç olarak, gebelik
ilişkili aHÜS’te ekulizumabın faydalı olduğu görülürken, ilaç ilişkili aHÜS’te
etkinliği tartışmalıdır. C3 glomerupatisi olan hastalarda aHÜS geliştiğinde
ekulizumabın etkinliği hematolojik remisyon için önemliyken böbrek fonksiyonlarının korunmasındaki etkinliği sınırlı gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atipik hemolitik üremik sendrom, ekulizumab
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Tablo 1. Olguların izlemde laboratuvar değerleri

Grafik 1. Kreatin değerleri

Grafik 2. LDH değerleri

Grafik 3. Proteinüri değerleri

Grafik 4. Haptoglobulin değerleri
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SS-25
Böbrek Nakilli Hastalarda İmminsupresif Tedavinin BK Virüs Seyrine
Etkisi
Gülay Yılmaz1, Volkan Polatkan1, Ebru Özdemir1, Türker Ertürk1, İbrahim
Berber1, Ülkem Çakır1,
1
Acıbadem İnternational Hastanesi, Organ Nakli, İstanbul
2
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Organ Nakli, İstanbul
Giriş: Erişkin popülasyonda seroprevalansı % 90’ a kadar ulaşan BK virüs,
Poliyoma Virüs ailesindendir. Bu virüsle genellikle yaşamın erken dönemlerinde karşılaşılır ve bağışıklık kazanılır. Sürekli immünsupresif tedavi altında olan böbrek nakilli hastaların % 10’ unda immünitenin gereğinden fazla
zayıflaması nedeniyle BK virüs tekrar aktifleşebilir ve greft kaybına kadar
ilerleyecek bir hasara yol açabilir. Hastaların BK virüs açısından düzenli izlemi erken tanıya ve dolayısıyla gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır.
Çalışmamızda böbrek nakilli hasta grubumuzda BK virüs saptandığında,
immünsupresif tedavide yaptığımız değişikliklerin virüs titreleri ve greft
fonksiyonları üzerine olan etkilerini araştırdık.
Yöntem: Çalışmamıza merkezimizde böbrek nakli yapılan, 18-69
yaş arası 370 hasta dahil edildi. Standart üçlü immünsupresif tedavi
(takrolimus+mikofenoloik asit+prednizolon) uygulanan hastaların 43’ ünde
(% 11.6) BK virüs tespit edildi. Bu hastaların demografik özellikleri, ilk 24
aydaki BK virüs titreleri, serum kreatinin ve takrolimus seviyeleri düzenli aralıklarla ölçüldü. Hastalar değişen immünsupresif tedavi protokolüne
göre üç gruba ayrıldı. Grup I (Takrolimus+Everolimus+Prednizolon): 19,
Grup II (Everolimus+Prednizolon): 14, Grup III (Takrolimus+Prednizolon):
10 hasta içeriyordu. Her 3 gruptaki hastaların BK virüs titreleri ve greft fonksiyonları birbirleri ile karşılaştırıldı.
Bulgu: Çalışmaya dahil edilen 31 (% 72.1) erkek, 12 (% 27.9’u) kadın hastanın yaş ortalaması 45.3 yıl, BK virüs saptandığındaki ortalama nakil süresi
16.3 aydı. İzlemde takrolimus seviyesinin (14.1 ng/ml) ilk 3 ayda en yüksek
olduğu, BK virüs titresinin (1.1x10ykrk11 kopya/ml) ise en çok 7-9. aylarda
pik yaptığı görüldü. BK virüs pozitifliğinin saptanma tarihi ile onu izleyen
iki ay içinde yükselen kreatinin değerleri ilişkili bulundu (p=0.02, p=0.008,
p=0.05, p=0.002 6, 9, 12 ve 24. aylarda sırasıyla) . İmmünsupresif tedavi
protokolünde yapılan değişikliklere bağlı olarak her 3 grupta da BK virüs
titrelerinde anlamlı düşme gözlendi (p=0.005, p=0.003, p=0.028, Grup I,
II, III sırasıyla).
Sonuç: BK virüsün posttransplant ilk aylardan itibaren takibinin yapılmasını
ve pozitifliği saptandığında Mikofenoleik Asit içeren immünsupresif tedavinin kesilmesini desteklemektedir. Bu şekilde immünsupresyonun azaltılması BK virüs titrelerinde anlamlı düşmeye neden olmuştur. Ancak tedaviye
Everolimus’ un eklenmesi ek bir düzelme sağlamamıştır. Daha fazla sayıda
hastanın, daha uzun süre takibi, immünsupresif ilaç gruplarının olası farklı
etkilerinin ortaya konulmasını sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, immünsüpresyon, BK virüs
SS-26
Türkiye’de Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları
Hamad Dheir1, Özkan Güngör2, Ebru Gök Oğuz3, Necmi Eren4, Orçun
Altınören2, Erhan Tatar5, Sena Ulu6, Gökhan Atılgan3, Süleyman
Karaköse7, İbrahim Günay7, Eray Eroğlu8, Ruya Mutluay9, İlter
Bozacı5, Alper Alp10,Hakan Akdam11, Meltem Seziş Demirci12, Zeki
Soypaçacı13, Özger Akarsu1, Saime Paydaş14, Zafer Ercan15, Ekrem
Kara16, Cevat Topal17, Hakan Yavaş18, Nihan Tekkarışmaz19, Kenan
Turgutalp20, Can Hüzmeli21, Ayça İnci22,Güner Karaveli Gürsoy23, Ayşe
Jini Güneş24, Bülent Hüddam25, Ender Hür26, Abdülmecit Yıldız27, Garip
Bekfilavioğlu28, Tuncay Şahutoğlu29, Mehmet Tuncay30, Simge Bardak31,
Serkan Bakırdöğen32, Zülfikar Yılmaz33,Emrah Günay34, Onur Tunca35,
Sinan Kazan6, İrem Pembegül36, Hazen Sarıtaş37, Can Sevinç38, Hakan
Kaptanoğulları39, Sibel Gökçay Bek4, İlhan Kurultak40, Ali Değirmenci41,
Tamer Şakacı42, İlhan Kılıç43, Zeki Aydın44,Hülya Çolak10, Erkan
Dervişoğlu4, Savaş Sipahi1, Ülver Derici45,
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Nefroloji BD
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi-Nefroloji BD

4

seans sayısı arttırılan hasta oranı %73.2 idi. Gebelik boyunca HD seansı
arttırımı ile hastaların gebelik seyri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde
gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptandı(p<0.001).
(Tablo-2). Abortus bildirilen hasta grubunda; HD seans sayısı arttırılanların
%39,5’inde abortus saptanırken, seans sayısı arttırılmayanların %77,8’inde
abortus saptanmıştı (p<0.001). Ölü doğum bildirilen hasta grubunda;HD
seans sayısı arttırılanların %8,1’inde ölü doğum gelişirken, seans sayısı arttırılmayanların %11,1’inde ölü doğum gelişmişti (p= 0.479). Canlı doğum
bildirilen hasta grubunda ise; HD seans sayısı arttırılanların %52,3’ünde
canlı doğum gerçekleşirken, seans sayısı arttırılmayanların %11,1’inde
canlı doğum gerçekleşmişti(p<0.001). HD seansı artışı ile gebelik seyri arasındaki ilişki Resim-1’de gösterilmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda, ilk defa Türkiye’de prevalan HD hastalarında gebelik
sonuçları incelenmiştir. Diyaliz hastalarında HD seansı sayısının artırımının
hem fetal hem de maternalkomplikasyonları azaltacağı ve dolayısıyla başarılı canlı doğum oranlarını arttıracağı kanatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, Hemodiyaliz, Gebelik
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Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Nefroloji Kliniği
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Nefroloji BD
5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma HastanesiNefroloji Kliniği
6
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Nefroloji BD
7
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
8
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
9
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
10
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Devlet Hastanesi
11
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
12
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
13
İzmir Katip Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
14
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
15
Bartın Devlet Hastanesi
16
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
17
Özel Trabzon Medicalpark Hastanesi
18
Tokat Devlet Hastanesi
19
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi
20
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
21
Hatay Devlet Hastanesi
22
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
23
Osmaniye Devlet Hastanesi
24
Mersin Devlet Hastanesi
25
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
26
Manisa Merkezefendi Devler Hastanesi
27
Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi
28
Adıyaman Eğitimvearaştırma Hastanesi
29
Şanlıurfa M.akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
30
Gaziantep Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31
Batman Bölge Devlet Hastanesi
32
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
33
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
34
Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
35
Mardin Devlet Hastanesi
36
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
37
Siirt Devlet Hastanesi
38
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
39
Biruni Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu
40
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
41
Çanakkale Devlet Hastanesi
42
Tekirdağ Devlet Hastanesi
43
Kırklareli Devlet Hastanesi
44
Darıca Farabi Devlet Hastanesi
45
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Kronik hemodiyaliz (HD) programında olan kadın hastaların gebe kalma olasılığı normal popülasyona göre çok daha düşüktür. Ayrıca, normal
böbrek fonksiyonuna sahip kadınlara kıyasla komplike bir hamilelik olasılığı
daha yüksektir. HD’de doğurganlık çağındaki kadınlar arasında bildirilen
gebelik sıklığı %0,3-%2,2/yıl arasında değişmektedir. Ayrıca canlı doğum
ile sonuçlanma olasılığı %40-86 arasında bildirilmektedir. Bu çalışmanın
amacı Türkiye’de HD’e giren kadın hastalardaki gebelik ve sonuçlarını incelemektir.
Yöntem: Türkiye genelinde 31.01.2019 tarihine kadar gebelik öyküsü bildirilen HD programındaki kadın hastalar retrospektif olarak incelendi. Ülkemiz
genelindeki 7 ayrı bölgedeki nefrologlarla iletişim kurularak gebe kalmış kadın HD hastalarının bilgilerine ulaşıldı. Hastaların yaşı, HD süresi, primer
hastalığı, gebeliğin abortus, ölü doğum veya canlı doğum ile sonuçlanıp
sonuçlanmadığı, gebeliği öğrendikten sonra HD süresi uzatılıp uzatılmadığı,
preeklampsi eşlik edip etmediği bilgileri kaydedildi. Sonuçlar uygun istatistiki yöntemler ile değerlendirildi.
Bulgu: Toplam 9038 kadın hasta sorgulandı. Çalışmamızda 145(%1,6)
hastada toplam 235 gebelik öyküsü saptandı. Ortalama yaş 35,42 (35±7,4)
olup ortalama HD süresi 72 (36-139) aydı. Ortalama ilk gebelik yaşı
30,8±6,5 yıldı. Hastalarda %53.8’i (n=78) canlı doğum, % 51.7’si (n=70)
en az 1 abortus ve %13.1’i (n=19) en az 1 ölü doğum saptandı. Hastaların
klinik ve biyolojik özellikleri Tablo-1’de özetlendi. Gebelik süresince diyaliz
3

Resim-1

Haftalık hemodiyaliz seans sayısı ile gebelik seyri arasındaki ilişki
Tablo-1Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Özellik
Yaş (yıl)
Hemodiyaliz süresi (ay)
Primer Hastalık
DiyabetesMellitus
Hipertansiyon
Glomerulonefrit
Polikistik Böbrek Hastalığı
Nefrolithiazis
Vezikoüreteral Reflü
Diğer
Toplam gebelik sayısı
Ortalama ilk gebelik yaşı
Diyalizde gebelik ayı
Gebelikte diyaliz dozu arttırma oranı
(%)
İlk 20 haftadaen az bir abortus sayısı
20. haftadan sonra en az bir ölü
doğum
Canlı doğum sayısı
Sezeryan/Vaginal doğum oranları
(%)
Canlı doğum kilosu (gram)
Haftalık diyaliz seans sayısı (n)
Doğum haftası (n)
Preeklampsi sıklığı (%)

Sonuç
35,42 (35±7,4)
72 (36-139)
17 (%11,7)
36 (%24,8)
17 (%11,7)
4(%12,8)
9 (%6,2)
10 (%6.9)
52 (%35,9)
235
30,8±6,5
19,0 (7,0-40,0)
%73,2
70 (%51.7)
19 (%13,1)
78 (%53.8)
%73,1/%26,9
1966,03±816,17
5,0 (3,0-6,0)
32,0 (28,0-36,0)
%10,3

Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
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Tablo-2 HD seans sayısı artışı ile gebelik seyri arasındaki ilişki

38

Abortus

Ölü Doğum

p

HD seans sayısında
7 (%11,1)
artış yok (n:63)

Canlı Doğum

49 (%77,8)

7 (%11,1)

<0,001

HD seans sayısında
90 (%52,3)
artış var (n:172)

68 (%39,5)

14 (%8,2)

<0,001

Tablo 1

HD seans sayısı artışı ile gebelik seyri arasındaki ilişki

SS-27
Böbrek Nakilli Hastalarda Kemik Sağlığı: Klotho Geni Tek Nükleotid
Polimorfizmlerinin Klinik Etkileri
Hasan Hacı Yeter1, Özant Helvacı4, Berfu Korucu1, Sevim Gönen2,
Oğulcan Boz3, Ülver Derici1,
1
Gazi Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi, Doku Tiplendirme ve Pediatrik Nefroloji, Ankara
3
Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
4
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi,
Nefroloji, Ankara
Giriş: Nakil öncesi dönemde var olan renal osteodistrofi, nakil sonrası ortaya çıkan diyabet, glukokortikoidler ve kalsinörin inhibitörleri böbrek nakilli
hastalarda kemik mineral sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve uzun dönemde morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. Ancak tüm hastaların benzer dozlarda ilaç maruziyeti olmasına rağmen kemik mikromimarisi bazı
hastalarda daha fazla bozulmakta, osteoporoz ve avasküler nekroz (AVN)
görülmektedir. Bununla birlikte bazı hastalarda da iyi allogreft fonksiyonuna rağmen kemik mineral sağlığı için önemli bir faktör olan paratiroid
hormon (PTH) yüksek seyretmektedir. Bu çalışmanın amacı, böbrek nakilli
hastalarda klotho geni tek nükleotid polimorfizmleri (TNP) olan rs480780,
rs211234, rs576404, rs211235, rs9536314 ve rs1207568’in nakil sonrası
dönemde persistan hiperparatiroidi (PHP), AVN ve osteoporoz ile ilişkisini
araştırmaktır.
Yöntem: 251 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Üç yıldan kısa takip süresi
olan, uzamış immobilizasyon öyküsü olan, malignensi, paratiroidektomi
öyküsü ve sinakalset gibi ilaçlar kullanan hastalar çalışmaya alınmamıştır.
Serum PTH düzeyinin 65 pg/ml’nin altında olması remisyon olarak kabul
edilmiştir. Osteoporoz sınıflaması Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yapılmıştır.
AVN tanısı MRI ile konmuştur.
Bulgu: Hastaların %34’ünde (85/251) birinci yılın sonunda PHP tespit edilmiştir. PHP gelişen hastaların ortanca diyaliz süreleri ve ortalama serum
kalisyum düzeyleri PHP gelişmeyen hastalara göre daha yüksektir. Ancak
PHP gelişmeyen hastaların ise ortalama serum magnezyum düzeyleri ise
daha yüksek saptanmıştır (Tablo 1). PHP gelişimi için risk faktörleri incelendiğinde rs211235’in GT veya GG aleli olması ile diyaliz süresi PHP gelişimi için risk faktörü olarak tanımlanırken serum magnezyum düzeyinin
yüksekliği PHP gelişiminden koruyucu bir faktör olarak tespit edilmiştir
(Tablo 2). Hastaların %40’ında osteopeni veya osteoporoz tespit edilmiştir. Risk faktörleri olarak ise çok değişkenli regresyon analizinde PHP ve
rs480780 ve rs9536314 alelleri tespit edilmiştir. Hastaların %9.5’inde AVN
görülmüştür. Çok değişkenli regresyon analizinde PHP, AVN gelişimi için
de risk faktörü olarak tanımlanırken rs576404 alalelindeki TNP’nin AVN gelişimi için diğer risk faktörü olarak tanımlanmıştır.
Sonuç: Persistan hiperparatirodi böbrek nakilli hastalarda kemik hastalığı
gelişimi açısından önemli bir rsik faktörüdür. Özellikle glukokortikoidlerin
zorunlu olarak kullanılması gereken bu hasta populasyonunda paratiroid
hormonun kontrolü kemik sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca bazı klotho
gen TNP’leri nakil sonrası dönemde meydana gelen kemik hastalığı riskini
arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: klotho, osteoporoz, avasküler nekroz, böbrek nakli,
persistan hiperparatiroidi

Nakil sonrası birinci yılda persistan hiperparatiroidisi olan hastaların demografik
ve laboratuvar özellikleri
Tablo 2

Böbrek nakili sonrasında görülen persistan hiperparatiroidi, osteoporoz ve avasküler nekroz için risk faktörleri

SS-28
Posttransplant Eritrositoz: Rezidü Renal Fonksiyon Bir Gösterge
Olabilir Mi?
Ekin- Arel Yeşiloğlu1, Farabi Cengizhan Fettahoğlu1, Hacı Hasan Yeter1,
Halil Durantaş1, Özant Helvacı1, Ülver Derici1,
1
Gazi Üniversitesi, Ankara
Giriş: Posttransplant eritrositoz (PTE), renal transplantasyon sonrası ortaya çıkan, altı aydan uzun süre devam eden, başka nedenle açıklanamayan
yüksek hemoglobin seviyeleri olarak tanımlanır.Biz bu çalışmada PTE için
olası risk faktörlerini belirlemeyi hedefledik.
Yöntem: Çalışmamızda 2005-2018 tarihleri arasında renal transplant olmuş 247 hasta retrospektif olarak incelendi.
Bulgu: Çalışmamızda incelenen hastaların (%64) erkek (%36) kadındı.
Hastaların (%23) PTE geliştiği tespit edildi. PTE gelişme zamanı ortanca
değeri 16 ay olarak saptandı. Demografik incelemede erkek cinsiyet, serum
kalsiyum düzeyi ve nakil öncesi dönemde periton diyaliz modalitesi PTE
gelişen grupta, gelişmeyenlere göre daha yüksek olarak tespit edildi. İncelenen olası PTE risk faktörleri arasında tek değişkenli analizde; serum kalsiyum düzeyi, erkek cinsiyet ve periton diyaliz öyküsü çok değişkenli analizde
ise erkek cinsiyet ve periton diyaliz öyküsü PTE ile ilişkili bulundu Serum
kreatinin yüksekliği ise hem tek değişkenli analizde hem de çok değişkenli
analizde PTE gelişiminden koruyucu bir faktör olarak tespit edildi.
Sonuç: PTE genellikle nakilden sonraki 8. ve 24. aylar arasında ortaya çıkar.
Literatürdeki çalışmalarda sıklığı ise %8-26 olup çalışmamızda PTE sıklığı
%23 ,ortanca PTE gelişim süreleri ise 16 ay olarak tespit edildi. PTE genellikle iyi allogreft fonksiyonun göstergesi olup çalışmamızda aynı sonuca

Hastaların demografik ve klinik özellikleri

63.3, hemodiyaliz hemşire grubunda ise % 62.6 olarak bulundu (p=0,003).
Nefroloji hemşireleri % 93,6 oranında tedavi seçiminine hasta karar verici
olmalıdır derken hemodiyaliz hemşirelerinde bu oran % 82,8, PD hemşirelerinde ise % 96,9 idi ( p=0,04 ). ülkemizdeki tedavi seçenekleri arasında
periton diyalizi uygulanma oranı sorulduğunda nefroloji, hemodiyaliz ve PD
hemşirelerinin % 50,7’si % 0-10 , % 27,8’i % 10-20, % 22,5’i % 20-30
oranlarını vermişlerdir. Bu oranın ne olması gerektiği konusunda görüşlerine başvurduğumuzda, % 12’si % 5-10, % 19,8’u 10-20, % 27,1’i %
20-30, % 60,7’si % 30-50 olmalıdır demiştir (Tablo 1). Yakınlarında periton
diyalizi tedavisini tercih etme oranı nefroloji hemşirelerinde % 51,7, hemodiyaliz hemşirlerinde % 45,5, periton diyalizi hemşirelerinde % 87,5 çıkmıştır (Tablo2). Hemşirelere periton diyalizi tedavisine uygun hasta grupları
sorulduğunda hemşire grupları arasında benzer dağılımlarda Tablo-3 deki
gibi cevap vermişlerdir.
Sonuç: Ülkemizde RRT seçenekleri arasında periton diyalizi tedavisinin oranı giderek düşmektedir. Periton diyalizi tedavisi ile ilgili nefroloji ve hemodiyaliz hemşireleri ile periton diyalizi hemşireleri arasında klinik bilgi, algı,
benimseme oranı açısından önemli fark vardır. Hastaların tedavisinin her
aşamasında yanında bulunan özellikle nefroloji hemşirelerin eğitimi şarttır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, kronik böbrek hastalığı, periton diyalizi
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ulaştık. Literatüre benzer şekilde elde ettiğimiz diğer bir bulgu ise erkek
cinsiyetin PTE gelişimi için risk faktörü olduğudur. Çalışmamızda elde ettiğimiz ilginç bulgulardan birisi daha önce tanımlanmış risk faktörü olmayan
hastaların nakil öncesi dönemde renal replasman tedavisi olarak periton
diyalizi kullanmalarıdır. Çok değişkenli analizde serum kalsiyum düzeyi
risk faktörü olarak gösterilememiş olsa da tek değişkenli analizde serum
kalsiyum düzeyinin PTE’yle ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Çalışmamızın
retrospektif olması ve hastaların tedavilerine müdahale edilmiş olması ilişkiyi net olarak ortaya koymamıza engel olmuş olabilir. Sonuç olarak erkek
cinsiyet PTE gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Hiperkalsemi büyük
olasılıkla PTE gelişimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca RRF artmış endojen
EPO rezervine neden olarak nakil sonrası dönemde PTE gelişimine neden
olabilir.
Anahtar Kelimeler: eritrositoz, hiperkalsemi, periton diyalizi

Tablo 1. Hemşirelerin klinik pararmetreler ile ilgili bilgi sorularına verdikleri
cevap oranları

Posttransplantasyon Eritrositoz Risk Faktörleri

SS-29
Nefroloji, Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Kliniklerinde Çalışan
Hemşirelerde Periton Diyaliz ile İlgili Algının Araştırılması
İbrahim Doğan1, Barış Eser1,
1
Hitit Üniversitesi, Nefroloji, Çorum
Giriş: Renal replasman tedavi (RRT) gereksinimi olan Kronik Böbrek Hastalığı (KBH)hastalarının biyokimyasal, fiziksel, ruhsal sorunlarının arasında
ve yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı bir alanda geleceği ile ilgili karar vermesi kolay olmamaktadır. Bu süreçte yol gösterici tedavi seçeneklerini anlatacak olan kişinin bilgiyi aktarış şekli, bilginin içeriği, anlatıcının tedavinin
hakimiyetinde üstlendiği rol belirleyici olmaktadır.Çalışmamızda nefroloji,
periton diyalizi ve hemodiyaliz kliniklerinde çalışan hemşirelerde periton
diyaliz ile ilgili algının araştırılmasını amaçladık.
Yöntem: Her bir katılımcıya, 7’si sosyodemografik içerikli olmak üzere toplam 38 sorudan oluşan anket uygulandı. Anket verileri SPSS 16.0 istatistik
programı ile değerlendirildi. Altmışı Nefroloji, 99’u Hemodiyaliz ve 32’si
Periton Diyalizi ünitelerinde çalışan toplam 191 hemşire ankete katıldı. Katılımcıların 182’si (% 95.3) kadın, yaş ortalaması 34.4 (18-54), 31’i (% 16.2)
lise, 150’si (% 78.5) üniversite, 10’u (% 5.2) yüksek lisans mezunu idi.
99’u (% 51,8 ) üniversite hastanesi, 66’sı (% 34,6 ) devlet hastanesi, 26’sı
(% 13,6) özel kurumlarda çalışmakta idi. Katılımcıların 66’sı (% 34.6) renal
replasman tedavileri ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip değildi.
Bulgu: PD hemşirelerinin % 96.8’i hastaların RRT seçimi konusunda hemşirenin görüşünü aldığını belirtirken, nefroloji hemşirelerinde bu oran %

Nefroloji

Hemodiyaliz

Periton Diyalizi

Sizce en iyi başlangıç diyaliz yöntemi hangisidir?

63,3

55,6

96,9

Sizce en iyi uzun süreli diyaliz yöntemi hangisidir?

25,3

25,3

48,7

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde erken
dönem hasta sağkalımı daha iyidir?

61,7

31,3

93,8

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde böbrek
nakli olma olasılığı yüksektir?

46,7

38,4

84,4

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde malnütrisyon sıklığı yüksektir?

31,7

25,3

59,4

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde rezidüel
renal fonksiyon daha uzun süre korunur?

68,3

58,6

96,9

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde volüm
kontrolü daha iyi sağlanır?

63,3

72,7

96,9

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde anemi
daha iyi kontrol edilir?

68,3

58,6

96,9

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde diyet
daha esnektir?

61,7

71,8

96,9

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde enfeksiyon sıklığı daha yüksektir?

61,7

76,8

40,6

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde hasta
yaşam kalitesi daha iyidir?

76,7

68,7

96,9

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde hasta
memnuniyet oranı daha yüksektir?

63,3

57,6

96,9

Sizce diyaliz yöntemlerinin hangisinde kullanılan ilaçlar dahil toplam tedavi maliyeti daha
yüksektir?

3,3

68,7

96,9

Tablo 2. “Sizce periton diyalizi tedavisinin az uygulanıyor olma nedenleri nelerdir ?” sorusunun cevap oranları
Hastanın yeterince bilgilendirilmemesi

%62,3

Tedavi ekibinin PD konusunda deneyim eksikliği

%33

Hasta sorumluluk almak istemiyor

%80,6

Hasta yakını sorumluluk almak istemiyor

%66

Hekimler PD ile uğraşmak istemiyor

%30,9

Komplikasyon yaşayan olumsuz PD örnekleri

%64,4

Hastanın imaj kaygısı

%61,3

Hemodiyaliz merkezlerinin çoğalması

%44

Hemodiyaliz merkezlerinin etik dışı yaklaşımı

%41,4

Kuruma maddi getirisinin HD den az olması

%26

Devlet tarafından teşvik edilmemesi

%34,6

39
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Tablo 3. “Periton diyalizi tedavisi için uygun gördüğünüz hasta grupları nelerdir ?”
sorunun cevap oranları
Çocuk hastalar
Genç hastalar
Yaşlı hastalar
Diyabetik hastalar
Kardiyovasküler hastalığı olan hastalar
Volüm kontrolünde güçlük çekilen hastalar
Rezidüel renal fonksiyonu olan hastalar
Diyalize yeni başlayan hastalar
Böbrek nakline uygun hastalar
Damar giriş yeri sorunu olan hastalar

tablo

%51,3
%75,9
%19,4
%24,6
%39,3
%34
%45
%61,3
%42,4
%77

SS-31
Ratlarda Kolistine Bağlı Akut Nefrotoksisitenin Önlenmesinde
Silimarinin Rolü
Burak Dumludağ1, Mehmet Kürşat Derici2, Osman Sütcüoğlu3, Betül
Öğüt4, İpek Işık Gönül5, Özge Tuğçe Paşaoğlu6, Ülver Derici7,
1
Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi İç Hastalıkları
2
Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi Farmakoloji Abd
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Abd
4
Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
5
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Abd
6
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyokimya Abd
7
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Abd Nefroloji Bd
Giriş: Silimarin, Silybum marianum bitkisinden elde edilen bir özütdür. Bu
maddenin, toksik ajanlara (sisplatin, asetaminofen, ...gb) karşı koruyucu
etkileri olabileceğive bu şekilde hepatoprotektif, kardiyoprotektif ve nefroprotektif özelliklere sahip olabileceği gösterilmiştir. Kolistin, özellikle yoğun
bakımlarda dirençli gram negatif bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde
kullanılan güçlü ancak nefrotoksik etkisi bulunan bir antimikrobiyaldir. Bu
çalışma silimarinin kolistin nefrotoksisitesini önlemede bir rolü olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Ratlar randomize olarak dört gruba ayrıldı. Grup 1 kontrol grubu,
grup 2 silimarin (100 mg/kg) grubu, grup 3 kolistin (750.000 IU/kg/gün)
grubu ve grup 4 silimarin (100 mg/kg) ve kolistin (750.000 IU/kg/gün) grubu olarak ayrıldı. Silimarin gavaj yoluyla, kolistin ise intraperitonea lolarak
iki bölünmüş dozda uygulandı. Toplamda yedişer gün uygulandı. Sekizinci
gün bütün ratlara ötanazi uygulanarak serum örnekleri ve böbrekleri alındı.
Serum örneklerinde üre, kreatinin, Sistatin C, süperoksit dismutaz (SOD),
glutatyon peroksidaz (GPX), malondialdehit (MDA), total antioksidan
kapasitesi(TAS) ve total oksidan kapasitesi (TOS) çalışıldı ve böbreklerin
histopatolojik incelemesi yapıldı.
Bulgu: Tek başına silimarin uygulanan grubun hem biyokimyasal hem histopatolojik değerlendirme verileri kontrol grubundan farksızdı. Kolistin alan
ratlarda ciddi kilo kaybı görüldü. Grup 4’deki ratların ağırlık kaybı grup 3’e
göre daha azdı. Kolistin grubunda akut tübüler zedelenme, tübüler nekroz,
interstisiyel inflamasyon ve apoptotik indeks kontrol grubuna göre anlamlı yüksek saptandı. Serum kreatinin ve sistatin C düzeylerinde ise kolistin
kullanımıyla anlamlı bir artış olmadı. Kolistin ile birlikte silimarin uygulanan
grupta (grup 4)serum kreatinin, sistatin C, akut tübüler hasar, tübüler nekroz, interstisyel inflamasyon, peritübüler ve tübülerkonjesyon ve apoptotik
indeks sonuçları tek başına kolistin alan gruptan anlamlı farklı bulunmamıştır. Ancak GPX ve SOD düzeylerinde anlamlı artış olmuştur. Bu anlamlı
artış sadece grup 4’de görülmüş ve silimarin tek başına uygulandığında
(grup 2) izlenmemiştir. TAS, TOS ve MDA aktiviteleri grup 3 ve 4 arasında
farksız bulunmuştur.
Sonuç: Silimarinin kolistin nefrotoksisitesini önlemedeki etkisi bu çalışmada belirgin olarak izlenememiştir. Ancak kolistin ile beraber silimarin uygulanan ratlarda hem stres ilişkili kilo kaybı daha az gerçekleşmiş; hem
de GPX ve SOD gibi antioksidan aktivite düzeylerinde anlamlı artışlar saptanmıştır. Nefrotoksik ajanla beraber uygulandığında antioksidan sistemi
harekete geçirdiği görülen silimarinin, daha yüksek dozlarda ve/veya daha
uzun süreli uygulamaları ile nefroprotektif etkinin daha da belirginleşeceği
düşünülebilir.
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Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, silimarin

SS-32
Böbrek biyopsisi İle Multiple Myelom Tanısı Alan Hastaların
Laboratuvar Ve Klinik Bulgularının İncelenmesi
Alper Şenkalfa1, Hacı Hasan Yeter1, Ömer Faruk Akçay1, Kadriye Altok1,
Ülver Boztepe Derici1,
1
Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ankara
Giriş: Multipl myelom (MM), plazma hücrelerinin neoplastik proliferasyonuyla ortaya çıkan bir hastalıktır. MM tanısı, kemik iliği klonal plazma hücre
oranı ykrk31 %10 veya biyopsiyle kanıtlanmış plazmasitom kriterlerinden
birine ek olarak en az bir CRAB veya SLIM kriteri olmasıyla konur. CRAB:
Hiperkalsemi (üst limitin en az 1 mg/dl üzerinde serum kalsiyum değeri),
renal yetmezlik (GFR <40/ kreatinin >2), anemi (normal limitin 2 g/dl altında/ hb <10 g/dl), kemik lezyonları (x-ray, MR, BT veya, PET-BT’de osteolitik
lezyon) SLIM: Klonal plazma hücre oranı ykrk31 %60, etkilenen/etkilenmeyen serum hafif zincir oranı >100 (etkilenen serum serbest zincir oranı > 10mg/dl olmalıdır.) , MR’da birden fazla ykrk315 mm odaksal lezyon
varlığı. MM hastalarında tanı anında %25-50 oranında renal disfonksiyon
mevcuttur. En sık etiyoloji silendir nefropatisidir. Çalışmamızda myelomu
düşündürecek kliniği olmayan, sadece ABH’yle başvuran hastalarda myelomu telkin edebilecek parametlerin varlığı araştırılacak. Bu şekilde klinisyenlerin böbrek biyopsisi yapmadan myelom tanısını akılda bulundurmalarına
olanak sağlanmaya çalışılacaktır.
Yöntem: 2009-2018 yılları arasında ABH’yle başvurup, böbrek biyopsisiyle
MM tanısı alan 19 vakanın kliniğini, başlangıç ve takip laboratuvarını inceledik.
Bulgu: Hastalarımızın %78’i 50 yaşından büyüktü, %72.2’si erkekti, ikisinde
albumin/ globulin <1’di, hiçbirinde hiperkalsemi izlenmedi. %88’inde anemi
vardı, %41,6’sında kappa/lambda >2’ydi, %64,2’sinde başvuruda nefrotik
proteinüri izlendi. Tanı sonrası bir dönemde hemodiyaliz oranı %83,3 olarak saptanırken, tanı anında hemodiyalize başlananların oranı %27,7 idi.
Tanıyla hemodiyaliz arasındaki ortalama süre 24,6 ay idi.
Sonuç: ABH’yle başvuran proteinürili hastalarda; ileri yaş, erkek cinsiyet,
anemi, kappa/lambda yüksekliği varsa; hiperkalsemi, albumin/globulin
ters dönmesi veya kemik ağrısı olmasa da MM akılda tutulmalıdır. Yapılan çalışmalarda hastaların %1-9’unun SDBY’ye ilerlediği görülmüşken
çalışmamızda %83,3’ünde SDBY gelişti. Tipik MM bulguları yokluğunda
tanının gecikmesi, renal bozukluğu arttırıyor olabilir. Hastalarımızın üç yıllık
sağkalımı %33’tü. Tipik MM tablosu olmadan gelişen ABH kötü prognozla
ilişkilendirilebilir. Böbrek biyopsisi invaziv bir işlemdir, ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Komplikasyon riski üremi, myelom gibi kanama
diyatezini etkileyen durumlarda artar. Anemisi olan, >50 yaş ABH’li hastalarda MM’nin tipik bulguları olmasa da böbrek biyopsisinden önce kappa/
kambda oranı veya litik lezyon açısından direk grafilerin görülmesi hastaları
böbrek biyopsisinden koruyabilir.
Anahtar Kelimeler: akut, böbrek, hasarı, myelom

Laboratuvar ve Klinik veriler

SS-33
Beta-blokerler Diyaliz Hastalarında Osteoporoz Gelişimini Önleyebilir
mi?
Sena Ulu1, Elif Dizen Kazan2, Sinan Kazan1,
1
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Afyonkarahisar/Merkez
2
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Abd,
Afyonkarahisar/Merkez
Giriş: Sempatik sinir sisteminin kemik metabolizması üzerine etkileri olabileceği yönünde ilk kanıtlar 2000’li yıllara dayanmaktadır. Artmış sempatik
aktivitenin osteoporoz görülme riskini artırabileceği ve hatta osteoporoz
tedavisinde beta-bloker ajanların kullanabileceğini gösteren yayınlar mevcuttur. Bu çalışmamızda beta-bloker kullanan ve kullanmayan Evre 5d hastalarımızda kemik mineral bozuklukları ve kemik dansitometrisi sonuçlarını
değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde renal replasman tedavisi alan tüm periton diyalizi ve
hemodiyaliz hastaları çalışmaya dahil edildi. Hastalar beta-bloker kullanımına göre iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik veriler, Ca, P, PTH,
ilaç kullanımları ve kemik dansitometredeki L1-L4 ve femur boyun T skorları karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler SPSS 22.0 paket programı ile yapıldı.
Bulgu: Çalışma grubumuzun %42,6’sı (n= 20) hemodiyaliz, %57,4’ü (n=
27) periton diyalizi yapmaktaydı. Beta-bloker kullanan ve kullanmayan hastaların demografik özellikleri, Ca, P, PTH düzeyleri, fosfor bağlayıcı, aktif
d vitamini ve sinekalset kullanım oranları benzer bulundu (p>0,05). Betabloker kullanmayan hasta grubunda ortalama sol femur boyun T skoru
-2,88±1,3 ve L1-L4 T skoru -3,11±1,4 olarak bulundu. Beta-bloker alan
grupta ise ortalama sol femur boyun T skoru -1,47±1,9 ve L1-L4 T skoru -1,14±2,2 hesaplandı. Beta-bloker kullanan hastaların femur ve L1-L4 T
skorları istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha düşük bulunmuştur (sırasıyla p= 0,008 ve p=0,004). Tablo 1 beta-bloker kullanım durumuna göre
hastaların karşılaştırılmasını göstermektedir.
Sonuç: Evre 3b-5 kronik böbrek hastalarında anti-osteoporotik tedaviler ile
ilgili yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Anti-rezorptif ilaçların kullanılması
ile bu hasta grubunda adinamik kemik hastalığı görülme riskinin belirgin
olarak artabileceği yönünde endişeler bulunmaktadır. Beta-blokerler primer
olarak koroner arter hastalığında olmak üzere KBH hastlarında hipertansiyonun kontrol edilmesinde destekleyici ilaçlar olarak kullanılmaktadır. Beta-bloker kullanan hastalarda da kemik turnover’ının baskılanabileceği ve
adinamik kemik hastalığına meyil oluşabileceği bildirilmektedir. Beta-blokerlerin KBH hastalarında kemik mineralizasyon bozuklukları ve osteoporoz
üzerine etkilerini araştıran kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Beta-bloker, diyaliz, osteoporoz

Parametre

Beta-bloker (+)

Beta-bloker (-)

p

Kadın (%-n)

41,7-5

42,9-15

1

Sigara (%-n)

41,7-5

34,3-12

0,733

Alkol (%-n)

8,3-1

8,6-3

1

Hemodiyaliz (%-n)

50-6

40-14

0,737

DM (%-n)

41,7-5

48,6-17

0,747

HT (%-n)

91,7-11

77,1-27

0,412

Fosfor bağlayıcı (%-n)

91,7-11

68,6-24

0,146

Aktif D-vit (%-n)

25-3

37,1-13

0,505

Sinekalset (%-n)

16,7-2

11,4-4

0,637

Ca (ort±SS)

8,63±0,7

8,53±1

0,961

P (ort±SS)

4,59±1,1

4,96±0,9

0,118

PTH (ort±SS)

343,55±280

411,89±330

0,542

VKİ (ort±SS)

25,59±5

26,24±5,3

0,687

Femur T skor (ort±SS)

-1,47±1,9

-2,88±1,3

0,008

L1-L4 T skor (ort±SS)

-1,14±2,2

-3,11±1,4

0,004
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Hastaların başlangıçtaki ve takipteki laboratuvar ve klinik verileri

Tablo 1. Beta-bloker kullanımına göre hastaların karşılaştırılması

SS-34
Biyopsiden Önce Diyabet Tanısı Olan Hastalarımızın
Değerlendirilmesi
Elif Dizen Kazan1, Sinan Kazan2, Sena Ulu2,
1
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Abd,
Afyonkarahisar
2
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bd,
Afyonkarahisar
Giriş: Diyabetik nefropati (DN) son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY) en
sık sebebidir. Erken dönemde saptanırsa geri döndürülebilir veya progresyonu yavaşlatılabilir. DN tanısının böbrek biyopsisi ile konulması önerilmez.
Diyabetes mellitus (DM) tanılı hastalarda primer glomerüler hastalıklar da
görülebilmekte ve bu da klinisyeni DM tanısı olan hastaya böbrek biyopsisi yapma konusunda ikilemde bırakabilmektedir. Bu çalışmamızda böbrek
biyopsisinden önce DM tanısı olan hastalarımızı ve patolojik tanılarını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde Ağustos 2014-Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılmış olan tüm böbrek biyopsileri retrospektif olarak incelendi. Biyopsi tarihinden önce DM tanısı bulunan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların
demografik özellikleri, biyopsi endikasyonları ve patolojik tanıları kayıt altına
alındı. Veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edildi.
Bulgu: Hastalarımızın %51,5’i kadın (n= 17), %48,8’i erkekti (n= 16).
Medyan DM süreleri 8 yıl (min=2-max= 18 yıl)olarak belirlendi. Çalışma
grubumuzun medyan yaşı 63’tü (55,5-68,5). Hastalarımızın %51,5’ine (n=
17) proteinüride hızlı artış olması nedeniyle, %27,3’üne (n= 9) non-nefrotik
proteinüri ve hematüri saptanması nedeniyle, %21,2’sine ise (n= 7) otoimmün renal panelde pozitiflik olması üzerine böbrek biyopsisi yapılması
planlanmıştı (Şekil 1). Biyopsi tanısı olarak hastalarımızın %27,3’üne (n=
9) primer glomerüler hastalık tanısı konmuştur (3 hastaya İgA nefropatisi, 3 hastaya membranöz nefropati, 2 hastaya FSGS ve 1 hastaya minimal
değşiklik hastalığı). Hastalarımızın %72,7’sinde (n= 24) biyopside sekonder
glomerüler tutulum izlenmiştir. Tüm hastaların %39,4’ünde (n= 13) DN,
%21,2’sinde (n= 7) akut tübülointerstisyel nefrit ve %12,1’inde (n= 4) ise
AA tipi sistemik amiloidoz tanısı saptanmıştır. Hastaların tanısal dağılımı
Şekil 2’de gösterilmiştir.
Sonuç: DN; DM’nin mikrovasküler komplikasyonlarından birisidir. Diyabetik bir hastada GFR’nin hızlı azalması, proteinüride ani artış, hematürinin
eşlik etmesi ve diğer mikrovasküler komplikasyonların olmaması durumunda renal biyopsi yapılabileceği önerilmektedir. Çalışmamız DM tanısı
olan hastaların %60’ından fazlasında DN dışında bir glomerüler hastalık
olduğunu göstermektedir. DM’li bir hastada proteinüri saptandığında ilk
olarak akla DN gelse de DM’ye bağlı olmayan nefropati aslında sanıldığından daha sıktır. Çeşitli çalışmalarda DM’li hastalarda DM’ye bağlı olmayan
nefropati oranları %20-80 arasında bildirilmiştir. Glomerüler hastalıkların
SDBY etyolojisindeki yeri ve tedavi ile SDBY’ye gidişatın önlenebileceği düşünüldüğünde erken tanı daha da önem kazanmaktadır. DM DN taramaları
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düzenli olarak yapılmalı ve endike olduğunda böbrek biyopsisi kararı hızla
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Biyopsi, diyabetes mellitus, nefrotik sendrom
Şekil 1. Biyopsi endikasyonlarımız

Şekil 2. Hastaların biyopsi tanıları

SS-35
Siklosporin ve Lerkanidipin Arasında Gözlenen İlaç Ekileşiminin
Değerlendirilmesi
Kamer Tecen-Yücel1, Tolga Yıldırım2, Jabrayil Jabrayilov2, Kutay
Demirkan1, Şeref Rahmi Yılmaz2, Mustafa Arıcı2, Bülent Altun2, Yunus
Erdem2,
1
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı,
Ankara-Türkiye
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara-Türkiye
Giriş: Bu çalışmada, Lercadip® prospektüsünde siklosporin ve lerkanidipinin birlikte kullanılmasının kontraendike olduğunun belirtilmesi ve bu konuda prospektüste bahsedilen faz 1 çalışması dışında herhangi bir çalışma
bulunmaması nedeniyle bu iki ilacı bir arada kullanan renal transplant hastalarda siklosporin düzeyindeki değişimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma retrospektif olarak, 1 Ocak 2008-1 Ocak 2018 tarihleri
arasında(10 yıl) Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Nefroloji Bilim Dalı Polikliniği’nde tedavi gören, 18 yaş üstü, böbrek
nakli yapılmış, eş zamanlı siklosporin ve lerkanidipin kullanan hastalar dahil
edilerek değerlendirilmiştir. Hastaların demografik verileri değerlendirilmiş,
tedaviye lerkanidipin eklenmeden hemen önceki ve lerkanidipin eklendikten
sonra ilk doktor kontrolüne gelindiği zamandaki siklosporin kan düzeyleri
ve günlük siklosporin dozları, kreatinin, proteinüri, ürik asit ve potasyum
düzeyleri karşılaştırılmıştır. Siklosporin ve lerkanidipin olası ilaç etkileşiminin klinik anlamlılığı [şüpheli(<2), olası(2-4), muhtemel(5-8), yüksek
muhtemel(>8)] İlaç Etkileşimi Olasılık Ölçeği(DIPS) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgu: 1 Ocak 2008- 1 Ocak 2018 tarihleri arasında lerkanidipin reçete
edilmiş 57 renal transplant hasta değerlendirilmiştir. Bu hastaların 12’sinde
siklosporin de reçete edilmiştir. On iki hastanın 1 tanesi siklosporin reçete
edildiği halde 1 tanesi ise lerkanidipin reçete edildiği halde bu ilaçları hiç
kullanmadığı için, 2 hasta lerkanidipin ve siklosporini eş zamanlı kullanmadığı, 1 hasta lerkanidipin tedavisi başlandığında siklosporin dozu azaltıldığı
ve 1 hasta ise ilaç bilgilerine ulaşılamadığı için çalışma dışında bırakılmıştır.
Çalışmaya 1’i kadın (%16,67), 5’i (%83,33) erkek olan toplam 6 hasta dahil
edilmiştir. Hastaların yaş ortancası (aralık) 47 yıl (35-62) idi. Renal transplantasyon sonrası geçen zamanın ortanca değerinin (aralık) 132 (25-291)
ay olduğu saptanmıştır. İmmunsuppresif protokol olarak 4 hasta (%66,67)
siklosporin+prednisolon+mikofenolat mofetil ve 2 hasta (%33,33) siklos
porin+prednisolon+mikofenolik asit kullanmaktadır. Hedef terapötik konsantrasyona ulaşmak için lerkanidipin tedavisinden önce ve sonra ortanca
(aralık) günlük siklosporin dozu 100 mg (50-150) idi. Lerkanidipin tedavisinden önce ve sonra hastaların siklosporin kan düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır [325ng/mL(101-356) vs 592,5ng/
mL(198-799); p=0,028]. Kreatinin (p=0,686), proteinüri (p=0,116), ürik
asit (p=0,6) ve potasyum (p=0,686) düzeylerinde ise lerkanidipin tedavisinden önce ve sonra istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. DIPS’e
göre yapılan değerlendirmede siklosporin-lerkanidipin etkileşimleri ‘olası’
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olarak sınıflandırılmıştır.
Sonuç: İmmunsupresif tedavi olarak siklosporin kullanan hastalarda, tedaviye lerkanidipin eklenmesi siklosporin kan düzeyini etkileyebilmektedir.
Siklosporin tedavisi alırken lerkanidipin tedavisi başlanan ya da kesilen
hastaların siklosporin kan düzeylerinin daha yakından izlenmesi uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: siklosporin, lerkanidipin, ilaç etkileşimi
SS-36
Yaşlılarda biyopsi ile kanıtlanmış böbrek hastalıkları ve renal
histopatolojik spektrum, tek merkez deneyimi
Suat Akgür1, Oktay Ünsal1, Safiye Bakkal3, Abdülmecit Yıldız1, Mehmet
Fethullah Aydın1, Ayşegül Oruç1, Mustafa Güllülü1, Berna Aytaç
Vuruşkan2, Kamil Dilek1, Mahmut Yavuz1, Alparslan Ersoy1,
1
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad, Nefroloji Bd
2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
3
Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi İç Hastalıkları
Giriş: Yaşlanmanın küresel bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulanmaktadır. Yaşlanmanın kendisi böbrek hasarına neden olabildiği gibi, yaşlı hastaları etkileyen böbrek bozukluklarının spektrumu da çeşitlilik gösterir. Çoğu
vakada böbrek biyopsisi; tedavi edilebilir, geri dönüşlü lezyonların tanımlanmasında ve böbrek hasarının aktivitesini, kronikliğini tanımlamada yeri
doldurulamaz bir tanı yöntemidir. Biz de bu retrospektif çalışmada yaşlı (65
yaş ve üstü) hastalarda böbrek biyopsisi ile kanıtlanmış böbrek hastalıkları
ve renal histopatolojik spektrumu gözden geçirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmamızda 2002-2019 yılları arasında böbrek biyopsileri yapılan 65 yaş ve üstü 118 hastanın biyopsi ve klinik verileri retrospektif olarak
tarandı. Böbrek biyopsilerinin tamamı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı patolojik incelemesi de Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı tarafından yapıldı. Hastaların demografik verileri, başlıca biyopsi endikasyonları, ek hastalıkları, laboratuvar
testleri, patolojik tanıları ve varsa biyopsi komplikasyonları analiz edildi.
İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 kullanıldı.
Bulgu: Yaşlı hastalarda biyopsi için başlıca endikasyonlar sıklık sırasıyla; nefrotik düzeyde proteinüri (%61.9), hızlı ilerleyen nedeni bilinmeyen
böbrek yetmezliği (%11.9), hematüri ile birlikte nefrotik düzeyde olmayan
proteinüri (%5.9) idi. Çalışmaya alınan hastalardan 74’ü (% 62.7) erkek
44’ü (%37,3) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 69,7 (min-max: 65-84)
idi. Hastaların 16 (%13,5)’sı diyabetik, 59 (%50)’u hipertansif hastalardan oluşmaktaydı. Hastalarda en sık görülen patolojik tanılar; membranöz
glomerülonefrit (MGN) (%16.9), renal amiloidoz (%15.2), fokal segmental
glomerüloskleroz (%12.7), kresentik glomerülonefrit (%10.2) idi. Yapılan
20 (%16.9) biyopsinin biyopsi yeterlilik kriterlerine göre yetersiz olduğu
görüldü. 4 (%3) hastada biyopsi ile ilgili komplikasyon yaşandı. Komplikasyonların tamamı perirenal hematom şeklindeydi ve spontan olarak geriledi.
Hastaların laboratuvar tetkiklerinde; proteinüri: 6450 mg/24h, üre: 79.1 mg/
dL, kreatinin: 2.8 mg/dL, albümin: 2,8 g/L, LDL kolesterol: 169,1 mg/dL
ortalama değerlerde saptandı. (Tablo-3)
Sonuç: Yaşlılarda biyopsiler genel yetişkin popülasyonunda olduğu kadar
güvenlidir ve retrospektif çalışmalar ana terapötik faydayı vurgulamaktadır. Membranöz glomerülonefrit ve minimal değişiklik hastalığının sıklığı
çoğunlukla 6. ve 7. dekatta artmaktadır. Membranöz glomerülonefrit ve minimal değişiklik hastalığı yaşlılarda tedaviye iyi yanıt vermektedir. Biz de çalışmamızda membranöz glomerülonefritin 65 yaş ve üstü hastalarda en sık
primer glomerülonefrit olduğunu gösterdik. Çalışmamızda yaşlı hastalarda
kresentik glomerülonefrit ve paraprotein ilişkili hastalıkların benzer yayınlara paralel olarak artmış sıklığını göstermiş olduk. Bu bulguları doğrulamak
ve geliştirmek için daha geniş bir hasta popülasyonunda, karşılaştırmalı
daha fazla araştırma gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, renal biyopsi, endikasyon, böbrek hastalıkları,
patoloji, glomerülonefrit,

Tablo 1

Tablo 2

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Böbrek biyopsilerinin patolojik tanılara göre sınıflandırılması

%19’unda tedavi yanıtsız hastalık vardı. Tam remisyon sağlanan hastaların
17’sinde (17/53) relaps gözlendi. Relaps sonrası tam remisyon oranı %47
(8/17) olarak tespit edildi. Hasta gruplarının histopatolojik bulguları benzerdi. Hastaların 11 (%12)’inde malignensi mevcuttu. Hastaların 74 (%81)’üne
immunsupresif tedavi verilirken 17 (%19)hasta ACE veya ARB tedavisi aldı.
İlk basamakta hastalara siklosporin (Csa) ve glukokortikoid tedavisi verildi. Hastaların Csa+glukokortikoid tedavisi ile 33(%45)’ünde tam remisyon
elde edilirken 21(%28)’inde parsiyel yanıt gözlendi. Csa+glukokortikoid tedavisi ile yanıt elde edilemeyen hastalara MMF (22 hasta) tedavisi verildi.
Csa ve glukokortikoid tedavisine yanıtsız olan hastaların %36 (8/22)’sında
MMF ile tam remisyon sağlanırken %32 (7/22) hastaya MMF tedavisine yanıt gözlenmedi. Toplam 8 hastaya rituksimab tedavisi verildi Bu hastaların
dördünde (%50) rituksimab tedavisine yanıt gözlenmedi. Yapılan logistik
regresyon analizinde hastaların Csa+glukokortikoid yanıtını öngörebilecek
bir parametre tespit edilmedi. Ayrıca biyopside C3 boyama şiddetinin artması da rekürrens ile ilişkili olarak bulundu.
Sonuç: MN, tüm glomerulonefritlerin %19’unu temsil eden ve immunsupresif tedavi ile iyi yanıtlar alınan bir hastalıktır. Çalışmamızda tam remisyon
ve immunsupresif tedavi yanıtını öngörecek bir parametre belirlenememiştir. Ancak C3 boyama şiddeti ile relaps riski arasında ilişki olması nedeni
ile biyopside C3 boyaması kuvvetli pozitif olan hastaların remisyon sonrası
daha yakın takibi uygun olabilir.
Anahtar Kelimeler: C3, membranöz, nefropati , ritüksimab, siklosporin
tablo 1

Böbrek biyopsi endikasyonları
Tablo 3

Ortalama değerler

BUN : Blood Urine NitrogenT.Kolesterol : Total KolesterolLDL : Low Density
Lipoprotein İmmunsupp : İmmünsüpresif CSA : SiklosporinMMF : Mikofenolat
MofetilRTX : Ritüksimab

SS-37
Membranöz Nefropatide Prognozu Belirleyen Faktörlere Bakış
Esra Eraslan1, Ceren Karaçalık1, Hacı Hasan Yeter2, Emre Yaşar2,
Yasemin Erten2, Ülver Boztepe Derici1,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd , Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bilimdalı ,
Ankara
Giriş: Membranöz nefropati(MN), erişkinlerde primer glomeruler hastalığa
bağlı nefrotik sendromun en sık sebebidir. Erkeklerde daha sık izlenen bu
hastalık, 2/3 olguda idiyopatiktir. sekonder MN ise maligniteler, enfeksiyöz
ve otoimmun hastalıklar açısından araştırılmalıdır. Bu çalışmada remisyon,
immunsupresif tedavi yanıtı ve rekürrens ile ilişkili faktörler incelenecektir.
Yöntem: Bu çalışmada, 2011-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi nefroloji bilim dalında yapılan 1109 glomerulonefrit biyopsisi incelendi. Hastaların 209’unda MN (%19) tespit edildi. En az altı aylık takibi
olan 91 hasta incelendi.
Bulgu: Değerlendirilen 91 hastanın 44 (%48)’ü kadındı ve hastaların ortalama yaşları 46’ydı. Hastaların %58’inde tam remisyon gözlenirken

tablo 2

CSA : Siklosporin İnterst İnflamasyon : interstisyel İnflamasyon
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tablo 3

(p=0.001) ortalama değerleri kontrol grubundan belirgin olarak yüksek
saptandı (Tablo 4).HKHN yapılan hastalarla kontrol grubu hastaları KIMT
değerleri açısından kıyaslandı ve anlamlı farklılık izlenmedi (p=0.087).
Sonuç: Bu çalışmada ilk kez HKHN yapılan olgularda KBD gösterilmiş ve 24
saat ARV değerlerinde kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı farklı bulunmuştur. HKHN yapılanlarda MetS genel popülasyona göre artmış olarak
saptanmış ve literatür verileriyle uyumlu olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hematopoetik kök hücre nakli, metabolik sendrom, kan
basıncı değişkenliği, graft versus host hastalığı
MetS görülen HKHN olgularında MetS görülme oranı
HKHN Hastaları n=48 MetS olan HKHN hastaları n=18 MetS olmayan HKHN Hastaları n=30
Erkek,n(%)
10(55,5)
16(53,3)
Kadın,n(%)
8(44,5)
14(46,7)

MetS görülen HKHN olgularında MetS görülme oranı
KHN Hasta Grubunun Demografik Özellikleri

İnterst İnflamasyon: interstisyel İnflamasyon

SS-38
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Metabolik
Sendrom ve Kan Basıncı Değişkenliği
Şeyma Yıldız1, Beril Avcı1, Melih Akyüz2, Nesrin Erdoğan2, Zübeyde Nur
Özkurt3, Zeynep Arzu Yeğin3, Ülver Boztepe Derici4,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD, Ankara
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bd, Ankara
Giriş: Hematopoetik Kök Hücre Nakli (HKHN), malign ve malign olmayan
hematolojik, hematolojik olmayan hastalıklarda (solid organ tm, otoimmün
hastalıklar vb) küratif tedavi seçeneği olarak genel kabul gören bir tedavi
şeklidir. Erken (ilk 3 ay) ve geç (3 ay sonrası) dönemde komplikasyonlar
gelişebilmektedir. Bu komplikasyonlardan birisi de metabolik sendromdur
(MetS).Endotel disfonksiyonu ve ateroskleroz gelişiminde yüksek kan basıncı değişkenliği (KBD) primer suçlu etken olarak gösterilmiştir. Ayrıca
KBD gösterenlerde karotis intima media kalınlığının (KIMT) daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada HKHN sonrası MetS gelişimi ve etki eden
faktörlerin gözden geçirilmesi, nakil yapılan hastalarda KBD ve KBD’nin
MetS, GVHH ile ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada HKHN üzerinden en az 12 ay geçmiş, remisyonda izlenen 33 allojenik KHN (AKHN),15 otolog KHN (OKHN) toplamda 48
HKHN olgusu ve 20 sağlıklı kontrol grubu olgusu rutin poliklinik başvuruları
sırasında kesitsel olarak değerlendirildi. MetS tanısı NCEP ATP-III (2005)
kriterleri kullanılarak belirlendi. Bütün hastalara ABPM cihazı yerleştirildi.
24 saatlik süre boyunca gündüz 20 dakika, gece 30 dakikalık aralıklarla kan
basıncı ölçümleri yapıldı. KBD avarage real variability (ARV) index yöntemi kullanılarak hesaplandı. Karotis intima media kalınlık (KIMT) ölçümleri
Radyoloji bölümünce aynı uzman tarafından ultrasonografik olarak değerlendirildi.
Bulgu: HKHN yapılanların (n=48) 26’sı erkek (%54.2),22’si (%45.8) kadın
hastalardan oluşmaktaydı (Tablo 2).Ortanca yaş değeri 51, kontrol grubunun ise 49 idi. Transplantasyon üzerinden geçen süre ortalama 48 ay idi.
AKHN yapılan hastaların 24’ünde (%72.7) GVHH gelişmişti. HKHN yapılan hastaların %37.5’inde MetS geliştiği saptandı(Tablo 1).MetS’lu hastalarda bel çevresi yüksekliği %88.8 oranla ilk sırada, hiperglisemi %77.8
oranla 2.sırada yer aldı.MetS’lu hastalar ile kontrol grubu karşılaştırmasında hastaların 24 saat sistolik ARV (p=0.003),diyastolik ARV (p=0.003),
nabız ARV (p=0.043), gündüz sistolik ARV (p=0.030),gece sistolik ARV
(p=0.022),CRP (p=0.021) ve ferritin (p<0.001) ortalama değerleri kontrol
grubundan belirgin olarak yüksek saptandı (Tablo 3).GVHH’li hastalar ile
kontrol grubu kıyaslamasında 24 saat sistolik ARV (p=0.016),diyastolik
ARV (p=0.011),nabız ARV (p=0.005), ortalama nabız (p=0.012),ferritin
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Hasta Sayısı
Primer Tanı
Akut Myeloid Lösemi
Akut Lenfositik Lösemi
Multiple Myelom
Hodgkin Lenfoma
Non Hodgkin Lenfoma
Aplastik Anemi
Myelodisplastik Sendrom
Transplantasyondan sonra geçen süre, ortanca
AKHN
OKHN
Tanı yaşı, ortanca
Nakil yaşı
GVHH,n(%)
Lokal Tedavi
Steroid
Steroid+CSI
Steroid+CSI+mTOR

n=48
16 (33,3)
11(22,9)
13(27,1)
1(2,1)
2(4,2)
3(6,3)
2(4,2)
48(12-156)
33(68,8)
15(31,2)
47(18-65)
47(18-65)
24(72,7)
3(12,5)
3(12,5)
15(62,5)
3(12,5)

KHN Hasta Grubunun Demografik Özellikleri
MetS’lu hastalar ile kontrol grubunun ARV, kan basıncı ve laboratuar değerlerinin karşılaştırılması
24 saat sistolik ARV
24 saat diyastolik ARV
24 saat nabız ARV
Gündüz sistolik ARV
Gündüz diyastolik ARV
Gündüz nabız ARV
Gece sistolik ARV
Gece diyastolik ARV
Gece nabız ARV
Sedimentasyon mm/St
CRP mg/L
Ferritin ng/mL

Kontrol
7,0±1,07
6,3±0,99
5,5±0,74
7,5±1,40
5,1±1,40
5,8±1,38
6,5±1,64
5,9±1,65
5,1±1,40
16±10,2
4,3±3,1
35±26,8

MetS
9,5±3,33
8,1±2,21
6,3±1,75
9,9±4,46
5,8±2,87
6,5±1,57
8,4±2,92
7,2±2,58
5,8±2,87
27±19,9
10,1±9,1
278±384,9

p
0,003
0,003
0,043
0,030
0,370
0,148
0,022
0,072
0,370
0,114
0,021
<0,001

MetS’lu hastalar ile kontrol grubunun ARV, kan basıncı ve laboratuar değerlerinin
karşılaştırılması
GVHH’li hastalar ile kontrol grubunun ARV, kan basıncı laboratuar değerlerinin
karşılaştırılması
24 saat sistolik ARV
24 saat diyastolik ARV
24 saat nabız ARV
Ortalama sistolik basınç
Ortalama diyastolik basınç
Ortalama nabız
Sedimentasyon mm/sT
CRP mg/L
Ferritin ng/mL

Kontrol
7,0±1,07
6,3±0,99
5,5±0,74
117±12,4
76±9,3
76±9,6
16±10,2
4,3±3,1
35±26,8

GVHH
8,7±2,79
7,6±1,95
6,6±1,68
118±12,7
77±9,5
83±8,9
19±14,4
8,8±8,4
360±421,3

P
0,016
0,011
0,005
0,815
0,772
0,012
0,424
0,027
0,001

GVHH’li hastalar ile kontrol grubunun ARV, kan basıncı laboratuar değerlerinin
karşılaştırılması

SS-40
Diyabetik Olmayan Renal Transplant Alıcılarında Uyku Kalitesinin
Oksidatif Stres ve Glukoz İntoleransı Üzerine Etkileri
Mine Şebnem Karakan1, Bahar Gürlek Demirci1, Özcan Erel2, Mehmet
Kılıç3,
1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Ankara
2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim
Dalı, Ankara
3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana
Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Uyku bozuklukları kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) sıklıkla görülmektedir. Her ne kadar böbrek nakli, böbrek fonksiyonlarını ve KBY ilişkili
komplikasyonları iyileştirse de, uyku problemleri, böbrek nakli sonrasında
da devam edebilmektedir. Tiyoller vücuttaki antioksidanların esasını oluşturmaktadır ve reaktif oksijen radikallerine karşı savunmada önemli rol
oynarlar. Bu çalışmanın amacı, diyabetik olmayan böbrek nakli alıcılarında
uyku kalitesinin oksidatif stres ve glukoz intoleransı üzerine etkisinin gösterilmesidir.
Yöntem: Böbrek nakil polikliniğine başvuran ve stabil allograft fonksiyonu
olan, diyabetik olmayan 95 renal transplant alıcısı (ortalama yaş: 48.6 ±
10.4 yıl, 58% erkek) çalışmaya dahil edildi. İnsülin direnci HOMA skoru ile
belirlendi. Nativ tiyol, total tiyol ve disülfid düzeyleri, nativ tiyol/total tiyol ve
disülfid/total tiyol oranları hesaplandı. Uyku kalitesini belirlemek için Pitsburg Uyku Kalite Indeksi (PSQI) kullanıldı. PSQI ‘ya göre hastalar 2 gruba

ayrıldı; grup 1 (PSQIykrk30 5; iyi uyku kalitesi; n: 41) ve grup 2 (PSQI >
5;kötü uyku kalitesi, n:54).
Bulgu: Ortalama transplantasyon sonrası süre, HOMA skoru, global PSQI
skoru sırasıyla 35.0± 23.3 ay, 2.9 ± 2.2 ve 6.9 ± 3.4 saptandı. Ortalama
nativ tiyol, total tiyol ve disülfid düzeyleri sırayla 383.0 ± 115.0, 430.7 ±
73.9, 16.3 ± 8.3 saptandı. Ortalama disulphid/total tiyol ve nativ tiyol/total tiyol oranları sırasıyla 3.8±2.4 ve 84.0±25.7 saptandı. Canlıdan renal
transplantasyon yapılan hastaların uyku kalitesi kadavradan nakil yapılanlara göre daha iyi saptandı (5.7 ± 0.4 vs 7.5 ± 0.4; p=0.036). Korelasyon
analizinde PSQI, yaş (r=0.253, p= 0.01), HOMA skoru (r=0.659, p=0.01),
VKİ (r= 0.514, p= 0.01), serum disülfid düzeyi (r = 0.304, p=0.01), disülfid/
total tiyol oranı (r= 0.741, p= 0.02)ve nativ/total tiyol oranı (r= 0.692, p=
0.01) ile pozitif korele saptandı. PSQI total tiyol düzeyi ile negatif korele
(r=-0.254, p=0.01) saptandı. Alt grup analizinde, HOMA skoru (p=0.02),
disülfid düzeyleri (p=0.02), disülfid/total tiyol oranı (p=0.01) ve nativ/total
tiyol oranı (p=0.04) grup 1 de anlamlı olarak daha düşük saptanırken, bu
grupta total tiyol düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek p (p=0.03) saptandı.
Çoklu regresyon analizinde, yaş (p=0.01), HOMA skoru (p= 0.01), disülfid/
total tiyol oranı (p=0.02) ve renal rezistivite indeksi (p=0.03) uyku kalitesinin belirleyicileri olarak saptandı.
Sonuç: Diyabetik olmayan böbrek nakli alıcılarında uyku kalitesi, insülin direnci ve tiyol/disülfid dengesi ile belirlenen oksidatif stres üzerine etkilidir.
Anahtar Kelimeler: uyku kalitesi, oksidatif stres, glukoz intoleransı
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SS-39
Normotansif Renal Transplant Alıcılarında Biyoimpedans Analizinin
Graft Fonksiyonu ve Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri
Bahar Gürlek Demirci1, Mine Şebnem Karakan1, Mehmet Kılıç3,
1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Ankara
3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana
Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Böbrek nakli alıcılarında kardiyovasküler morbidite hemodiyalize giren hastalara göre daha az sıklıkta görülmektedir. Bu hasta grubunda biyoimpedans analizi morbidite ve mortaliteyi belirlemektedir. Bu çalışmanın
amacı normotansif böbrek nakli alıcılarında biyoimpedans analizinin graft
fonksiyonu ve kardiyovasküler sistem üzerine etkilerini göstermektir.
Yöntem: Böbrek nakli polikliniğine başvuran ve stabil allograft fonksiyonu
olan 136 böbrek nakli hastasının ABPM (ambulatuar kan basıncı ölçümü)
sonuçları incelendi ve 87 normotansif böbrek nakli alıcısı çalışmaya dahil edildi. (ortalama yaş: 36.2 ± 1.8 yıl, 46% erkek). Demografik özellikler,
ilaç tedavileri, laboratuar değerleri kayıt edildi. Sol ventrikül kütle indeksi
(LVMI) konvansiyonel ekokardiyografi ile ölçüldü. Renal rezistivite indeksi
(RRI) dopler ultrason ile ölçüldü. Biyoimpedans analiz ölçümleri TANITA
MC ile yapıldı. Hastalar yağsız vücut kütlesi (LBM) ne göre 2 gruba ayrıldı:
Grup 1 (LBM <47 kg; n: 38) ve Grup 2 (LBM ykrk31 47; n: 49).
Bulgu: Sonuçlar: Ortalama transplant sonrası süre, RRI, LVMI, LBM, vücut
kütle indeksi (VKI), yağ kütlesi (FM) ve bel-kalça oranı (BKO) sırasıyla 35.0
± 23.3 ay, 0.67± 0.1, 195.0 ± 118.5 g/m2, 47.3 ± 9.1 kg, 25.9 ± 5.0 kg
ve 44.6 ± 10.5 kg, 0.87 ± 0.1 saptandı. Korelasyon analizinde LBM, cinsiyet (r=0.36, p=0.03), VKI (r= 0.04, p= 0.416), RRI (r=0.495, p=0.01) ve
LVMI (r=0.713, p=0.02) ile pozitif korele, serum albumin düzeyi ile negatif
korele (r= -0.343, p=0.04) saptandı. Alt grup analizinde, LVMI (p=0.01),
BKO (p=0.04) ve RRI (p=0.03) 2. gruptaki hastalarda daha yüksek saptandı.
Çoklu regresyon analizinde, LBM (95CI%: 0.03 – 0.011; p=0.01) ve LVMI
(95%CI: 0.01 - 0.011; p= 0.01) RRI’nın belirleyicileri olarak saptandı.
Sonuç: Yağsız vücut kütlesinin LVMI ve RRI üzerinde anlamlı bir etkisi
vardır. Bu nedenle, normotansif renal transplant alıcılarında biyoimpedans
analizi graft fonksiyonu ve kardiyovasküler morbiditenin erken belirleyicisi
olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, renal transplantasyon, biyoimpedans analizi

SS-41
Maskelenmiş Hipertansiyonu Olan Renal Transplant Alıcılarında
Kardiyovasküler Morbidite Göstergesi: Nokturnal Diyastolik Kan
Basıncı
Bahar Gürlek Demirci1, Mine Şebnem Karakan1, Mehmet Kılıç2,
1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Ankara
2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana
Bilim Dalı, Ankara
Giriş: : Ambulatuar kan basıncı ölçümünde (ABPM) gündüz kan basıncının
normal, gece kan basıncının yüksek saptanması izole nokturnal hipertansiyon (INH) olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, maskelenmiş hipertansiyonu olan renal transplant alıcılarında nokturnal hipertansiyonun, sol
ventrikül kütle indeksi (LVMI), renal rezistivite indeksi (RRI) ve inflamasyon
üzerine etkilerinin gösterilmesidir.
Yöntem: Böbrek nakli polikliniğine başvuran ve stabil allograft fonksiyonu
olan 136 böbrek nakli hastasının ABPM (ambulatuar kan basıncı ölçümü)
sonuçları incelendi, gündüz hipertansif olan hastalar çalışmadan çıkartıldı ve 74 izole nokturnal hipertansiyonu olan hasta çalışmaya dahil edildi.
(ortalama yaş: 39.2 ± 11.4 yıl, 58% erkek). Demografik özellikler, ilaç tedavileri, laboratuar değerleri kayıt edildi. Sol ventrikül kütle indeksi (LVMI)
konvansiyonel ekokardiyografi ile ölçüldü. Renal rezistivite indeksi (RRI)
dopler ultrason ile ölçüldü. Biyoimpedans analiz ölçümleri TANITA MC ile
yapıldı. Hastalar RRI ‘ne göre 2 gruba ayrıldı: Grup 1 (RRI <0.67; n: 29) ve
grup 2 (RRIykrk310.67; n: 45).
Bulgu: Ortalama transplantasyon sonrası süre, RRI ve LVMI sırasıyla 34.9
±1.7 ay, 0.67± 0.1 ve 193.0 ± 115.5 g/m2 saptandı. Korelasyon analizinde,
nokturnal diyasyolik kan basıncı cinsiyet (r=0.248, p=0.039), transplantasyon sonrası süre, (r=0.231, p=0.01), CRP (r=0.237, p=0.04), nötrofil/
lenfosit oranı (r=0.157, p=0.01), RRI (r=0.299,p=0.01) ve LVMI (r=0.26,
p=0.033) ile pozitif korele saptandı. Erkeklerin RRI, kadınlara göre daha
yüksek saptandı (0.69 ± 0.03 vs 0.66 ± 0.01; p=0.04). Alt grup analizinde,
grup 1’de serum ferritin (p=0.04), CRP (p=0.04),LVMI (p=0.01), nokturnal
diyastolik kan basıncı (p=0.01), nötrofil/lenfosit oranı (p= 0.04) grup 2’ye
göre daha düşük iken, serum albumin düzeyi (p=0.03) daha yüksek saptandı. Çoklu regresyon analizinde, RRI (95CI%: 8.39 – 65.6; p=0.012) ve
LVMI (95%CI: 0.299 - 0.211; p=0.02) nokturnal diyastolik kan basıncının
belirleyicileri olarak saptandı.
Sonuç: İzole nokturnal diyastolik hipertansiyon, LVMI, RRI ve inflamasyon
üzerine etkilidir. Dolayısıyla INH, renal transplant alıcılarında graft fonksiyo45
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nu ve kardiyovasküler morbiditenin erken belirlenmesinde bir faktör olabilir.
Anahtar Kelimeler: Renal Transplantasyon, nokturnal diyastolik kan basıncı
SS-42
Akut Miyokard İnfarktüsü Tanılı Hastalarda SYNTAX Skorunu
Öngörmede Arteryel Sertlik Parametrelerinin Önemi
Harun Akar1, Semih Gülle2, Öner Özdoğan3,
1
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
3
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
Giriş: Giriş: Arteriyel sertlik artışının kardiyovasküler hastalık gelişimi ile
olan ilişkisi yapılan birçok çalışma ile gösterilmiştir. Arteriyel sertliği değerlendirebilmek için çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. Son yıllarda, brakiyal
NDH (baNDH) ölçümü yöntemi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir ve invaziv
yöntemlere göre oldukça kullanışlı olması nedeni ile geniş toplum çalışmalarında ve klinik uygulamada ön plana çıkmıştır. Bu çalışmamızda, arteriyel
sertlik parametresi olarak koldan ölçülen NDH ile koroner arter lezyon ciddiyeti ve yaygınlığını değerlendirmek için kullanılan koroner anjiografi (KAG)
SYNTAX skoru arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Gereç ve Yöntem: Çalışmamız İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Kliniği’nde Şubat 2015 ve Ağustos
2015 yılları arasında prospektif kohort olarak yapıldı. Çalışmaya 18-80
yaş arası, ST elevasyonu olmayan miyokard infarktüsü (NSTEMI) tanılı 53
(%50.9), ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) tanılı 51 (%40.1)
hasta dahil edildi. Çalışmamıza daha önce koroner arter hastalığı, kronik
böbrek yetmezliği, aktif enfeksiyonu olan hastalar alınmadı. Tüm hastalara
yatışında iki deneyimli kardiyoloji uzmanı tarafından standart Judkins tekniği ile kateterizasyon eşliğinde sağ femoral arterden koroner anjiografileri
yapıldı. Hastalar STEMI ve NSTEMI olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların
NDH, augmentasyon indeksi (AIx) ve arteriyel kan basıncı parametreleri,
“Mobil-O-Graph® ARCsolver algorithm” cihazı ile ölçüldü. Çalışmadan
bilgisi olmayan iki gözlemci kardiyolog tarafından anjiyografi görüntüleri
üzerinden SYNTAX skorları hesaplandı. SYNTAX skoru koroner arterlerin
ciddiyeti ve yaygınlığını belirlemede kullanıldı.
Bulgu: Bulgular: Hastaların yaş ortalamalarının 61,36 yıl olduğu, 61
(%60,6)’inin erkek, 43 (%39,4)’ünün kadın olduğu, VKİ’nin ortalama 28,43
kg/m2 olduğu saptandı. Hasta grupları arasında yaş, cinsiyet ve VKİ açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla, p=0,626, p=0,428,
p=0,578). Hastaların komorbid HT oranı %58,7, Tip 2 DM oranı ise %40,4
olarak saptandı. Gruplar baNDH açısından karşılaştırıldığında; NSTEMI
grubunda baNDH, yaş, RDW, üre düzeyi ile SYNTAX skoru arasında orta
derecede pozitif yönlü bir ilişki saptandı (p<0,05).
Sonuç: Sonuç: Çalışmamızda baNDH ile iki kardiyak klinik risk skoru olan
GRACE ve TIMI skorları tüm hastalarda ilişkili görünmektedir. Fakat koroner lezyon ciddiyet ve yaygınlığını değerlendiren SYNTAX skoru ile baNDH
düzeyleri arasındaki ilişki sadece NSTEMI hastalarında gözlenmiştir. Sonuç
olarak, baNDH artışı; NSTEMI tanılı hastalarda koroner arter hastalığı ciddiyetini öngörmek için anlamlı bulunmakla birlikte, STEMI tanılı hastalarda
ise yüksek klinik risk skorları ile kötü prognozun habercisi olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Nabız dalga hızı, arteriyel sertlik, KAH, baNDH, augmentasyon indeksi, hipertansiyon, SYNTAX skoru, PWV
SS-43
Hantavirüs Enfeksiyonu; Akut Böbrek Yetmezliğiyle Seyreden
Hemorojik Ateş
Kürşad Öneç1, Gülşah Altun2, Tansu Sav1,
1
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı
2
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
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Giriş: Akut böbrek yetmezliği (ABY) birçok farklı etiyolojik nedene bağlı
olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. ABY’nin nedenine bağlı olarak hastalarda
böbrek fonksiyon bozukluğu dışında başka laboratuvar ve klinik bulgular
eşlik edebilmektedir, bunlar ABY etiyolojisini aydınlatmak açısından önemli
olmaktadır. Çalışmamızda akut böbrek yetmezliği ile başvuran ve Hantavirüs enfeksiyonunu tanısı koyulan hastaların retrospektif değerlendirmesi ile
başvuru esnasındaki özelliklerini tanımlamayı amaçladık.
Yöntem:
Bulgu: Çalışmaya akut böbrek yetmezliği ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine başvuran, immünolojik olarak Hantavirüs enfeksiyonu olduğu kanıtlanan 15 hasta alındı. Hastaların başvuru esnasındaki şikayetleri,
demografik özellikleri ve başvurudaki klinik bulguları tablo 1’de, laboratuvar
parametreleri de tablo 2’de özetlenmiştir. Hastaların tamamının anamnezinde ormancılık, yaban hayat ile temas öyküsünden biri mevcuttu. Hastaların
%100’ünde başvuru anında bulantı ve kusma, karın ağrısı şikayetleri vardı.
Yapılan ultrasonogrofik incelemede hastaların %66’sına sağ alt kadrandaperinefritik bölgede mayi saptandı, klinik benzerliği nedeniyle apandisit ile
ayırıcı tanısı yapıldı. Hastaların %33’ünde karın ağrısına eşlik eden ishal,
%36’sında ise yüksek ateş mevcuttu. Bu hastaların %26’sında oligüri
mevcut iken, %60’ında ise mikroskobik hematürinin eşlik ettiği görüldü.
Başvuru sırasında hastalarda tamamında akut böbrek yetmezliği ile birlikte
trombositopeni (30.000-133.000) olduğu görüldü. Vakaların %86’sında
hiponatremi (120-138) izlenirken, diğer elektrolitlerin ise normal olduğu
saptandı. Hastaların birine böbrek biyopsisi yapıldı, belirgin peritübüller
kapillerde inflamasyon, tübüllit; akut tübüler zedelenme-akut interstisyel
nefrit saptandı.
Sonuç: Hanta virüs enfeksiyonu, virüs ile enfekte olan kemiricilerin idrar ve
dışkılarıyla ortama saçılır, inhalasyon yolu ile insanda akciğer, kalp, böbrek
ve lenfoid dokuların vasküler endoteline yerleşerek klinik bulgu ve laboratuvar bulguları oluşturur. Şüphelenilen olgularda en yaygın tanı yöntemi serolojik testtir. Tanı konan vakalarda henüz onaylanmış ilaç, aşı veya
antiviral tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Biz, vaka serimizdeki hastaların
%66’sında, akut tubülointertisyel nefrit ve trombositopeni nedeniyle steroid tedavisi uyguladık. Steroid tedavisi verilen hastalarda hemodiyaliz(HD)
ihtiyacı olmazken, steroid almayan %33 hastada HD ihtiyacı gelişti. Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalar da dahil olmak üzere tüm hastaların böbrek fonksiyonları normale döndü. Bu bulgularla akut böbrek yetmezliği ve
trombositopeninin birlikte olduğu vakalarda Hantavirüs enfeksiyonu akılda
tutulmalıdır. Tanıda yol gösterici önemli bulgu anamnezde yaşam alanlarında yabani-kemirgen bir hayvan ile temas hikayesidir. Hastaların bu açıdan özellikle sorgulanması, kliniğinde karın ağrısı, hiponatremi ve USG’de
batında mayi gibi bulguların araştırılması tanıya ulaşmada yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: hantavirüs, renal hemorajik ateş, böbrek yetmezliği,
tablo-1

Hantavirüs tanılı hastalarda demografik özellikleri ve başvurudaki klinik bulguları
tablo-2

Hastaların başvuru sırasındaki laboratuvar değerleri

SS-45
Kronik Böbrek Hastalığında Kardiyovasküler Risk Faktürü Olarak Sol
Atrial Dilatasyonun Önemine İlişkin Yatay Kesit Analiz
Şennur Köse1, Yasin Yüksel2,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bölümü, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Kardiyolji Bölümü, İstanbul
Giriş: Kronik böbrek hastalığı dünyada giderek artan bir sağlık problemidir
ve bu hastalardakardiyovaskülermortalite ve morbidite artmaktadır. Yapılan
çalışmalar sol atriumdilatasyonu ile artriyalfibrilasyon, iskemik inme, akut
Myokard Enfarktüsü sonrası mortalite ve kalp yetmezliği arasında ilişki olduğunu; Serum Albumini önemli bir malnutrisyon markeri olması yanında
inflamasyon mekanizmasıyla renalprogresyonda etkili olduğunu; Kronik
inflamasyon göstergesi olan C-reactive protein (CRP) de kronik böbrek
hastalarında kardiyovaskülermortalitenin güçlü bir göstergesi olduğunu
göstemektedir. Hiperürisemin hem kardiyovasküler hastalıklar, hem de
kronik böbrek hastalarında bir risk faktörü olarak gösterildiği ve hiperürisemisi tedavi sonrasında progresyonun yavaşladığına ilişkin çalışmalar
mevcuttur. Biz de bu çalışmada, evre 1-2 kronik böbrek hastaları ile diyalize

yeni başlanan evre 5 hastaları arasında ekokardiyografik olarak sol atrialdilatasyonları (LAD) ile kronik böbrek hastalığının progresyonunda takip
edilen albümin, CRP ve ürik asit arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
Yöntem: Çalışma toplam 138 hasta yer almıştır, bu hastaların 87 tanesi
evre 1-2, 51 tanesi evre 5 (diyalize yeni başlanan) dir. Bu hasta grupları
arasında LAD endeksleriyle kronik böbrek hastalığı ve kardiyovasküler hastalık progresyonunda etkili olan Albumin, CRP ve Ürik Asit değerleri arasında farklılık olup olmadığına bakıldı. Numerik veriler ortalama±standart
sapma, frekans veriler ise yüzde olarak ifadeedildi. Verilerin normal dağılım
gösterip göstermediğini test etmek için Kolmogorov-Smirnov Testi uygulandı. İki ayrı gruba aitortalamaları karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi
kullanıldı. Oddsratio (OR) ve relatif risk (RR) katsayıları hesaplandı. Test
edilen parametreler için %95 güven aralığı verilirken alfa kritik değeri 0.05
anlamlıkabul edildi.
Bulgu: Evre ile Albumin, CRP ve LAD arasındaki ilişkinin p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Diyalize girmeyen hastalara
kıyasla, diyalize giren hastalarda CRP ve LAD değerlerinin daha yüksek,
Albumin değerinin ise daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı. Evre ile Ürik
Asit arasındaki ilişkinin p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Diyalize giren hastaların ürik asit değerleri girmeyenlere göre yüksek
ancak istatistiki olarak anlamlı bir fark saptanmadı. OddsRatio sonuçlarına
göre diyalize giren hastalarda LAD büyümesi girmeyenlere göre 8 kat fazla
bulundu.
Sonuç: Kronik böbrek hastalığı progresyonu ve komplikasyonları açısından
takip ederken artık LAD sadece hipervolemi açısından değil, inflamasyon
faktörlerinin yanında, kardiovasküler risk faktörü olarak takip edilmesi gerektiği ve bu hastaların da belki de daha erken kardiak açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Hastalığı, Sol Atrium Dilatasyonu, Albumin Ürik Asit
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SS-44
Proteinürisi Olan Renal Transplant Hastalarında 24 Saatlik İdrar
Sodyum Düzeyi İle İdrar Anjiotensinojen Düzeyi Arasındaki İlişki
Orhan Özdemir1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1,
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Giriş: Böbrekteki lokal renin anjiotensin sistemi (RAS) aktivasyonu, primer
hipertansiyon, proteinüri ve kronik böbrek hastalığının gelişmesinde önemli
rol oynamaktadır. İdrar anjiotensinojen (AGT) düzeyinin hipertansiyon, proteinüri ve böbrek hastalığı olan hastalarda böbrekteki lokal RAS durumunu
yansıttığı ortaya konulmuştur. Lokal RAS aktivasyonu ile idrar sodyum atılımı arasındaki ilişki deneysel ve hayvan çalışmalarında daha önce gösterildi.
Ancak bu konuda yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın
amacı; renal transplant hastalarında idrar AGT düzeyi ile; idrar sodyum atılımı ve proteinüri arasındaki ilişkiyi böylece lokal RAS ile hipertansiyon ve
proteinüri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntem: Stabil greft fonksiyonuna sahip (nakilden sonra en az 6 ay geçmiş,
serum kreatinin düzeyi <2mg/dl olan) 80 böbrek nakilli hasta ve 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Hastalar proteinüri düzeyi düşük (<300
mg/g)(Grup 1) renal transplant alıcıları ile proteinüri düzeyi yüksek (>300
mg/g)(Grup 2) renal transplant alıcıları olarak iki gruba ayrıldı. Tüm katılımcıların idrar örnekleri -80 °C de AGT ölçümleri yapılıncaya kadar saklandı.
İdrar AGT düzeyleriyle diğer çalışma parametreleri arasındaki korelasyonun araştırılması için Spearman korelasyon analizi yapıldı. İstatiksel önem
p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgu: Grup 1 renal transplant alıcıları ile Grup 2 renal transplant alıcılarının demografik özellikleri arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sigara
kullanım oranı, orjinal böbrek hastalığı, transplantasyondan önceki renal
replasman tipi, donör kaynağı, transplantasyon süresi, kullanılan immünsüpresif ilaçların tipleri ve dozları ile kullanılan antihipertansif ilaçların tipleri
ve dozları açısından herhangi bir fark saptanmadı(p>0.05). İdrar albumin/
kreatinin oranları ile idrar anjiotensinojen/kreatinin oranları Grup 2’de Grup
1’e göre belirgin olarak daha yüksek iken (p<0.001); serum 25-(OH) vitamin D3 ve idrar sodyum atılım düzeyi Grup 2’de Grup 1’e göre daha düşük
olarak saptandı(p<0.01).
Sonuç: Sonuç olarak çalışmamıza göre henüz klinik olarak aşikâr düzeyde
kronik allogreft nefropatisi(KAN) olmayan böbrek nakilli hastalarda, idrar
AGT düzeyleri proteinüri ile pozitif korelasyon gösterirken, idrar sodyum
atılımı ile negatif korelasyon göstermektedir. Bu çalışmanın ışığı altında,
kronik allogreft nefropatinin erken tanısı ve prognozunun tahmininde, diğer
klinik ve laboratuvar parametrelerle birlikte idrar AGT ve sodyum düzeylerinin rolünün araştırılacağı ileri izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, proteinüri, renal transplant, üriner anjiotensinojen,

Tanımlayıcı İstatistikler

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları

Mann-Whitney U Test Sonuçları

Risk Oranları
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SS-46
Kronik Böbrek Hastalığı Olan Kadınların, Cinsel Fonksiyonlarındaki
Değişikliklerin Böbrek Replasman Tedavisi Öncesi ve Sonrasında
Karşılaştırılması
Nihal Yılmaz1, Alparslan Ersoy1, Abdulmecit Yıldız1, Ayşegül Oruç1, Suat
Akgür1, Oktay Ünsal1, Yasemin Aydoğan Ünsal2, Canan Ersoy2,
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı
Giriş: Cinsel işlev bozukluğu, kronik böbrek hastalığı (KBH) olan kişilerde genel popülasyona kıyasla oldukça yaygındır. Diyaliz başlamadan önce
cinsel sorunların görülme sıklığı yaklaşık% 9’dur. Diyaliz uygulanan kadın
hastalarda bu oran % 60 - 70’e yükselir. Böbrek nakli sonrası cinsel işlev
bozukluğunda iyileşmeler bildirilmesine rağmen, devam eden problemler
oldukça yaygındır. Bu nedenle, renal replasman tedavisi alan kadınlarda
KBH, diyaliz ve transplantasyon sonrası dönemde cinsel işlev bozukluğu
değişikliklerini önceki döneme göre karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya 62 renal transplant hastası (Tx, ortanca yaş 40.5 yıl),
44 hemodiyaliz (HD, ortanca yaş 47 yaş), 45 prediyaliz (PreD, ortanca yaş
46 yaş) ve 54 sağlıklı kadın (ortanca yaş 42 yaş) dahil edildi. Cinsel işlev
bozukluğu 5 maddeden oluşan Arizona Cinsel Deneyimler Ölçeği (ASEX)
kullanılarak değerlendirildi. Maddeler bir (hiperfonksiyon) ile altı (hipofonksiyon) puan arasında değişen 6 puanlık bir ölçekte derecelendirildi. Toplam
puan 5 ile 30 arasında değişmiştir. Toplam puan > 18, herhangi bir soruda
5 ve üzeri, herhangi 3 soruda 4 ve üzeri olan bireylerde cinsel işlev bozukluğu anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgu: Kontrol grubunun cinsel işlev bozukluğu oranı % 25.9’idi. Renal replasman tedavisinden sonra, cinsel işlev bozukluğu oranları PreD grubunda
% 26,7’den % 44,4’e (p = 0,021), HD grubunda % 31,8’den % 54,5’e (p =
0,002), Tx grubunda % 27,4’den 25,8’e (p> 0,05) değişti. Hastalık, diyaliz
veya transplantasyondan önce, tüm grupların oranları karşılaştırıldı (p =
0.923). Hastalık veya renal replasman tedavisinden sonra, HD grubundaki
cinsel işlev bozukluğu oranı, Tx ve kontrol gruplarından anlamlı derecede
yüksekti ve PreD grubunun oranı, Tx’den yüksekti. Tx ve kontrol gruplarının oranları benzerdi. Grupların başlangıç puanları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. HD (p = 0.002) ve PreD (p = 0.026) gruplarındaki skorlama puanları, kontrol gruplarına göre daha yüksekti. HD grubunun mevcut
toplam ASEX skoru, hastaların yaşı ile pozitif olarak koreleydi (r: 0.494, p =
0.001). Gruplardaki mevcut toplam ASEX skoruyla diyaliz, transplant veya
KBH süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Sonuç: Çalışmamız, böbrek replasman tedavisi veya kronik böbrek hastalığı
tanısından sonra HD ve PreD gruplarının cinsel işlev bozukluğunda anlamlı
bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Tx grubunun cinsel işlev bozukluğu,
transplantasyon sonrası anlamlı bir şekilde düzelmedi. Transplantasyonun,
cinsel işlev bozukluğu üzerindeki gerçek etkisini anlamak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Hastalığı, Hemodiyaliz, Renal Transplantasyon, Cinsel İşlev Bozukluğu, Kadınlar
SS-47
Dipper ve Nondipper Hipertansiyon Hastalarında Kronoterapi, 24
Saatlik İdrarda Sodyum ve Serum Ürotensin II Düzeyleri
Fatma Akdağ Kahvecioğlu1, Müjgan Gürler2, Muhittin Ertilav3,
1
Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Sakarya
2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Bolu
3
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu
Giriş: Bu çalışmanın amacı dipper ve nondipper hipertansiyon ayrımı yapılmış hastalarda kronoterapi, 24 saatlik idrarda sodyum ve serum ürotensin
II arasındaki farklılıkların araştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmaya alınma kriterlerine sahip olan 32 nondipper ve 29
dipper hipertansiyon hastasının 24 saatlik idrarda sodyum düzeyi, serum
ürotensin II düzeyleri ve rutin biyokimyasal laboratuvar testleri çalışıldı. Sonuçlar arasındaki istatistiksel ilişki analiz edildi.
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Bulgu: İncelediğimiz hasta grubunda nondipper hastaların daha yaşlı ve
ağırlıklı olarak kadın hasta popülasyonunda görüldüğü tespit edildi. Dipper
hastalarda nondipper hastalara göre aile hikayesinin anlamlı ölçüde farklı
olduğunu saptadık. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da nondipper hastaların tedaviye uyumunun daha kötü olduğunu gözlemledik. Nondipper
ve dipper hastalarda sol ventrikül kitle indeksi incelendiğinde istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmasa da; grup ayrımı gözetmeksizin 61 hasta
incelendiğinde kullanılan ilaç miktarı arttıkça sol ventrikül kitle indeksinin
artmış olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla nondipper-dipper hipertansiyon
ayrımında sol ventrikül kitle indeksinin yararlı olmadığını gözlemlemekle
birlikte bu ayrımda serum ürotensin II düzeyinin kullanılabileceğini tespit
ettik.
Sonuç: Hipertansiyonun prognozu ve tedavinin etkinliği açısından nondipper-dipper hipertansiyon ayrımı önemlidir. Bu nedenle nondipper hastalarının daha yaşlı ve kadın ağırlıklı bir popülasyondan oluştuğunun altını
çizmek istiyoruz. Her ne kadar sol ventrikül kitle indeksi hipertansiyonun
seyrinde ve sonuçlarında önem arz etse de dipper-nondipper hipertansiyon ayrımında faydalı olmadığını saptadık. Kullanılan tedavinin etkinliğinin,
hipertansiyonun prognozunun ve de nondipper-dipper hipertansiyon ayrımının tespitinde serum ürotensin II düzeylerinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Dipper, hipertansiyon, nondipper, serum ürotensin II.
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PS-01
Diyabetik Hastalarda Ürotensin 2 ile Renal Fonksiyon İlişkisi
Ayça İnci1, Melahat Çoban1,
1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Giriş: Amaç: Ürotensin 2 (ÜT 2) bilinen en potent vasokonstriktör peptidtir. ÜT 2 sentezi böbrekte renal medulla, distal tübül, toplayıcı tübül, renal
arter endotel ve düz kas hücrelerinden gerçekleşir. ÜT 2 sentez, sekresyon
ve atılımının böbreklerden olmaktadır. ÜT 2 ‘nin tübüler transport ve renal
hemodinamikler üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Yüksek serum ÜT
2 düzeylerinin kalp yetmezliği, hipertansiyon, siroz gibi hastalıkların patogenezinde rol oynadığı bilinmesine rağmen, böbrek yetmezliği gelişimindeki
rolü halen tartışmalıdır. Bu nedenle çalışmamızın amacı farklı proteinüri
evresindeki diyabetik hastalarda ÜT 2 ile renal fonksiyon arasındaki ilişkiyi
araştırmaktı.
Yöntem: Kesitsel çalışma Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
Polikliniği’nde diyabetes mellitus tanısı ile takipli ortalama yaşı 51.66±14.7
olan 140 (65(%46.4) erkek/75(%53.6) kadın) hasta ile yapıldı. Hastalar bilinen komorbid hastalık veya ilaç kullanımı öyküsü olmayan, yaş ve cinsiyet
benzer 54 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı. Serum kreatinin, tahmini glomerüler
filtrasyon hızı (eGFH) ve spot idrar albumin/kreatinin oranı (SAKO) değerleri ile renal fonksiyon belirlendi. SAKO değerlerine göre hastalar 3 gruba
ayrıldı: SAKO<30 mg/gr normoalbuminüri, SAKO 30-300 mg/gr mikroalbuminüri, SAKO>300mg/gr makroalbuminüri olarak belirlendi.
Bulgu: Hastaların 36 (%25.7)’sı normoalbuminüri, 61 (%43.6)’i mikroalbuminüri, 43 (%30.7)’ü makroalbuminüri evresindeydi. Ortalama
eGFH 60.84±30.68 mL/dk/1.73 m2 ,kreatinin 1.52±0.83 mg/dL, SAKO
325.18±415.12 mg/gr idi.Ortalama log10 ÜT 2 0.83±0.16 ng/mL idi. Hastalarda, sağlıklı bireylere göre kreatinin ( p<0.001) anlamlı yüksek, log10
ÜT 2 (p<0.001) anlamlı düşüktü.Normoalbuminüriden makroalbuminüri
evresine ilerledikçe log10 ÜT 2 düzeyinde artış gözlendi.Log10 ÜT 2 ile
kreatinin (r=0.211,p=0.012), SAKO (r=0.190,p=0.025) arasında anlamlı
korelasyon izlendi.Ortalama log10 ÜT 2 düzeyi 0.82 ng/mL idi.Log10 ÜT
2 > 0.82 olanlarda, ykrk30 0.82 olanlara göre kreatinin (p=0.016), SAKO
(p=0.003) anlamlı yüksekti.
Sonuç: Çalışmamızda diyabetik hastalarda sağlıklı bireylere göre azalmış
serum ÜT 2 düzeyleri gözlendi. Normoalbuminüriden makrolbuminüriye
ilerledikçe serum ÜT 2 düzeylerinin arttığı gözlendi. Diyabetik hastalarda
ÜT 2 sekrete edildikten sonra böbreklerden hızla yıkılıyor olabilir. ÜT 2 ile
serum kreatinin ve proteinüri arasında ilişkinin olduğu gözlendi. Diyabetik
hastalarda proteinüri geliştikçe artan serum ÜT 2 düzeyleri fibroblastlardan
kollajen sentezini arttırarak renal fibrozise neden oluyor olabilie veya ileri
böbrek yetmezliği olan hastalarda gelişen fibrotik ve sklerotik alanlardan
ÜT 2 sentezi artıyor olabilir. Diyabetik hastalarda proteinüri geliştikçe artan
serum ÜT 2 düzeyleri renal fonksiyonlarda bozulmaya ve hastalığın progresyonunda hızlanmaya neden oluyor olabilir. Diyabetik hastalarda yüksek
serum ÜT 2 düzeyleri olumsuz renal sonuçlarla ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, Kreatinin, Tahmini glomerüler filtrasyon hızı, Ürotensin 2
Tablo 1 Hasta ve sağlıklı kontrol grubunun klinik ve demografik özellikleri ile
laboratuvar değerleri
Hastalar (140)
Ort ± S.S./ (%)

Sağlıklı kontrol grubu (54)
Ort ± S.S./ (%)

Yaş (yıl)

51.66 ± 14.7

46.76 ± 7.38

Erkek/Kadın

65 (%46.4)/75 (%53.6)

27 (%50)/27 (%50)

Hipertansiyon

104 (%74.3)

SKB (mmHg)/DKB (mmHg) 129.79 ± 17.42/85.61 ± 10.86 119.17 ± 11.6/78.69 ± 9.63
ACE inh/ARB
Kalsiyum kanal blokör
Beta blokör
Alfa blokör
Diğerleri
SAKO
< 30 mg/gr
30-300 mg/gr
>300 mg/gr

50

28 (%20)/42 (%30)
43 (%30.7)
32 (%22.9)
9 (%6.4)
3 (%2.1)
6 (%4.3)
36 (%25.7)
61 (%43.6)
43 (%30.7)

Hastalar (140)
Ort ± S.S./ (%)

Sağlıklı kontrol grubu (54)
Ort ± S.S./ (%)

Kreatinin (mg/dL)

60.84 ± 30.68

91.54 ± 6.38

SAKO (mg/gr)

325.18 ± 415.12

46.74 ± 55.4

hs-CRP (mg/L)

2.74 ± 2.59

2.47 ± 2.68

T-K (mg/dL)
LDL-L (mg/dL)
Trigliserit (mg/dL)
HDL-K (mg/dL)

194.26 ± 41.22
49.3 ± 14.89
118.87 ± 32.6
141.46 ± 92.67

189.51 ± 39.67
52.66 ± 15.13
112.49 ± 34.68
139.16 ± 58

0.83 ± 0.16

0.92 ± 0.16

Log10 ÜT ΙΙ (ng/mL)

Tablo 2 SAKO değerlerine göre hasta özelliklerinin, sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırılması
Normoalbumi- Mikroalbuminüri (36)
nüri (61)

Makrolabuminüri Sağlıklı kontrol
(45)
grubu (54)

p

Kreatinin
(mg/dL)

0.94 (0.7-2.96) 1.05 (0.7-2.05) 2.07 (0.7-4.19)

0.8 (0.66-1)

< 0.001

hs-CRP
(mg/L)

1.22 (0.16-9.1) 1.71 (0.21-6.6) 3.29 (1.1-10.2)

1.27 (0.1610.2)

< 0.001

T-K (mg/dL)
LDL-L (mg/
dL)
Trigliserit
(mg/dL)
HDL-K (mg/
dL)

174 (119-214)
53 (35-65)
102 (39-143)
126 (61-221)

191 (157-246)
50 (35-62)
125 (85-168)
116 (59-293)

213 (126-274)
51 (36-136)
116 (46-182)
132 (91-218)

190.5 (117285)
45.5 (29-92)
119 (52-194)
108 (38-453)

< 0.001
0.119
0.015
0.134

0.79 ± 0.17

0.81 ± 0.12

0.87 ± 0.18

0.92 ± 0.16

< 0.001

Log10 ÜT ΙΙ
(ng/mL)

PS-02
Diyabetik Hastalarda Ürotensin 2 İle Arteriyel Sertlik ve Ateroskleroz
İlişkisi
Ayça İnci1, Melahat Çoban1,
1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Giriş: Ürotensin 2 (ÜT 2) insanlarda bilinen en potent vasoaktif peptittir. ÜT
2 ve reseptörleri başlıca böbreklerden, ayrıca kardiyak myosit ve damar endotel hücrelerinden sentezlenir. ÜT 2’nin kardiyovasküler (KV) sistem üzerindeki etkisi damar yatağı boyutu, anatomik lokalizasyonu ve ÜT 2 dozuna
bağlı değişiklik göstermektedir. ÜT 2’nin vasodilatör veya vasokonstriktör
veya hemodinamik etki olmadığı bilinmektedir. ÜT 2 ile ateroskleroz ve AS
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sonuçları farklılıklar göstermekte
ve ÜT 2’nin proaterojenik mi, vaskuloprotektif mi olduğu halen tartışılmaktadır. Hipertansiyon, karaciğer sirozu ve konjestif kalp yetmezliği hastalarında serum ÜT 2 düzeylerinin arttığı bilinmektedir. Literatürde diyabetik
hastalarda ÜT 2 düzeyleri ve ÜT 2 ile KV olaylar arasındaki ilişkiyi araştıran
çalışmalar az ve sonuçları çelişkilidir. Bu nedenle çalışmamızın amacı farklı
proteinüri evresinde olan diyabetik hastalarda ÜT 2 ile AS ve ateroskleroz
arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.
Yöntem: Kesitsel çalışma Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
Polikliniği’nde diyabetes mellitus tanısı ile takipli ortalama yaşı 51.66 ± 14.7
olan 140(65(%46.4) erkek/75(%53.6) kadın) hasta ile yapıldı. Arteriyel
sertlik (AS) varlığı brakiyal-ayak bileği nabız dalga hızı (baNDH) aleti ve ateroskleroz varlığı ultrasonografik olarak karotis arter intima-media kalınlığı
(KA-IMK) ile belirlendi. KA-IMK ykrk31 0.9 mm değeri ateroskleroz varlığı
olarak kabul edildi. Spot idrar albumin/kreatinin oranı (SAKO) değerlerine
göre hastalar 3 gruba ayrıldı: SAKO <30 mg/gr normoalbuminüri, SAKO
30-300 mg/gr mikroalbuminüri,SAKO >300mg/gr makroalbuminüri olarak
belirlendi.
Bulgu: 104(%74.3) hasta hipertansifti. Ortalama sistolik kan basıncı
129.79±17.42 mmHg ve diyastolik kan basıncı 85.61±10.86 mmHg idi.
Hastaların 28(%20)’i anjiotensin konverting enzim inhibitörü,42(%30)’si
anjiotensin 2 reseptör blokör,43(%30.7)’ü kalsiyum kanal blokör kullanıyordu. Ortalama kreatinin 1.52±0.83 mg/dL,SAKO 325.18±415.12 mg/
gr,high sensitive C reaktif protein (hs-CRP) 2.74±2.59 mg/L idi.Ortalama
log10 ÜT 2 0.83±0.16 ng/mL idi.Ortalama baNDH 7.89±1.67 m/sn ve
KA-IMK 0.67±0.18mm idi.Hastalarda, sağlıklı bireylere göre kreatinin,hsCRP,baNDH,KA-IMK ( p<0.001) yüksek, log10 ÜT 2 (p<0.001) düşüktü.

PS-03
Santral venöz kateterizasyon komplikasyonu: Sağ ventrikül rüptürü ve
hemoperikardiyum
Nizameddin Koca1, Selçuk Kanat2,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eah, İç Hastalıkları
Bilimdalı, Bursa
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eah, Kardiyoloji
Bilimdalı, Bursa
Giriş: GİRİŞ: Santral Venöz Kateterizasyon acil müdahalenin gerekliliğinde
ve yoğun bakımlarda uzun süreli damar yolu ihtiyacı durumunda sıklıkla
kullanılmaktadır. Akut kısa dönem hemodiyalizde femoral ven tercih edilirken daha uzun süreli hemodiyaliz ihtiyacı durumunda internal juguler
ven tercih edilmektedir. Girişimsel işlemler en deneyimli uygulayıcılarda
bile komplikasyon riski taşırlar. Katater ucunun ventrikül duvarını perfore
ederek kardiyak tamponada yol açması mortalitesi yüksek bir komplikasyondur.
Olgu: IgA Nefropatisi tanısı ile izlenen 26 yaşında juguler venöz katater ile
hemodiyaliz programına alınmasından yaklaşık 2 ay sonra evde bayılma
şikâyeti ile acil servise başvuran hastanın yapılan ekokardiyografik değerlendirmesinde sağ ventrikül’ün önünde yer alan ve sağ yapılarda kollapsa
neden olan fibrinden yoğun perikardiyal mayi tespit edildi (şekil 1). Hipotansiyon (70/40 mmHg) ve taşikardi (140 atım/dk) olması üzerine perikardiyal
tamponat olarak değerlendirilerek supksifoid bölgeden perikardiyosentez
planlandı (şekil 2). Ultrason eşliğinde pigtail katater yardımıyla 650 mililitre
hemorojik vasıflı perikardiyal sıvı boşaltıldı. Takiplerinde hemogram düzeyleri stabil seyreden, tansiyon ve kalp hızları normale dönen hastanın üre,
kreatinin ve idrar çıkışları nefroloji tarafından değerlendirilerek hemodiyaliz
programından çıkarılması ve nefroloji poliklinik takibi önerildi.
Sonuç: Girişimsel işlemler en deneyimli uygulayıcılarda bile komplikasyon
riski taşırlar. Santral venöz katater takılması ile ilgili komplikasyon sıklığı
uygulanan anatomik bölgeye, ultrasonografi kullanımı ve uygulayıcının tecrübesine göre %5-19 arasında değişiklik gösterir. Kalp tamponadı sıklığı
tam bilinmemekte birlikte uygulayıcının yönergeleri dikkate alması ile önlenebilecek komplikasyonlardandır. Bir çalışmada hastaların vital bulgularda
değişiklik gözlenmesinden 6 saate kadar öncesinde nefes darlığı (12 hasta),
göğüste sıkışma hissi (8 hasta) ve hava açlığı (15 hasta) tariflediği bildirilmiştir. Aynı çalışmada hasatların %56’sında taşikardi gelişirken %46’sında
bradikardi gözlendiği hastaların tamamında açıklanamayan bir hipotansiyon olduğu raporlanmıştır. Hastamızda baygınlık geçirmeden önce nefes
darlığı şikayetlerinin, bayılma sonrası hastanede yapılan değerlendirmesinde taşikardi ve hipotansiyonu olduğu tespit edilmiştir. Katater ucu için en
uygun yerleşim yeri vena kava superior’un atriyum ile birleşme yerinin 3-5
cm proksimalidir. Perforasyon atan kalpteki katater ucunun yer değiştirme-

sine bağlı olabileceği gibi hastanın boyun hareketleri ile de gelişebilir. Sol
taraftan yapılan girişimlerde ponksiyon yeri ile kaval-atriyal bileşke arasındaki mesafe 19-21 cm iken sağ taraftan yapılan işlemlerde 16-18 cm’dir. Bu
mesafe hastanın cinsiyetinden veya vücut yapısından bağımsızdır. Kataterin
takılmasından sonra direkt radyografik inceleme ile kataterin yeri doğrulanmalı gereken hastalarda ekokardiyografi ile kataterin kalp boşluğunda
olmadığı gösterilmelidir. Direkt radyografide perikardiyal gölgenin 2 cm
proksimalinde vena kava içerisinde olduğu değerlendirilmelidir. Çoğunlukla
mortal seyredebilen bu komplikasyon, erkenden tanınarak uygun tedavisinin yapılması durumunda tedaviye dramatik yanıt vermektedir. Katater takılmasıyla ilgili yeterli eğitim ve süreçlere uygun davranmak bu tarz komplikasyonlarla karşılaşma riskini düşürmekte en etkili önlem olacaktır.
Anahtar Kelimeler: kardiyak tamponad, perikardiyal effüzyon, santral venöz katater, hemodiyaliz
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Log10 ÜT 2 ile kreatinin (r=0.211,p=0.012),SPKO (r=0.190, p=0.025) arasında ilişki saptandı. Log10 ÜT 2 ile baNDH (r=0.180,p=0.148),KA-IMK
(r=0.006,p=0.946) arasında ilişki saptanmadı. Ortalama log10 ÜT 2 düzeyi
0.82 ng/mL idi.Log10 ÜT 2 > 0.82 olanlarda, ykrk30 0.82 olanlara göre
kreatinin (p=0.016),SAKO (p=0.003) yüksekti. Her iki grup arasında baNDH
ve KA-IMK açısından farklılık gözlenmedi (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda diyabetik hastalarda sağlıklı bireylere göre azalmış
ÜT 2 düzeyleri gözlendi. Normoalbuminürinden makrolabuminüriye ilerledikçe ÜT 2 düzeylerinin arttı. Diyabetik hastalarda ÜT 2 sekrete edildikten
sonra böbreklerden hızla yıkılıyor olabilir. Hastalarda sağlıklı bireylere göre
artmış AS ve ateroskleroz gözlendi. Yüksek ve düşük ÜT 2 düzeyleri arasında AS ve ateroskleroz açısından farklılık gözlenmedi, ayrıca ÜT 2 ile AS
ateroskleroz arasında ilişki gözlenmedi. ÜT 2 ile AS ve ateroskleroz arasında
ilişki saptanmadı. Ayrıca ÜT 2 ile AS ve ateroskleroz gelişiminde bilinen
risk faktörleri olan hiperlipidemi ve inflamasyon belirteci olarak kullanılan
hs-CRP arasında ilişki gözlenmedi. Diyabetik hastalarda ÜT 2’nin aterosklerotik periferik damar komplikasyonlarının patogenezinde rol oynamadığını
düşündürmektedir. Diyabetik hastalarda serum ÜT 2 ile olumsuz KV olaylar
arasında ilişki yoktur.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel Sertlik, Ateroskleroz, Diyabetes mellitus, Ürotensin 2

Hastanın 0 derece dört boşluk transözofageal ekokardiyografik görüntüsü. LA:
Sol atrium, LV: Sol ventrikül, RA: Sağ atrium, RV: Sağ Ventrikül, Eff: Sağ ventriküler
kollarsa sebep olan fibrinden yoğun perikardiyal sıvı

Hastada sağ atrium ve sağ ventrikülde kompresyona sebep olan perikardiyal
effüzyon
EKG

EKG de sinüs taşikardisi ve QRS alternansı mevcut

PS-04
Nörolojik Tutulumla Prezente Olan aHUS’lu Bir Olgunun Eculizumab
İle Başarılı Bir Şekilde Tedavisi; Olgu Sunumu
Çiğdem Mengüş1, Ahmet Uğur Yalçın1,
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Eskişehir
Giriş: Biz bu yazıda ishal sonrası nörolojik bulgularla prezente olan aHUs’lu
bir olgunun eculizumab ile başarılı bir şekilde tedavisini bildiriyoruz.
Olgu: Et tüketiminden 10 gün sonra başlayan ishal, bulantı, kusma, ateş
yüksekliği nedeni ile dış merkezde siprofloksasin ve metronidazol başlanan
34 yaşında erkek hasta bulanık ve çift görme şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Başvuru anında kan üre azotu:46.8 mg/dl, kreatinin:3.42 mg/dl, LDH
1200 U/L, total bilirubin 4.50 mg/dl, direkt bilirubin: 0.83 mg/dl, AST:96
51
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U/L, ALT:82 U/L, hemoglobin:13.1 gr/dl, trombosit:34000, spot idrar protein/kreatinin:4701.83 mg/g, PTZ: 11.814 sn, INR: 1.061, aPTT: 31.431 sn,
fibrinojen:388.724 mg/dL, D-dimer: 0.857 ng/mL, direkt coombs negatif,
haptoglobülin:7.88 (normal aralık:30-200) mg/dl, periferik kan yaymasında
%1’den fazla şistosit, C3:92.5 (normal aralık:90-180) mg/dl, C4:17 (normal
aralık:16-38) mg/dl, vitamin b12:464 pg/ml saptandı. Yapılan değerlendirmede böbrek fonksiyon bozukluğu, mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni, periferik yaymada şistosit saptanan hasta trombotik mikroanjiopati tanısı ile nefroloji kliniğine yatırıldı. Destek tedavisi başlandı. Hastadan
gaitada E. Coli O157 H7 kültürü ve ADAMTS-13 düzeyi gönerildikten sonra
plazma değişimine ve metilprenizolon tedavisine başlandı. ANA, p-c ANCA,
antiDsDNA, antikardiyolipin negatif saptandı. Takiplerinde hemoglobin 7,8
gr/dl’ye kadar düştü. Plazma değişimi sonrasında böbrek fonksiyon testlerinde kısmı düzelme, trombositlerde artış ve hemoliz bulgularında azalma
saptanmasına rağmen plazmaferezin 4. gününde tekrarlayan konvülziv nöbet sonrasında bilinci kapanan hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Beyin
BT, beyin MR ve difüzyon MR’da patoloji saptanmadı. EEG’de fokal epileptiform aktivite saptandı. Hastaya antiepileptik tedavi başlandı. Gaitada E. Coli
O157 H7 kültürü negatif ve ADAMTS-13 düzeyi normal (%64.95) saptanan
hastanın plazma değişim tedavisi sonlandırılarak aHUS tanısı ile eculizumab başlandı. Tedavi ile eş zamanlı meningokok, hemofilus influenza tip B,
pnömokok aşılaması yapılan hastaya profilaktik antibiyotik başlandı. Eculizumab tedavisinden sonra 24 saat içinde hastanın bilinci açıldı ve kliniği
düzelmeye başladı. 1. ve 2. Haftada 900 mg eculizumab alan hastanın ilaç
temininde sıkıntı olması nedeniyle 3. hafta ilaç dozu verilemedi. Nörolojik
semptomları ve hemoliz bulguları yeniden ortaya çıkan hastaya ilaç temini
sağlanana kadar plazma değişimi yapıldı. 3 seans plazma değişim tedavisi
sonrasında yeniden eculizumab başlanan hastanın nörolojik semptomları
geriledi. 6 aydır eculizumab kullanmakta olan hastanın böbrek fonksiyonları, hemoglobin ve trombosit sayısı normalize olup takiplerinde nörolojik
semptomlar tekrarlamadı.
Sonuç: Atipik hemolitik üremik sendrom (aHUS) nadir görülen bir TMA
varyantıdır. Çocuklarda daha sık olmakla birlikte her yaş grubunda görülebilmektedir. aHUS’lu hastaların % 40-60’ında genetik yatkınlık vardır.
Kompleman düzenleyici proteinler olan Faktör H (FH), Faktör I (FI), membran kofaktör proteinini (MCP), kompleman 3 (C3), Faktör B (FB), trombomodulin veya bunları kodlayan genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanan
bozukluklar kompleman yolunun aşırı aktivasyonu ile sonuçlanır. aHUS’un
yaklaşık % 30’u bilinmeyen mekanizmalardan kaynaklanmaktadır. Düşük
C3 seviyesi ve normal C4 aHUS’ta sıklıkla karşımıza çıkmakla birlikte, bizim
vakamızda da olduğu gibi C3, C4 düzeyleri normal saptanabilir. aHUS birçok
organ sistemini etkilemekle birlikte en sık böbrek tutulumu yapmaktadır.
En sık görülen bulgular proteinüri, hematüri, hipertansiyon ve azotemidir.
Proteinüri tipik olarak ılımlı olsa da, nefrotik aralıkta proteinüri oluşabilir.
Çoğu hastada renal replasman tedavisi gerekir. Nörolojik tutulum aHUS’lu
hastaların yaklaşık % 10-48’inde görülmekte olup en sık görülen ekstrarenal tutulum şeklidir. Belirtileri sinirlilik, uyuşukluk, kasılmalar, ensefalopati,
diplopi, kortikal körlük, hemiparezi, hemipleji, sersemlik ve / veya komadır. Kardiyovasküler, periferik vasküler, pulmoner, gastrointestinal tutulum
görülen diğer eksrarenal tutulum formlarıdır. TMA’nın başlıca varyantları
aHUS, trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve shigatoksin ile ilişkili
HUS’tur. TMA tanısı konulduktan sonra bu hastalıklar arasında ayrım yapılmalıdır. aHUS hastalarında % 20 kadar diyare görülebilmektedir. Bizim
vakamızda hastada kanlı ishal sonrası semptomlar gelişmiş ancak STEC
negatif saptanması nedeniyle tipik HUS tanısı dışlanmış ve yine nörolojik
semptomların ön planda olması nedeniyle TTP ve aHUS’dan ayırıcı tanısı
için ADAMTS-13 bakılmış ve aktivitesi normal saptanmıştır. Hipertansiyon
da nörolojik semptomlarla ilişkili olmakla beraber bizim vakamızda nörolojik semptomlar geliştiğinde normotansifti, ayrıca ilişkili olabilecek ek bir
etyolojik faktör yoktu. Yakın zamana kadar plazma terapisi aHUS için tek
uygun tedaviydi, ancak kompleman disfonksiyonunun belirleyici nedenini
ele almamaktaydı ve çoğunlukla da etkili değildi. Son zamanlarda, kompleman C5’e yönelik hümanize bir monoklonal antikor olan eculizumab’ın,
kompleman ilişkili aHUS’ta etkili bir tedavi olduğu ve aHUS’un uzun süreli
tedavisinde faydalı olabileceği gösterilmiştir. Bizim vakamızda eculizumab
sonrasında nörolojik semptomlar hızlı bir şekilde düzelmiş ve ilaca ara verilmesiyle beraber nörolojik semptomlar yeniden alevlenmiştir. Eculizuma-

bın tekrar başlanmasıyla birlikte nörolojik semptomların yeniden hızlı bir
şekilde düzelmesi eculizumabın nörolojik komplikasyonların tedavisinde
etkili bir ilaç olduğunu bir kez daha göstermiştir. Literatürdeki çoğu çalışma ve vaka bildirimi pediatrik hastalardan yapılmış olmasına rağmen son
zamanlarda erişkin aHUS hastalarda yapılan çalışmalar ve artan olgu sayısı eculizumabın erişkin hastalarda da oldukça etkili ve güvenilir olduğunu
göstermektedir. Eculizumab kullanımıyla kapsüllü bakteriyel organizmalar,
özellikle de Neisseria meningitidis enfeksiyon riskinin normal popülasyona
göre 1000 ile 2000 kata kadar arttığı gösterilmiştir. Meningokok aşılaması;
acil tedavi durumları hariç, ilk eculizumab dozundan en az 2 hafta önce zorunlu olsa da, aşı yapılan hastalarda bile meningokok enfeksiyonu meydana
gelebilmektedir. Aşılama sonrası yeterli süre beklenilemeyen acil durumlarda mutlaka antibiyotik profilaksisi başlanmalıdır. Sonuç olarak eculizumabın tedavideki yerini almasıyla birlikte hematolojik, renal ve nörolojik komplikasyonlarda anlamlı derecede iyileşme gözlenmiş olmakla birlikte ilacın
yeterli tedavi süresi henüz net olmayıp bununla ilgili daha fazla çalışmaya
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: aHUS, nörolojik tutulum, eculizumab
PS-05
Yeni tanı almış erişkin arteryel hipertansif hastalarda aortun elastik
özellikleri ile Tp-e süresi ve Tp-e/QTd oranı arasında ilişki
Sefa Ünal1, Gülsüm Gamze Ünal2, Çağrı Yayla1, Ahmet Göktuğ Ertem1,
Mustafa Karanfil1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi,
Kardiyoloji
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Giriş: Hipertansif hastalarda art yük artmıştır ve artmış art yük hem ventriküler repolarizasyon eşitsizliğiyle (inhomogeneity); hem de aortanın bozulmuş elastik özellikleriyle ilişkilidir. Bu yüzden ventriküler repolarizasyon
eşitsizliğini yansıtan Tp-e süresi ve Tp-e/QTd oranları hipertansif hastalarda
aortanın elastik özellikleriyle ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Bu kesitsel vaka kontrollü çalışmaya hipertansiyon tanısını yeni
almış 113 hastayla birlikte 25 sağlıklı kontrol grubu alındı. Aortanın esnekliği ve gerilimi çıkan aorta çaplarından ekokardiyografik olarak hesaplandı.
Ekokardiyografi çalışmaya alınan tüm bireylere yapıldı. Ayrıca tüm bireylerin maksimum QT süreleri, QTd, Tp-e süresi ve Tp-e/QTd oranı hesaplandı.
Bulgu: Kontrol grubuyla karşılaştırldığında; QT maksimum ve QTd değerleri
arasında fark saptanmadı. Ancak; Tp-e süresi ve Tp-e/QTd oranları arasında
anlamlı farklılık mevcuttu (tümü, p=0.002).
Sonuç: Hipertansif hastalarda Tp-e süresi ve Tp-e/QTd artmıştır. Aortanın
elastik özellikleri Tp-e süresi ve Tp-e/QTd üzerinde bir rol oynayabilir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Tp-e süresi ve Tp-e/QTd, aortik sertlik,
aortik gerilim, aortik elastisite
Tablo 1

Normal ve hasta bireylerde, elektrokardiyografik özellikler ve aortanın elastik
özellikleri

PS-06
İmmunotaktoid Glomerulopati: Böbrek Önemi olan Monoklonal
Gamopati Vakası
Feyza Bora1, Doç Dr. Serap Toru2, Prof. Dr. Funda Sarı1, Prof. Dr.
Ramazan Çetinkaya1, Prof. Dr. Fettah Fevzi Ersoy1, Prof. Dr. Gültekin
Süleymanlar1, Prof. Dr. Levent Ündar3,

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Antalya
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Antalya
Giriş: Paraproteinler, plazma hücreleri veya B lenfosit hücre klonları tarafından üretilen monoklonal immunglobulinler (Ig) veya onların hafif ya da
ağır zincirlerinden oluşan bileşenleridir. ‘’Böbrek önemi olan monoklonal
gamopatiler’’ (monoclonal gammopathy of renal significance-MGRS) deyimi ise, malign olmayan veya premalign klonlar tarafından salgılanan paraproteinlerin neden olduğu böbrek bozukluklarını kapsar. Renal tutuluma ait
bulgu ve belirtiler sıklıkla kan diskrazisinin ilk belirtisi olarak ortaya çıkabilir.
MGRS’ler, altta yatan patojenik mekanizmaya ve primer tutulum bölgesine
bağlı olarak geniş bir yelpazede patolojik bulgu ve belirtilerle kendilerini ortaya koyabilirler. MGRS tedavisinde esas hedef ise, nefrotoksik monoklonal
immünoglobulini üreten klonun eradikasyonudur.
Olgu: 69 yaş bayan hasta 5 yıldır diabetes mellitus, hipertansiyon tanılarıyla
izlenmektedir. 15 yıldır menopozda olan hasta dış merkez nefroloji polikliniğine tüm vucut genelinde yanma, ödem ve tansiyon düzensizliği nedeniyle
başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde nefrotik düzeyde proteinüri tespit edilmiş.
Gönderilen tetkiklerinde idrarda monoklonal lambda bandı olan hasta hematoloji bölümünce değerlendirilmiş. Yapılan kemik iliği biyopsisi sonucu
>%3 oranında poliklonal plazma hücresi olan, amiloid negatif kemik iliği
olarak raporlanmış. PET-CT normal olarak gelmiş. Böbrek biyopsi sonucu
FSGS olarak gelen hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı hastanemize başvurdu.
Hastanemizde yapılan tetkiklerinde 24 saatlik idrarda 3,2 gr/gün proteinüri,
2,5 gr/gün albuminürisi tespit edildi. C3, C4 normal sınırda ANA, ANCA negatif olarak geldi. Sedimentasyonu:28 mm/saat Serum Serbest Kappa: 2,8
mg/dl (0,33-1,94) Serbest Lambda: 12 mg/dl (0,57-2,63) SK/SL oranı:0,2
ve İdrar Kappa: 1,42 mg/dl (0-1,85) İdrar Lambda: 4,12 mg/dl (0-5) geldi.
Ig G düşük, Ig A ve M normal sınırlarda geldi. Potasyum, kalsiyum, fosfor ,
ürik asit ve klor düzeyleri normal tespit edildi. Hastaya hastanemizde tekrar
kemik iliği yapıldı. %5 oranında lambda ve kappa pozitif hücre artışı izlenen
normosellüler kemik iliği olarak raporlandı. Tam idrar tahlilinde: glukoz:
negatif, ph:6,5 protein:++,3 lökosit, 2 eritrosit mevcuttu. İdrar immunfiksasyonunda Lambda hafif zincir monoklonal bant, serum immunfiksasyonu ise normal olarak geldi. Fanconi sendromu olmayan hastaya MGRS ön
tanısıyla renal biyopsi yapıldı. İmmunflorans incelemede Glomerül bazal
membranda IgG granüler ++ , IgA Negatif, Glomerül bazal membranda granüler IgM+ C3c Negatif , C1q Negatif, Fibrinojen Negatif , Glomerül bazal
membranda granüler Lambda +++ , Glomerül bazal membranda granüler
Kappa + olarak görüldü. Lambda-Ig G pozitif segmental skleroz ve bazal
membran kalınlaşması izlenen ışık mikroskopi bulguları mevcuttu. Elektron
mikroskopik incelemede ‘’immunotaktoid glomerulopati’’ ile uyumlu görünüm tespit edildi. Hastaya MGRS tanısı konup tedavi planı için hematolojiye
yönlendirildi. Hastaya bortezomib tedavisi planlandı .
Sonuç: İmmunotaktoid glomerulopati, ancak elektron mikroskopunda gösterilebilen mikrotüplerin oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. Birçok hastada, dolaşımda ya kappa yada lambda monoklonal gamoprotein mevcuttur
ve immünofloresan mikroskopide glomerüllerde tek tip monoklonal protein
tespit edilebilir. Her ne kadar MGRS, nonmalign veya premalign hematolojik bir durum olarak görülse de, böbrek üzerindeki etkileri benign değildir
ve MGRS, sıklıkla son dönem böbrek hastalığı ile sonuçlanır. MGRS grubu böbrek hastalıkları böbrek naklinden sonra çoğu hastada nükseder ve
hızlı allograft kaybına yol açabilirler. MGRS olduğundan şüphelenilen çoğu
hastada, kontrendike olmadıkça böbrek biyopsisi yapılması gerekmektedir.
Böbrekte monoklonal immünoglobulin birikimlerinin varlığı, MGRS’nin tanısını koydurur. Bu monoklonal birikimler, IF’ye dayalı tek bir hafif ve/veya
ağır zincir sınıfı ile sınırlanmalıdır. Böbrek biyopsisi, monoklonal proteinin
nefrotoksisitesini gösteren tek araçtır; çünkü tek başına bir serum veya idrar monoklonal proteinin varlığı, bir monoklonal proteinin böbrek hastalığından sorumlu olduğunu kanıtlamaz.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Önemi olan Monoklonal Gamopati, İmmunotaktoid Glomerulopati, Nefrotik sendrom
1
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PS-07
Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastada Kronik HCV Enfeksiyonu
Tedavisi ve İlaç-İlaç Etkileşimi Yönetimi: Multidisipliner Olgu
Sunumu
Şiyar Erdoğmuş1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Kliniği, Van
Giriş: Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu kronik hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda yaygındır ve önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
HCV seropozitif prevalansı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki diyaliz
hastalarında sırasıyla %1,4-28,3 ve %4,7-41,9 arasında değişmektedir.
Türk Nefroloji Derneği’nin 2017 yılı raporuna göre ülkemizde hemodiyaliz
hastalarında HCV prevalansı %4’tür. Son yıllarda, HCV tedavisinde direkt
etkili antiviral (DEA) ajanların klinik kullanıma girmesi hem genel popülasyonda hem de son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda
devrim niteliğindedir. Hemodiyaliz hastaları; eşlik eden komorbiditeler, ileri
yaş ve çoklu ilaç kullanımı düşünüldüğünde ilaç-ilaç etkileşim riski yüksek
olan özel bir HCV hasta grubunu temsil etmektedir. Bu nedenle bu hastalarda tedavinin başarısı ayrıntılı bir değerlendirme ve multidisipliner yaklaşım
gerektirmektedir. Bu olguda, paritaprevir/ritonavir/ombitasvir/dasabuvir
(PROD) tedavisi alması planlanan bir hemodiyaliz hastasında tedavi ve eş
zamanlı ilaç-ilaç etkileşimini nasıl yönettiğimiz sunulmuştur.
Olgu: HCV enfeksiyonu tanısı koyulup tedavi verilmiş hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastanın demografik özellikleri, komorbid hastalıkları,
laboratuvar verileri ve aldığı tedavi rejimi ve süresi hastane kayıt sisteminden kaydedildi. HCV RNA kopya sayısı bazal ve tedavinin 1,3,6 ve 12. aylarında değerlendirildi. Kalıcı virolojik yanıt (KVY) tedavi bitiminden 12 hafta
sonra HCV RNA negatifliği olarak belirlendi. DEA tedavi rejimi alan hastada
eş zamanlı kullanacağı ilaçlar tedavi öncesi ve sonrası olası ilaç-ilaç etkileşimleri açısından ilaç etkileşim sitesi: https://www.hep-druginteractions.
org adresinden kontrol edildi. Kırk dokuz yaşında kronik HCV (+) hemodiyaliz tedavisi uygulanan kadın hastanın eşlik eden tip 2 diyabetes mellitus,
hiperlipidemi (HL), koroner arter hastalığı (KAH) ve atriyal fibrilasyon (AF)
tanıları vardı. Hastaya 2010 yılında HCV enfeksiyonu tanısı konulmuş, ancak 2013 yılına kadar takipleri yok. Hastanın ilk HCV RNA viral yükü 2013
yılında bakılmış ( 1630 IU/mL) ve interferon bazlı tedavi rejimi (peginterferon alfa-2a) tedavi yanıtsız ve/veya tolere edememe nedeni ile erken kesilmiş. 2018 yılında, HCV RNA viral yükü 164,900 IU/mL, serum ALT düzeyi
10 U/L, serum AST düzeyi 8 U/L, hemoglobin düzeyi 11.8 g/dL ve trombosit sayısı 180,000 /mm³ saptanması üzerine hasta gastroentoroloji kliniğine
tedavi planı için yönlendirildi. Genotip 1b ile enfekte non-sirotik hastaya
12 hafta süreli PROD tedavisi planlandı (Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre
SDBY olan hastalarda ülkemizde bulunan PROD tedavisinin doz ayarlamasına gerek olmadan kullanılabileceği bildirilmektedir). Tedavi öncesi olası
ilaç-ilaç etkileşimi açısından hastanın medikal tedavisi gözden geçirildi. AF
nedeni ile amiodaron, KAH ve HL nedeni asetilsalisilik asit, metoprolol ve
atorvastatin etken maddeli ilaçlar kullanmakta idi. Hasta ayrıca nöropatik
yakınmalar nedeni ile pregabalin kullanıyordu. İlaç etkileşim sitesi: https://
www.hep-druginteractions. org adresinden yapılan karşılaştırmada atorvastatin ve amiodaron PROD tedavisi ile beraber verilmemesi gereken
ilaçlar olarak belirtilmekte idi. Amiodaron kullanımı, PROD tedavi rejimi ile
tehlikeli bir ilaç-ilaç etkileşimine (yüksek plazma amiodaron seviyelerinde
ciddi bradikardi ve kalp durması riski) yol açabileceğinden yapılan kardiyoloji konsültasyonu sonrasında atorvastatin ve amiodaron kesildi ve hasta
beta bloker tedavisinde stabil kaldı. Hastanın aylık hemodiyaliz vizitlerindeki
değerlendirmesi; ayrıntılı tıbbi öykü, tedavi etkinliği, yan etkiler yanısıra tam
kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri ve ilaçlara genel bir bakışı içermekteydi. Tedavi sırasında 1. ve 3. ayda HCV RNA kopya sayısı negatif saptandı
ve elde edilen negatif viremi, tedavi kesilmesinden 12 hafta sonra negatif
kaldı (KVY %100). 1 yıllık izlem süresi sonunda hastada HCV reaktivasyonu
gerçekleşmedi ve böylece hastada kür elde edildi. Tedavi süresi boyunca
hastada ilacın kesilmesine neden olacak ciddi bir yan etki saptanmadı ve
tedavi genel olarak iyi tolere edildi. Ayrıca tedavi ile ilişkili hematolojik parametrelerde anlamlı bir azalma ve hepatotoksisite saptanmadı.
Sonuç: İnterferon bazlı tedavi rejimlerin hemodiyaliz hastalarındaki düşük
etkinliği ve yüksek oranda erken tedavi sonlandırma oranı göz önüne alındı-

ğında, bu özel hasta grubunda DEA tedavi rejimleri sınırlı yan etkiler yanında
iyi tolere edilmeleri, yönetilebilir ilaç-ilaç etkileşimleri ve yüksek KVY oranları nedeniyle tedavide büyük gelişme sağlamıştır. Hepatik metabilizma, DEA
ilaçların eliminasyonunda çok önemli bir rol oynar. Bu da karaciğer enzim
aktivitelerinde değişikliklere neden olur ve eş zamanlı kullanılan diğer ilaçların eliminasyonunu değiştirir. İlaç-ilaç etkileşimleri, ilaçların etkinliklerinin
artmasına ya da azalmasına neden olabileceği gibi yaşamı tehdit eden durumlara da sebep olabilir. Bu olgumuzda, HCV tedavisi planlanan hastada
olası ilaç-ilaç etkileşimi önceden öngörülerek hastanın tedavisi kardiyoloji
kliniği ile işbirliği sonucunda modifiye edilmiş ve özellikle de gelişebilecek
kardiyovasküler sistem komplikasyonundan hasta korunmuş hem de HCV
tedavisi başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Diyaliz hastalarındaki çoklu ilaç
kullanımı ve komorbiditeler göz önüne alındığında nefrolog liderliğindeki
multidisipliner bir yaklaşım tedaviye erişimin artmasına yol açacak ve hastaların daha etkin yönetimini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Direkt etkili antiviral, Hemodiyaliz, Hepatit C virüs, Kalıcı virolojik yanıt, İlaç-ilaç etkileşimi
PS-08
Amiloidoz ile Komplike olan Renal Hücreli Karsinom
Kübra Kaynar1, Beyhan Güvercin1, Sevdegül Mungan2, Şükrü Ulusoy1,
Muammer Cansız1, İlke Onur Kazaz3, Fatih Çolak3, Betül Şahin4,
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,
Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı,
Trabzon
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Trabzon
Giriş: Giriş AA tipi amiloidoz genellikle kronik inflamatuvar hastalıkların
seyrinde karaciğerden artmış amiloid A proteini sentezi sonucunda vakaların yaklaşık %5’inde ortalama 17 yıllık inflamasyon sonucunda gelişmektedir. Sistemik inflamatuvar yanıt oluşturmasına rağmen malign neoplazmlar
ile birlikteliği (yaklaşık %7) nadiren literatürde rapor edilmektedir. Kanser
kaynaklı hasta ölümlerinin amiloid fibril depolanmasına bağlı kliniğin ortaya
çıkışından önce olmasının bu duruma yol açtığı öne sürülmektedir. Burada,
renal hücreli kanser sebebiyle nefrektomi uygulanan ve amiloid AA birikimine ikincil nefrotik sendrom kliniği ile takip edilmiş bir vaka sunulmuştur.
Olgu: Vaka takdimi Bilinen hipertansiyon, 8 yıl önce koroner arter baypass
graft operasyonu geçirme (2 damar), atriyal fibrilasyon, hiperkolesterolemi,
kronik böbrek hastalığı G3b ve 7 yıl önce gastrointestinal hafif derecede
tümör nedeniyle subtotal gastrektomi operasyonu geçirme öyküsü olan 68
yaşında erkek hastada, hastanemize ilk başvurusu olan yaklaşık 1.5 yıl önceki kardiyolojik takipleri sırasında nefrotik sendrom varlığı saptanmıştır. O
dönemde isosorbid mononitrat 20 mg 2*1, atorvastatin 1*40 mg, amlodipin 1*10 mg, trimetazidin 2*1, asetil salisilik asit 1* 150 mg tedavileri almakta olup fizik muayenesinde kan basıncı 110/60 mm Hg (kollar arasında
fark izlenmedi) ve gode bırakan ödem bulundu. Serum kreatin düzeyi 1.77
mg/dL, Hb: 9.9 g/dL, albumin düzeyi 1.7- 2.1 g/dL kreatinin klerensi 34 ml/
dk, LDL-K: 277 mg/dL tam idrar tetkikinde dansite 1.006 iken 600 mg/dL
protein ve 24 saatlik idrarında 16.9 g/gün proteinüri, 4.7 g/gün albüminürisi
olan hastada batın ultrasonografisinde her iki böbreğin boyutları normal
olmakla beraber parankim ekoları evre 2 artmış ve sol renal 24*16 mm
ebadında sınırları düzensiz hipoekoik lezyon saptanmıştır. Çekilen batın bilgisayarlı tomografide sol böbrekte 8*8 mm kontrastlanma gösteren renal
hücreli karsinomu yüksek iihtimalle düşündüren kitle lezyonu (şekil 1) görülmesi üzerine metastaz taraması negatif olan hastaya parsiyel nefrektomi
uygulandı. Nefrektomi materyali histopatolojik olarak incelendiğinde papiller renal hücreli karsinom (şekil 2) ve amiloidoz A (şekil 3) tanıları saptandı.
Postoperatif 8 ay kronik böbrek hastalığı G4 ve G5 tanıları ile takip ve tedavi
edildikten sonra 4 aydır rutin hemodiyaliz programında izlenmektedir.
Sonuç: Literatürde, amiloidoz A (AA) birikimine en sık neden olan hastalıklar
inflamatuvar artrit (vakaların yaklaşık %60’ını romatoid artrit oluşturmakta
diğerleri: ailevi akdeniz ateşi, ANCA ilişkili olmayan vaskülitler vs), kronik

Şekil-1

Sol böbrekte kontrastlanma gösteren düzensiz konturlu solid kitle
Şekil- 2

Nefrektomi materyalindeki papiller renal karsinom dokusu ve amiloid birikimi
gösteren glomerüller H E X 100.
Şekil-3
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enfeksiyonlar (bronşiektazi, paraplejiye ikincil gelişen dekübit ülserleri ve/
veya kronik idrar yolu enfeksiyonları kaynaklı tekrarlayan sepsis olguları),
inflamatuvar barsak hastalıkları olarak bildirilmekle beraber solid organ maligniteleri, metastatik kanserler ve hodgkin lenfoma vakaları ile amiloidoz A
birlikteliği çok nadir rapor edilmektedir. Renal hücreli karsinomlarla amiloidoz ilişkisi ilk olarak Ask-Upmark tarafından 1940 yılında 18 vaka ile rapor
edilmiştir. AA tipi amiloidoza yol açan nedenler arasında maligniteler yaklaşık %7’lik kısmı kapsamakta iken renal hücreli kanser nedeniyle ölen vakaların ortalama % 2.1-3.2’sinde amiloidoz depositleri görülmüştür. Renal
hücreli kanserlerin %10-15’ini papiller formlar oluşturmaktadır. Tedavide
metastazı olmayan vakalara cerrahi olarak tümörün çıkartılması önerilmektedir. Renal parankimin korunması için <4 cm altında olan tümörlere parsiyel nefrektomi yapılmaktadır. Bu vakada uygulanan parsiyel nefrektomi
hastanın diyaliz ihtiyacını 8 ay geciktirmiş olup operasyon sonrası 1 yıllık
takipte hastada tümör açısından nüks saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: amiloidoz, nefrotik sendrom, renal hücreli karsinom

Nefrektomi materyalindeki Kongo Kırmızısı boyası ile boyanmış glomerüler kapllerlerde polarize mikroskop ile amiloid birikimini gösteren elma yeşili olarak çift
kırılması KRX200.

PS-09
IgG4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit Hastasının Ritüksimab ile
Başarılı tedavisi
Eray Eroğlu1, Murat Hayri Sipahioğlu1, Soner Şenel2, Şule Ketenci Ertaş2,
Şeyma Savaş3, Figen Öztürk4, İsmail Koçyiğit1, Bülent Tokgöz1, Oktay
Oymak1,
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri
3
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Giriş: İmmünoglobulin G4 ile ilişkili hastalık (IgG4-İH), yakın zamanda tanınan immün ilişkili bir hastalıktır. Hastalığın tutulumları arasında; otomimmün pankreatit, tükrük bezi büyümesi ve sialadenit, orbital tutulum,tiroidit,
aortit, retroperitoneal fibrozis ve lenfadenomegali bulunmaktadır. Serumda
yüksek IgG4 konsantrasyonları akut faz reaktanlarında artış ve hipereozinofili saptanabilir. bulunur. Tanısı, etkilenen organlardan yapılan biyopsi
de IgG4-pozitif plazma hücrelerinden zengin bir lenfoplazmositik infiltrasyon ve karakteristik “storiform” desene sahip fibrozisin saptanması ile
konulmaktadır. Burada, Sjögren sendromu tanısıyla takip edilirken böbrek
fonksiyonlarının bozulması nedeniyle yapılan böbrek biyopsisinde IgG4-İH
tanısı alan bir hasta sunulmuştur.
Olgu: 34 yaşında kadın hasta Temmuz 2017’de boyunda şişlik, bulantı ve
eklem ağrısı şikâyeti ile romatoloji polikliniğine başvurdu. Astım, romatoid
artrit, Sjögren Sendromu, parotit tanıları ile 2 yıldır takipte olan hastanın 1
yıldır devam eden boyunda şişlik ve eklem ağrısı şikâyeti vardı. Maligniteden (lenfoma) şüphelenilen hastaya PET-CT çekildi. Boyunda ve toraksta,
paraaortik alanda lenf nodlarına ilaveten, her iki böbreğin büyüdüğü ve
böbrek parankimine ait kortikal alanlarda yoğun hipermetabolik aktivite
gösteren (SUV max:8.01) yer yer 4 cm`ye ulaşan infiltratif yumuşak doku
artım alanlarının bulunduğu tespit edildi (Şekil-1). Laboratuvar tetkiklerinde BUN:33 mg/dL serum kreatinin 4.4 mg/dL saptanması üzerine nefroloji
kliniğine yatırıldı. Yapılan böbrek biyopsisinde glomerüler ve tüp yapılarının arasında yoğun bağ doku artım alanları ve çevresinde lenfoplazmositer hücre infiltrasyonu görülmüştür, yer yer belirgin eozinofilik infiltrasyon
dikkati çekmiştir. Biyopside IgG4 boyanan hücreler tespit edildi (Şekil-2).
Periferik yaymada hipereozinofili saptandı(eozinofil sayısı 3.99 103µL, (00.2) eozinofil: % 37.3 (%0.9-2.9).IgG4 düzeyi 2602 mg/dL (3-201) olarak
geldi. Daha önceden prednol 4 mg tablet almaktaydı. Hastaya 3 gün 250 mg
iv pulse steroid tedavisi ve takiben 1mg/kg (64mg) oral metilprednizolon
verildi. Steroid tedavisine rağmen kreatinin 3.5 mg /dL olması üzerine Ekim
2017’de rituximab tedavisi başlandı. Ekim 2017 de 15 gün ara ile 1000 mg
Rtx tedavisi aldı. 6 ay sonraki kontrolde Mayıs 2018’de 15 gün arayla 1000
mg rituximab tedavisi alan hastanın en son Ocak 2019’daki kontrolünde
serum Kreatini:1.6 mg/dL gelmiştir. Düşük doz steroid ve hidroksiklorokin
tedavisi ile remisyonda takip edilmektedir.
Sonuç: IgG4-İH, hipereozinofili, multipl otoimmün hastalık ve organlarda
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maligniteye benzer kitleler varlığında akla gelmesi gerekmektedir. Olgumuzda ki böbrek tutulumu ritüksimab ile belirgin bir şekilde iyileşme göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Hipereozinofili, Lenfadenopati, Siyaladenit, IgG4 İlişkili
Hastalık, Ritüksimab
ŞEKİL-1

koarktasyon görünümü izlenmiştir (Resim 1). Aortik kateterizasyon uygulandı. Koarktasyon öncesi ve sonrası basınçlar sırasıyla 159/75 mm Hg ve
140/73 mm Hg olup, Darlık öncesi ve sonrası arasında 20 mm Hg’ nin
altında gradient tespit edildiğinden medikal tedavi kararı verildi. İlaç olarak
Perindopril 10 mg + 2.5mg indapamid kombinasyonu başlanıldı. Kan basıncı takibine devam edildi. Kan basıncı değerleri 130-135/80-85 mmHg
civarında ve regüle seyretti.
Sonuç: Hipertansiyon Takayasu arteritinde görülen en sık klinik bulgulardan
biridir. Altta yatan sebepler arasında renal arter stenozu, atipik koarktasyon,
azalmış aortik kompliyans ve baroreseptör duyarlılığı düşünülmektedir. Bu
yüzden hastalar yakın takip altında olması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, takayasu arteriti
resim 1

Şekil-1: PET-CT sonucu: Sağda daha belirgin olmak üzere normalden büyük olarak izlenen her iki böbrek parankimine ait kortikal alanlarda yoğun hipermetabolik
aktivite gösteren (SUV max:8.01) yer yer 4 cm`ye ulaşan infiltratif yumuşak doku
artım alanları(primer malign proçese ait böbrek tutulumları?)
ŞEKİL-2

Şekil 2: A) Böbrek biyopsi numunesinin incelenmesinde yoğun inflamasyon ve
fibrozisten dolayı seri kesitlerde 1 adet glomerul (ok) ve bir kaç adet tüp izlenmektedir (H&EX40) B) IgG4 boyanması ile kahverengi boyanan hücrelerin varlığı
görülmektedir (ok).

PS-10
Genç Olguda Nüks Eden Hipertansiyon: Takayasu Arteriti
Sinan Cerşit1,
1
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi
Olgu: Yaklaşık 8 yıldır Takayasu arteriti tanısıyla takipli 26 yaşında kadın
hastada ciddi aort yetersizliği ve asendan aort anevrizması 7 yıl önce tespit
edilmiştir. O dönemde dirençli hipertansiyon gelişmesi üzerine renal arteryel Doppler ultrasonografide her iki renal arterlerde ciddi darlık saptanmıştır. Preoperatif aortografi ve renal arteryel anjiyografi yapılmıştır. Bentall
ameliyatı ve bilateral renal stent implantasyonu uygulanmıştır. Romatoloji
doktoru tarafından azotioprin 50 mg ile takip edilmektedir. Hipertansiyon
için nifedipin 60 mg 1*1 ve metoprolol 50 mg tedavisi almaktadır. Hasta
düzenli ilaç kullanmasına rağmen 1 haftadır evdeki tansiyon ölçümlerinde
düzensizlik olması üzerine polikliniğe basvurmuştur. Fizik muayenesinde
kan basıncı: 170/105 mmHg, nabız: 92 vuru/dakika idi. Dinlemekle kalp
sesleri ritmik, aortik odakta metalik kalp sesi ve hafif sistolik üfürüm izlendi.
Ayrıca sol sternal bolgede ve umbilikal bölgede üfürüm tespit edildi. Elektrokardiyografi, sinüs ritmindeydi, sol ventrikül hipertrofisi bulguları mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde açlık kan şekeri 96 mg/dl, kreatinin 0.9 mg/
dl, LDL kolesterol değeri 124 mg saptandı. Ekokardiyografide sol ventrikül
hipertrofisi, gevşeme bozukluğu şeklinde diyastolik fonksiyon bozukluğu
ve hafif sol atriyum genişlemesi (42 mm) tespit edildi, diyastolik septum
kalınlığı 14 mm, ejeksiyon fraksiyonu %65 idi. Aortik konumda metalik
protez kapak gradienti normofonksiyonel olup asendan aortta greft izlendi.
Suprasternal pencereden Doppler ile 20 mmHg saptandı. Aort koaktasyonu
şüphesiyle çok kesitli bilgisayarlı tomografik anjiyografide desendan aortta
proksimal çapı 45 mm, en dar çapı 16 mm olan koarktasyon görünümü,
ve abdominal aortta proksimal çapı 39 mm olup en dar çapı 17 mm olan
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Torakoabdomınal stenoz ve anevrizma

PS-11
RENAL TUTULUM GÖSTEREN SARKOİDOZ OLGUSU
Hüseyin Çetin1, Umut Karabay2, Ruken Yılmaz2,
1
İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
İstanbul
2
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Giriş: Sarkoidoz, multisistemik bir hastalık olup bir veya birden fazla organ
tutulumu yapabilir. Sıklıkla 20-50 yaş aralığında görülüp etyolojisi multifaktöriyeldir. Etyopatogenezde Ebstein-Barr virüs, Herpes Simpleks virüs
gibi virüsler, mantarlar, spiroketler de suçlanmış ancak yeterli kanıt bulunamamıştır. Histopatolojik olarak non kazeöz granülomatoz reaksiyon ile
karakterizedir. Sıklıkla akciğer tutulumu ile seyredip lenf nodları, deri, kalp,
böbrekler, santral sinir sistemi, karaciğer, dalak ve gözler gibi ekstrapulmoner tutulum da gösterebilir. Sarkoidozlu hastaların yaklaşık %10-20’sinde
hiperkalsemi saptanır. Renal tutulum daha çok hiperkalsiüri ile ilişkili olup
hiperkalsemi görülebilir. İntrarenal kalsiyum birikimi böbrek yetmezliğine
yol açabilir. Ayrıca sarkoidozda oldukça nadir gelişen granülomatöz nefrit
böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu poster bildirimizde renal tutulum
gösteren bir sarkoidoz vakasını ele aldık.
Olgu: 55 yaşında kadın hasta tarafımıza bakılan tetkiklerinde kreatinin
yüksekliği saptanması üzerine yönlendirildi. Yaklaşık 8 kg kilo kaybı olan
hastanın gözlerinde kızarıklık, bulantı, iştahsızlık ve kabızlık şikayetleri mevcuttu. Özgeçmişinde HT(10 yıl) ve Tip 2 DM(5 yıl) olup telmisartan+tiazid,
metformin ve linagliptin kullanımı vardı. TA:145/90 mmhg, Nabız: 90/dk,
Ateş:37, SS: 16/dk, GKS:15 idi. Yapılan fizik muayenesinde hepatomegali,
servikal lap ve sağ gözde kızarıklık vardı. Yapılan tetkiklerinde glukoz: 200
mg/dl, ast: 55 u/L, alt: 60 u/L, kreatinin:4,7 mg/dl, üre: 214 mg/dl, alp: 170
u/l, ggt:70 u/L, albümin:3,1 g/dl, Ca: 12,6 mg/dl, P:4 mg/dl, PTH: 23 pg/

PS-12
Rölatif Fonkiyon Hesaplanmasında DMSA, DTPA ve MAG3 Böbrek
Sintigrafilerinin Karşılaştırılması
Fadime Demir1, Mustafa Demir2,
1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Tokat
2
Fırat Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ
Giriş: Bu çalışmanın amacı 99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA ve 99mTc-MAG3
ile yapılan böbrek sintigrafilerini rölatif böbrek fonksiyonu hesaplanması
yönünden karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya; 2015-2019 tarihleri arasında hastanemizde çeşitli tanılar ile böbrek kortikal sintigrafisi (99mTc-DMSA ile) ve
dinamik böbrek sintigrafisi (99mTc-DTPA veya 99mTc-MAG3 ile) uygulanmış 47 hasta dahil edildi. Hastaların sağ ve sol böbrekleri için hesaplanmış
olan rölatif böbrek fonksiyonu oranları, yaş, cinsiyet ve tanı grupları değerlendirildi. 99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA ve 99mTc-MAG3 sintigrafilerinden
elde edilen rölatif böbrek fonksiyonu değerleri, istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca tanı alt gruplarında da (hidronefroz, enfeksiyon ve diğer (taş,
karın ağrısı vb)) istatistiksel karşılaştırma yapıldı.
Bulgu: Çalışmaya dahil edilen 47 hastanın 18’i erkek, 29’u kadın, yaş ortalaması 18.21±19.83 idi. 99mTc-DTPA ve 99mTc-MAG3 sintigrafileri ile
99mTc-DMSA sintigrafisi rölatif böbrek fonksiyonu değerleri açıından karşılaştırıldığında; aralarında anlamlı fark yoktu. DMSA ile dinamik sintigrafi (DTPA ve MAG3) arasındaki korelasyona bakıldığında anlamlı düzeyde
yüksek korelasyon bulundu (p=0.934). DMSA ile DTPA ve MAG3 ayrı ayrı
karşılaştırıldığında; MAG3 ile korelasyon daha yüksek idi (Tablo 1, Figür
1). Alt gruplar açısından DMSA ve dinamik sintigrafiler (DTPA ve MAG3)
karşılaştırıldığında en yüksek korelasyon hidronefroz tanılı hastalarda idi
(p=0.000,r=0.988). .
Sonuç: Bu çalışma rölatif böbrek fonkiyonu değerlendirme açısından
DMSA böbrek sintigrafisi ile dinamik böbrek sintigrafileri (MAG3 ve DTPA)
arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğunu, bu nedenle kullanım amacına göre gerekli olan tetkikin rölatif böbrek fonksiyonu açısından da doğru
bir değerlendirme sağlayabileceğini düşündürmektedir. Bu şekilde tek bir
ölçüm yöntemi ile hastanın maruz kaldığı radyasyon, zaman kaybı ve ekonomik kayıplar en aza indirilmiş olur.
Anahtar Kelimeler: rölatif böbrek fonksiyonu, renal kortikal sintigrafi, dinamik renal sintigrafi

Figür 1.

POSTER BİLDİRİLER

ml, 25-OH Vit. D: 37 ng/ml saptandı. Hemogramda normokrom normositer
anemisi olan hastanın tiroid fonksiyon testleri olağandı. 24 saatlik idrarda
alb/cr: 478 mg/gr, 24 saatlik idrarda Ca: 420 mg/gün, sedim: 50 mm/sa
idi. Multipl myelom açısından bakılan serum-idrar immünfiksasyon elektroforezinde monoklonal bant görülmedi. Protein elektroforzeinde M spike
görülmedi. Serolojik testleri negatifti. Serum ACE seviyesi: 62 u/L(N: 8-52
u/L) idi. Göz hastalıkları konsültasyonunda anterior üveit saptandı. Yapılan
BT’de karaciğer 205 cm, dalak 130 cm idi. PAAC grafisi ve HRCT’de bilateral hiler ve mediastinel lap izlendi. Renal biyopside fsgs, granülomatöz
inflamasyon saptandı. Boyundan alınan servikal lap biyopsisi, nekrotizan
granülomatöz reaksiyon ile uyumluydu. PPD testi negatif izlenen hastaya
Sarkoidoz tanısı konularak tedavisi düzenlendi. Pulse steroid tedavisi sonra
oral idame kortizon tedavisine devam edildi. Takiplerinde kreatinin değerinin 1,60 mg/dl’ye gerilediği görüldü. Hasta sarkoidoz tanısıyla ilgili branşlar
tarafından izlenmektedir.
Sonuç: Sarkoidoz etyolojisi tam olarak bilinmeyen ve birçok sistemi tutabilen bir hastalıktır. Sıklıkla akciğer tutulumu ile prezente olup sık olmamakla birlikte ekstrapulmoner olarak böbrek tutulumu da yapabilir. Böbrek
tutulumu genellikle hiperkalsemi, hiperkalsiürinin ve glomerüler nefrit sonu
renal yetersizlik şeklinde olmaktadır. Bu olgumuzda kalsiyum yüksekliği ve
böbrek yetersizliği olan hastalarda ayırıcı tanıda her zaman için sarkoidozun
da akla getirilmesi gerektiğini belirtmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, böbrek yetersizliği, hiperkalsemi, hepatosplenomegali

Sağ ve sol böbrek için rölatif böbrek fonksiyonu değerlerinin korelasyon grafiği
Tablo 1.
DTPA sağ
DMSA sağ
DMSA sol

DTPA sol

r=0,918**
p=0.000

MAG3 sağ

MAG3 sol

r=0.981**
p=0.000
r=0,918**
p=0.000

r=0.981**
p=0.000

99mTc-DMSA ile 99mTc-DTPA ve 99mTc-MAG3 sintigrafileri rölatif böbrek
fonksiyonu değerleri arasında korelasyon değerleri

PS-13
Mikroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu
Kübra Kaynar1, Beyhan Güvercin1, Ali Ahmetoğlu2, Şükrü Ulusoy1,
Muammer Cansız1,
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
Giriş: Sol renal venin aorta ile süperior mesenterik arter arasında kompresyonu sonucunda hastada; hipertansiyon, renal vende konjesyon ve renal
pelviste varislerin oluştuğu Nutcracker (NC) sendromu ilk olarak 1937 yılında Grant tarafından tanımlanmıştır. Bu sendromu olan hastalarda mikroskopik hematüri, yan ağrısı, erkeklerde sol testis varikoseli, kadınlarda pelvik
konjesyon sendromu olmaktadır. Burada, sağ lumbar ağrı ve mikroskopik
hematüri ile başvurup NC sendromu tanısı konulan 19 yaşında erkek hasta
sunulmuştur.
Olgu: Dört yıldır devam eden, son altı ayda giderek şiddetlenen sağ böğür
ağrısı ile üroloji bölümüne başvuran 19 yaşındaki erkek hasta mikroskopik
hematüri nedeniyle nefroloji kliniğimize yönlendirildi. Bu ağrı, aralıklarla
gelen, yaklaşık iki saat süren, defekasyon, nefes ve beden hareketleri ile değişmeyen, tam ayırt edilememekle beraber lahmacun ve baharatlı gıdalar ile
artan ancak dış merkezde saptanan gastrit (helikobakter pilori negatif) tedavisi (pantoprozol 1* 40 mg) ile rahatlamayan vasıfta idi. Son altı ayda ağrıya
dayanamadığı zamanlarda iki kutu nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ)
tükettiği öğrenilen hastanın babasının hipertansif nefroskleroza bağlı kronik böbrek hastalığı nedeniyle hemodiyalize girdiği öğrenildi. Boyu 170 cm
kilosu 56 kg olan hastanın fizik muayenesinde sol kol kan basıncı 140/70
mmHg olup diğer sistem muayenesinde kostovertabral açı hassasiyeti dahil patoloji saptanmadı. Kan basıncı holter analizi ile hastanın, tüm gün,
gündüz, ve gece kan basıncı ortalamaları sırasıyla 115/70 mmHg, 116/70
mmHg, ve 112/69 mmHg olarak saptandı. Laboratuvar incelemesinde, serum kreatinini: 0.7 mg/dL, BUN: 14 mg/dL, idrar analizinde 10 eritrosit/
BBB, 24 saatlik idrar biriktirilerek ölçülen proteinüri 140 mg/gün albuminüri 22 mg/gün olarak bulundu. Hastanın daha önce başvurduğu üroloji
bölümünde çekilen kontrastlı batın tomografi raporu dikkatle okunduğunda
sol renal venin sağa oranla daha geniş olduğu, ve sol renal venin aorta ile
süperior mesenterik arter arasındaki açının azalması (13 derece) nedeniyle
lümeninin daraldığı fark edildi. Hastaya NC sendromu tanısı konuldu.
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Sonuç: Her iki cinsiyeti de etkileyen ve tam olarak prevalansı bilinmeyen
NC sendromunun ortalama tanı yaşının erkeklerde 23 ± 13 iken kadınlarda
29 ± 13 olduğu bildirilmiştir. Semptom ve bulgu sıklığı sırasıyla hematüri
(%78.5), sol yan ağrısı (%38.39), varikosel (erkek hastalarda, %35.7), proteinüri (%30.36) ve anemi (%13.39) olarak sunulmuştur. Bizim vakamızın
da NC sendromunda en sık görülen bulgu olan hematüri nedeniyle sekiz
yaşından beri aralıklı olarak takip edildiği görülmüştür. Hastayı kliniğe getiren ağrının, NC sendromunda görülen yerleşimde (sol yan ağrısı) olmayıp
sağ lumbar bölgede tariflenmesi, NC sendromu dışında başka bir etiyoloji
kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. Ancak yapılan incelemelerde ağrı nedeni (pnömoni, hepatit, miyalji, lumbar disk hernisi) olarak ek bir patoloji
bulunmadı. NC sendromunda sağ yan ağrısının hamilelerde ve inferior vena
kavanın solda olduğu vakalarda görüldüğü literatürde yer almaktadır. Bizim
vakamızda bu özellikler saptanmadı. NC sendromu, sol renal vende hipertansiyon ve tromboz riski nedeniyle nadir de olsa kronik böbrek hastalığı
riski içermektedir. Lumbar ağrı nedeniyle NSAİİ kullanımı da bu süreci hızlandırabilmektedir. NC sendromunun tanısı dopler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile konulmakta olup tedavisini hastaların kliniğinin şiddeti
belirlemektedir. Tedavi intravasküler/ekstravasküler stent implantasyonu,
sol renal ven ya da süperior mezenterik arterin transpozisyonu, renal ototransplantasyon veya nefrektomiyi içermektedir. Vakamızda mikroskopik
hematüri ve mikroalbüminüri dışında NC sendromu ile ilişkili semptom ve
bulguya rastlanılmadı. Hastayı kliniğe getiren sağ yan ağrısı için multidisipliner konsültasyonlar istendi. Bu vaka ile klinisyenlere hematüri, gonadlarda
varikosel, pelvik ve sol lumbar ağrı ile başvuran hastalarda NC sendromu
hatırlatılmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: mikroskopik hematüri, lumbar ağrı, nutcracker sendromu
Şekil 1-

Batın bilgisayarlı tomografide koronal kesitte sol renal venin sağa oranla daha
geniş olması (10.3mm)
Şekil 2-

Batın Bilgisayarlı tomografisinde aksiyal kesitte sol renal venin aorta ile süperior
mesenterik arter arasındaki açının azalması (13 derece) nedeniyle lümeninnin
daralması
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PS-14
US ve Floroskopi Kılavuzluğunda; Perkutan, Periton Diyaliz Kateteri
Yerleştirilmesi
Ali Çam1, Serhan Vahit Pişkinpaşa2,
1
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji
2
İskenderun Devlet Hastanesi, Nefroloji
Giriş: Periton diyalizi, ev şartlarında hastanın kendisi tarafından uygulanabilen bir yöntem olup, vaskuler ve non-vaskuler komplikasyonları açısından
hemodiyalize göre avantajlı konumdadır. Periton diyaliz kateterleri sıklıkla
kör trokar-seldinger tekniği, laparaskopik yada açık cerrahi teknikler ile yerleştirilmektedir. Ancak bu tekniklerde zaman ve hasta konforu ile komplikasyon oluşumunda dezavantajlar söz konusu olabilmektedir. Periton
diyaliz kateteri Girişimsel Radyologlar tarafından ultrasonografi ve floroskopi kılavuzluğunda, lokal anestezi eşliğinde son derece hızlı, konforlu ve
düşük komplikasyon oranlarıyla takılabilmektedir. Amacımız hastanemiz
Girişimsel Radyoloji ünitesinde ultrasonografi ve floroskopi kılavuzluğunda
gerçekleştirdiğimiz periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi ile ilgili ilk deneyimlerimizi paylaşmaktır.
Yöntem: Kasım 2015 ile Eylül 2017 tarihleri arasında hastanemizde Girişimsel Radyolog tarafından periton diyaliz kateteri yerleştirilen 9 hasta
retrospektif olarak değerlendirildi. Bütün hastaların işlem öncesi tam kan
değerleri ile kanama parametreleri değerlendirildi ve bütün hastalara batın
sonografik inceleme uygulandı. İşlem öncesi en az 8 saatlik açlığın ardından hastalar DSA ünitesinde masaya alındı ve profilaksi amacıyla damaryolu aracılığı ile 1g iv sefazolin uygulandı. Monitorizasyonun ve uygun
sterilizasyon şartlarının sağlanmasının ardından umblikusun yaklaşık 2cm
sol laterali ve superioruna yaklaşık 5cc lidokain ile lokal anestezi uygulandı ve bu lokalizasyonda cilde kateterin peritona giriş yeri için 11 numara
bistüri ucu ile delik açıldı. Ardından 21G mikropunkture iğnesi ile rektus
abdominis kası inferiora doğru yaklaşık 45 derecelik açıyla geçilerek iğne
periton içerisine ilerletildi. İğne aracılığı ile yapılan 3-5cc kontrast maddenin
peritona dağılımı gözlenip intraperitoneal alanda olunduğu doğrulandıktan
sonra 0.018 inch nitinol tel iğne içerisinden intraperitoneal alana ilerletildi
ve iğne çıkarılarak tel üzerinden 4F mikrosheath intraperitoneal alana yerleştirildi. Devamında 0.035 inch amplatz tel 4F sheath içerisinden intraperitoneal alana ilerletildi ve tel üzerinden 4F sheath 6F sheath ile değiştirildi ve
bağırsak anslarının arasını açmak için 6F sheath aracılığı ile intraperitoneal
alana yaklaşık 500cc SF gönderildi. Sonrasında 6F sheat 0.035 inch tel üzerinden çıkarılarak kateterin girişi için tel üzerinden sırasıyla 8-10 ve 14F dilatatorler ile dilatasyon yapıldı ve 16F pull-away sheath intraperitoneal alana
yerleştirildi. Pull-away sheathin cilde giriş yerinden yaklaşık 5cm lateral ve
3cm inferiorundan başlanarak pull-away sheathe doğru olan cilt altına 10cc
lidokain ile lokal anestezi uygulandı ve kateterin cilde giriş yeri için 11 numara bistüri ucu ile delik açıldı. Tünelli diyaliz kateter setine ait tünel açıcı
trokar kullanılarak ciltaltına tünel açıldı ve periton diyaliz kateterinin proksimali pull-away sheatin komşuluğunda ciltten çıkarıldı. Ardından proksimal
cuf rektus abdominis anterior komşuluğunda distal cuf ise cilt altı tünelde
kalacak şekilde periton diyaliz kateteri pull-away sheat içerisinden intraperitoneal alana yerleştirildi ve kateter tepesinin pelvik alana ilerlediği floroskopi
ile görüldükten sonra kateterin infuzyon ve drenaj fonksiyonları 1000cc SF
ile kontrol edildi. Son olarak kateterin peritona giriş yerindeki delik sütur
ile kapatılırken ciltten çıkış lokalizasyonu ise fiksasyon amaçlı sütur ile daraltıldı. İşlem sonrası serviste 4 saat kadar takip edilen hastalar problem
gelişmemesi üzerine taburcu edildi.
Bulgu: Hastaların 6’sı erkek 3’ü kadın iken ortalama yaşları 44.7 idi. Hastaların vücut kitle indeksleri ortalama 26.7 (22.4-35.2) idi. Hiçbir hastanın
işlem öncesi geçirilmiş abdomial cerrahisi yoktu. İşlemlerin teknik başarısı
%100 olup hiçbir hastada işleme bağlı komplikasyon gelişmedi. Ortalama
13 aylık takip süresince hiçbir hastada kateter disfonksiyonu ya da peritonit
izlenmedi.
Sonuç: Sonuç olarak; ultrasonografi ve floroskopi kılavuzluğunda yapılan periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi, yüksek teknik başarı ve düşük
komplikasyon oranlarına sahip, hasta konforunu arttırırken hastanede kalış
süresini kısaltan ve kolay uygulanabilen bir tekniktir. Ayrıca ülkemizde bu
tekniğin uygulanma oranlarında olabilecek bir artışın periton diyalizinin de
uygulanmasında artışa yol açacağına inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler: periton diyalizi kateteri, girişimsel radyoloji,

PS-16
Kronik Böbrek Hastalığı Olan 12 Yaşındaki Erkek Olguda Galaktore
Eren Soyaltın1, Seçil Arslansoyu Çamlar1, Berna Eroğlu Filibeli4, Demet
Alaygut1, Fatma Mutlubaş1, Hayrullah Manyas4, Gönül Çatlı3, Belde
Kasap Demir2, Bumin Nuri Dündar3,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir
2
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve
Romatoloji Anabilim Dalı, İzmir
3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji
Anabilim Dalı, İzmir
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İzmir
Giriş: Kronik böbrek hastalığında (KBH), böbrek ekskresyon fonksiyonlarındaki bozulmaya ikincil birçok metabolik ve endokrinolojik patolojiler
gelişebilmektedir. Özellikle glomerüler filtrasyonun azalmasıyla birlikte
peptit hormonlarda, periferik metabolizma değişiklikliği sonucu serum düzeylerinde artış olabilir. Üremik hiperprolaktineminin patogenezi tam olarak
anlaşılmamakla birlikte, D vitamin eksikliği, anemi ve prolaktin salınımının
pitüiter düzenlenmesindeki bozukluğun diğer nedenler olduğu düşünülmektedir. Burada KBH nedeniyle takip edilen on iki yaşındaki erkek hastada
gelişen hiperprolaktinemi ve galaktorenin tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu: Bilateral displastik böbrek (sağ renal agenezi, sol Evre 4 vezikoüreteral reflü) zemininde kronik böbrek yetersizliği nedeniyle iki yaşından itibaren Çocuk Nefroloji bölümünde takip edilen on iki yaşındaki erkek olgu, her
iki memeden süt gelme yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinde; miadında,
NSVY ile zor doğuma bağlı asfiksi tanısıyla yenidoğan yoğun bakımda izlenmiş olup, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrarlayan hastaneye yatış öyküleri mevcuttu. Soygeçmişinde anne baba arasında ikinci derece akrabalık
mevcut olup bilinen hastalık öyküsü yoktu. Fizik muayenede ağırlığı 37,2
kg (- 0,59 SDS), boyu 128,6 cm (-2,82 SDS), VKİ +1.01 SDS, hedef boy
172,1 cm (-0,61 SDS), kan basıncı 115 /72(75p), gergin penis boyu 6 cm,
testis volümleri 3mL/ 3mL, pubik kıllanma Tanner Evre 1 idi, meme muayenesinde bilateral memede plak ele gelmedi her iki memeden hafif bası ile
süt geldiği görüldü. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Eritropoetin, sodyum bikarbonat, poliestren sülfat, kalsiyum asetat, kalsitirol (0,25 mcg/gün
aşırı), kolekalsiferol (1000 IU/gün) dışında destek tedavi almıyordu. Tam
kan sayımında Hb 10,2 g/dL, ferritin 102 mg/dL, serum üre 152 mg/dL,
kreatinin3.9 mg/dL (glomerüler filtrasyon hızı 23 ml/dak/1.73 m2 ), ürik asit
6,2 mg/dL, sodium 135 mmol/L, potasyum 4.5 mmol/L, kalsiyum 10.5 mg/
dL, fosfor 6.1 mg/dL., ALP:264 PTH:182 D vit:32 saptandı. İleri laboratuvar
tetkiklerinde, LH: 1 mIU/mL (N, 200 µg/L (N, 2,64-13,1), TSH: 3,2 mU/L (N,
0,34-5,6), serbest T4: 0,82 ng/dL (N, 0,54-1,24), Somatomedin-C (IGF-1):
168 µg/L (N, 68-316) saptandı. Kemik yaşı Greulich Pyle atlasına göre 10
yaş ile uyumlu olup tahmini erişkin boy 160 cm (- 2,27 SDS) olarak hesaplandı. Pitüiter adenomu dışlamak için çekilen kontrastlı (gadolinyum) hipofiz ve kraniyal manyetik rezonans görüntülemesi normal saptandı. Dopamin
reseptör agonisti başlanmadan önce değerlendirilen ekokardiyografisi normaldi ve kabergolin 0,5 mg/haftada 2 gün olarak başlandı. Tedavinin ikinci
haftasında serum prolaktin düzeyi baskılandı ve kabergolin dozu azaltıldı.
Hastanın kabergolin tedavisi altında galaktore yakınması olmayıp böbrek
nakli için hazırlık sürecine ve takibine devam edilmektedir.
Sonuç: Üremik hiperprolaktinemi, çocukluk döneminde nadir görülmekle
birlikte pek çok olguda gecikmiş puberte ile ilişkili olduğundan uygun tedavinin başlanması önemlidir. Renal yetmezliğin derecesi ile prolaktin yüksekliği doğru orantılı olup, nakil sonrası prolaktin seviyeleri normale dönen
olgular göz önüne alındığında, hiperprolaktinemi görülen olgular böbrek
nakli açısından değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: kronik böbrek hastalığı, galaktore, hiperprolaktinemi,
çocuk
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PS-15
Gebelikte gelişen hipertansiyon ve eşlik eden kronik böbrek hastalığı
İpek Burkut Sarıoğuz1, Derya Başak Tanburoğlu2, Bülent Kaya2, İbrahim
Karayaylalı2,
1
Çukurova Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana
2
Çukurova Üniversitesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Adana
Giriş: Bilinen sistemik hastalığı olmayan 34 haftalık gebe kadın hastanın
başvurusunda saptanan hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliğinin etiyolojisini araştırmak amaçlanmıştır. Gebelik takibi sırasında gelişen ılımlı
hipertansiyon böbrek yetmezliği ve anemisi olan hastanın tetkikleri planlanarak takibi yapılmıştır.
Olgu: 26 yaşında 34 haftalık gebe kadın hasta ilk gebeliğinin 3. ayında başlayan halsizlik bayılma şikayetleriyle dış merkeze başvurmuş. Orada yapılan tetkiklerinde derin anemisi ve hipertansiyonu tespit edilmiş. Eritrosit ve
trombosit replasmanı planlanmış. Cross uygun kan bulunamaması ve böbrek değerlerinde bozukluk olması nedeniyle merkezimize yönlendirilmiş.
Gelişinde derin anemi nedeniyle eritrosit süspansiyonu replasmanı planlanan hastanın uygun kanı bulunamaması nedeniyle yapılan tahlillerinde
antikor titresi 1/128+ direkt coombs 3+ olarak sonuçlandı. Kan replasmanı
premedikasyonla verildi.Oral demir replasmanı planlandı.Kreatinin değerleri gelişinde 1.7 olarak ölçülen hastanın yapılan batın usg görüntülemesinde
grade 1 renal parankimal hasar tespit edildi.Aile öyküsünde her iki kardeşinde kronik böbrek yetmezliği olması ellerde ayaklarda uyuşma şikayetlerinin
olması nedeniyle fabry açısından genetik analiz gönderilmesi planlandı.Takiplerinde tansiyon arteriyel değerleri aralıklı olarak 140/100 düzeylerinde
ölçüldü. Fizik muayenede cilt döküntüsü yoktu. Ekosu planlandı. İnterventriküler septumda hipertrofi tespit edildi. Amlodipin tedavisi planlandı. Servisten taburculuk sonrası, gebelik 38 haftaya geldiğinde hastada sezeryan
ile sağlıklı bir şekilde doğum sağlandı. Doğum sonrası potasyum değerleri
yüksek olması nedeniyle hastaya antipotasyum tedavisi planlandı. Eş zamanlı 160/100 düzeylerinde hipertansiyonu olan hastanın tedavisi amlodipin ve metoprolool olarak düzenlendi. Renal arter doppler değerlendirmesi
normal sınırlarda ölçüldü. Spot idrarda 930mg/gün proteinüri tespit edildi.
İdrar sedimenti aktif değildi. Tam idrar tetkikinde dansitesi düşüktü. Parathormon düzeyi 130 ölçüldü. Kreatinin değerleri 2 düzeylerinde takip edilen
hastadan kronik böbrek hastalığı etiyolojisine yönelik renal biyopsi planlandı. Biyopsi sonucunda 2 glomerülde tam skleroz 1 glomerülde skleroza gidiş, diğer glomerül yumaklarında irileşme hafif mezengial hücre ve matriks
artışı ve perglomerüler fibrozis tespit edildi. İnterstisyumda yaygın fibrozis
tübüler atrofi tübül lümeninde hyalen silendirler mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu damar duvarında hafif kalınlaşma mevcuttu. Bu bulgularla
hastada tübülointerstisyel nefrit düşünüldü şeklinde raporlandı. Hasta kronik böbrek hastalığı olarak kabul edildi. Fabry açısından bakılan genetik analiz negatif olarak sonuçlandı. Poliklinik takiplerine devam ediliyor.
Sonuç: Genel toplulukta %10 oranında görülen en sık nedeni ilaç kullanımı
olan kronik tübülointerstisyel nefrit etiyolojisi değerlendirildi. İlaç kullanım
öyküsü yoktu. Geçirilmiş bir enfeksiyon tespit edilmedi. Fabry açısından
gönderilen genetik analiz sonucu negatif olarak değerlendirildi. Nöropati,
interventriküler septum hipertrofisi,aile öyküsü nedeniyle fabry ön planda düşünülmüş olup genetik sonuçlarla ekarte edildi.İmmunolojik olarak
değerlendirilen hastanın sonuçlarında ana - anca - antidsdna - kriyoglobulin - c3- c4- olarak görüldü.Metabolik bir bozukluk tespit edilmedi hiperkalsemisi yoktu.Anemisi,beta talasemi taşıyıcı olması,gebelik ve kronik
böbrek hastalığı ile ilişkilendirildi.İdrar dansitesi düşük olan hastanın idrar
konsantre etme problemi mevcuttu.Hastada bu bulgularla idiyopatik kronik
tübülointerstisyel nefrit olarak değerlendirildi,takibe alındı.
Anahtar Kelimeler: Gebelikte hipertansiyon, tübülointerstisyel nefrit, proteinüri, anemi, fabry
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PS-17
Evre 3-4-5 (İleri) Kronik Böbrek Hastalığı Olan Kişilerde
Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hemogram Parametrelerinin
Değerlendirilmesi
Hatike Hançer1, Hasan Kayabaşı2, Hakan Hançer3, Aysun Işıklar1,
Ertuğrul Okuyan4,
1
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
3
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve
Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
4
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,
İstanbul
Giriş: Kardiyovasküler hastalık, kronik börek hastalığına sahip bireylerde
önde gelen ölüm sebeplerinden bir tanesidir. Bu nedenle erken dönemde bu
sebebi ortaya koymak için günlük uygulamada sık kullanılan tetkikler önem
arz etmektedir. Çalışmamızda, evre 3-4-5 kronik böbrek hastalığı olan bireylerde kardiyovasküler risk faktörü olarak hemogram parametrelerinden
ortalama trombosit hacmi (MPV) ve nötrofil/lenfosit oranının (NLR) değerlendirilmesini amaçladık.
Yöntem: Ocak-2015 ile Aralık-2016 tarihleri arasında Bağcılar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde koroner anjiyografi yapılıp takip ve tedavi edilen
121 hasta çalışmamıza dahil edildi ve bütün veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların işlem öncesi ve sonrası rutin laboratuvar verileri ile
yaş, cinsiyet, ırk ve kreatinin değerlerine göre CKD-EPI formülü kullanılarak
GFH değerleri hesaplandı. Sonrasında hastalar koroner anjiyografi sonucu
kritik lezyon sahibi olup olmamalarına göre ve GFH değerlerine göre (evre
3-4-5 şeklinde) farklı gruplara ayrıldı ve hemogram değişkenlerindeki değerlendirmeler kıyaslandı.
Bulgu: GFH değerlerine göre gruplandırılma sonrası evre 3-4-5 gruplarındaki hasta sayısı sırasıyla 86, 19 ve 16 olarak saptandı. Evre-4 grubunun
anjiyografik kritik lezyon varlığı Evre-3 ve Evre-5 grubundan anlamlı derecede düşük bulundu. Kritik koroner arter lezyonlarına sahip hasta grubunun
MPV ve MPV/ Trombosit Sayısı ortalamaları kritik lezyona sahip olmayan
gruptan yüksek bulundu. Bununla birlikte GFH evrelemesine göre ayrılan
gruplamada MPV ortalamaları açısından fark saptanmadı. NLR değerlendirildiğinde kritik lezyon varlığı/yokluğu grupları arasında fark gözlemlenmedi. GFH evrelerine göre ayrılan gruplamada, Evre 3 grubunda NLR Evre 4
grubuna göre düşük bulundu, diğer gruplar arasındaki kıyaslamada anlamlı
farklılık gözlenmedi.
Sonuç: Kronik böbrek hastalığına sahip altta yatan ciddi koroner arter hastalığı olan hastaların hemogram parametrelerinden MPV ve MPV/Trombosit Sayısı oranı anlamlı şekilde artmış ancak NLR değerinde anlamlı artış
saptanmamıştır. Bu sonuçlarla ve literatür eşliğinde bu değerler günlük
kullanımda prediktif değere sahip olabilme potansiyeline sahiptir. Ancak
sebep-sonuç ilişkisi dahilinde ve genel toplumsal olarak anlamlı prediktif
değere sahip olup olmadığı sonucuna varmak için bütün bu parametrelerin
daha kapsamlı ve uzun süreli şekilde değerlendirildiği bilimsel araştırmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Hemogram, Kardiyovasküler, Koroner Arter Hastalığı,
Kronik Böbrek Hastalığı, Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR), Ortalama Trombosit
Hacmi (MPV)
PS-18
Epistaksis İle Acil Servise Başvuran Genç Hastada Hepatit-B Virusu
İle İlişkili Membranöz Glomerülonefrit
Hatike Hançer1, Hasan Kayabaşı2,
1
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
Giriş: Hepatit B virüsü (HBV), çeşitli glomerülonefrit (GN) tipleri ile sonuçlanabilecek immün kompleksler oluşturabilir. HBV’nin renal tutulumunda
görülen en sık tip membranöz glomerülonefrit tipindedir ve özellikle erkek
çocuklarda ve genç bireylerde gözlemlenmektedir. Biz burada 27 yaşında
erkek bir hastanın epistaksis kliniği ile acil servisimize başvurması sonu-

cu yapılan tanısal tetkikler sonucunda hastada ortaya çıkan Hepatit-B ve
Membranöz Glomerülonefrit kliniği birlikteliğini sunduk.
Olgu: 27 yaşında erkek hasta iki gündür devam eden burun kanaması ve
müphem baş ağrısı bulantı şikayetleri ile acil servise başvurdu. Fizik muayenede bilateral (+/+) preibial ödem, burun kanaması ve hipertansiyon
dışında özellik yoktu. Yapılan kan tetkiklerinde Kreatinin seviyesi 2.84 mg/
dl olarak saptandı. Kulak-Burun-Boğaz Konsültasyonu sonrasında hastanın burun kanamasının hipertansiyon’a sekonder olduğu neticesine varıldı.
İleri tetkik ve tedavi amaçlı hasta interne edildi. Takiplerinde görüntüleme
tetkiklerinde (Abdomen-USG, Renal-Doppler-USG vb.) anormal bulgu gözlemlenmeyen hastanın, idrar çıkışları da normal olmasına rağmen Kreatinin
değerleri giderek yükselmesi (2,94 mg/dl) ve hipertansif seyrinin devam
etmesi üzerine nefrotik sendrom ile uyumlu düşünülerek etyolojiye yönelik
böbrek biyopsisi planlanarak yapıldı. Yatış esnasında yapılan kan tetkiklerinde HBsAg ve HbeAg sonuçları pozitif olarak bulundu. c3 ve c4 düzeyleri
normal seviyede saptandı. Böbrek biyopsisi sonucu Membranöz Glomerülonefrit ile uyumlu gelen hastanın tanısı Hepatit-B virusu ile ilişkilendirildi.
İleri tetkik ve tedavi amacı ile Nefroloji Kliniği’ne yönlendirildi.
Sonuç: Renal fonksiyonların korunması açısından erken tanı ve tedaviye
yönlendirme nefrotik sendrom hastalarında önem arzetmektedir. Altta
yatan tanı konulmamış hipertansiyon sebepleri arasında Membranöz Glomerülonefrit olabilir. Daha önceden hiç tanı almamış ancak hipertansiyon
sonucu ortaya çıkması muhtemel bulgu ve semptomlarla (epistaksis vb.)
hastaneye başvuran hastalarda, hipertansiyon sebepleri akılda bulundurularak araştırılmalı ve etyolojiye yönelik testler tedavinin erken başlatılmalıdır. Tüm görüntüleme tetkikleri normal olsa bile viral hepatit belirteçleri de
etyolojiye yönelik araştırmada yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Epistaksis, Hepatit-B, HbsAg, Hipertansiyon, Membranöz Glomerülonefrit
PS-19
Periton Diyaliz Hastasında Nadir ve Mortal Bir Enfeksiyon: Fournier
Gangreni
Melis Şimşir1, Fatma Betül Güzel1, Ali İşler1, Ertuğrul Erken1, Orçun
Altunören1, Özkan Güngör1,
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Giriş: Giriş: Fournier gangreni cilt altındaki kapiller damarların trombozu
sonucu, yaygın cilt gangreni ile beraber nekrotizan fasiit ile ortaya çıkan;
perine, perianal bölge ve genital bölgeyi etkileyen hızlı ilerleyen, ölümcül bir
enfeksiyondur. En sık kaşıntı, ödem, cilt altında krepitasyon ve kötü kokulu pürülan akıntı ile prezente olur. Bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalığı
(böbrek yetmezliği, diyabetes melltus gibi) olan kişilerde risk daha fazladır.
Biz burada, periton diyalizi tedavisi yapan hastada çok nadir olarak görülen
ve mortal seyreden bir enfeksiyon olan fournier gangreninden bahsedeceğiz.
Olgu: 41 yaşındaki erkek hastanın 18 yıldır vezikoüretral reflüye sekonder
gelişen kronik böbrek yetmezliği olup, 5 yıldır sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi yapmaktaydı. 3 gündür bulantı kusması olan hasta hastanemizin acil servisine başvurdu. Fizik muayenesinde; genel durumu orta, bilinci
açık, kan basıncı 90/60 mm/Hg, ateş 38.4°C, batında yaygın hassasiyet
saptandı. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre:10970/µL, CRP:341
mg/L (0-5), prokalsitonin ise 20 ng/ml(0-0.1) olarak ölçüldü. Periton sıvısı
hücre sayımında 107 lökosit (79 nötrofil) vardı. Fizik muayene bulguları
peritonit ile uyumlu olan hasta nefroloji servisine yatırıldı. Antibiyoterapi
öncesi periton sıvısından kültür gönderildi. Ampirik olarak intraperitoneal 1
gram sefazol ve 1 gram seftazidim başlandı. 2 gün sonra periton sıvısında
hücre sayısı 4055, nötrofil ise 3511’ e yükseldi sefazol kesilip intraperitoneal 1 gram vankomisin eklendi. Periton sıvısından alınan kültürde üreme
olmadı. Tedavinin 5. gününde yapılan kan tetkiklerinde beyaz küre:27810/
µL, CRP:347 mg/L, prokalsitonin ise 15,3 ng/ml idi. Peritonit tablosu gerilemeyen, enfeksiyon parametreleri hala yüksek saptanan hastanın tedavisine
intraperitoneal amikasin eklendi ve fizik muayenesi ayrıntılı olarak tekrar yapıldı. Alt extremitesi hemiplejik olan hastanın dış genital organlarında kötü
kokulu gangrenöz doku tespit edildi (Resim 1). Hasta periton kateterinin
çıkarılması için genel cerrahi, gangrenöz yapının debritmanı açısından da
üroloji ile konsülte edildi. Genel cerrahi tarafından geniş debridman yapıldı

Resim 1

Hastanın genital bölgesindeki nekrotize gangren alanı

PS-20
Amlodipine Bağlı Masif Asit
Sema Nur Arasan1, Ezgi Coşkun Yenigün2, Şimal Köksal Cevher2, Fatih
Dede2,
1
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: Kalsiyum kanal blokerleri monoterapi veya kombinasyon tedavisinin
bir parçası olarak hipertansiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan ajanlardır. Uzun etkili dihidropiridin tipi kalsiyum kanal blokerlerinin periton
diyalizi hastalarında şilöz asite neden olduğu olgular literatürde mevcuttur.
Ancak amlodipin ilişkili seröz asit bilgisi mevcut değildir. Biz bu olguda,
renal transplantasyon ile takipli amlodipin kullanımı sonrası masif seröz asit
gelişen bir vakayı tartıştık. Bu vaka sunumu ile, kalsiyum kanal blokerlerinin
seröz asit yapabildiğini ve meslektaşlarımızı dihidropiridin tipi kalsiyum kanal blokörleriyle asit gelişebileceği farkındalığı oluşturulması amaçlamıştır.
Olgu: 10 yıl önce hipertansif nefroskleroz nedeniyle son dönem böbrek yetmezliği tanısı alan ve 5 yıl önce anneden renal transplant yapılan 30 yaşında
erkek hasta kliniğimize karında şişlik, karın ağrısı, kilo artışı şikâyetiyle başvurdu. Hasta tacrolimus 2.5 mg/gün, mikofenolik asit 720 mg/gün, prednizolon 2.5 mg/gün, asetil salisilik asit 100 mg/gün, karvedilol 12.5 mg/gün,
klopidogrel 75 mg/gün ve amlodipin 10 mg/gün kullanmaktaydı. Yapılan
abdomen ultrason görüntülemede batında serbest mayi izlenmesi üzerine
kliniğimize yatırıldı. Biyokimyasal incelemede üre:45 mg/dL, kreatinin: 2,27
mg/dL, total protein:6,7 g/dL , albumin:4,3 g/dL olup, diğer biyokimyasal
incelemelerde patoloji saptanmadı. Tanısal amaçlı yapılan asitin kimyasal
incelemesinde total protein 0.8 g/L, albumin 0.7 g/L, LDL 26 U/L saptanırken, serum albumin 4.4 g/dL, total protein 6.9 g/dL, serum üre 46 mg/dL,
kreatinin 2.63 mg/dL saptandı. Karaciğer fonksiyon testleri normal aralıktaydı. Akciğer X-ray görüntüleme ve transtorasik ekokardiyografi normal,
portal doppler ultrasonografide hepatik ven akımı hepatofugal, vena cava
inferiorda akım normal olarak değerlendirildi. Üst gastrointestinal sistem
endoskopisinde varis saptanmadı. Hastanın almakta olduğu amlodipin kesildi. İkinci ayın sonunda yapılan ultrasonografide hastadaki asitin tamamen gerilediği tespit edildi. Vakamızda, bildirilmiş olan vakalarda olduğu
gibi tedavi başlanmasından kısa süre sonra semptomlar gelişmiş olup, ilacın kesilmesiyle birlikte de asit kaybolmuştur. Etik sebeplerden dolayı hastaya tekrar amlodipin başlanmamıştır. 10 aydır takibimizde olan hastada
ilaç kesildikten sonra asit tekrar etmemiştir.
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, mevcut olgu sunumu, kronik böbrek yetmezliği hastalarında seröz asitlerin, amlodipine atfedilebileceği ve dolayısıyla bu
tür hastalardaki olasılıklardan biri olarak düşünülmesi gereken ilk rapordur.

Sıklıkla şilöz asit oluşumu ile ilgili bildirilen vakaların aksine, özellikle etyolojisi bilinmeyen seröz asitli olgularda da kullanılan medikal tedavilerin
gözden geçirilmesi unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: amlodipin, asit, kalsiyum kanal blokörü, renal transplant
PS-21
Peritonite İkincil Adrenal Yetmezlik Gelişen Periton Diyalizi Olgusu
Cenk Gökalp1, Faruk Yıldız2, Simge Tüzün2, Görkem Karadağ2, İlhan
Kurultak1, Sedat Üstündağ1,
1
Trakya Üniversitesi, Nefroloji, Edirne
2
Trakya Üniversitesi, İç Hastalıkları, Edirne
Giriş: Periton diyalizi ilişkili peritonit, periton diyalizi tedavisinin uzun dönem başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri olmakla birlikte hasta
mortalitesinin de %16’sından sorumludur. Adrenal yetmezlik, glukokortikoidlerin yetersiz üretimi ve buna eşlik edebilen mineralokortikoid ile androjen
eksiklikleri sonucunda ortaya çıkan bir klinik bulgudur. Biz, periton diyalizi
ile ilişkili peritonit tanısı ile takip edilirken eş zamanlı adrenal yetmezlik tanısı alan bir olgu sunuyoruz.
Olgu: Elli sekiz yaşında periton diyalizi tanısıyla takip edilen bir kadın hasta
karın ağrısı, ateş yüksekliği, baş dönmesi ve kusma şikayetleri ile kliniğimize
başvurmuştur. Periton sıvısının pürülan olması ve sıvıdaki hücre sayısının
104/mm3 (>90% PMNL) olması üzerine hasta peritonit ön tanısı ile yatırılmış ve ampirik sefazolin ve seftazidim tedavisi başlanmıştır. Antibiyoterapi
sonucu ile mevcut tedaviye devam edilen hastanın 14 gün sonra karın ağrısı ve ateş yüksekliği şikayetleri geçmiş, periton sıvısındaki hücre sayısı 2/
mm3’e gerilemiş, ve akut faz yanıtında da anlamlı iyileşme gözlenmiştir.
Buna karşın kan basıncı düşüklüğü (ortalama 80/50 mmHg), baş dönmesi ve bulantı-kusma şikayetleri devam eden hastanın bakılan bazal plazma
kortizol düzeyinin 9.1 µg/dL olması üzerine ACTH uyarı testi yapılmış, 30.
dakika kortizol düzeyi 14.6 µg/dL, 60. dakika kortizol düzeyi 14.0 µg/dL olarak sonuçlanan hasta adrenal yetmezlik olarak değerlendirilmiştir. Hastaya
fludrokortizon 0,1 mg/g tedavisi başlandıktan sonra kan basıncı (ortalama
100/60 mmHg) ve kliniğinde hızlı bir şekilde iyileşme gözlenmiştir. İki aylık
fludrokortizon tedavisinden sonra ilacı temin edememe nedeniyle fludrokortizonu 1 ay süresince kullanamayan hastanın bakılan ACTH düzeyi 41.9
pg/mL ve kortizol düzeyi 20.1 µg/dL olarak sonuçlanmıştır.
Sonuç: Hastanın, peritonit tanısı ile yatırıldığı dönemde hipervolemik olmasına rağmen mevcut olan tansiyon düşüklüğünün akut inflamatuar sürece
ikincil olarak geliştiği düşünülmüştür. Fakat inflamasyonun gerilemesine
rağmen hipotansiyonunun devam etmesi üzerine ekokardiyografi ile kalp
yapı ve fonksiyonları değerlendirilmiş, muhtemel kalp yetmezliği dışlanmıştır. Tiroid fonksiyon testleri normal olan hastanın bazal kortizol düzeyinin
düşük olması sonrasında yapılan ACTH uyarı testinde adrenal yetmezlik tanısı konmuş, fakat adrenal yetmezliğin peritonite ikincil mi geliştiği veya her
iki klinik tablonun da rastlantısal mı geliştiği sorusu aydınlatılamamıştır. İki
aylık fludrokortizon tedavisi sonrasında 1 ay boyunca ilacını alamayan hastanın ACTH ve kortizol düzeyinin düşük olması, hastanın bazal bir adrenal
yetmezliğinin olmadığını ve bu tablonun peritonite ikincil olarak geliştiğini
düşündürtmüştür. Periton diyalizi hastalarında, özellikle peritonit kliniği
mevcut olan, gözlenebilecek hipotansiyon sebepleri arasında olası adrenal
yetmezliğin de değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: peritonit, adrenal yetmezlik, periton diyalizi, hipotansiyon, fludrokortizon

POSTER BİLDİRİLER

ve alınan yara kültürlerinde 100.000 cfu/ml Enterococcus faecium kolonileri
üredi. Septik şok gelişen ve yoğun bakım ünitesinde entübe takip edilen
hasta operasyondan 45 gün sonra hayatını kaybetti.
Sonuç: Fournier gangreni periton diyalizi yapan hastalarda nadir olarak görülen bir enfeksiyon nedenidir, literatürde sadece 1-2 vakada bahsedilmiştir
ve mortalitesi (%0-45 ) yüksek bir enfeksiyon olma özelliğini hala korumaktadır. Mortaliteyi azaltmadaki en önemli unsur Fournier gangreninin erken
tanınması ve hiç zaman kaybetmeden agresif bir cerrahi debridman ile nekrotik dokunun tamamen temizlenmesidir. Antibiyoterapiye dirençli peritonit
vakalarında nadir bir sebep olarak fournier gangreni de akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, Periton diyalizi, Sepsis
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Şekil 1 – Hastanın izlemdeki kan basıncı ve vücut ağırlığı grafisi

Tablo 1 – Hastanın izlemdeki klinik ve laboratuvar bulguları
Peritonit Öncesi

Peritonit

Peritonit Sonrası

Sistolik kan basıncı,
mmHg

90

80

100

Diastolik kan basıncı,
mmHg

60

50

65

Ortalama arter basıncı,
mmHg

70

60

77

Vücut Ağırlığı, kg

70

65

60

Albumin, g/dL

2.6

1.6

2.0

Üre, mg/dL

63

90

40

Kreatinin, mg/dL

6.5

6.4

5.3

Na+, mEq/L

135

130

135

K+, mEq/L

3.3

3.0

3.0

9.75

20.1

Kortizol, µg/dL
İdrar, mL/gün

250

150

500

Ultrafiltrasyon, mL/gün

1600

1500

1500

Tedavi rejimi

Extraneal 1x2 L
Physioneal1.36%
3x2 L

Extraneal 1x2 L Physio- Extraneal 1x2 L
neal1.36% 3x2 L
Nutrineal 1x2 L
Physioneal 1.36%
2x2 L

PS-22
Gut hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği birlikteligi
Sümeyra Koyuncu1, Oktay Oymak1, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent
Tokgöz1, İsmail Koçyiğit1, Eray Eroğlu1, Ali Gündoğdu1,
1
Erciyes Üniversitesi, Nefroloji Bd, Kayseri
Giriş: Kronik böbrek yetmezliği toplumda sık görülen, diğer organlarda
da hasara yol açabilen ilerleyici kronik bir hastalıktır. KBY sürecinde belli hastalıkların sıklığında artma görülebilir ve bazı hastalıklar son dönem
böbrek yetmezliğine ilerleyişi hızlandırabilir. Bu vakada klinikte enfektif ve
romatolojik hastalıklar ile sıkça karıştırılan ve kronik böbrek yetmezlikli hastalarda son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyişi hızlandıran gut hastalığı
sunulmuştur.
Olgu: 90 yaşında erkek hasta yaklaşık 10 gündür sağ kolda ve sol ayak baş
parmakta ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet olması nedeniyle dış merkez
bir hastaneye başvurmuştur. Şikayetlerinin selülite bağlı olduğu düşünülerek hastaya ayaktan antibiyotik tedavisi verilmiş ve 3.günde şikayetlerinde gerileme olmaması nedeniyle aynı merkeze başvuran hasta kliniğimize sevk edilmiştir. Hastanın yapılan fiziki muayenesinde sağ kolda ve sol
ayak baş parmakta şişlik ve kızarıklık tespit edildi. Öz geçmişinde KOAH,
koroner arter hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği mevcuttu. Hastanın
yapılan labaratuvar tetkiklerinde Bun:55,6 mg/dL, Cr:2.05 mg/dL, Na:137
mmol/L, K:5.6 mmol/L, Ca:8.24 mg/dL, P:4.27 mg/dL, Ürik asit:11.5 mg/
dL Hgb:11.6 g/dL, WBC:18.11x1000 /L, plt:294 000 /L, procalcitonin:0.176
ng/mL, CRP:111 mg/L olarak tespit edildi. Hastanın şikayetleri ve labaratuvar bulguları doğrultusunda gut hastalığı ön tanısıyla yatışı yapıldı. Hastaya
allopürinol tedavisi başlandı. Ayak baş parmağındaki lezyonu tofüs olarak
düşünüldü ve lezyondan aspirasyon ile örnekleme yapıldı. Mikroskopide
ürik asit kristallerinin görülmesi ile tedaviye kolşisin 0.5 mg 3x1 ve prednol 40 mg 1x1 eklendi. Takiplerinde hastanın eklem ağrılarında azalma ve
lezyonunda küçülme tespit edildi. Sedim ve CRP değerleri normale aralığa
gerileyen hasta allopürinol 1x1 reçete edilerek taburcu edildi. Yattığı sürede
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hesaplanan GFR 31 olan hasta kronik böbrek yetmezliği olarak değerlendirildi ve takibe alındı.
Sonuç: Tartışma Gut hastalığı hiperüriseminin etkisi ile monosodyum ürat
monohidrat kristallerinin eklem ve yumuşak dokularda birikmesine sebep
olan enflamatuvar bir hastalıktır. Hiperürisemi serum ürik asit düzeyinin
erkeklerde 7 mg/dL, kadınlarda 6 mg/dL’nin üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. Böbrek yetmezliğinde ürik asit düzeylerinde yükselme sık görülen bir bulgudur. Daha önceleri böbrek yetmezliğinde ürik asit atılımında
azalma sonucu hiperürisemi ortaya çıktığı düşünülürken, günümüzde ürik
asit yüksekliğinin de böbrek hasarına neden olduğu ve hasarın ilerlemesinde aktif rol oynadığı bildirilmiştir. Gut hastalığının kliniğinin enflamatuvar
hastalıklar ile sık karıştırılması sonucu tanıda ve tedavide yaşanan gecikmeler KBY hastalarında hastalığın ilerleyişini hızlandırabileceği ve beklenenden
daha erken son dönem böbrek yetmezliği geliştirebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Gut, kronik böbrek yetmezliği, selülit
hastanın başvuru anında ayağı

hastanın başvuru anında ayağından aspirasyon yapıldı
ışık mikroskobunda görünüm

ışık mikroskobunda görünüm
ışık mikroskobunda görünüm

ışık mikroskobunda görünüm

Şekil 1

Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi Seanslarındaki Hastalar
Arasındaki Mortalite Farkı (Keskli çizgi: Pazartesi-Çarşamba-Cuma, Düz çizgi:
Salı-Perşembe-Cumartesi)

Tablo 1
Pazartesi-ÇarşambaCuma Grubu (n=99)

Salı-Perşembe-Cumar- P değeri
tesi Grubu (n=89)

Hemoglobin düzeyi 11.012.0 g/dL arası olan hasta
sayısı

32 (%32,3)

17 (%19,1)

0,02

Potasyum düzeyi <5,5
mEq/L olan hasta sayısı

78 (%78,8)

54 (%60,7)

0,005

Fosfor düzeyi<5,5 mg/dL
olan hasta sayısı

74 (%74,7)

61 (%68,5)

0,217

Paratiroid hormon düzeyi
150-300 pg/mL olan hasta
sayısı

25 (%25,2)

25 (%28,1)

0,392

Ferritin düzeyi 200-500 ng/
mL arası olan hasta sayısı

55 (%55,6)

42 (%47,2)

0,159

URR > %70 olan hasta
sayısı

85 (%85,9)

66 (%74,2)

0,033

Kt/V> 1,4 olan hasta sayısı

58 (%58,6)

39 (%43,8)

0,030
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PS-23
Kronik Hemodiyaliz Tedavisinde Hafta Sonu Etkisi: Tek Merkez
Deneyimi
Tolga Yıldırım1, Yusuf Ziya Şener1, Ertuğrul Çağrı Bölek1, Rahmi Yılmaz1,
Mustafa Arıcı1, Bülent Altun1, Yunus Erdem1,
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Yapılan çok sayıda çalışmada Pazartesi-Çarşamba-Cuma (PÇC) günleri hemodiyalize giren hastalarda Pazartesi günleri; Salı-Perşembe-Cumartesi (SPC) hemodiyalize giren hastalarda ise Salı günleri ölüm riskinin arttığı gösterilmiştir. Buna karşın PÇC ve SPC gruplarındaki hastaların arasında
diyaliz ilişkili sonuçlar açısından fark olup olmadığı bilinmemektedir. Birçok
hastalık için hafta sonu hastaneye başvuruların ya da hafta sonu yapılan
ameliyatların sonuçlarının daha kötü olduğu belirlenmiş ve bu durum literatürde hafta sonu etkisi olarak isimlendirilmiştir. Hemodiyaliz tedavilerinin
bir kısmını hafta sonlarında alan SPC grubu hastalarının hafta sonu etkisine
bağlı olarak hemodiyaliz ilişkili kalite indeksleri ve mortalite açısından dezavantajlı olabileceği düşüncesiyle bu çalışma planlanmıştır.
Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde 1 Ocak 2008 - 1 Ocak 2018 tarihleri arasında 12 aydan uzun süreyle haftada üç kez hemodiyaliz tedavisi gören erişkin hastaların çalışmaya
alınması planlandı. İzlemleri süresince hem PÇC hem de SPC seanslarında
hemodiyaliz tedavisi görmüş hastalar çalışma dışı bırakıldı. PÇC ve SPC
seanslarındaki hastalar arasında başta mortalite olmak üzere değişik hemodiyaliz kalite indeksleri arasında farklılık olup olmadığı retrospektif olarak
incelendi.
Bulgu: Çalışmaya alınan 188 hastanın 114’ü erkek ve 74’ü kadındı. Hemodiyaliz tedavisinin başlangıcındaki ortalama yaş 50,9±18,4 ve ortanca hemodiyaliz süresi 60,5 [12-369] ay idi. PÇC grubunda 99 hasta ve SPC grubunda 89 hasta vardı. İki grup arasında demografik özellikler ve hemodiyaliz
süresi açısından fark yoktu. İstenilen hedef değerlere ulaşma oranının PÇC
grubundaki hastalarda SPC grubundaki hastalara göre daha yüksek olduğu
(Tablo 1) ve bu gruptaki hastalarda mortalitenin daha düşük olduğu saptandı (p=0,03) (Şekil 1).
Sonuç: Bu çalışma hafta sonu etkisinin kronik hemodiyaliz hastalarında
da olabileceğini düşündürmüştür. Hafta sonlarında daha az hemşire ile
hemodiyaliz işlemlerinin yapılması, uzman doktorların ve diyetisyenlerin
bulunmaması, hastaneye yatış gerektiğinde hafta sonu koşullarında bakımın yetersiz olabilmesi bu durumun muhtemel nedenleri arasında yer alıyor
olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hafta sonu etkisi, hemodiyaliz, mortalite,

Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi Gruplarında Hedef Laboratuvar Değerlere Ulaşan Hasta Sayıları

PS-24
Renalaz Düzeyinin İntradiyalitik Hipotansiyon Üzerine Etkisi
Tolga Yıldırım1, Ebru Gök Oğuz2, Güner Karaveli Gürsoy2, Deniz Aylı2,
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
Giriş: İntradiyalitik hipotansiyon hemodiyalizin en sık komplikasyonudur.
Hipotansiyon gelişiminde birçok faktör rol oynar. Bu faktörlerden birisi otonom nöropati ve sempatik disfonksiyondur. Renalaz katekolaminlerin metabolizmasından sorumlu olduğu düşünülen ve böbreklerden sentezlenen
bir enzimdir. Bu çalışmanın amacı serum renalaz düzeylerinin intradiyalitik
hipotansiyon gelişiminde etkisi olup olmadığını değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışma Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde hemodiyaliz tedavisi altındaki 81 hastada gerçekleştirildi. On
sekiz yaşın altındaki hastalar ve üç aydan kısa süredir diyalize giren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Üç aylık izlem sırasında hastalar intradiyalitik
hipotansiyon yaşayanlar ve yaşamayanlar şeklinde iki gruba ayrılarak her
iki grupta renalaz düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca intradiyalitik hipotansiyon
gelişen hastalarda renalaz düzeyleri ile hipotansif epizod sıklığı arasındaki
ilişki ve renalaz düzeyini etkileyen diyalizle ilişkili parametreler incelendi.
Bulgu: Çalışmaya alınan 81 hastanın 43’ü kadın, 38’i erkekti. Hastaların
ortalama yaşı 53,4±16,2 ve ortanca hemodiyaliz süresi 51 [21-143] aydı.
Renalaz düzeyleri yaş ile negatif, hemodiyaliz süresi ile pozitif korelasyon
gösteriyordu (sırasıyla r = - 0,286, p=0,01 ve r = 0,232 ve p=0,04). İdrar hacmi 100 mL’den az olan hastalarda 100 mL’den fazla olanlara göre
renalaz düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 246,2±139,6 ve
157,0±126,0; p=0,008). Üç aylık izlemde 46 hasta (%56,8) en az bir defa
intradiyalitik hipotansiyon yaşadı. Hipotansiyonu olan ve olmayan hastalarda renalaz düzeyleri açısından fark yoktu (sırasıyla 197,2±130,5 ng/mL
ve 246,9±151,1; p=0,117). Renalaz seviyesiyle intradiyalitik hipotansiyon
epizod sıklığı arasında da ilişki yoktu (r = - 0,211, p=0,058).
Sonuç: Renalaz hemodiyaliz hastalarında intradiyalitik hipotansiyonla ilişkili
değildir. Bu populasyonda renalaz düzeyinin temel belirleyicisi rezidü böbrek fonksiyonudur.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, hipotansiyon, renalaz
PS-25
Sistemik Lupus Eritematozus’a Bağlı Pulmonorenal Sendrom
Cansu Ülgen1, Serdal Gök1, Münir Okumuş1, Sevgi Bakariş1, Fatih Yıldız1,
Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1,
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Kahramanmaraş
Giriş: Pulmonorenal sendrom genellikle eş zamanlı başlayan diffüz alveolar
hemoraji ve glomerülonefrit ile karakterize bir durumdur. Hemen tamamı
otoimmün kökenlidir. Farklı etyolojik nedenlere bağlı olabilir. 27 yaşında
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kadın hasta pulmoner hemoraji ile birlikte bir hafta içinde gelişen akut böbrek yetmezliği nedeniyle değerlendirilmiş ve mevcut tablo Sistemik Lupus
Eritematozus (SLE) ile ilişkilendirilmiştir.
Olgu: 27 yaşında kadın hasta bir hafta önce başlayan üst solunum yolu
enfeksiyonu ve sonrasında gelişen kanlı balgam şikayeti ile iç hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Özgeçmişinde hashimato tiroiditi olup düzenli
olarak levotiroksin sodyum 25 mcg kullanmakta imiş. Fizik muayenede kan
basıncı 120/80 mm/Hg, nabız 110 atım/dakika, pulse oksimetre ile bakılan
oksijen saturasyonu 90 imiş. Dinlemekle akciğer seslerinde azalma ve bilateral yaygın ral mevcutmuş. Hasta bunun üzerine hastaneye yatırılmış.
Yapılan laboratuvar tetkiklerinde; kreatinin 4.9 mg/dl (0.6-1.2), Aspartat
amino transferaz (AST): 32 U/l (5-31), C-reaktif protein (CRP): 121 mg/l
(0-5), beyaz küre: 14000 /mm3 (3500-10000), hemoglobin: 7 gr/dl (1216), trombosit ise 340000 /mm3 (150000-400000) olarak bulunmuş. Tam
idrar tetkikinde 3+protein, 3+eritrosit tesbit edilmiş. Ultrasonografide; böbrek boyutları normal olup, her iki böbrek parankim ekoları grade 1 artmış
olarak değerlendirilmiş. Çekilen kontrastsız toraks tomografisinde bilateral
plevral efüzyon ve yaygın infiltratif alanlar görülmüş. 2 gün sonra pulmoner ödem tablosu gelişmesi, anürik olması ve kreatinin değerinin 6.5 mg/
dl olması üzerine acil hemodiyaliz yapılmış. Hastada klinik, laboratuvar ve
radyolojik bulgular eşliğinde pulmonorenal sendrom düşünülüp hastanemize sevke edilmiş. Hasta genel durumunun iyi olmaması üzerine yoğun
bakım ünitesine yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde direkt coombs testi pozitif,
Anti nötrofilik stoplazmik antikor (p-ANCA) pozitif, Anti nükleer antikor
pozitif, C3 ve C4 değerleri düşük, Anti glomerüler bazal membranantikoru negatif saptandı. Hastaya 3 gün süre ile 1000 mg metil prednizolon,
sonrasında 1 mg/kg idame dozda verildi. İntravenöz 750 mg siklofosfamid
ve 2 haftada 8 seans plazmaferez yapıldı. İzlemde trombositopeni gelişen
hastaya intravenöz immünglobulin verildi ve trombositopeni düzeldi. Genel
durumu düzelince böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopside kresentik glomerülonefrit tablosu görüldü. Hastada oral aftöz ülserler olması, Anti Nükleer
Antikor pozitifliği, C3 ve C4 düşüklüğü, hemolitik anemi olmadan direkt coombs pozitifliği olması ve kersentik glomerülonefrit saptanması SLE SLICC
kriterlerini karşılamaktaydı. Hastada SLE’ye bağlı pulmonorenal sendrom
düşünülmüş olup, pulmoner hemoroji tablosu düzelmiş ancak diyaliz ihtiyacı halen devam etmektedir.
Sonuç: Sonuç olarak SLE de ANCA (+) vaskülit görülebileceği ve hızlı
tedavinin sonuçları iyileştirebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Glomerülonefrit, pulmonorenal sendrom, SLE

ritminde idi. Kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografide çıkan aorta çapında
artış (şekil 1), perikardiyal effüzyon ve sol akciğer alt lobda 5 cm boyutunda
konsolide alan (şekil 2) izlenmesi üzerine hastada pnömoniye ikincil gelişen
KBH zemininde akut böbrek yetmezliği düşünüldü. Diüretik tedavisi verilen
ve sıvı kısıtlaması yapılan hastanın perikardiyal effüzyon kontrolü amacı ile
çekilen EKO’sunda EF:%60, perikardiyal effüzyon, ileri AY ve aort arkusuna
kadar uzanan aort disseksiyonu saptandı. Kalp damar cerrahisi bölümünce
acil opere edilen hastaya protez aort kapağı implante edildi.
Sonuç: Aort anevrizması ve disseksiyonu sıklığı SLE hastalarında genel populasyondan daha yüksektir. Bu duruma SLE hastalarında meydana gelen
kronik inflamasyon, ateroskleroz ve vaskülit oluşumunun neden olduğu düşünülmektedir. Klinik çalışmalar SLE hastalarında uzun süre kullanılan steroidlerin aterosklerozu hızlandırdığını, hipertansiyon, mukoid dejenerasyon
ve aort duvarında kistik medial nekroz oluşturarak aort anevrizmasına yol
açtığını bildirmektedir. Yapılan bir metaanalizde SLE’li hastalarda aort anevrizması görülme yaşının (44.5 yaş) genel popülasyondan (60 yaş) daha
düşük olduğu saptanmıştır.Aort anevrizması toplumda sıklıkla abdominal
aortada görülürken SLE’li hastalarda torasik aortada görülmektedir.Torasik
aorta anevrizmalarında rüptür riski 6 cm’nin üzerinde artış göstermesine
rağmen bizim vakamızda 5.2 cm boyutunda disseksiyon gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak; SLE hastaları uzun süreli steroid kullanımı, vaskülit ve kronik
inflamasyona bağlı olarak aort anevrizması ve disseksiyonu gelişimi açısından risk altındadır. Bu vaka ile SLE hastalarında aort anevrizması oluşabileceği ve daha küçük boyutlu anevrizmalarda dahi disseksiyon gelişebileceği
klinisyene hatırlatılmak istenilmiştir.
Anahtar Kelimeler: SLE, aort anevrizması, aort disseksiyonu

PS-27
Sistemik Lupus Eritematozus Vakasında Aort Anevrizması ve
Disseksiyonu
Beyhan Güvercin1, Canan Şehit2, Gülşah Erbölükbaş2, Dilara Atasoy3,
Kübra Kaynar1, Esra Aşık2, Şükrü Ulusoy1, Muammer Cansız1,
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Bilim
Dalı, Trabzon
Giriş: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) çok sayıda organ tutulumunun
görülebildiği sistemik otoimmün bir hastalıktır. SLE hastalarında kardiyovasküler tutulum genelde perikardit şeklinde olup nadiren aort anevrizması
ve disseksiyonu da görülebilmektedir. Burada, takibinde aort disseksiyonu
saptanan bir SLE vakası literatür eşliğinde tartışılacaktır.
Olgu:11 yıldır hipertansiyon, 9 yıldır SLE ve kronik böbrek hastalığı (KBH)
(Lupus nefritine ikincil), 1 yıl önce geçirilmiş serebrovasküler iskemik infarkt öyküsü olan 44 yaşındaki kadın hasta nefes darlığı ve ateş şikayetleri
ile hastanemize başvurdu. Prednizolon 1x15 mg (8 yıldır), pantoprazol 1x40
mg, amlodipin 1x10 mg, doksazosin 1x8 mg, asetilsalisilik asit 1x100 mg,
warfarin 1x5 mg, kalsiyum asetat 3x2000 mg ve kalsitriol 1x0,5 mg almakta
idi. Fizik muayenesinde VKİ:25,8 kg/m², sağ-kol tansiyon:160/80 mmHg,
sol-kol tansiyon:130/80 mmHg, nb:83/dk, ateş:36,5°C, soluk sayısı:20/
dk idi. Sol akciğerde bazal ve orta zonda solunum sesleri azalmıştı. Laboratuvar tetkikleri tablo 1’de gösterildi. Elektrokardiyogramı normal sinüs

çıkan aortada 52.7 mm anevrizmatik dilatasyon

şekil-1

şekil-2

sol akciğer alt lobda hava bronkogramı bulunan konsolidasyon alanı ve bilateral
solda daha belirgin plevral effüzyon

Tablo:1
Albumin:2.7 gr/dL

Hgb:8.4 g/dL

T. protein:5.4 g/dL

Plt:151000/µL

Na:135 mEq/L

Kretainin:6.05 mg/dL

K:3.3 mEq/L

eGFR (CKD-epi):9 ml/dk/1.73 m²

P:6.4 mg/dL

BUN+kreatinin klerensi ortalaması:6.5 ml/dk

Ca:5.9 mg/dL

INR:1.2

Bikarbonat:18.3 mmol/L

Hastaya ait laboratuvar tetkikleri

PS-28
Ülkemizde Değişen Kadavra Böbrek Dağıtım Kriterlerinin Hasta ve
Greft Sağ Kalımına Etkisi
Tolga Yıldırım1, Osman Yavuz2, Rahmi Yılmaz1, Mustafa Arıcı1, Bülent
Altun1, Mustafa Cankurtaran2, Yunus Erdem1,
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Giriş: Böbrek nakli, son dönem böbrek hastalığının en ideal tedavi yöntemidir. Ülkemizde kadavra organ bağışı ile elde edilen böbrek sayısı ihtiyacın
çok altındadır. Bu nedenle bağışlanan kadavra böbreklerin hem adaletli bir
biçimde dağıtılması hem de böbreğin nakledilen alıcıda uzun süre etkin bir
biçimde işlev görmelerinin sağlanması çok büyük önem taşımaktadır. 2008
yılı öncesinde ülkemizdeki böbrek nakil merkezleri bir kadavra böbrek temin
ettiklerinde bu böbreği kan grubu uyumlu olmak şartıyla kendi bekleme listelerindeki diledikleri hastaya nakledebiliyorlardı. Nakil başarısını arttırmak
için genç, eşlik eden hastalığı olmayan, daha önce nakil olmamış hastalar
tercih ediliyordu. Bu durum uzun süredir diyalizde bekleyen, ileri yaşta, eşlik eden hastalığı olan ve daha önceden nakil olmuş hastaları sıklıkla kadavra nakilden mahrum bırakıyordu. T.C. Sağlık Bakanlığı 2008 yılında “Ulusal
Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesini yayınlamıştır. Bu
yönergeye göre kadavradan elde edilen böbrekler HLA antijen uyumu, yaş,
vericinin çıktığı bölge, vericinin çıktığı merkez, diyalize girme süresi kriterleri dikkate alınarak belirlenen puana göre oluşan sıralama doğrultusunda
nakledilmeye başlandı. Bu çalışmamızda bu yönergenin devreye girmesinin
kısa ve uzun dönem greft ve hasta sağlığı üzerine etkisini incelemektir.
Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yönerge öncesi kadavradan nakil yapılan 47 erişkin hastanın ve yönerge sonrası kadavradan nakil
yapılan 80 erişkin hastanın klinik ve laboratuvar verileri, hasta ve greft sağ
kalımları karşılaştırılmıştır. Yönerge öncesi ve sonrası nakil yapılan 40’ar
canlı böbrek alıcısı da kontrol grubu olarak alınmıştır.
Bulgu: Yapılan analizlerde yönerge sonrası yapılan nakillerin daha ileri yaştaki hastalara yapıldığı (43,7±12,5 vs. 33,6±10,5, p<0,0001), soğuk iskemi
zamanının daha uzun olduğu (15,7±5,4 saat vs. 9,7±4,9 saat, p<0,001), gecikmiş greft fonksiyonunun daha sık olduğu (%53,8 vs. %25,5, p=0,002),
ilk üç aylık akut rejeksiyon sıklığının arttığı (%22,5 vs. %6,4, p=0,01) fakat
uzun dönemli böbrek fonksiyonlarının yönetmelik öncesi gruba göre daha
kötü olmadığı ve greft ve hasta sağ kalımının iki grup arasında benzer olduğu saptanmıştır.
Sonuç: 2008 yılında yayınlanan yönerge daha adil bir kadavra dağılımı sağlarken nakil sonrası erken dönemde bir takım sorunlara yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, dağıtım, kadavra
PS-29
NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU; pANCA (+)’liğinin eşlik ettiği IgA
NEFROPATİSİ
Halil Aydar1, Çiğdem Mengüş1, Garip Şahin1, Mustafa Fuat Açıkalın1,
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Giriş: IgA nefropatisi diffüz mezangial IgA birikimi ile karakterize, asemptomatik mikroskobik hematüri veya tekrarlayan makroskobik hematüri atakları olan mezangioproliferatif bir glomerülonefrittir. Dünyada en sık görülen
primer glomerulonefrittir. Burada çok nadir görülen pANCA (+)’liğinin eşlik
ettiği IgA nefropati olgusu tartışılacaktır.
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WBC:4470/µL

Olgu: Bacaklarda ödem şikayetiyle polikliniğimize başvuran hastadan yapılan tetkiklerde kreatinin 1,4-1.9 mg/dl, BUN 25 mg/dl, total protein 6,77
g/dl, albümin 4,1 g/dl, proteinüri 3gr/gün, tam idrar incelemesinde protein
3+, kan 3+ ve mikroskobik incelemede eritrosit 10/hpf, serum Ig G/A/M
normal, cANCA (-), anti DNA(-), ANA(+) ve pANCA (+) olarak bulundu. Etyolojik neden için yapılan böbrek biyopsisisinde glomerüllerde mezangial
matriks ve sellülarite artışı ile 19 glomerülden 3’ünde sellüler kresent (bunların birinde segmental nekroz), immunfloresan incelemede IgA ve C3c ile
orta şiddette pozitiflik saptandı. Patolojik incelemede IgA ve C3c’nin orta
şiddette pozitif olmasından dolayı, hasta ANCA ilişkili vaskülit olarak değil,
ANCA (+)’liğinin eşlik ettiği IgA nefropatisi olarak tanımlandı. Hastaya immünsüpresif (endoksan + kortikosteroid) tedavi başlandı. Tedaviden 2 ay
sonra (14/01/2019) kreatinin 1,25 mg/dl’ye, 05/02/2019’da 1,13 mg/dl’ye
kadar gerilediği görülürken, hematüri ve ödem kayboldu.
Sonuç: Literatürde ANCA(+)’liğinin eşlik ettiği IgA nefropatisi çok az görülmektedir. ANCA(+)’liğinin eşlik ettiği IgA nefropatili hastalarda ANCA(-)’lere
göre böbrek fonksiyonlarının daha hızlı bozulduğu, kliniklerinin daha ağır
seyrettiği görülmektedir. Bizim olgumuzda olduğu gibi kresentlerin olduğu
IgA nefropatisi olgularında kresentik, ANCA ilişkili vaskülitlerde olduğu gibi
kortikosteroid ve siklofosfamid tedavisinin faydalı olacağının vurgulanması
açısından olgunun literatüre katkıda bulunacağı düşünülmüştür
Anahtar Kelimeler: IgA nefropatisi, pANCA , Hematüri, Proteinüri
Resim 1

Resim 1. Glomerüllerde mezangiyal matriks ve sellülarite artışı ile tubuluslarda
atrofi ve interstisyumda kronik inflamatuar hücre infiltrasyonu (H&Ex200).
Resim 2

Glomerülde sellüler kresent formasyonu (PASx200).

PS-30
SPLENEKTOMİ NE, NE ZAMAN, NİÇİN?
Manolya Gökrem1,
1
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Samsun
2
Bafra Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Samsun
Giriş: Splenektomi çok farklı nedenlerle yapılabilmektedir. Splenektominin
nedenlerinin çoğunluğunu medikal tedaviye dirençli ve şiddetli seyreden
hematolojik hastalıklar oluşturur. Bu çalışmada, kliniğimizde hematolojik
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nedenlerle tanı ve tedavi amaçlı splenektomi yapılan hastalar ve sonuçlarını
sunmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmada Eylül 2005 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde splenektomi yapılan 184
hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya, bu hastalardan Hematoloji
Bilim Dalına başvuru yapan ve hematolojik hastalığı nedeni ile splenektomi
yapılan 54 hasta dahil edildi.
Bulgu: Hastaların yaş ortalaması 43,93±16,9 olup, %63 hasta kadın %37
hasta ise erkek idi. Splenektomi endikasyonu olan hematolojik hastalıklar;
İmmün trombositopenik purpura (İTP), Herediter sferositoz (HS), Otoimmün hemolitik anemi, Hairy cell lösemi, Hodgkin lenfoma, Kronik lenfositik
lösemi idi. En sık splenektomi yapılan hematolojik hastalık İTP (%70,4) idi.
İTP hastalarında K:E oranı 2 olarak tespit edildi. Hairy cell lösemi nedeniyle
splenektomi yapılan 4 hastanın 3’ü erkek idi. Hastaların %70,4’ünde dalak boyutu normal saptandı. İTP nedeniyle splenektomi yapılan hastaların
%92.1’inde dalak boyutu normal idi. Ameliyat sırasında %13 hastada aksesuar dalak tespit edildi. Hastaların hastaneye en sık başvuru semptomu cilt
lezyonları (%35,19) ve kanama (%27,78) idi. Hastaların 3’ünde aile öyküsü
mevcuttu. 3 hasta HS hastası idi. HS’lu 2 hastaya safra taşı nedeniyle kolesistektomi de yapıldı. Gebe olan bir İTP hastasına splenektomi ile sezaryan
eş zamanlı uygulandı. Hiç bir hastada operasyon sırasında komplikasyon
ve ölüm görülmedi.
Sonuç: Sonuç olarak; hematolojik hastalıklarda splenektomi endikasyonlarının günümüzdeki tanı yöntemleri ve teknolojinin gelişmeleri ışığı altında
her geçen gün daha fazla önem kazandığı düşüncesindeyiz
Anahtar Kelimeler: Hematolojik hastalık, Splenektomi, Endikasyon
PS-31
Neden Hemodiyaliz Hastası Daha Çok? Hastalarının Tercihleri
Sorgulanıyormu? Yeterli Eğitim Veriliyormu?
Melis Şimşir1, Cansu Ülgen1, Necmi Eren1, Serdal Gök1, Ertuğrul Erken1,
Orçun Altunören1, Özkan Güngör1,
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Kahramanmaraş
2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kocaeli
Giriş: Ülkemiz verilerine bakıldığında renal replasman tedavisi (RRT) alan
hastaların yaklaşık % 80’ ini hemodiyaliz hastaları oluşturmaktadır. Bu oran
bütün dünya genelinde aynı değildir, RRT alan hastaların % 80’i periton diyalizi olan ülkeler de bulunmaktadır. Bunun nedeni ne yazıkki çok açık değildir. Bu, hasta tercihi midir? Hekimlerin ısrarı mıdır? Yetersiz bilgilendirme
midir? Biz bu anket çalışmasında hastaları bu açıdan sorgulamak istedik.
Yöntem: Kahramanmaraş, Kocaeli ve İstanbul’da, son 10 yıl içerisinde diyalize başlanmış, 3 aydan uzun süredir kronik hemodiyaliz tedavisi gören
18-80 yaş arası hastalara 27 sorudan oluşan bir anket hazırlandı ve hastaların cevapları analiz edildi.
Bulgu: Bin yüz on bir hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 58±1
olup, % 56.7 ‘si erkekti. Ortalama hemodiyaliz süreleri 44± 3 aydı. Kronik böbrek yetmezliği etyolojilerine bakıldığında; % 36.5 diyabet, % 30.2
hipertansiyon olup kalan hastalar kronik glomerülonefrit ve diğer nedenlerden oluşmaktaydı. Hastaların büyük çoğunluğu (% 48.3) en az ilkokul
mezunuydu. 89 hasta ( % 8)’nın ilk RRT’si böbrek nakli olup, daha sonra
hemodiyalize geçiş yapılmıştı. % 85 hasta A-V fistül ile diyaliz olmaktaydı.
Hastaların % 93.3’ ü seronegatif iken, % 4.1’ i hepatit B, % 2.5’i hepatit C
makinelerinde tedavi almaktaydı. % 61.6 hasta diyalize başlamadan önce
nefroloji polikliniğinde ortalama 47±5 ay takip edilmişti. Hastalar hemodiyalize başlamadan sadece % 38.6’sına diğer RRT ler anlatılmış ve bunların
% 70’ ine görsel olarak da tanıtım yapılmıştı. Sadece % 36 hasta kendi RRT
tercihinin sorulduğunu belirtti. Hastaların % 71’ine diyaliz işlemi başlamadan önce fistül açılmış ancak bu hastaların % 56.1’ine acil olarak diyaliz
yapılması gerekmişti. RRT başlamadan % 36.7 hastaya periton diyalizi hakkında bilgi verilmiş ve şu an bile hastaların % 58.7’si PD hakkında yeterli
bilgiye sahip değildi. Hastaların hemodiyalize girmesinde en etkili olan faktörün Nefroloji uzmanının yönlendirmesi olduğu (%63.5) belirtildi.
Sonuç: Hemodiyaliz tedavisi alan hastalar ne yazıkki diğer RRT seçenekleri
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hakkında yeterli bilgiye sahip değildir ve hemodiyaliz çoğunlukla tek seçenek olarak sunulmaktadır. Bu konuda en büyük görev Nefroloji uzmanlarına
düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Renal Replasman Tedavileri, Tercih
PS-32
Sidofovir İlişkili Kronik Böbrek Hastalığı: Vaka Sunumu
Rezzan Eren Sadioğlu1, Kenan Keven1,
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Sidofovir bir nükleotid analoğu antiviral ilaç olup, ogan nakli gibi
immunsupresif durumlarla birlikte sık görülen başta Polyomavirüs olmak
üzere Sitomegalovirüs, Herpes virüs, Adenovirüs, Poxvirüs gibi DNA virüs
ilişkili enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilmektedir. Sidofovir, böbrekte
filtrasyona ve tübüler sekresyona uğrayarak değişmeden atılır ancak tübül
epiteline hızla alınırken lümene sekresyonu yavaş olması nedeniyle proksimal tübüler epitelde yüksek konsantrasyonlara ulaşarak hasara neden
olmaktadır. Probenesid, tübül epitelinde sidofovir ile yarışarak nefrotoksik
etkilerini azaltmaktadır. Bu vaka ile sidofovir ilişkili renal hasarın ilerleyici
olabileceği ve kronik böbrek hastalığı ile sonuçlanabileceğine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu sunumda sidofovir sonrası geri dönüşsüz böbrek
hasarı gelişen bir vaka tartışılacaktır.
Olgu: 40 yaşında erkek hasta dirençli ateş, kilo kaybı ve halsizlik şikayeti ile
başvurusunda Akut Myeloblastik Lösemi- M2 (AML- M2) tanısı almış ve
sitozin arabinozid ve daunorubisin tedavisi sonrası allojenik kök hücre nakli
(AKHN) yapılmış. Graft versus host hastalığı profilaksisi olarak mikofenolat
mofetil (MMF) 2x500 mg dozunda alıyormuş. Nakilden 3 ay sonra makroskopik hematüri ile başvurusunda BK virüs ilişkili hemorajik sistit saptanmış.
İdrarda BK virüs PCR >120000 kopya/ml olarak görülmüş. MMF dozu 1x
500 mg’a düşürülmüş ve 5 mg/kg/gün dozunda 2 hafta ara ile toplam 10
doz sidofovir verilmiş. Nakil sırasında bakılan kreatinin düzeyi: 0.46 mg/
dl olarak görülen hastanın sidofovir tedavisi sonrası hızla kreatinin düzeyi
artarak 3. ayda 3.5 mg/dl düzeyine dek yükselmiş. Halsizlik şikayeti ile hastanemize başvurusunda kreatinin yüksekliği ve eGFR düşüklüğü (kreatinin:
3.5 mg/dl, eGFR: 20 ml/dk/1.73m²), hipopotasemi (K:2.5mmol/L), hipoürisemi (ürik asit: 3.1 mg/dl), hipofosfatemi (P:2.4 mg/dl) glukozüri (tam
idrar tetkikinde glukoz: 500 mg/dl, eş zamanlı kan glukoz düzeyi: 95 mg/
dl), proteinüri (24 saatlik idrarda protein: 2320 mg/gün ) saptandı. İdrar
protein elektroforezinde %26.8 albumin, %64.4 tübüler protein (%21 beta
2 mikroglobulin, %19 retinol bağlayıcı protein, %17 serbest hafif zincir, %6
alfa 1 mikroglobulin) ve %8 IgA atılımı saptandı. 24 saatlik idrarda fosfor:
431 mg/gün, klor: 90 mg/gün, sodyum: 94 mg/gün, potasyum: 74 mg/gün
saptandı. Kanda asidoz saptanmadı. Yapılan renal ultrasonografide böbrek
boyutları ve parankim kalınlıkları normal ancak parankim ekoları grade 1
düzeyinde artmış görüldü. Diğer etyolojik nedenleri dışlamak için yapılan
anti nükleer antikor (ANA), anti nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA), anti
glomerül bazal membran antikoru (anti-GBM), kanda BK virüs titresi negatif saptandı. Serum kompleman, immungobulin ve hafifi zincir düzeyleri
normal aralıkta saptandı. Hastanın ek olarak vonWillebrand tip IIa hastalığı
tanısı olması ve kanama riski yüksek olması nedeniyle renal biyopsi yapılamadı. Elektrolit replasmanı yapıldı ve konservatif tedavisi düzenlendi. 3 ay
sonraki kontrolde GFR’de düzelme olmadığı izlendi (Kreatinin: 3.7mg/dl,
eGFR:19 ml/dk/1.73m²). Hastada proteinürinin özelliği ve biyokimyasal bulgular ile proksimal tübül hasarı ile oluşan Fanconi sendromu ve sidofovir
ilişkili nefrotoksisite sonrasında gelişen kronik böbrek hastalığı düşünüldü.
Sonuç: Sidofovir DNA virüs ilişkili enfeksiyonlarında verilebilecek seçeneklerden biridir ancak ciddi nefrotoksisitesi kullanımını sınırlandıran başlıca
nedendir. Vakamızda renal biyopsi yapmamız mümkün olmasa da literatürdeki biyopsilerde tübüler hücre apoptozisi ve nekrozisi olduğu gösterilmiştir. Sidofovir kullanılması gerektiğinde hidrasyon ve probenesid ile birlikte
verilmesi önerilmektedir. Sidofovir ilişkili akut renal hasar daha sık görülmekle birlikte bizim vakamızda da olduğu gibi geri dönüşsüz renal hasar
sonucu kronik böbrek hastalığına yol açması da söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Fanconi Sendromu, Kronik Böbrek Hastalığı, Sidofovir,
Tübüler Hasar

PS-34
İdrar Kültürlerinden Üretilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik
Duyarlılıkları
Kemal Mağden1,
1
Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Gebze/
kocaeli
Giriş: Toplumda sıklıkla rastlanan üriner sistem enfeksiyonlarının ve Esherichia coli başta olmak üzere hemen tüm patojenlerde son 10 yıllık süre
içindeki giderek artan antibiyotik direnci geliştiğinin retrospektif bir çalışmada gösterilmesi.
Yöntem: Bu çalışmada Gebze Fatih Devlet Hastanesinde Ocak 2009 ile Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan idrar kültürleri ve hastaların demografik
özellikleri, idrar kültürünün gönderildiği yer (yoğun bakım ve yoğun bakım
dışı) antibiyotik direnç oranları incelendi. İstatistiksel analizler SPSS 20.0
programı kullanılarak yapıldı.
Bulgu: İdrar kültüründe üreme olan 6916 adet sonuç retrospektif olarak
değerlendirildi. Yoğun bakımdan gönderilen 3028 (%43,8) adet idrar
kültüründe daha çok stafilokoklar (%23,6), klepsiellalar(%12), Candidalar (%8,5) pseudomonaslar (%12,8), asinetobakterler (%11,7) ve E. coli
(%9,4) izole edilirken yoğun bakım dışı servis ve polikliniklerden gönderilen
3888 (56,2) adet idrar kültüründe en çok E. coli (%57,2) üretilmiştir. 18 30 yaş grubunda daha çok E. coli (%53,8) izole edilirken 71-80 yaş grubu
hastalarda stafilokoklar (%18), E. coli (%17,7), pseudomonaslar (%12,3),
klepsiella (%11,9), candidalar (%9,8), asinetobakterler (%18,2) ve enterokoklar (%4) olarak gözlemlenmiştir. 90 yaş üzerindeki hasta grubunda ise
en sık olarak stafilokoklar (%14,7) ve asinetobakterler (%9) izole edilmiştir.
2009’dan 2018’e kadar olan yaklaşık 10 yıllık süre boyunca giderek artan
bir antibiyotik direnci söz konusudur. Özellikle E.coli’de ampisilin ve ciprofloxacine karşı hızlı bir direnç artışı vardır. Fosfomisin ve nitrofurantoine
karşı ise daha az direnç, daha fazla bir duyarlılık söz konusudur. Son 4 yılda
ciprofloxacin direncinde ciddi bir artış vardır.
Sonuç: Üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinde uygunsuz antibiyotik
kullanımı, artan antibiyotik direncine ve tedavide başarısızlığa sebep olmaktadır. Son 10 yıl içinde İdrar kültürlerinden izole edilen patojenler incelendiğinde çok geniş bir spektrumda dağılması ve antibiyotik direncinde giderek
artış gözlemlenmesi nedeniyle ampirik tedavinin yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır. Ampirik tedaviden çok kültür antibiyogram sonucuna
göre tedavinin planlanmasının tedavi başarısını ve halk sağlığını olumlu
yönde etkileyeceğini düşünmekteyim.
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, İdrar yolu enfeksiyonları, kültür antibiyogram.
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PS-33
Posttransplant Sık Tekrarlayan Üriner Enfenksiyon Öyküsü Humoral
İmmun Yetmezliğin Habercisi Olabilir
İsmail Baloğlu1, Kültigin Türkmen1, Gökhan Aytekin2, Nedim Yılmaz
Selçuk1, Halil Zeki Tonbul1,
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim
Dalı, Konya
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Allerji Ve
İmmunoloji Bilim Dalı, Konya
Giriş: Renal transplantasyon son dönem böbrek hastalığı için en iyi tedavi
seçeneğidir. Modern güçlü immünsupresif ajanlar hem rejeksiyon riskini
azaltmak hem de greft ömrünü uzatabilmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu güçlü ajanlar hipogamaglobulinemiye yol açabilmekte
ve özellikle nakil sonrası tekrarlayan CMV, fungal ve sinopulmoner enfenksiyonlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla hem greft ömrü azalmakta hem
de mortalite riskinde artış görülmektedir. Böbrek nakli sonrası hastaların
%40’ında hipogamaglobulinemi görülebilmekte ancak tekrarlayan üriner
sistem enfenksiyonları ile daha az ilişkilendirilmektedir. Biz de posttransplant 3. Yıl takiplerinde olan ve sık üriner enfenksiyon öyküleri neticisinde
hipogamaglobulinemi tanısı alan vakamızı sunduk.
Olgu: Tip 2 DM’ ye bağlı son dönem böbrek hastalığı nedeniyle takip edilen
ve 2016 yılında oğlundan canlı nakil yapılan hasta tarafımıza idrar yaparken
yanma, ateş, halsizlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde
nakilden sonra sık idrar yolu enfenksiyonu atakları geçirdiği ve bu sebeple
yılda dörtten fazla hastanede yatış öyküsü olduğunu öğrendik. Yapılan incelemelerinde sık üriner sistem enfenksiyonuna neden olabilecek herhangi
bir anatomik bozukluk saptanamayan hastanın yatışında alınan idrar kültüründe ESBL (+) Escherichia coli üremesi oldu. Uygun antibiyotik tedavisi
ile takip edilen hastanın önceki başvuruları incelendiğinde kültürlerinde
yine dirençli ESBL (+) Escherichia coli, ESBL (+) Klebsiella ve maya mantarı üremeleri olduğu gözlendi. Hastada immun yetmezlik düşünülerek immunglobulinler istendi ve çıkan sonuçlarda hipogamaglobulinemi saptandı.
İdame immunsupresif tedavi için takrolimus, prednizolon ve mikofenalik
asit kullanılan hastanın indüksiyon tedavisi içinde toplam 500 mg ATG
aldığı öğrenildi. Bakılan takrolimus ilaç düzeyi 5.3 ng/ml saptanan hasta
alerji ve immünoloji bilim dalı ile konsulte edildi. Hastadan periferik lenfosit
alt grupları istendi. Çıkan sonuçlarda CD19 düzeyi aynı yaş grubuna göre
düşük saptanan hastaya 3 haftada bir 400 mg/kg IVIg başlandı (Tablo 1).
Tedavi başlangıcı sonrası 3. ayında olan hasta şikayetsiz takip edilmektedir.
Sonuç: İmmunsupresyon, transplantasyon için hayati önem taşıyan bir
parça olmakla beraber artmış enfenksiyon riski ile birliktelik göstermektedir. Böbrek naklinden sonra hangi hastalara hangi sıklıkla immunglobulin
seviyelerinin bakılması gerektiği ve postransplant hipogamaglobulinemi
saptanan hastalarda IVIg kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Vakamızda edindiğimiz bilgiler ışığında sık tekrarlayan enfenksiyonları atakları olan, kültürlerinde dirençli mikroorganizma üremeleri olan nakilli hastaların hipogamaglobulinemi açısından değerlendirilmesi ve gerektiğinde immunglobulin replasmanı ile tedavi planlanması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Renal Transplantasyon, Hipogamaglobulinemi, Humoral İmmün Yetmezlik
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Tablo 1
Sonuç
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En sık üretilen mikroorganizmaların cinsiyete göre dağılımı.
Grafik 2

Hastamızın laboratuvar sonuçları

En sık üretilen mikroorganizmaların yaşa göre dağılımı.
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Grafik 3

En sık üretilen mikroorganizmaların geliş yerine göre dağılımı.
Grafik 4

2009-2014 yılları arasında E,coli ye karşı antibiyotik direnci
Grafik 5

2015-2018 yılları arasında E,coli ye karşı antibiyotik direnci
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PS-35
Malign Hipertansiyona Bağlı Oluşan Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi
(MAHA) ve Hipertansif Böbrek Yetmezliği Vakası
Emircan Erecan1, Elif Ece Doğan1,
1
T.c. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul
Giriş: Hipertansif aciller belirgin artmış kan basıncı ( >180/120mm Hg),
devam eden hedef organ hasarıyla giden yaşamı tehdit eden akut durumlardandır. Hipertansiyonun yaptığı hemolitik anemi immun olmayan mekanizmayla olup hipertansiyonun regulasyonuyla ortadan kalkar. Hızlı tanının
tedavide etkinliği büyük rol oynamaktadır.
Olgu: Sağ yan ağrısı ile acile başvuran 52 yaş erkek hastanın yapılan değerlendirmesinde ve tetkiklerinde; evre 3 hipertansiyon (220/165 mmHg ), hemoliz ve böbrek yetmezliği tablosuyla uyumlu laboratuar görülerek yatırıldı.
Kreatinin:4,06 mg/dl (GFR:21,3ml/ dk) LDH:1254 ü/L, Total bilirubin:2,8
mg/dl, Direk bilirubin:0,64 mg/dl Hemoglobin:8,9 gr/dl trombosit:58,000
K/mm3, Haptoglobulin:30,5 mg/ dl idi. Tam idrar analizinde, dansite:1015
protein:++ , hemoglobin:+++ . Spot idrarda 840 mg/mg proteinüri mevcuttu. Renal doppler ve USG’si normaldi. İdrar sedimenti inaktifti. Hastanın
periferik yayması çok sayıda şistosit ve parçalanmış eritrosit parçaları içermekteydi bunun üzerine ADAMTS-13 aktivitesi gönderildi. Hastanın tansiyonları önce IV daha sonra oral antihipertansiflerle kontrollü bir şekilde düşürüldü. LDH’sı düşmeye trombositleri yükselmeye başladı. ADAMTS-13
aktivitesi normal çıktı. Hastaya Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji kliniğinde renal biyopsi yapıldı. Afferent arteriollerin çeperi
belirgin şekilde kalınlaşmış, lümeni daralmış, soğan zarı görünümü, arterioler hyalin madde birikimi, arterlerin çeperi belirgin şekilde kalınlaşmış,
intimal fibrozis, elastik lamina duplikasyonu ve İki alanda glomerül arteriol
girişinde trombus ve bununla ilgili olduğu düşünülen iskemik segmentel
nekroz görüldü.
Sonuç: Kan basıncındaki yüksekliklerde ilk tepki arteriyel ve arterioler vazokonstriksiyondur. Bu otoregülatör doku perfüzyonunu nispeten sabit bir seviyede tutar, ve daha küçük, daha uç kapillerlere basınç artışının aktarılmasını engeller. Hipertansiyon giderek şiddetlendikçe otoregülasyon sonunda
başarısız olur. Arteriol ve kapillerlerdeki basıncın artması damar duvarında
akut hasara yol açar. Vasküler endotel bozulması daha sonra plazma bileşenlerinin ( fibrinoid dahil) vasküler duvara girmesine izin verir ve böylece
vasküler lümen daralır veya oblitere olur. Hastamızda da renal biyopsi sonucunda bu tablo görülmüştür. Hipertansiyon hastalığı toplumdaki sıklığına
oranla halen geç tanı almakta olup, anlatmış olduğumuz hasta da geçirmiş
olduğu atakla birlikte tanı aldığı için vaka sunumu olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, MAHA, Böbrek yetmezliği, ABY
PS-37
Böbrek Tümörünü Taklit Eden Granülomatöz İnflamasyon
Muhammed Çiftçioğlu1, Cansu Ülgen1, Hatice Kübra Saylak1, Murat
Takmet1, Yasir Bahar1, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan
Güngör1,
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
Kahramanmaraş
Giriş: Giriş: Granülamatöz böbrek hastalıkları nadir görülmektedir. Etiyolojisinde; ürogenital tüberküloz, sarkoidoz, wegener granülomatozis, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar suçlanmaktadır. Burada, böbrek nakli hazırlıkları
sırasında tesadüfen saptanan, renal hücreli karsinom ön tanısı ile nefrektomi yaptırdığımız, ancak patolojisinde granülamatöz inflamasyon çıkan
olgumuzu akılda tutulması gerekliliği nedeniyle sunuyoruz
Olgu: 38 yaşında kadın hasta, 4 yıldır etiyolojisi bilinmeyen kronik böbrek
yetmezliği ile takipli iken glomerüler filtrasyon hızı 8 ml/min./1.73m2’ ye
düşünce canlıdan böbrek nakli olmak için başvurdu. Hasta ve vericisi servise yatırılıp nakil hazırlıklarına başlandı. Hastanın özgeçmişinde üç yıldır
hipertansiyonu mevcuttu. Kullandığı ilaçlar içinde amlodipin 10 mg, pantoprazol 40 mg, furosemid 40 mg vardı. Fizik muayenesinde kan basıncı
125/80 mmHg, ateş 36,5 °C, nabız 75/dakika idi. Bilateral pretibial ödemi
bir pozitif idi. Sistem sorgusunda belirgin patoloji yoktu. Yapılan laboratuar

PS-38
Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Serum Kreatin Kinaz (CK)
Düzeyi Malnutrisyon Parametresi Olabilir mi?
Ahmet Peker1, Harun Akar1, Mehmet Tanrısev2,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İç Hastalıkları
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Nefroloji, İzmir
Giriş: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) ülkemizde ve dünyada görülme sıklığı gittikçe artan önemli bir halk sağlığı sorundur. Malnutrisyon, KBY nedeniyle rutin diyaliz programına alınan hastalarda sık karşılaşılan, yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkileyen, mortalite ve morbiditede artışa sebep
olan önemli bir klinik durumdur. Serum Kreatin Kinaz (CK) hücre içerisinde
enerji akışında önemli rol oynayan ve kreatinin fosforilasyonunu sağlayan
bir enzimdir. Klinik pratikte rabdomiyoliz, miyokard enfarktüsü, miyozit ve
kas distrofisi gibi kasla ilişkili hastalıkların tanısında ve izleminde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY)
nedeniyle hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavisi alan hastalarda serum CK
düzeyleri ile malnutrisyon parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Prospektif olarak yürütülen bu çalışmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde SDBY nedeniyle
hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) tedavileri ile takip edilen 60 HD ve
30 PD hastası değerlendirme kapsamına alındı. Hastaların rutin takibinde
bakılan serum CK düzeyi ile Mini Nutrisyonel Değerlendirme Testi (MND)’
nden aldıkları puanlar, albümin, total kolesterol, fosfor, C-Reaktif Protein
(CRP), kreatin, gibi biokimyasal parametreler, kan gazındaki pH, bikarbonat düzeyi, diyaliz yeterliliği için hemodiyaliz ünitesinde rutin olarak bakılan
KT/V oranı, Biyoelektriksel İmpedans Analiz (BİA) yöntemiyle bakılan total
vücut suyu, kas kütlesi, vücut kitle indeksi (VKİ) yağsız vücut kütlesi ve VYO

(vücut yağ oranı) gibi değişkenler arasındaki ilişki incelendi.
Bulgu: HD ve PD hastaları arasında sosyodemografik özellikler açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Yaş ortancası HD hastalarında
58 (26-78) yıl, PD hastalarında 46,5 (28-73) yıl idi. Diyalize girme süresi HD hastalarında 5,35±1,98 yıl iken PD hastalarında 4,92±1,22 yıl olup
gruplar arası anlamlı fark yoktu. HD tedavisi alan hastaların fosfor, Ca, venöz pH değerleri ve KT/V oranı, VYO ve yağsız vücut kütlesi değeri anlamlı
düzeyde daha düşük iken hemoglobin değeri anlamlı düzeyde daha yüksekti
(p<0,05). HD hastalarının MND puan ortancası 21 (15 - 28) ve PD hastalarının 22 (15-26) olup gruplar arası olarak anlamlı fark saptanmadı. HD hastalarının %21,7 (n=13)’ sinde, PD hastalarının ise %13.3 (n=4) beslenme
bozukluğunun mevcut olduğu belirlendi (p>0,05). HD ve PD hastalarında
CK düzeyleri ile yaş, diyaliz süresi ve Ca değerleri arasında ilişki saptanmadı
(p>0,05). PD ve HD hastalarının CK düzeyleri ve MND puanları ile triceps
cilt kıvrım kalınlığı, yağsız vücut kütlesi, vücut kas kütlesi ve VKİ değerleri
arasında pozitif yönde, TVS değerleri arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki saptandı (p<0,001).
Sonuç: Çalışmamızda HD ve PD hasta grubunda serum CK düzeyi ile MND
puanları, albumin, fosfor, kreatinin, total kolesterol, trigliserid, transferrin
saturasyonu, VKİ, VYO, yağsız vücut kütlesi ve vücut kas kütlesi gibi değerler arasında pozitif yönde korelasyon, CRP ve TVS ile negatif yönde korelasyon bulunmaktadır. SDBY ile takipli hastalar beslenme durumu ve kas
kütlesi açısından yakın izleme alınarak gelişebilecek olası komplikasyonlar erken dönemde tanınıp önlem alınabilir. SDBY hastalarında serum CK
düzeyinin, beslenme bozukluğu ve sarkopeninin belirlenmesi ve takibinde
kullanılan diğer parametreler ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bu parametrenin klinik pratikte kolay uygulanabilen, ucuz ve güvenilir bir yöntem
olduğunu düşünmekle beraber bu konuda daha fazla sayıda hasta grubuyla
geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Son Dönem Kronik Böbrek Hastalığı, Serum Kreatin
Kinaz, Biyoelektriksel İmpedans Analiz, Sarkopeni, Malnutrisyon
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tetkiklerinde BUN 60 mg/dl (6-20), kreatinin 5.8 mg/dl (0.7-1.2), sodyum
138 mmol/l (132-146), potasyum 4.3 mmol/l (3.5- 5.5), WBC 7,14 109/L
(3,38-8,86) , hemoglobin 12.1 g/dl, platelet 231 109/l idi. Tam idrar tetkikinde 3 pozitif protein, 2 pozitif eritrosit vardı. Nakil öncesi rutin olarak
çekilen tüm abdomen ultrasonografide sol böbrek alt kutupta 20x18 mm
boyutunda, böbrek parankimine benzer ekojenitede, intrarenal yerleşimli,
vasküler kanlanması bulunan solid kitle izlendi. Hastaya kitleyi netleştirmek
amaçlı tüm abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans inceleme (MRI) yapıldı. BT’de sol böbreğin orta kesim lateralinden başlayarak
alt kutuba dek tüm parankimini ilgilendiren egzofitik, böbrek parankimi ile
benzer kontrastlanma paternine sahip solid alan izlendi (malign kitle ?).
MRI’da sol böbrek orta zon-alt polde kortikal kökenli egzofitik en geniş yerinde yaklaşık 29x35x55 mm boyutunda, T1A serilerde normal renal parankime göre hipointens, T2A serilerde heterojen hiperintens karakterize,
post kontrast serilerde heterojen ve yoğun şekilde kontrastlanan nodüler
lezyon görüldür. Hasta üroloji tarafından değerlendirildi ve ön planda renal
hücreli karsinom düşünüldü, hastaya sol nefrektomi yapıldı. Nefrektomi
materyalinin patolojik değerlendirmesinde “yaygın kronik inflamasyon,
glomerüloskleroz, tübüler atrofi, arterioskleroz gibi bulgular yanısıra interstisyel alanda bazılarında nötrofilik iltihabi debris izlenen granülom yapıları
görüldü. Bunun üzerine hasta granülamatöz hastalıklar açısıdan değerlendirildi. Tüberküloz için; biyopside kazeifikasyon nekrozu yoktu, quantiferon
testi negatif geldi. Akciğer tüberkülozu için çekilen toraks tomografisinde
patoloji saptanmadı. Sarkoidoz açısından değerlendirildiğinde anormal kalsiyum metabolizmasına, nefrolitiyazis ve nefrokalsinozise rastlanmadı. Ayrıca gönderilen anjiotensin konverting enzim değeri 32.5 U/L (8-52) olarak
geldi. Wegener granülamatozu açısıdan paranasal, periortibtal ve toraks tomografisinde patoloji saptanmadı, ANCA negatif olarak geldi. Toksoplazma
gondii, histoplazma capsulatum, ebstain barr virüs ve candidiyazis açısında
laboratuar parametreleri negatifti. Olgunun granülamatöz hastalıklar açısıdan tetkiki devam etmektedir.
Sonuç: Granülamatöz böbrek hastalıkları böbrek kitlelerini taklit edebilir.
Böbrek kitlelerinin ayırıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek tümörü, Granülomatöz inflamasyon, Nefrektomi

Tablo 1. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarının Sosyodemografik Özellik
leri
Diyaliz Tipi
Hemodiyaliz

Periton

(n=60)

(n=30)

Ortanca
(Min.-Max.)

Ortanca
(Min.-Max.)

58 (26 - 78)

46,5 (28 - 73)

n (%)

n (%)

Kadın

30 (50,0)

16 (53,3)

Erkek

30 (50,0)

14 (46,7)

Yaş

z-χ²-t

p Değeri

-4,507

<0,001 a

0,089

0,825 b

0,180

0,753 c

0,681

0,900 d

1,275

0,209 e

Cinsiyet

Ek Hastalık Varlığı
Var

8 (13,3)

5 (16,7)

Yok

52 (86,7)

25 (83,3)

Diğer

16 (30,8)

7 (28,0)

DM

19 (36,5)

9 (36,0)

HT

13 (25,0)

8 (32,0)

Ek Hastalık

PKBH
Süre/ yıl

4 (7,7)

1 (4,0)

Ortalama±SS.

Ortalama±SS.

5,35±1,98

4,92±1,22

a: Mann Whitney u test(Monte Carlo), b: Pearson Chi-Square Test(Exact), c: Fisher
Exact Test(Exact), d: Fisher Freeman Halton Test(Monte Carlo), e: Independent Samples T test(Bootstrap), Min: Minimum, Max: Maximum, SS.:Standart sapma

PS-39
AsemptomatikProteinüri ile Başvuran Hafif Zincir Kast Nefropatisi
İlter Bozacı1, Erhan Tatar1,
1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
Giriş: Böbrek tutulumu, multiple miyelomun da dâhil olduğu monoklonal69
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gamopatilerin sık bir komplikasyonudur. Patolojik monoklonal proteinlere
ve hedeflenen böbrek kesimine bağlı olarak multiplemiyelom ve diğer monoklonalgamopatilerbir çok farklı böbrek tutulum şekli ile başvurabilirler.
Böbrek hasarının spektrumu hafif böbrek yetmezliğinden hemodiyaliz ihtiyacı olan şiddetli akut böbrek yetmezliğine kadar değişebilmektedir. Akut
böbrek hasarı ile başvuran hastaların çoğunluğunda hafif zincir kast nefropatisi bulunmaktadır. Asemptomatik, nonnefrotik düzeyde proteinüri ile
başvuranve hafifzincir kast nefropatisi tanısı alan olgumuzu sunmaktayız.
Yöntem: 58 yaşında kadın hasta tarafımıza, tetkiklerinde proteinüri saptanması nedeniyle yönlendirildi. 7 yıl önce meme CA nedeniyle opere olan,
ardından radyoterapi ve kemoterapi alan hasta, son 5 yıldır remisyonda
takip edilmekte idi. 7 yıl önce esansiyel hipertansiyon tanısı alan hastanın
tanı aldığı dönemden itibaren enalapril+lerkanidipinkullanmakta olduğu
öğrenildi. Başvurusunda tansiyon arteriyel:130/80 mmHg;nabız:77 atım/
dk;ateş:37 C0 tespit edilen hastanın yapılan fizik muayenesinde herhangi
bir patoloji saptanmadı. Laboratuar tetkiklerinde böbrek fonksiyon testleri ve albumin düzeyi normal olan hastanın dipstick idrar testinde eritrosit
negatif; lökositnegatif; protein ++ saptandı. 24 saat idrar analizinde 1,2 gr/
gün proteinüri saptandı. Hastanın başvurusunda yapılan laboratuar tetkiklerinin tamamı tablo.1’de sunulmaktadır. Tetkiklerinde nonnefrotik düzeyde
proteinüri tespit edildikten sonra istenilenkompleman düzeyleri ve otoimmünmarkerları negatif saptandı. Serum protein elektroforezi ve immünfiksasyonelektroforezinde kantitatif olarak tüm immünglobülinlerinde düşüklük saptanırken kalitatif olarak Ig A monoklonal proteini tespit edildi. İdrar
protein elektroforezindekappa ve lambda hafif zincir atılımı tespit edilen
hastanın kantitatif olarak idrar proteini 1480 mg/L(0-140 mg/L) saptandı.
Kantitatif olarak albümin fraksiyonuna ait atılım 1301.1 mg/L olarak saptanan hastanın idrar immünofiksasyonelektroforezinde idrar kappa konsantrasyonu 2,89 mg/dl(0-0,9 mg/dl);idrar lambda konsantrasyonu 2,72 mg/dl
(0-0,7 mg/dl) saptandı. İlgili tetkiklerin detayı tablo.2’desunulmaktadır.Anjiotensin reseptör blokörü tedavisi altında 1 gr/günün üzerinde proteinürisi
olan hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Biyopsi materyalinin histolojik, histokimyasal incelenmesinde izlenen 32 glomerülün 3’ü globalsklerotik; 5-6
glomerülde isemezangialekspansiyon saptandı. Tubulointerstisiyel alanda
yoğun eozinofil de içeren lenfoplazmositer yangısal infiltrasyon dikkati çekerken ağırlıklı olarak distaltubullerde olmak üzere proksimaltübüllerde de
izlenen, çevresinde histiositikinfiltrasyonun da dikkati çektiği intratubuler
kast yapıları görüldü. Bu kast yapılarının birisinde Kongo red ile amiloid (+)
saptandı. İnterstisyelfibrozis-tübüleratrofi (IFTA) izlenen korteks alanının
yaklaşık %10’unda mevcutken, damar yapılarında cv2 intimalfibrozis, ah1
arteriolarhyalinozis mevcuttu. İmmünhistokimyasal (İHK) yöntemle glomerülkapillerlerinde C4d granüler (+) saptandı.Olgu, klinik veriler ile berber değerlendirildiğinde, histolojik bulguların miyelom kast nefropatisi’ni
düşündürdüğü şeklinde raporlandı. Hastanın kast nefropatisi ile uyumlu
biyopsi görüntüleri şekil.1ve 2 ’de sunulmaktadır. Böbrek biyopsi raporu
sonrasında yapılan kemik iliği biyopsis plazma hücre diskrazisi olarak raporlandı. Hasta takip ve tedavisinin planlanması amacıyla hematoloji bölümüne yönlendirildi. Hasta halen nefroloji, hematoloji ve medikal onkoloji
poliklinik takipleri altında izlenmektedir.
Bulgu:
Sonuç: Multiple myelom hastalarının yaklaşık %20-50’si tanı anında kreatinin düzeylerinde yükselme ile başvururlar (1-5).Böbrek hasarının spektrumu hafif böbrek yetmezliğinden hemodiyaliz ihtiyacı olan şiddetli akut
böbrek yetmezliğine kadar değişebilmektedir. Akut böbrek hasarı ile başvuran hastaların çoğunluğunda hafif zincir kast nefropatisi bulunmaktadır.
Asemptomatik, nonnefrotik düzeyde proteinüri ile başvuaran olgumuzda
yapılan tetkikler sonucunda haffif zincir kast nefropatisi tanısı konmuş olup
beklenilen klinikopatolojik özellikleri göstermemesi açısından farklılık göstermektedir.Hiperkalsemi,multiplemyelom olgularında en sık görülen elektrolit bozukluğudur.(tanı anında > %10) (2) Hiperkalsemi dışında psödohiponatremi ve Fanconi sendromuna bağlı renaltübülerasidoz,hipoürisem
i,hipofosfatemi,aminoasidüri,renal fosfat kaybı ve glukozüri görülebilmektedir.Olgumuzda başvuru anında laborautuar testleri normal sınırlarda idi.
Monoklonalproteinürisi ve böbrek hasarı olan olgularda,böbrek hasarının
monoklonal protein ile ilişkisinin ortaya koyulabilmesi ve tedavinin belirlenebilmesi için böbrek biyopsisi yapılmalıdır. Herhangi bir böbrek fonksiyon

bozukluğu olmayan olgumuza böbrek biyopsisi, 6 aydan uzun süredir (7
yıl) anjiotensin reseptör blokeri aldığı halde sebat eden, 1gr/gün’ün üzerinde proteinürisi olması nedeniyle yapıldı. Monoklonal proteinlerin laboratuar
testleri ile tespiti, ayırıcı tanıda ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yardımcı olabilmektedir. Monoklonalplasma hücre bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan laboratuar testleri serum serbest hafif zincir ölçümü,
serum protein elektroforezi ve immünfiksasyonu, idrar protein elektroforezi
ve immünfiksasyonudur. Olgumuzda, böbrek biyopsisi öncesinde, serum
protein elektroforezi ve immünfiksasyonu istendi. Serum protein elektroforezindehipogamaglobulinemi dışında bulgu saptanmadı. Böbrek biyopsisinde kast nefropatisine ait bulguların tespitinin ardından kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı ve serum serbest hafif zincir ölçümü ile idrar
protein elektroforezi ve immünfiksasyonu istendi. Serum serbest hafif zincir (SFLC) ölçümü, dolaşımdaki serbest kappa ve lambda hafif zincirlerinin
(FLCS) konsantrasyonunubelirlemektedir. Serumdaki serbest kappa hafif
zincirlerinin lambda hafif zincirlerine oranının normal değeri: böbrek hasarı olmayanlarda 0,26-1,65 arasında; şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda
3,1’e kadardır. Anormal kappa/lambda oranı ile ilişkili artmış serbest hafif
zincirleri tipik olarak monoklonalplasma hücre proliferasyonuna işaret eder.
Serum serbest hafif zincir ölçümü, serbest hafif zincirlerinin tespitinde idrar
protein elektroforezinden daha duyarlıdır.(6)6 aydan kısa süre içinde gelişen açıklanamayan böbrek hasarı gelişen ve artmış serbest hafif zincir seviyesi >=1500 mg/L olan olgularda hafif zincir kast nefropatisinden kuvvetle
şüphelenilmelidir. Bunun aksine, serum serbest hafif zincir konsantrasyonu
düşük olan olgularda (<500 mg/L) hafif zincir kast nefropatisi sık değildir.
(7-9). Olgumuzda yanlızcanonnefrotik düzeyde proteinüri mevcut olup böbrek hasarına ait herhangi bir başka bulgu yoktu. Serum serbest hafif zincir
oranındaki anormallik ölçüsü, hafif zincir kast nefropatisininmultiplemyelomun diğer lezyonlarından ayrımında anlamlı olabilir. Yapılan bir çalışmada
hafif zincir kast nefropatili olgulardaki serum serbest hafif zincir oranlarının
amiloidozu olan veya hafifi zincir depo hastalığı olan olgulardan çok daha
yüksek saptanmıştır.(10). Nefroloji pratiğinde sıkça karşılaşılan asemptomatikproteinüriolgularında, özellikleantiproteinürik ajanlar almakta olduğu
halde sebat eden proteinürisi olan olgularda ayırıcı tanıda hafif zincir kast
nefropatisi gibi akut böbrek hasarı ile gelmesi beklenen antiteler de akılda
tutulmalı ve böbrek biyopsisi tanısal süreçte kullanılmalıdır
Anahtar Kelimeler: Asemptomatik Proteinüri, Kast Nefropati
Glukoz(mg/dl)

93 (74-106)

Üre(mg/dl)

25 (17-43)

Kreatinin(mg/dl)

0,66 (0,66-1,09)

Na(mmol/L)

138 (137-146)

K(mmol/L)

4 (3,5-5,2)

Cl(mmol/L)

101 (101-109)

Ca(mg/dl)

10,2 (8,8-10,6)

P(mg/dl)

3,7 (2,6-4,5)

Total Protein(g/L)

7,2 (6,6-8,3)

Albumin(g/dl)

4,1 (3,5-5,2)

Hb(g/dl)

10,7 (11,2-15,7)

Hct(%)

33,7 (34,1-44,9)

Lökosit(x10∧3/µl)

7,27 (3,98-10,04)

Plt(x10∧3/µ)l

497 (180-370)

MCV (fL)

78,8 (79,4-94,8)

Kan Gazı(venöz)

PH:7,316 PCO2:59,1 HCO3:26

TİT

Eritr(-) protein(+)

24 saat İdrar
Proteinüri(mg/gün)

1200

AST (U/L)

12 (0-35)

ALT(U/L)

8 (0-35)

Tablo.1
Na:Sodyum;K:Potasyum;Cl:Klor;Ca:Kalsiyum;P:Fosfor;
Hb:Hemoglobin;Hct:Hematokrit;Plt:Platelet;,MCV:MeanCorpuscular Volume;
TİT:Tam İdrar Tetkiki;AST:AspartatTransaminaz;ALT:AlaninAminotransferaz

NEGATİF

p-ANCA

NEGATİF

c-ANCA

NEGATİF

C3(mg/dl)

167(90-180)

C4(mg/dl)

33,4(10-40)

Ig G(g/L)

6,12 (7-16)

Ig A(g/L)

0,65 (0,7-4)

Ig M(g/L)

0,28 (0,4-2,3)

PEF

Albumin:%54.4(40-65);alfa-1:%3.7(1,54,2);alfa-2: %17.9 (8,3-16,6);beta:%14(8,517,9);gama:%10 (9,5-20,7)

İEFS

Kantitatif olarak tüm immünglobülinlerde
düşüklük olup kalitatif olarak Ig A monoklonal
proteini tespit edilmiştir

İEFİ

İdrar kappa konsantrasyonu 2.89 mg/dl (0-0,9
mg/dl);idrar lambda konsantrasyonu 2,72 mg/
dl (0-0,7 mg/dl).Kantitatif olarak idrar proteini
1480 mg/L bulunmuştur.(0-140 mg/L)

Kappa h.z.(mg/L)

25,8(6,7-22,4)

Lambda h.z(mg/L)

>58,6(8,3-27)

Tablo.2
ANA:Anti Nükleer Antikor;ANCA:AntiNötrofilSitoplazmik Antikor;C3:Kompleman 3;
C4:Kompleman 4 ;Ig G: İmmünoglobulin G;Ig M: İmmünoglobulin M;Ig A: İmmünoglobulin A;
PEF:ProteinElektroforezi; İEFS: İmmünfiksasyonelektroforezi;
Serum;İEFİ:İmmünfiksasyonElketroforezi,İdrar(24 saat);Kappah.z:Kappa Hafif
Zincir;
Lambda h.z.:Lambda Hafif Zincir

B
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Şekil.1
C yoğun tubulointerstisiel nefrit
A- Medullaya uyan alanda

D

B- Korteksdeinterstisiel yangı yanısıra olağana yakın glomerüllerin varlığı
C- Medullada hafif eozinofilikdistaltubul yerleşimli cast yapısı
D- Distaltubulde yer yer fraktürler de içeren , çevresindehistiositik reaksiyonun da
izlendiği cast yapısı

PS-40
Gitelman Sendoromlu Olgularda Tubulointerstisyel Nefrit
Yusuf Atabay1, Umutcan Türk1, Zeynep Altın1, Harun Akar1,
1
Sbu,izmir Tepecik Suam İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
Giriş: Gitelman sendromu; hipokalemi ve metabolik alkalozun eşlik ettiği,
hipokalsiüri, hipomagnezemi ile giden, otozomal resesif geçiş gösteren bir
sendromdur. Böbreklerde distal kıvrımlı tübülde bulunan tiyazid duyarli Na/
Cl (sodyum-klor) kotransporterini kodlayan SCL12A3 genindeki mutasyon
sonucu oluşur. Mutasyon sonucu Na/Cl kotransporter sistemi inaktive olur.
Bu durum sodyum ve klor kaybına yol açar. Sonuçta hastada hipovolemi ve
metabolik alkaloz gelişir. Hipovolemi sonucu renin-anjiyotensin-aldosteron
sistemi aktive olarak kortikal toplayıcı kanallarda sodyum yükünü artirir.
Aynı zamanda potasyum ve hidrojen atılımını arttırarak hipokalemi ve metabolik alkaloza neden olur.
Olgu: 39 yaşında erkek hasta tramvayda seyahat ederken bayılıyor. 112
tarafından acil servise getirilmiş. Hasta hipokalemi etyoloji araştıma amaçlı
servise yatırıldı. Sistem sorgusu; Aralıklı olarak kas krampları, ayaklarında
uyuşmalar olduğu öğrenildi. Hep çok fazla su içerdi. Ancak, son zamanlarda
şikayetleri artmaktaydı. Fizik muayene: BMI: 23 kg/m2 Kan basıncı 118/72
mmHg Kalp hızı: 80 atım/dakika. EKG: sinüs ritmi ve patolojik U dalgaları
mevcut (2017 Kreatinin:1,17 K: 4,2 mEq/L) Renal usg: Bilaterak nöbrek
parankim ekojenite grade 2 artmış. Boyutlar normal Sürrenal görüntüleme:
patoloji yok Laboratuar bulguları:(RESİM ŞEKLİNDE POSTERDE BULUNMAKTADIR) Hastanın KBY etiyoloji aydınlatma amaçlı hastaya renal biyopsi
yapıldı. İntersitisyel alanda yoğun izlenen yangısal hücre infiltrasyonu (eozinofil eşlik etmekte), Orta-yüksek şiddette tübüler atrofi, tübüler tıkaçlarda
lambda hafif zincirinin daha güçlü pozitifliği (TÜBÜLOİNTERTİSYEL NEFRİT) Hastada önplanda uzamış hipokalemiye sekonder tubulointertisiyel
nefrit geliştiği düşünüldü. Hipokaleminin ayırıcı tanısında fizik muayene,
laboratuar ve radyolojik yöntemler ile adrenal problemler, kusma, diüretik kullanımı, renal arter stenozu,malign hipertansiyon ve diğer sebepler
dışlandı.Kan basıncı düşük olan ve idrarda klor yüksek olan hastada Gitelman sendromu düşünüldü ve genetik mutasyon yollandı. Genetik rapor şu
şekilde raporlandı: SLCA12A3 geninde incelenen bölgelerde p.Ala728Thr
homozigot mutasyonu saptanmıştır.
Sonuç: Gitelman sendromu ayırıcı tanısında diüretik ve laksatif bağımlılığı, kronik kusma gibi hipovolemik nedenler ve diğer bir ailesel hipokalemik alkaloz nedeni olan Bartter sendromu göz önünde bulundurulmalıdır.
Gitelman sendromu hipokalsiüri ve hipomagnezeminin olması ile Bartter
sendromundan ayrılabilir. Sonuçta metabolik alkaloz, hipokalemi ve normal
tansiyonu olan erişkinde öncelikle hipovolemi yapan diğer sebepler ekarte
edilmeli ve özellikle hipomagnezeminin eşlik ettiği durumlarda Gitelman
sendromu düşünülmelidir. Tedavide esas olarak oral MgCl2 replasmanı
yapılır. MgCl2 replasmanına dirençli durumlarda eNac inhibitörü/K tutucu
diüretik ve KCL kullanımı uygundur. Olgumuz oral MgCl2, KCl ve spironolakton tedavisi ile izlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: gitelman, akut tubulointerstisyel nefrit, hipomagnezemi, hipokalemi
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Şekil.2
Kongo red (+) liği, küçük resimde lümende ışığı çift kıran amiloid
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PS-41
Diyabetik Nefropatide Klinik ve Patolojik Bulguların Nefropati
Progresyonunu Öngörmedeki Yeri
Ali Can Kurtipek1, Ezgi Coşkun Yenigün2, Aysel Çolak3, Şimal Köksal
Cevher2, Fatih Dede2,
1
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara
3
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara
Giriş: Diabetes mellitus hem ülkemizde hem dünyada giderek büyüyen bir
sağlık sorunudur. Diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarından olan diyabetik nefropati (DN), son dönem böbrek hastalığının en sık nedenidir.
DN erken tanısı ve progresyonun önlenmesi bu nedenle önemlidir. Biz bu
çalışmada, klinik ve patolojik bulguların DN progresyonunu öngörmedeki
etkilerini ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: Verilerine ulaşılabilen 105 hastanın verileri dosyalarından ve arşivlenmiş patoloji preparatlarının tekrar incelenmesiyle elde edildi. İstatistiksel
analiz için “SPSS PASW Statistics 18” yazılımı kullanıldı. Analiz sonuçlarında p<0.05 değeri anlamlılık sınırı olarak belirlendi.
Bulgu: En az altı ay takip edilen hastalarda (n=65, ortalama takip süresi
29.11 ay) renal sonlanıma (eGFR’de %50 kayıp veya renal replasman tedavisi) ulaşma ile diyabetik retinopati (DRP) varlığı, albüminüri, proteinüri, ortalama sistolik kan basıncı (SKB) arasında pozitif (sırasıyla r=0.256,
p=0.049; r=0.391, p=0.022; r=0.536, p<0.001; r=0.415, p=0.001), albümin
düzeyi arasında negatif korelasyon (r= -0.415, p=0.001) bulundu. Patolojik bulgulardan renal sonlanıma ulaşmayla pozitif ilişkili olanlar glomerüler
tutulum evresi ve arterioler hyalinizasyon derecesi idi (r=0.410, p=0.001;
r=0.292, p=0.018). Glomerüler evre başvurudaki ve takiplerdeki ortalama
HbA1c oranı ile pozitif korelasyon gösterirken (r=0.238, p=0.036; r=0.303,
p=0.005), diğer patolojik bulgular ile HbA1c arasında bir ilişki saptanmadı.
İnterstisyel inflamasyon derecesi başvuru ve takiplerdeki ortalama SKB ile
pozitif korelasyon içindeydi (r=0.303, p=0.006; r=0.290, p=0.007). DRP
varlığı ile incelenen tüm patolojik bulgular pozitif korelasyon göstermekteydi. Takip süresi içinde hayatını kaybeden 30 hasta oldu. Cox regresyon
analizi ile tüm nedenlere bağlı mortaliteyi anlamlı derecede etkileyen parametreler yaş (HR:1.04, %95 CI: 1.01-1.08) ve glomerüler tutulum evresi
(HR:1.44 %95 CI: 1.06-1.95) olarak bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada kendi merkezimizde patolojik olarak tanı konan diyabetik nefropatili hastalarda böbrek fonksiyon kayıp hızını etkileyen faktörlerin DRP varlığı, yüksek albüminüri/proteinüri, sistolik KB düzeyleri ve düşük
albümin düzeyi olduğunu ortaya koyduk. Tanı anındaki ve takipteki HbA1c
düzeyleri de renal sonlanıma ulaşan grupta daha yüksek olmakla birlikte
istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulamadık. Mortalite üzerinde etkili olduğunu saptadığımız faktörler yaş ve glomerüler tutulum evresi oldu. Diğer
faktörlerin etkilerinin istatistiksel olarak gösterilememesi, hasta sayısının
yetersiz olmasına ve mevcut hastaların verilerinin yetersiz oluşuna bağlı
olabilir. Diyabetik nefropatili hastalarda progresyon ve mortaliteyi etkileyen
diğer faktörlerin belirlenebilmesi için daha geniş kapsamlı ve uzun takip
süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nefropati, diyabetik nefropatide progresyon,
kronik böbrek hastalığı, renal biyopsi,
PS-43
Geç Tanı Almış Bir Renal Arter Trombozu- Müdahale Etmeli mi?
Etmemeli mi?
Sema Nur Arasan1, Emre Çankaya2, Ezgi Coşkun Yenigün2, Fatih Dede2,
Şimal Köksal Cevher2,
1
Ankara Numune Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Ankara Numune Eğitim Hastanesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: Renal arter tromboembolizmi nadir görülen fakat böbrek parankim
kaybına neden olabilen ciddi bir durumdur. Nadir olması, semptom ve laboratuvar bulgularının nonspesifik olması nedeniyle bu hastalarda tanıya
kadar geçen sürede sıklıkla gecikme yaşanır. Böbreklerin iskemiye oldukça
duyarlı olması nedeniyle bu gecikmeler geri dönüşsüz renal hasara neden
olur. İlk 24 saat içerisinde yapılan cerrahi embolektomi ve perkütan trans-
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kateter trombolitik tedavi ile sağlanan revaskülarizasyon, renal yetmezliği
düzeltebilir; hatta belirgin kolleteral sirkülasyon gösterilemediğinde de uygulanması önerilir. Bu nedenle ilk 24 saat içinde hastaların müdahalesi renal
perfüzyonun sağlanması ve iskemk renal hasardan korunmada önemlidir.
Olgu: 54 yaşında 3 yıllık hipertansiyon dışında kronik hastalığı olmayan
hasta, kan basıncı regülasyonu amaçlı başvurduğu dış merkezde kreatinin:5 mg/dl saptanması üzerine hastanemize başvurdu. Son 3 gündür hiç
idrar çıkarmadığını ve yan ağrısı şikayetinin başladığını ifade etti. Bazal kreatininin 1,3 mg/dl olduğu öğrenildi. Fizik muayenede kan basıncı:140/90
mmg dışında patoloji saptanmadı. Renal ultrasonografide sol böbrek izlenmedi, sağ böbrek boyut normaldi. Laboratuvar incelemede; üre:147mg/
dl,kreatinin:9,08 mg/dlLDH:247U/L idi.Sağ yan ağrısı ve anürisi olması
nedeniyle yapılan renal arter doppler USG’de sağ renal arterde orijin düzeyinde renkle dolum izlenmemesi üzerine acil olarak renal anjiografi yapıldı.
Renal angiografide sağ renal arterin proksimalden %100 oklüde izlenmesi
üzerine (Resim-1) renal artere balon dilatasyon uygulandı ve stent konuldu.
İşlem sonrası tam açıklık sağlandı (Resim-2) Takiplerinde idrar çıkımı 3lt
‘ye kadar artış gösterdi, serum kreatinin 1.42 mg/dl’ye kadar geriledi.
Sonuç: Renal hücrelerin normotermik koşullarda maksimum 60-90 dakikalık total iskemiyi tolere edebildiği, 3 saatten uzun süren total iskeminin renal
fonksiyonları geri dönüşümsüz olarak bozduğu bilinmektedir. Bu nedenle
böbreğin iskemi toleransının aşıldığı durumlarda (yaklaşık 90 dakika) trombolitik tedavinin yapılmasının yararlı olmadığı bildirilmiştir. Ancak nadiren
72.saatte uygulanan trombolitik tedaviyle renal fonksiyonların tamamen
veya kısmen geriye döndürülebildiği vakalar bildirilmiştir. Bizim olgumuzda
72 saati aşan süredir anüri sonrasında işlem yapılmış olmasına rağmen
renal artere stent konulmasından sonra renal fonksiyonlarda düzeldi. Ürekreatinin değerleri geriledi. RAT için tanımlanmış mutlak risk faktörlerinin
eşliğinde klinisyenler ayırıcı tanıda RAT’ı düşünmekte ancak vakamızda
olduğu gibi risk faktörü olmayan hastalar tanısal algoritmada renal arter
görüntüleme ileri basamakta yer aldığından, bu hastalar tedavi şansını
kaybetmektedir. Bu olguda amacımız RAT’a mümkün olan en kısa sürede
müdahale etmemiz gerektiğini vurgulamak ancak geç kalındığı durumlarda
dahi tedavi seçeneğinin değerlendirilebileceğini göstermektir.
Anahtar Kelimeler: iskemik nefropati, renal anjio, renal arter trombozu
RESİM-1

RESİM-2

RENAL ARTERİN %100 OKLÜDE OLDUĞU GÖRÜNTÜ

RENAL ARTERDE TAM AÇIKLIK SAĞLANDIĞI GÖRÜNTÜ

PS-44
IgG4 İlişkili Akut Tübülointerstisyel Nefrit ve Sekonder Amiloidozis
Birlikteliği: Olgu Sunumu
Rezzan Eren Sadioğlu1, Gizem Kumru1, Saba Kiremitçi2, Sim Kutlay1,
Şule Şengül1,
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Akut tübülointerstisyel nefrit (ATIN) nedeni bilinmeyen akut böbrek
hasarı için yapılan renal biyopsilerin %10-15’ini oluşturur. İlaçlar en sık sebep olmakla birlikte enfeksiyon, otoimmün hastalıklar, maligniteler de ATIN
etiyolojisinde yer alırlar. Bu olguyu sunma amacımız, nedeni bilinmeyen
akut böbrek hasarı etiyolojisinde renal biyopsinin önemine ve tedaviyi yönlendirme gücüne vurgu yapmaktır. Bu sunumda renal biyopsi ile ATIN ve
eşlik eden AA amiloidozis tanısı alan bir olgu tartışılacaktır.
Olgu: 59 yaş kadın, 10 yıldır mitral kapak replasmanı sonrası varfarin tedavisi altında izlenen hasta, 1 aydır olan poliüri, kilo kaybı ve makroskopik
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hematüri yakınmalarıyla başka bir merkezde tetkik edilmiş. Hastanın bir yıl
önce ölçülen serum kreatinin değeri 0,73 mg/dl iken son başvuruda kreatinin düzeyinin 2 hafta içinde 3,75 mg/dl’ye kadar yükseldiği görülmüş.
Merkezimize başvurusunda halsizlik ve makroskopik hematürisi sürmekte
olan hastanın serum kreatinin: 4,54 mg/dL, albumin: 4,39 g/dL, 24 saatlik
idrar proteini: 1275 mg/gün olarak görüldü. İdrar sedimenti mikroskobik
incelemesinde eritrosit morfolojisinin normal olduğu ve eritrosit silendirleri
olmadığı görüldü. Bakılan immün belirteçler normal saptandı. Varfarin kesilip düşük molekül ağrılıklı heparine geçilerek ATIN, IgA nefropatisi, varfarin
ilişkili nefropati ön tanıları ile renal biyopsi yapıldı. Renal biyopsi sonucunda
akut tübülointerstisyel nefrit ile uyumlu bulguların yanı sıra arteriyollerde ve
glomerüllerin birisinde P-komponent ve amiloid A pozitifliği saptandı. Hastanın öyküsünde ailevi Akdeniz ateşini ya da başka bir romatolojik hastalığı
telkin edecek bulgu saptanmadı. IgG4 düzeyi 213 mg/dL olarak saptandı.
Bu durum ATIN etiyolojisinde yer alan IgG4 ilişkili hastalık lehine olabileceği
için renal patolojide IgG4 boyaması istendi ve bir büyük büyütme alanında
maksimum 3 adet IgG4 pozitif plazma hücresi görüldü. Hastaya steroid ve
kolşisin tedavisi başlandı ve tedavinin 3. gününde serum kreatinin düzeyinde gerileme izlendi ve 10. günde taburculukta kreatinin düzeyi 2,58 mg/dL
olarak görüldü. İdame steroid devam edildi.
Sonuç: IgG4 ilişkili ATIN nispeten yeni tanımlanan bir durum olup renal
biyopside bir büyük büyütme alanında >10 adet IgG4 boyanmış plazma
hücresi görülmesinin yanında serolojik, radyolojik, klinik bulgulardan birisi
olması ile tanı koyulur. Ancak renal tutulumun yamasal olması nedeniyle
biyopsi her zaman tanısal olmayabilir. Steoride hızlı yanıt karakteristiktir.
Hastamızda eşlik eden AA amiloidozis de olması otoimmün bir patolojinin
renal hasara katkı sağladığını düşündürmekte bu da IgG4 ilişkili hastalık
olasılığını kuvvetlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Akut tübülointerstisyel nefrit, Amiloidozis, IgG4

Vasküler duvarda amiloid alanlarında kuvvetli Amiloid A pozitifliği

PS-45
Paraproteinemi Açısından Kompleks Ayırıcı Tanı Gerektiren Bir Olgu
Sunumu
Mehmet Umut ÇAPAR1, Tuğçe Kübra GÜNEŞ1, Tayfur TOPTAŞ2, İzzet
Hakkı ARIKAN3,
1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye
Ana Bilim Dalı, Pendik/ İstanbul
2
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji
Ana Bilim Dalı, Pendik/ İstanbul
3
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Ana Bilim Dalı, Pendik/İstanbul
Olgu: 65 yaşında kadın hasta bilinen hipertansiyon, hiperlipidemi, osteoartroz ve geçirilmiş histerektomi öyküleri mevcut. Yaklaşık 10 yıldır her iki alt
ekstremitede uyuşma, karıncalanma, yanma, batma şikayetleri olan hastaya
yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir tanı konulamaması üzerine takibe
alınmış. Son 1 yıldır bacaklarda ödem yakınması olan hastanın idrar analizinde protein +++ saptanıyor. Hastanın kantitatif proteinürisi 4800 mg/gün
olarak bulundu. Renal fonksiyon testleri, karaciğer enzimleri, kan sayımı,
immünglobülin düzeyleri, C3, C4, ANA, ENA profili normal sınırlarda idi.
Sedimentasyon değeri 101 mm/saat olan hastanın protein elektroforezinde M proteini ile serum ve idrar immünfiksasyonunda Ig G lambda bandı
ve protein bantları izlendi. Bunun üzerine hastaya böbrek biyopsisi ve kemik iliği biyopsisi yapıldı. Kemik iliği biyopsisinde selülarite %30, plazma
hücresi %5, retikülin grade 2/3, amiloid negatif saptanmakla birlikte % 5
oranında Lambda monotipi gösteren plazma hücresi saptanarak MGUS acısından anlamlı kabul edildi. Böbrek biyopsisinde ise 16 adet glomerülden 1
glomerülde global skleroz ile birlikte hafif mezengial genişleme, hafif bazal
membran kalınlaşması saptandı. Minimal değişiklik hastalığı ön tanısı ile
metilprednizolon 48 mg/gün tedavisi başlanan hastanın takiplerinde tedaviye yanıt alınamaması sebebiyle 2 ay sonra böbrek biyopsisi tekrarlandı:
23 adet glomerülden 3 glomerülde global sklerozis ve bazal membranlarda
hafif kalınlaşma ile birlikte kristal viyole ve kongo red ile yapılan boyamalar
Amiloid (AL tip) ile uyumlu izlendi. Hastanın PET-CT’sinde patolojik tutulum
ve litik lezyon izlenmedi. Kardiyak MR ve kolonoskopisinde de amiloidozis
ile uyumlu bulgu yoktu. EMG’de aksonal tipte polinöropatik tutulum olan
hastaya 4 kür VCD tedavisi verildi. Kontrollerinde VGPR (“very good partial
remission”) düzeyinde yanıtı olan hasta konseyde değerlendirilerek VGPR
düzeyinde yanıt olması ve kardiyak tutulumu olmaması nedeniyle otolog
kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Hastaya 4.8x10^6 (10 kaset )
%97canlılık sonrası 4,67x10^6 olacak şekilde otolog kök hücre nakli yapıldı. Nefroloji ve Hematoloji polikliniklerinde takibe alındı.
Anahtar Kelimeler: Paraproteinemi, Proteinüri, Polinöropati

40’lık büyütmede 3-4 adet IgG4 pozitif plazma hücresi
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PS-46
Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Ventriküler Aktivasyon Zamanı
ile Sol Ventrikül Kitlesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
İbrahim Doğan1, Mucahit Yetim2, Tolga Doğan2, Macit Kalçık2,
1
Hitit Üniversitesi, Nefroloji, Çorum
2
Hitit Üniversitesi, Kardiyoloji, Çorum
Giriş: Hipertansiyon hastalarında hemodinamik yüklenmeye bağlı sol ventrikül hipertrofisi (SVH) gelişmektedir. SVH kardiyovasküler morbidite ve
mortaliteyi kan basıncından bağımsız olarak arttıran bir risk faktörüdür.
SVH’ın aritmojenik etkisinin bilinmesine rağmen aritminin altında yatan
elektrofizyolojik mekanizmalar tam olarak belirlenememiştir. Bu çalışmada
esansiyel hipertansiyon hastalarında ventriküler aktivasyon zamanı ile SVH
ve sol ventrikül kas kitlesi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmaya esansiyel hipertansiyon tanısı olan 180 hasta (erkek:106; ortalama yaş: 62,3±8,1 yıl) dahil edildi. Bilinen kalp yetersizliği,
aritmi, yüksek dereceli atriyoventriküler blok, tam sağ veya sol dal bloğu ve
kardiyomiyopati tanısı olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Yüksek çözünürlüklü elektrokardiyografi çıktıları taratıldı ve bilgisayarda büyütülerek
kalibrasyona uygun şekilde ölçümler yapıldı. Ventriküler aktivasyon zamanı QRS kompleksinin başlangıcında R veya R’ dalgasının zirvesine kadar
geçen zaman olarak tanımlandı. Hastalar transtorasik ekokardiyografi ile
değerlendirildi. Sol ventrikül kitlesi Devereux formülü ile hesaplandı. SVH
sol ventrikül kitle indeksi limitleri kullanılarak tanımlandı. Hastalar SVH olan
ve olmayanlar şeklinde iki gruba ayrıldı ve bu gruplar ventriküler aktivasyon
zamanı açısından karşılaştırıldı. Ayrıca sol ventrikül kitlesi ile ventriküler aktivasyon zamanı arasında korelasyon analizi yapıldı.
Bulgu: Hastaların ortalama sol ventrikül kitlesi 194,3±62,2 gr, ortalama
ventriküler aktivasyon zamanı 32,5±5,8 ms olarak hesaplandı. 57 hastada
SVH izlendi. SVH olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında bazal demografik parametreler açısından iki grup arasında fark izlenmedi. Ventriküler
aktivasyon zamanı SVH olan hasta grubunda istatiksel olarak anlamlı şekilde daha uzundu. (34,9±5,5 vs 31,4±5,6 ms, p<0,001) (Şekil 1A). SVH
olan hasta grubunda toplam QRS süresi de anlamlı olarak daha uzundu
(101,2±15,9 vs 92,5±12,2 ms, p<0,001). Sol ventrikül kitlesi ile ventriküler aktivasyon zamanı arasında orta dereceli pozitif korelasyon izlendi
(r=0,582; p<0,001) (Şekil 1B).
Sonuç: SVH bulunan hipertansiyon hastalarında QRS süresi ve ventriküler
aktivasyon zamanı uzamaktadır. Ventriküler aktivasyon zamanı ile sol ventrikül kitlesi arasındaki korelasyon bu uzamanın iskemi yada iletim bozukluklarından daha ziyade endokard ile epikard arasındaki kas kitlesi artısı ile
ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, elektrokardiyografi, hipertansiyon, sol
ventrikül hipertrofisi, ventriküler aktivasyon zamanı
Ventriküler aktivasyon zamanı ile sol ventrikül hipertrofisi arasındaki ilişki

PS-47
Tedaviye Dirençli Hipertansiyondan Yola Çıkılarak Tanı Alan
Pankreas Kanseri
Bahar Sevgili1, Emre Çölüoğlu1, Atakan Özdoğan1, Mehmet Tanrısev2,
Sinan Akay3, Harun Akar1,
1
Tepecik Suam, İç Hastalıkları Kliniği
2
Tepecik Suam Nefroloji Kliniği
3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Gastroenteroloji Kliniği
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Giriş: Kronik böbrek hastalığında (KBH) renal replasman tedavilerinin
(RRT) başlanması için bir takım ipuçları mevcuttur. RRT için uyarıcı olabilecek odem, iştahsizlık ve tedaviye dirençli kan basıncı (KB) yüksekliğiyle
başvurmasına rağmen multidisipliner yaklaşımla erken evrede yakalanan
bir pankreas kanseri olgusunu sunmayı amaçladık.
Yöntem: Bilinen renovasküler hipertansiyon (HT), evre 5 KBH tanılı 41
yaşında erkek hasta, KB değerlerinin 1 aydır yüksek seyretmesi üzerine
başvurdu. İştahsızlık dışında yakınması olmayan hastanın diyet kaçağı, medikasyon değişikliği/ uyumsuzluğu, nefrotoksik ajan öyküsü yoktu. İshal,
kusma, karın ağrısı, kanama gibi şikayetleri mevcut değildi. Ara ara ayak
şişliği olan, RRT almayan hasta, KBH + dirençli hipertansiyon tanılarıyla
RRT ve ileri tetkik planlanması amacıyla yatırıldı. Hastanın KB 180/100 mm/
Hg, nabız 74’, ateş 36,7 °C, solunum ve kardiyovasküler sistem bakısı olağan saptandı. Batın rahattı, defans rebound veya organomegali saptanmadı. Pretibial ödemi ++/++ izlendi. Hastanın kullandığı enalapril 10 mg/gün,
lerkanidipin 20 mg/gün ve nebivolol 5 mg/gün tedavilerine furosemid 80
mg/gün eklendi, nebivolol nabız takibine göre 10 mg/gün dozuna çıkıldı.
İzlemde KB regüle oldu.
Bulgu: Rutin tahlilleri istenen hastada izole alanin aminotransferaz (ALT)
yüksekliği saptanması üzerine (Tablo 1) viral hepatit, otoimmün hepatit açısından serolojik testleri istendi. Batın ultrasonografide (USG) patoloji saptanmayan hastaya üst batın MRG ve MR kolanjiopankreatografi (MRCP)
istendi. MRCP’de pankreas başında 3x4 cm kontrastlanması net olmayan,
kitle? otoimmün pankreatit? düşündüren heterojen alan tespit edilmesi
üzerine hastaya tanısal amaçlı endosonografik USG (EUS) + biyopsi yapıldı.
Biyopsi sonucu pankreas adenokanser saptanan hasta operasyon planlanması amacıyla cerrahi onkoloji kliniğine yönlendirildi.
Sonuç: Dirençli hipertansiyon etiyolojisinde renovasküler, endokrin, kardiak
patolojiler, uyku apne sendromu gibi nedenler sık rastlanmasına rağmen,
major stres de KB regülasyonunun bozulmasında önemli rol oynamaktadır.
KBH olgularında yeni gelişen KB yükselmesi, son dönem böbrek yetmezliği
ve RRT planlanması için işaret olabileceği gibi olgumuzu hastaneye getiren
bir alarm semptomu da olabilir. İştahsızlık yakınması da olan olgumuz, son
dönem böbrek yetmezliği tanısınin arkasina gizlenebilen multidisipliner değerlendirilme sonucu erken evrede tedavi şansı olan pankreas kanseri tanısı
almış olup ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Sonuç olarak KB akut bozulan
KBH olgularında major stres yaratabilecek etiyolojiler, ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, üremik
semptom, malignite, tanıda zorluk
laboratuar sonuçları
parametre

sonuç

birim

referans aralığı

üre

121

mg/dL

16-48

kreatinin

5,7

mg/dL

0,8-1,2

sodyum

133

mmol/l

135-145

potasyum

4,1

mmol/l

3,5-5

alanin aminotransferaz (ALT)

222

U/L

0-50

aspartat aminotransferaz (AST)

50

U/L

0-50

total bilirubin

0,7

mg/dL

0-1,4

direkt bilirubin

0,4

mg/dL

0-0,3

albümin

3,6

g/dl

3,5-5

İNR

1,2

%

0,9-,12

alkalen fosfataz

376

U/L

40-130

gamma glutamil transferaz

1071

U/L

10----71

hemoglobin

12,3

g/dl

14-16

trombosit

219

x1000/uL

150-450 x1000

Anti nükleer antikor

negatif n/a

n/a

antinötrofilik sitoplazma antikoru (pANCA/cANCA)

negatif n/a

n/a

Anti mitokondrial antikor,

negatif n/a

n/a

HBsAg

negatif n/a

n/a

AntiHBs

negatif n/a

n/a

AntiHBc İgM

negatif n/a

n/a

AntiHCV

negatif n/a

n/a

Figür1

PS-49
Mortal Seyreden Enkapsüle Peritoneal Sklerozis Vakası
Batunay Duran1, Ebru Gök Oğuz2, Tamer Selen2, Mücahit Ergül1, Hatice
Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, Gülay Ulusal Okyay2, Fatma Ayerden
Ebiç2, Mehmet Deniz Aylı2,
1
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç
Hastalıkları Kliniği
2
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
Kliniği
Giriş: Enkapsüle peritoneal sklerozis (EPS); periton diyalizinin nadir ve ciddi bir komplikasyonudur. Bu hastalık seyrinde intraperitoneal fibrozis, inflamasyon, peritoneal kalınlaşma, kalsifikasyon, batın içi loküle mayii ve enkapsülasyon denilen barsak obstrüksiyonu görülür. İnsidansı %0.5-%4.4
arasında değişmektedir. EPS’nin major 2 risk faktörü bulunup en önemlisi
periton diyaliz süresi, diğeri tekrarlayan peritonit ataklarıdır. EPS’de mortalite %35-50 arasında değişmekle birlikte yüksektir. Hastaların kliniğinde
karın ağrısı ön planda olmak üzere gastrointestinal bulgular vardır. Biz vakamızda uzun süre periton diyalizi sonucunda gelişen enkapsüle peritoneal
sklerozis tablosunda batın içi abse ve kutanöz fistül gelişen olguyu sunacağız.
Olgu: 48 yaşında kadın hasta; karın ağrısı, ateş ve umblikus altında akıntılı
cilt lezyonu şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Anamnezinden kronik böbrek yetmezliği, primer hipotiroidi ve esansiyel hipertansiyon hastalıkları olduğu öğrenildi. Renal replasman tedavisi 12 yıl periton diyaliziyle akabinde
1,5 yıl hemodiyalizle sağlanmış. 2 yıl önce başlayan karın ağrısına yönelik
yapılan abdomen BT’sinde EPS lehine bulgular saptanmış. EPS tanısı konulan hastanın renal replasman tedavisi periton diyalizi yerine hemodiyaliz olarak devam edilmiş ve oral steroid tedavisi başlanmış. Peritonit ön
tanısıyla kliniğimize yatan hastaya tigesiklin tedavisi başlandı. Oral opaklı
batın BT’sinde karaciğer komşuluğunda 6 cm derinliğe ulaşan koleksiyon
alanı, koleksiyon alanından umblikus altına uzanan fistül traktı tespit edildi. (figür) Aynı zamanda peritonda kalınlaşmalar ve batın içi yaygın kalsifikasyon izlendi. Batın içi koleksiyon alanına yönelik drenaj katateri takıldı.
Drenaj kültüründen enterokok, klebsiella ve candida üremesi oldu. Mevcut
antibiyoterapisi önce flukonazol ve linezolid olarak daha sonra bunlara ek
meropenem, kolistin ve anidulafungin olarak düzenlendi. Genel durumu
gittikçe kötüleşen, septik şok tablosunda olan hasta genel cerrahi ile konseyde değerlendirildi ve enfeksiyon kontrolü için laparotomi kararı alındı.
Post operatif yoğun bakım ünitesinde 3 gün takip edilen hasta exitus oldu.
Sonuç: EPS ; periton diyalizinin ölümcül bir komplikasyonu olup özellikle
periton diyaliz süresi uzun olan hastalarda görülmektedir. Bu hastalarda
karın ağrısı başta olmak üzere gastrointestinal şikayetler EPS’yi akla getirmelidir. Vakamız da karın ağrısı şikayetiyle başvurmuş olup periton diyaliz
süresi 12 yıldı. Batın içi abse ve fistül gelişmesi EPS’nin ciddi bir klinik tablo
olduğunu göz önüne sermektedir. EPS; karın ağrısından barsak obstrüksiyonuna kadar geniş spektrumda gastrointestinal bulgularla kendini gösterebilir. Mortalite oranı yüksek olan bu hastalığın tanısının erken konulması
ve gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Batın içi abse, Enkapsüle Peritoneal Sklerozis,Periton
Diyalizi
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PS-48
Böbrek Nakilli Hastada Atrial Fibrilasyona İkincil Akut Renal Enfarkt
ve Graft Kaybı: Olgu Sunumu
Tamer Selen1, Gülay Ulusal Okyay1, Fatma Ayerden Ebinç1, Ebru Gök
Oğuz1, Hatice Şahin1, Kadir Gökhan Atılgan1, Onur Ergun2, Mehmet
Deniz Aylı1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
Giriş: Renal enfarkt, böbreğe giden kan akımının tamamen ya da kısmen
engellenmesi sonucu ortaya çıkan nadir bir durumdur. Kalpten ya da aortadan köken alan bir tromboemboli ya da in-situ trombozdan kaynaklanabilir.
Atrial fibrilasyonu olanlarda sıklığı artmıştır. Genellikle, ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısına eşlik eden hipertansiyon ve hematüri ile prezente olur.
Burada, yeni başlangıçlı atrial fibrilasyona ikincil gelişen renal arter trombozu nedeni ile allograft fonksiyonlarını kaybeden bir böbrek nakli vakası
sunulmaktadır.
Olgu: 68 yaşındaki erkek hasta üç gün önce başlayan karın ağrısı, kanlı
idrar ve idrar miktarında giderek azalma şikayetleri ile başvurdu. Primeri
bilinmeyen böbrek yetmezliği tanısı ile 14 yıl önce canlıdan böbrek nakli
olmuştu. Prednizolon, takrolimus ve mikofenolat mofetilden oluşan üçlü
immünsüpresif tedavi ile serum kreatinin seviyeleri 1.3-1.5 mg/dL civarında stabil seyirliydi. Kabulünde solunum sıkıntısı vardı. Kan basıncı 150/90
mmHg, vücut ısısı 36.8º C, solunum sayısı 20/dakika ve nabız hızı 96/dakikaydı. Akciğer muayenesinde orta zonlara kadar ralleri vardı. Kardiyak
atımları aritmikti. Transplante böbrek üzerinde yaygın hassasiyeti vardı.
Beyaz küre: 17800/mm3, üre: 295 mg/dL, kreatinin: 11.37 mg/dL, laktat
dehidrogenaz (LDH): 1200 U/L, pH: 7.1 ve bikarbonat: 9 mEq/L olarak
saptandı. Oligürik hastanın idrarı makrohematürikti. Elektrokardiyogramda
yeni tanı atriyal fibrilasyon saptandı. Santral venöz kateter takılarak acilen
hemodiyalize alındı. Ardından yapılan Doppler ultrasonografi ile subakut
süreçte bir trombüsün ana renal arterde akımı tam olarak engellediği izlendi. Transtorasik ekokardiyografi ile kardiyak bir trombüs gösterilemedi.
Hasta selektif renal arter anjiografiye alındı. Akım gösterilemeyen renal arter
güdük bölgesine (figür-1) yerleştirilen kateter yardımıyla 1 mg/saat hızında
lokal tPA infüzyonu başlandı. Eş zamanlı sistemik heparin infüzyonu verildi.
24 saat sonra yapılan kontrol anjiyografi ile renal arterde rekanalizasyonun
sağlanamadığı görüldü. Graft fonksiyonlarını tam olarak kaybeden hastanın
immünsüpresif tedavisi tedricen azaltıldı; son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile devamlı hemodiyaliz programına başlandı.
Sonuç: Atrial fibrilasyon, böbrek nakilli hastalarda da renal enfarkta yol
açabilir. Kliniğe eşlik eden böbrek fonksiyon testlerinde bozulma, hematüri
ve özellikle LDH yüksekliği uyarıcı olmalıdır. Bulgu ve belirtilerinin özgül
olmaması tanı ve tedavide gecikmelere yol açabilir. Genel kanı, 3 saatten
uzun süreli renal iskeminin böbrek fonksiyonlarında geri dönüşümsüz hasarı başlattığı yönündedir. Bizim vakamızın da kliniğe geç başvurusunun
tedavi başarısını etkilediğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: atrial fibrilasyon, böbrek nakli, renal enfarkt

Abdomen Bilgisayarlı Tomografi

Renal anjiografide transplante böbreğin iliak arterle olan anastomuzunun künt
sonlanımı (tromboemboli)

Batın içi koleksiyon alanı ve fistül traktı , batın içi yaygın kalsifikasyonlar
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PS-50
Graftta Nefropati Nedeni: Diabetik Nefropati Rekurrensi
Beyhan Güvercin1, Ali Pir2, Sevdegül Mungan3, Gülşah Erbölükbaş2,
Kübra Kaynar1, Egemen Konak2, Şükrü Ulusoy1, Muammer Cansız1,
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
Trabzon
Giriş: Diabetes mellitus (DM) son dönem böbrek hastalığına yol açan en
yaygın sistemik hastalıktır. Tip 1 DM hastalarının % 25-40’ında, tip 2 DM
hastalarının ise % 5-40’ında diyabetik nefropati (DN) gelişmektedir. DN’ye
ikincil son dönem böbrek hastalığı (SDBH) gelişenlerde böbrek nakli en
uygun tedavi yöntemidir. DN’li hastaların %25’inde böbrek naklinden ortalama 6 yıl sonra rekürrens gözlenmektedir. Burada böbrek naklinden 9
yıl sonra graftta diabetik nefropati rekürrensi tanısı konulan bir vaka tartışılacaktır.
Olgu: Bilinen 2004 yılından beri DM ve hipertansiyon, 2009 yılında koroner
arter baypas operasyonu, 2010 yılında diabetik nefropatiye ikincil kronik
böbrek yetersizliği nedeniyle erkek kardeşinden böbrek nakli, 2016 yılında
çölyak hastalığı öyküsü olan 63 yaş erkek hasta kontrol amaçlı polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede beden kitle indeksi:27,99 kg/m2, kan
basıncı:135/85 mm/Hg, evre 1 hipertansif nefropati, proliferatif diabetik
nöropati ve sağ ayak 5.tarsal kemiğin ampute olduğu görüldü. Proteinürisi
(tablo 1) olan hastanın yapılan graft biyopsisinde temsil edilen 27 glomerülün 12’sinde global, 5’inde segmental sklerotik lezyonlar görüldü. Orta çaplı
damarlarda %30–40 oranında subintimal fibrozis ve arteriollerde hyalen
arterioloskleroz saptandı. İnterstisyumda %50 oranında artmış interstisyel
fibrozis ve tübüler atrofi mevcuttu. İmmunfloresan mikroskopik incelemede
glomerüllerde nonspesifik fibrin ve C3 birikimi dışında birikim izlenmedi
(şekil 1a-d)
Sonuç: Renal allograftlarda DN, hem pretransplant DM olan hem de nakil
sonrası yeni başlayan DM (NODAT) olan hastalarda bildirilmiştir. Yüksek
HgbA1c seviyeleri, tekrarlayan postprandial hiperglisemi, hipertansiyon,
obezite, genetik faktörler, sigara içimi ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.
Nakil sonrası tedavide kullanılan prednisolon, takrolimus ve siklosporin diabetojenik ilaçlardandır.DN’ye bağlı SDBH nedeniyle böbrek nakli yapılan
hastalarda rekürren DN gelişme süresi ortalama 81,58 ay olarak bildirilmiştir.Kadavradan nakil olan hastalarda bu sürenin, canlı vericiden böbrek
nakli olan hastaların yarısı kadar olduğu saptanmıştır.Diabetik glomerüler
değişiklikler nakil sonrası ikinci yılda gösterilse de graft yetersizliği nakil
sonrası 10. yıldan önce nadir olarak saptanmıştır.DN nedenli SDBH olup
nakil sonrası proteinüri ve/veya kreatinin artışı nedenli renal biyopsi yapılan hastalarda; %5 oranında glomerular bazal membran kalınlaşması,%
66,7 oranında orta derece mezengial ekspansiyon (matriks artışı), % 18,3
oranında şiddetli mezengial ekspansiyon, % 10 oranında nodulersklerozis (Kimmelstiel-Wilson lezyonu) saptanmıştır.Bizim olgu sunumumuzda
saptanan mikroskopik bulgular; yaygın interstisyel fibrozis, glomerüllerde
diffüz bazal membran kalınlaşması ve segmental mezangial matriks artışlarıdır.Bu vaka ile DN nakil sonrası nüksü hatırlatılmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, proteinüri, diabetik nefropati rekürrensi

Şekil-1

a- Glomerül bazal membranlarında kalınlaşma, JMSx400 b- Hyalen arterioloskleroz, PASx400 c- Segmental glomeruloskleroz, Masson trikrom x400 d- İnterstisyel fibrozis ve tubuler atrofi, HEx200
Tablo-1
Kreatinin

1,74 mg/dL

Ürik asit

7,8 mg/dL

Albumin

3,3 g/dL

Klor

111 mg/dL

Magnezyum

1,22 mg/dL

Hemoglobin

9,9 g/dL

iPTH

130,8 ng/L

HCO3

16,4 mmol/L

Kreatinin Klirensi

21,62 ml/dk

Albuminüri

3,37 g/gün

Proteinüri

4,75 g/gün

Hba1C

%6,9

Labaratuvar sonuçları

PS-51
İnterstisyel Nefrit ve Otoimmün Hemolitik Anemi Gelişen Bir Behçet
Hastası, Olgu Sunumu
Ruken Yılmaz1, Umut Karabay1, Hüseyin Çetin2, Savaş Duman1,
1
Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
Giriş: Behçet hastalığı (BH) yineleyici ağız içi aftlar, genital ülser, üveit
ve deri tutulumu ile seyreden vaskülitik bir hastalıktır. Otoimmün olduğu
düşünülen hastalık, ataklarla seyreden oral ve genital aftlar, artrit, kutanöz
lezyonlar, göz lezyonları, gastrointestinal sistem ve merkezi sinir sistem tutulumuyla karakterizedir. BH’ de karşılaşılan en sık renal sorun yakınmasız
hematüri ve proteinüridir. BH’ de böbrek tutulumu renovasküler tromboz,
pyelonefrit, amiloidoz, glomerülonefrit, interstisyel nefrit, ürolitiazis, renal
infarkt olarak karşımıza çıkabilir. Burada BH tanısı olan, otoimmun hemolitik anemi ve tübülointerstiyel nefrit tanısı koyduğumuz BH olgusunu sunduk.
Olgu: Üç yıldır Behçet hastalığı tanısı olan hasta idrar renginde koyulaşma
ve sarlılık şikayetiyle başvurdu. Kolşisin dışında sürekli ilaç kullanımı ve
kan transfüzyonu öyküsü yoktu. Soygeçmişinde erkek kardeşi ve oğlunda
Behçet hastalığı vardı. Sistemik muayenesinde cilt soluk, skleralar ikterik
görünümde, eser miktarda pretibial ödem saptandı. Tetkiklerinde Üre:166
mg/dl, Kre:9,09 mg/dl, WBC:8960/uL, Hb:8,0 g/dL, Plt:355000/uL T.bil:7,6
mg/dl, D.Bil:0,6 mg/dl, LDH:1850 U/L, CK:410 U/L, direkt coombs testi
+(AHG:+3, IgG:+3, C3d:-), indirekt coombs testi negatif, haptoglobin:14,4
mg/dl, fibrinojen: 472, nonnefrotik proteinüri(1,0 gr/gün), mikroskobik
hematüri ve piyüri saptandı. Periferik kan yaymasında fragmante eritrosit
görülmedi, hemolitik anemiyle uyumlu olarak izlendi. Böbrek biyopsisi yapıldı, 3 gün 500 mg pulse steroid tedavisi başlandı ve 1 mg/kg/gün metilprednizolon ile tedaviye devam edildi. Renal replasman tedavisi yapıldı,

PS-52
Renal AA amiloidoz ile Kronik Hepatit B’nin olası birlikteliği
Eray Eroğlu1, İsmail Koçyiğit1, Davut Eren2, Aydın Ünal3, Murat Hayri
Sipahioğlu1, Hülya Akgün4, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1,
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri
3
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Giriş: Renal amiloid A (AA) amiloidozu, erişkinlerde nefrotik sendromun
önemli etiyolojilerinden biridir. Romatoid artrit, ailesel periyodik ateş sendromları, spondiloartropatiler, tüberküloz, kronik osteomiyelit ve kronik bakteriyel enfeksiyonlar gibi kronik enflamatuar durumlar sekonder AA amiloidozunun yaygın nedenleridir. Bununla birlikte, AA amiloidozu, hepatit B de
dahil olmak üzere kronik viral enfeksiyonla birlikte nadir görülür. Burada,
kronik hepatit B enfeksiyonuna ikincil nefrotik sendrom ve renal AA amiloidozlu bir olgu sunduk.
Olgu: 62 yaşında bir erkek, Şubat 2017’de sık ve çok idrara çıkma için aile
hekimine başvurmuştur. Laboratuvar sonuçlarında BUN: 50 mg /dL, kreatinin: 7.0 mg/dL olarak gelmiştir. Daha önce böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan hasta (Ağustos 2016’da BUN:20 mg/dL kreatinin: 0.8 mg/dL ) akut
böbrek yetmezliği nedeniyle kliniğimize sevk edilmiştir. Son bir hafta içinde
bir kez diklofenak sodyum kullanım öyküsü olan hastanın kronik hepatit B
tanısı ile 4 yıldır tenofovir kullanım öyküsü mevcuttu. Serum albümin: 2.1 g
/ dL gelen hastanın idrar mikroskopisinde slendir veya eritrosit saptanmadı.
24 saatlik idrarda bakılan proteinürisi 21 gram olarak tespit edildi. Serum
CRP seviyesi 39.7 mg / dl (0-6) idi. ANA, anti-ds DNA, anti-GBM ve ANCA
profili negatif sonuçlandı. Serum C3 ve C4 seviyeleri normal sınırlardaydı. HBV DNA seviyesi düşük pozitif olarak raporlandı (<20 IU / ml). Renal
ultrasonografi sonucu pelvikalisiyel ektazi yok ve böbrek boyutları normal
olarak raporlandı. Hidrasyon tedavisi başlandı. Gastroenteroloji konsültasyonu sonrasında tenofovir kesilerek entekavir başlandı. Böbrek biyopsisi
yapıldı. Sonuç AA amiloidozis olarak raporlandı (Şekil-1). FMF, RA ve AS
ve bronşektazi gibi kronik inflamatuar bir hastalık tespit edilmedi. Takibinde hemodiyaliz ihtiyacı olan hastaya kalıcı renal replasman tedavisi olarak
hemodiyaliz başlandı.
Sonuç: Viral enfeksiyonlar ile amiloidoz arasındaki ilişki hakkında çok az şey
bilinmektedir. Mevcut literatürde AA amiloidozu ve hepatit B ile komplike bir
Still hastalığı hastalığı vakası ve hepatit C ve sistemik amiloidoz tespit edilen
bir immün yetmezlik vakası gibi bazı raporlar vardır. Yakın bir zaman içinde,
Saha ve ark. kronik hepatit B enfeksiyonuna bağlı AA amiloidozu nedeniyle
nefrotik sendrom gelişen 13 yaşında bir erkek olguyu ilk kez bildirmiştir.
Bu olgu sunumu, kronik inflamasyona yol açan romatolojik yada bakteriyel
bir enfeksiyon tepit edilememesinden dolayı, renal AA amiloidozun kronik
hepatit B enfeksiyonu ile olan olası ilişkisini bir kez daha düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Amiloidozis; Nefrotik Sendrom,Hepatit B

Şekil-1
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eritrosit süspansiyonu replase edildi. ANA, ANCA, Anti-GBM, Anti-ds DNA
negatif, C3 ve C4 normal saptandı. Böbrek biyopsisi akut tübülointerstisyel
nefrit ile uyumlu olarak sonuçlandı. Tedavinin 10. gününden sonra kreatinin
gerilemeye başladı ve idrar çıkışında artış oldu. Hemolitik anemi açısından
stabil olan hasta poliklinikten takibe alındı, 1 ay sonra kreatinin 1,45 mg/
dl, Hb:12,5 g/dL, LDH:207 U/L, T.Bil/D.Bil:10,9/0,23 mg/dl saptandı. İki ay
sonra takiplerinde kreatinin normal seviyeye geriledi.
Sonuç: BH’ nın klinik bulguları hastadan hastaya ve coğrafik farklılık gösterir. Literatürde Bh’ ye interstisyel nefrit vakaları bildirilmiştir. ATİN’ de
böbrek yetersizliği hafif veya şiddetli olabilir, olguların üçte birinde diyaliz
gerekebilir. Hastamızda hemodiyaliz ihtiyacı gelişmişti ve birkaç kez hemodiyalize alındı. Proteinüri nefrotik düzeyde değildir. Bunun istisnası NSAİİ’ye
bağlı gelişen ATİN olgularıdır. Hematüri ve piyüri olguların yarısında görülür. Eritrosit silindirleri hiç gözükmezken, lökosit silindirleri sıktır. Sarkoidoz, Sjögren sendromu, sistemik lupus eritematozus ve TİNU gibi sistemik
hastalıklara bağlı interstisyel nefrit gelişebileği gibi BH’de de gelişebilir.
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, interstisyel nefrit, hemolitik anemi,
hemodiyaliz

Şekil 1. Böbrek biyopsisinin patolojik incelemesinde ışık mikroskopisinde AA amiloidozu görülmektedir A) Siyah ok, bir glomerülde şekilsiz amorf eozinofilik tıkaç
birikimini gösterir. (Hematoksilen ve Eozin X 400), B) Siyah ok, bir glomerulusta
Kongo kırmızısı boyanan amiloid birikintilerini gösterir (Hematoksilen ve Eozin X
400), C) Kırmızı ok, immünohistokimyasal amiloid A boyamasının renal biyopsi
örneğinde pozitif olduğunu göstermektedir (amiloid A X 100)

PS-53
Granülomatozis polianjitis ve Ig A nefropatisi: Böbrek biopsisinin rolü
Gülşah Şaşak1, Sıdıka Şeyma Özkanlı3, Esen Kasapoğlu2, Sabahat Alışır
Ecder1,
1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gözpete Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nefroloji Bilim Dalı
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gözpete Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Romatoloji Bilim Dalı
3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gözpete Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Patoloji Ana Bilim Dalı
Giriş: Granülomatozis polianjitis (GP), extrakapiller, pauci-immun nekrotizan bir vaskülittir. Üst solunum yollarında granülomatöz lezyonlarla birlikte
görülür. Ig A nefropatisi ise en sık görülen glomerulonefrittir ve sistemik bir
vaskülit şeklinde de görülebilir. Burada iki hastalığın birlikte görüldüğü bir
vaka sunulacaktır.
Olgu: 68 yaşında kadın hasta Şubat 2018 de halsizlik ve baş ağrısı olması
üzerine doktora başvuruyor. Hipertansiyon dışında bilinen hastalığı yok.
Sinüzit ve adenoid hipertrofisi tespit edilen hasta opere ediliyor. Bu sırada üre: 51 mg/dl, kreatinin: 0.9, CRP: 11.7, Hg:10.8, eritrosit sedimentasyon hızı:120 mm/saat saptanıyor. Romatoloji bölümü ile konsülte edilen
hastanın temporal arterit ultrasonogafisi normal, P-ANCA ve ANA negatif
saptanıyor. Hematoloji tarafından değerlendirilen hastada hematolojik malinite düşünülmüyor. Hastanın takibi sırasında Haziran 2018 de cr: 2 gr/
dl, TİT’de eritrosit ve lökosit ve üst ekstremite ekstensör yüzlerde döküntü
saptanması üzerine hasta vaskülite bağlı akut böbrek yetmezliği ön tanısı ile nefroloji polikliniğimize yönlendirildi. Hastanın genel durumu iyiydi.
Hastanın döküntüleri dermatoloji tarafından lökositoklastik vaskülit olarak
değerlendirildi. Hasta burundan kötü kokulu akıntı olması nedeni ile KBB
ile konsülte edildi ve septum perforasyonu saptandı. Hastaya GPve Ig A
nefropatisi ön tanıları ile böbrek biopsisi yapıldı. Hastanın biopsi raporu
Ig A nefropatisi ve interstisyel nefrit ile uyumlu geldi (Figür 1). Hastaya
48 mgr prednizolon başlandı. Bu sırada hastanın PR3 testi pozitif olarak
sonuçlandı. Burun mukozasından alınan örneğin patolojisi nötrofilik vaskült
olarak yorumlandı. Bu sonuçla patoloji ile görüşülerek biyopsisi yeniden
değerlendirildi. Hastanın biyopsisinde interstisyel alanda damar duvarlarında nötrofilik infiltrasyon, perivasküler yaygın ekstravaze eritrositler görüldü. Bu bulgularla birlikte hastanın biyopsi raporu mezengioproliferatif
glomerulonefrit ile birlikte ANCA ilişki vaskülit olarak raporlandı (Figür 2).
Romatoloji ile konsülte edilen hastaya siklofosfamid ve steroid başlanması
planlandı. Hasta yakınları tedaviyi kabul etmedi. Azathioprin ve steroid başlandı. Hastanın en son kontrolünde serum kreatinini: 1.5 mg/dl, 24 saatlik
idrarda proteinüri: 0.3 gr/gün, ESR: 63 mm/saat idi.
Sonuç: Hastanın klinik bulguları kuvvetle GP’i düşündürüyor olmasına rağmen ilk PR3 değerlerinin negatif gelmesi ve biyopsisinin Ig A ve intertisyel
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nefrit olarak raporlanması bu tanıdan uzaklaştırmıştır. Fakat PR3 pozitifliği
sonrası patoloji ile yeniden değerlendirilmesi sayesinde hastaya Ig A nefropatisi +GP tanısı koyulabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ig a nefropatisi, vaskülit, akut böbrek yetmezliği
Figür 1

Dif incelemede glomerüllerde mesengial alanda ve glomerül bazal membranlarında granüler 2 pozitif boyanma görüldü.
Figür 2

Tubuluslarda hafif derecede atrofi, interstisyumda yoğun nötrofil ve eozinofil
içeren iltihabi hücre infiltrasyonu, yaygın ekstravaze eritrositler, damar duvarlarında ve lümenlerinde akut iltiabi hücre infiltrasyonu, az miktarda fibrin birikimi
(H&E20, H&Ex40)

PS-54
Kolşisine Bağlı Nöromyopati, Bisitopeni Gelişen Böbrek Yetmezlikli
Olgu
Muhammet Yıldırım2, Murat Yeniçeri2, Eriş Özkan2, İzzet Burak Tuncer2,
Mahmut Gök1, Hakkı Çetinkaya1, Gülizar Şahin1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eah Nefroloji
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eah Dahiliye
Giriş: Nöromyopati yapan ve kemik iliğini baskılayan sebepler arasında ilaçların önemli bir yeri olduğunu ve renal fonksiyonları bozuk olan hastalarda
bu durumun daha sık görülebileceğini vurgulamak.
Olgu: 68 yaşında, bilinen diyabet, hipertansiyon, KBY, gut, lenfödem tanıları
olan erkek hasta, son 3 aydır olan ve giderek artan güç kaybı, yürümede
zorluk, halsizlik şikayetleri ile nefroloji polikliniğine başvurdu. Fiziki muayenesinde DTR ler hipoaktif olarak tespit edildi. Laboratuvar değerlendirmede
hastada bisitopeni saptandı.( HGB: 8.3 g/dl (12.2-18.1 g/dl), WBC: 1,61 K/
ul (3.6-11 K/ul)), üre: 123 mg/dl (18- 45 mg/dl), kreatinin: 3,97 mg/dl (0.571.11 mg/dl), AST: 102 U/l (5- 34 U/l), ALT: 165 U/l (0-55 U/l), LDH: 712 U/l
(125-220 U/l), CK:338U/l (29- 168 U/l) olarak ölçüldü. Hastanın periferik
yaymasında %51 PMNL, %42 lenfosit, %6 monosit, %1 eozinofil saptandı. Eritrositlerde anizositoz mevcuttu. Yürüme zorluğu ve kas gücü kaybı
olan hastaya nöromyopati açısından EMG yapıldı. EMG de keskin pozitif
dalgalar ve polifazik miyopatik potansiyeller saptandı, alt ekstremitelerde
belirgin aksonal dejenerasyonla seyreden, duyu liflerini öncelikli etkileyen,
polinöropati ile uyumlu bulgular gözlendi. Polinöropati etyolojisine yönelik
hastaya kranyal ve torakolomber BT, tiroid fonksiyon testleri, b12, folat, vaskülit markerları, serolojik markerlar planlandı. Gut atakları sıklığının artması
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nedeni ile hastaya dış merkezde Kolşisin 0.5 mg 3x1 tedavisi verildiği ve 3
aydır kullanmakta olduğu öğrenildi. Aynı zamanda ilaca bağlı kemik iliği baskılanması ve nöromyopati olabileceği düşünülerek kolşisin tedavisi kesildi.
Yapılan tetkiklerde bisitopeni ve polinöropati yapabilecek patoloji saptanmadı. Kolşisin tedavisinin kesilmesinden 1 hafta sonra kas gücünde artış olan
hastanın şikayetleri düzelmeye başladı. Hasta kolşisine bağlı nöromyopati
ve bisitopeni olarak değerlendirildi. KBY nedeni ile EPO tedavisi düzenlenen
hasta 2 hafta sonra poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. 2 hafta
sonraki değerlendirmede kas güçsüzlüğü tamamen düzelen hastanın laboratuvar parametrelerinde de iyileşme saptandı: HGB: 11.09 g/dl, WBC: 4.29
K/ul AST: 14 U/l, ALT: 18 U/l , LDH: 150 U/l , CK:43 U/l.
Sonuç: Kolşisinin yüksek dozda kısa süreyle kullanılması veya terapötik
dozda uzun süre kullanılmasına bağlı olarak nöromyopati ve kemik iliği
baskılanması(sitopeni) yan etkileri görülebilir. Özellikle KBY li hastalarda
kolşisinin plazma seviyelerinin artmasına bağlı olarak bu istenmeyen yan
etkilerin görülme riskinin artabileceği akılda tutulmalıdr.
Anahtar Kelimeler: Gut, Kolşisin, Nöromyopati
PS-55
Dirençli Hipertansiyon Olgusu
Nagihan Akkaş1,
1
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye
Kliniği, İzmir
Giriş: Giriş. Birisi diüretik olmak üzere değişik gruplardan 3 antihipertansif
ilacın kullanımına rağmen kan basıncı değerleri hedefin üzerinde ise dirençli
hipertansiyon varlığından söz edilir. Dört veya daha fazla ilaçla kontrol altına
alınan hipertansiyon durumunda da dirençli hipertansiyon(HT) söz konusudur. Dirençli hipertansiyon varlığından söz edilebilmesi için tüm ilaçlar
optimal dozlarda alması gerekir. Biz 46 yaşındakı hasta ile dirençli HT’a
yaklaşımı vurgulamak istedik.
Olgu: Diyabet ve HT ve koroner arter hastalığı tanıları olan hasta rutin polikinik takıplerinde kan basıncı :220/110 mmHg saptandı ve ve direçli HT tanısı ile ileri tetkik ve tedavai amacı ile yatırıldı.Fizik muayenede nabız :85 vuru/dakika ,kalp sesleri ritmik ve ek ses ve üfürüm yoktu.
Elektrokardiyografi,sinüs ritmindeydi ,sol ventrikül hipertrofisi bulguları
vardı.Amlodipine 10mg ,doksazosine 8mg ,kandestartan 32mg ve hidrokortizon 25 kullanıyordu.Labartuvar tetkiklerinde serum elektrolitleri ve
böbrek fonksiyon testleri olağandı ,spot idrarda protienüri yoktu,açlık kan
şekeri 159mg/dL ve HbA1c.%8 di ve oral antidiyabetik kullanıyordu.Sekonder HtT nedenlerini dışlamak için batın ultrasonografi ve renal arter dopler
ultrasonografi ,renal arter MR ve batın bilgisayarlı tomografi(BT) çekildi
,renal boyut ve parankımı normaldı ,stenoz tesbit edilmedi.Batın BT de sol
surrenal adenom saptandı.Serum aldesteron ve 24 saatlik idrarda katekolamin düzeyleri olağandı.Feokromasitoma dışlandı.Cushing tansı için dexametazon testleri sonrası kortızon düzeyi olağan geldi.Horlama problemi
olan hastaya obstruktif uyku apnesi sendromu için polisomnografi yapıldı
tanı ekarte edildi.Eş zamanlı kullandığı ilaçlar değerlendrldi ve antidepresan
kullana n ve kannabinoid kullanım öyküsü olan hasta için psikiyatri görüşü
alındı ve hipertansif yapıcı ilaç bulunmadı.Hastanın tansiyonları 180/100
ölçüldü ,tedaviye carvedilol 50mg ,sipironolakton 100mg eklendi.170/90
mmHg kan basıncı devam edince,tedaviye metildopa 1000 mg eklendi.
Ekokardiyografide sol ventrikul hipertrofisi ,sol atrium genişlemesi ve diyastolik fonksiyon bozukluğu vardı.Baş ağrısı olan hastaya olası intrakranıal
patolojıler için beyin BT çekildi ve patoloji saptanmadı.Kan basıncı değerleri
160/85 mmHg’ dan aşağıya inmeyen hasta için ilaç dışı tedavi yöntemlerinden olan renal denervasyon ve barorefleks aktivasyon terapisi gibi yöntemler denenmesi düşünülmeye başlandı.
Sonuç: Sonuç olarak dirençli hipertansiyon tanısında, dirence katkıda bulunan yaşam tarzı faktörleri (obezite, alkol, aşırı tuz, fiziksel inaktivite) ile eş
zamanlı kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır. Gerekli önlemler alındığı halde
halen antihipertansif direnç devam eden hastalarda ise sekonder hipertansiyon nedenleri için gerekli tarama testleri yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipetansiyon, Diüretik ,Sekonder hipertansiyon

PS-57
Böbrek Transplantasyonu Sonrası Gelişen Kronik Antikor Aracılı
Rejeksiyon Tedavisinde Rituksimab Tedavisinin Etkinliği
Tuğba Barlas1, Hacı Hasan Yeter2, Ömer Faruk Akçay2, Zeynep Ural2,
Osman Sütçüoğlu1, Musa Bali2, Selim Turgay Arınsoy2,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Biz bu çalışmamızda, merkezimizde kronik antikor aracılı rejeksiyon
(cAMR) tedavisinde plazmaferez (PE), intravenöz immunglobulin (IVIg) ve
rituksimab (RTX) ile tedavi edilen hastalar ile yalnızca plazmaferez ve intravenöz immunglobulin ile tedavi edilen hastaları karşılaştırarak rituksimab’ın
tedavideki etkinliğini araştırmayı hedefledik.
Yöntem: Merkezimizde 2013-2018 yılları arasında cAMR tanısı konan 13
renal transplantasyon alıcısından, PE, IVIg ve RTX ile tedavi edilen 8 hasta
ile yalnızca PE ve IVIg ile tedavi edilen 5 hastayı retrospektif olarak karşılaştırdık. Hastaların tamamı renal biyopsi ile tanı konmuş ve BANFF kriterleri
ile değerlendirilmiştir. Tüm hastalar standart üçlü immunsupresif tedavi

almaktadır. Renal fonksiyonları değerlendirmek amacıyla serum kreatinin
değeri ve proteinüri miktarına tedavi öncesi ve tedavi sonrası 6.ayda bakılmıştır.
Bulgu: PE, IVIg ve RTX grubu ile PE ve IVIg grubundaki hastaların yaş,
cinsiyet, nakil türü, izlem süreleri, transplantasyon sonrası cAMR gelişene
kadar geçen süreler, tanı anındaki serum kreatinin değerleri ve proteinüri
miktarları karşılaştırıldığında, serum kreatinin seviyeleri dışında (p=0.02)
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. BANFF 2015 sınıflamasına
göre glomerulit (g) skoru, PE, IVIg ve RTX alan grupta anlamlı yüksekti
(p=0,017). C4d pozitifliği ise PE ve IVIg grubunda (p=0,02) istatiksel olarak
anlamlı oranda daha belirgindi.
Sonuç: Bizim çalışmamız renal transplantasyon sonrası gelişen kronik-aktif
antikor aracılı rejeksiyon gelişen hastalarda, plazma değişimi ve IVIg tedavisine rituksimab eklenmesinin daha üstün olmadığını telkin etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik rejeksiyon, renal transplantasyon, rituksimab

POSTER BİLDİRİLER

PS-56
18 Yıl İzlenen Bir MPGN Olgusunda Rituksimab Tedavisinin Yeri
Hakan Kosku1, Rezzan Eren Sadioğlu2, Şahin Eyüpoğlu2, Saba Kiremitçi3,
Sim Kutlay2, Gökhan Nergizoğlu2, Kenan Ateş2,
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN), glomerulonefritlerin
yaklaşık %10’unu oluşturan nadir bir hastalıktır. MPGN’ye eşlik eden kriyoglobulin pozitifliği sıklıkla hepatit C ilişkilidir. Hepatit C ilişkisiz kriyoglobulin pozitif MPGN nadir görülen bir alt grup olup yaygın kabul görmüş
bir tedavisi yoktur. Amacımız MPGN tedavisinde rituksimab tedavisinin yeri
olabileceğine dair tecrübemizi paylaşmaktır. Bu sunumda 18 yıldır takipli
bir MPGN hastasında rituksimab kullanımı ve elde edilen klinik sonuçlar
tartışılacaktır.
Olgu: 60 yaş kadın, 2001 yılında 42 yaşında iken hastanemize ödem ve
kan basıncı yüksekliği nedeniyle başvurusunda yapılan tetkiklerinde 24
saatlik proteinüri: 3,99 gr/gün, serum kreatinin: 0,8 mg/dL, eGFR: 90 ml/
dk/1.73m², albumin 2,5 g/dl, kriyoglobulin:+, hb: 9.3 g/dL olarak görüldü. Serum immünfiksasyonda monoklonal gammopati görülmedi. Hepatit markerları negatif izlendi. Renal biyopsi sonucunda glomeruler bazal
membranda belirgin kalınlaşma ve mezengial matriks artışı ile MPGN Tip
1 tanısı koyuldu. Takipte siklosporine yanıt alınamayınca kümülatif doza
ulaşıncaya dek siklofosfamid ve sonrasında mikofenolat mofetil (MMF)
tedavisi aldı. MMF dozu 2000 mg’a düşüldüğünde birkaç kez nüksü olan
hasta MMF ve idame steroid tedavisi altında 17 yıl izlendi. Sonrasında geçmeyen ishal nedeni ile MMF kesildi. 3 ay sonrasında kreatinin: 1.3 mg/dL,
eGFR: 46 ml/dk/1.73m², albumin: 2.0 g/dL, 24 saatlik idrar proteini: 5.6 gr/
gün, hb:5.5 g/dL olarak görüldü ve nüks olarak değerlendirildi. Derin anemi
nedeniyle kemik iliği biyopsisi yapıldı ve spesifik patoloji saptanmadı. Direkt coombs testinde IgG + olarak görüldü. Kriyoglobulin pozitif saptandı,
hastadan alınan kan örnekleri oda sıcaklığında çok çabuk aglutine olduğu
gözlendi, anemisinin kriyoglobulinemi ve MPGN aktivasyonu ilişkili olduğu
düşünüldü. Hastaya rituksimab haftada bir olacak şekilde 4 doz 375 mg/
m2 intravenöz verildi. Son dozdan 2 ay sonra tetkiklerinde kreatinin: 0,95
mg/dL, eGFR: 65 ml/dk/1.73m² , albumin: 3,5 g/dL, hb:7,8 g/dL, spot idrar
pro/kre: 1,3 mg/mg olarak görüldü. Hastanın rituksimab tedavisi sonrası
proteinüride gerileme ve albuminde yükselme görülen hastada parsiyel remisyon düşünüldü.
Sonuç: HCV ilişkisiz kriyoglobunemide rituksimab, birinci basamak tedavi
seçeneği olup; MPGN Tip 1 tanılı hastalarda rituksimab kullanımı konusunda tecrübe kısıtlıdır. Bu vakada rituksimab kullanımı ile proteinüride kısa
sürede anlamlı gerileme saptanmış olup klinik tecrübenin az olduğu bu hastalığın tedavisinde yol gösterici olacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kriyoglobunemi, Membranoproliferatif glomerulonefrit, Nefrotik Sendrom, Rituksimab

Tablo 1

PE-IVIG-RTX ve PE-IVIG gruplarının bazı demografik ve klinik özellikleri
Tablo 2

Tanıda BANFF skoru analizi
Tablo 3.

PE-IVIg-RTX ve PE-IVIg alan hastaların tedavi öncesi ve sonrası laboratuvar
verileri
Tablo 4.

PE-IVIG-RTX ve PE-IVIG gruplarının tedavi yanıtlarının karşılaştırılması ve komplikasyonlar

PS-58
İNFEKTİF ENDOKARDİT İLE KOMPLİKE KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLİ
BİR VAKA
Beril Avcı1, Berfu Korucu2, Elif Kolay3, Ömer Faruk Akçay2, Musa Bali2,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Ankara
Giriş: İnfektif endokardit(İE),doğal veya protez kapakların, endokardiyal yüzeyin veya intrakardiyak cihazların enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır(1).
3-9/100.000 kişi sıklığında görülür (1).İE’in ateş, glomerulonefrit, purpura
gibi minör kriterleri küçük damar vaskülitlerinin klinik özellikleriyle benzerdir. Bazı vakalarda iki klinik durum karıştırılabilir. Bu olgu sunumunda
böbrek fonksiyon bozukluğuyla başvuran başlangıçta küçük damar vaskü79
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liti olarak tanımlanan bir İE vakası sunarak klinisyenlerin farkındalıklarını
arttırmayı hedefledik.
Yöntem: Biz bu olgumuzda küçük damar vasküliti kliniği ile prezente olan 68
yaşında ek hastalığı olmayan infektif endokardit tanısı alan bir hasta sunduk.
Olgu: 68 yaşında kadın hasta 6 aydır olan halsizlik, kilo kaybı şikayetleri ile
kliniğimize başvurdu. Öyküsünde ateş, gece terlemesi, kilo kaybı olduğu
öğrenildi. Vital bulgularında ateş dışında anormallik saptanmayan hastanın
fizik muayenesinde aort odağında ikinci derece sistolik üfürüm mevcuttu.
IE dışlamak amacıyla yapılan ekokardiyografide patoloji saptanmadı. Hastanın 1.5 gr /gün proteinürisi, kreatinin yüksekliği olması nedeniyle yapılan
böbrek biyopsisinde pauci immun nekrotizan kresentik glomerulonefrit
saptandı. Küçük damar vasküliti tanısıyla pulse steroidi verildi. Hastanın
takiplerinde nefes darlığı, alveolar hemorajisi gelişti. Sepsis ön tanısıyla
antibiyoterapi başlandı. Kan kültüründe Stafilococcus capitis üremesi olan
hastada infektif endokardit olabileceği düşünüldü. Transözefageal ekokardiyografi yapıldı; mitral kapak posterior yaprakçığında belirgin görülen 9*5
mm vejetasyon saptandı. IE tanısıyla uygun antibiyoterapi başlandı. Entübe
olan hasta yoğun bakıma devredildi.Takiplerinde alveolar hemorajisi devam
eden, hemodiyaliz ihtiyacı gelişen hastaya plazmaferez planlandı.Plazmaferez sonrasında hastanın hemodiyaliz ihtiyacı geriledi.İE tedavisine devam
edilen hasta kötüleşti.Hastane kökenli pnömoni tanısıyla antibiyotik tedavisi düzenlendi.İzlem inde entübe olan hasta tüm destek tedavilere rağmen
kaybedildi.
Sonuç: IE ölümle sonuçlanabilen sistemik bir hastalıktır.354 İE’li hasta ile
yapılmış olan retrospektif bir çalışmada 20 hastaya böbrek fonksiyon bozukluğu nedeniyle renal biyopsi yapılmış olup 6 hastada vaskülitik glomerulonefrit tespit edilmiştir(2).Bizim vakamızda bu şekilde hastaneye başvurmuş olup takibinde IE tanısı almıştır. IE’nin hastane içi mortalitesi %20’leri
bulmaktadır (1).Bu oran etkene, hastanın klinik durumuna göre değişkenlik
göstermektedir(3).İleri derecede böbrek yetmezliğiyle başvuran infektif
endokardit hastaları, hastalık etkeni stafilokok olan hastalar genellikle kötü
prognozludur, vakamızda olduğu gibi mortal seyretmektedir (4). Sonuç olarak IE pauci immun kresenterik glomerulonefrit ile birliktelik gösterebilir.
Vaskülitle hastaneye başvuranlarda IE akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: glomerulonefrit, infektif endokardit, vaskülit

Şekil 3

Fibrinoid Nekroz Görüntüsü
Şekil 4

Renal Korteks Parankimi Görüntüsü
Tablo 1

Şekil 1

Laboratuvar Sonuçları
Sellüler Kresent Oluşumu
Şekil 2

Global Skleroz
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PS-59
Sistemik Lupus Eritematozusun üç farklı, nadir klinik spektrumu
Tuğba Önder1, Hacı Hasan Yeter1, Ömer Faruk Akçay1, Kadriye Altok1,
Ülver Boztepe Derici1,
1
Gazi Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: SLE tanı ve tedavisindeki gecikme mortalite, morbiditede ciddi artışlara sebep olmaktadır. Burada atipik lupus hastalarıyla ilgili tecrübeleri arttırmak amacıyla 3 nadir SLE vakası sunulmuştur. Atipik seyirli 3 SLE vakası,
klinik bulguları ve laboratuvar değerleri ile retrospektif olarak incelendi.
Olgu: 1. Olgu 24 yaşında kadın, bulantı kusma, ödem sonrası, kreatinin
2.0 mg/dl, 6.2 g/gün proteinürisinin görülmesiyle yatırıldı. Hastada C3-4
düşüklüğü, ANA pozitifliği saptandı. Böbrek biyopsisinde; ışık mikroskobunda segmental fibrinoid nekroz, global-segmental glomerüloskleroz,
sellüler fibrosellüler kresent görüldü, immunfloresan incelemedeyse immün depolanma saptanmadı. Biyopsi, pauci-immün nekrotizan kresen-
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tik glomerülonefrit olarak raporlandı. Hastaya SLE tanısıyla beş gün 500
mg/g metilprednizolon verilip 48 mg/günden idameye geçildi, 200 mg/g
plaquenil, 500 mg siklofosfamid verildi, 6.kür siklofosfamid sonrası, mikofenolik asite (2x1 gr) geçildi. Sekizinci ayda hastanın komplemanları
yükseldi, böbrek fonksiyonları normalleşti, proteinürisi geriledi. 2. Olgu 77
yaşında kadın ,ateş, öksürük, dispne şikayetleriyle yatırıldı . Kronik böbrek hastalığıyla takipli, üç aydır hemodiyalize alınan hastanın sağda plevral
effüzyonu, akut faz yüksekliği, ateşi, oksijen ihtiyacı mevcuttu. Antibiyoterapisi başlandı. Kültürlerinde üreme olmadı, ateş yanıtı alınamadı. Anemisi
transfüzyona rağmen derinleşti. Anti-dsDNA, ANA, anti-kardiyolipin Ig M
pozitifliği, hemolitik anemisi saptanan hastaya SLE tanısı konuldu. Plevral,
perikardiyal efüzyonları, böbrek yetmezliği SLE’ye sekonder düşünüldü.
Prednol 60 mg/g başlanmasıyla oksijen ihtiyacı 5 günde kayboldu, akut faz
reaktanları geriledi. Ancak anemisi gerilemeyince rituximab 2 doz 375 mg/
m2 verildi. Hemodiyaliz ihtiyacı devam eden hastanın kliniği, laboratuvarı
stabil izlenmektedir. 3. Olgu 47 yaşında erkek, portal ven trombozuna bağlı
asit, son dönem böbrek yetmezliğiyle yatırıldı. Tip 2 diyabet, hipertansiyon,
kalp yetmezliği, koroner-periferik arter hastalığıyla takipli hastanın tromboz
ve nefrotik sendroma yönelik tetkiklerinde anti ds-DNA, ANA, coombs, antifosfolipit antikor pozitifliği saptandı. Hastaya SLE+ antifosfolipit antikor
sendromu(AFAS) tanısı konuldu.
Sonuç: SLE zemininde ANCA negatif pauci immun glomerulonefrit nadirdir,
literatürde olgu sunumları vardır, bunlarda da vakamızdaki gibi siklofosfamid ve yüksek doz steroidle iyi yanıtlar alınmıştır. Geç başlangıçlı SLE ‘de
dermatolojik semptomlar az, serozit ve sitopeni daha sıktır. Akut fazı yüksek, açıklanamayan plöriti, seroziti, nefropatisi olan yaşlılarda SLE düşünülmelidir. SLE’lerin %35’inde AFAS bulunmaktadır. Erkeklerdeyse, AFAS çok
nadirdir. Bu ilişki SLE’lilerde primer AFAS’a göre belirgindir. Atipik yerleşimli trombozları olan erkek hastada SLE akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: pauci-immune glomerülonefrit, portal ven trombüsü,
serozit

3.olgu abdominal asit
portal ven trombüsü

plevral mayi

2.olgu plevral mayi
plevral mayi , tedavi sonrası

3.olgu PVT , abdominal MR görüntüsü

2.olgu plevral mayi , tedavi sonrası
asit

81

POSTER BİLDİRİLER

3.2 mg/dl, GFR 20 ml/dk, BUN 38 mg/dl, D-dimer 593 ng/ml olarak sonuçlanmış. Görüntülemelerde pulmoner emboli saptanmış. Kalp damar cerrahi
önerisiyle rivaroksaban kesilip, enoksaparin sodyum başlanmış. 24 saatlik
idrar proteini 5.4 grama, serum kreatinini 1.5 mg/dl’ye gerilemiş, GFR 50
ml/dk’ya yükselmiş. ABY hemodiyaliz ihtiyacı gelişmeden gerilemiş. Düşük
molekül ağırlıklı heparinle taburcu edilmiş. Morbidite, mortalite açısından
yüksek riskli hasta uygun medikal tedaviyle klinik ve renal açıdan stabil hale
getirilmiştir.
Sonuç: Trombüs, NS’nin komplikasyonlarından olup, olguların %1040’ında görülür. Vena kava inferior, pulmoner, renal, periferik venleri bazen
arterleri tutarak tromboemboliye neden olur. Özellikle membranöz nefropatili, >10 g/gün proteinürisi, <2 g/dl serum albümini olanlarda venöz
tromboemboli riski yüksektir. NS’li her hastanın tromboz açısından risk
altında olduğu, ilk prezentasyon şeklinin tromboembolik olaylar olabileceği
unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Nefrotik Sendrom, Renal Ven Trombozu, Pulmoner
Emboli

labaratuvar değerleri

PS-60
İlk Prezentasyonu Ağır Tromboz ile Komplike Uygun Tedavi Yaklaşım
ile Klinik ve Renal Sağaltım Sağlanan Nefrotik Sendromlu Olgu
Sunumu
Almıla Üyük1, Belda Dursun2, Murat Yaşar Taş2, Furkan Ufuk3,
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Giriş: Membranöz glomerulonefrit erişkinlerde nefrotik sendromun (NS)
en sık sebebidir. NS’li hastalar tromboembolik komplikasyonlar açısından
risk altında oldukları gibi NS’nin ilk prezentasyonu tromboemboliyle olabilmektedir. İlk prezentasyonu ağır tromboz ile komplike, takibinde pulmoner
emboli gelişen nefrotik sendrom olgusu sunulmuştur.
Olgu: 59 yaşında erkek hasta 1 aydır yan ağrısı, idrar yapmada güçlük,
bacaklarda giderek artan şişlik yakınmasıyla dış merkeze başvurmuş. Hematüri, proteinüri, hiperlipidemi, abdomen bilgisayarlı tomografide (BT)
vena kava inferior trombozu saptanmış. Asetilsalisilik asit başlanmış. İleri
tetkik, tedavi amacıyla tarafımıza yönlendirilen olgunun özgeçmişinde diyabet, hipertansiyon, kardiyak öykü saptanmamış. 35 paket yılı sigara, 1 ay
önce hematüri öyküsü, nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı saptanmış.
Fizik bakıda kan basıncı 140/80 mm/Hg, nabız 72/dakika ölçülmüş, pretibial
ödem ++/++ saptanmış. Diğer dâhili sistem muayeneleri olağan bulunmuş.
Tetkiklerinde serum kreatinin 0.79 mg/dl, GFR 99 ml/dk, BUN 25 mg/dl,
LDL 246 mg/dl, trigliserid 203 mg/dl, albumin 1.8 g/dl, hemogram olağan,
24 saatlik idrar proteini 12 gram, mikroskobik hematüri saptanmış. Abdomen BT’de femoral, renal ven, vena kava inferiorda tromboz saptanmış.
Ağır tromboz tablosundaki olguya varfarin sodyum başlanmış. Ara verilmesi kalp damar cerrahisi tarafından yüksek riskli bulunduğundan renal
biyopsi yapılamamış. İmmünolojik markerlar, tümör markerları normal,
fosfolipaz A2 reseptör antikoru pozitif sonuçlanınca idiyopatik membranöz
glomerulonefrit olarak değerlendirilmiş. 3 gün pulse steroid, idame oral
steroid tedavisine erken dönemde yanıt alınamaması nedeniyle siklosporin
eklenmiş. Oral antikoagulanla taburcu edilmiş ancak doz ayarlanamaması
üzerine kalp damar cerrahi rivaroksabana geçmiş. Yeni nesil antikoagulan
tedavisi altındayken akut böbrek yetmezliği (ABY) gelişmiş. Serum kreatinin
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PS-61
Renal Transplantlı Hastalarda D Vitamini Düzeyinin Rejeksiyonlar ve
Allograft Fonksiyonu Üzerine Etkisi
Semih Büyükdemirci1, Ebru Gök Oğuz2, Hatice Şahin2, Çağdaş
Küçükerdoğan1, Mehmet Akif Eksin1, Tamer Selen2, Kadir Gökhan
Atılgan2, Gülay Ulusal Okyay2, Fatma Ayerden Ebinç2, Mehmet Deniz
Aylı2,
1
T.c. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Sağlık
Uygulama Ve Araştırma Merkezi İç Hastalıkları Kliniği
2
T.c. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Sağlık
Uygulama Ve Araştırma Merkezi Nefroloji Kliniği
Giriş: Renal transplantasyon son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY)
en üstün tedavi yöntemidir. Nakil böbrek fonksiyon bozukluğunun birçok
nedeni olup başlıca sebepleri rejeksiyonlar ve kronik allograft nefropatidir
(KAN)(1). Biz bu çalışmayla renal transplant hastalarında vitamin D düzeylerinin rejeksiyonlar, KAN ve greft survinde etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamız transplantasyon polikliniğimizde 1 Ocak 2013-31
Temmuz 2018 yılları arasında renal biyopsi yapılmış 52 hasta alınarak retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgu: Hastaların ortalama yaşı 41(±11,9) olup 38’i erkek, 14’ü kadındı.
Hastaların çoğunluğu(38 hasta) MMF+CNI+steroid almaktaydı. Transplant
öncesi primer etyolojiler 25’inde HT(%48,1), 15’inde DM(%28,8), 7’sinde glomerulonefrit(%13,5), 3’ünde postrenal ABY(%5,8), 2’sinde bilinmemektedir(%3,8). 25 hastada rejeksiyon saptanmıştır. Rejeksiyonların
6’sı(%11,5) akut hücresel rejeksiyon, 10’u(%19,2) akut humoral rejeksiyon, 9’u(%17,3) kronik humoral rejeksiyondur. Hastaların 19’da(%36,5)
kronik allograft nefropati, 3’nde(%5,8) kalsinörin toksisitesi, 4’nde(%7,7)
BK nefropatisi, 1’nde(%1,9) tekrarlayan nefrit bulunmuştur. Renal biyopsi
anında ortalama vitamin D değeri 12,3 ng/ml’dir(±6,2). Hastalar renal biyopsi anında vitamin D düzeyi 15 ng/ml’ye göre iki gruba ayrıldı (tablo 1);
38 hasta 15’ten düşük, 14 hasta ise yüksek olan gruba dahil edildi. Düşük
olan grupta erkek cinsiyet daha sık bulundu(p=0,035). İki grup arasında
rejeksiyon, KAN ve SDBY sıklığı açısından anlamlı fark bulunmadı(p=0,355,
p=0,534, p=0,80)(tablo 1-2). Hastalar rejeksiyon olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrıldığında 27 hasta rejeksiyon olmayan, 25 hasta ise
rejeksiyon olan grupta yer almıştır(tablo3). Rejeksiyon erkek hastalarda
daha sık izlendi(p=0,020). Sonlanım noktası olarak SDBY sıktı(p=0,046).
Rejeksiyon olan grupta albümin daha düşüktü(p=0,001), biyopsi anındaki ve güncel kreatinin daha yüksekti(p=0,016, p=0,010). Güncel GFR rejeksiyon olan grupta daha düşüktü(p=0,013). Biyopsi anındaki 24 saatlik
proteinüri miktarı rejeksiyon olan grupta daha yüksekti(p=0,050). İki grup
arasında renal biyopsi anında vitamin D düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı(p=0,208). Hastalar KAN olan ve olmayan şeklinde iki gruba
ayrıldığında KAN olan grupta albümin daha yüksekti(p=0,024). KAN olan
grupta kreatinin daha düşük, GFR daha yüksekti(p=0,004, p=0,038)(tablo4). İki grup arasında renal biyopsi anında vitamin D düzeyleri açısından

Tablo 1
Hasta sayısı, n
Yaş (yıl, ss)
Cinsiyet (erkek, n, %)
DM varlığı (n, %)
HT varlığı (n, %)
Diyaliz tipi
HD (n, %)
PD (n, %)
Preemptif (n, %)
Rejeksiyon (n, %)
KAN (n, %)
Son Durum
Şu an SDBY olan (n, %)
Şu an KBH olan
Diyaliz süresi (yıl, ss)
Hgb (g/dL)
Glukoz (mg/dL, ss)
Kalsiyum (mg/dl)
Fosfor (mg/dl)
Parathormon(pg/ml), ortanca
(IQR)
Albümin (g/dL, ss)
Ürik asit (mg/dL)
Üre (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL, ss)
Kreatinin güncel (mg/dL, ss)
GFR (mL/min/1.73m²)
GFR güncel (mL/min/1.73m²)
Proteinüri (g/gün, ss)

vit d?15 ng/ml
38
41±12,0
31 (%81,6)
13 (%34,2)
19 (%50)

vit d>15 ng/ml
14
40±11,9
7 (%50)
2 (%14,3)
6 (%42,9)

31 (%86,1)
5 (%13,9)
2 (%5,3)
20 (%52,6)
15 (%39,5)

12 (%92,3)
1 (%7,7)
1 (%7,1)
5 (%35,7)
4 (%28,6)

10 (%27)
27 (%73)
5,6±3,7
10,7±2,4
98±33,9
8,7±0,80
4,5±1,86
370 (131-502)

7 (%58,3)
5 (%41,7)
5,9±4,5
11,5±2,0
106±60,7
8,9±0,99
4,8±1,84
148 (108-258)

3,7±0,6
7,7±1,5
77±38,6
2,21±1,22
3,66±2,36
41±19,7
27±15,4
2,5±3,1

4,0±0,4
7,1±1,8
68±35,3
2,08±0,61
3,72±2,10
38±18,3
31±28,1
1,0±0,9

p
0,856
0,035
0,300
0,759
1,00
1,00
0,355
0,534
0,80
0,839
0,266
0,433
0,400
0,657
0,031
0,063
0,276
0,416
0,702
0,926
0,609
0,635
0,261

Biyopsi Anında Hastaların Vit D Düzeyine Göre Demografik ve Laboratuvar Bulguları
Tablo 2

Hasta sayısı, n
Yaş (yıl, ss)
Cinsiyet (erkek, n, %)
DM varlığı (n, %)
HT varlığı (n, %)
Diyaliz tipi
HD (n, %)
PD (n, %)
Preemptif (n, %)
Diyaliz süresi (yıl, ss)
Şu an SDBY olan (n, %)
Hgb (g/dL)
Glukoz (mg/dL, ss)
Albümin (g/dL, ss)
Ürik asit (mg/dL)
Üre (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL, ss)
Kreatinin güncel (mg/dL, ss)
GFR (mL/min/1.73m²)
GFR güncel (mL/min/1.73m²)
Kolesterol (mg/dL)
Trigliserid (mg/dL)
CRP (mg/dL)
Vitamin D (ng/ml)
Kalsiyum (mg/dl)
Fosfor (mg/dl)
Parathormon (ng/l), ortanca (IQR)
Proteinüri (g/gün, ss)

Rejeksiyon yok
27
42±10,9
16 (%59,3)
7 (%25,9)
13 (%48)

Rejeksiyon var
25
39±12,9
22 (%88,0)
8 (%32,0)
12 (%48)

23 (%92)
2 (%8)
2 (%7,4)
4,8±3,2
5 (%20,8)
11,5±2,2
95±37,7
4,0±0,5
7,3±1,6
75±39,3
1,78±0,44
2,89±1,65
45±19,3
34±21,9
177±37,2
180±103,4
23±43,2
13±6,6
8,8±0,79
3,9±1,51
171 (127-353)
1,5±2,1

20 (%83,3)
4 (%16,7)
1 (%4)
6,6±4,4
12 (%48)
10,4±2,3
107±46,7
3,5±0,6
7,7±1,6
74±36,5
2,59±1,40
4,54±2,56
36±18,3
21±13,2
181±49,8
196±104,1
20±24,9
11±5,7
8,7±0,92
5,3±1,96
148 (109-314)
2,7±3,2

p
0,316
0,020
0,629
0,991
0,417
1,00
0,201
0,046
0,095
0,399
0,001
0,364
0,894
0,016
0,010
0,102
0,013
0,810
0,379
0,035
0,208
0,562
0,009
0,701
0,050

Böbrek Biyopsi Sonucu Rejeksiyon Olan Hastaların Biyopsi Anındaki Demografik
ve Laboratuvar Özelliklerinin Non-Rejeksiyon Olan Grup ile Karşılaştırılması

Tablo 3
KAN yok

KAN var

Hasta sayısı, n

33

19

Yaş (yıl, ss)

41±13,5

40±8,9

0,877

Cinsiyet (erkek, n, %)

26 (%78,8)

12 (%63,2)

0,221

DM varlığı (n, %)

10 (%30,3)

5 (%26,3)

0,760

HT varlığı (n, %)

17 (%51,5)

8 (%42,1)

0,574

HD (n, %)

25 (%80,6)

18 (%100)

PD (n, %)

6 (%19,4)

0 (%0)

Preemptif (n, %)

2 (%6,1)

1 (%5,3)

1,00

Diyaliz süresi (yıl, ss)

6,2±4,2

4,8±3,2

0,219

Şu an SDBY olan (n, %)

13 (%43,3)

4 (%21,1)

0,110

Hgb (g/dL)

10,7±2,4

11,3±2,2

0,350

Glukoz (mg/dL, ss)

101±42,1

99±43,6

0,917

Albümin (g/dL, ss)

3,6±0,6

4,0±0,5

0,024

Ürik asit (mg/dL)

7,6±1,7

7,2±1,4

0,340

Üre (mg/dL)

79±37,8

67±37,1

0,275

Kreatinin (mg/dL, ss)

2,45±1,25

1,69±0,42

0,004

Kreatinin güncel (mg/dL, ss)

3,91±2,57

3,27±1,61

0,690

36±18,6

48±18,4

0,038

Diyaliz tipi

GFR (mL/min/1.73m²)

p

0,073

GFR güncel (mL/min/1.73m²)

29±22,2

26±13,5

0,683

Kolesterol (mg/dL)

179±45,1

180±42,5

0,951

Trigliserid (mg/dL)

200±100,5

166±106,1

0,071

CRP (mg/dL)

22±29,5

23±44,4

0,093

Vitamin D (ng/ml)

14±6,5

11±5,6

0,300

Kalsiyum (mg/dl)

8,7±0,84

8,8±0,90

0,853

Fosfor (mg/dl)

4,9±2,05

4,0±1,25

0,084

Parathormon (ng/l), ortanca (IQR) 171 (109-316)

147 (119-312)

0,754

Proteinüri (g/gün, ss)

1,4±2,1

0,153

2,4±3,0
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anlamlı farklılık saptanmadı(p=0,300).
Sonuç: Vitamin D’yle yapılan çalışmalar, vitamin D’nin kemik ve mineral
dışındaki etkilerini göstermiştir(2). Vitamin D’nin anti-inflamatuar etkisi ile
rejeksiyonla ilişkili olabileceğini, anti-fibrotik etkiyle de KAN’de etkili olabileceğini düşündük. Ancak çalışmamızdaki mevcut verilerle, vitamin D’nin
rejeksiyon, KAN ve SDBY’le ilişkisini kuramadık. Bu durum çalışmamızdaki
hasta sayısının az olmasıyla ilişkili olabilir. Daha çok hasta sayısıyla çalışmamız tekrarlanması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, vitamin D, rejeksiyon, kronik
allograft nefropati

Böbrek Biyopsi Sonucu Kronik Allograft Nefropati (KAN) Olan Hastaların Biyopsi
Anındaki Demografik ve Laboratuvar Özelliklerinin Non-KAN Olan Grup ile Karşılaştırılması

PS-62
Böbrek Transplantasyonlu Hastada Anakinra Kullanımı Sonrası
Hücresel Rejeksiyon: Tesadüf mü Yoksa Neden mi?
Nisa Akın Yetkin1, Hacı Hasan Yeter1, Emre Yaşar1, Turgay Selim
Arınsoy1,
1
Gazi Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Anakinra, otoinflamatuar hastalıklarda anti-inflamatuar etkili biyolojik ajan olup kolşisin tedavisine yanıtsız veya kolşisine intoleransı olan
FMF hastalarında kullanılmaktadır. Renal transplantasyon hastalarında
FMF’in kontrol altına alınması allogreft yaşam süresi için önemlidir. Bu
yazıda Anakinra’nın böbrek nakilli hastalarda güvenli kullanımını bildiren
literatürün aksine FMF amiloidozisine sekonder gelişen SDBY’ye bağlı renal
transplantasyonlu hastada Anakinra kullanımı sonrası gelişen akut T hücreli
rejeksiyon olgusu sunulacaktır.
Olgu: 49 yaşında kadın hasta, 21 yaşında FMF’e ikincil AA tipi amiloidozis
tanısı almış olup on yıl boyunca KBH tanısı ile izlenmiş. Otuz yaşında P/D
başlanan hastaya iki yıl sonra canlıdan renal transplantasyon yapılmış. Nakil sonrası hiperakut rejeksiyon ile allogreft nekrektomi yapılmış. Rejeksiyon sonrası 7 yıl P/D devam eden hastaya merkezimizde kadavradan renal
transplantasyon yapıldı. Nakil sonrası on yıllık takibinde serum kreatinin
seviyeleri 0,6-0.8 mg/dl arasında seyreden hastaya FMF atakları içinAnaki
nrabaşlandı;Ataklarıazalıp takibinin 8. ayından itibaren serum kreatinin seviyelerinde yükselme başladı(Şekil 1).Hastanın kreatinin yüksekliği Anakinra tedavisinin başlangıç dönemi ile uyumlu olduğu için Anakinra tedavisi
kesildi,.Kreatinin yüksekliğinin diğer olası nedenleri ekarte edilip allogreft
biyopsisi yapıldı;akut T hücre aracılı rejeksiyon BANFF tip2A olarak raporlandı.Pulse steroid ve ATG tedavisi verilip prednizon 60 mg/gün ile taburcu
edildi. Hastanın takiplerinde serum kreatin seviyeleri 1,04 mg/dl’ye geriledi.
Sonuç: Literatürde Anakinra kullanımı ile ortaya çıkan rejeksiyon süreci
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yoktur. Ancak hastanın on yıldır stabil seyreden allogreft fonksiyonunun
Anakinra kullanımıyla bozulması ve selülerrejeksiyon gelişimi için geç bir
dönem olması nedeniyle Anakinra ile ilgili kuşkular oluşmaktadır. Olası iki
mekanizma öne sürülebilir. Birisi “anti drugantibody” olarak adlandırılan
biyolojik ajanlara karşı gelişen antikorların T hücre aracılı rejeksiyonutetiklemiş olabileceğidir. Bu antikorlar biyolojik ajanlara yanıtsızlık ve biyolojik
ajanlarla ilişkili hipersensitiviteden sorumludur. Literatürde Anakinra’ya
karşı gelişen antikorlar tanımlanmıştır. Anakinra gibi ajanlar özellikle T hücre bağımlı antikor oluşumunu baskılarlar. Bu ajana karşı gelişen ADA da T
hücrelerin aktivasyonuna neden olarak rejeksiyonu tetiklemiş olabilir. Diğer
mekanizma ise hapten ile tetiklenmiş rejeksiyon sürecidir. Haptenler proteine bağlandığında antijenik yapı kazanan moleküllerdir. Bazı ilaçlar hapten
vazifesi görmektedir. Sorumlu tutulan immunogenetik faktörler deolup HLA
DR4 ve DR2 alelleridir. Hastamızın doku gruplarından birisi HLADR4 aleli
olması nedeni ile hapten ilişkili reaksiyonlara açık olabilir. Sonuç olarak,
Anakinra böbrek transplantasyonlu hastalarda güvenle kullanılabilecek bir
ajan olsa da allogreft fonksiyon bozukluklarında akılda tutulması gereken
bir ajandır.
Anahtar Kelimeler: anakinra, renal transplantasyon, renal rejeksiyon,FMF
Şekil1

Hastanın Anakinra kullanımı öncesi kreatin seviyesi 0,62 mg/dl iken Anakinra
kullanımı sonrası ılımlı ancak kararlı serum kreatinin yükselmesi

PS-63
Silikozis ve ANCA İlişkili Vaskülit Birlikteliği
Pınar Erel1, Burcu Kaya1, Murat Tuğcu1, İshak Çetin Özener1,
1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Silika maruziyeti bir çok otoimmün hastalıkla (sistemik lupus eritematosus, sistemik skleroz ve ANCA ilişkili vaskülit gibi) ilişkili bulunmuştur.
Literatürde silikozis hastalarında artmış ANCA ilişkili vaskülit riski olduğu
vurgulanmıştır. Japonya’da epidemiyolojik olarak, silikozis hastalarında
ANCA ilişkili vaskülitin komplikasyonlarına dikkat çekilmiştir.
Olgu: Bilinen tip 2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon öyküsü olan hasta
kot taşlayıcısı olarak çalışıyormuş. Daha önce dispne ve öksürük nedeniyle
yapılan incelemelerinde silikozis tanısı alan hasta halsizlik ve bulantı yakınması ile başvuruyor. Hastanın yapılan fizik muayenesinde TA: 145/100
mmHg, nabız: 96/dk ve her iki akciğer alanlarında tek tük kaba ralleri mevut.
Yapılan tetkiklerinde serum BUN: 80 mg/dl, kreatinin: 4.4 mg/dl, albümin:
3.0 gr/dl, idrar analizinde (+++) protein ve (+++) Hb görüldü. İdrar sedimentinde dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri vardı. ANA, hepatit
serolojisi ve anti-HIV negatif bulundu; C3 ve C4 düzeyleri normaldi. Hastada pANCA (+++) ve c ANCA (-) bulundu. Yapılan renal biyopsi sonucu 22
glomerülün 2’sinde global skleroz, 3’ünde hücresel yarım ay oluşumu ve
bir glomerülde hyalen trombüs görüldü. İmmünfloresan incelemede özellik saptanmadı ve hastaya “pauci-immun” kresentik glomerulonefrit tanısı
kondu. Mevcut bulgularla hasta Mikroskopik Polianjiitis tanısı aldı. Hastaya
indüksiyon tedavisi olarak pulse metilprednizolon(MP) 3 kez 750 mg/gün
ve ardından oral MP tedavisi verildi. Ek olarak aylık 750 mg siklosfosfamid
(toplam 6 ay) verildi. Tedavi ile serum kreatinin düzeyleri 1.4 mg/dl’ye kadar
düştü ve izlemlerinde bu düzeylerde devam etti. Prednizolon 5 mg/gün ve
azatiyopürin 100 mg/gün ile idameye geçildi.
Sonuç: Genelde silika maruziyeti ile vaskülitin ortaya çıkması arasında belirgin bir süre geçtiği rapor edilmektedir. Silikanın sistemik otoimmüniteyi
aktive ederek vaskülit gelişimine yatkınlık oluşturduğu düşünülmektedir.
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Literatürle uyumlu olarak hastamızda önce silika maruziyeti olmuş, ardından silikozis gelişmiş ve yıllar sonra ANCA ilişkili vaskülit ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak silika maruziyeti ve/veya silikozisi olanlarda uzun dönemde
ANCA ilişkili vaskülit gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mikroskopik polianjitis, silikozis, vaskülit
PS-64
Atipik Hemolitik Üremik Sendroma Bağlı Sistolik Kalp Yetmezliği
Gelişen Hastada Eculizumab Tedavisi
Hamad Dheir1, Necattin Fırat2, Ahmed Bilal Genç3, Selçuk Yaylacı3, Tuğba
Hacıbekiroğlu4, Savaş Sipahi1,
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Nefroloji Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Genel Cerrahi
Bölümü
3
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı
4
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Hematoloji Bilim
Dalı
Giriş: Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS) hemolitik anemi, trombositopeni ve böbrek yetersizliği ile seyreden ölümcül bir klinik durumdur.
aHÜS’a bağlı sistolik kalp disfonksiyonu nadir olarak bildirilmiş. Tedavi
yaklaşımı olarak plazmaferez ile birlikte eculizumab tedavisi kardiyak disfonksiyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir. Eculizumab tedavisine cevap veren
aHÜSe bağlı gelişen kalp yetmezliği olan hastamızı bildirmekteyiz.
Olgu: 35 yaşında bayan hasta; gebeliğin 36.haftasında derin anemi ve LDH
yüksekliği nedeniyle hastanemize başvurmuş. Bakılan tetkiklerinde: Hb:6
gr/dl, Htc: %28.2, WBC:13.3 K/uL, PLT:78.7 K/uL, LDH:1395 U/L, üre:90
mg/dl, kreatinin:3.4 mg/dl, T. Bilirubin:2.8 mg/dl, D.Bilirubin:0.35 mg/
dl, Direkt Coombs: negatif, İndirekt Coombs: negatif, Fibrinojen: normal,
Periferik yayma: her sahada 5-6 şistozit ve trombosit sayısı belirgin azaldığı saptanmış. Gönderilen ADAMTS13 aktivitesi %10 üzerinde idi. Hastanın ciddi nefes darlığı nedeniyle çekilen ekokardiografi (EKO) sonucunda
EF:%30, kalp kapakları normal olarak değerlendirilmiş. Hastaya eş zamanlı
akut hemodiyaliz ve plazmaferez tedavisi başlandı. Plazmaferez tedavisinin
7.gününde hastanın klinik ve laboratuar tablolarında iyileşme olmadığı gözlemlenmesi üzerine Eclizumab tedavisi planlandı. İlk 4 hafta haftalık daha
sonra iki haftada bir eculizumab tedavisi uygulandı. Eculizumab tedavisinin
5.hafta bitiminde bakılan kontrol EKO’da; EF:%55’e yükselmiş saptandı.
Hemodiyaliz gereksinimi kalmayan hastanın eculizumab tedavisinin 8.dozunda kontrol serum kreatinin 1.2 mg/dl idi ve hematolojik parametreleri
tamamen düzelmişti
Sonuç: Literatürde aHÜS’e bağlı konjestif kalp yetersizliği vaka bildirimi
şeklinde nadir bildirilmektedir. Plazmafereze yanıt vermeyen ve kardiyak
disfonksiyonu gibi hayatı tehdit eden aHÜS durumlarında eculizumab tedavisi hayat kurtarıcıdır.
Anahtar Kelimeler: Atipik hemolitik sendrom, Eculizumab, Kalp yetmezliği
PS-65
Genital Sistem Tüberkülozu Bulguları İle Tanı Alan Miliyer Tüberküloz
Vakası
Asil Demirezen1, Hacı Hasan Yeter2, Zeynep Ural2, Ömer Faruk Akçay2,
Mehmet Zeki Taner3, Ülver Boztepe Derici2,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı, Nefroloji
Bilim Dalı Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Dalı Ankara
Giriş: Miliyer tüberküloz; tüberküloz basilinin hematojen yayılmasıyla oluşan tablodur. Klinik genellikle değişkendir. Herhangi bir organ, çoklu sistem
tutulumu tanıyı daha zorlaştırabilmektedir. Mortalitenin yüksekliği, miliyer
tüberkülozdan kuşkulanıldığında hızla tanı konarak tedavinin kısa sürede
başlanmasını gerektirmektedir. Burada rutin hemodiyalize giren, yedi aydır
vajinal kanaması, aralıklı ateşi olan miliyer tüberküloz vakası sunulmaktadır.

Şekil 1a

Axiller lenf nodunda nekrotizan granulom
Şekil 1b

Axiller lenf nodunda ARB pozitif basil

Şekil 1c 1d

Sol tuba uterinada granulomlar Sağ tuba uterina
Şekil 1e
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Olgu: 47 yaşında kadın 7 aydır olan vajinal kanama ve 3 aydır olan ateş,
öksürük, balgam şikayetleriyle 9 Kasım 2018’de başvurdu. Hastanın kanamasının yaklaşık 500 cc olduğu, 3 aydır aralıklı ateş, öksürük ve iştahsızlığının olduğu öğrenildi. Eşlik eden karın ağrısı, bulantısı olan hastanın bu
dönemde 4 kg kilo kaybı vardı. Bir yıl önce kreatinin yüksekliği nedeniyle
yapılan böbrek biyopsisi sonrası kronik tübülointerstisiyel nefrit tanısı alan
hasta haftada 3 gün hemodiyalize alınmaktaymış. Hastanın sigara öyküsü
olmayıp kardeşinde tüberküloz öyküsü mevcuttu. Muayenesinde ateş 37,5
°C, nabız 120/dk, solunum sayısı 26/dk, kan basıncı 100/60 mmHg olup
akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. Hastanın karaciğer enzimleri ve akut
faz reaktanlarında yükseklik, anemi saptandı. (Tablo 1) Kanaması devam
eden hasta Kadın Hastalıkları Doğum bölümünce değerlendirildi. Endometrium kalınlığı 5 mm, kavitede koleksiyon saptanan hastaya kanama kontrolü
için total abdominal histerektomi bilateral salpingo-ooferektomi (TAH-BSO)
yapıldı. Hastanın pnömoni bulguları nedeniyle başlanan antibiyoterapisine
devam edildi. Takibinde ateşi devam eden hastada etyoloji için torako-abdomino-pelvik tomografi yapıldı. Tomografide aksilla, toraks, abdomende
konglomere lenfadenopatiler saptandı. Aksilladaki lenf noduna biyopsi yapılan hastanın kardeşindeki tüberküloz öyküsü nedeniyle ARB boyaması
da yapıldı. ARB boyamada bol miktarda basil ve TAH-BSO materyalinde
tüberküloz salpenjiti saptanınca tüberküloz tedavisi başlandı (Şekil 1). Operasyondan beş gün sonra iki kez tonik-klonik nöbet geçiren hastanın çekilen
beyin tomografisinde patoloji yoktu. EEG’de orta derecede diffüz serebral
disfonksiyon mevcuttu. Karbamazepin başlandı. Takibinde solunum arresti
gelişen beyin MR’ında yaygın ödem ve 1 cm’lik transtentorial herniasyon
saptanan hastaya beyin ölümü tanısı konuldu. Postoperatif onuncu günde
hasta ex oldu.
Sonuç: İmmunsupresiflerin yaygın kullanımı, HIV olgularının artışı miliyer
tüberküloz epidemiyolojisini değiştirmiştir. Miliyer tüberküloz vakaları genellikle ateş, halsizlik, kilo kaybı gibi şikayetlerle başvururken vakamızda olduğu gibi tutulan organla ilişkili tabloyla da başvurabilir. Literatürde vajinal
kanaması olan yaklaşık 17 ürogenital tüberküloz vakası mevcuttur, bunların
bir tanesi miliyer tüberküloz olarak değerlendirilmiştir. Miliyer tüberkülozu
öncelikle düşündürmeyen bu vakalarda, nedeni bilinmeyen ateşi olanlarda
ayırıcı tanıda miliyer tüberküloz mutlaka olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Genital, Miliyer, Tüberküloz

Granulomda CD68 + histiositler
Tablo 1

Laboratuvar Bulguları

PS-66
POSTPARTUM ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TEDAVİSİNDE
BİRİNCİ SEÇENEK TEDAVİSİ: PLAZMAFEREZ
Hamad Dheir1, Ahmed Bilal Genç2, Selçuk Yaylacı2, Cenk Sunu3, Necattin
Fırat4, Savaş Sipahi1,
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Nefroloji Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı
3
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Hematoloji Bölümü
4
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Genel Cerrahi
Bölümü
Giriş: Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS) hemolitik anemi, trombositopeni ve böbrek yetersizliği ile seyreden ölümcül bir klinik durumdur.
Doğum sonrası aHÜS nadir olarak gelişebilir. Mikroanjiopatik anemi, trombositopeni ve böbrek disfonksiyonu gelişen ve aHÜS tanısı konan hastaya
acil plazmaferez tedavisi sonrası sonuçları bildirmekteyiz.
Olgu: 28 yaşında bayan hasta; gebeliğin 34.haftalık canlı doğum sonrası
ani başlayan derin anemi ve LDH yüksekliği nedeniyle bakılan tetkiklerinde:
Hb:6.6 gr/dl, Htc: %20.6, WBC:17.5 K/uL, PLT: 58K/uL, LDH:4041 U/L,
üre:87 mg/dl, kreatinin:2.2 mg/dl, T. Bilirubin:0,5 mg/dl, D.Bilirubin:0.43
mg/dl, Direkt Coombs: negatif, İndirekt Coombs: negatif, Fibrinojen: normal, Periferik yayma: her sahada >%1 şistozit ve trombosit sayısı belirgin
azaldığı saptanmış. Gönderilen ADAMTS13 aktivitesi %10 üzerinde idi.
Hastaya taze donmuş plazma ile plazmaferez tedavisi başlandı. Plazmaferez
işlemin 3üçüncü seansından iitibaren hastanın hemolitik anemi ve trombositopeni ve LDH yüksekliğinde belirgin düzleme kaydedilmeye başlandı.
Beşinci seans plazmaferez sonrası gün aşırı olarak devam edildi. Toplam
10 seans plazmaferez tedavisi uygulanan hasta 5 gün boyunca trombosit
sayısı 150 K/uL üzerinde kalması ve hemoliz bulgusu olmadığı için plazmaferez işlemi sonlandırıldı. İzleminde böbrek fonksiyonlarında tam iyilşeme
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kaydedilerek hasta taburcu edildi.
Sonuç: Postpartum aHÜS durumu nadir görülmektedir. Doğum sonrası
gelişen trombotik mikroanjiopati ve böbrek yetersizliği durumlarında atipik
hemolitik sendrom akla gelmelidir. Bu durumun temel tedavisi olan plazmaferez hayat kurtarıcıdır.
Anahtar Kelimeler: Atipik hemolitik sendrom, plazmaferez, postpartum
PS-67
Renal Transplantlı Hastada Tüberkuloz Enfeksiyonuna Bağlı Terminal
İleit
Hamad Dheir1, Necattin Fırat2, Ahmed Bilal Genç3, Selçuk Yaylacı3,
Mukaddes Tozlu4, Savaş Sipahi1,
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Nefroloji Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Genel Cerrahi
Bölümü
3
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı
4
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Gastroenteroloji
Bilim Dalı
Giriş: Renal transplant hastaları ömür boyu immunsupresif ilaç kullanmak
zorunda olduklarından pek çok fırsatçı ve/veta latent enfeksiyon ile karşılaşabilirler. Tüberküloz özellikle ülkemiz için bu enfeksiyonlardan en önemlilerindendir. Karın ağrısı ve nedeni açıklanamayan ateş yüksekliği şikayetleri
ile kliniğimize başvuran hastada terminal ileumda tüberkuloz enfeksiyonu
saptadık. Bu tecrübemizi bildirmek istedik.
Olgu: 31 Yaşında kadın hasta; 1.5 yıl önce abisinden canlı böbrek nakli
gerçekleştirilmiş. Posttransplanttan 12.inci ayında şiddetli karın ağrısı, ateş
yüksekliği nedeniyle hastaneye yatırıldı. Laboratuvar tetkiklerinde inflamatuar göstergelerinde yükseklik saptananhastanın yapılan fizik bakısında
herhangi bir enfeksiyon odağı saptanamadı. Yapılan batın ultrasonografi
sonucunda paraaortik alanda reaktif olmayan multipl lenfadenopatileri saptanması üzerine gastroenteroloji tarafından yapılan kolonoskopide terminal
ileit lehine bulgular saptandı. Alınan biyopsi materyalinde tüberkuloz basilleri saptanması üzerine hastanın kullandığı immünsüpresif ajanların dozları
azaltılıp dörtlü antitüberküloz tedavisi başlandı. Antitüberkuloz tedavisinden
2 hafta sonra hastanın klinik şikayetleri tamamen geriledi. Hastaya 9 aylık
antitüberküloz tedavisi planlayarak taburcu edildi.
Sonuç: Ülkemizde tüberküloz enfeksiyonu hala rastlanmaktadır. Özellikle
immünsüprese renal transplant hastalar için bir risk teşkil etmektedir. Nedeni saptanamayan ateş yüksekliği olan renal transplant hastalar için doku
tüberküloz enfeksiyonu veya tüberküloz lenfadeniti göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, Tüberküloz, Karın ağrısı
PS-68
Böbrek yetmezliği, Hemolitik anemi, Trombositopeni ve
Hipertansiyon beraberliği
Feyza Bora1, Funda Sarı1, Ramazan Çetinkaya1, Fettah Fevzi Ersoy1,
Gültekin Süleymanlar1,
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Antalya
Giriş: Mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA) ve trombositopeni ile ortaya çıkabilen hastalıklar arasında, trombotik trombositopenik purpura (TTP),
Shiga toksin aracılı hemolitik üremik sendrom, ilaca bağlı veya kompleman
aracılı trombotik mikroanjiopati (TMA) vardır. Diğer nedenler arasında preeklemsi/HELLP, şiddetli hipertansiyon, sistemik enfeksiyonlar ve maligniteler, sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün bozukluklar ve organ nakli
sayılabilir. Hipertansif acil durumlar, devam eden belirgin olarak artmış kan
basıncından kaynaklı hedef organ hasarı ile karakterize, genellikle kan basınıcının 180/120 mmHg olduğu akut, hayatı tehdit eden durumlardır.
Olgu: 30 yaş erkek hasta hastanemize gelmeden önce şiddetli baş ağrısı,
bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle dış merkeze başvurmuş. Hastanemizde yapılan tetkiklerle, evre 3 hipertansiyon (180/110 mmHg), hemolitik
anemi ve böbrek yetmezliği tablosuyla yatırıldı. VKI:31, Kreatinin:4,13
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mg/dl (GFR:18,1ml/dk) LDH:710 ü/L, Total bilirubin:1,59mg/dl, Direk
biluribin:0,58mg/dl, Hemoglobin:7,7gr/dl trombosit:78,000 K/mm3, folat:3, retikülosit:3,2, Ürik Asit:10,2, Coombslar:negatif ,Potasyum:2,88
Renin:35,48, Aldosteron:56,9, TSH:2,4 , PTZ-INR: N, ANA:- Tam idrar
analizinde, dansite:1012 protein:++ , 6rbc 11bk geldi. Spot idrarda 1,67
mg/mg proteinürisi mevcuttu. Dışkı yaymasında enterobius vermikülaris
görüldü. Göz dibi değerlendirmesinde hastada evre 4 hipertansif retinopati
tespit edildi. Renal Doppler: grade 1 eko artışı, RAS tespit edilmedi. EKO:
Sol ventrikül hipertrofisi, sol atriumda genişleme ve perikardiyal sıvı tespit edildi. Hastanın periferik yayması MAHA ile uyumlu geldi. ADAMTS-13
aktivitesi gönderildi.5 kez plazma değişimi yapıldı. Hastanın tansiyonları
önce IV daha sonra oral antihipertansiflerle kontrollü bir şekilde düşürüldü.
Kısa etkili kalsiyum kanal blokörü, beta blokör ve aldosteron antagonisti
başlandı. LDH’sı düşmeye trombositleri yükselmeye başladı. ADAMTS-13
aktivitesi normal çıktı. Sigara öyküsü olmayan hastaya tuz ve protein kısıtlı diyet başlandı. Ödemleri geriledi. 2. ayın sonunda kreatinin:2,11 mg/
dl (GFR:40,7 ml/dk) LDH:242 ü/L retikülosit:1,71 hemoglobin:12,9 gr/dl
trombosit:233,000 K/mm3 KB:150/90mmHg’idi. Hastanın kan basıncı, kademeli düşürülmesi planlanarak poliklinik takibinde izlenmektedir.
Sonuç: Kan basıncında orta dereceli yükselmelere ilk tepki arteriyel ve
arteriyolar vazokonstriksiyondur. Bu otoregülatuar süreç hem doku perfüzyonunu sabit bir seviyede tutar ve basınçtaki artışın distal damarlara
iletilmesini önler. Ancak giderek artan şiddetli hipertansiyonda, otoregülasyon bozulur. Otoregülatuar aralığın altındaki aşırı hipotansif yanıt, iskemik
semptomlara yol açabilir. Kronik hipertansiyonun neden olduğu arteriyolar hipertrofi, hipoperfüzyonun normotansif bireylerden daha yüksek kan
basıncında ortaya çıkacağı anlamına gelir. Hipertansiyon tanısının en ciddi
komplikasyonlarla tanı aldığı bir vaka sunumudur.
Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği, Hemolitik anemi, hipertansiyon,
trombositopeni
PS-69
Makroskopik Hematüri ve Akut Böbrek Hasarı
Gökhan Atay1, Kardelen Bilgili Atay2, Mehmet Özkahya1, Sait Şen3, Can
Şahin4,
1
Ege Üniversitesi, Nefroloji, İzmir
2
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları, İzmir
3
Ege Üniversitesi, Patoloji, İzmir
4
Ege Üniversitesi, Radyoloji, İzmir
Giriş: Makroskopik hematürinin eşlik ettiği akut böbrek hasarına yaklaşım
ve farkındalık yaratılması
Olgu: Bilinen sistemik hastalığı olmayan 41 yaşındaki hasta sağ flank bölgede ani başlangıçlı gelişen ağrı ve makroskopik hematüri ile acil servise
başvurdu. Fizik muayenesinde vital bulguları stabildi, batın sağ kadranlarında defans varlığı ve 2(+) periferik ödem mevcuttu; ek patolojik bulgusu yoktu. Yapılan tetkiklerinde üre:59 mg/dl, serum kreatinin:1,8 mg/dl, Na:131
mEq/L, K:4,6 mEq/L, Hb:14,8 g/dl, Lökosit:21500, Trombosit:300000, serum albumin:2,9 g/dl, CRP:20,3 mg/dl olarak saptandı. KCFT’de ılımlı GGT
yüksekliği harici normaldi. TİT: silme eritrosit hakimdi. Bilateral alt extremite
venöz doppler USG’de tromboz saptanmadı, üriner sistem USG’de ödemli
böbrek görünümü harici normaldi. Batın MR Anjio görüntülemesinde: Sol
renal vende genişleme ve sağ böbrek üst, orta ve alt polde düzensiz sınırlı çok sayıda T2A ve T1A hipointens postkontrast serilerde kontrastlanma
artışı göstermeyen enfarkt alanları izlendi. Ayrıca Vena Cava İnferior infrahepatik düzeyinde kısa segment ve sağ renal vende postkontrast serilerde
trombüs ile uyumlu hipointens dolum defekti izlendi. VCİ’deki trombüs
yüküne bağlı hayati komplikasyon gelişmesini önlemek adına hastaya VCİ
filtresi takıldı ve heparinize edildi. 24 saatlik idrarında K.Klirensi:152 ml/dk,
10 g/gün proteinüri saptandı. Mikroskopik hematürileri devam etmekteydi.
Antikoagülasyon altında iken gelişebilecek biyopsi komplikasyonlarından
çekinilen olguda olası membranöz glomerülonefrit açısından kandan gönderilen Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru:1/320(+) olarak saptandı. Takipte
kanama diyatezi kontrol altına alınarak hastaya böbrek biyopsisi yapılarak
primer membranöz nefropati tanısı konuldu ve hasta steroid+siklofosfamid
ve DMAH tedavisiyle medikal izleme alındı. Bir ay sonraki MR kontrolünde

VCİ ve Sağ Renal Vende Trombüs

VCİ filtresi ve antikoagülasyon sonrasındaki kontrol kontrastlı BT

hasarı tanısıdır. Kısa bir sürede büyük miktarda fosfat alımıyla, bağırsak
sodyum-fosfat taşıyıcıların hızlı bir şekilde azaltılamamasıyla fosfat emiliminde belirgin bir artışa yol açılması sebebiyle gerçekleşir. Serum fosfat ve
kalsiyum konsantrasyonları, böbrek hasarı tespitinde normaldir. Hiperfosfatemi normal böbrek fonksiyonuna sahip hastalarda da görülür. Fosfat nefropatisi için risk faktörleri arasında fosfat dozunun fazlalığı, Kronik böbrek
hastalığı, İleri yaş, İlaçlar; ACE inhibitörleri ve ARB’ler, diüretikler, NSAID’ler
ve lityum, kadın cinsiyet, hipertansiyon ve diyabetin varlığı, ishalle beraber
oluşan hipovolemi, kalp yetmezliği ve asit varlığı sayılabilir.
Olgu: 59 yaş bayan hasta,3 yıldır bilinen hipertansiyonu olan hasta nefroloji
polikliniğine BFT yüksekliğiyle başvurdu. Başvurusundan 2 ay önce hastaya kolonoskopi planlanmış. O dönem bakılan kreatininin değeri:0,9 mg/dl
imiş. Fosfor içeren oral solüsyon ve lavman kullanan hastanın takipte idrar
çıkışında belirgin azalma olmamış. Kolonoskopi sonrası tansiyon yüksekliği
nedeniyle bakılan testlerde BFT yüksek gelmiş. Kreatinin değeri 2,4 mg/
dl imiş. Hastanemizde kreatinin:2 mg/dl, kalsiyum:9,4 mg/dl, fosfor:4,59
mg/dl, bikarbonat:27,1 mmol/L, serum ve idrar immunfiksasyon testleri
negatif, C3, C4 normal, ANA:- PTH: 206 pg/ml, 25 OH vitamin D: 27,1 ng/
ml, Hgb:11,6 BK:5700 trombosit:176,000, ürik asit:7 mg/dl, spot idrarda
total protein/kreatinin: 0,07, spot idrarda total albuminüri/kreatinin: 0,042,
TİT: dansite:1008 ph:5 bk:1 rbc:0 olarak geldi. Hastaya renal biyopsi yapıldı. İmmunflorans negatif, İntersitisyel fibrozis, tubuler atrofi, mononükleer
hücre artışı, hafif derecede, Glomerül kapiller duvarlarında hafif derecede
kalınlaşma, Glomerüllerde bowman kapsülüne adezyon, İntratübüler kalsifikasyon olarak raporlandı. Hastanın tanısı ‘’kronik fosfat nefropatisi ‘’ olarak kesinleştirildi. Hastanın 4 ay sonraki tetkiklerinde kreatinin:1,66 mg/dl,
8 ay sonraki tetkiklerinde kreatinini:1,52 mg/dl idi.
Sonuç: Renal biyopside, tübüler ve interstisyel kalsiyum fosfat birikimi bulgusu ile akut ve kronik bir tübülointerstisyel nefropati ortaya konmaktadır.
Daha sonraki zamanlarda yapılan biyopsilerde, akut tübüler hasar bulguları
baskındır, tübüler atrofi ve interstisyel fibrozis dahil olmak üzere kronisite
bulguları görülür. Kalsiyum fosfat birikimleri, “von Kossa boyası” ile pozitif boyama ve polarize ışık altında çift kırılma olmayışıyla kalsiyum oksalat
kristallerinden ayrılır. Tek ve en önemli önleyici strateji, akut fosfat nefropatisinin gelişimi için daha yüksek risk altında olan hastaları belirlemek ve OSF
içeren ilaçlardan kaçınmaktır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Hasarı, Fosfat Nefropatisi, Kalsiyum Fosfat Birikimi
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tromboz bulguları tamamen regreseydi ve serum kreatininleri normal düzeylere gerileyen hasta nefrotik sendrom açısından klinik izlem ve takibe
alınarak medikal tedavi altında izlenmektedir.
Sonuç: Akut renal ven trombozu, nefrotik sendromun bir komplikasyonu olarak sık görülmeyen ancak tedavi konulamadığı durumlarda önemli
morbidite ve mortaliteye sebep olabilecek bir klinik durumdur. Nefrotik
sendromlar içerisinde en sık membranöz glomerülonefrit ile karşımıza çıkmaktadır. Karın ağrısı, yeni gelişen böbrek yetmezliği ve nefrotik sendrom
kriterlerini karşılayacak laboratuvar bulguların varlığı durumunda tanısı
Doppler USG/MR Anjio ile rahatlıkla koyulabilir ve antikoagülasyon tedavisinin hızlı başlanılması klinik komplikasyon gelişimini azaltır.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Hematüri, Nefrotik Sendrom

hematoksilen-eozin boyası

Membranöz Glomerülonefrit

kalsiyum fosfat birikimleri
hematoksilen-eozin boyası

PS-70
Akut böbrek hasarı tanısında fosfat nefropatisi
Feyza Bora1, Funda Sarı1, Bahar Akkaya2,
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
Giriş: Akut fosfat nefropatisi, oral sodyum fosfat (OSF) içeren bağırsak temizleyicilerin ve lavmanların kullanımından sonra ortaya çıkan bir böbrek

kalsiyum fosfat birikimleri
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PS-71
Sevofluran Kullanımına Bağlı Gelişen Fanconi Benzeri Sendrom ve
Uygunsuz ADH İle Seyreden Hiponatremi Olgusu
Mürşide Esra Dölarslan1, Esra Akçalı1, Simge Bardak2, Kenan Turgutalp1,
Serap Demir1, Ahmet Alper Kıykım1,
1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji
Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
2
Batman Bölge Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Batman, Türkiye
Giriş: Sevofluran yaygın olarak kullanılan uçucu anestezik maddelerin başında gelmektedir. Fankoni sendromu ve uygunsuz antidiüretik hormon
sendromu (uADH) nedenleri arasında sevofloran kullanımı şu ana kadarki
literatürde bildirilmemiştir. Buna ek olarak sevafloranın da UADH sendromu yaptığına dair veri yoktur. Bizim vakamız sevofloran kullanımına bağlı
fanconi benzeri sendrom ve uADH’nın birlikte görüldüğü ilk vaka olması
nedeniyle literatüre katkı sunması açısından önemlidir.
Olgu: 20 yaşında kadın hasta. Multiple fraktür nedeniyle dış serviste yatışı olan hasta hiponatremi nedeniyle nefroloji kliniğine danışıldı. FM:
TA:115/60 mmHg Nabız:72 atım/dak, Ateş:36.30C, övolemikti Laboratuvar: hemoglobin: 13,3gr/dl, trombosit: 301000/mm3, AKŞ: 74 mg/dl, üre:
27.2 mg/dl, kreatinin: 0.34 mg/dl, Na:119 mEq/L, k:3.95 mEq/L, Ürik Asit:
1.82 mg/dL, TSH:1.11 µIU/mL, tam idrar tetkiki: daniste 1006, ph 7.5, 3+
glukoz, 1+ protein, spot idrar Na:60 mmol/L, 24 saatlik idrarda: Na:125
mmol/L, protein: 165 mg/L, mikroalbumin: 6.86 mg/L, fosfor:25,1mg/dL,
kalsiyum:6.8 mg/dL, magnezyum. 3 mg/dL, volum: 5.25 L, kan gazında:
ph:7.42, HCO3:23.1 mmol/L, PC02:34 mmHg saptandı. Hiponatremi yapan
tüm nedenler ekarte edildi. Tetkiklerinde uADH ve fanconi benzeri sendrom
tespit edildi. Herhangi bir tedavi uygulanmayan hastada UADH ve fanconi
benzeri sendromu kendiliğinden düzeldi. Bu durum sevofloranın plazma
düzeyinin azalmasına bağlı olabileceği düşünüldü.
Sonuç: Sevofloran nadiren de olsa fankoni sendromu ve uADH yapabilmektedir. Bu bozukluk sevofloran etkisi düzelmesiyle de spontan olarak
iyileşebilir.
Anahtar Kelimeler: Fanconi sendromu, glikozüri, hiponatremi, proteinüri,
sevofluran, uygunsuz ADH sendromu
PS-72
Genetik İlişkili Atipik Hemolitik Üremik Sendrom; 3 Olgu Sunumu
Elif Selvioğlu2, Ersin Çakır2, Kübra Şaşmaz2, Yavuz Yeniçerioğlu2, Hakan
Akdam2,
2
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
2
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı, Aydın
Giriş: HÜS’e yol açan; enterohemorajik Escherichia coli ile enfeksiyonlar,
genetik mutasyonlar, hatalı kompleman kontrolü ile sonuçlanan çeşitli mekanizmalar tanımlanmıştır2. HÜS’e neden olan en yaygın bulaşıcı ajan ise
enterohemorajik Escherichia coli’nin (EHEC) ürettiği Shiga toksinidir (ve
O157: H7 serotipine aittir)3. Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (AHÜS);
hastaların yaklaşık % 60’ında son dönem böbrek hastalığına yol açan
nadir bir trombotik mikroanjiyopatidir4. Burada Atipik Hemolitik Üremik
Sendrom(AHÜS) tanısı alan 3 olgu sunulmuştur. Atipik hemolitik üremik
sendrom (AHÜS) trombotik mikroanjiopatilerin nadir görülen bir şeklidir.
Kötü seyirli bir sendrom kabul edilen AHÜS olgularında özellikle akut dönemlerinde %25’e varan oranlarda ölüm riski mevcuttur ve yine olguların
%50’ sinde son dönem böbrek yetersizliği ile sonuçlanır5. Komplemanın
alternatif yolağının kontrolsüz aktivasyonu sonucu oluştuğuna inanılan
AHÜS olgularında tüm klinik bulgulardan da yine bu kontrolsüz kompleman
aktivasyonu sorumlu tutulmaktadır. Trombotik trombositopenik purpura
(TTP) ve Shiga toksinle ilişkili HÜS diğer iki önemli TMA nedenidir. Erişkinde AHÜS olgularını TTP olgularından ya da diğer TMA nedenlerinden ayırmak zordur. ADAMTS13 analizi günümüzde TTP, konjenital TTP ve aHÜS
olgularının ayırımında kullanılan en önemli inceleme yöntemidir5
Olgu: Elli iki yaşında kadın hasta diş çekiminden 3 gün sonra başlayan ishal
nedeniyle başvurdu. İshalin günde 4-5 kez olduğu, sarı renkli, sulu, kan
ve mukus içermediği öğrenildi. Laboratuarda; hemoglobin:9,3 gr/dL, lökosit: 9,42 x103 mkrL, nötrofil: 8,14 x103 mkrL, trombosit: 40 x103 mkrL,
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üre:135 mg/dL, kreatinin: 2,90 mg/dL, sodyum 136 mmol/L, potasyum:
3,8 mmol/L, total bilirubin: 6 mg/dL, direkt bilirubin: 0,9 mg/dL, LDH: 1993
U/L, direkt coombs testi negatif saptandı. Olgu hemolitik üremik sendrom
ön tanısı ile interne edildi. Gaita mikroskopik incelemesinde bol lökosit,
1-2 eritrosit görüldü. Dışkı kültüründe bakteri üremesi olmadı. Nörolojik
bulguya rastlanmadı. ADAMST-13 düzeyi: %63,4 (N: 40-130) geldi. Dışkı
kültüründe üreme olmaması ve ADAMST 13 düzeyi normal sınırlarda gelen
hastada Atipik Hemolitik Üremik Sendrom etyolojisi araştırıldı. Gönderilen
genetik tetkiklerde CD46 heterojen mutasyon saptandı. Olguya genetik ilişkili AHÜS tanısı koyuldu.
Sonuç: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom farklı klinik prezentasyonlarla karşımıza gelen, ayırıcı tanıda TTP ve tipik HÜS olan, multidisipliner yaklaşım
gerektiren bir hastalıktır. Burada genetik ilişkili ve 3 farklı klinik tablo ile
gelen AHÜS olguları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: atipik hemolitik üremik sendrom, still, postpartum hüs,
genetik, cfh gen mutasyonu, şistosit, immunsupresif, eculizumab, plazmaferez,
PS-73
Renal İnfiltrasyonla Seyreden Erken Evre Kronik Lenfositik Lösemi:
Kronik Lenfositik Lösemi Sınıflandırmalarını Gözden Geçirelim Mi?
Amed Trak4, Emre Çankaya2, Ezgi Yenigün2, Aysel Çolak3, Şimal Köksal
Cevher2, Fatih Dede2,
2
Sbü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
3
Sbü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
4
Sbü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
Giriş: Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) olgun görünümlü küçük lenfositlerin
kan, kemik iliği, lenf düğümleri, dalak ve diğer lenfatik organ ve dokularda birikiminden oluşan bir hastalıktır. KLL’nin nadir bir komplikasyonu da
glomerulopatidir. KLL böbrek tutulumu; böbreğin doğrudan infiltrasyonu,
lenfadenopati ile üretral tıkanma ve tedaviye bağlı Tümör Lizis Sendromu
sıralanabilir. Nadiren, KLL`nin seyrinde hafif zincir nefropatisi, renal amiloidoz, membranoproliferatif glomerülonefrit, granülomatöz interstisyel nefrit
ve minimal değişiklik hastalığı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Biz burada,
KLL tanılı hastada; Akut Böbrek Hastalığı (ABH) nedeni ile yapılan böbrek
biyopsisinde; lenfoid hücreli infiltrasyon saptanan bir olgunun sunulmasını
amaçladık.
Olgu: 70 yaşında erkek hasta rutin kan testlerinde kreatinin değerinin 1,76
mg/dl saptanması ve Nisan 2018`de kreatinin 0,98 mg/dl olarak görülmesi
üzerine ABH düşünülerek servisimize yatırıldı. Hastanın öyküsünde Kasım
2018’ den beri evre 1 KLL tanısı ile takip edildiği öğrenildi. Aktif şikayeti
olmayan hastanın fizik muayenesinde hepatosplenomegali izlenmedi, sağ
aksiller bölgede ve sağ anterior servikalde lenfadenopati saptandı. Hastanın
laboratuvar bulguları tablo 1`dedir. Periferik kan yaymasında; olgun lenfosit ve basket hücreleri dikkati çekti. Hastanın takipleri sırasında kreatinin
değerlerinin progresif artış göstermesi üzerine ABH etyolojisi açısından
renal biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucu; İnterstisyumda yama tarzında yoğun
lenfositik infiltrasyon mevcut olup infiltratif hücreler monoton karakterde
dar sitoplazmalı, glomerüllerde irileşme ve bazal membranlarda fokal kalınlık artışı dikkati çekmiştir. Tübüllerden bazılarında dilatasyon, tübül epitel
hücrelerinde basıklaşma yanısıra, bazı tübül lümenlerinde kalsifiye tıkaçlar
izlenmiştir. İmmunhistokimyasal incelemede lenfoid hücrelerde CD5, CD23
ve tekrarlanarak yapılan CD20 ile yaygın ve kuvvetli pozitif boyanma izlenmiştir. CD3 ile sınırlı sayıda lenfoid hücrede pozitiflik vardır. İmmunhistokimyasal bulgular olgunun klinik hikayesi ile birlikte değerlendirildiğinde
KLL/SLL hastalığının böbrek tutulumu lehine yorumlandı. Takiplerinde kratinin: 1,6 gr/dl’ ye kadar spontan gerileyen hasta primer hastalığın tedavisi
için Hematoloji bölümüne yönlendirilerek taburcu edildi.
Sonuç: KLL de renal tutulumu otopsi serilerinde %60-90 oranında bildirilmekle birlikte; infiltrasyona bağlı böbrek yetmezliği çok nadir görülmektedir. Sunmuş olduğumuz vaka Evre 1 KLL olması, mevcut KLL sınıflandırmalarına göre (RAİ ve Binet Sınıflaması) tedavi endikasyonu olmaması göz
önüne alındığında, hem mevcut sınıflandırmaların organomegali açısından
karaciğer ve dalak tutulumlarını temel olarak almaları, diğer organ tutulumlarını dahil etmemelerinden dolayı nefroloji ve hematoloji konsensusları ile
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mevcut evrelendirmelerin renal tutulumuda içerecek şekilde düzenlenmesi
gerektiği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Lösemik İnfiltrasyon, Renal Biyopsi, Renal İnfiltrasyon

PS-74
Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Tanılı Hastaların Klinik Verilerinin ve
Tedavilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Mehmet Akif Eksin1, Ebru Gök Oğuz2, Hatice Şahin2, Semih
Büyükdemirci1, Çağdaş Küçükerdoğan1, Tamer Selen2, Kadir Gökhan
Atılgan2, Gülay Ulusal Okyay2, Fatma Ayerden Ebiç2, Mehmet Deniz Aylı2,
1
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç
Hastalıkları Kliniği
2
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
Kliniği
Giriş: Hızlı ilerleyen glomerülonefritler (HİGN), ciddi bir glomerüler hasar
neticesinde günler, haftalar veya aylar içinde ilerleyici böbrek fonksiyon
kaybına yol açan, hayatı tehdit eden tablolardır(1).Amacımız kresentrik
glomerülonefritik hastaların bir yıllık takibi sonucunda hastalığın seyrini etkileyen bilinen patolojik ve klinik prognostik kriterler haricinde bilinmeyen
biyokimyasal belirteçlerin olup olmadığını ortaya koymaktı. Bu nedenle optimal tedaviyle tedaviye yanıtsız olup diyalize bağımlı hale gelen hastaların,
tedavi öncesinde prognozunun kötüleşmesine neden olacak demografik,
laboratuvar ve patolojik etkenleri belirlemek istedik.
Yöntem: Nefroloji Polikliniğimizde 2012–2018 yılları arasında, primer HİGN
tanısı konan enaz 1 yıl boyunca takipli 37 hasta alınarak gerçekleştirildi.
Hastaların biyokimyasal testlerinin sonuçları, biyopsi sonuçları ve tedavileri
değerlendirmeye alındı.
Bulgu: Çalışmaya dahil edilen 37 hastada hastalığa yönelik etyolojik değerlendirme yapıldığında 6’sında(%16,2) anti-GBM pozitifliği,31 hastada(%83,8) ANCA pozitifliği saptandı. ANCA pozitifliği olan hastaların
11’inde(%29,7)c-ANCA pozitifliği,20’sinde (%54,1)p-ANCA pozitifliği
tespit edildi. Hastalar anti-GBM, c-ANCA, p-ANCA pozitifliğine göre 3 gruba ayrıldığında(tablo1),optimal tedaviye rağmen anti-GBM pozitif hasta grubunun tamamında, c-ANCA pozitif hastaların 3’ünde(%27,3) ve
p-ANCA pozitif hastaların 3’ünde(%15) son dönem böbrek yetmezliği
geliştiği görüldü. Bu üç hasta grubu arasında SDBY gelişmesi anti-GBM
pozitif olan grupta diğerlerine kıyasla istatistiksel anlamlı olarak daha
yüksekti(p<0,001).Bu üç hasta grubu arasında p-ANCA pozitif olan hasta
grubunda PTH değerleri daha yüksekti(p=0,005).Hastalar SDBY gelişmesine göre 2 gruba ayrıldığında 12’sinde SDBY geliştiği,25’inin ise tedaviyle
takip edildiği görüldü(tablo2).Genç yaşta, başlangıçta sodyum değeri daha
düşük olan hastalarda, anti-GBM +olan hastalarda SDBY gelişme riski daha
yüksekti(p=0.006,0.023,<0.001).Hastalar başlangıç serum kreatininine
göre 2 gruba ayrıldığında serum kreatinin değeri 6mg/dl’den yüksek olan
hasta grubunda tanı anında diyaliz ihtiyacı oranı daha yüksekti(p<0,001).
Serum kreatinin değeri 6mg/dl’den düşük olan hasta grubunda p-ANCA+
oranı daha yüksekti (p=0,006).Hastalar renal biyopsi kresent oranlarına
göre 2 gruba ayrıldığında kresent oranı %65’in üstünde olan hasta grubunda ortalama Na değerlerinin daha düşük seyrettiği saptandı(p=0,014).
Ayrıca p-ANCA+ olanlarda kresent oranı düşüktü(p=0,004)(tablo3).
Sonuç: İleri yaş, başvuru anında diyaliz ihtiyacı, kreatinin yüksekliği,antiGBM antikor pozitifliği,pulmoner hemoraji ve patolojide fibröz kresent
varlığı bilinen kötü prognostik faktörlerdir(2).çalışmamızda literatür bilgilerinden farklı olarak antikor pozitifliğine göre hastalar üç gruba ayrıldığında biyopsi anındaki kalsiyum,fosfor,vitaminD düzeyleri arasında istatiksel
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anlamlı fark yok iken PTH düzeylerinin p-ANCA + hastalarda daha yüksek
olduğunu,genç yaşta hastalık gelişiminin SDBY’ne gidişi hızlandırabileceğini gördük.SDBY olan hastalar ve kresent oranı %65’in üzerinde olan
hastalarda sodyum düzeyinin daha düşük olduğunu yani biyopsi anındaki
hiponatreminin kötü prognozla ilişkili olabileceğini tespit ettik.
Anahtar Kelimeler: hızlı ilerleyen glomerülonefrit, son dönem böbrek yetmezliği, anti nötrofilik sitoplazmik antikor, anti- glomerüler bazal membran
antikor
Tablo-1
Kresentrik Glome- Kresentrik Glome- Kresentrik
p
rülonefrit Anti-GBM rülonefrit c-ANCA Glomerülonefrit p-ANCA
6
11
20
49±7,3
50±13,4
58±12,5
0,139
2 (33,3)
10 (90,9)
10 (50)
0,031
4 (66,7)
1 (9,1)
10 (50)
3 (50)
6 (54,5)
17 (85)
0,102
4 (66,7)
7 (63,6)
4 (20)
0,022
17±0,6
13±2,8
13±2,3
0,001
6 (100)
8 (72,7)
8 (40)
0,018

Hasta sayısı n (%)
Ortalama yaş, yıl
Cinsiyet Erkek, n (%)
Cinsiyet Kadın, n (%)
Hipertansiyon, n (%)
Hemoptizi, n (%)
Tanı süresi, gün
Tanı anında diyazli,
n (%)
Üre, mg/DL
155±76,6
Serum Kreatinin, mg/dL 8,04±5,29
Na
133±4,5
K
4,8±1,4
Ca
8,1±0,5
P
5,1±1,9
Ürik asit
8,2±2,4
Vitamin D
12,1±8,1
PTH**
58±20,1
Serum protein, mg/dL 6,3±0,9
Serum albümin, mg/dL 3,1±0,7
GFR, mL/dk
14,6±22,2
Proteinüri, g/gün
2,6±1,3
Sedimantasyon, mm/st 49±10,1
CRP, mg/dL
154±197,5
Kresent oranı, %
80±15,9
Glomerüloskleroz
19,3±19,5
oranı, %
Plazmaferez tedavisi, % 6 (100)
SDBY, %
6 (100)

169±47,3
6,15±3,34
135±5,2
4,6±0,6
8,1±0,5
5,2±1,6
9,3±2,7
12,9±15,8
88±39,4
6,2±0,9
2,7±0,8
15,5±12,6
5,5±9,0
59±32,6
101±75,5
75±15,2
13,5±11,6

143±65,3
4,55±2,31
137±4,3
4,8±1,0
8,3±1,4
5,2±1,6
8,0±2,1
10,9±7,3
171±105,7
6,3±1,1
3,1±0,5
17,4±15,4
2,1±1,5
90±188,1
57±43,9
63±12,0
26,9±22,4

0,535
0,067
0,131
0,763
0,887
0,992
0,342
0,807
0,005
0,975
0,299
0,191
0,278
0,708
0,346
0,052
0,296

10 (90,9)
3 (27,3)

10 (50)
3 (15,0)

0,013
<0,001

Kresentik Glomerülonefritli Hastaların Klinik ve Patolojik Olarak Değerlendirilmesi
*Tanı süresi GBM-canca 0,003, panca 0,001 **PTH panca vs gbm 0,009
Tablo 2
Hasta sayısı n (%)
Ortalama yaş, yıl
Cinsiyet Erkek, n (%)
Cinsiyet Kadın, n (%)
Hipertansiyon, n (%)
Hemoptizi, n (%)
Tanı süresi, gün
Tanı anında diyazli, n (%)
Üre, mg/DL
Serum Kreatinin, mg/dL
Na
K
Ca
P
Ürik asit
Vitamin D
PTH
Serum protein, mg/dL
Serum albümin, mg/dL
GFR, mL/dk
Proteinüri, g/gün
Sedimantasyon, mm/st
CRP, mg/dL
Kresent oranı, %
Glomerüloskleroz oranı, %
Plazmaferez tedavisi, %
c-ANCA+ n(%)
p-ANCA+ n(%)
Anti-GBM + n(%)

SDBY var
25
58±11,4
15 (60,0)
10 (40,0)
18 (72)
9 (36)
13±2,3
11 (44)
140±59,1
4,8±2,6
137±4,4
4,6±0,8
8,3±1,2
4,9±1,5
8,4±2,3
12,7±11,8
146±94,3
6,3±0,9
3,1±0,6
17±15,0
2,2±1,5
84±167,8
72±59,7
67±14,5
20±19,0
15 (60)
8 (32)
17 (68)
0 (0)

SDBY yok
12
46±11,6
7 (58,3)
5 (41,7)
8 (66,7)
6 (50)
16±2,6
11 (91,7)
179±61,9
7,2±4,3
134±4,6
5,0±1,2
7,9±0,5
5,8±1,6
8,5±2,5
9,7±6,4
91±83,1
6,2±1,03
2,8±0,8
15±17,2
5,4±8,6
53±30,5
115±146,5
75±15,1
25,8±21,2
11 (91,7)
3 (25)
3 (25)
6 (50)

p
0,006
1,00
1,00
0,488
0,001
0,011
0,074
0,050
0,023
0,263
0,255
0,088
0,879
0,650
0,052
0,703
0,136
0,143
0,140
0,661
0,974
0,092
0,474
0,064
0,663
0,026
<0,001

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Gelişen ve Gelişmeyen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Biyopsi Bulgularının Karşılaştırılması
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Tablo 3
Hasta sayısı n (%)
Ortalama yaş, yıl
Cinsiyet Erkek, n (%)
Cinsiyet Kadın, n (%)
Hipertansiyon, n (%)
Hemoptizi, n (%)
Tanı süresi, gün
Tanı anında diyazli, n (%)
Üre, mg/DL
Serum Kreatinin, mg/dL
Na
K
Ca
P
Ürik asit
Vitamin D
PTH**
Serum protein, mg/dL
Serum albümin, mg/dL
GFR, mL/dk
Proteinüri, g/gün
Sedimantasyon, mm/st
CRP, mg/dL
SDBY,%
Glomerüloskleroz oranı, %
Plazmaferez tedavisi, %
cANCA+ n (%)
pANCA+ n (%)
Anti GBM + n (%)

Kresent Oranı ?65
16
58±11,8
8 (50,0)
8 (50,0)
14 (87,5)
3 (18,8)
13±2,3
6 (37,5)
132±60,6
4,1±2,25
138±3,4
4,8±0,8
8,4±1,4
4,8±1,5
7,9±1,7
14,5±13,2
143±116,8
6,5±1,0
3,2±0,6
20±17,1
3,9±7,6
50±26,8
49±39,2
3 (18,8)
27±19,9
9 (56,2)
2 (12,5)
13 (81,2)
1 (6,2)

Kresent Oranı >65
21
51±12,5
14 (66,7)
7 (33,3)
12 (57,1)
12 (57,1)
14±2,9
16 (76,2)
169±59,3
6,7±3,72
134±5,0
4,7±1,0
8,1±0,7
5,4±1,7
8,9±2,7
9,6±7,1
117±71,9
6,1±0,9
2,8±0,7
13±13,9
2,6±1,7
92±182,7
114±117,1
9 (42,9)
18±19,2
17 (81)
9 (42,9)
7 (33,3)
5 (23,8)

p
0,075
0,306
0,495
0,018
0,135
0,018
0,070
0,019
0,014
0,663
0,416
0,294
0,220
0,182
0,902
0,188
0,062
0,055
0,592
0,560
0,070
0,121
0,120
0,151
0,071
0,004
0,206

Başvuru Anında Kresentik Glomerül Oranları Yüksek ve Düşük Olan Hastaların
Karşılaştırılması

PS-75
Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası FSGS-nos, Renal GVHD ile
Prezente olan MDS Hastası
Gülnar Mammadova1, Serpil Muge Değer2, İpek Gönül3, Aynur Ugur
Bılgın4, Ulver Derici5,
1
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, İç
Hastalıkları Abd, Ankara, Türkiye
2
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, İç
Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd, Ankara, Türkiye
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Abd, Ankara, Türkiye
4
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, İç
Hastalıkları Abd, Hematoloji Bd, Ankara, Türkiye
5
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd, Ankara,
Türkiye, Ankara, Türkiye
Giriş: GİRİŞ: Kronik greft versus-host hastalığı (GVHD), allojenik kök hücre
nakli (Allo-KİT) uygulanan hastaların önemli bir komplikasyonudur. Nefrotik sendrom (NS) ve diğer glomerülonefrit ‘ler, Allo-KİT’yi takiben daha sık,
renal GVHD’nin ise çok nadir olarak tanımlanmıştır. Burada, MDS hastasına
yapılan Allo-KİT sonrası gelişen renal CVHD vakasını sunuyoruz.
Olgu: Sık transfüzyon ihtiyacı olan MDS-RAEB2 tanısı alan 59 yaşında erkek hastaya Fludrabin/Busulfan kemoterapi sonrası Mart 2018’de Allo-KİT
uygulandı. İzleminde Allo-KİT 20. gününüde cilt GVHD tedavisi olarak siklosporin aldı. Ekim 2018’de Allo-KİT’in 7. ayında bilateral bacak ödemi ve
proteinüri ile başvurdu. 24 saatlik idrar proteini ve serum kreatinin seviyeleri sırasıyla 8 g ve 2.1 mg / dL idi. Böbrek patolojisi FSGS NOS ile birlikte
yaygın interstisyel alanda plazma hücre infiltrasyonu saptanaN hastanın
morfolojisi itibariyle, GVHD patolojisi göz önüne alınarak Renal GHVD ile
uyumlu olacağı düşünüldü. Prednizolon ve siklosporin tedavi dozları düşürülerek tedavisine Mikofenolat mofetil (MMF) 2x1000 mg eklendi. Hastanın
3. haftada proteinürisi 1 gram/gün olarak gerileme gösterdi.
Sonuç: Allo-KİT sonrası proteinuri saptanan olgularda glomerulonefrit sık
karşılaşılan bir bulgu olmakla birlikte özellikle ılımlı proteinuria ile seyreden
olgularda ya hemoastaz parametreleri veya proteinuria dizeyi düşük olması
nedeniyle renal biyopsi yapılmamaktadır. Hastalara, özellikle renal prognozun belirlenmesinde optimal hemostaz kontrolü sağlanarak renal biyopsi
yapılması önemli olup, nadir hastalıkların atlanmamasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Renal GVHD, ALLO-KİT, MDS

Şekil 1. Nefrotik klinik varlığına göre Sİİ indeks değerlerinin karşılaştırılması

Tablo 1. Klinikopatolojik özelliklere göre Sİİ indeks değerlerinin karşılaştırılması
Parametre

Sİİ indeks

p

Mezengial hiperselülerite Var Yok

2062,07±3243,6 778,85±271,2

0,905

Endokapiller hiperselülerite Var Yok

6654,61±8716,8 1240,96±1400,8

0,857

Segmental glomerüloskleroz Var Yok

747,18±245,6 2674,15±3799,9

0,605

Tübüler atrofi Yok Grade 1 Grade 2

1060,5±598,7 1988,69±3586,4
1756,23±2193,2

0,731

Cinsiyet Kadın Erkek

667,36±217,2 2192,22±3318,6

0,154

Yaş >=65 yaş <65 yaş

3364,2±5318,9 1254,15±1511,3

0,495

Nefrotik klinik Var Yok

2779,55±3739,4 631,24±206,2

0,008

HT Var Yok

2354,95±456,8 1388,3±1656,1

0,916

DM Var Yok

5099,43±6724,5 1199,4±1431,5

0,307

Makroskopik hematüri Var Yok

2401,74±3532,3 708,1±254,1

0,268

Kreatinin yüksekliği Var Yok

2440,47±3513,9 645,16±191,8

0,053
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PS-76
Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi ile İgA Nefropatisi
Klinikopatolojik Özelliklerinin İlişkisinin Araştırılması
Sinan Kazan1, Elif Dizen Kazan2, Sena Ulu1,
1
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bd,
Afyonkarahisar
2
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları ABD,
Afyonkarahisar
Giriş: İgA nefropatisi dünya genelinde en sık görülen primer glomerülonefrit tipidir. MEST-C skorlaması histopatolojik olarak prognozu tayin etmede
kullanılırken tanı anında kreatinin yüksekliği, nefrotik klinik varlığı, ileri yaş,
erkek cinsiyet, hipertansiyon varlığı gibi klinik parametreler de prognoz tayininde klinisyene yardımcı olabilmektedir. Sistemik immün-inflamasyon
indeksi(Sİİ indeksi) son zamanlarda popüler olmuş bir inflamasyon göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda Sİİ indeksi ile İgA nefropatisi klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde renal biyopsi yapılan tüm hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Çalışmaya idiyopatik İgA nefropati tanısı alan hastalar dahil
edildi. Hastaların MEST-C skorlamasına patoloji raporlarından klinik bulgularına da hasta dosyalarından ulaşıldı. Sİİ indeksi; Sİİ=[(mutlak trombosit
sayısı)x(mutlak nötrofil sayısı)]/(mutlak lenfosit sayısı) formülü ile hesaplandı. İstatistiksel değerlendirme SPSS 22.0 paket programı ile yapıldı.
Bulgu: Çalışma 21 idiyopatik İgA nefropatisi hastası ile yapılmıştır. Mezengial hiperselülaritesi, endokapiller hiperselülaritesi, segmental glomerülosklerozu ve tübüler atrofisi olan ve olmayan hastaların Sİİ indeksi birbirine benzer bulunmuştur(p>0.05). Klinik parametreler arasından bir tek
nefrotik kliniği olan hastalarda Sİİ indeksi nefrotik kliniği olmayanlara göre
istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur(p= 0.008)(Şekil 1). Tanı anında kreatinin yüksekliği olan hastalarda da Sİİ indeks yüksek
bulunmuş ancak bu fark istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır(p= 0.053).
Tablo 1 hastaların klinikopatolojik özellikleri ile Sİİ indeks değerlerinin karşılaştırılmasını göstermektedir.
Sonuç: Literatüre bakıldığında Sİİ indeksinin daha çok kanser alanında
prognostik bir belirteç olarak kullanılabileceği yönünde yayınlar mevcut
olsa da 2018 yılında yayınlanan bir makalede ANCA ilişkili vaskülitlerde yüksek Sİİ indeks değerlerinin son dönem böbrek yetmezliğine gidişatı tahmin
etmek için kullanılabileceği gösterilmiştir. Çalışmamız İgA nefropatisinde
Sİİ indeksini araştıran ilk çalışma olması bakımından önem taşımaktadır.
Çalışmamızda MEST skoru parametreleri ile Sİİ indeks arasında bir ilişki
bulunamamıştır. Tanı konduğu anda bakılan Sİİ indeks değerinin yine tanı
anında nefrotik kliniğin varlığı ve yokluğu ile ilişkili gibi görünmesi önemli bir bulgudur. Yine aynı zamanda tanı anındaki kreatinin yüksekliği olan
hastalarda da Sİİ indeks yüksek bulunmuş ancak bu fark istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Sİİ indeksi tam kan sayımı parametreleri ile hesaplanabilen yeni ve kolay erişilebilir bir inflamasyon belirteci olarak gösterilmektedir. Çalışmamızın hasta sayısının az olması ve prognostik özellikler ile
Sİİ indeks değişimini içermemesi kısıtlılıkları olarak sayılabilir. Bu konuda
yapılacak kapsamlı çalışmalar Sİİ indeksi ile İgA nefropatolojisini daha net
ortaya koymaya yarayabilir.
Anahtar Kelimeler: İgA nefropatisi, inflamasyon, proteinüri

Tablo 1. Klinikopatolojik özelliklere göre Sİİ indeks değerlerinin karşılaştırılması

PS-77
Akut atriyal fibrilasyonun yol açtığı transplant böbrek embolisine
bağlı renal infarkt
Eray Eroğlu1, Hatice Yılmaz2, Aydın Ünal3, Ahmet Tutuş4, İsmail
Koçyiğit1, Ali Doğan5, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay
Oymak1,
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
3
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
5
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Giriş: Renal transplantasyon yapılan hastalarda böbrek disfonksiyonunun
başlıca sebepleri; gecikmiş veya akut rejeksiyon, rekürren ve de-novo glomerüler hastalıklar, BK virüs nefropatisi, renal arter stenozu ve nadiren üreter obstrüksiyonudur. Renal infarkt, renal arter tıkanıklığına bağlı gelişen,
renal parenkim hasarına sebep olabilen nadir bir durumdur. Etiyolojide en
sık neden kardiyak ve ateroembolik hastalıklardır. Diğer nedenler ise travma, otoimmün hastalıklar ve hiperkoagülabilitedir. Transplant böbrekte
renal infarkt oldukça nadir görülen bir durum olup sıklığı net olarak bilinmemektedir. Bu olgu sunumunda, renal disfonksiyon saptanan bir renal
transplant hastasında, transplant böbrekte atriyal fibrilasyona (AF) bağlı
gelişen emboli sonucunda renal infarkt saptanmış kalıcı renal disfonksiyon
ile sonuçlanmıştır.
Olgu: 10 yıl önce etiyolojisi bilinmeyen kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyon tanısı alan, son 5 yıldır renal transplant nedeniyle takipte olan
53 yaşında erkek hasta bulantı, kusma, üşüme, titreme, ateş ve çarpıntı
şikayetleri ile acil servise başvurmuştur. Bazal kreatinini 0.9 mg/dL olan
hastanın acil serviste kreatinini 4.3 mg/dL olarak tespit edilmiştir. Anormal bulgular olarak ateş: 38.4 °C, kalp tepe atımı: 160/dakika, WBC: 26.78
10^3/µL, CRP: 327 mg/L, idrar mikroskopisinde 125 lökosit tespit edilmiştir. Ateşi ve piyürisi olan hastaya idrar yolu enfeksiyonu ön tanısı ile ampirik piperasilin-tazobaktam tedavisi başlandı. Takrolimus düzeyi 7.3 ng/mL
olarak geldi. CMV-PCR ve BK-DNA sonuçları negatif saptandı. EKG’sinde
AF saptandı (Şekil-1). Hız kırıcı tedavi olarak diltiazem başlandı. Transözofagiyal EKO’da trombüs saptanmadı. Amiodaron infüzyonu ile sinüs ritmine dönmedi. Kardiyoversiyon uygulamasına da yanıt alınamadı. Yapılan
renal doppler ultrasonografide transplante böbreğin üst polünde arteriyel
akımın net olarak alınamaması nedeniyle hastaya çekilen renal sintigrafide
renal infarkt ile uyumlu bulgular saptandı (Şekil-2). Atriyal fibrilasyona bağlı transplant böbrek embolisi tanısı konuldu. Takiplerinde idrar kültüründe
üreme olmayan WBC ve CRP’si normale dönen ateşi olmayan hastanın antibiyotiği yedinci gün sonunda kesildi. Hastanın CHADS-VASC skorunun 3
olarak hesaplanması sebebiyle hastaya antikoagülan tedavi (varfarin) başlandı. Takiplerde kalıcı renal hasar gelişmiş olup, hasta son dönem böbrek
yetmezliğine ilerlemiştir.
Sonuç: Renal infarkt etiyolojisinde en sık kardiyoembolik hastalıklar, renal
arter hasarı ve hiperkoagülobilite ile seyreden hastalıklar suçlanmaktadır.
Sonuç olarak nefrologlar akut AF ve renal disfonksiyon ile başvuran trans91
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plant hastalarında, böbrek embolisi ve infarkt olasılığını tanıda düşünmelidir.
Anahtar Kelimeler: atriyal fibrilasyon, renal infark, renal transplantasyon
Şekil-1

Şekil -1: Hastanın acil serviste çekilen elektrokardiyogramında yüksek ventrikül
cevaplı atriyal fibrilasyon görülmektedir.
Şekil-2

kapakta vejetasyon izlendi (tabloda sunulmuştur). Hastadan kan kültürü
alındıktan sonra infektif endokardit tanısı ile seftriakson 2x2 gr/gün ve vankomisin 500 mg (72 saatte bir) başlandı. Kalp ve damar cerrahisi bölümüne danışıldı cerrahi girişim düşünülmedi. Alınan ilk kan kültüründe mevcut
tedaviye duyarlı Staphylococcus epidermidis üremesi oldu. Tedavisinin 7.
gününde yeniden ateş yüksekliği oldu. Kontrol ekokardiyografide vejetasyonun 11x14 mm’ye gerilediği görüldü. Hastanın yeniden ateşinin olması
ve CRP’nin 403 mg/L’ye yükselmesi nedeniyle septik emboli düşünülerek
toraks BT (tabloda sunulmuştur) çekildi. Seftriakson tedavisi kesilerek hastaya meropenem 1x500 mg/gün, anidulafungin 1x100 mg/gün, doksisiklin
2x100 mg başlandı. İlk alınan kan kültüründen sonraki hiç bir kültüründe
üreme olmadı. Üçüncü haftada yapılan ekokardiyografide triküspid kapakta yeni gelişen kalınlaşma nedeniyle anidulafungin ve doksisiklin kesilerek
mikafungin 1x100 mg ve amikasin eklendi. Bu tedavi ile ateşi olmadı. Tedavinin 6. haftasındaki laboratuvar değerleri tabloda sunulmuştur. Hasta
trimetoprim-sulfometaksazol tedavisi ile taburcu edildi.
Sonuç: Sebebi belli olmayan ateş ile başvuran HD hastalarında enfeksiyon
odağı saptanamazsa infektif endokardit akla gelmelidir. Antibyoterapi tedavisi altında tekrarlayan ateşi olan ve akut faz reaktanları yükselen hastada
infektif endokarditin septik emboli gibi komplikasyonları akla gelmeli ve
gerekli tetkikler yapılarak antibyoterapisi tekrar düzenlenmelidir. HD hastalarında infektif endokardit mortalitesi yüksek olan bir hastalık olup kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji ve kalp damar cerrahisi bölümleri ile
işbirliği içinde multidispliner yaklaşımla tedavi edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, infektif endokardit, septik emboli
Hastanın tedavi öncesi ve sonrası laboratuvar ve görüntüleme bulguları

Şekil-2: A) Tc-99m DMSA ile yapılan renal kortikal sintigrafide inguinal bölgede bulunan transplante böbrek üst yarısında verilen maddenin rölatif azalmış
konsantrasyonu görülmektedir. Bu görünüm bu bölgede parankimal fonksiyon
kaybı ile uyumludur. B) Tc-99m MAG3 ile yapılan dinamik ve statik böbrek sintigrafisinde kanlanma ve konsantrasyon fonksiyonunda minimal uzama ve azalma
gösteren orta –dış kesiminde parankimal kaybın saptandığı transplante böbrek
görülmektedir.

PS-78
Hemodiyaliz hastasında kateter ilişkili infektif endokardit ve septik
emboli
Necmi Eren1, Nuriye Yıldız1, Sibel Gökçay Bek1, Metin Ergül1, İpek
Kahyaoğlu2, İrem Karaüzüm3, Emel Azak4, Erkan Dervişoğlu1, Betül
Kalender Gönüllü1,
1
Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
3
Kocaeli Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
4
Kocaeli Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Giriş: Kronik böbrek hastalarında (KBH) kardiyovasküler hastalıklardan
sonraki mortalite nedeni enfeksiyon hastalıklarıdır. KBH’da genel popülasyona göre infektif endokardit 16.9 kat fazla görülür ve mortalitesi %3050’dir. KBH’da infektif endokardit en sık venöz kateter ile hemodiyalize (HD)
alınan hastalarda görülmektedir. HD hastalarının %80-90’ında sol kalp yerleşimli infektif endokardit görülmektedir. Sağ kalp tutulumu olan vakaların
prognozu daha iyidir ve %75’inden fazlası medikal tedaviye cevap vermektedir. En sık izole edilen mikroorganizma Staphylococcus aureus’tur. Burada HD’e giren ve septik pulmoner emboli ile komplike olan infektif endokardit olgusu sunulmuştur.
Olgu: Altmış iki yaşında kadın hasta titreme, ateş şikayetleriyle acil servisimize başvurdu. Öyküsünden 1,5 yıldır sol radyosefalik fistül ile hemodiyalize alındığı öğrenildi. Bir yıl sonra fistül yetersizliği nedeniyle hastaya
anjiyoplasti yapıldı, bu sırada 1.5 ay süreyle sağ juguler kateter ile HD’e
alındı. Fizik muayenede ateş dışında (39 C°) patolojik bulgu saptanmadı.
Laboratuvar incelemeleri tabloda sunulmuştur. Ekokardiyografide triküspid
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LABORATUVAR SONUÇLARI

Tedavi öncesi

Tedavi sonrası (6 hafta
sonra)

Üre (mg/dl)

73

28

Kreatinin (mg/dl)

4,6

2,14

AST (U/L)

7,9

24

ALT (U/L)

4,2

7

ALP (U/L)

103

106

GGT (U/L)

44

40

Total bilirubin (mg/dl)

0,47

0,85

LDH (U/L)

222

351

CRP (mg/L)

103

20

ESR (mm/saat

130

79

WBC (/µL)

8240

4330

Hgb (g/dL)

6,6

10,6

PLT (/µL)

209 000

162 000

Brucella(Coombs, tüp aglütinasyon)

negatif

CMV IgM

negatif

EBVIgM

negatif

Hepatit serolojisi

negatif

Anti-HIV

negatif

Sifiliz paneli

negatif

Kan kültürü

Staphylococcusepidermidis

negatif

Hastanın tedavi öncesi ve sonrası laboratuvar ve görüntüleme bulguları
GÖRÜNTÜLEME SONUÇLARI
P-A Akciğer Grafisi

Patolojik bulgu yok

Toraks Bilgisayarlı Tomografisi

Sağ pulmoner arter lober ve segmenter dallarda
emboli ile uyumlu dolum defekti izlendi. Ayrıca sağ
akciğer bazalde santralden perifere uzanan fokal
infarkt-hemoraji ile uyumlu konsolidasyon

Ekokardiyografi (tanı anında)

Triküspid kapak lateral yaprakçık üzerinde 34x13mm
hareketli vejetasyon,ileri triküspid yetmezliği

Ekokardiyografi (tedaviden 1 hafta
sonra)

Triküspid kapakta 11x14 mm vejetasyon

Ekokardiyografi ( tedaviden 3 hafta
sonra)

Triküspid kapak lateral yaprakçıkta 14 mm vejetasyon ,ilişkili kordada yeni geliştiği düşünülen
vejetasyon

PS-80
Yaşlı Hastalarda İmmunsupresif Tedavi ile Antibiyotik Proflaksisi
Verilmeli Mi?
Ferda Nedirli1, Hacı Hasan Yeter2, Merey Güvensoy2, Yasemin Erten2,
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Glomerülonefrit(GN), son evre böbrek hastalığı vakalarının önemli
nedenlerindendir. GN patogenezi, primer olarak immün aracılıdır.İmmünosupresif ilaçlar ile hastanın ve böbreğin sağ kalımını iyileştirmede mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.Ancak immunsupresif ajanlar ile
tedavi edilen hastaların enfekte olma riski değerlendirilmeli,immunsupresif
ajana bağlı olarak enfeksiyonun klinik özelliklerinin baskılanabileceği göz
önüne alınmalıdır.Sunuda yaşlı hastalarda proflaksi gerekliliğini tartışmayı
amaçladık. Nefroloji kliniğimizde takip edilen 65 yaş üzeri glomerulonefrit
tanılı üç vaka retrospektif olarak incelendi.
Olgu: 1.Olgu:74yaşında erkek hasta hematüri ve alt extremitelerde palpabl-purpurık döküntü ile başvurdu. Yapılan deri punch-biyopsi sonucu pauci-immun lökositoklastik vaskülit ile uyumlu geldi. Hastaya 3gün
500mg metil-prednızolon(MP) sonrası 48mg/gün MP ile idame tedavi

verildi. Hasta tedavisinin 39.gününde öksürük-nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. BAL örneğinde galaktomannan +5,CMV-Virus yükü 29000Kopya/
mL şeklinde gelmesi üzerine çekilen HRCT’de kaviter lezyonları görüldü.
Gansiklovir ve Anti-fungal tedavi altında klinik iyileşme sağlandı. 2.Olgu:66
yaşında erkek hastaya diyabetik nefropati tarama amaçlı yapılan tetkiklerinde 4827,3mg/gün proteinüri tesbit edilmesi üzerine yapılan renal biyopsi
sonucu ımmunkompleks glomerulonefriti ile uyumlu raporlandı. Hastaya
Mıkofenolat Mofetil(mmf) 2x1000mg ve Prednizolon 1x60mg başlandı.
Hastanın üçüncü kontrolünde, sol uyluk arkasında dizden üst bacak proksimal 1/3’e kadar uzanan, katüm bacak arkasının yarısını dolduracak genişlikte yumuşak doku artışı saptandı. Çekilen MR’da abse formasyonu ile
uyumlu değerlendirildi. Drenajı yapılarak MMF ve steroid tedavisi kesildi.
Abse kültüründe Staf. Aureus üremesi oldu. 3.Olgu:71 yaşında erkek hasta
bacaklarda şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastada 30gr/gün proteinürisinin
olması, kreatinin:4,18mg/dL,BUN:49mg/dL,albumin:1,85g/dL olması nedeniyle yapılan böbrek biyopsisi membranöz GN ile uyumlu geldi.Hastaya
60mg/gün Prednizolon, 2x50mg siklosporin verildi.Tedavinin 41.gününde
öksürük,balgam,nefes darlığı şikayeti ile değerlendirilerek pnömöni öntanısı ile siklosporin kesildi,moksifloksacın verildi.Kontrolde oral mukoziti
olan hastanın tedavisine flukonazol eklendi.Nefes darlığında artış,öksürük
ve ateş şikayetleri ile yeniden başvuran hastanın bronkoskopisinde BAL
CMV-PCR:710.000kopya gelmesi üzerine hastaya 1x2.5mg/kg gansiklovir
tedavisi başlandı.Tedavi sonrası genel durumu düzeldi.
Sonuç: İmmunsupresif ilaçların en önemli yan etkisi enfeksiyon riskini arttırmalarıdır. İngiltere’de yapılan çalışmaya göre steroid kullanan hastaların
enfeksiyon riski, aynı hastalığa sahip ancak steroid kullanmayan hastalara
göre 2-6 kat artmış bulunmuştur. Enfeksiyon için risk faktörleri arasında
daha yüksek steroid dozları,ileri yaş,diyabet ve hipoalbüminemi gösterilmiştir.Lupus nefriti hastaları ile yapılan bir çalışmada hastaların %60’ında
hastaneye yatış gerektiren en az bir enfeksiyon odağı tespit edilmiştir. CMV
hastalığı immunsupresif kullanan hastaların %23 ünde görülür. Risk faktörleri yüksek bazal kreatinin düzeyleri, ileri yaş ve siklofosfamidli rejimlerin
kullanımıdır.Kullanılan rejimden bağımsız olarak çalışmaların çoğunda ileri
yaş enfeksiyon gelişimi için risk teşkil ettiğinden bu hastalarda proflaksi
kullanımı değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Glomrulonefrit, immunsupresyon, proflaksi
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PS-79
Ekstazi Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
Fevziye Türkoğlu Genç1, Seha Sözer1, Ahmed Cihad Genç1, Büşra
Karaca1, Savaş Sipahi2, Hamad Dheir2,
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Toplumda ekstazi olarak bilinen MDMA (3,4-methylenedioxy-Nmethylamphetamine) bir çeşit psikoaktif amfetamindir. Merkezi sinir sistemini uyararak artmış enerji hissi, hoşnutluk hali gibi uyarıcı etkiler gösterir.
Literatürde ekstazi kulladıktan sonra gelişen rabdomiyoliz, renal enfarktüs
gibi nedenlere bağlı gelişen akut böbrek hasarı (ABH) olguları bildirilmiştir.
Olgu: 36 yaşında erkek hasta 3 gün önce başlayan mide bulantısı, halsizlik, kas ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Vitalleri stabil, solunum ve
kardiyak muaynesi normaldi. Nörolojik muayenesinde üst eksremite kas
güçsüzlüğü yoktu ancak alt ekstremitede 4/5 kas güçsüzlüğü saptanırken
patolojik refleks saptanmadı. Öz geçmişinde kronik hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü olmadığını belirtti. Biyokimyasında kreatinin: 11,2 mg/dl, üre:
157 mg/dl, ALT: 44 U/l, AST: 17 U/L, sodyum: 136 mmol/L, potasyum:
5 mmol/L, kreatin kinaz: 416 U/L, laktat dehidrogenaz: 333U/L, hemogramında beyaz küre: 9900/mm3, hemoglobin:13 gr/dl, platelet:221000/mm3,
arter kan gazında pH: 7,05, pCO2:27 mmHg, pO2: 83mmHg, sO2: %97,
HCO3:13 mmol/l olarak saptandı. Son 8 saattir anürik, üremik semptomları ve derin metabolik asidozu olan hasta acil hemodiyalize alındı. Üriner
sistem ultrasonografisinde (USG) her iki böbrek boyutu sağda 139 mm,
solda 137 mm olup artmıştır. Kontürleri ve parankim kalınlıkları normal
saptanmıştır. Hasta tekrar sorgulandığında şikayetlerinden önce 3 adet
ekstazi aldığı öğrenildi. Hastanın idrar çıkışı başlaması üzerine renal biyopsi yapılmadı ve diyaliz sonlandırıldı. Kreatinin: 1,4 mg/dl’ye geriledi. Alt
ekstremitedeki kas güçsüzlüğü de geçen hastada ekstazi kullanımına bağlı
rabdomiyoliz ve buna bağlı akut böbrek yetmezliği geliştiği düşünülerek şifa
ile taburcu edildi.
Sonuç: Ekstazi bir serotonin ateşleyicisi ve geri alım inhibitörüdür. İştah
kaybı, denge kusuru, çarpıntı gibi birçok yan etkisinin yanında hepatotoksisite, böbrek yetmezliği, hiponatremiye bağlı beyin ödemi ve ani kardiyak
arrest gibi hayatı tehtit eden ciddi yan etkileri de vardır. Travmaya bağlı olmayan rabdomiyoliz, nekrotizan vaskülit, malign hipertansiyon, tübülopati,
renal infarktüs, hipovolemiye bağlı akut renal hasar görülebilir. MDMA’nın
ABH gelişmesindeki mekanizması net olarak bilinmese de tromboza yatkınlığı artırması, vazospazm etkisi, hipotasiyona, rabdomiyolize neden olabileceği mekanizmalar sebep olarak gösterilebilir. Özellikle genç yaş böbrek
yetmezliği gelişen hastaların anamnezinde madde kullanımı ısrarla sorgulanmalı, atlanmamalı, ayırıcı tanılar arasında akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ekstazi, Akut Böbrek Hasarı, Kas Güçsüzlüğü

Şekil 1

CMV Pnömonisi
Şekil 2

HRCT de kaviter lezyon
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Şekil 3

roz, perforasyon ve kolonik striktür görülebilir. Eculizumab monoklonal insan C5 antikorudur. C5’in C5b’ye parçalanmasını sağlayarak membran atak
kompleksinin oluşumunu engelleyerek kompleman aktivasyonunu engeller. Günümüzdeki bilgiler ışığında eculizumab tedavisi, kompleman ilişkili
aHÜS tanısı konmuş hastalarda tedavide ilk seçenek olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, atipik hemolitik üremik sendrom, eculizumab

Gluteal abse MR görüntüsü

PS-82
Bilateral Karotis ve Vertebral Arterlerde Akut Disseksiyon İle
Komplikasyon Gösteren Preeklampsi Vakası
Serpil Müge Değer1, Ömer Koçak2, Ayça Demirkaya3, Işıl Çekirge2, Aydan
Biri4,
1
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakultesi, Koru Ankara Hastanesi,
Nefroloji Bd, Ankara, Türkiye;
2
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koru Ankara Hastanesi,
Radyoloji Abd, Ankara
3
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakultesi, Koru Ankara Hastanesi,
Ankara
4
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakultesi, Koru Ankara Hastanesi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Abd, Ankara
Giriş: Romatoid artrit, eklemleri ve bir çok organ tutulumu ile karakterize
olabilen kronik ve otoimmun bir hastalıktır. Sistemik tutulumları, kardiyak,
nörolojik ve sistemik vaskülit ile karakterize olabilir. Gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi , eklampsi, HELLP sendormu, inme, myokard enfarktüsü
gibi kötü sonuçlarla ilişkili olması nedeniyle yakın takip edilmelidir. Perinatal ve postnatal iskemik inme etyolojisi multifaktoriyel olan ve maternal,
plasental, fetal ve neonatal etkiler ile beraber hastanın primer hastalığının
da etyopatoenezinde önemli rol oynadığı akut nörolojik bir hastalıktır. Hem
hormonal hem mekanik faktörler karotid ve vertebral atrer disseksiyon riskini artırabilir.
Olgu: 37 yaşında bayan hasta, romatoid artrit nedeniyle takipli iken IVF
sonrası gebelik ile 20. haftada kan basıncı yüksekliği tablosu ile tarafımıza
başvurdu. Başvurusunda prednizolon 5 mg tb haricinde ilaç kullanmayan
hastanın bakılan laboratuvar parametreleri normal saptandı ve hastaya alfametil dopa tedavisi başlaöndı. 25. gebelik haftasında kan basıncı yüksekliği,
çift görme, denge kaybı şikayetleri saptana hastanın yapılan tetkiklerinde
karaciğer enzim yüksekliği, 2.5 gram gün proteinuri ile hasta sezeryana
verildi. Doğum sonrası denge kaybı, diplopi şikayeti devam eden hastanın
çekilem kraniyal mr’ da infarkt alanları saptanarak acil serebral anjiyografi
yapılan hastada: Sağ ICA servikal yaklaşık 4 cm’lik segmentte disseksiyon
saptanarak disseke segmente 7x50 mm’lik Wallstent yerleştirilerek balon
anjioplasti yapıldı. Sol ICA servikal segmentte benzer lokallizasyonda disseksiyon izlendi. Disseke segmentin tamamını içine alacak şekilde stent
yerleştirildi. Bilateral vertebral arter intrakraniyal segmentinde uzun segment disseksiyona ait kontür düzensizliği saptandı. Ancak hemodinamik
önemli seviyede olmaması nedeniyle medikal izleme kararı verildi. Nörolojik
semptomları belirgin gerileyen hastanın takibinde antihipertansif tedavisi
perindopril 5 mg 1x1, nifedipin 1x30 mg olarak planlanarak takibe alındı.
Hastanın kontrol 3. ay anjiografisinde: Sağ ICA’da mevcut stentin patent olduğu görüldü. Sol ICA’ da stentin hemen distalinde servikal ICA’da reziduel
disseksiyon flebi saptanarak rekonstrüksiyon ve balon anjioplasti yapıldı.
Hasta sekelsiz olarak, nöroloji ve nefroloji kliniklerince takip edilmektedir.
Sonuç: Hastanın mevcut preeklampsi tablosu ve akut karotid ve vertebral
arter disseksiyonu tablosu hipertansiyonun bir komplikasyonu olabileceği gibi, altta yatan romatoloik hastalığın vasküitik bir komplikassyonu da
olabilir. Özellikle disseksiyona bağlı olan iskemik nörolojik olaylar acil tanı
konulduğunda sekelsiz olarak takip edilebilir
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, proteinuri, romatoid artrit, karotid arter
disseksiyonu

Şekil4-5

CMV pnömönisi

PS-81
Ağır Akut Böbrek Yetmezliği ve Kolon Perforasyonu ile Komplike
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusunda Eculizumab Tedavisi
Sonrasında Tam Remisyon
Özlem Kutlu1, Belda Dursun2, Sibel Hacıoğlu3,
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Denizli
Giriş: Hemolitik üremik sendrom (HÜS); mikroanjiopatik hemolitik anemi,
trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği birlikteliği olarak tanımlanmıştır.
Hastaların yaklaşık %90’ı Shiga toksin üreten Eschericha coli (STEC) ilişkilidir ve tipik HÜS olarak adlandırılmaktadır. % 10 hastada ise STEC ilişkisi
görülmez ve atipik HÜS (aHÜS) olarak adlandırılır. Atipik HÜS patogenezinde kompleman sistem regülasyon bozuklukları bulunmaktadır. Trombotik
trombositopenik pupura (TTP) ve HÜS ayrımında TTP’nin başlıca nedeni
olan ADAMTS13 eksikliğinin keşfedilmesi tanı koymayı kolaylaştırmıştır.
Akut böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz ihtiyacı gelişen kolon perforasyonuyla komplike aHÜS olgusunu ve tedavi sonrası durumunu sunmak
istedik.
Olgu: 30 yaşında kadın hasta 1 haftadır devam eden ishal sonrasında gelişen nöbet ve bilinç bulanıklığı nedeniyle dış merkezde interne edilmiştir.
Takiplerinde genel durumunun kötüşeşmesi üzerine entübe edilerek hastanemiz yoğun bakımına sevk edilmiştir. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik
bulunmamaktadır. Dış merkezde 1 kez hemodiyalize alınmış olup yatışında
ilk laboratuvar değerleri; üre 91 mg/dl, kreatinin 5.24 mg/dl, LDH 2016 U/L,
total bilirubin 0.36 mg/dL, direk bilirubin 0.26 mg/dl, CRP 24.75 mg/dl,
hemoglobin 7.4 gr/dL, lökosit 20.59 K/uL, trombosit 46 K/uL, düzeltilmiş
retikülosit %1.4, direkt-indirekt coombs negatiftir. Periferik yaymasında
parçalı nötrofil artışı, her alanda 1-2 şistosit görülmüş olup hasta TTP/
aHÜS ön tanısı ile plazmafereze alınmıştır. Hasta 9 kez plazmafereze ve 7
kez hemodiyalize alınmış olup laboratuvar değerlerinde beklenen düzelme
olmayıp, antiepileptik tedaviyle nöbetleri devam etmiştir. ADAMST-13 aktivitesi normal gelen hasta aHÜS olarak değerlendirilip eculizimab ilk 4 hafta
900 mg/hafta devamında 1200 mg iki haftada bir şekilde tedavisine başlandı. Takiplerinde inen ve transvers kolonda perforasyon sebebiyle opere
edildi. İki ay süren yoğun bakım yatışı sonrası taburcu edildi. İki yıldır polikliniğimizde takipli olan hastanın tedavisi devam etmekte olup polikliniğimize
son başvurusundaki değerleri; üre 19 mg/dL, kreatinin 0.66 mg/dL, LDH
158 U/L hemoglobin 14.9 g/dL, lökosit 8.36 K/uL, trombosit 244 K/uL dir.
Sonuç: Atipik HÜS kliniğinde ishal,kanlı ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma
olabilir. Böbrek ve gastrointestinal sistem, santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem etkilenebilir. Gastrointestinal sistemde şiddetli kolit, nek94

PS-84
Nefes Darlığı Şikayeti İle Başvuran 55 Yaşındaki Erkek Hasta
Hatice Aksu1,
1
Hakkari Devlet Hastanesi
Giriş: Hipertansiyon tedavisine direnç oluşturan nedenlere yaklaşım
Olgu: 55 yaşındaki erkek hasta, nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuruyor. son 1 yılda 5 kez benzer şikayet üzerine acil servise başvurma öyküsü var. Acil servise başvurduğu zamanlarda tansiyon yüksekliği olduğunu
belirtiyor. 5 yıl önce hipertansiyon tanısı aldığını, ilaç kullanımına rağmen
son 1 yıldır tansiyon yüksekliği olduğunu,1 yıl önce koah tanısı alıp, halen
inhaler tedavi kullandığını ve böbrek yetmezliği olduğunu belirtiyor. Öz geçmişinde 20 paket/yıl sigara kullanımı var. Perindopril- indapamid 5 /1.25
mg, metoprolol 5 mg, inhale budesonid, ipratropium+ salbutamol ilaçlarını
kullanıyor. Fizik muayenede kan basıncı 170/90 mm hg, nabız: 82/dk, takipne yok. Baş-boyun muayenesinde özellik yok. Solunum sistemi muayenesinde tüm akciğer alanlarında ekspiryum uzun, üst zonlarda wheezing ve
raller işitildi. Dolaşım sistemi ve sindirim sistemi muayenesinde özellik yok.
Ekstremitelerde patolojik bulgu yok. Laboratuar: tablo -1 de sunulmuştur.
Ekg de sinüs ritmi, eko da ef : % 60, sol ventrikül hipertrofisi mevcut. Pa
ac grafi: pulmoner ödem ile uyumludur. Akciğer ödemi tanısı ile ı.v furosemid verilip, akciğer ödemi tablosundan çıkan hasta takip amacıyla nefroloji
bölümüne yatırıldı. Troponin değerinin yüksek olmasına rağmen tipik göğüs ağrısının olmaması ve böbrek yetmezliği nedeniyle koroner anjiografi
planlanmadı
Sonuç: Hipertansiyon, koah a eşlik eden hastalıklar arasında yer almaktadır.
koah ‘lı hastaların yaklaşık % 40-50 ‘sinde hipertansiyon eşlik etmektedir.
Hastamızda 5 yıldır hipertansiyon mevcut olup, son 1 yıl içinde hipertansif
atak ve nefes darlığı ile başvurması, tansiyon disregülasyonunda bazı risk
faktörlerinin rol oynadığını düşündürmektedir. Koah tedavisinde kullanılan
ve özellikle kortizon içeren inhaler ilaçların, kan basıncı regülasyonunu bozabileceği düşünülmelidir. Bu nedenle bu hastada göğüs hastalıkları konsültasyonu sonucu kortizon içeren preperatlar tedaviden çıkarıldı. Hastada
kronik böbrek yetersizliği olması ve sigara içimi de hipertansiyonun kontrol
edilmesini güçleştirmektedir. Hastanın antihipertansif tedavisi furosemid
40 mg, amlodipin 10 mg, ,fosinopril 20 mg olarak düzenlendi. Hasta sigara
konusunda bilgilendirildi. 2 hafta sonraki kontrolünde kan basıncı 130/75
mm hg ölçüldü. Nefroloji poliklinik takibine alındı .
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Kortizon, Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı, Pulmoner Ödem
LABORATUAR

Tablo 1
Değişkenler
Yaş (yıl)
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Vücut kitle indeksi (kg/m2)
Diyabetes Mellitus varlığı (%)
Dislipidemi varlığı (%)
Sigara içimi (%)
Hipertansiyon süresi (yıl)
Antihipertansif ilaç sayısı
Geliş
Takip
Sistolik kan basıncı (mmHg)
Geliş
Altıncı Ay
Diyastolik kan basıncı (mmHg)
Geliş
Altıncı ay
GFR (ml/dk)
Geliş
Altıncı ay
Kreatinin (mg/dl)
Geliş
Altıncı Ay
Hemoglobin
Hemotokrit
GFR artışı olan hasta sayısı (%)

(n:69)
68.7±11
% 40.6 (28)
% 59.4 (41)
29.5±4
% 52.2 (36)
% 65.2 (45)
% 5.8 (4)
9.4±6.7
Yok (%10.1), Tekli (%21.7) İkili (%58), Üçlü (%10.1)
Tekli (%31.9), İkili (%49.3) Üçlü (%17.4), Dörtlü (%1.4))
164.9±19
132.3±16
89.1±9.7
77.7±8.8
68.6±11.7
72.6±8.8
0.97±0.18
0.94±0.20
12.7±1.8
38.9±3.9
%69.6(48)

Tablo 1: Hastaların demografik ve klinik özelliklerinin dağılımı
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PS-83
Etkin Kan Basıncı Tedavisi Alan Hipertansif Hastalarda Altıncı Ay
Sonundaki Glomerüler Filtrasyon Hızının Değerlendirilmesi
Alpaslan Dr Açık1, Ahmet Karabulut1,
1
Beymelek Aile Sağlığı Merkezi Demre\Antalya
Giriş: Hipertansiyon dünyada en önde gelen sağlık sorunlarından birini oluşturur. Kontrolsüz hipertansiyonda hedef organ hasarı çabuk oluşur. Hipertansiyonun etkilediği organlardan biride böbrektir. Yapılan araştırmalarda
hem sistolik hemde diyastolik kan basıncı yüksekliğinin böbrek fonksiyonlarını bozarak glomerüler filtrasyon hızında (GFR) azalmaya sebep olduğu
bulunmuştur. Yüksek kan basıncına bağlı GFR deki bu düşüş yaşlı hastalarda daha belirgindir. Yaptığımız bu araştırma ile kan basıncı yüksek saptanan
hastaların 6 aylık takip sonundaki GFR değerlerini ölçmeyi ve efektif kan basıncı düşüşünün GFR üzerindeki etkisini göstermeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışma aile sağlığı merkezinde uygulandı. Toplam 69 hipertnsif
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların kan değerlerine bakılarak eGFR değeri ölçüldü. GFR ölçümü hastanın cinsiyeti, kilosu ve kreatinin değerlerine
bakılarak otomatik formül ile hesaplandı. Kan basıncı yüksek çıkan hastalara yaşam şekli değişikliği önerileriyle birlikte ilaç tedavisi düzenlendi. Hastalar 6. Ay sonunda tekrar değerlendirildi. Kan örnekleri alınarak 6.aydaki GFR
değerleri ölçüldü ve kan basıncı değerleri ölçülerek not edildi. Hastalar etkin
tedavi sonrası GFR değeri artan ve de artmayan gruplar olarak ikiye ayrıldı
ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgu: Çalışmaya dahil edilen 69 hastanın yaş ortalaması 69±11 olup 41’i
kadın cinsiyettendi. Hastaların yarısında diyabet ve 2/3 ünde dislipidemi
mevcuttu. Hipertansiyon tanı süresi ortalama 9.4±6.7 yıldı. İlk değerlendirmedeki kan basınçları sistolik 164,9±19 ve diyastolik 89,1±9,7 mmHg olarak ölçüldü. Hastaların eGFR değeri ortalama 68,6±11,7 ml/dk idi. Sadece
7 hasta başvuru sırasında ilaç kullanmıyordu. Kalan hastalar ise tekli yada
ikili kombinasyon tedavisi alıyordu
Sonuç: Yüksek kan basıncı böbrek fonksiyonları üzerinde kötüleştirici bir
etkiye sahiptir. Etkin kan basıncı kontrolü ile GFR de kartış sağlanabilir. Etkin kan basıncı kontrolünün olumlu etkileri 6 ay gibi kısa bir sürede dahi
izlenebilir. Yaşlı, diyabetik ve uzun süreli hipertansiyon tanısı alan kişilerde
ise GFR deki iyileşme daha kısıtlı miktarda olmaktadır. Bu durum komorbiditesi olan kişilerde hipertansiyon tedavisinde olası gecikmenin böbrek
üzerindeki olumlu etkilerin daha kısıtlı olacağının göstergesi olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, glomerüler filtrasyon hızı, renal fonksiyon bozukluğu, tedavi,
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PS-85
Onkoloji Hastasında Böbrek Yetmezliği Ayırıcı Tanısında
Mikroanjıopatik Hemolitik Anemi
Esma Eseroğlu1, Feyza Bora2, Abdullah Ümit1, Yusuf İlhan3, Ünal Ataş4,
Orhan Kemal Yücel4, Sema Sezgin Göksu3, Ramazan Çetinkaya2,
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi Nefroloji Bilim Dalı
3
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı, Antalya
4
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya
Giriş: Mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA), immün olmayan hemoliz
ve trombositopeni ile karakterize bir terminolojidir. Mikrovasküler sistemde
tromboz görülür. MAHA nedenleri arasında; maligniteler, romatolojik hastalıklar, malign hipertansiyon, gebelik (HELLP, preeklempsi), sistemik enfeksiyonlar, ilaç yan etkileri, kompleman sisteminde eksiklikler, organ nakli,
trombositopenik trombotik purpura (TTP) ve hemolitik üremik sendrom (
HÜS) bulunmaktadır. Bu tanılar arasında mortalitesi yüksek olan HÜS tanısının erken konmasıyla tedavi edilebilir.
Olgu: 51 yaşında Hashimato Tiroiditi, Sjogren hastalığı, minör depres95
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yon tanılı kadın hastaya, akciğer ‘’yassı hücreli karsinom’’ tanısı konulup
sisplatin ve dosetaksel tedavisi verilmiş. Taksana bağlı nöropati gelişmesi
nedeniyle bu tedavi kesilmiş. Takiplerinde progresyon saptanması üzerine
gemsitabin başlanmış. Bilinen kronik böbrek hastalığı ve hipertansiyonu
olmayan hastanın 9.kür sonrasında BFT’de bozulma ve kan basıncında
yükseklik olması nedeniyle hospitalize edilmiş. Kemoterapiye ara verilmiş.
Prerenal ABH düşünülen hastaya hidrasyon başlanmış. KB: 190/100 mmHg
PTÖ++/++ ve idrar çıkış azlığı tespit edilmiş. BFT’de gerileme olmamış. Çekilen renal USG’de patolojiye rastlanılmamış. Nefroloji bölümüne konsulte
edilen hastanın kreatinin: 2,19 mg/dl, Hgb 7,2g/dl, trombosit 19.000/mm3,
LDH: 1521 IU/L , ürik asit 6,7, haptoglobulın <8,06 , total bilirubin 0,7 mg /
dl, retikülosit 5,57, D- dimer 5,11(yüksek), antitrombin III , PT-aPTT: N’idi.
Coombs: negatif, C3:N tespit edildi. Periferik yaymada şiştositler gözlenmesi üzerine MAHA düşünüldü. Yeni ilaç kullanımı öyküsü, yaygın malignitesi,
enfeksiyon tablosu olmayan hastada malign hipertansiyona ikincil MAHA
veya gemsitabin ilişkili MAHA tablosu yaratabilen HÜS veya TTP düşünüldü. Günlük plazmafereze alındı. ADAMTS-13 aktivitesi normal olarak gelince plazmaferezi kesildi. Hastanın takiplerinde trombosit:107 bin/ mm3’e
kadar yükseldi. Kreatinin 1,88 mg/dl, GFR 29 ml/dk/1,73m2, LDH: 562 U
/L’ye kadar geriledi. Hastanın BFT’de progresyon olmaması nedeniyle antikompleman tedavi düşünülmedi. 2 ay sonraki kontrolde trombosit:262 bin/
mm3, Kreatinin: 1,91 mg/dl, GFR 29 ml/dk/1,73m2, LDH: 423 U/L’di.
Sonuç: Kemoterapi ilişkili anemi ve trombositopeni sık görülür. Onkolojik
hastalarda görülen akut böbrek yetmezliği tablosunun sık nedeni oral alım
azlığıdır; ancak bu hastalarda kemoterapinin nefrotoksik etkisi de akılda tutulmalıdır. Kemoterapötik ajanların yarattığı HÜS tablosu nadir görülen bir
durumdur. Gemsitabin ilişkili MAHA literatürde vaka bazında bildirilmiştir.
Renal biyopsi yapılmadığından dolayı hastanın ABH tablosunun net olarak
tanısının söylenmesi mümkün değildir, fakat ön planda gemsitabin ilişkili
MAHA tablosuyla ilişkilendirilmiştir. Onkolojik hastalarda akut böbrek hasarının ayırıcı tanısında ilaç ilişkili trombotik mikroanjiopatinin de düşünülmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Gemsitabin, Hemolitik Anemi,
Trombositopeni
HEMATOKSİLEN-EOZİN BOYANMASI

periferik yayma, şiştositler

PS-86
Nadir Görülen Bir Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Olgu Sunumu: Pauci
Immun Glomerülonefrit ve Crohn Hastalığı Birlikteliği
Mücahit Ergül1, Ebru Gök Oğuz2, Tamer Selen2, Ahmet Faruk Kalkışım1,
Batunay Duran1, Gülay Ulusal Okyay2, Hatice Şahin2, Fatma Ayerden
Ebinç2, Kadir Gökhan Atılgan2, Mehmet Deniz Aylı2,
1
Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: Giriş: Pauci immün glomerülonerfit hızlı ilerleyen glomerülonefritler
(HİGN) içinde en sık görülen formdur. İleri yaşta daha sık görülür. P-ANCA
pozitif vaskülitte en sık böbrek tutulumu olmak üzere deri, akciğer, nörolojik, kas-iskelet sistemi ve gastrointestinal tutulum görülmektedir. Crohn
hastalığı, gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünü etkileyen lezyon96

ları ağızdan anüste atlamakla karakterize kronik bir durumdur. Literatürde
Crohn hastalığı ve IgA nefropatisi birlikteğişi sık görülürken vakamızda pauci immün glomerülonefrit ile birlikteliğini sunacağız.
Olgu: 36 yaşında erkek hasta kanlı idrarla başvurdu. Fizik muayenede patolojik bulguya rastlanmadı. Tetkiklerinde idrarda 96 eritrosit, ++ proteinüri,
kreatinin: 3.73mg/dl , üre:132mg/dl, 1387gr/gün proteinüri saptandı. Olası
HİGN ön tanısıyla hastadan istenilen tetkiklerde C3C:0,74gr/l (düşük) ve
p-ANCA:30 (pozitif) saptandı. Renal biyopsi yapıldı ve pauci immün kresentik glomerülonefrit ile uyumlu geldi. Tedavi KDIGO 2012’ye göre planlandı.
3 gün pulse steroid (500mg iv), siklofosfamid (500mg iv) verildi. Hastanın
kreatinini (5.92mg/dl) yüksek, erken safhada hemodiyaliz ihtiyacı ve HİGN
olduğu için 5 seans plazmaferez ve hemodiyaliz yapıldı. Takibinde hemodiyaliz ihtiyacı olmayan hasta 48 mg/gün prednol ile taburcu edildi. 5. kür
siklofosfamid tedavisinden sonra hematokezya ile acil servise başvurdu.
Kolonoskopide çekumun 10 cm distalinde fistül ağzı olabilecek orifis ve
etrafındaki mukozada ileri derecede ödem, hiperemi yer yer pürülan ülserler
izlendi. Biyopside aktif inflamasyon ve granülasyon dokusu bulguları gösteren kolon mukozası ve fibrinopürülan eksuda saptandı ve Crohn hastalığı
tanısı aldı. Gastroenteroloji prednol 40mg ve azatiyopurin 50mg tedavisi
başladı. Pauci immün glomerülonefrit ve Crohn hastalığı tanıları olan hasta
hemodiyaliz ihtiyacı olmadan poliklinik takibine devam ediyor.
Sonuç: Sonuç: HİGN’in en sık nedeni pauci immün glomerülonefrittir ve
daha sık ileri yaşta görülmektedir. İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile daha
çok IgA nefropatisi birlikteliği görülmektedir. Bu vaka hastamızın genç olması ve pauci immün glomerülonefrit ile Crohn hastalığı birlikteliği olması
nedeniyle farklılık göstermektedir. Pauci immün glomerülonefrit ve Crohn
hastalığı birlikteliği literatürde daha önce bildirilmemiştir. Bu açıdan ilk vakadır. Pauci immün glomerülonefrit hastalarında gastrointestinal kanama
durumunda inflamatuar barsak hastalıklarının da eşlik edebileceği ve Crohn
hastalığı ile takipli hastalarda da HİGN veya diğer glomerülopatilerin gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hızlı ilerleyen glomerülonefrit, crohn hastalığı, pauci
immün glomerülonefrit
PS-87
Ender Görülen Amiloidozis Vakası- Ağır Ve Hafif Zincir Amiloidozisi
Rezzan Eren Sadioğlu1, Ali Aytuğ Kuştaş2, Saba Kiremitçi3, Meral
Beksaç4, Gökhan Nergizoğlu1, Sim Kutlay1,
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
4
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: İmmünglobulin (Ig) ağır zincir ve hafif zincir parçalarının her ikisinin birlikte fibriller birikimi ile oluşan ağır ve hafif zincir amiloidozisi (AHL)
bildiğimiz kadarıyla 15 vaka bildirimi ile çok nadir görülen bir amiloidozis
alt tipidir. Bu olguyu sunma amacımız ender görülen ve merkezimizde de
ilk defa tanı koyulan bu vakayı tanıtmak ve amiloidozis tanısında etkilenen
doku biyopsisi ve tiplendirmenin önemini vurgulamaktır. Bu olguda, merkezimizdeki ilk AHL amiloidozis vakasını sunacağız.
Olgu: Komorbiditesi olmayan 40 yaşında kadın hasta, proteinüri saptanması üzerine merkezimize başvurdu. Serum kreatinin değeri 0,8 mg/dL, 24
saatlik idrar proteini 1529 mg idi. İmmünolojik belirteçler negatif saptandı.
Serum immünfiksasyonunda IgG Lambda monoklonal gamopati izlenen,
idrar immünfiksasyonunda monoklonal lambda ve kappa hafif zincirleri
izlenen hastaya kemik iliği biyopsisi yapıldı ve lambda monotipik, %8 oranında plazma hücre artışı izlendi. Yapılan renal biyopside anlamlı bulgu görülmedi. Hasta MGUS tanısıyla izleme alındı. Hastanın takibinde iki yıl sonra
13,4 gr/gün protenürisi gelişmesi nedeniyle tetkikleri yenilendi. Kemik iliği
biyopsisinde monotipik lambda hakim IgG ifade eden plazma hücre artışı
olsa da amiloidozis izlenmedi. Subkutan yağ dokusu ve rektum biyopsilerinde amiloid saptanmadı. Ekokardiyografide anlamlı patolojik bulgu görülmedi. Yapılan renal biyopside ise amiloid birikimi ve immünhistokimyasal
incelemesinde bu birikimin kuvvetli IgG pozitif, Kappa ve Lambda negatif
olduğu görüldü. Bulgular “immünglobülin ilişkili amiloidozis- ağır zincir
amiloidozis “ tanısı ile uyumluydu. Hastanın nefrotik düzeyde proteinürisi

A,B,C,D

A. Glomerüllerde amiloid ile uyumlu amorf aselüler soluk eozinofilik madde birikimi (H&E) B. Kongo Red boyası ile glomerüllerde ve tubulus bazal membranlarında amiloid alanlarında kırmızı görünüm (polarize ışık görüntüsü verilmemiştir) C.
Glomerülde ve tubülüs bazal membranlarında spesifik Lambda boyanması (İmmünhistokimya) D. Glomerülde ve tubülüs bazal membranlarında kuvvetli spesifik
IgG boyanması (İmmünhistokimya)

PS-88
Endokardit İle Seyreden Bir Sistemik Lupus Eritematozis Olgusu
Özge Yetginoğlu1, Burcu Kaya2, Murat Tuğcu2, Sema Kaymaz Tahra3,
Rafi Haner Direskeneli3, Zübeyde Serhan Tuğlular2,
1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırm Hastanesi, İç
Hastalıkları, İstanbul
2
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırm Hastanesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırm Hastanesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Giriş: GİRİŞ: Nedeni bilinmeyen ateş ayırıcı tanısında sistemik lupus eritematozis (SLE) hem tanı, hem de tedavi sürecinde (immünsupresif ajanların
kullanılıyor olması nedeniyle) eşlik edebilecek enfeksiyöz patolojiler açısından dikkatli değerlendirilmesi gereken en önemli bağ-doku hastalığıdır.
Olgu: VAKA: 37 yaşında kadın hasta: yaklaşık 5 sene önce SLE tanısı almış,
tedavisi mikofenolik asit ve prednizolon tablet olarak devam ettiriliyor. Hasta polikliniğe bulantı, oral alımda azalma, nefes darlığı, kilo kaybı ve ateş
şikayetleri ile başvurdu. Pansitopeni ve akciğer grafisinde plevral efüzyon
saptanan hastanın ileri değerlendirilmesi amacı ile hospitalizasyonu yapıldı.
İnspeksiyonda parmak uçlarında lineer hemorajik çizgilenmeler gözlendi
ve dinlemekle solunum sesleri bazallerde azalmış olarak bulundu. Periferik
ödem tablosu olması sebebi ile proteinüri açısından iki kez 24 saatlik idrarda protein testi yapıldı;3,4 gr/gün ve 4,2 gr/gün olarak proteinürisi saptanan
hastaya renal tutulum açısından renal biyopsi ile değerlendirilmesi planlandı. Renal biyopsi patolojisi sonucunda ‘’Class 4 lupus nefriti’’ ile uyumlu
olarak değerlendirilen hastaya 1000 mg pulse kortikosteroid (KS) verilmesi
planlandı. Ancak premedikasyona rağmen infüzyonun 15. dakikasında 39
C ateş ve taşikardi olması üzerine KS infüzyonu durdurularak kan kültürleri

alındı. Toraks BT’de infiltrasyon olması üzerine hastaya piperacilin tazobaktam ve siprofloksasin tedavisi de başlandı. Ateş esnasında alınan periferik
kan kültürlerinde iki şişede salmonella üremesi tespit edildi. Klinik bulguları
birlikte değerlendirildiğinde ‘’39C ateş, periferik kan kültüründe salmonella üremesi, parmak distallerinde hemorajik lezyon (janeway lezyonu?)’’
olması üzerine hastada infektif endokardit şüphesine yönelik transtorasik
ekokardiyografi (EKO) planlandı. EKO’da vejetasyon tespit edilemedi ancak
şüphenin yüksek olması sebebiyle transözefageal EKO (TEE) planlandı.
TEE’de ‘’ mitral kapak anterioriorunda 6x5 mm boyutunda ekolusen kitleyle
uyumlu görünüm’’ saptandı. Göz hastalıkları tarafından değerlendirilen hastada Roth spot saptanmadı. Mitral kapakta vejetasyon, 39 C ateş, kültürde
salmonella üremesi ve janeway benzeri lezyonlar olması üzerine 1 majör ve
3 minör kriterin karşılanmasıyla infektif endokardit tanısı kondu. Kontrol
periferik kan kültürlerinde üreme saptanmayan hastanın tedavisi seftriakson olarak 4 hafta daha devam ettirildi. Tedavi süresince ateşi tekrarlamayan hastanın intravenöz tedavisinin tamamlanmasının ardından mikofenolat mofetil PO tedavi ile kontrol TEE planlanarak taburculuğu planlandı.
Sonuç: SONUÇ: İnfektif endokardit tanı koyması güç olan nadir ateş sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle immünsupresif tedavi
geçmişi olan hastalarda klinik şüphenin yüksek olması halinde infektif endokarditin de olası tanılar arasında düşünülmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sistemik Lupus eritematozis, Ateş, Nefrit, İnfektif Endokardit
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devam etmesine rağmen kemik iliği biyopsisinde amiloidozis gösterilememesi ve plazma hücrelerinin hem lambda hem IgG ifade etmesi nedeniyle
amiloidozis tiplendirmesini kesinleştirmek için renal biyopsi tekrarlandı ve
amiloid alanlarının tiplendirmesinde lambda ve IgG ile kuvvetli pozitiflik görüldü. Bulgular “Ig ağır zincir ve hafif zincir amiloidozisi” ile uyumlu olarak
değerlendirildi. Hastaya bortezomid-siklofosfamid-deksametazon tedavisi
başlandı. Takibinde serum serbest hafif zincir düzeylerinde ve idrar protein
atılımında azalma görüldü, GFR kaybı olmadı.
Sonuç: AHL amiloidozis, AL amiloidozise göre genç yaş populasyonu etlkileyen, kardiyak tutulumun daha az görüldüğü, yağ doku ve kemik iliği aspirasyon biyopsisinin daha az tanısal olduğu, renal ve total sağkalımın daha
iyi izlendiği bir alt gruptur. Bahsedilen klinik ipuçlarının olması amiloidozis
düşünülen vakalarda farklı etiyoloji varlığı konusunda uyarıcı olmalıdır. Monoklonal gammopati mevcudiyetinde tanı için kemik iliği biyopsisinin yeterli
olmayabileceği ve vakamızdaki gibi proteinürisi olan hastalarda renal biyopsisi yapılmasının tanıdaki önemi göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ağır ve hafif zincir amiloidozisi, İmmünglobulin ilişkili
amiloidozis, nefrotik sendrom

PS-89
Diyalize Girmeyen Evre 3-5 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında
Eritroid Stimüle Edici Ajan Tedavisinin Hayat Kalitesine Etkileri
Selma Alagöz1, Nurhan Seyahi2,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Kliniği, Nefroloji Bölümü
2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Anemi kronik böbrek hastalığının (KBH) sık görülen bir komplikasyonudur ve yetersiz tedavisi istenmeyen sonlanımlar ile ilişkilidir. Biz çalışmamızda anemi tedavisinde kullanılan eritroid stimüle edici ajanların (ESA)
hayat kalitesi üzerine etkilerini incelemeyi planladık.
Yöntem: Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında, nefroloji polikliniğinde
takip edilen, 18 yaşın üstünde, eGFR<60 mL/dak/1.73 m2 olan ve diyalize
girmeyen 131 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Birinci
grupta hemoglobin (Hgb) 10 gr/dl altında ve ESA tedavisi almayan, ikinci ve
üçüncü (kontrol) grupta, Hgb 10-12 gr/dl aralığında sırasıyla, ESA tedavisi
alan ve almayan hastalar mevcuttu. Tüm hastalar semptom-sorunlar listesi,
böbrek hastalık etkisi, böbrek hastalık yükü, SF-12 fiziksel ve zihinsel sağlık
bileşeni alt gruplarından oluşan Kidney Disease Quality of Life (KDQOL-36)
yaşam ölçek formu anketi ile değerlendirildi. Hastalara diyaliz odaklı sorular
sorulmadı.
Bulgu: Hastalarımızın %59.5’u kadındı, yaş ortalaması 66.5±10.6 idi. ESA
kullanımına ve anemi derecesine göre hastaların özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Kontrol grubunda eGFR, birinci (p=0.002) ve ikinci (p=0.000)
gruba göre daha yüksekti. KDQOL-36’nın böbrek hastalık yükü hariç tüm
bileşenleri ile Hgb seviyesi arasında; böbrek hastalık yükü ve SF-12 fiziksel
sağlık bileşenleri ile de eGFR arasında pozitif korelasyon saptandı. Kontrol
grubunda SF-12 fiziksel sağlık bileşeni skoru ESA tedavisi almayan gruba
(1.grup) göre daha yüksekti (p=0.004). Kontrol grubu ve ESA tedavisi alan
(2. grup) arasında fark yoktu.
Sonuç: Çalışmamızda KBH ve aneminin hayat kalitesini kötü etkilediğini;
ESA tedavisi alan ileri evre kronik böbrek hastalarıyla, ESA tedavisi almayan
daha erken evre böbrek hastalarının yaşam kalitesi arasında fark olmadığını
tespit ettik. Bu nedenle, erken dönem böbrek hastalarında anemi tedavisi
yönetiminin, yaşam kalitesinin devamı için önemli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Anemi, eritroid stimüle edici ajan, KDQOL-36, kronik
böbrek hastalığı, yaşam kalitesi
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Tablo 1. ESA kullanımına ve anemi derecesine göre hastaların özellikleri
Grup 1 (n=45)
Grup 2 (n=35) Grup 3 (n=51)
P
ESA Kullanmayan ESA Kullanan ESA Kullanmayan
(Hgb<10)
(Hgb 10-12)
(Hgb 10-12)
Yaş (yıl)

67.4±11.2

67.1±8.2

65.4±11.6

0.611

Hemoglobin (gr/dl)

9.0±0.6

11.5±0.7

11.3±0.7

0.000

Demir (mcg/dl)

64.6±33.6

66.4±25.8

59.3±27.5

0.508

TDBK (mcg/dl)

221.2±74.5

208.7±57.7

284.8±103.2

0.000

Ferritin (ng/ml)

211.4±202.3

210.2±131.2

115.8±182.3

0.015

Vit B12 (pg/ml)

401.1±291.4

371.7±173.3

303.0±209.7

0.049

Folik asit (ng/ml)

9.1±4.4

9.1±4.5

7.9±3.8

0.312

Kreatinin (mg/dl)

2.9±1.5

3.2±1.1

2.2±1.1

0.002

eGFR (ml/min/1.73m2)

24.7±11.4

21.1±9.7

33.2±12.4

0.000

Kalsiyum (mg/dl)

9.1±0.9

9.7±1.0

9.5±0.6

0.025

Fosfor (mg/dl)

4.1±0.9

4.3±1.0

3.7±0.6

0.004

PTH (pg/ml)

219.0±288.9

198.4±140.8

112.3±69.6

0.008

25(OH) D3 (ng/ml)

22.0±16.8

24.7±17.6

20.4±9.5

0.478

Albümin (g/l)

3.8±0.4

3.8±0.5

4.1±0.4

0.000

CRP (mg/l)

20.7±30.7

12.5±15.8

10.9±14.1

0.515

SF-12 Fiziksel Sağlık Bileşeni 26.2±20.2

36.4±24.3

42.2±23.9

0.003

Sf-12 Zihinsel Sağlık Bileşeni 38.4±21.9

47.6±23.3

46.6±24.6

0.133

Böbrek hastalık yükü

45.9±29.1

44.3±27.9

51.6±32.3

0.479

Semptom/sorun listesi

56.8±20.4

63.9±15.6

65.1±19.9

0.086

Böbrek hastalık etkisi

65.6±19.4

65.8±20.5

69.5±22.5

0.586

ESA, eritroid stimüle edici ajan; PTH, parathormon; TDBK, total demir bağlama
kapasitesi

PS-90
Meyan Kökü Şerbeti Kullanımına Bağlı Hipotasemik Parestezi
Gökhan Köker1, Gülhan Özçelik Köker1, Seyit Uyar1, Yasin Şahintürk1,
Feyzi Bostan1, Abdullah Tokuç1, Mehmet Kök1, Mehmet Mutlu Çatlı1,
1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Antalya
Giriş: Meyan (Glycyrrhiza glabra) çalımsı bir bitkidir. Meyan bitkisinin kökleri baharat olarak, kökten elde edilen ekstresi birçok alkolsüz içecek, gıda
ürünleri, tatlı ve pastalarda tatlandırıcı olarak kullanılır. Meyan kökü; Güneydoğu Anadolu’da geleneksel bir içecek olmasının yanı sıra mide ülserinde,
karın ağrılarında, kabızlıkta ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinde
sıklıkla kullanılır. Aktif maddesi gliserizik asittir ve fazla tüketimi primer hiperaldosteronizm benzeri tablo ile hipokalemi, düşük renin aktivitesi, metabolik alkaloz ve hipertansiyona neden olabilir. Bu olgu sunumunda polikliniğe yürüme güçlüğü ile başvuran ve etiyolojik incelemeler sonucu uzun
süre meyan kökü şerbeti kullanımına bağlı hipopotasemik alt ekstremite
parastezi olgusu sunulmuştur.
Olgu: 46 yaşında erkek hasta son bir haftadır artan bacaklarda güçsüzlük,
yürüyememe, baş ağrısı şikayeti ile genel dahiliye polikliniğine başvurdu.
Özgeçmişinde kronik hastalık ve operasyon öyküsü yoktu. Hastada, bulantı,
kusma, ishal, alkol ve diüretik kullanımı yoktu. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde mide şikayetleri ve kabızlık için son bir aydır her gün 1 litre meyan
kökü şerbeti içtiği öğrenildi. Fizik muayenede bilinç açık, arteriyel tansiyon:
160/85 mm/hg nabız 87 ve ateş 36,9 idi. Nörolojik muayenesinde alt ekstremitede simetrik hipoestezi ve 2/5 güç kaybı mevcuttu. Hastanın diğer
sistem muayeneleri normaldi. Hastanın laboratuvar bulguları; potasyum
2,1 mmol/L (3,5-5,1) sodyum143 mmol/L (136-146), kreatin 1,04 mg/dl
(0,66 - 1,09), AST (SGOT) 42 U/L (10 - 50), ALT 23 U/L (0 - 35), LDH 275
U/L (< 248), kan gazı incelemesinde metabolik alkalozu (pH 7.50, HCO330.7 mmol/L) mevcuttu. Hastaya iki gün potasyum replasmanı yapıldı fakat
kan potasyum seviyesi 2,5 mmol/L’e kadar yükseldi. Hastaya eş zamanlı
25 mg spironolakton eklenerek takip edildi. Takiplerinde kas güçsüzlüğü
şikayeti ile tansiyon 135/80’e geriledi ve kan potasyum 3,4 mmol/L’e yükseldi. Hastaya meyan kökü tüketimini kesmesi söylendi ve bir hafta sonra
poliklinik kontrolüne çağrıldı.
Sonuç: Meyan kökü kullanımı yaşamı tehdit edecek düzeyde semptomlara
neden olmaktadır. Meyan kökü aktif maddesi gliserizik, oral alımından sonra intestinal bakteriler tarafından glycyrrhetic aside dönüştürülür. Gliserizik
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asit, 11 beta hidroksisteroid dehidrogenaz enzimini inhibe eder ve psödohiperaldosteronizm benzeri klinik tablo yapmaktadır. Kas güçsüzlüğü, parestezi, hipokalemi, hipertansiyon semptomları ile başvuran hastalarda altta
yatan nedenleri araştırılırken meyan kökü kullanımının sorgulanması önemlidir. Ayrıca bu doğrultuda yöresel gelenekleri içeren detaylı anamnezin ve
bitkisel ilaç kullanımının tanı ve takipte önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Meyan kökü, hipokalemi, parestezi
PS-91
Hipotroidiye Bağlı Rabdomyoliz Sonucu Gelişen Akut Böbrek
Yetmezliği Olgusu
Gülhan Özçelik Köker1, Gökhan Köker1, Seyit Uyar1, Yasin Şahintürk1,
Abdullah Tokuç1, Mehmet Kök1, Mehmet Mutlu Çatlı1, Feyzi Bostan1,
1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Antalya
Giriş: Rabdomiyoliz iskelet kasının toksik etkiye maruz kalması veya birçok
hastalık sonucunda görülebilen iskelet kası hücrelerinin akut nekrozu sonucu, kas hücre içeriğinin dolaşıma sızmasıyla gelişen klinik ve biyokimyasal
bir sendromdur. Etiyolojisinde travma, alkolizm, intoksikasyonlar, koma vb.
nedenlere bağlı olarak uzun süre hareketsiz kalınması sonucu, aşırı egzersiz, epileptik nöbetler, hipertermi, hipotermi, alkol kullanımı, ilaç kullanımı,
elektrolit dengesizlikleri ve viral enfeksiyonlar vardır. Hipotroidinin nadir
komplikasyonlarından olan rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği gelişen olguyu sunuyoruz.
Olgu: 32 yaşında kadın hasta polikliniğe halsizlik, kabızlık, yürüyememe,
ayaklarda şişlik, kas ağrısıyla başvurdu. Özgeçmişinde kronik hastalık ve
operasyon öyküsü yoktu. Fizik muayenede bilinç açık, arteriyel tansiyon:
110/75 mm/hg, nabız:65, ateş:36,ayaklarda gode bırakmayan ödem mevcuttu. Ekstremitede 4/5 kas gücü kaybı vardı. Laboratuvar tetkiklerinde;
kreatinin 1,34 mg/dL (0,66 - 1,09), AST 65 U/L (10 - 50), ALT 34 U/L (0
- 35), LDH 425 U/L (< 248), kreatin kinaz (CK) 4250 U/L (0 - 171) saptandı.
İdrar analizinde 1-2 lökosit, 1 eritrosit mevcuttu. Hasta rabdomyolize bağlı
akut böbrek yetmezliği ön tanısı ile yatırıldı. TSH:125 uIU/mL (0,34 - 5,86),
serbest T4:0,1 ng/dl (0,61 - 1,12), Anti Troglobulin Antikor (anti TG) 65
IU/ml ( 0 – 4) ve Anti troid peroksidaz (anti TPO) 103,20 IU/ml (< 10).
Hastanın tiroid ultrasonografisinde her iki lobda hipoekoik sınırı belirsiz
alanlar psödonodüler görünüm ve lenfositik infiltrasyon izlendi. Hastaya
hashimato tiroiditi tanısı konuldu. Hastaya intravenöz sıvı tedavisi ve 50
mcg levotiroksin sodyum başlandı. Tedavi sonucu laboratuvar bulguları ve
şikayetleri geriledi. Kreatinin 0,95 mg/dL, AST 36 U/L, LDH 126 U/L, ck 150
U/L ye gerileyen hasta 1 ay sonra TSH kontrolü için poliklinik takibine alındı.
Sonuç: Rabdomiyolizden anamnez ve fizik muayene ile şüphelenilir, laboratuvar testleri ile doğrulanarak tanı konulur. Kaslardan açığa çıkan miyoglobin hem direkt toksik etki ile hem de tübüler tıkaçlara yol açarak akut böbrek
yetmezliğine sebep olmaktadır. Hipotiroidi kas dokusunda glikozaminoglikan birikimini arttırıp, Miyozin ATPase aktivitesini düşürerek kas nekrozuna
sebep olur. Kas ağrısı, güçsüzlük gibi semptomlarla birlikte CK seviyelerinde artış rabdomiyolizin işaretidir. Tipik semptomlarla başvuran ve kas
enzimleri yüksek bulunan hipotroidi hastalarında nadir bir komplikasyon
olan rabdomiyoliz ve buna bağlı akut böbrek yetmezliği gelişebileceği akılda
tutulmalıdır. Bu tür vakalarda tiroid hormon replasmanı yanında konservatif
tedavi ile semptomlar ve bulgular düzelmektedir.
Anahtar Kelimeler: rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, hipotiroidi
PS-92
Sekonder Renal Amiloidozis’in Nadir Bir Sebebi Hidradenitis
Suppurativa: Olgu Sunumu
Tamer Selen1, Gülay Ulusal Okyay1, Ebru Gök Oğuz1, Fatma Ayerden
Ebinç1, Hatice Şahin1, Arzu Sağlam2, Kadir Gökhan Atılgan1, Mehmet
Deniz Aylı1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Nefroloji Kliniği, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Hidradenitis suppurativa (HS), sıklıkla aksiller, inguinal, perianal, pe-

PS-93
Fabry Hastalığı: Aklımıza Geliyor Mu?
Gökhan Atay2, Soner Duman1, Kardelen Bilgili Atay1,
1
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
Giriş: Giriş: Fabry hastalığı; X kromozomuna bağlı geçiş gösteren glikosfingolipid birikim hastalığıdır. ykrk7-galaktosidaz A enzim eksikliğinde sinir,
böbrek, kalp ve cilt gibi dokularda globotriozilzseramidin (Gb3) birikimi
olur. Böbreklerde proteinüri, FSGS ve tübüler atrofiye yol açarak; ilerleyen
dönemde son dönem böbrek yetersizliğine neden olur. Enzim replasmanı
ile tedavi edilebilen bu hastalığın tanısı sadece akla getirilirse konabilir. Burada farklı tanılar alarak izlenip tedavi edilen ve sonrasında Fabry hastalığı
tanısı alan olgu sunulmuştur.
Olgu: Olgu: Yirmi bir yaşındaki erkek hasta yaklaşık 4 yıl önce yeni gelişen
periferik ödem şikayetiyle tetkik edilmiş ve yapılan tetkiklerinde non-nefrotik
düzey proteinürisi (2g/gün) saptanılmış. O dönemdeki kreatinin klirensi,
serum kreatinin ve albumin, kompleman düzeyleri, viral serolojik testleri,
serum immunolojik testleri (ANA ve ANCA) normal olarak sonuçlanmış;
mikroskopik hematürisi yokmuş. Yapılan renal biyopsi sonucu FSGS şeklinde yorumlanmış ve steroid + ACEİ tedavisi başlanılmış. Yaklaşık 6 aylık
tedavi sonrasında; steroid dirençli glomerülonefrit olarak düşünülerek immunsupresif tedavi değiştirilmesi planlanılmış. Bu dönemde hasta; verilen
tedaviye klinik yanıtının yeterli olmadığını düşünerek farklı merkezlere de

başvurmuş. Bu süreçte sistem sorgusunda yaklaşık 2 yıldır işitme azlığı ve
el eklemlerinde şiddetli nöropatik ağrıları olduğunu belirtmesi üzerine renal tutulum varlığıyla ilişkili olabilecek Alport sendromu açısından da belirli
bir süre araştırılmış ancak spesifik bir tanı alamamış. Proteinürisi devam
eden hastaya tekrar biyopsi yapılmış. Işık mikroskopisinde; 1/14 segmetal
sklerotik glomerül, visseral epitel proliferasyonunda belirginleşme; vasküler yapılar olağan, hafif odaksal interstisyel inflamasyon ve fibrozis varlığı şeklinde sonuçlanmış. İnterstisyumda köpük yüklü makrofajlar olduğu
vurgulanmış. Elektron mikroskopisinde ise podositler ve arteriol endoteli
içinde elektrodens lipid vakuolleri görülmesi üzerine Fabry hastalığından
kuşkulanılmış. Sonrasında hastadan gönderilen plazma alfa-galaktozidaz
düzeyi düşük ve kuru kanda bakılan Lyso-GL-3 testi:81 ng/ml (ref:0-3,5)
olarak sonuçlanınca Fabry tanısı konulmuş. Şikayetleri başladığı dönemden
uzun bir süre sonrasında agalsidaz enzimi tedavisi başlanılarak medikal izleme alınabilmiştir. Üç yıldır tedavi altında olan hastanın son yapılan kontrollerinde EMG’sinde ve kraniyal MR görüntülemesinde belirgin patoloji
saptanmamıştır. Kardiyoloji bakısında kardiyak MR, EKG ve holter testleri
olağan sonuçlandı. <1g/gün proteinürisi devam eden olgunun böbrek dışı
semptomlarında da belirgin iyileşme mevcuttur.
Sonuç: Asemptomatik proteinüri-hematüri nedeniyle tetkik edilen; minimal
lezyon hastalığı, steroid yanıtsız FSGS tanısı almış olan genç hastalarda
ayırıcı tanıda Fabry hastalığı akla gelmelidir. Basit bir kuru kan örneği ile
kolayca tanı konulabilir.
Anahtar Kelimeler: Fabry, FSGS, Nefropati
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rineal ve meme altı cildini tutan, folikül kaynaklı, kronik inflamasyonla karakterize bir hastalıktır. Teropatik yaklaşım, antimikrobial ve antiinflamatuar
ajanların yanısıra ağrı kontrolü, yara yeri bakımı ve lokal cerrahi tedavileri
içerir. Progresif seyirli hastalarda anemi, lenfödem, selülit gibi görece sık
karşılaşılan komplikasyonlarının yanı sıra nadiren sekonder amiloidozis de
gelişebilir. Bu yazıda, HS seyrinde ortaya çıkan bir renal amiloidozis olgusu
sunulmaktadır.
Olgu: 37 yaşındaki bayan hasta böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk nedeni ile kliniğimize yönlendirildi. Öyküsünden, HS tanısı ile 10 yıldır çok
yoğun antimikrobial ve antiinflamatuar ajanlar kullandığı ve nodüler lezyonları için lokal cerrahi eksizyonların yapıldığı öğrenildi. Halen iki haftada bir
40 mg dozunda adalimumab alıyordu. Kabulünde, vital bulguları stabildi.
Aksiller ve perineal bölgede yaygın papilonodüler ve pürülan kistik lezyonları ve her iki alt ekstremitede ++ gode bırakan ödemleri vardı. Hemoglobin: 7 g/dL, üre: 81 mg/dL, kreatinin: 3.94 mg/dL, potasyum: 5.39 mg/
dL, LDL-kolesterol: 193 mg/dL, albümin: 2.1 g/dL idi. İdrar analizinde +++
protein saptanan hastanın protein atılımı 12 gr/gün olarak ölçüldü. Sonografik incelemede hepatosplenomegali saptandı. Böbrek parankim ekojeniteleri bilateral artmıştı, boyutları sağda 131x56 mm, solda 122x53 mm
idi. Ekokardiyografide patolojik bulgu izlenmedi. Perkütan böbrek biyopsi
ile 2’si global sklerotik 15 glomerül incelendi. Non-sklerotik glomerüllerde
yoğun aselüler eosinofilik depolanma dikkati çekiyordu. Birikimler mesengiumlarda nodüler yapılanmalara neden olmuş, periferik kapillerlere doğru
uzanmış, tüm damar duvarlarını çepeçevre sarmış ve tübül bazal membranlarını da segmenter olarak etkilemişti. İmmünfloresan boyamalar negatifti.
İmmunohistokimyasal olarak birikimlerin amiloid A oldukları saptandı. HS
endikasyonu ile almakta olduğu tümör nekrozis faktör inhibitörü adalimumab tedavisine sekonder renal amiloidozis hastalarında da bildirilen olumlu
sonuçlar nedeni ile devam edildi. Kolşisin eklendi. Hepatosplenomegali ve
anemisinin de sistemik amiloidoz ile ilşkili olabileceği düşünüldü. Ancak,
hasta ileri incelemeyi kabul etmedi. Takiplerinde üremi kontrol altına alınamadı ve biyopsiden iki ay sonra devamlı hemodiyaliz programı başlatıldı.
Sonuç: HS, patofizyolojik mekanizmaları net olarak açıklanamamış ve henüz kür sağlayıcı tedavi protokolleri tanımlanamamış kronik inflamatuar bir
cilt hastalığıdır. Tekrarlayan yoğun inflamatuar aktivitenin baskılanamadığı
durumlarda uzun yıllar içinde dermatolojik hastalıklar seyrinde görmeye
alışık olmadığımız sekonder amiloidozis ile sonuçlanabilir. Amiloidozisin,
özellikle yaygın ve tedaviye cevapsız HS vakalarında olası komplikasyonlardan biri olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: amiloidozis, hidradenitis suppurativa, kronik inflamasyon

PS-94
Dissemine Nokardia Enfeksiyonu İle Komplike Olan Membranöz
Glomerülonefrit Olgusu
Jabrayil Jabrayilov1, Ceren Önal1, Müge Üzerk Kibar1, Tolga Yıldırım1,
Şeref Rahmi Yılmaz1, Yunus Erdem1,
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Membranöz nefropati erişkinlerde nefrotik sendromun ek sık sebepleri arasında yar almaktadır. Hastaların bir bölümünde immünsupresif tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan immunsupresif tedaviye bağlı olarak
hastalar artmış enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Nocardiosis
immunsuprese hastalarda görülebilen fırsatçı bir enfeksiyondur. Biz bu
olgu raporunda membranoz nefropatili bir hastada ortaya çıkan Nocardia
enfeksiyonu ile ilgili deneyimimizi sunuyoruz.
Olgu: 44 yaşında erkek hastaya 2012 yılında nefrotik sendrom olması nedeni ile yapılan böbrek biyopsisi sonucunda evre II-III membranöz nefropati tanısı konulmuş. Tedaviye metil prednizolon ve losartan ile başlanmış,
dirençli olması nedeni ile izlemde siklosporin eklenmiş. Takiplerinde hasta parsiyel remisyona girerek proteinürisi 1000 mg/gün olarak izlenmesi
üzerine 2014 yılında metilprednizolon, 2015 yılında siklosporin tedavisi
kesilmiş. Eylül 2018’de yeniden periferik ödem şikayetleri başlayan hastanın bakılan proteinürisi 23 gr/gün olarak ölçüldü. Yeniden yapılan böbrek
biyopsisi Evre III membranoz nefropati ile uyumlu olarak geldi. Hasta nüks
olarak değerlendirilerek metilprednizolon 1x32 mg ve siklosporin 2x100
mg olarak başlandı. Aralık 2018 de ateş ve öksürük balgam şikayeti olması
üzerine çekilen Toraks BT’de sol taraflı büyük kaviter lezyon, kaviteleşme
eğiliminde multipl nodüler lezyonlar saptandı. Hastane yatışında bakılan
kan değerlerinde albumin - 1,58 g/dL, BUN - 73,40 mg/dL, kreatinin - 2,43
mg/dL, otoimmun markerler negatif olarak geldi. Hastaya bronkosokopi
yapılarak lavaj örnekleri alındı. Alınan örneğin aerob kültüründe Nocardia
species üremesi oldu. Aynı zamanda alınan örnekte BAL CMV virüs yükü 1
100 787 kopya/mL, BAL aspergillus antijen düzeyi 1,4 olarak geldi. Hastaya
İmipenem, Vorkionazol, Gansiklovir tedavileri başlandı. Yatışında siklosporin ve izleminde metilprednizolon tedavisi de azaltılarak kesildi. Nörolojik bir
semptomu olmamasına rağmen Nokardia beyin tutulumu açısından beyin
MRG çekildi. Serebral vermiste 3 mm boyutunda abse ile uyumlu bulgu
saptandı. Antibiotik tedavisine Trimetoprim-Sulfometoksazol eklendi. Tedavi altında ilk başta klinik durumunda iyileşme gözlenen hastanın sonrasında yeniden dirençli ateşleri gelişti. Tekrar alınan bronkoskopik lavaj aerob
kültüründe Nocardia ve Acinetobacter baumanii üremesi oldu. Tedaviye
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kolistin eklendi. Klinik durumu kötüleşen hasta yoğun bakım takibine alındı.
İnfeksiyon daha da ilerleyen hastada septik tablo gelişti. Takibinde hastada
kardiyak arrest gelişti, exitus oldu.
Sonuç: Bu vaka bize membranoz nefropati nedeniyle immunsupresif tedavi
kullanan hastalarda akciğerdeki kaviter ve nodüler lezyonların ayırıcı tanısında diğer sık etkenlerin yanı sıra Nocardia’nın da akılda tutulması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Membranöz glomerulonefrit, Nokardia, kaviter lezyon,
fırsatçıl enfeksiyon
Membranöz nefropatili hastada Nokardia enfeksiyonuna bağlı lezyonlar.

Akciğerde kaviter lezyon ve kaviteleşme eğiliminde nodüler lezyonlar

PS-95
Tek Taraflı Kronik Obstrüktif Üropatili Hastalarda Hidronefroz, Kan
Basıncı ve Albüminürinin Şiddeti İle Üriner Anjiotensinojen Düzeyi
Arasındaki İlişki
Orhan Özdemir1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1, Ömer Bayrak2, Feyza
Yılmaz3, Mehmet Tarakçıoğlu4,
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
3
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
4
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,
Gaziantep
Giriş: İntrarenal renin anjiyotensin sisteminin (RAS) aktivasyonu, kronik
obstrüktif üropatideki (KOÜ) interstisyel fibrozisin patogenezinde ana etkendir. Birçok dokuda lokal olarak üretilen RAS son zamanlarda tanımlanmış olup idrar anjiyotensinojen (İAGT) seviyesi, intrarenal RAS ‘ın spesifik
bir göstergesidir. Biz bu çalışmada, tek taraflı KOÜ’sü olan hastalarda İAGT
düzeyi ile hidronefroz, kan basıncı(KB) ve albüminürinin şiddeti arasındaki
ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya toplam 72 KOÜ hastası ve kontrol grubu alındı. Hastalarda idrar albümin kreatinin oranı (İAKO) ve İAGT seviyeleri ölçüldü. KOÜ
hastaları hidronefrozun şiddetine göre iki gruba ayrıldı: grup 1; 1-2.derece
hidronefrozlu KOÜ hastaları ve grup 2; 3-4.derece hidronefrozlu KOÜ hastaları.
Bulgu: KOÜ hasta grubunda İAGT/İkre oranı kontrol grubuna kıyasla
daha yüksekti (p<0.001). İAGT/İkre düzeyleri ile Sistolik kan basıncı(SKB)
(r=0.534, p<0.01) ve Diyastolik kan basıncı (DKB) (r=0.259, p<0.05) arasında pozitif korelasyon saptandı. KOÜ hastalarında İAKO düzeyi; (r=0.834,
p<0.001), eGFR (r=-0.672, p<0.01) ile negatif korele idi. Ortalama SKB (p
<0.05), DKB(p <0.05) ve İAKO seviyeleri (p <0.001) grup 2’de grup 1’den
daha yüksek iken, ortalama eGFR daha düşüktü (p <0.01).Ortalama İAGT /
İkre düzeyi grup 2’de grup 1’den daha yüksek olmasına rağmen (p <0.001),
her iki grubun ortalama plazma renin aktivite düzeyi arasında bir fark yoktu.
Sonuç: Yüksek kan basıncı, albüminüri ve böbrek fonksiyonlarında bozuklukla seyreden KOÜ hastalarında İAGT düzeyi anlamlı olarak daha yüksekti.
İntrarenal RAS aktivitesinin bir sonucu olarak İAGT’nin aşırı üretimi bu ilişkilerde önemli bir rol oynayabilir.
Anahtar Kelimeler: Albüminüri, hidronefroz, kronik obstrüktif üropati, üriner anjiotensinojen,
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PS-96
Renal Transplant Hastalarında FGF-23 Seviyesi, Sol Ventriküler Kütle
İndeksi ve Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki
Orhan Özdemir1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1, Sacid Çoban2,
Fahrettin Yıldız2,
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
Gaziantep
Giriş: Serum fibroblast growth faktörü-23 (FGF-23)’ün kronik böbrek
hastalığında(KBH) yükselmesi yaygın bir durumdur. FGF-23 seviyesi renal transplantasyondan sonra önemli ölçüde düşer, fakat hala normalin
üstündedir. Renal transplant hastalarında mortalite ve morbiditenin ana
sebebi kardiyovasküler hastalıklardır. Yapılan çalışmalarda gösterilmiştir
ki KBH’da FGF-23 seviyeleri önemli ölçüde sol ventriküler kütle indeksiyle
(SVKİ) ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı renal transplant olmuş hastalardaki
FGF-23, sol ventriküler kütle indeksi ve karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntem: 64 renal transplant olmuş hasta (38 erkek 48.4±16.6 yaş, 26
kadın 46.6±12.4 yaş ) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar glomerüler filtrasyon hızı(GFH) 30ml/dk/1.73 m2’den(ortalama 36ml/dk/1.73 m2)
daha büyük ve durumları stabil olan hastalardır. Plasma FGF-23 seviyeleri
C-terminal human ELISA’sı kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca sol ventriküler
kütle indeksi ve karotis intima media kalınlığı da ölçülmüştür.
Bulgu: Plazma FGF-23 seviyeleri renal transplant olmuş hastalarda, kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksek çıkmıştır (72.36±32.16 RU/ml vs
36.18±16.12 RU/ml). Ayrıca renal transplant olmuş hastalarda sol ventriküler kütle indeksi ve karotis intima media kalınlığı (KİMK) da kontrol grubuna
kıyasla önemli derecede yüksek çıkmıştır (SVKI; 112.12± 28.08 g/m2 vs
92.64±8.24 g/m2; p<0.001 and KİMK; 0.8±0.24 mm vs 0.70±0.18 mm;
p<0.01). Ayrıca renal transplant olmuş hastalarda FGF-23 seviyeleri ve sol
ventriküler kütle indeksi (r=0.642, p=0.016) ve karotis intima media kalınlığı (r=0.542, p=0.024) arasında önemli bir pozitif korelasyon bulunmuştur.
Sonuç: Yaptığımız çalışmaya göre renal transplant olmuş hastalarda FGF23 seviyesi daha yüksektir ve yükselmiş FGF-23 seviyesi ise renal transplant
olmuş hastalarda kardiyovasküler anormalliklerin gelişmesinde önemli bir
rol oynamaktadır.
Anahtar Kelimeler: FGF-23, Karotis intima-media kalınlığı, Renal transplantasyon, Sol ventriküler kitle indeksi
PS-97
Maskeli Hipertansiyonu Olan Hastalarda Kan Basıncı Ve Proteinüri
Düzeyi ile Üriner Anjiotensinojen Düzeyi Arasındaki İlişki
Orhan Özdemir1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1, Mehmet
Tarakçıoğlu2,
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,
Gaziantep
Giriş: Üriner anjiotensinojen(ÜAGT) düzeyi intrarenal renin-anjiotensin sisteminin bir göstergesi olup hipertansiyon ile takipli hastalarda kan basıncı
yüksekliğinin düzeyi ve proteinüri ile önemli ölçüde koreledir. Biz bu çalışmada maskeli hipertansiyonu olan hastalarda üriner anjiotensinojen düzeyi ile kan basıncı ve albuminüri düzeyi arasındaki olası ilişkiyi araştırmayı
amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmaya diabetik olmayan tedavi altındaki 96 hipertansif hasta
dahil edildi. Hastalar temel olarak maskeli hipertansiyonu olan hastalar(ofis
kan basıncı <140/90 ve ambulatuar kan basıncı >130/80 olanlar) ve kontrol
altında hipertansiyon ile takipli hastalar(ofis kan basıncı <140/90 ve ambulatuar kan basıncı <130/80 olanlar ) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Bulgu: ÜAGT/Üriner kreatinin(Ukre) seviyesi ve üriner albumin kreatinin
oranı (ÜAKR) maskeli hipertansiyonu olan hastalarda kontrollü hipertansiyonu olan hastalara göre daha yüksekti.(7,76 mikrogram/gram’a karşın
4,02 mikrogram/gram p<0,001 ve 174.21 miligram/gram’a karşın 77.74
miligram/gram p<0,001). Maskeli hipertansiyonu olan hastalarda ambulatuar sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyleri ile ÜAGT/Ukre seviyesi

PS-98
İdiyopatik Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Anti-Fosfolipaz
A2 Reseptör(Anti-PLA2R) Antikor Düzeyinin Tanı ve Tedavideki Yeri
Sadettin Öztürk1, Orhan Özdemir2, Özlem Usalan2, Celalettin Usalan2,
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Giriş: Membranöz glomerulonefrit (MGN) yetişkinlerde nefrotik sendroma
yol açan en sık primer glomerüler hastalıktır. 2009’da Beck ve arkadaşları
tarafından, yetişkin idiyopatik membranöz glomerulonefrit(İMN) tanılı hastaların %70’inde M-Tipi fosfolipaz A2 reseptörüne karşı gelişmiş olan otoantikorların (Anti-PLA2R) varlığı gösterilmiştir. Bizim araştırmamız, sağlıklı
gönüllüler ve İMN’li hastalarda Anti-PLA2R antikor varlığını, düzeylerini ve
bu düzeylerin klinik parametreler ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçlayan
kesitsel bir çalışmadır.
Yöntem: Gaziantep üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji polikliniğine başvuran; böbrek biyopsisi ile İMN tanısı konulmuş 71 erişkin hasta ve 48 sağlıklı gönüllü kesitsel çalışmamıza dahil edildi. Çalışmaya 1 ay içinde tedavi
değişikliği yapılmamış, serum kreatinin düzeyi <2mg/dl olan, 18-65 yaş
aralığında sekonder nedenler dışlanmış olan patolojik olarak İMN tanısı
almış hastalar dahil edildi, Hasta ve kontrol grubunda aynı zamanda poliklinik viziti sırasında serum örneği alınıp -80 °C de Anti-PLA2R antikor
ölçümleri yapılıncaya kadar saklandı. Serum Anti-PLA2R antikor düzeyleri
ELİSA(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) yöntemiyle ölçüldü. Analizlerde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgu: Hasta grubu ve kontrol grupları arasında demografik ve laboratuar değerlerinden yaş, cinsiyet, crp, hdl, ast, alt, mean corpuscular volüme(mcv),
platelet(plt) değerleri ile ilgili anlamlı farklılık saptanmadı(p>0.05). İki
grup arasında bakılan değerlerden üre, kreatinin(kre), modifiye diet renal
disease(mdrd), total protein, albümin, ldl, tg, total kolesterol, hdl, tit proteini nefrotik sendromda beklendiği üzere hasta grubunda istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu(p<0.01). Hasta ve kontrol grubunda ELİSA
ile bakılan anti-PLA2R antikor düzeyi negatif saptanmış olup; her iki gruptaki örneklerin sonuçları testin refarens değerlerinin altında saptanmıştır.
Ayrıca saptanan değerler testin minimum hassasiyet değeri olan 0,5 ng/
ml’ nin altında olduğu ve örneklerde ölçülen değerler de bu değerin altında
sonuçlandığı için tüm veriler negatif olarak değerlendirildi.
Sonuç: Erişkindeki nefrotik sendromların önemli bir bölümünü oluşturan
MN’li hastalarda primer, sekonder ayırımı için ve Anti-PLA2R varlığının
araştırılması için daha hassas ve daha fazla hasta sayılarıyla araştırma
yapmaya ihtiyaç vardır. Şu anki mevcut bilgilerimizle İMN tanılı hastaların
tanı ve tedavisinin değerlendirilmesinde spesifik bir biyomarker olmayıp bu
nedenle 2009 yılından beri birçok vaka serisinde anti-PLA2R antikor düzeyinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Bizim çalışmamızda antikor titreleri
düşük düzeylerde saptanmış olup çalışılacak antikor kitinin ölçüm aralığının
daha hassas olması gerektiği ve daha fazla sayıda hasta ile desteklenmesi
gerektiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anti M-Tipi fosfolipaz A2 reseptör(Anti-PLA2R),
membranöz nefropati

PS-99
Böbrek Nakli Olmuş Hastaların Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalara
Göre Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Zeynep Kaçmaz1, Orhan Özdemir2, Özlem Usalan2, Mehtap Akdoğan2,
Celalettin Usalan2,
1
25 Aralık Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Gaziantep
Giriş: Depresyon ve anksiyete son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında en sık görülen psikolojik rahatsızlıklardandır. Greft kaybı, hemodiyalize dönüş ve artmış mortalite ve morbidite gibi olumsuz klinik sonuçlara yol
açmaktadır. Depresyon ve anksiyetenin, SBDY hastalarında taramalarının
yapılması ve etkin tedavi edilmesi önerilmektedir. Çalışmamızda hemodiyaliz tedavisi gören ve böbrek nakli olmuş hastalardaki anksiyete, depresyon
yaygınlığını ve yaşam kalitesi düzeyi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza hemodiyaliz tedavisi gören (n:100), böbrek nakli olmuş (n:100) hastalar ve sağlıklı gönüllüler (n:100) dahil edilmiştir. Katılımcılar, sosyodemografik ve klinik bilgi formu, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği,
Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği ile değerlendirildi. Gruplar
yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımı açısından benzerdi (p<0.05).
Bulgu: HAD ölçeğine göre anksiyete ve depresyon riskleri sırası ile hemodiyaliz hastalarının %45- %65, nakil hastalarında %21- % 31, kontrol
grubunda %42- % 28 olarak saptandı. hastaların yaşı ile depresyon arasında pozitif yönde zayıf korelasyon ( r=0.289, p<0.001), SF-36 alt ölçekleri
puanları arasında negatif yönde ve zayıf ilişki saptandı . Yaş ile anksiyete
arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. SF-36 alt ölçeklerinde, anksiyete ve
depresyon riskinde cinsiyet açısından anlamlı bir fark görülmedi. (p>0.05).
Hastaların anksiyete ve depresyon puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulundu (r:0.635, p<0.001). Hastaların eğitim düzeyi arttıkça
anksiyete ve depresyon riskinin anlamlı olarak azaldığı saptandı (p<0.001).
Üç grubun ağrı alt ölçeği puanı dışındaki bütün alt ölçekler puanlarında anlamlı farklılık bulundu (p<0.001). Hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitesi
nakil olmuş hastalara göre daha düşük bulundu ancak tüm hastaların yaşam kalitesi kontrol grubundan daha düşüktü.
Sonuç: Sonuç olarak, böbrek nakli olmuş hastaların hemodiyaliz tedavisi
gören hastalara göre, anksiyete ve depresyon riski daha düşük, yaşam kalitesi daha yüksek bulundu.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Son Dönem Böbrek Yetmezliği,
Yaşam Kalitesi,
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arasında önemli ölçüde pozitif bir korelasyon saptanırken aynı korelasyon
ofis ölçümlerindeki sistolik veya diastolik kan basınçları arasında saptanmadı. Ayrıca her iki grup hastada da ÜAGT/UKre seviyesi ile ÜAKR arasında
önemli oranda pozitif korelasyon saptandı. Ek olarak bu korelasyon maskeli hipertansiflerde daha belirgin olarak gözlendi.(r:0,854 p<0,001’e karşın
r:0,512 p<0,01)
Sonuç: Sonuç olarak ÜAGT seviyesindeki artışın maskeli hipertansiyonu
olan hastalarda albüminürideki artış ile ilişkili olduğu ve ÜAGT’nin aşırı üretiminin proteinüri gelişiminde önemli bir rol oynadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: albuminüri, intrarenal renin anjiotensin sistemi, maskeli hipertansiyon, üriner anjiotensinojen

PS-100
Zolendronik Asite Bağlı gelişen Granülomatöz Tübülointestisyel Nefrit
Olgusu
Elvin Chalabiyev1, Jabrayil Jabrayilov2, Arzu Ayhan Sağlam3, Ceren
Önal2, Tolga Yıldırım2, Yunus Erdem2,
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Akut tübülointerstisyel nefrit (ATİN) inflamatuar hücrelerin ve eozinofillerin interstisyel alanda ve tübül lümeninde farklı düzeylerde yayılımı
ile karakterize histolojik bir tanıdır. ATİN etiolijisinde ilk sırada ilaç kullanımı
yer almaktadır. ATİN’in bir alt tipi olan akut granulomatöz tübülointerstisyel nefrit (AGİN) nedeni olarak bugüne kadar renal tutulumlu sarkoidoz,
tüberküloz, IgG4 ilişkili lenfoproliferatif hastalık bildirilmiştir. Biz bu olgu ile
zolendronik asitin de AGİN’e neden olabileceğini gösterdik.
Olgu: Tip-2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları olan ve metrormin
ile perindopril kullanan 75 yaşında kadın hastaya Aralık 2018’de yapılan
kemik mineral dansitometresinde (KMD) osteoporoz ile uyumlu bulguların olması üzerine 5 mg intravenoz zolendronik asit verilmiş. 1 hafta sonra
idrar çıkışında azalma, bulantı, kusma şikayeti ile hastanemize başvuran
hastanın yapılan tetkiklerde kreatinin 6,02 mg/dL, glomerüler filtrasyon hızı
14mL/dak, tam idrar tetkiğinde eritrosit:210, Kan+++, Protein ++ saptandı.
Sorgulanmasında yeni başlanan ilaç ve bitkisel ürün kullanımı saptanma101
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dı. Bakılan otoimmun markerler negatif olarak saptandı. Oligurik seyreden
ve kreatininleri yükselme eğiliminde olan hastaya böbrek biyopsisi yapıldı.
Sonuç: Granulomatoz komponent içeren Lenfohistiositik tübülointerstisyel
nefrit, Akut tübüler hasar olarak raporlandı. Spesifik renal biyopsi boyama metodlarıyla bakteriyal, fungal ve viral nedenler ekarte edildi. Bakılan
idrar tüberkülöz paneli negatif geldi. Klinik, laboratuvar ve radyolojik değerlendirilme ile sarkoidoz ve IgG4 ilişkili hastalık ekarte edildi. Hastanın
son dönemde zolendronik asit dışında yeni ilaç kullanmaması, enfeksiyon
hikayesinin olmaması ve daha önceden yayınlanmış bir transplante böbrekte zolendronik asit ilişkili AGIN vakası nedeniyle hastada ön planda zolendronik asit ilişkili AGIN olduğu düşünüldü. 60mg/gün metilprednizolon tedavisi başlandı. Tedavinin 3. gününde idrar çıkışında artış, böbrek fonksiyon
testlerinde gerileme olduğu görüldü. Hemodiyaliz ihtiyacı ortadan kalktı.
Sonuç: Biz bu olguda zolendronik asit ilişkili AGIN olduğunu gösterdik.
Bugüne kadar zolendronik asitin sıklıkla ATN’ye yol açtığı fakat bir vakada
transplante böbrekte AGIN’e sebep olduğu gösterilmiştir. Zolendronik asit
kullanımına böbrek fonksiyon bozukluğu geliştiğinde ATN yanı sıra AGİN
ihtimali de göz önünde bulundurularak böbrek biyopsisi planlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Zolendronik asit, granülamatoz tübülointestisiyel nefrit
PS-101
HIV POZİTİF HASTADA ANTİRETROVİRAL TEDAVİYE BAĞLI GELİŞEN
AKUT BÖBREK HASARI
Ahmed Cihad Genç1, Hamad Dheir2, Fevziye Türkoğlu Genç1, Savaş
Sipahi2,
1
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) pozitif hastalarda kardiyovasküler hastalık, böbrek yetmezliği gibi komorbiditeler HIV negatif olanlara göre
daha sık ve erken gelişir. Akut böbrek hasarı (ABH) HIV pozitif olmayanlara
göre 2-3 kat artmıştır. Antiretroviral tedavi (ART) alanlarda ise geçmiş yıllara göre ABH sıklığı azalsa da diyaliz gerekliliği artmıştır. Doğrudan HIV’e
bağlı böbrek hasarı (HIVAN) olabileceği gibi ilaç kaynaklı böbrek hasarı da
olabilir. Biz de HIV pozitif, ART kullanan ABH gelişen hastamızı sunmayı
amaçladık.
Olgu: 79 yaşında erkek hasta, son üç gündür idrar çıkışında azlama ve bulantı şikayetiyle acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde oryantasyonu ve
kooperasyonu tamdı. Solunum, kardiyak ve nörolojik muayenesi normaldi.
2 ay önce HIV pozitif olup 2 aydır ART olarak 200 mg emtrisitabin + 245 mg
tenofovir disoproksil 1x1, 50 mg ritonavir + 200 mg lopinavir 2x2 aldığı öğrenildi. Biyokimyasında kreatinin: üre: 219 mg/dl, 9,14 mg/dl, ALT: 17 U/L,
AST: 14 U/L, sodyum: 139 mmol/L, potasyum: 4,8 mmol/L, WBC: 12400/
mm3, Hemoglobin:13,5 gr/dl, Platelet:334000/mm3, tam idrar tetkiği: aktif
idrar sediment yoktu, arter kan gazında pH: 7,18, pCO2:30 mmHg, pO2:
98 mmHg, sO2: %97, HCO3:12 mmol/L, CD4: 224 olarak saptandı. Son
24 saatte anürik olduğu bilinen, üremik semptomları ve metabolik asidozu
olan hasta acil hemodiyalize alındı. Üriner sistem ultrasonografisi (USG)
ve renal doppler USG’sinde patoloji saptanmadı. Emtrisitabin + Tenofovir
kombinasyonu nefrotoksik olduğundan kesildi. İzleminde idrar çıkışları olmaya başladı. Yaklaşık 2 ay kadar hemodiyalize giren hastanın takiplerinde bakılan üre: 78 mg/dl, serum kreatinin: 1,2 mg/dl’ye gerilemesi üzerine
hemodiyaliz programından çıkarıldı. Tedaviye raltegravir 400mg eklendi.
Hastada tenofovirli kombinayona bağlı ABH düşünüldü.
Sonuç: İlaçlara bağlı nefrotoksiste, HIVAN harici nedenler böbrek hastalığı
nedenlerinin %50’sinden fazlasını oluşturmaktadır. HIVAN şüpheli vakalaın
%50’sinin renal biyopsi ile HIVAN olmadığı gösterilmiştir. Antiviral nefrotoksisitesine bağlı en sık görülen akut tubuler nekroz durumu bazen diyaliz
gerektirebilir. Bu nedenle HIV pozitif tedavi alan hastalarda kullanılan bazı
antiretroviral ilaçların nefrotoksik yan etkilerini monotorize edilmeli.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, HIV, Antiretroviral ilaçlar
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PS-102
Sarkoidoz ile kollapsing fokal segmental glomerüloskleroz birlikteliği
olgu sunumu
Murat Yeniçeri1, Eriş Özkan1, Mahmut Gök1, Hakkı Çetinkaya1, Gülistan
Gümrükçü1, Gülizar Şahin1, Muhammet Yıldırım1,
1
Sbü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi
Olgu: Bilinen astım(3 yıl) , esansiyel hipertansiyon tanıları mevcut olan 30
yaşında erkek hasta Halsizlik, öksürük ve kilo kaybı(1 ayda 12 kg)şikayetiyle
göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Genel durumu iyi olan hastanın
vital bulguları da stabildi. Laboratuar tetkiklerinde serum kreatinin 4.3mg/
dl,üre 76mg/dl, kalsiyumu 11,3 mg/dl,albümin 3,76mg/dl,kan gazında pH
7,34 hco3 24 ölçüldü. PA akciğer grafisinde her iki hilus dolgun görünümdeydi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT), her iki hiler bölge, prekarinal, subkarinal, sağ paratrakeal, sağ aortikopulmoner pencere konglomere
lenfadenopatiler vardı. Fiberoptik bronkoskopi yapılan hastada herhangi bir
patoloji saptanmadı, alınan bronkoalveolar lavaj patolojisi benign sitoloji raporlandı. endobronşial ultrason(ebus) yapılan hastanın lenf nodundan alınan ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu benign sitoloji olarak raporlandı.
Olası sarkoidoz yönünden yapılan dermatolojik, oküler ve kardiak değerlendirmede patolojik bulguya rastlanmadı. Bronkoalveoler lavajda ARB bakıldı
ve negatif olarak geldi, kültüründe üreme olmadı. Pet-ct de saptanan sağ
akciğer santral yaklaşık 1.5cm lik düşük oranda hipermetabolik plöroparankimal değişikliklerden mediastinoskopi eşliğinde eksizyonel biyopsi yapıldı.
Biyopsi sonucu nonkazeifiye granülomatöz lenfadenit olarak raporlandı. 24
saatlik idrar proteini ölçüldü. 7540 mg/gün ve kontrolü 6530 mg/gün olarak ölçüldü. ANA (-) negatif olan hastanın renal ultrasonografi’de parankim
ekoları grade 1 ile uyumlu artmış olarak izlenmesi üzerine renal biyopsi
yapıldı. Histopatolojik ve immünofloresan bulgular kollapsing fokal segmental glomerüloskleroz ile uyumlu olarak değerlendirildi. Evre 2 sarkoidoz
ve kollapsing fokal segmental glomerüloskleroz birlikteliği olarak değerlendirilen hastaya 0,5 mg/kg/gün dozunda prednizolon başlandı. Tedavisinin
altıncı ayında olan hastanın 24 saatlik idrar proteini normal seviyelerdedir.
literatürde böyle bir birliktelik bulunmaması nedeniyle olgumuzu sunmayı
planladık.
Anahtar Kelimeler: sarkoidoz kollapsing fokal segmental glomerüloskleroz
PS-103
METFORMİN İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI GELİŞEN NADİR BİR
BİRLİKTELİK DERİN LAKTİK ASİDOZ VE AKUT PANKREATİT: OLGU
SUNUMU
Damla Çağla Patır1, Harun Akar1,
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Saum, İç Hastalıkları Kliniği,
İzmir
Giriş: Metformin en sık reçete edilen oral antidiyabetiktir. En ciddi yan etkisi
laktik asidozdur. Erken teşhis ve erken hemodiyaliz mortaliteyi azaltan en
önemli unsurdur. Burada, böbrek yetmezliği nedeni ile yüksek metformin
konsantrasyonlarına bağlı laktik asidoz ve akut pankreatitin birlikte görüldüğü bir olgu sunulmuştur. Metformin, tip 2 diabetes mellitusta makrovasküler komplikasyon insidansını azaltan ve en sık reçete edilen oral antidiyabetik ajandır. Metformin kullanımı sırasında gözlenen en ciddi yan etki laktik
asidozdur. Metformin kullanımına bağlı gelişen laktik asidozda, rapor edilen
mortalite oranları % 25-50 dir. Bozulmuş böbrek fonksiyonları eGFR yi düşürmekte olup vücuttaki metformini arttırmaktadır. Literatürde metforminin
yol açtığı akut pankreatit vakaları çok nadirdir. Burada, böbrek yetmezliği
nedeni ile yüksek metformin konsantrasyonlarına bağlı laktik asidoz ve akut
pankreatitin birlikte görüldüğü bir olgu sunulmuştur
Olgu: Yetmiş yaşında erkek hasta; bulantı kusma, nedeniyle hastanemiz
acil servisine başvurdu. Hastanın muayenesinde Ateş:37.6 C, TA:150/60
mmHg, Nb:112/dk, SS:30/dk idi. Hastanın muayenesinde epigastrik bölgede hassasiyeti mevcuttu. Defans ve rebaund yoktu. 3 saatte 60 cc idrar çıkışı mevcuttu. Kan gazında Ph:6.9 mmHg, K+:7 mmol/L, Laktat:11.9
mmol/L, Bikarbonat:5.9 mmol/L, PCO2:20.6 mmHg olarak saptandı. Hastanın anyon açığı 32 olarak hesaplandı. Hastanın biyokimya ve tam kan sayımında glukoz: 97 mg/dL, kreatinin: 9.7 mg/dL, AST: 10 U/L, ALT: 8 U/L,
Na: 124 mmol/L, K: 7.26 mmol/L, Ca: 8.7 mg/dL, Lipaz: 960 U/L, WBC:

PS-104
Periton diyalizi hastalarında peritonitler: Tek merkez deneyimi
Sibel Bek1, Necmi Eren1, Nuriye Yıldız1, Metin Ergül1, Erkan Dervisoglu1,
Betül Kalender1,
1
Kocaeli Universitesi, Nefroloji, Kocaeli
Giriş: Periton diyalizi (PD) hastalarında infeksiyonlar halen en önemli
komplikasyondur. Peritonit oranlarının belirlenmesi hastaların sağkalım ve
hayat kalitesinin artırılması için önemlidir.
Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2017- Ocak 2019 yılları arasında kurumumuzda takip edilen 124 hastanın medikal kayıtları retrospektif olarak değerlendirilip; organizma spesifik peritonit atakları ve risk faktörleri analiz edilmiştir.
Bulgu: Toplam 248 hasta ayı izlem süresi boyunca 41 peritonit atağı ile
peritonit oranı 0.16/hasta yılı olarak bulundu. Hastaların yaşı: 60.15 ± 12.91
yıl, PD’de kalma süreleri 51.44 ± 45.46 ay olarak hesaplandı. Peritonit atağı
geçiren hastaların etiyolojik nedenleri arasında birinci sırada %53.7’de (22)
diyabet olduğu görüldü. Hastaların %34.1’de (14) geçirilmiş peritonit ve
% 31.7’de (13) çıkış yeri infeksiyonu olduğu görüldü, hastaların (12) %
29.26’sında kültür negatif olup diğerlerinde tespit edilen mikroorganizmalar tablo 1‘de verilmiştir. Multivaryant analizlere göre cinsiyet, vücut kitle
indeksi (VKİ) ve PD süresi ile peritonit atakları arasında ilişki tespit edilmedi
(p>0.05). Yaş ve albumin değeri ile peritonit atakları arasında negatif korelasyon bulundu (p<0.05). Peritonit ilişkili ölüm olmadı; üç hastanın periton
kateteri geçirdikleri infeksiyon sonrası çekilmek zorunda kalındı. Takip edilen hastalarımız için peritonit ataklarının yaşla ve düşük albumin seviyesi ile
arttığı görüldü. Takip edilen hastalarımız için peritonit ataklarının yaşla ve
düşük albumin seviyesi ile arttığı görüldü.
Sonuç: Hastaların takibinde yıllık peritonit atak oranının, patojenlerin belirlenmesi ve risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: peritonit, peritonit atak oranı, son dönem böbrek hastalığı

PS-105
Stres Fraktürü-Fanconi Sendromu Ve Karyomegalik Tubulointerstisel
Nefrit Birlikteliği
Amed Trak1, Emre Çankaya2, Ezgi Yenigün2, Şimal Köksal Cevher2, Fatih
Dede2,
1
Sbü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
2
Sbü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
Giriş: Karyomegalik tübülointerstisyel nefrit (TIN) etiyolojisi bilinmeyen,
tübüler epitelyal hücre çekirdeklerinde büyüme ve genişleme ile karakterize
nadir bir hastalıktır. Fanconi Sendorumu; aminoasidüri, glukozüri, fosfatüri,
bikarbonatüri ile seyreden proksimal tübülün global disfonksiyonudur. Karyomegalik TIN ve Fanconi Sendromu birlikteliği literatürde mevcut değildir.
Biz burada, bilateral femurda stres fraktürü, böbrek yetmezliği, proteinüri,
glukozüri ve hipofosfatemi ile başvuran, fanconi sendromu ve karyomegalik tübülointerstisyel nefrit (KIN) tanısı olan nadir bir vakayı sunduk.
Olgu: 26 yaşında erkek hasta 1 yıl önce başlayan iki taraflı bacaklarda ağrı
şikayetiyle dış merkeze başvuruyor. Bilinen kronik bir hastalığı olmayan,
hastanın rutin tetkiklerinde kreatinin 1,64 mg/dl saptanması üzerine akut
böbrek hastalığı (ABH) ile ileri tetkik-tedavi amaçlı yatırıldı. Laboratuvar incelemesinde; tam kan sayımında lökosit 9.600/mm3 nötrofil 5.600/mm3
lenfosit 2.700/mm3 hemoglobin 15,9 g/l, trombosit 313.000 /mm3, üre
46 mg/dl, kreatinin 1,47 mg/dl, fosfor 1,6 mg/dl, magnezyum 2,4 mg/dl,
total protein 7,6 gr/dl, albümin 4,6 g/dl, düzeltilmiş kalsiyum 9,32 mg/dl,
potasyum 3,81 mmol/L ,25-OH D vitamini 10,7 ng/ml, parathormon 22,5
pg/ml, kan gazında ph 7.27, hco3 24,1 mEq/l saptandı. 24 saatlik idrarda
bakılan total protein 1287,6 mg/gün, albümin 353 mg/gün fosfor 1604 mg/
dl, kalsiyum 347 mg/gün olarak saptandı. Tam idrar tetkikinde 3+ glukozüri,
eş zamanlı plazma glukoz düzeyi 70 mg/dl görüldü. Renal biyopsi karyomegalik interstisyel nefrit olarak raporlandı. Hastanın direkt grafide bilateral
femur proksimalinde, üç boyutlu bilgisayarlı tomografide femur proksimal
diafizinde stres fraktürü ile uyumlu görünüm saptandı (resim-1,2). Genetik fanconi nedenleri (sistinozis, galaktozemi, Lowe, Dent, Wilson vb), aile
öyküsü olmaması, 3.dekatta klinik bulguların ortaya çıkması, göz-nörolojik
tutulumlarının olmaması nedeniyle hastaya idiyopatik Fanconi sendromu
tanısı ile oral fosfor solusyonu (4x2 cc/gün), aktif D vitamini (1x0,25 mcg/
gün) başlandı. Ortopedi bölümünce intramedüller çivi operasyonu önerildi.
Sonuç: Karyomegalik interstisyel nefrit, Mihatsch ve ark. tarafından ilk kez
açıklanan, nadir görülen ve yavaş ilerleyen kronik interstisyel nefrittir. Fanconi Sendorumu; aminoasidüri, glukozüri, fosfatüri, bikarbonatüri ile seyreden proksimal tübülün global disfonksiyonudur. Genellikle yaşamın üçüncü
dekadında ortaya çıkan hastalığa renal fonksiyonlarda ilerleyici yetmezlikle
birlikte rekürren solunum yolu enfeksiyonları eşlik etmektedir. Literatürde
Fanconi sendromu stres fraktürü ilişkisi adefovir kullanımı sonrası fanconi
sendromu gelişen bir vaka olarak bildirilmiş olup, karyomegalik TIN-fanconi
birlikteliği tanımlanmamıştır. Bu açıdan ilk vaka özelliği taşımaktadır
Anahtar Kelimeler: Fanconi Sendromu, Karyomegalik, Stres Fraktürü
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9,100x109/L, HGB: 7,6 gr/dl, PLT: 261x109/L olduğu tespit edildi. Hastaya
kontrastsız batın bt çekildi. Akut pankreatit lehine bulgular saptandı. Hastanın öyküsü alındığında alkol kullanımının olmadığı herhangi bir şüpheli
madde veya bitkisel ürün kullanmadığı öğrenildi. Diyabet hastası olduğu ve
metformin kullandığı öğrenildi. Hastanın metformin kullanımı durduruldu.
Hasta 2 kere hemodiyalize alındı. Hastanın oral alımı kesildi. Hastanın hidrasyonu sağlandı. Hastanın izleminde pankreatit tablosu düzeldi. Hastaya
kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Genel durumu iyileşen hasta, nefroloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi
Sonuç: Akut pankreatit birçok etiyolojik faktör ile ilişkilendirilmiştir. Alkol
ve taş bunlar arasında en sık ilişkilendirilenlerdir. Metformin kaynaklı akut
pankreatit vakaları incelendiğinde, akut pankreatitin metforminin aşırı dozuna bağlandığı görüldü. Metformin kesilmesi ve hemodiyaliz sonrası hastanın kliniğinin düzelmesi, lipaz değerlerinin hızla gerilemesi akut pankreatite
metforminin sebep olduğunu düşündürdü. Metformin dikkatli bir şekilde
reçete edilmelidir. Nedeni bilinmeyen pankretit olgularında metformin kullanımının bu tabloya sebepolabileceğiakıldatutulmalıdır
Anahtar Kelimeler: Metformin, İlaç ilişkili akut pankreatit, Laktik asidoz

Direkt Grafi (Femur)

Hastalarda peritonit yapan patojenler
Mikroorganizma
Organizma tespit edilemedi
Staphylococcus türleri
Pseudomonas
Streptococcus türleri
Difteroid basil
Neisseria mucosa/sicca
Proteus mirabilis
Enterobacteria cloacae
Enterococ
Klebsialla pneumonia
Sphingomonas paucimobilis
Serratia marcencens
E. coli

Sayı
12
12
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Hastalarda peritonit yapan patojenler

Oran (%)
29.26
29.26
7.31
9.75
4.87
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44

Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi
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Hastanın tanı anındaki laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri

ŞEKİL-2

PS-106
Multiple Miyelom Hastasında Karfilzomib İlişkili Akut Pankreatit
Nuriye Yıldız1, Necmi Eren1, Sibel Gökçay Bek1, Metin Ergül1, Erkan
Dervişoğlu1, Betül Kalender Gönüllü1,
1
Kocaeli Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Plazma hücrelerinin malign proliferasyonu ile karakterize olan multipl
miyelom tedavisinde proteozom inhibitörleri kullanılmaktadır. Bortezomib
klinik kullanıma giren ilk proteozom inhibitörüdür. Nüks durumunda ikinci kuşak proteozom inhibitörü olan karfilzomib kullanılabilir. Karfilzomibe
bağlı akut pankreatit bilgimiz dahilinde literatürde 1 vaka olarak bildirilmiştir. Burada da karfilzomibe bağlı geliştiği düşünülen akut pankreatit olgusu
sunulmuştur.
Olgu: Altmış iki yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayeti ile acil servise
başvurdu. Hastanın öz geçmişinden 1.5 yıl önce multipl miyelom tanısıyla bortezomib bazlı kemoterapi ile birlikte hemodiyalize alındığı öğrenildi.
Dört kür kemoterapi sonrası hasta 1 yıl önce otolog kemik iliği nakli olmuş. Nakilden 5 ay sonra sternumda plazmositom nedeniyle radyoterapi
uygulanmış. Ardından başlanan lenalidomid yan etki nedeniyle kesilmiş ve
hastaya karfilzomib tedavisi başlanmış. Üç kür karfilzomib+deksametazon
tedavisi sonrası şiddetli karın ağrısı olması üzerine acil servise başvurdu.
Fizik muayenesinde kan basıncı 110/70 mmHg, nabız: 120/dk, ateş: 36.5°C,
batında yaygın hassasiyet ve distansiyon mevcuttu. Laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tabloda gösterilmiştir. Koledokta taş saptanmadı ve hastanın
alkol kullanım öyküsü yoktu. Karfilzomib kullanımına bağlı akut pankreatit
düşünüldü. Kronik böbrek hastalığı zeminde akut böbrek hasarı ve pankreatit tablosu olması üzerine nefroloji servisine yatırıldı. Hastanın oral alımı
kesildi, intravenöz hidrasyon ve antibyoterapi başlandı, taze donmuş plazma replasmanı yapıldı. Takiplerde karın ağrısı ve amilaz, lipaz, CRP değerinin gerilemesi üzerine hastanı oral alımı açıldı ve intravenöz sıvısı azaltıldı. Hastanın kan gazında metabolik asidozu olması nedeniyle hemodiyaliz
tedavisi başlandı. Gönderilen serum immünoelektroforezde monoklonal Ig
G-lambda ile birlikte serbest lambda zinciri saptandı. Hastanın servis takiplerinde hipotansiyon ve hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon gelişmesi
ve pro-BNP değerinin 2600 olması üzerine noradrenalin ve amiodaron infüzyonu başlandı. Yatışının 18. gününde multipl miyelom progresyonu ve
kardiyojenik şok sebebiyle hasta kaybedildi.
Sonuç: Akut pankreatit proteozom inhibitörleri tedavisi sonrası çok nadir
görülen bir komplikasyondur. Bulantı, kusma ve karın ağrısı antineoplastik
ajanların sık yan etkileri olduğundan akut pankreatit tanısı bu hastalarda
gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle pankreatit klinik bulguları olan hastalarda gerekli tetkikler yapılarak olası nedenin saptanması erken tanı açısından önem arz etmektedir. Proteozom inhibitörlerine bağlı akut pankreatit
etki mekanizmasının ortaya konması için daha fazla çalışma yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, karfilzomib, multipl miyelom
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Hastanın başvuru anında
laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri
Glukoz (mg/dl)
Üre (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)
AST (U/L)
ALT (U/L)
GGT (U/L)
LDH (U/L)
Direkt bilirubin (mg/dl)
İndirekt bilirubin (mg/dl)
Total protein (g/L)
Albumin (g/L)
Sodyum (mmol/L)
Potasyum (mmol/L)
Kalsiyum (mg/dl)
Amilaz (U/L)
Lipaz (U/L)
CRP (mg/L)
Trigliserit (mg/dl)
Pro-BNP (pg/ml)
WBC (/µL)
hgb (g/dl)
PLT (/µL)
Batın Bilgisayarlı Tomografi

Sonuçlar
79
147
3,23
94
8,8
29
585
0,08
0,58
54
33,3
134
4,9
8,4
1220
349
14
142
2600
9800
12,1
147000
Pankreas baş kesiminde belirgin volüm artışı,peripankreatik yağlı
planlarda heterojenite.Bu düzeyden batın sol alt kadrana doğru
uzanan sınırları net ayırt edilemeyen yoğun içerikli koleksiyon-solid kitle lezyonu ayırt edilemeyen lobüle kontürlü lezyonlar.

PS-107
Rekürren Asemptomatik Renal Arter Stenozu- Nadir Bir Klinik
Prezentasyon
Sema Nur Arasan1, Emre Çankaya2, Ezgi Coşkun Yenigün2, Şimal Köksal
Cevher2, Fatih Dede2,
1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: Renal arter stenozu (RAS) iskemik nefropatinin ve sekonder hipertansiyonun en sık görülen nedenleri arasında yer almaktadır. Patofizyolojide
aterosklerotik renal arter hastalığı ve fibromüsküler displazi yer almaktadır.
RASlı hastalar; iskemik nefropati, dirençli hipertansiyon ve kardiyak semptomlar (tekrarlayan anjina atakları, akciğer ödemi gibi) ile başvurabilirler.
Bu olguda hipertansiyonu olmayan, labaratuvar bulgusu ve böbrek yetmezliği olmayan bir hastada tanı koyduğumuz renal arter stenozunu tartıştık.
Olgu: 1992 yılında nefrolitiazis nedenli sağ nefrektomi yapılan ve hipertansiyon tanısı olan hasta 2017 yılında akut böbrek yetmezliği saptanarak hastanemizde tetkik edilip ve ileri derecede renal arter stenozu tanısı konularak
sol renal arterine stent konuldu ve kreatinin değeri:0,9 mg/dl olarak takibe
alındı. Hastaya rutin takibi esnasında yapılan renal doppler ultrasonografide
sol renal arter stenozla uyumlu olup sol renal arter orjini düzeyinde hızlar 274-300 cm/sn, renoaortik indeks yaklaşık 6 olarak ölçüldü. Hastanın
kreatinin değeri: 0,9 mg/dl K+:4,1 mEq/L Na+:138 mEq/L , kan basıncı 24
saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümünde nifedipin kullanırken ortalama:
140/90 mmHg olup diğer tüm laboratuvar ve radyolojik bulguları normaldi.
Kliniğimize ileri tetkik amacıyla yatırıldı. Klinik ve laboratuvar olarak renal
arter stenozuyla uyumlu olmamasına rağmen hastaya renal anjiografi yapıldı. Renal arter anjiyografide sol renal arterde stent içi ciddi lezyon (Resim-1) saptanan hastaya stent içine perkütan transluminal anjioplasti yapılmasına karar verildi. Aynı seansta işlem uygulandı. Başarılı açıklık sağlandı.
(Resim-2)
Sonuç: RAS düşündüren klinik bulgular; kontrolsüz kan basıncı, ACE inhibitörü veya ARB kullanımı sonrası böbrek fonksiyonlarında bozulma, iki
böbrek arasında boyut farkı (>1.5 cm), nedeni bilinmeyen ve ani gelişen
pulmoner ödem atakları, nedeni açıklanamayan böbrek yetmezliği, açıklanamayan kalp yetmezliği, refrakter anginadır. Laboratuvar olarak ise üre
ve kreatinin yüksekliği, hipokalemi beklenir. Bizim olgumuz soliter böbrek
olmasına ve stent içinde ciddi tıkanıklık olmasına rağmen asemptomatikti.

Resim-1

skorları daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla 67±17 ve 59±21, p=0.057;
74±13 ve 61±20, p=0.016). Kent-büyükkentte oturanlarda depresyon ve
anksiyete köy ve kasabada oturanlara göre daha hafif görülürken (sırasıyla p=0,039 ve p=0,004), bu hastaların sosyal destekleri daha fazla olduğu
dikkati çekmektedir (64±20 ve54±12,p=0.086). Orta- ciddi depresyon ortaciddi anksiyete(p=0,002), yüksek yalnızlık skoru (p=0,021) ve düşük sosyal
destek (p=0,01) ile ilişkilidir. Yalnızlık skoru ile sosyal destek arasında kuvvetli korelasyon izlenmiştir (p<0,0001).
Sonuç: Hastalarımızın yaklaşık %20’sinde orta-şiddetli depresyon mevcuttur ve yalnızlık arttıkça depresyon şiddetlenmektedir. Hastaların sosyal
destekleri arttıkça depresyon, yalnızlık ve anksiyete şikayetleri azalmaktadır.
Hastalara ve yakınlara yapılacak uygun psikososyal müdahaleler ile yalnızlık
ve depresyonun azaltılması mümkündür.
Anahtar Kelimeler: depresyon, diyaliz, sosyal destek, yalnızlık
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Ayrıca laboratuvar bulgularında RAS düşündürecek bulgu yoktu. Renal arter stenozuna ait bulgular göstermeyen bu olguyu sunmaktaki amacımız
meslektaşlarımıza RAS’ın asemptomatik seyredebileceğini vurgulamaktı.
Ayrıca klinik ve laboratuvar olarak bulgu vermeyen durumlarda bile şüphe
olduğunda renal angiografi yaptırmanın hastaya katkısı olabileceğini göstermeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: renal arter stenozu, renovasküler hipertansiyon, sekonder hipertansiyon

Hastaların Hemodiyaliz Modalitesine Göre Demografik, Klinik ve Psikososyal
Özellikleri

Stentin %100 Tıkalı Olduğu CO2 Angiografi Görüntüsü
Resim-2

Stentte Başarılı Açıklık Sağlanan CO2 Angiografi Görüntüsü

PS-108
Diyaliz Hastalarında Depresyon, Yalnızlık ve Sosyal Destek
Ölçütlerinin Değerlendirilmesi
Gizem Kumru1, Damla Örs Şendoğan1, Şahin Eyüpoğlu1, Rezzan Eren
Sadioğlu1, Neval Duman1, Şehsuvar Ertürk1, Gökhan Nergizoğlu1, Sim
Kutlay1,
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Çeşitli psikososyal ve fiziksel kısıtlılıkları nedeniyle diyaliz hastalarında anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi psikososyal
sorunlar sık görülmektedir. Çalışmamızda merkezimizde diyalize girmekte
olan hastalardaki psikososyal sorunların sıklığı ve birbirleriyle olan ilişkileri
incelenmiştir.
Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Ünitesi’nde hemodiyaliz
ve periton diyalizi tedavisi almakta olan hastalardan UCLA yalnızlık ölçeği,
Beck depresyon ölçeği, Beck anksiyete ölçeği ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği (SDÖ) ile veriler toplanmıştır.
Bulgu: 53 (%54,6) hemodiyaliz ve 44 (%45,4) periton diyalizi hastası olmak
üzere toplam 97 hasta çalışmaya katılmıştır. Sonuçlar Tablo-1’de sunulmuştur. Hastaların ortalama yaşı 55±15 yıldır, ve %47’si kadındır. Hastaların çoğunluğunda minimal-hafif depresyon mevcuttur (n=78, %81,3), 47
hastada (%49,0) orta-şiddetli anksiyete saptanmıştır. Hastalarımızın sosyal
desteği fazladır (ortalama SDÖ skoru±SD: 63±20 ) ve %81,9’unun yalnızlık skoru düşük-orta derecededir (ortalama yalnızlık skoru ±SD: 40±11).
Psikolojik rahatsızlığı olduğunu bildiren 1 hastada şiddetli depresyon ve
anksiyete izlenmiştir. Kardiyak hastalığı olanlarda şiddetli anksiyete daha
sık görülmektedir (p=0,046). Erkeklerin ve aktif çalışanların sosyal destek

PS-109
Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Süresi ve Hipotansiyon İlişkisi
Oktay Ünsal1, Ayşegül Oruç1, Abdulmecit Yıldız1, Suat Akgür1, Mehmet
Fethullah Aydın1, Alparslan Ersoy1,
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Diyalizle ilişkili hipotansiyon ciddi klinik problemler arasında yer almaktadır. Diyaliz tedavisi alan hastalarda yaşam kalitesini azaltan ve mortaliteyi arttıran komplikasyonlardan en sık görülenidir. Eşlik eden özellikle
kardiyovasküler hastalıklar diyaliz sırasında hipotansiyon ataklarını tetiklemektedir. Çalışmamızda hemodiyaliz tedavisi alan hastalar intradiyalitik
hipotansiyon açısından değerlendirildi.
Yöntem: Araştırmamıza kliniğimizce takipli ve hemodiyaliz programında
olan 62 hasta dahil edildi. Aralık 2018 – Şubat 2019 tarihleri arasındaki
3 aylık süreçte hastaların kuru ağırlıklarına göre ultrafiltrasyonu planlandı.
Antihipertansif kullanan hastaların ilaçları diyaliz günü verilmedi. Bu hastalar monitörize edilerek kan basıncı ve diğer vital parametreleri yakın takip
edildi.
Bulgu: Çalışmamıza dahil ettiğimiz 62 hastadan 2’si çeşitli komplikasyonlar
nedeniyle ex oldu. Hastalarımızın damar giriş yolu dağılımı 49’u ArterioVenöz fistül, 1’i Arterio-Venöz graft, diğer 10 kişi ise kalıcı hemodiyaliz kateteri şeklindeydi. Hastalarımızdan 43 kişi hipertansiyon, 17 kişi diabetes
mellitus, 16 kişi koroner arter hastalığı tanılarıyla takipliydi. Antihipertansif
kullanan hastaların dağılımı 1 ilaç kullanan 21 kişi, 2 ilaç kullanan 14 kişi, 3
ilaç kullanan 8 kişi ve 4 ilaç kullanan 2 kişi şeklindeydi. 3 aylık takibimizde
22 hastada çeşitli sıklıklarda intradiyalitik hipotansiyon tespit edildi. 15 hastamızda ise çeşitli sıklıklarda hipertansiyon izlendi. Hastalarımızın diyalizle
takip edilme süreleri ortalama 69 ay idi. Diyalizle takip edilme süreleri ile
intradiyalitik süreçte diyastolik ve sistolik kan basınçlarında azalma arasında korelasyon saptandı(sırasıyla p=0.049, r=-0.256, p=0.008, r=-0.339).
Hipotansiyon gelişen hastalarla diğer hastalar arasında, çekilen ultrafiltrat
yüzdeleri açısından anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Diyaliz hipotansiyonu önemli ve multifaktöriyel klinik problemler
arasındadır. Diyalizler arası fazla kilo alımı, antihipertansiflerin yeterli doza105
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jının sağlanamaması ve diyaliz modifikasyonunun yapılamaması bu tabloya
yol açan önemli faktörler arasındadır. Diyalizle takip süresi uzun olan hastalarda hipotansiyon sıklığı arttığından bu hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Hasta eğitimi veya yakın hasta takibi alınacak önlemler arasında yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, İntradiyalitik Hipotansiyon, Hemodiyaliz
süresi
PS-110
Bir Stridordan Nereye?
Müjgan Gürler1, Betül Alaca1,
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Bolu
Olgu: 72 y,E,bilinen HT, DM, KKY, Hipertrofik KMP,KBY,KOAH tanılı hasta nefes darlığı nedeniyle başvurdu.FM: TA:160/100(R)/150/90(L) mmHg.
Belirgin stridoru nedeniyle KOAH akut atak,üst solunum yolu obstruksiyonu? Ön tanılarıyla yatırıldı. Boyun BT’sinde üst solunum yolu obstrüksiyonu saptanmadı. Toraks BT’si asendan 46,desendan aorta 35 mm. minimal dilatasyon, solda plevral kalınlaşma, minimal perikardiyal efüzyon
olarak değerlendirildi. WBC:10,9,NEU:9,2,CRP:7,9,Sed:20/h.PH:7.50,P
CO2:34,PO2:56,HCO3:28,SPO2:%94,Kre:2,16,eGFR:29.Antibiyoterapi,
bronkodilatör, furosemid, amlodipin, spironolakton+HCTZ, enoksaparin,
intensif insülin verildi. Stridoru kesildi, kardiyak kompanse olmasına rağmen TA>170/100mmHg seyretti. Önceden dirençli HT için kardiyolojiden
kandesartan 16,diltiazem 120,amlodipin 10,spironolakton+hctz 50 alırken
diltiazemden verapamil 240’a geçildi. Gece 03.00’de TA:220/190 mmHg ile
baş ağrısı, taşikardi, yüzde flushing gelişti.Hipertansif kriz nedeniyle feokromasitoma? açısından 24 sa. idrar ve kan katekolaminleri istendi. Kontrastsız Batın BT’si sürrenallerde sağda 10mm,solda 9mm bilateral adenom
olarak geldi. Başlanan alfa bloker 4mg’a çıkıldı. Böbrek fonksiyonlarının
progresif bozulması ve kontrolsüz TA nedeniyle nefrolojiden, dirençli HT
ve renal arter stenozu(RAS)? nedeniyle istenen renal USG sağ grade 1,sol
grade 2 nefropati ile suboptimal renal arter doppler USG şeklinde raporlanarak spironolakton 100 mg’a geçildi. Takiplerinde TA>160/100 mmHg
ve renal fonksiyonlarının progresif bozulması üzerine RAS açısından MR
anjiyografi istendi. Hiperpotasemi nedeniyle spironolakton 50mg’a düşüldü, metoprolol 50mg eklendi.24sa.idrar ve kan katekolaminleri normal
saptanarak feokromasitomadan uzaklaşıldı. MR anjiyografisinde sol renal
arter %100,sağda %50 obstrüksiyon saptanarak girişimsel radyoloji tarafından sol renal artere stent işleminde ani hipotansiyon görüldü. Üçlü antihipertansif tedavi kesilip sadece verapamille devam edildi. İşlem sonrası
TA stabilleşerek kreatinin 2.8’e gerilemesi üzerine taburcu edildi. Dirençli
Hipertansiyon(DH),1 tanesi diüretik olan 3 farklı antiHT ilaca rağmen TA’nın
hedef değerlerde olmaması olarak tanımlanmaktadır. Gerçek direnç, genellikle ilaç tedavisine uyumsuzluk sonucu oluşan yalancı direnç durumundan
ayrılmalıdır. İnsidansı, yaşla ve obeziteyle artmaktadır. DH’da hiperaldosteronizm, obstrüktif uyku apne(OSA) sendromu, RAS ve feokromasitoma
gibi sekonder nedenleri de araştırılmalıdır. DH’nin başarılı tedavisi gerçek
direncin tespit edilmesini, HT’nun sekonder sebeplerinin teşhis ve tedavisini, yaşam şekli değişikliklerini ve efektif çoklu ilaç rejimlerinin kullanılmasını
içerir. RAS, kronik renal iskemiyle renovaskuler HT ve renal disfonksiyona
neden olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite riskini artırır. En sık
sebepleri, aterosklerotik RAS, fibromusküler displazi ve vaskülittir. Tanıda
doppler USG, BT ve MR anjiyografi ve renal arteriografi kullanılmaktadır.
Tedavide hedef, aterosklerozun tedavisi,TA kontrolü ve renal fonksiyonların korunmasıdır.RAS’da revaskularizasyon tedavisi tartışmalı olup genel
endikasyonlar;anatomik ve fonksiyonel olarak ciddi RAS olanlarda;ani gelişen tekrarlayan “flash”pulmoner ödem veya sol ventrikül sistolik fonksiyonları korunmuş hastada kalp yetersizliği gelişmesi,ciddi dirençli HT veya
progresif renal disfonksiyon olmasıdır. Uzun süredir kontrolsüz hipertansiyonun altta yatan nedenleri arasında renovasküler hipertansiyonun akılda
tutulması açısından tarafımıza stridor nedeniyle başvuran vakamızı paylaşmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, renal arter stenozu, renovasküler hipertansiyon
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Güz, Galip

H

Huddam, Bülent
Hür, Ender

K

Kadiroğlu, Ali Kemal
Kantarcı, Gülçin
Karakan, Şebnem
Karayaylalı, İbrahim
Karpuz, Hakan
Kaynar, Kübra
Koç, Çetin Kaya
Kutlay, Sim
Kutlugün, Aysun Aybal
Külah, Eyyüp
Kürşat, Seyhun

M

Mutluay, Rüya

N

Nergizoğlu, Gökhan

O-Ö

Odabaş, Ali Rıza
Okyay, Gülay Ulusal
Onuk, Tolga
Oymak, Oktay
Özener, Çetin
Özkan, Gülsüm

P

Paydaş, Saime
Pekpak, Meltem

8, 9
7
8, 11
9
9
7
9
11
9, 11
11
7
9
10
9
9
7
9
9
9
6
9
11
7
11
8
11
12
11
10
8
12
11
9
9
7

S-Ş

San, Ayla
Selçuk, Nedim Yılmaz
Sever, M. Şükrü
Seyrek, Neslihan
Sezer, Siren
Sifil, Aykut
Sipahi, Savaş
Sipahioğlu, Murat
Söylemezoğlu, Oğuz
Süleymanlar, Gültekin
Şahin, Garip
Şahin, Gülizar Manga
Şahinarslan, Asife
Şen, Saniye

T

Taşkapan, Hülya
Tatar, Erhan
Tokgöz, Bülent
Torun, Dilek
Töz, Hüseyin
Turgutalp, Kenan
Türkmen, Aydın
Türkmen, Kültigin

U-Ü

Ulu, Sena
Ulutaş, Özkan
Usalan, Celalettin
Usalan, Özlem Tiryaki
Ükinç, Kubilay
Ünverdi, Selman

Y

Yalçın, Ahmet Uğur
Yavuz, Mahmut
Yeğenağa, Itır
Yenicesu, Müjdat
Yıldırım, Tolga
Yıldız, Alaattin
Yılmaz, Banu Aktaş
Yılmaz, Birhan
Yılmaz, Mehmet Emin
Yılmaz, Rahmi

8
11
9
11
11
9
11
11
6
7
10
9
11
10

İNDEKS

A

9
12
7
8
9
11
9
10
11
7
6
11
9
8
6
11
11
9
12
7
11
7
7
8
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İNDEKS

A

Açık, Alpaslan
Açıkalın, Mustafa Fuat
Ahmetoğlu, Ali
Akar, Harun
Akarsu, Özger
Akay, Sinan
Akçalı, Esra
Akçay, Ömer Faruk
Akdağ, Kahvecioğlu Fatma
Akdam, Hakan
Akdoğan, Mehtap
Akgün, Hülya
Akgür, Suat
Akın, Seydahmet
Akın, Yetkin Nisa
Akıncı, Sinan
Akkaş, Nagihan
Akkaya, Bahar
Akkaya, Şeyda
Aksu, Hatice
Akyüz, Melih
Al, Sait
Alaca, Betül
Alagöz, Selma
Alan, Yalım Sümeyra
Alaygut, Demet
Alışır, Ecder Sabahat
Aliyazıcıoğlu, Rezzan
Alp, Alper
Altın, Cihan
Altın, Zeynep
Altınışık, Muhammet
Altıparmak, Mehmet Rıza
Altok, Kadriye
Altun, Bülent
Altun, Gülşah
Altunören, Orçun
Arasan, Sema Nur
Arıcı, Mustafa
Arık, Şeyda
ARIKAN, İzzet Hakkı
Arınsoy, Selim Turgay
Arslansoyu, Çamlar Seçil
Aşık, Esra
Atabay, Yusuf
Atasoy, Dilara
Ataş, Ünal
Atay, Gökhan
Atay, Kardelen Bilgili
Ateş, Kenan
Atılgan, Kadir Gökhan

Avcı, Beril
Ayar, Yavuz
Aydar, Halil
Aydın, Mehmet Fethullah
Aydın, Zeki
Aydoğan, Ünsal Yasemin
Ayerden, Erdinç Fatma
Ayhan, Sağlam Arzu
Aylı, Mehmet Deniz
Aytekin, Gökhan
Azak, Emel

B

Bahar, Yasir
Bakariş, Sevgi
Bakırdöğen, Serkan
Bakkal, Safiye
Bali, Musa
Balkoca, Murat
Baloğlu, İsmail
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PS-83
PS-29
PS-13
PS-38, PS-40, PS-47,
SS-42, PS-103
SS-26
PS-47
PS-71
PS-57, PS-58, PS-59,
MS-09, PS-65, SS-32
SS-47
MS-11, PS-72, SS-26
PS-99
PS-52
SS-15, SS-36, SS-46,
PS-109
SS-14
PS-62
SS-05
PS-55
PS-70
SS-03
PS-84
SS-38
SS-03
PS-110
MS-05, PS-89
SS-23
PS-16
PS-53
SS-03
SS-26
SS-05
PS-40
MS-06
MS-05
PS-59, SS-32
PS-23, SS-35, PS-28
SS-43
PS-19, PS-31, PS-25,
PS-37, SS-26
PS-20, PS-43, PS-107
PS-23, SS-35, PS-28
SS-18
PS-45
PS-57, SS-17, PS-62
PS-16
PS-27
PS-40
PS-27
PS-85
PS-69, PS-93
PS-69
PS-56
SS-13, MS-04, MS-07,
PS-48, PS-49, PS-61,
MS-10, PS-74, PS-86,
PS-92, SS-26
PS-58, SS-38
SS-18
PS-29
SS-36, PS-109
SS-14, SS-26
SS-46
PS-92MS-07, PS-48,
PS-49, PS-61, MS-10,
PS-74, PS-86
PS-100
MS-07, PS-48, PS-49,
PS-61, MS-10, PS-86,
PS-74, PS-92, PS-24
PS-33
PS-78
PS-37
PS-25
SS-26
SS-36
PS-57, PS-58
SS-22
PS-33

Bardak, Simge
Barlas, Tuğba
Bayrak, Ömer
Bek, Sibel
Bekfilavioğlu, Garip
Beksaç, Meral
Berber, İbrahim
Bılgın, Aynur Ugur
Bicik, Zerrin
Bilen, Ayhan Sevgi
Bilgili, Atay Kardelen
Biri, Aydan
Bolaman, Ali Zahit
Bora, Feyza
Bostan, Feyzi
Boz, Oğulcan
Bozacı, İlter
Bozkaya, Giray
Bozkurt, Erhan
Bozkurt, Hatice
Bölek, Ertuğrul Çağrı
Burkut, Sarıoğuz İpek
Büyükdemirci, Semih

C-Ç

Cankurtaran, Mustafa
Cansız, Muammer
Cerşit, Sinan
Cevher, Şimal Köksal
Chalabiyev, Elvin
Çakır, Ersin
Çakır, Ülkem
Çam, Ali
Çan, Gamze
Çankaya, Emre
ÇAPAR, Mehmet Umut
Çatlı, Gönül
Çatlı, Mehmet Mutlu
Çavdar, Yılmaz Niymet Pelin
Çekirge, Işıl
Çetin, Hüseyin
Çetinkaya, Hakkı
Çetinkaya, Ramazan
Çiftçioğlu, Muhammed
Çoban, Melahat
Çoban, Sacid
Çolak, Aysel
Çolak, Fatih
Çolak, Hülya
Çoner, Ali
Çölüoğlu, Emre

D

Dede, Fatih
Değer, Serpil Muge
Değirmenci, Ali
Demir, Bilgehan
Demir, Fadime
Demir, Mustafa
Demir, Serap
Demirezen, Asil
Demirkan, Kutay
Demirkaya, Ayça
Derici, Mehmet Kürşat
Derici, Ülver

Dervişoğlu, Erkan
Dheir, Hamad
Dilek, Kamil
Dinçer, Tamer
Dinçkal, Çiğdem
Direskeneli, Rafi Haner
Dizen, Kazan Elif

PS-71, SS-26
PS-57
PS-95
PS-104, PS-106, PS-78
SS-26
PS-87
SS-25
PS-75
SS-14
MS-07, MS-10
PS-93
PS-82
MS-11
PS-06, PS-68, PS-70,
PS-85
PS-90, PS-91
SS-27
SS-04, SS-08, SS-09,
MS-03, PS-39, MS-12,
SS-26
SS-08
SS-15
MS-09
PS-23
PS-15
PS-61, PS-74
PS-28
PS-08, PS-13, PS-27,
PS-50
PS-10
PS-20, PS-41
PS-100
MS-11, PS-72
SS-25
PS-14
SS-03
PS-73, PS-105, PS-107,
PS-43
PS-45
PS-16
PS-90, PS-91
MS-07, MS-10
PS-82
PS-11, PS-51
PS-54, PS-102
PS-06, PS-68, PS-85
PS-37
PS-01, PS-02, SS-01,
SS-02
PS-96
PS-73, PS-41
PS-08
SS-26
SS-05
PS-47
PS-20, PS-43, PS-73,
PS-105, PS-107, PS-41
PS-75, PS-82
SS-26
SS-18
PS-12
PS-12
PS-71
PS-65
SS-35
PS-82
SS-31
SS-27, SS-24, SS-28, PS59, SS-31, PS-65, SS-32,
SS-17, SS-37, SS-38,
SS-26, PS-75
PS-78, SS-26, PS-104,
PS-106
SS-26, PS-64, PS-66,
PS-67, PS-79, PS-101
SS-36
MS-05
MS-08
PS-88
SS-33,SS-34,PS-76

Doğan, Ali
Doğan, Elif Ece
Doğan, İbrahim
Doğan, Tolga
Dölarslan, Mürşide Esra
Duman, Elif
Duman, Neval
Duman, Savaş
Duman, Soner
Dumludağ, Burak
Duran, Batunay
Durantaş, Halil
Durmuş, Demirel Kübra
Dursun, Belda
Dündar, Bumin Nuri

E

Eksin, Mehmet Akif
Eraslan, Esra
Erbölükbaş, Gülşah
Ercan, Zafer
Erdem, Emrullah Düzgün
Erdem, Yunus
Erdoğan, Nesrin
Erdoğan, Yücel Elçin
Erdoğmuş, Şiyar
Erecan, Emircan
Erel, Özcan
Erel, Pınar
Eren, Berna
Eren, Davut
Eren, Necmi
Eren, Sadioğlu Rezzan
Ergun, Onur
Ergül, Metin
Ergül, Mücahit
Erken, Ertuğrul
Eroğlu, Eray
Eroğlu, Filibeli Berna
Ersoy, Alparslan
Ersoy, Canan
Ersoy, Fettah Fevzi
Ertem, Ahmet Göktuğ
Erten, Yasemin
Ertilav, Muhittin
Ertürk, Şehsuvar
Ertürk, Türker
Eser, Barış
Eseroğlu, Esma
Eyüboğlu, Mehmet
Eyüpoğlu, Şahin

F

Fettahoğlu, Farabi Cengizhan
Fırat, Necattin
Fidan, Nurdan

G

Genç, Ahmed Bilal
Genç, Ahmed Cihad
Gençtoy, Gültekin
Gök, Mahmut
Gök, Serdal
Gök, Oğuz Ebru

Gökalp, Cenk
Gökçay, Bek Sibel
Gökrem, Manolya
Göksel, Gültekin
Gönen, Sevim
Gönül, İpek Işık
Gönüllü, Betül Kalender
Gülen, Merter
Gülle, Semih
Güllülü, Mustafa
Gümrükçü, Gülistan
Günay, Emrah

PS-77
PS-35
SS-09, PS-46, SS-29
PS-46
PS-71
MS-08
PS-108
PS-51
PS-93
SS-31
PS-49, PS-86
SS-28
SS-24
PS-81, PS-60
PS-16
PS-61, PS-74
SS-37
PS-27, PS-50
SS-26
SS-18
PS-23, SS-35, PS-28,
PS-94, PS-100
SS-38
SS-21
PS-07, SS-10, SS-12
PS-35
SS-40
PS-63
MS-06
PS-52
PS-31, SS-26, PS-78,
PS-104, PS-106
PS-32, PS-44, PS-56,
PS-87, PS-108
PS-48
PS-78, PS-104, PS-106
PS-49, PS-86
PS-31, PS-25, PS-37,
PS-19
PS-22, PS-52, PS09,PS-77, SS-26
PS-16
SS-18, SS-36, SS-46,
PS-109
SS-46
PS-68, PS-06
PS-05
PS-80, SS-37
SS-47
PS-108
SS-25
SS-29
PS-85
SS-06
PS-56, PS-108
SS-28
PS-64, PS-66, PS-67,
SS-09
PS-64, PS-66, PS-67
PS-79, PS-101
SS-05
PS-102, PS-54
PS-31, PS-25
MS-07, PS-48, PS-49,
SS-26, PS-61, MS-10,
PS-74, PS-86, PS-92,
PS-24
PS-21
SS-26
PS-30
SS-18
SS-27
SS-31, PS-75
PS-78, PS-104, PS-106
SS-19
SS-42
SS-36
PS-102
SS-26

Gürlek, Demirci Bahar
Gürler, Müjgan
Güvensoy, Merey
Güvercin, Beyhan
Güz, Galip
Güzel, Fatma Betül

H

Hacıbekiroğlu, Tuğba
Hacıoğlu, Sibel
Hançer, Hakan
Hançer, Hatike
Helvacı, Özant
Hüddam, Bülent
Hür, Ender
Hüzmeli, Can

I-İ

Işıklar, Aysun
Işıksoy, Serap
Işıktaş, Sayılar Emel
İlhan, Yusuf
İnci, Ayça
İşler, Ali

J

Jabrayilov, Jabrayil
Jini, Güneş Ayşe

K

Kaçmaz, Zeynep
Kahyaoğlu, İpek
Kalçık, Macit
Kalkışım, Ahmet Faruk
Kanat, Selçuk
Kaptanoğulları, Hakan
Kara, Ekrem
Karabay, Umut
Karabulut, Ahmet
Karaca, Büşra
Karaçalık, Ceren
Karadağ, Görkem
Karadavut, Mürsel
Karakan, Mine Şebnem
Karaköse, Süleyman
Karanfil, Mustafa
Karaüzüm, İrem
Karaveli, Gürsoy Güner
Karayaylalı, İbrahim
Kasap, Demir Belde
Kasapoğlu, Esen
Kaya, Burcu
Kaya, Bülent
Kaya, Eda
Kaya, Esat Kıvanç
Kayabaşı, Hasan
Kaymaz, Tahra Sema
Kaynar, Kübra
Kazan, Sinan
Kazaz, İlke Onur
Kendi, Çelebi Zeynep
Ketenci, Ertaş Şule
Keven, Kenan
Kılıç, İlhan
Kılıç, Mehmet
Kır, Seher
Kırdök, Kutay
Kıykım, Ahmet Alper
Kiremitçi, Saba
Koca, Nizameddin
Koçak, Ömer
Koçyiğit, İsmail
Kolay, Elif
Konak, Egemen
Korkmaz, Nuriye

SS-26
PS-22
PS-45
PS-19, PS-31, PS-25,
PS-37, SS-26
SS-39, SS-40, SS-41
SS-47, PS-110
PS-80
PS-08, PS-13, PS-27,
PS-50
SS-24, MS-09
PS-19
PS-64
PS-81
PS-17
PS-17, PS-18
SS-17, SS-27, SS-28
SS-26
SS-26
SS-26
PS-17
MS-01
SS-07
PS-85
PS-01, PS-02, SS-02,
SS-26, SS-01
PS-19
SS-35, PS-94, PS-100
SS-26
PS-99
PS-78
PS-46
PS-86
PS-03
SS-26
SS-26
PS-11, PS-51
PS-83
PS-79
SS-37
PS-21
SS-04
SS-39, SS-40, SS-41
SS-26
PS-05
PS-78
PS-24, SS-26
PS-15
PS-16
PS-53
PS-63, PS-88
PS-15
MS-05
SS-07
PS-17, PS-18
PS-88
PS-08, SS-03, PS-13,
PS-27, PS-50
SS-33, SS-34, PS-76,
SS-26
PS-08
SS-20
PS-09
SS-12, PS-32
SS-26
SS-39, SS-40, SS-41
SS-22
MS-06
PS-71
PS-44, PS-56, PS-87
PS-03
PS-82
PS-22, PS-52, PS-09,
PS-77
PS-58
PS-50
SS-03

Korkmaz, Oğuzhan
Korkmaz, Özge
Korucu, Berfu
Kosku, Hakan
Koyuncu, Sümeyra
Kök, Mehmet
Köker, Gökhan
Köksal, Cevher Şimal
Köprü, Burak
Köse, Şennur
Kumru, Gizem
Kurtipek, Ali Can
Kurultak, İlhan
Kuştaş, Ali Aytuğ
Kutlay, Sim
Kutlu, Özlem
Küçükerdoğan, Çağdaş
Kürşat, Seyhun

M

Mağden, Kemal
MAhşer, Alev
Mammadova, Gülnar
Manyas, Hayrullah
Mengüş, Çiğdem
Mungan, Sevdegül
Mutluay, Ruya
Mutlubaş, Fatma
Müderrisoğlu, Haldun

N

Nedirli, Ferda
Nergizoğlu, Gökhan

O-Ö

Ocakoğlu, Gökhan
Okumuş, Münir
Okuyan, Ertuğrul
Oruç, Ayşegül
Oymak, Oktay
Öğüt, Betül
Önal, Ceren
Önder, Tuğba
Öneç, Kürşad
Örs, Şendoğan Damla
Özbaş, Burak
Özcan, Oğuzhan
Özçelik, Köker Gülhan
Özdemir, Ebru
Özdemir, Orhan
Özdoğan, Atakan
Özdoğan, Öner
Özener, İshak Çetin
Özgen, Ufuk
Özgür, Yasemin
Özkahya, Mehmet
Özkan, Eriş
Özkanlı, Sıdıka Şeyma
Özkurt, Sultan
Özkurt, Zübeyde Nur
Öztaş, Erkin
Öztürk, Figen
Öztürk, Sadettin

P

Paşaoğlu, Özge Tuğçe
Patır, Damla Çağla
Paydaş, Saime
Peker, Ahmet
Pembegül, İrem
Pir, Ali
Pişkinpaşa, Serhan Vahit
Polatkan, Volkan

S-Ş

Sadıkova, Esmira
Sağlam, Arzu
Sarı, Funda
Sarıtaş, Hazen
Sav, Tansu
Savaş, Şeyma
Saylak, Hatice Kübra

SS-03
MS-02
SS-27, PS-58
PS-56
PS-22
PS-90, PS-91
PS-90, PS-91
PS-73, PS-105, PS-43,
PS-107
SS-11
SS-45
SS-12, PS-44, PS-108
PS-41
PS-21, SS-26
PS-87
PS-44, PS-56,PS87,PS-108
PS-81
PS-61, PS-74
MS-06
PS-34
SS-08
PS-75
PS-16
MS-01, PS-04, PS-29
PS-08, PS-50
SS-26
PS-16
SS-05
PS-80
PS-56, PS-87, PS-108
SS-18
PS-25
PS-17
SS-36, SS-46, PS-109
PS-22, PS-52, PS-09,
PS-77
SS-31
PS-94, PS-100
PS-59
SS-43
SS-12, PS-108
SS-17
SS-09
PS-90, PS-91
SS-25
PS-95, PS-96, PS-97,
SS-44, PS-98, PS-99
PS-47
SS-42
PS-63
SS-03
SS-14
PS-69
PS-54, PS-102
PS-53
MS-01, SS-09, SS-16
SS-38
MS-01
PS-09
PS-98
SS-31
PS-103
SS-26
PS-38
SS-26
PS-50
PS-14
SS-25
SS-16
MS-10, PS-92
PS-68, PS-70, PS-06
SS-26
SS-43
PS-09
PS-37

Selçuk, Nedim Yılmaz
Selen, Tamer
Selvioğlu, Elif
Serel, Ali
Sevgili, Bahar
Sevinç, Can
Seyahi, Nurhan
Sezgin, Göksu Sema
Seziş, Demirci Meltem
Sipahi, Savaş
Sipahioğlu, Murat Hayri
Soyaltın, Eren
Soypaçacı, Zeki
Soysal, Gündüz Özgül
Sözer, Seha
Sunu, Cenk
Süleymanlar, Gültekin
Sütçüoğlu, Osman
Şahin, Betül
Şahin, Can
Şahin, Garip
Şahin, Gülizar
Şahin, Hatice
Şahin, Hafızoğlu Ece
Şahintürk, Yasin
Şahutoğlu, Tuncay
Şaşak, Gülşah
Şaşmaz, Kübra
Şehit, Canan
Şen, Sait
Şenel, Soner
Şener, Sıla Özlem
Şener, Yusuf Ziya
Şengül, Şule
Şenkalfa, Alper
Şimşir, Melis

T

Takmet, Murat
Tanburoğlu, Derya Başak
Taner, Mehmet Zeki
Tanrısev, Mehmet
Tarakçıoğlu, Mehmet
Taş, Murat Yaşar
Tatar, Bengü
Tatar, Erhan
Tecen,-Yücel Kamer
Tekkarışmaz, Nihan
Temiz, Gökhan
Tokgöz, Bülent
Tokuç, Abdullah
Tonbul, Halil Zeki
Topal, Cevat
TOPTAŞ, Tayfur
Toraman, Aysun
Toru, Serap
Tozlu, Mukaddes
Trabulus, Sinan
Trak, Amed
Tuğcu, Murat
Tuğlular, Zübeyde Serhan
Tunca, Onur
Tuncay, Mehmet
Tuncer, İzzet Burak
Turan, Esra
Turgutalp, Kenan
Tutuş, Ahmet
Türk, Umutcan
Türkmen, Kültigin
Türkoğlu, Genç Fevziye
Tüzün, Simge

PS-33
MS-07, PS-48, PS-49,
PS-61, MS-10, PS-74,
PS-86, PS-92, SS-26
MS-11, PS-72
SS-08
PS-47
SS-26
MS-05, PS-89
PS-85
SS-26
PS-64, PS-66, PS-67,
PS-79, SS-26, PS-101
PS-22, PS-52,PS-09,
PS-77
PS-16
SS-26
MS-06
PS-79
PS-66
PS-68, PS-06
PS-57, SS-31
PS-08
PS-69
PS-29
PS-54, PS-102
MS-07,PS-48, PS-49, PS61, MS-10, PS-74, PS-86,
PS-92
MS-03
PS-90, PS-91
SS-26
PS-53
MS-11, PS-72
PS-27
PS-69
PS-09
SS-03
PS-23
SS-12, PS-44, SS-20
SS-32
PS-19, PS-31

İNDEKS

Günay, İbrahim
Gündoğdu, Ali
GÜNEŞ, Tuğçe Kübra
Güngör, Özkan

PS-37
PS-15
PS-65
PS-38, PS-47
PS-95, PS-97
PS-60
SS-08
MS-03, SS-08, PS-39,
SS-26, MS-12
SS-35
SS-26
SS-04
PS-22, PS-52, PS-09,
PS-77
PS-90, PS-91
PS-33
SS-26
PS-45
MS-06
PS-06
PS-67
MS-05
PS-73, PS-105
PS-63, PS-88
PS-88
SS-26
SS-26
PS-54
SS-14
PS-71, SS-26
PS-77
PS-40
PS-33
PS-79, PS-101
PS-21
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İNDEKS

U-Ü

Ufuk, Furkan
Ulu, Sena
Ulusay, Okyay Gülay
Ulusoy, Şükrü
Ural, Zeynep
Usalan, Celalettin
Usalan, Özlem
Usoğlu, Berkant
Usta, Mehmet
Uyar, Seyit
Uymaz, Barış
Ülgen, Cansu
Ümit, Abdullah
Ünal, Aydın
Ünal, Gülsüm Gamze
Ünal, Sefa
Ündar, Levent
Ünsal, Oktay
Üstündağ, Sedat
Üyük, Almıla
Üzerk, Kibar Müge

V

Vurmaz, Ayhan
Vuruşkan, Berna Aytaç
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PS-60
SS-26, SS-33, SS-34,
PS-76
MS-07, PS-48, PS-49,
PS-61, MS-10, PS-74,
PS-86, PS-92
PS-08, PS-13, PS-27,
PS-50
PS-57, PS-65
PS-95, PS-96, PS-97,
SS-44, PS-98, PS-99
PS-95, PS-96, PS-97,
SS-44, PS-98, PS-99
MS-12
SS-18
PS-90, PS-91
MS-02
PS-31, PS-25, PS-37
PS-85
PS-52, PS-77
PS-05
PS-05
PS-06
SS-36, SS-46, PS-109
PS-21
PS-60
PS-94
SS-15
SS-36

Y

Yalçın, Ahmet Uğur
Yalım, Zafer
Yaşar, Emre
Yaşar, Bilge Nazife Şule
Yavaş, Hakan
Yavaşoğlu, İrfan
Yavuz, Mahmut
Yavuz, Osman
Yayla, Çağrı
Yaylacı, Selçuk
Yeğin, Zeynep Arzu
Yeniçeri, Murat
Yeniçerioğlu, Yavuz
Yenigün, Ezgi Coşkun
Yenilmez, Engin
Yeşiloğlu, Ekin- Arel
Yeter, Hacı Hasan

Yetginoğlu, Özge
Yetim, Mucahit
Yıldırım, Muhammet
Yıldırım, Tolga
Yıldız, Abdulmecit
Yıldız, Fahrettin
Yıldız, Faruk
Yıldız, Fatih

MS-01, PS-04, SS-16
SS-23
SS-24, PS-62, SS-37
MS-01
SS-26
MS-11
SS-36
PS-28
PS-05
PS-64, PS-66, PS-67
SS-38
PS-54, PS-102
MS-11, PS-72
PS-20, PS-41, PS-43,
PS-73, PS-105, PS-107
SS-03
SS-28
PS-57, SS-24, SS-28, PS59, MS-09, PS-65, SS-32,
PS-80, SS-37, PS-62,
SS-27
PS-88
PS-46
PS-54, PS-102
PS-23, PS-24, SS-35,
PS-28, PS-94, PS-100
SS-46, PS-109, SS-36,
SS-26
PS-96
PS-21
PS-25

Yıldız, Nuriye
Yıldız, Şeyma
Yılmaz, Feyza
Yılmaz, Gülay
Yılmaz, Hatice
Yılmaz, Nihal
Yılmaz, Rahmi
Yılmaz, Ruken
Yılmaz, Zülfikar
Yücel, Orhan Kemal
Yüksel, Yasin

PS-78, PS-104, PS-106
SS-38
PS-95
SS-25
PS-77
SS-46
PS-23, PS-28, SS-35,
PS-94
PS-11, PS-51
SS-26
PS-85
SS-45

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
M: info@hipertansiyon.org W: www.hipertansiyonkongresi.org
twitter@T_Hipertansiyon
facebook.com/Hipertansiyon Türk

İcadiye Cad. No:3 Kuzguncuk 34674 İstanbul
T: +90 216 310 11 00 F: +90 216 310 06 00
M: hipertansiyon@genx.com.tr W: www.genx.com.tr
twitter.com/GENX_KONGRE
facebook.com/GENXKONGRE
instagram.com/GENX_MICE
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