22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021
15:30-16:00

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

AÇILIŞ TÖRENİ OPENING CEREMONY
Doğal afetlerin nefrolojik sonuçları
Nephrological consequences of natural disasters
Oturum Başkanları (Session chairs): Turgay Arınsoy, Yunus Erdem
Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy
16:00-17:00

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

SÖZLÜ BİLDİRİLER - HİPERTANSİYON ORAL PRESENTATIONS
Oturum Başkanları (Session chairs): Ekrem Kara, Ebru Aşcıoğlu
SS-01 Maskenelenmiş hipertansiyonda hangisi daha önemli? Non-dipping
patern mi? Nokturnal hipertansiyon mu?
Ertan Akbay
SS-02 MicroRNA 21 ve microRNA 155’in Dirençli Hipertansiyon
patogenezinde rolü ve aldosteron ile ilişkisi.
Sonat Pınar Kara
SS-03 Obez Olmayan Hipertansiyon Hastalarında Kan Basıncı ile Epikardiyal
Yağ Doku Kalınlığı Arasındaki İlişki
Mehmet Memduh Baş
SS-04 24 saatlik kan basıncı profilinde izole diyastolik, izole sistolik ve izole
nokturnal hipertansiyon sıklığının ve özelliklerinin değerlendirilmesi.
Nergiz Bayrakcı
SS-05 “Non-dipper” ve “Dipper” hipertansiyon ile idrar anjiotensinojen
düzeyi arasındaki ilişki.
Orhan Özdemir
SS-06 Ortalama kan basıncı benzer yeni tanı hipertansif hastalarda nabız
basıncı ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki.
Orhan Özdemir
SS-07 Hipertasiyonda Paraaortik Yağ Doku Hacmi ve Böbrekte Histopatolojik
Değişikler.
Erhan Tatar
17:10-17:20
17:20-18:30

  ARA (COFFEE BREAK)  
SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

SÖZLÜ BİLDİRİLER - COVİD-19 ORAL PRESENTATIONS
Oturum Başkanı (Session chair): Betül Öğütmen
SS-08 COVID-19 Pozitif Kronik Hemodiyaliz Hastalarının Sonuçları: Tek
Merkez Deneyimi.
Tülin Akagün

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3 ORAL PRESENTATIONS-3
Oturum Başkanları (Session chairs): Serkan Kahraman, Gülay Ulusal Okyay
SS-15 Hemodiyaliz Hastalarında Karaciğer Fibrozisi ile Arteriyel Sertlik
Arasındaki İlişki
İlyas Öztürk

SS-09 Kolşisinin Covid-19 hastalarında böbrek fonksiyonu üzerine etkisi.
Yeter Eylül Bayram

SS-16 Periton Diyalizi Hastalarında Serum Longitudinal Kreatinin
Düzeylerinin Sağ Kalıma Etkisi
Koray Uludağ

SS-10 Periton Diyalizi hastalarının inaktive SARS-CoV-2 aşısına verdikleri
antikor yanıtı hemodiyaliz hastalarından daha yüksektir
Ahmet Murt
SS-11 Renal replasman tedavisi alan hastalarda COVID-19 mortalite ve
morbiditesinde olası anahtar faktör; bazal inflamatuvar durum
Saliha Yıldırım

SS-17 Hemodiyaliz hastalarında Elektrokardiyografide Fragmante QRS
varlığının kardiak olay ve mortalite ile ilişkisi
Günkut Arslan
SS-18 Rejeksiyon durumunun biyokimyasal parametrelerdeki değişim ile
ilişkisi
Yasin Öztürk

SS-12 Serum İnterlökin 6, İnterlökin 10 Düzeyleri ve IL 6 / IL 10 Oranının
Hastaneye yatan COVID 19 hastalarında akut böbrek hasarı ile ilişkisi SS-19 Periton Diyalizi Programı: Kuzey Kıbrıs Verileri
Simge Bardak
Gültekin Gençtoy

2

SS-13 Covid-19 pnömoni tanısı ile hospitalize edilen hastalarda prognoz ile
ilişkili parametreler
Gültekin Gençtoy

SS-20 Tünelli diyaliz kateteri ilişkili enfeksiyonlarda metastatik enfeksiyöz
komplikasyonlar: Tek merkez deneyimi
Ercan Türkmen

SS-14 Yoğun bakımda izlenen COVID-19 tanılı hastalarda AKI sıklığı ve
mortalite ile ilişkisi
Samet Sedef

SS-21 Böbrek Nakli Sonrası 5 Yıllık Takipte Kırık ve Kemik-Mineral
Bozukluklarının Retrospektif İncelenmesi
Özlem Kutlu

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021
08:50-09:00

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

Açılış Konuşması
Konuşmacı (Speaker): Düriye Deren Oygar
KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
09:00-09:10

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

BAŞKANDAN MESAJ MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy
09:10-10:00

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

KONFERANS (CONFERENCE)
Oturum Başkanları (Session chairs): Çetin Turgan, Oktay Karatan
09:10-09:30 HT Tanısı Netleşti mi? Konsensus Sağlanabildi mi?
Has the diagnosis of HT been clarified? Has Consensus Been
Achieved?
Konuşmacı (Speaker): Bülent Altun
09:30-09:50 Kronik Böbrek Hastalığında Kan Basıncı Yönetimi, Neler Değişti?
Blood Pressure Management in Chronic Kidney Disease, What
Has Changed?
Konuşmacı (Speaker): Celalettin Usalan
09:50-10:00 Tartışma (Discussion)
10:00-10:45

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Sekonder Hiperparatiroidi ve Etelkalsetid
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Ülver Derici, Dr. Tevfik Ecder

10:45-11:00

  ARA (COFFEE BREAK)  

11:00-12:10

SALON A (HALL A)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
HİPERTANSİYON-1 (HYPERTENSION-1)
Konuşulmayanlar; Tuz- HT-Demans İlişkisi
(What is never mentioned- The Salt- HT-Dementia Relationship)
Oturum Başkanları (Session chairs): Oktay Oymak, Deniz Aylı
11:00-11:20 Tuz ve Demans
The relationship between Salt and Dementia
Konuşmacı (Speaker): Aykut Sifil
11:20-11:40 Demans ve Hipertansiyon ilişkisi; Hemde çok yönlü!
Relationship between Dementia and Hypertension; Really
Multi-directional!
Konuşmacı(Speaker): Ender Hür
11:40-12:00 Antihipertansifler Demans ve Nörodejeneratif hastalıkları
etkiler mi?
Do antihypertensives affect Dementia and Neurodegenerative
Diseases?
Konuşmacı(Speaker): Elif Arı Bakır
12:00-12:10 Tartışma (Discussion

12:10-13:30



SALON B (HALL B)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
Nefroloji pratiğinde konsultasyon günlüğü
The consultation diary in nephrology practice
Oturum Başkanı (Session chair): Gültekin Süleymanlar
11:00-11:20 Operasyon öncesi kreatinin yüksek. Ne Yapalım?
Pre -op creatinine high. What shall we do?
Konuşmacı (Speaker): Sena Ulu
11:20-11:40 Operasyon öncesi potasyum dengesi bozuk. Ne yapalım?
Pre-op potassium is out of balance.What shall we do?
Konuşmacı(Speaker): Funda Sarı
11:40-12:00 Operasyon öncesi Sodyum dengesi bozuk. Ne Yapalım?
Pre-op sodium is out of balance.What shall we do?
Konuşmacı(Speaker): Gülizar Şahin
12:00-12:10 Tartışma (Discussion

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH) / POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS): (PS-01/ PS-34)
Oturum Başkanları (Session chairs): Bennur Esen Atay, Ali Gürel)
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23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021
13:30-14:30

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

PANEL
HİPERTANSİYON-2 (HYPERTENSION-2)
Hipertansiyonda gözden kaçanlar!
(What gets overlooked in Hypertension!)
Oturum Başkanları (Session chairs): Mehmet
Şükrü Sever, Ahmet Uğur Yalçın

Panel
PANDEMİ
PANDEMIC
Oturum Başkanları (Session chairs): Mustafa
Arıcı, Ali Rıza Odabaş

SALON C (HALL C)
SÖZLÜ BİLDİRİLER-KLİNİK NEFROLOJİ I
ORAL PRESENTATIONS
Oturum Başkanları (Session chairs):
Kenan Turgutalp, Zülfükar Yılmaz
SS-22 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek
Hastalığında Serum Salusin α ve β
Düzeyinin Subklinik Ateroskleroz İle İlişkisi
Elif Sümeyye Aktı

13:30-13:50 COVİD 19 ve Akut Böbrek Hasarı
COVID 19 and Acute Kidney Injury
Konuşmacı (Speaker): Caner Çavdar
SS-23 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Yaşlı
13:50-14:10 COVİD 19 aşıları ve böbrek
Hastalarda Mortalite Belirteci: Prognostik
hastalarında kullanımı
Beslenme İndeksi
COVID 19 vaccines and their use in kidney patients
Dilek Barutçu Ataş
Konuşmacı (Speaker): İftihar Köksal
SS-24
2020 Elazığ Depremi Kaynaklı Olguların
14.10-14.25 Ulusal veriler ışığında HT ve
Değerlendirilmesi
antihipertansif tedavilerin COVİD 19 seyrine etkisi
Ali Gürel
The effect of HT and antihypertensive treatments
SS-25 Hacamata Bağlı Akut Hemodiyaliz
on the course of COVID 19 in the light of national
Gerektiren Atipik hemolitik Üremik
data
Sendromu; Olgu Sunumu
Konuşmacı (Speaker): Gülsüm Özkan
Musa Pınar
14:25-14:30 Tartışma (Discussion)
SS-26 Retroperitoneal fibrozis tanılı hastaların
özellikleri, tedavi ve prognozları; 5 olguluk
tek merkez deneyimi
Bülent Demirelli

13:30-13:45 Beyaz Önlük Hipertansiyon
White Coat Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Rüya Mutluay
13.45-14.00 Maskeli Hipertansiyon
Masked Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Nihal Aydemir
14:00-14:15 Yüksek Normal Kan Basıncı
High Normal Blood Pressure
Konuşmacı (Speaker): Beril Akman
14:15-14:30 Tartışma (Discussion)

SS-27 Diyabetik Nefropatili Tip-2 Diyabetes
Mellitus Tanılı Hastaların KDIGO-2012
Kronik Böbrek Hastalığı Evresine Göre
Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Mehmet Fehim Doğru
14:30-15:15

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Şükrü Ulusoy, Dr. Bülent Altun,

15:15-15:30

  ARA (COFFEE BREAK)  

15:30 16:15

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Vakalar ile Hiponatremik Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Karayaylalı
Konuşmacı (Speaker): Dr. İhsan Ergün

16:15-17:30

SALON A (HALL A)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
Akıllı ilaçlar Akıllı mı?
Are smart medication smart?
Oturum Başkanları (Session chairs): Mehmet Emin Yılmaz, Saime Paydaş
16:15-16:45 Hedefe yönelik kanser tedavilerinin renal yan etkileri
Renal side effects of targeted cancer therapies
Konuşmacı (Speaker): Hadim Akoğlu
16:45-17:15 Kanser hastalarında hipertansiyon yönetimi
Management of hypertension in cancer patients
Konuşmacı (Speaker): Melda Dilek
17:15-17:30 Tartışma (Discussion)

19:00-21:00
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SALON B (HALL B)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
KLİNİK NEFROLOJİ-1 (CLINICAL NEPHROLOGY-1)
Glomeruler hastalıkların tedavisinde neredeyiz?
Where are we in the treatment of glomerular diseases?
Oturum Başkanları (Session chairs): Kamil Dilek, Bülent Tokgöz
16:15-16:35 Membranöz nefropati tanı ve tedavisine yeni bakış
A new perspective on the diagnosis and treatment of
membranous nephropathy
Konuşmacı (Speaker): Savaş Öztürk
16:35-16:55 Refrakter lupus tedavisinde ne yapalım?
What should we do in the treatment of refractory lupus?
Konuşmacı (Speaker): Kübra Kaynar
16:55-17:15 Vaskülit tedavisinde yeni ne var?
What’s new in the treatment of vasculitis?
Konuşmacı (Speaker): Dilek Torun
17:15-17:30 Tartışma (Discussion)

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)



24 EYLÜL 2021 CUMA
09:00-09:30

09:30-10:40

FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

KONFERANS (CONFERENCE)
Oturum Başkanları (Session chairs ): Meltem Pekpak

KONFERANS(CONFERENCE)
Oturum Başkanları (Session chairs): Mahmut Yavuz

09:00-09:20 Hipertansif kalp yetmezliğinde yeni tedavi seçenekleri
New treatment options in hypertensive heart failure
Konuşmacı (Speaker): Sinan Aydoğdu
09:20-09:30 Tartışma (Discussion

09:00-09:20 Hepatorenal sendrom tedavisinde yenilikler
Innovations in the treatment of hepatorenal syndrome
Konuşmacı (Speaker): Gülçin Kantarcı
09:20-09:30 Tartışma (Discussion

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
Hangisinden korkalım ?
Farklı Periton Diyalizi Uygulamaları
(Which should we be afraid of?)
(Different Peritoneal Dialysis Applications)
Oturum Başkanları (Session chairs): M Ali Başçı, Oturum Başkanı (Session chair): Galip Güz
Neslihan Seyrek
09:30-09:50 Kalp yetmezliğinde periton diyalizi.
09:30-09:50 Nokturnal Hipertansiyon
Nasıl? Ne zaman?
Nocturnal Hypertension
Peritoneal dialysis in heart failure. How? When?
Konuşmacı (Speaker): Tolga Yıldırım
Konuşmacı (Speaker): Rüya Özelsancak
09:50-10:10 İzole Diyastolik Hipertansiyon
09:50-10:10 Hibrit tedaviler
Isolated Diastolic Hypertension
Hybrid treatments
Konuşmacı (Speaker): Gültekin Gençtoy
Konuşmacı (Speaker): Funda Sağlam
10:10-10:30 İzole Sistolik Hipertansiyon
10:10-10:30 Akut periton diyalizi uygulamaları
Isolated Systolic Hypertension
Acute peritoneal dialysis procedures
Konuşmacı (Speaker): Sedat Üstündağ
Konuşmacı (Speaker): Gökhan Atılgan
10:30-10:40 Tartışma (Discussion)
10:30-10:40 Tartışma (Discussion)

SALON C (HALL C)
SÖZLÜ BİLDİRİLER
ORAL PRESENTATIONS
Oturum Başkanları (Session chairs):
Seyhun Kürşat, Sabahat Alışır Ecder
SS-28 COVID-19 m-RNA BNT162b2 Aşısına
Bağlı Acil Hemodiyaliz Gerektiren Akut
Tübülointerstisiyel Nefrit Olgusu
Hamad Dheir
SS-29 Son Dönem Böbrek Hastalarında
Parathormon ve İskemi Modifiye Albumin
Arasındaki Bağımsız Korelasyon
Ebru Altuntaş
SS-30 Fokal Segmental Glomerulosklerozda
İntrauterin Ortam ve Maternal Faktörlerin
Renal Sağkalıma Etkisi
Zeynep Ural
SS-31 Poliklinik Takipli Kronik Böbrek
Hastalarının Hastalıkları ile İlgili
Farkındalıklarının ve Bilgilendirilmelerinin
Değerlendirilmesi
Bahar Dakiki
SS-32 Membranöz Lupus Nefritinde Ekzostosin
1/2 Pozitif Ve Negatif Hastalarda Renal
Prognostik Belirteçler Farklı mıdır?:
Türkiye’de Tek Merkez Deneyimi
Zeynep Ebru Eser
SS-33 Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında
monosit ve lenfositlerdeki Vitamin D
reseptör düzeyi ile inflamasyon belirteçleri
Feyza Bora

10:40-10:50

  ARA (COFFEE BREAK)  

10:50-11:35

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Hipertansiyon Tedavisinde Değerini Bildiklerimiz
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Yunus Erdem, Dr. Ülver Derici

11:35-11:45

  ARA (COFFEE BREAK)  

11:45-12:30

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Bir Kardiyolog Bir Nefrolog: Biraz Lipid Biraz Tansiyon
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Sadi Güleç, Dr. Mustafa Arıcı

12:30-13:30



ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)/ POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS): (PS-35/PS-68)
Oturum Başkanları (Session chairs): İbrahim Doğan, Burak Sayın
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24 EYLÜL 2021 CUMA
13:30-14:30

FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
Değişen dünyada hesapta olmayan yeni global riskler
(Unexpected new global risks in a changing world)
Oturum Başkanı (Session chair): Taner Çamsarı

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
HEMODİYALİZ -1 (HEMODIALYSIS -1)
Hemodiyalizde bazı tanıları koyma farklımı?
(Do some diagnoses different in hemodialysis?)
Oturum Başkanları (Session chairs): Neval Duman,Semra Bozfakioğlu

13:30-13:50 Hava kirliliği kan basıncını artırır mı?
Does air pollution increases the blood pressure?
13:30-13:50 Bakteriyel enfeksiyon tanısını nasıl koyalım?
Konuşmacı (Speaker): Tekin Akpolat
How should we diagnose bacterial infection?
13:50-14:10 İklim değişti, hava kirlendi; böbreğime ne olur?
Konuşmacı (Speaker): Meltem Seziş Demirci
The climate has changed, the air is polluted; so what happens 13:50-14:10 Kardiyak biyomarkerları nasıl yorumlayalım?
to my kidneys?
How should we interpret cardiac biomarkers?
Konuşmacı (Speaker): Kayser Çağlar
Konuşmacı (Speaker): Fatma Ayerden Ebinç
14:10-14:15 Tartışma (Discussion)
14:10-14:15 Tartışma (Discussion)
14:15-15:00

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Hocalar Poliklinik Yapıyor
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Hakan Karpuz, Dr. Tevfik Ecder, Dr. Mustafa Arıcı

15:00-15:15

  ARA (COFFEE BREAK)  

15:15-16:00

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için
Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Tevfik Demir

16:00-16:15

  ARA (COFFEE BREAK)  

16:15-17:00

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Forziga ve Beloc ZOK ile Riskli İkili Yönetimi: Tip-2 Diyabet & Hipertansiyon
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Mine Adaş, Dr. Necla Özer

19:00-21:00
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KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)



25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ
09:00-10:15

SATURDAY, SEPTEMBER 25, 2021

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
KLİNİK NEFROLOJİ-2 (CLINICAL NEPHROLOGY-2)
Renal progresyonu yavaşlatabilir miyiz?
(Can we slow down renal progression?)
Oturum Başkanları (Session chairs): Enver Hasanoğlu, Nurhan Acar Özdemir

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
HEMODİYALİZ-2 (HEMODIALYSIS -2)
Günlük pratik konular
(Daily practical topics)
Oturum Başkanları (Session chairs): Saniye Şen, İbrahim Karayaylalı

09:00-09:20 Polikistik Böbrek Hastalarında renal progresyon
Renal progression in Polycystic Kidney Patients
Konuşmacı (Speaker): Tevfik Ecder
09:20-09:40 Diyabetik hastalarda renal progresyon
Renal progression in diabetic patients
Konuşmacı (Speaker):Mümtaz Yılmaz
09:40-10:00 Ürik asit yüksek KBH hastasında progresyon
Progression in CKD patients with high uric acid
Konuşmacı (Speaker): Alper Azak
10:00-10:15 Tartışma (Discussion)

09:00-09:20 Renal anemide yeni tedaviler ufukta görüldü mü?
Are new treatments on the horizon for renal anemia?
Konuşmacı (Speaker): Yavuz Yeniçerioğlu
09:20-09:40 Ca, P, PTH üçgenini nasıl tedavi edelim?
How to treat the Ca, P, PTH triangle?
Konuşmacı (Speaker):Yakup Ekmekçi
09:40-10:00 Kanamalı hastada diyaliz nasıl olmalı?
How should dialysis be performed on a bleeding patient?
Konuşmacı (Speaker): Aydın Güçlü
10:00-10:15 Tartışma (Discussion)

10:15-10:30

  ARA (COFFEE BREAK)  

10:30-11:15

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Prevelansı Yüksek Hastalıklarda Kontrol Nasıl Sağlanır
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Tevfik Ecder, Dr. Okan Sefa Bakıner

11:15-12:15

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
HİPERTANSİYON (HYPERTENSİON)
Hedef sadece KB düşürmek mi ?
(Is the sole aim just to reduce BP?)
Oturum Başkanı (Session chair): Ayhan Doğukan

MİNİ-KONFERANSLAR (MINI-CONFERENCES)
KLİNİK NEFROLOJİ-3 (CLINICAL NEPHROLOGY-3)
Oturum Başkanı (Session chair): Ferhan Candan

11:15-11:40 Antihipertansiflerin 24 saatlik KB profiline etkisi
The effect of antihypertensives on the 24-hour BP profile
Konuşmacı (Speaker): İhsan Ergün
11:40-12:05 Hipertansiyonda sempatik aktivasyon artışı
Sympathetic overdrive in hypertension
Konuşmacı (Speaker): Nurol Arık
12:05-12:15 Tartışma (Discussion)



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

14:30-15:15

11:15-11:40 Multiple Myelom Nefrolojik hastalık mıdır? Nasıl tedavi edelim?
Is Multiple Myeloma a Nephrological Disease?How should we
treat it?
Konuşmacı (Speaker): Arzu Velioğlu
11:40-12:05 HUS; farkediyor muyuz? Tedavi edebiliyor muyuz?
Do we notice HUS; Can we treat it?
Konuşmacı (Speaker): Alaaddin Yıldız
12:05-12:15 Tartışma (Discussion)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)



SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

KONFERANS (CONFERENCE)
TRANSPLANTASYON-1 (TRANSPLANTATION-1)
Oturum Başkanları (Session chairs): Aydın Türkmen, Hüseyin Töz

KONFERANS (CONFERENCE)
HEMODİYALİZ (HEMODİALYSİS)
Oturum Başkanları (Session chairs): Fevzi Ersoy, Serhan Tuğlular

13:30-13:55 Akut Rejeksiyon; tanıyı nasıl koyalım?
Acute Rejection; How to diagnose?
Konuşmacı (Speaker): Ülkem Çakır
13:55-14:15 Akut Rejeksiyon; nasıl tedavi edelim?
Acute Rejection; how to treatment?
Konuşmacı (Speaker): Hüseyin Koçak
14:15-14:30 Tartışma (Discussion)

13:30-13:50 Hemodiyaliz hastasında nutrisyon değerlendirmesi
Nutritional assessment in hemodialysis patient
Konuşmacı (Speaker): Gülay Kadıoğlu Koçak
13:50-14:30 UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Hipervolemi Tedavisine
Ustaların Bakış Açısı: Torasemid
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı (Speaker): Dr. Tolga Yıldırım

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Hipertansiyonda Gerçeğe Dönüş
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Bülent Altun, Dr. Şükrü Ulusoy

15:15-15:30

  ARA (COFFEE BREAK)  
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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ
15:30-16:15

SATURDAY, SEPTEMBER 25, 2021

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Hastalar Kontrol Altında mı?
Hasta Diyete UYDU mu?
Oturum Başkanı (Session Chair) : Dr. İbrahim Karayaylalı
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Fevzi Ersoy

16:15-17:00

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

KONFERANS (CONFERENCE)
YENİ BAKIŞ AÇILARI
(NEW PERSPECTIVES)
Oturum Başkanı (Session chair): Yasemin Ertan
16:15-16:35 İnflamasyon ve kompleman sistemi; Akut böbrek
Hasarından allograft nefropatisine
Inflammation and the complement system; From acute
kidney injury to allograft nephropathy
Konuşmacı (Speaker): Belda Dursun
16:35-16:55 Hipertansiyon patogenezinde immunitenin yeri
The role of immunity in the pathogenesis of hypertension
Konuşmacı (Speaker): Özkan Güngör
16:55-17:00 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
TRANSPLANTASYON-2
VERİCİ NE DURUMDA? (WHAT CONDITION IS THE DONOR?)
Oturum Başkanları (Session chairs): Oğuz Söylemezoğlu, Zerrin Bicik
Bahçebaşı
16:15-16:35 Canlı Böbrek vericilerinde GFR’yi nasıl hesaplayalım?
How to calculate GFR in living kidney donors?
Konuşmacı (Speaker): Şebnem Karakan
16:35-16:55 Canlı böbrek vericilerinde hipertansiyon ile ilişkili sonlanımlar
Outcomes associated with hypertension in living kidney donors
Konuşmacı (Speaker): Erhan Tatar
16:55-17:00 Tartışma (Discussion)

17:00-17:10

  ARA (COFFEE BREAK)  

17:10-17:55

UYDU SEMPOZYUMU (SATELLITE SYMPOSIUM)
Metabolik Asidoz Tedavisinde Yeni Normal
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Yunus Erdem, Dr. Şükrü Ulusoy

17:55-18:00
18:00-18:30

  ARA (COFFEE BREAK)  
SALON A (HALL A)
YARIŞMA (COMPETITION)
FİNAL FINALE

18:30-19:00

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

ÖDÜL TÖRENİ - DİLEK VE TEMENNİLER
(AWARDS CEREMONY – WISHES AND HOPES)
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ (AWARDS OF PRESENTATIONS)
19:00-21:00



AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)



26 EYLÜL 2021 PAZAR SUNDAY, SEPTEMBER 26, 2021
09:00-10:00

SALON A (HALL A)

SALON B (HALL B)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)
AKILCI İLAÇ OTURUMU
RATIONAL USE OF MEDICINES
Oturum Başkanları (Session chairs): Ülver Derici
Konuşmacı (Speaker): Rahmi Yılmaz, Serpil Müge Değer
09:45-10:00 Tartışma (Discussion)
10:00-10:15
10:15-11:00

  ARA (COFFEE BREAK)  
SALON A (HALL A)
KONFERANS (CONFERENCE)
23. KONGREDEN AKILDA KALANLAR
MEMORIES FROM THE 23ND CONGRESS
Oturum Başkanları (Session chairs): Yunus Erdem
Konuşmacı (Speaker): Şükrü Ulusoy, Gülsüm Özkan
10:45-11:00 Tartışma Discussion
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SS-01 Maskenelenmiş hipertansiyonda hangisi daha önemli? Non-dipping patern mi? Nokturnal hipertansiyon mu?
Ertan Akbay, Ali Çoner
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Amaç: Maskelenmiş hipertansiyonu (MH) bulunanlara nokturnal hipertansiyon (HT) ve dipping paternde bozulma sıklıkla eşlik etmektedir. MH ve bu
yandaş durumlar da hedef organ hasarı ile ilişkilidir. Hangi ek durumun MH’da daha sık olduğunu görmek ve hedef organ hasarı açısından birbirleri ile
kıyaslamayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Kliniğimizde ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu (AKBM) uygulanan hastalar retrospektif olarak tarandı. Şubat 2018 ile Şubat 2020
tarihleri arasında AKBM uygulanan ve ofis kan basıncı <140/90 mmHg olanlar çalışma popülasyonuna dahil edildi. AKBM’deki gündüz ve gece kan basıncı
verileriyle normotansif ve MH gruplarına ayrıldı. MH grubundaki hastalar AKBM verileri ile izole gündüz ve nokturnal HT alt gruplarına, sirkadiyen ritim
verileri ile dipper ve non-dipper alt gruplarına ayrıldı. Gündüz kan basıncı (KB) >=135/85 mmHg ve gece KB >=120/70 mmHg olması MH, sistolik kan basıncında gündüz ölçümlerine göre gece ölçümlerinde <10% olması non-dipper, gece KB >=120/70 mmHg olması nokturnal HT olarak tanımlandı. Kontrol
grubuna ise MH izlenmeyen ve gece ölçümlerinde, gündüze göre sistolik tansiyonu >=10%’dan fazla düşen hastalar dahil edildi.
Bulgular: Çalışmamıza 225 hasta [mean age 46.1±12.0, male 113 (50.2%)] dahil edildi. 153 hasta (68.0%) MH grubuna, 72 hasta (32.0%) normotansif
gruba alındı. MH bulunanların 110’unda (71.9%) non-dipper patern, 136’sında (88.9%) nokturnal HT mevcuttu. MH’da, normotansiflere göre sol ventrikül
kitle indeksi (LVMI) daha yüksek, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) daha düşüktü (p<0.05, her ikisi için). Normotansifler ile kıyaslandığında MH alt gruplarından non-dipper ve nokturnal HT’da LVMI daha yüksek, GFR daha düşük iken (p<0.05, hepsi için), dipper olanlar ve gündüz HT olanlarda bu fark yoktu
(p>0.05, hepsi için). Ayrıca dipper ve non dipper alt grupları birbiriyle kıyaslandığında GFR ve LVMI’da anlamlı fark varken (p<0.05, her ikisi için), izole
gündüz ve nokturnal HT alt grupları arasında fark izlenmedi (p>0.05, her ikisi için).
Sonuç: MH’da, nokturnal HT daha sık izlense de, dipping paterndeki bozulma hedef organ hasarı ile ilişkiliydi.
Anahtar Kelimeler: ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu, maskelenmiş hipertansiyon, nokturnal hipertansiyon, non-dipping patern
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SS-02 MicroRNA 21 ve microRNA 155’in Dirençli Hipertansiyon patogenezinde rolü ve aldosteron ile ilişkisi
Sonat Pınar Kara1, Gülsüm Özkan2, Ahsen Yılmaz3, Nergiz Bayrakçı2, Savaş Güzel3, Elif Geyik4
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji AD
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD
4
İzmir Genometri Biyoteknoloji Tıp Fakültesi, Biyoloji ve Genetik Bölümü
Amaç: Resistant HT (RH) yaygınlığı giderek artan, morbidite ve mortalitesi yüksek, patogenezi henüz tam olarak izah edilememiş bir sağlık sorunudur.
MicroRNA’lar (miRNA), gen ekspresyonunun transkripsiyon sonrası regülatörleri olarak işlev gören, kodlayıcı olmayan RNA molekülleridir. Primer hipertansiyon (HT) patogenezinde miRNA’ların rolünü araştıran çalışmalar mevcut iken RH patogenezindeki rolünü açıklar çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu nedenle çalışmamızda RH patogenezinde miRNA 21 ve miRNA 155’in yerini ve Aldosteron ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Metod: Çalışmaya 32 normotansif, 30 yeni tanı HT ve 20 RH hastası dahil edildi. Hastaların demografik verileri kaydedilip, ofis kan basıncı ölçümü ve 24
saatlik ayaktan kan basıncı monitorizasyonu (24h-ABPM) yapıldı. miRNA 21, miRNA 155 ve aldosteron için kan örnekleri alındı. miRNA 21, miRNA 155’in
kontrol ve hasta grubundaki düzeyleri ile diğer demografik ve biyokimyasal parametreler ile ilişkisi analiz edildi.
Bulgular: Çalışmamızda kontrol grubunun yaş ortalaması ve vücut kitle indeksleri HT ve RH hasta grubundan anlamlı düşük idi. RH, HT ve kontrol gruplarının miRNA 155 düzeyleri arasında fark yok iken miRNA 21 ve Aldosteron düzeyleri RH grubunda diğer gruplardan anlamlı yüksek idi (p sırasıyla <0.001
ve 0.002). Korelasyon analizinde miRNA 21 ile aldosteron (r=0.339, p=0.002), yaş (r=0.237, p=0.032), ofis SBP (r=0.361, p=0.001), 24 h ABPM gün boyu
SBP (r=0.306, p=0.005), glukoz (r=0.323, p=0.003) ve urine albumin (r=0.319, p=0.004) arasında pozitif korelasyon mevcut idi. miRNA 21’in 9.6 copy/uL
düzeyi, RH olup olmamayı %95 sensitivitede, % 71 spesivitede öngörebileceğini (AUC:0.823, % 95 CI (0.72-0.92) saptadık.
Sonuç: Çalışma sonuçlarımız başka çalışmalar ile desteklendiğinde miRNA 21’in RH patogenezini çözümleme ve belki yeni tedavi hedefleri oluşturmada bir
ufuk açabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Dirençli Hipertansiyon, MicroRNA 21, MicroRNA 155, Aldosteron
Şekil 2

Şekil 1

Hipertansiyon, dirençli Hipertansiyon ve kontrol grubunda miRNA 21 düzeyleri
Hipertansiyon, dirençli Hipertansiyon ve kontrol grubunda miRNA 155 düzeyleri
Şekil 3

MiRNA 21 ve aldosteronun korelasyon analizi
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SS-03 Obez Olmayan Hipertansiyon Hastalarında Kan Basıncı ile Epikardiyal Yağ Doku Kalınlığı Arasındaki İlişki
Bedri Caner Kaya1, Berna Kaya2, Mehmet Memduh Baş3
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,Şanlırfa
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği,Şanlırfa
3
Özel Meydan Hastanesi Şanliurfa
Amaç: Epikardiyal yağ dokusu (EYD) kalınlığının artışı kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Önceki çalışmalarda normotansif bireylere göre
hipertansif hastalarda EYD kalınlığının arttığı gösterilmiştir. Bu çalışmada obez olmayan populasyonda metabolik sendromun (MetS) bir bileşini olan hipertansiyon ile normotansif bireyler arasında ekokardiyografi ile ölçülen EYD kalınlığı arasında fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya obez olmayan hipertansiyonlu 130 hasta, yaş ve cinsiyet yönünden benzer normal kan basınçlı obez olmayan 60 olgu kontrol
grubu olarak alındı. EYD iki boyutlu ekokardiyografi ile parasternal kısa ve uzun akstan ölçüldü. EYD kalınlığı hipertansiyon ve kontrol grupları arasında
karşılaştırıldı. EYD kalınlığı üzerine hipertansiyonun etkisi MetS’nin diğer bileşenleriyle değerlendirildi.
Bulgular: EYD kalınlığı obez olmayan hipertansiyonlu hastalarda normal kan basınçlı kontrol grubuna göre artmıştı (6.1±1.6 mm ve 5.1±1.5 mm; p<0.001).
EYD kalınlığı sistolik ve diyastolik kan basıncı ile korelasyon göstermekte idi(sırasıyla, r=0.234, p=0.001; r=0.144, p=0.047). Kontrolsüz hipertansiyonlu
hastalarda EYD kalınlığı kan basıncı kontrollü olanlara göre daha fazla artmıştı (6.1±1.6 mm ve 5.9±1.8 mm, p=0.046). MetS bileşenlerini içeren çok değişkenli lineer regresyon analizinde hipertansiyon (p=0.003, %95 GA 0.339 - 1.614), bel çevresi (p=0.004, %95 GA, 0.013-0.069), HDL kolesterol (p=0.044,
%95 GA -0.050 - 0.001) ve kan glukoz düzeyleri (p=0.006, %95 GA 0.003-0.019) EYD kalınlığını etkileyen bağımsız faktörler olarak bulundu.
Sonuç: EYD hipertansiyonla ilişkilidir. Hipertansiyon obez olmayan hastalarda MetS’nin diğer bileşenleri gibi EYD kalınlığının artışına katkıda bulunan bir
faktör olabilir
Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yağ doku, Hipertansiyon, Metabolik Sendrom
Şekil 1. Gruplar arası epikardiyal yağ doku kalınlığının karşılaştırılması

Tablo 1. Örneklerin çalışma gruplarına göre demografik, laboratuvar ve ekokardiyografik özellikleri
Değişkenlik

Hipertansif
(n=130)

Ort.±SD

Kontrol
(n=60)

p

Ort.±SD

Değişkenlik
Demografik özellikler
Yaş(yıl)
Cinsiyet (Kadın / Erkek)

55.7±7.5
64/66

53.9 ± 8.6
26/34

0.155
0.092

Kan Basıncı
Sistolik (mmHg)

140.1±20.4

122.5±12.42

<0.001

Diyastolik (mmHg)

83.1±11.1

75.7±6.4

<0.001

VKİ (kg/m2)

28.5±4.2

27.1±4.1

0.066

Bel çevresi (cm)

93.3±11.0

93.5±12.1

0.541

Sigara (%)

42.6

43.9

0.881

KAH (%)

52.2

47.1

0.517

Diyabetes Mellutus (%)

23.6

19.4

0.351

Metabolik sendrom (%)

67.7

34.7

<0.001

Labaratuvar Bulguları
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Açlık plazma glukozu (mg/dL)

109.2±33.0

105.7±36.7

0.212

Total-kolesterol (mg/dL)

198.1±36.8

184.4±43.6

0.084

LDL-kolesterol (mg/dL)

119.2±28.0

118.2±34.7

0.817

HDL-kolesterol(mg/dL)

44.6±11.7

44.3±10.6

0.531

Trigliseride (mg/dL)

128.0 (93-224)

144 (106176)

0.683

CRP (mg/L)

3.2 (1.7-6.4)

3.2 (1.3-6.5)

0.918

Hipertansif

Kontrol

p

Kreatinin (mg/dL)

0.86±0.21

0.94±0.23

0.502

Ejeksiyonfraksiyonu (%)

51.3±7.8

51.4±7.4

0.280

LV end-diyastolik volum (mL)

94.4±25.6

90.8±21.7

0.236

LV end-sistolik volum (mL)

44.7±16.1

48.5±19.6

0.259

Stroke volume (mL)

47.7±9.6

46.1±9.5

0.983

IVS kalınlığı (cm)

1.18±0.14

1.11±0.17

0.002

Posterior duvar kalınlığı (cm)

1.12±0.14

1.07±0.15

0.096

LV kitlesi (g)

114.5±33.7

102.5±24.8

0.040

LV kitle indexi (g/m2)

59.6±17.9

55.8±12.5

0.071

EYD kalınlığı
Ortalama (mm)

6.1±1.6

5.1±1.5

<0.001

Iki boyutlu ekokardiyografi bulguları

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Değişkenlik

İlaç Tedavisi
Statinler (%)

25.3

31.0

0.402

Antihipertansif ilaçlar
Beta blokerler (%)

44.1

Ca kanal blokerler (%)

13.6

ACE inhibitörleri (%)

25.3

AT II reseptör blokerleri (%)

14.5

Diüretikler (%)

25.4

Kombine tedavi (%)

38.2

ACE: Angiotensin konverting enzim inhibitorleri; AT: Angiotensin; VKİ:
Vücut Kitle İndeksi; Ca: Kalsium; KAH: Koroner arter hastalığı; CRP:
C-reactive protein; EYD: Epikardiyal yağ doku; HDL: Yüksek-dansite
lipoprotein; IVS: İnterventriküler septum; LDL: Düşük-dansite lipoprotein; LV: sol ventrikül;
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SS-04 24 saatlik kan basıncı profilinde izole diyastolik, izole sistolik ve izole nokturnal hipertansiyon sıklığının ve özelliklerinin
değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakcı, Gülsüm Özkan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Amaç: Ambulatuar kan basıncı ölçümü (AKBÖ), hipertansiyon (HT) tanısı, takibi ve kan basıncı (KB) profilinin detaylı incelenmesinde diğer yöntemlerden
daha üstün olup, HT ilişkili organ hasarı açısından da daha iyi bir prediktördür. KB yüksekliğinden başka, KB paterninin daha detaylı incelenmesine olanak
verdiğinden, son yıllarda bu sayede tanımlanan HT gruplarının, HT ilişkili komplikasyonlar ve klinik profil açısından farklı özelliklere sahip olduğu; takip ve
tedavi açısından farklı yaklaşımlar gerektirebileceği üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde 5 yıllık sürede AKBÖ yapılmış olan hastalara
ait veriler üzerinden izole diyastolik, izole sistolik ve izole nokturnal HT sıklığını belirlenmesi ve bu gruplara ait özelliklerin incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: Ocak 2016-Temmuz 2021 arasında 24 saatlik AKBÖ yapılan 18 yaş üstü 615 hastaya ait demografik veriler ve laboratuar bulguları kaydedildi. AKBÖ ortalama değerlerine göre; sistolik kan basıncı (SKB)<130 mmHg, diyastolik kan basıncı (DKB)>=80 mmHg olması “izole diyastolik (İDH)”;
SKB>=130, DKB<80 mmHg olması “izole sistolik hipertansiyon (İSH)”; AKBÖ gündüz ortalama kan basıncı (OKB)<130/80, gece ortalama SKB>=120 ve/
veya DKB>=70 mmHg olması ise “izole nokturnal hipertansiyon (İNH)” olarak tanımlandı. Gruplara ait demografik veriler, komorbid hastalıklar, kullandıkları
antihipertansif ilaçlar ve laboratuar bulguları değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 54,53±15,57 yıl saptanan 615 hastanın %53,2’si kadın, %46,8’i erkek olup, bilinen HT tanılı hasta oranı %50,2 idi. Antihipertansif
ilaç kullanma oranı %40 olup, ARB ya da ACE inhibitörü, beta blokör ve kalsiyum kanal blokörü kullanma oranları sırası ile %67,4, %52 ve %47,9 idi. Eşlik
eden en sık komorbidite diabetes mellitus (DM) idi (%19,5). Hastaların %12.7’sinde İDH; %10.7’sinde ISH; %8.6’sında İNH saptandı. İDH saptananlarda
yaş ortalaması, GFR değeri ve DM oranı düşük; serum albumin ve kalsiyum düzeyleri yüksek saptandı. İSH saptananlarda yaş ortalaması, vücut kitle indeksi, DM ve koroner arter hastalığı (KAH) oranları, antihipertansif ilaç kullanım oranı, proteinüri ve kreatinin düzeyleri yüksek; GFR ve serum albumin düzeyi
düşük saptandı. İNH hastalarında yaş ortalaması yüksek saptandı.
Sonuçlar: Düşük yaş ortalaması, proteinüri ve komorbiditeler ile ilişkili parametreler açısından farklılık saptanmaması, İDH’nin HT’nun erken dönemine
özgü bir patern olabileceği görüşünü desteklemektedir. İSH grubunda ise yüksek antihipertansif kullanım oranı, yüksek yaş ortalaması, komorbiditelerin
eşlik etmesi, proteinüri düzeyinin yüksek olması gibi daha uzun süreli HT’a özgü bulguların hakim olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ambulatuar kan basıncı ölçümü, İzole diyastolik hipertansiyon, İzole nokturnal hipertansiyon, İzole sistolik hipertansiyon
TABLO-1: İZOLE DİYASTOLİK HİPERTANSİYON GRUBUNA AİT ÖZELLİKLER
Hasta sayısı (n, %)
Yaş (yıl)
Cinsiyet (Kadın) (n, %)
Vücut kitle indeksi (kg/m²)
DM (n,%)
KAH (n, %)
KBH (n, %)
Sigara alışkanlığı (n, %)
Antihipertansif kullanan(n, %)
Glukoz (g/dL)
Kreatinin (mg/dL)
GFR (mL/dk/1.73 m²)
Kalsiyum (mg/dL)
Ürik asit (mg/dL))
Albumin (g/dL)
Proteinüri (mg/gün)
İdrar sodyum düzeyi (mEq/gün)

İzole diyastolik HT yok
537, 87.3
55.6±15.7
293, 54.6
29.9 (16.4-52.4)
112, 20.9
42, 7.8
49, 9.1
140, 26.1
214, 39.9
97 (76-216)
0.87 (0.38-8.17)
81.1±33.6
9.2±0.6
5.4 (2.8-14.2)
4.5 (2.4-5.4)
151.2 (4-2352)
154.4 (31-1743)

İzole diyastolik HT var
78, 12.7
47.0±12.4
34, 43.6
30.5 (18.7-50.2
8, 10.3
2, 2.6
9, 11.5
21, 26.9
32, 41.0
96 (77-156)
0.97 (0.52-8.10)
76.9±34.5
9.3±0.5
6.3 (4.2-11.9)
4.7 (2.2-5.7)
115.5 (5-1239)
174.8 (62.1-325)

p değeri
0.000
0.07
0.466
0.027
0.092
0.496
0.873
0.843
0.191
0.735
0.018
0.043
0.479
0.000
0.133
0.097

TABLO-2: İZOLE SİSTOLİK HİPERTANSİYON GRUBUNA AİT ÖZELLİKLER
Hasta sayısı (n, %)
Yaş (yıl)
Cinsiyet (Kadın) (n, %)
Vücut kitle indeksi (kg/m2)
DM (n,%)
KAH (n, %)
KBH (n, %)
Sigara alışkanlığı (n, %)
Antihipertansif kullanan (n, %)
Glukoz (g/dL)
Kreatinin (mg/dL)
GFR (mL/dk/1.73 m2)
Kalsiyum (mg/dL)
Ürik asit (mg/dL)
Albumin (g/dL)
Proteinüri (mg/gün)
İdrar sodyum düzeyi (mEq/gün)
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İZOLE SİSTOLİK HT VAR
549, 89.3
53.4±15.3
287, 52.3
29.4 (16.4-52.4)
97, 17.7
30, 5.5
48, 8.7
15, 27.3
27, 7.3
97 (76-204)
0.88 (0.38-8.17)
82.6±33.5
9.1±0.6
5.5 (2.9-14.2)
4.5 (2.2-5.7)
136.4 (4-2355)
159 (31-1743)

İZOLE SİSTOLİK HT YOK
66, 10.7
64.2±14.7
40, 60.6
30.5 (22.4-41.6)
23, 34.8
14, 21.2
10, 15.2
11, 16.7
39, 15.9
103 (81-216)
0.97 (0.53-4.01)
66.2±31.1
9.4±0.5
5.5 (2.9-14.2)
4.5 (2.2-5.7)
136.4 (4-2355)
159 (31-1743)

P değeri
0.000
0.200
0.004
0.001
0.000
0.092
0.063
0.001
0.211
0.003
0.000
0.165
0.287
0.001
0.008
0.220

TABLO-3: İZOLE NOKTURNAL HİPERTANSİYON GRUBUNA AİT ÖZELLİKLER
İZOLE NOKTURNAL HT VAR

P değeri

562, 91.4

53, 8.6

-

Yaş (yıl)

54.0±15.5

60.1±14.9

0.006

Cinsiyet (Kadın) (n, %)

295, 52.5

32, 60.4

0.271

Vücut kitle indeksi (kg/m²)

30 (16.4-52.4)

28.1 (24.9-37.3)

0.294

DM (n,%)

109, 19.4

11, 20.8

0.811

KAH (n, %)

41, 7.3

3, 5.7

0.659

KBH (n, %)

55, 9.8

3, 5.7

0.326

Sigara alışkanlığı (n, %)

156, 27.8

5, 9.4

0.004

Antihipertansif kullanan (n, %)

224, 39.9

22, 41.5

0.814

Glukoz (g/dL)

97 (76-216)

98 (76-160)

0.741

Kreatinin (mg/dL)

0.9 (0.51-8.17)

0.87 (0.38-4.53)

0.134

GFR (mL/dk/1.73 m²)

80.2±33.2

83.8±40.4

0.804

Kalsiyum (mg/dL)

9.2±0.6

9.1±0.5

0.700

Ürik asit (mg/dL)

5.6 (2.8-11.9)

5.4 (4.4-14.2)

0.213

Albumin (g/dL)

4.5 (2.2-5.7)

4.7 (3.9-5.4)

0.116

Proteinüri (mg/gün)

145.9 (4-2352)

136.9 (7-2203)

0.061

İdrar sodyum düzeyi (mEq/gün)

155.7 (31-1743)

147.2 (57.0-458.4)

0.635

SÖZLÜ BİLDİRİLER

İZOLE NOKTURNAL HT YOK
Hasta sayısı (n, %)
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SS-05 “Non-dipper” ve “Dipper” hipertansiyon ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki
Orhan Özdemir1, Ahmet Ziya Şahin1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1, Fatih Mehmet Erdür1, Mehmet Tarakçıoğlu2
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep
Amaç: “Non-dipper (kan basıncı (KB)’nda gece görülen fizyolojik düşüşün olmaması)” hipertansiyon (HT)’da hedef organ tutulum sıklığı artmıştır. “Nondipper” HT paternine sahip hastalarda kardiyovasküler (KV) morbidite ve mortalite, proteinüri ve ilerleyici böbrek fonksiyon kaybında artış bildirilmiştir.
“Non-dipper” HT’da hem sebep hem de artmış hedef organ tutulum sıklığı açısından bir çok mekanizma öne sürülmesine rağmen, esas mekanizma
konusunda ortak fikir birliği yoktur. İdrar anjiotensinojen (İAGT/İCre) düzeyi, intra-renal renin anjiotensin sistem (RAS) aktivasyonunun bir göstergesidir.
Hipertansiyon, diyabet ve KBH olan hastalarda İAGT/İCre düzeyi ile kan basıncı, proteinüri ve sol ventrikül hipertrofisi arasında ilişki gösterilmiştir.
Bu çalışmada, yeni tanı “dipper” ve “non-dipper” HT paternine sahip hastalarda İAGT/İCre düzeylerinin ve bunların proteinüri düzeyi ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Gereç-Yöntem: Yeni tanı 52 hipertansif hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar “non-dipper HT” (13 E, 12 K, yaş 53.6 ±28.6) ve “dipper HT” (14 E, 13 K,
52.4 ±26.8) olarak iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Her iki grup arasında plazma glukoz,lipid ve diğer parametreler açısından fark yoktu. Her iki grupta ortalama KB düzeyleri benzerdi (“non-dipper”
vs “dipper“, 110±42.6 mmHg vs 109±40.8 mmHg, p>0.05). “Non-dipper” grupta ortalama idrar albümin/idrar kreatinin oranı (İACO), “dipper” gruba göre
daha yüksekti (824.56±102.64 mg/g vs 422.36±68.72 mg/g, p<0.001). Ortalama İAGT/İCre oranı “non-dipper” grupta, “dipper” gruba göre daha yüksek
saptandı (18.24±14.32 µg/g vs 11.28±8.96 µg/g, p<0.001). Her iki grupta da İAGT/İCre oranı ile ortalama KB düzeyleri arasında pozitif ve benzer korelasyon
saptandı (r=0.546, p<0.05 vs r=0.523, p<0.05). Her iki grupta da İAGT/İCre oranı ile proteinüri arasında pozitif korelasyon olmasına rağmen “non-dipper”
grubundaki korelasyon daha belirgindi (r=0.826, p<0.001 vs r=0.536, p<0.01).
Sonuç: “Non-dipper” grupta idrar anjiotensinojen düzeyindeki belirgin artışla birlikte idrar anjiotensinojen düzeyi ile protenüri arasındaki anlamlı korelasyon, “non-dipper” HT paternine sahip hastalarda intrarenal RAS aktivasyonunun yüksek olduğunu göstermektedir. “Non-dipper” HT paterninde artmış
RAS aktivasyonu hem gece KB’da fizyolojik düşüşün görülmemesinde hem de bu hastalarda daha sık görülen hedef organ hastalığının patogenezinde etkili
olası mekanizma olabilir.
Anahtar Kelimeler: idrar anjiotensinojen düzeyi, non-dipper hipertansiyon, proteinüri
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SS-06 Ortalama kan basıncı benzer yeni tanı hipertansif hastalarda nabız basıncı ile idrar anjiotensinojen düzeyi arasındaki ilişki
Orhan Özdemir1, Ahmet Ziya Şahin1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1, Fatih Mehmet Erdür1, Mehmet Tarakçıoğlu2
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Kan basıncı (KB) düzeyinden bağımsız olarak nabız basıncı (NB) (sistolik KB-diyastolik KB) düzeyinde artış ile kardiyovasküler (KV) olaylar, inme
ve mortalite arasında ilişki bildirilmiştir. NB yüksek hastalarda görülen artmış KV morbidite ve mortalitenin olası sebebi olarak arter sertliğinde artışa bağlı
endotel disfonksiyonu ve endotelyal hasar gibi bir çok olası mekanizma öne sürülmesine rağmen, esas patogenez halen tartışmalıdır. İdrar anjiotensinojen
(İAGT/İCre) düzeyi, intra-renal renin anjiotensin sistem (RAS) aktivasyonunun bir göstergesidir. Hipertansiyon, diyabet ve kronik böbrek hastalığı olan
hastalarda İAGT/İCre düzeyi ile KB, proteinüri ve KV olaylar arasında ilişki gösterilmiştir.
Bu çalışmada, ortalama KB benzer yeni tanı hipertansif hastalarda NB ile İAGT/İCre ve proteinüri düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
Gereç-Yöntem: Yeni tanı 64 hipertansif hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar NB düşük (<60 mmHg, ortalama NB; 52.32 mmHg) (18 E, 15 K, yaş
62.6±36.8) ve NB yüksek (>60 mmHg, ortalama NB; 74.32 mmHg) (17 E, 14 K, 64.9±36.4) olarak iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Her iki grup arasında plazma glukoz düzeyi, plazma lipid ve diğer parametreler açısından fark yoktu. Her iki grupta ortalama KB düzeyleri benzerdi (NB yüksek vs NB düşük; 113.09±44.8 mmHg (ortalama sistolik KB;162.64 mmHg ve ortalama diyastolik KB; 88.32 mmHg) vs 113.68±45.6 mmHg
(ortalama sistolik KB; 148.56 mmHg ve ortalama diyastolik KB; 96.24 mmHg), p>0.05). NB yüksek grupta İAGT/İCre oranı NB düşük gruba göre daha
yüksekti (15.94±12.76 µg/g vs 10.6.28±7.84 µg/g, p<0.01). İdrar albumın/idrar kreatinin oranı NB yüksek grupta daha yüksekti (1182.96±152.84 mg/g
vs 946.32±124.56 mg/g, p<0.05). Her iki grupta da İAGT/İCre düzeyi ile proteinüri arasında pozitif korelasyon saptandı (NB yüksek ve NB düşük; r=0.516,
p<0.05 ve r=0.496, p<0.05).
Sonuç: NB yüksek grupta idrar anjiotensinojen ve proteinüri düzeyi daha yüksek saptanmıştır. NB yüksekliği ile daha önce bildirilen KV olay sıklığı, inme ve
de mortalite artışı yanında proteinüri düzeyinde artış da bu çalışmada gösterilmiştir. Artmış idrar anjiotensinojen düzeyi ise NB yüksek hastalardaki artmış
KV morbidite ve mortalitenin, RAS aktivasyonundaki KB’dan bağımsız artışla ilişkili olabileceğinin bir göstergesi olabilir.
Anahtar Kelimeler: idrar anjiotensinojen düzeyi, nabız basıncı, proteinüri
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SS-07 Hipertasiyonda Paraaortik Yağ Doku Hacmi ve Böbrekte Histopatolojik Değişikler
Müge Doksan1, Erhan Tatar2, Ali Murat Koç3, Funda Taşlı4, Murat Karataş5, Adam Uslu5
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları, İzmir, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniği, İzmir, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı canlı böbrek donörlerinde özellikle hipertansif olgularda paraaortik yağ dokusu hacmi ile böbrekte histopatolojik değişikler
arasındaki ilişkiyi incelemektir
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2008-Aralık 2018 tarihleri
arasında canlı böbrek donörü olan, donör değerlendirilmesi için abdominal bilgisayarlı tomografi anjiografi çekilmiş ve böbrek nakli sırasında 0. saat
böbrek biyopsisi gerçekleştirilmiş olgular dahil edilmiştir. Böbrek biyopsileri aynı patoloji hekimi tarafından BANFF skorlama sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 64-kesit bilgisayarlı tomografi cihazı ile elde edilmiş olan 3 mm kesit kalınlığında aksiyel bilgisayarlı tomografi anjiografi görüntüleri üzerinden
paraaortik yağ dokusu hacmi, ve ortalama dansitesi ölçümü yapıldı (Şekil 1.). Merkezimizin canlı böbrek donörü için kabul kriterleri, GFH 70 ml/dk/1.73
m²’nin üzerinde olmak, proteinürisi olmamak (proteinüri <300 mg/gün), 35 kg/m²’nin altında olmak olarak kabul edildi. Aynı zamanda HT öyküsü olan
veya yeni tanı alan olgularda 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümü yapılmak şartıyla, evre 1 HT’si olan, kan basıncı tek bir antihipertansif ilaç ile kontrol
altında olan ve aynı zamanda uç organ hasarı olmayan olgular böbrek donörü olarak kabul edilmektedir.
Bulgular: Çalışmaya 106 olgu (canlı böbrek donörü) dahil edildi. Olguların yaş ortalaması 46±12 (23-70) olup %44.3’ü erkektir. Ortalama GFH 92.61±17.9
ml/dk/1.73m2’di. Ortalama paraaortik yağ hacmi 36.19±18.44 cm3’dü. Olguların 16 (%15)’sında hipertansiyon mevcuttu. Hipertansif olgular olamayanlarla kıyaslandığında daha ileri yaş (54.5±8.4 yıl, 44.8±11.7; p<0.05) ve paraaortik yağ doku hacmi (50±24 cm3, 34±16 cm3;p<0.05) daha fazlaydı. Böbrek
histopatolojisinde ve böbrek fonksiyon testlerinde anlamlı fark saptanmadı. Hipertansif olgularda, böbrekte histopatolojik değişikler olan olgular olmayanlarla kıyaslandığında, olan olguların paraaotik yağ dokusu hacmi daha fazlaydı (52±14 cm3, 35±10 cm3;p<0.05).
Sonuç: Canlı böbrek donörlerinde hipertansiyon varlığında, Paraaortik yağ dokusu hacmi artmıştır. Bu artış böbrekte kötü histopatolojik değişiklerle ilişkili
olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hipertasiyon, Paraaortik Yağ Doku Hacmi, Böbrekte Histopatolojisi, canlı böbrek donörü, böbrek nakli
Şekil 1. Paraaortik yağ dokunun üç boyutlu segmentasyonu, hacim ve ortalama dansite ölçümü
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SS-08 COVID-19 Pozitif Kronik Hemodiyaliz Hastalarının Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Tülin Akagün1, Arzu Ayraler2, Murat Usta3, Abdülbaki Elmas4, Ahmet Cumhur Dülger5
1
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları/ Nefroloji.
2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi. Aile Hekimliği
3
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi. Biyokimya
4
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç hastalıkları.
5
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi. Gastroenteroloji.
Amaç: Genel populasyonla kıyaslandığında kronik böbrek hastaları ve hemodiyaliz hastalarında infeksiyon hastalıklarının morbiditesi ve mortalitesi daha
yüksektir. Kronik böbrek hastalığı, ciddi COVID-19 enfeksiyonu için saptanmış potansiyel risk faktörlerinden bir tanesidir. Bizim araştırmamızın amacı,
COVID-19 pnömonisi tanısı ile hastaneye yatırılmış olan kronik hemodiyaliz hastalarının klinik özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Retrospektif, gözlemsel çalışmamızda COVID-19 PCR testi pozitif gelmiş olan ve torax BT’de pnömoni bulguları olan hemodiyaliz hastalarının klinik ve laboratuvar sonuçları incelendi, PNI (Prognostic Nutritional Index: serum albumin ve lenfosit sayısı kullanılarak) hesaplandı.
Bulgular: 16 kronik hemodiyaliz hastasının 13’ü erkek ve yaş ortalaması 71±7,6 idi. Hastaların 6’sının (%37,5) exitus olduğu tespit edildi. Hastaların tamamı
favipiravir tedavisi almıştı. Tedavi öncesi ve favipiravir tedavisi sonrası laboratuvar sonuçları ve PNI değerleri karşılaştırıldı. Hastaların sonuçları tablo 1 ve
2’de sunulmuştur. İstatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte exitus olan hastalar daha yaşlı idi. Hastaneye yatış anında ve tedavi sonrası hesaplanan PNI
değerleri exitus olan grupta daha düşüktü. Tedavi sonrası ex olan grupta lökosit ve nötrofil sayıları daha yüksek (p<0,05), lenfosit sayısı ise daha düşük
bulundu.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında ağır COVID-19 enfeksiyonu geçirme riski artmıştır. Genel populasyonla kıyaslandığında mortalite oranı yüksektir. PNI,
araştırmacılar tarafından hemodiyaliz hastalarında perioperatif risk değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Bizim çalışmamızda ex olan hasta grubunda
PNI değerleri istatistiksel anlamlılığa ulaşmamış olmasına rağmen daha düşük saptanmıştır. PNI, COVID-19 enfeksiyonunda prognozu öngörmek için
kullanılabilecek bir parametre olabilir. Daha büyük hasta gruplarında daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, COVID-19, Favipiravir, Prognostic Nutrional Index (PNI)
Sağ kalan ve exitus olan hastaların hastaneye yatış laboratuvar tetkikleri.
Sağ kalan Hastalar
(n=10)

Exitus olan Hastalar
(n=6)

p

Yaş, yıl

67,8±7,8

74,2±7,5

0,171

Cinsiyet, E/K

9/1

4/2

0,304

PNI

36,9±5,8

34,0±9,8

0,465

Lökositx10^9/L

5,73±2,40

7,14±3,29

0,480

Nötrofilx10^9/L

4,61±2,42

5,86±3,14

0,448

Lenfositx10^9/L

0,73±0,29

0,91±0,45

0,480

NLR

5,41 (4,44-9,03)

6,45 (3,95-23,6)

0,713

Hemoglobin, g/dL

10,3±1,73

10,2±1,71

0,363

LDH, U/L

278 (196-399)

461 (229-559)

0,935

Troponin T, ng/mL

0,15 (0,05-0,32)

0,41 (0,05-0,96)

0,239

Prokalsitonin, ng/mL

0,62 (0,32-0,70)

0,78 (0,49-2,07)

0,450

Ferritin, ng/mL

1241 (580-2000)

1712 (1219-2000)

0,341

CRP, mg/L

55 (22,3-193)

143,7 (42,9-350,4)

0,270

Sağ kalan ve exitus olan hastaların favipiravir tedavisi sonrası laboratuvar tetkikleri.
Sağ kalan Hastalar
(n=10)

Exitus olan Hastalar
(n=6)

p

PNI

33,1±7,8

28,4±4,2

0,201

Lökosit, x10^9/L

6,20±4,01

11,92±6,12

0,030

Nötrofil, x10^9/L

5,05±3,99

10,90±6,06

0,030

Lenfosit, x10^9/L

0,72±0,33

0,60±0,19

0,329

NLR

5,00 (2,57-16,67)

17,14 (8,5-23,18)

0,096

Hemoglobin, g/dL

9,7±0,92

9,5±0,70

0,261

LDH, U/L

220 (209-408)

436 (322-580)

0,754

D-Dimer, mcg/L

2253 (674-3388)

3938 (1405-6915)

0,278

CRP, mg/L

76,1 (58,6-146)

119,3 (68-128,1)

0,664
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SS-09 Kolşisinin Covid-19 hastalarında böbrek fonksiyonu üzerine etkisi
Yeter Eylül Bayram
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanes
Amaç: Covid-19 hastalığını ağır geçiren hastalarda sitokin fırtınasının neden olduğu ve çoklu organ hasarına yol açabilen (sadece pulmoner değil) hiperinflamatuar bir durum mevcuttur. Kolşisinin anti-aterotrombotik/inflamatuar ilaç olarak potansiyel rolünü araştıran birçok yeni makale mevcuttur. Yine kolşisinin anti-inflamatuar ve anti-fibrotik etkilerine dayanarak, Ailesel Akdeniz Ateşi Nefropatisinde uzun yıllardan beri kullanılmakta olduğunu biliyoruz. Covid-19
hastalığının tedavisinde anti-inflamatuar etkisinden dolayı kolşisinin kullanılması aynı zamanda böbrek fonksiyonları üzerinde koruyucu etki gösterebilir.
Gereç-Yöntem: Calişmaya ağır seyirli Covid-19 tanılı 26 hasta dahil edildi. Özgeçmişlerinde herhangi bir hastalik veya ilaç kullanım öyküsü olmayan, rezervuarlı maske ile oksijen tedavisi alan(oda havasında SpO2<%85 altı), Covid-19 PCR testi pozitif ve akciğer BT de( CO-RADS:5) tutulumu olan hastaların geriye yönelik dosya taraması yapıldı. Hastaların tamamı Covid-19 tedavisi olarak steroid, DMAH(düşük molekül ağırlıklı heparin) ve favipiravir ile toplam 10
güne tamamlanmış anti-viral tedavi görmüş hastalardı. 26 hastanın 13 tanesinin Kolşisin tedavisi almadığı ve 13 tanesinin standart Covid-19 tedavisine ek
olarak hastaneye yatışlarının ilk gününden itibaren 2x0.5 mg kolşisin tablet tedavisi almış olduğu gözlendi. Hastaların yaş ve cinsiyet demografik özellikleri
tablo 1 de ve laboratuvar sonuçları tablo 2 de gösterildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar kolşisin alan ve kolşisin almayan grup olarak ikiye ayrıldı. Kolşisin
alan ve almayan hasta grupları; hastaneye yatış zamanındaki tahmini GFR ve taburculuk zamanındaki tahmini GFR düzeyleri arasındaki fark ile karşılaştırıldı.
GRF(kısa MDRD) formülü ile hesaplandı. İstatistik test olarak unpaired T-student testi kullanıldı.
Bulgular: Kolşisin tedavisi gören hastaların( hastaneye yatış zamanındaki tahmini GFR ve taburculuk zamanındaki tahmini GFR düzeyleri arasındaki fark):
GFR ortalama değeri 18.71 iken kolşisin tedavisi görmeyen hastaların GFR ortalama değeri -0.33 olarak bulunup, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı (p <0,05) bir fark bulunmuştur (p = 0.004).
Sonuç: Bu calışmadan elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde; kolşisinin özellikle ağır etkilenmiş Covid-19 hastalığı seyri esnasında hastalarda organ hasarı
sonucu gelişebilecek nefropatide koruyucu etkili olabileceğini gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, hiperinflamasyon, kolşisinin böbrek koruyucu etkisi
İstatistik analiz

Çalışma popülasyonunun demografik verileri
Tedavi

Yaş

Sex

Yatış süresi
(Gün)

Kolsisin (+)

47.4 ± 10.4

3 (K), 10 (E)

9±4

Kolsisin (-)

45.4 ± 8.8

2 (K), 11 (E)

9±5

Çalışma popülasyonunun laboratuvar parametreleri
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Tedavi

CRP mg/L (çıkış)

D-DIMER ng/ml(çıkış)

SpO2 %(oda havası)

Kolsisin (+)

8.7 ± 13

402.1 ± 294.3

< 85

Kolsisin (-)

3.2 ± 2.3

485.6 ± 369

< 85
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SS-10 Periton Diyalizi hastalarının inaktive SARS-CoV-2 aşısına verdikleri antikor yanıtı hemodiyaliz hastalarından daha yüksektir
Ahmet Murt1, Mehmet Rıza Altıparmak1, Dogukan Özbey2, Serkan Feyyaz Yalin3, Bekir Kocazeybek2, Meltem Pekpak1, Rezzan Ataman1
1
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3
Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastaların aşılara verdikleri yanıt genel olarak zayıf olduğundan, yeni geliştirilen SARS-CoV-2 aşılarının bu
gruptaki etkinliği ve immünojenitesi merak konusudr. Bu çalışmada periton diyalizi hastalarında inaktive SARS-CoV-2 aşısı ile oluşan antikor titresi ölçülerek hem hemodiyaliz grubu ile hem de sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Öncesinde COVID-19 geçirmemiş olup, çift doz inaktive SARS-CoV-2 aşısı yapılan 23 Periton diyalizi hastasının aşı ile geliştirdiği antikor
yanıtları tetkik edildi. Seropozitiflik oranları ve antikor titreleri 50 hemodiyaliz hastasındaki yanıtlarla ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmalı olarak analiz
edildi. Antikor seviyesi ölçümü için S proteininin reseptör bağlayıcı kısmına (RBD) spesifik IgG antikorları kantitatif olarak ölçen ticari kit kullanıldı. Antikor
titrelerinin anti-HBs titreleri ve yaş ile korelasyonları kontrol edildi.
Bulgular:Inaktive aşı yapılan periton diyalizi hastalarında seropozitivite %95,6 idi. Seropozitivite oranı ve gelişen antikor titreleri sağlıklı kontrollerden farklı
değildi. (sırasıyla p=0,85 and 0,19). Periton diyalizi hastalarının antikor yanıtları hemodiyaliz hastalarının yanıtlarına göre anlamlı olarak daha yüksekti
(p=0,0001). Anti-HBs titreleri ile orta düzeyde pozitif bir korelasyon mevcuttu (r=0,37). Ayrıca yaş ile antikor titreleri arasında negatif bir ilişki mevcuttu
(r=-0,25). Aşı ilişkili ciddi bir yan etki görülmedi. 3 aylık klinik takipte aşılanmış olan hiçbir hasta SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulgusu göstermedi.
Sonuç: İnaktive aşının periton diyalizi hastalarındaki immünojenitesi yeterlidir ve ciddi bir yan etki geliştirmeden yeterli korumayı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aşı, periton diyalizi, COVID-19, SARS-CoV-2, bağışıklama
Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz hastalarının antikor yanıtlarının karşılaştırılması
Periton Diyalizi (n=23)

Hemodiyaliz (n=50)

P

Seropozitivite (%)

95,6

80

0,08

Antikor titresi (AU/mL)

1414 ± 1590
median: 773,7
[15,1 – 5103,4]

408 ± 433
median: 280,4
[1,2 – 1655,3]

0,0001

Nötralizan antikor titresi (BAU/mL)

200,8 ± 226,9
median: 109,8
[2,1 – 724,6]

58,0 ± 61,5
median: 39,8
[0,17 – 235,0]

0,0001
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SS-11 Renal replasman tedavisi alan hastalarda COVID-19 mortalite ve morbiditesinde olası anahtar faktör; bazal inflamatuvar durum
Saliha Yıldırım1, Emre Yaşar1, Selman Çağlayan2, Handenur Koç2, Ülver Boztepe Derici1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç: İnflamasyon son dönem böbrek hastalığının (SDBH) sonuçlarından biri olarak kabul görmekte ve etiyolojiden bağımsız mortaliteyle ilişkili olduğu
düşünülmektedir. SDBH’da COVID-19 hastalığı normal popülasyona göre daha fazla morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır (2). Fakat SDBH’lı hastalarda COVID-19 tanısı öncesi bazal inflamatuaar durumun COVID-19 prognozuna etkisiyle ilgili bir literatür bilgisi bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı renal replasman tedavisi (RRT) almakta olan hastalarda COVID-19 öncesindeki bazal inflamatuvar durumun COVID-19 seyri ile ilişkisini değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Mart 2020-Mart 2021 tarihleri arasında merkezimizde herhangi bir RRT alltında olan ve COVID-19 tanısı almış 69 hasta dahil
edildi. Hastaların demografik bilgileri, laboratuvar parametreleri, COVID-19 şiddetleri hastane verilerinden elde edilen bilgilere göre kayıt altına alındı. Bazal
inflamasyonlarını değerlendirmek üzere COVID-19 geçirmeden önceki en yakın kontrollerinde elde edilen glaskow prognostik skorları (GPS) ve modifiye
sistemik inflamasyon skorları (mSIS) kullanıldı. COVID-19 şiddeti ve skorların ilişkisi uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: 31 hemodiyaliz, 13 periton diyalizi ve 23 böbrek nakli hastasından oluşan çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 51,7±16,2, RRT süreleri
6,73±5,76 yıl idi. %37,3’ü kadın olan çalışma popülasyonunda en sık görülen ek hastalıklar hipertansiyon, diyabetes mellitus (DM) ve koroner arter hastalığı idi. COVID-19 takibinde hastaların %7,5’i öncesinde aşılanmış olup, %49,3’ü hastalığı ayaktan geçirirken, %19,4’ü yoğun bakımda olmak üzere %50,7’si
yatarak tedavi aldı. COVID-19 sonrası mortalite %13,4 olarak izlendi. Renal replasman türü ve ek hastalıklar ile hastalık şiddeti ve mortalite arasında ilişki
saptanmazken (p>0,1), hastalık şiddeti ile ilişkili faktörler COVID-19 öncesi CRP, albümin ve GPS yüksekliği olarak izlendi (p<0,05). COVID-19 sonrası
mortalite ile ilişkili faktörler ise COVID-19 öncesi CRP-albumin oranı ve mSIS yüksekliği olarak görüldü (p<0,05).
Sonuç: Bazal GPS ve mSIS literatürde genelde kanser hastalarında tedavi sonrası mortalite ve tedavi yanıtını değerlendirmek için kullanılan parametreler
olsa da SDBH’da prognozla ilişki olabileceğine dair yayınlar da bulunmaktadır. Kronik hafif inflamasyonun eşlik ettiği SDBH, DM ve malign hastalıklar
COVID-19’da artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilendirilmişlerdir. COVID-19 genelde immun sistem üzerindeki etkileri ile mortalite ve morbiditeye sebep
olmaktadır. Dolayısıyla kronik inflamatuar hastalıklarda COVID-19 prognozunu öngörmek üzere hastaların COVID-19 öncesi bazal inflamatuar skorlamaları
kullanmak önem teşkil edebilir. SDBH’da COVID-19 prognozuyla bazal inflamasyon arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere daha çok hasta sayılı çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Renal replasman tedavisi, Morbidite, Mortalite
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SS-12 Serum İnterlökin 6, İnterlökin 10 Düzeyleri ve IL 6 / IL 10 Oranının Hastaneye yatan COVID 19 hastalarında akut böbrek hasarı ile
ilişkisi
Tayfun Birtay1, Gültekin Gençtoy2
1
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji B.D.
2
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Araştırma Hastanesi, Nefroloji B.D.
Giriş-Amaç: Akut böbrek hasarı (AKI), heterojen COVID 19 hasta grupları ile yapılan farklı çalışmalarda %9,4- %50,6 olarak tanımlanmıştır. AKI’li COVID
19 hastalarında mortalite, AKI olmayan gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu gruplar arasında yaş, cinsiyet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, malignite ve sigara içimi faktörleridd farklıdır. Bir çalışmada AKI için en önemli risk faktörleri yaş, serum IL-6 seviyeleri, erkek cinsiyet,
yüksek D-Dimer ve yüksek SOFA skoru olarak bildirilmiştir. İnterlökin 6 en iyi bilinen inflamatuar sitokinlerdendir. İnterlökin 10 ise iyleşme aşaması, antiinflamatuar sitokinidir. COVID 19 pnömonisinde interlökin 6’nın IL-10’a oranının ve artışının mortalite ile anlamlı ilişkisi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışma
COVID-19 hastalarında başlangıç IL-6, IL-10, IL-6: IL-10 oranı ile AKI arasındaki olası bir ilişkiyi araştırmıştır.
Gereç-Yöntem: Covid-19 pnömonisi tanısı ile yatırılan 367 hastadan 138’i (80 erkek, 58 kadın; ortalama yaş: 54.5±16.7) çalışmaya alındı. Tüm hastalarda
Covid-19 PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testi pozitifti. Yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, temas öyküsü, eşlik eden hastalıklar ve başvuru semptomları ve süresi kaydedildi. Tam kan sayımı, CRP, D-dimer, prokalsitonin, kreatinin, üre, ALT, HCO3, Ph, toplam proteini, albümin değerleri ve tam idrar tahlili bulguları
kaydedildi. Charlson Komorbidite İndeksi (CCI), komorbid durumların değerlendirilmesi için hesaplandı. Akut böbrek hasarı, KDIGO kriterlerine göre teşhis
edilip ve evrelendi. Pnömoni şiddet indeksi (PSI), Pneumonia Patient Outcome Research Team tarafından önerildiği şekilde hesaplandı.
Bulgular: 138 hastadan 18’i (%18)exitus oldu, 120’si şifa ile taburcu edildi. 9 hastada (%6.5) AKI tanısı kondu. Bir hastada renal replasman tedavisi gerekti.
Solunum yetmezliği nedeniyle AKI’li beş (5) hasta öldü. AKI’li hastalarda ölüm oranı daha yüksekti (5/9’a karşı 13/129: Chi-sq p=0,002). Yoğun bakıma ihtiyaç, yaş, komorbid hastalık indeksi, pnömoni şiddet indeksi, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı prevalansı SBP, IL-6 ve IL-10 seviyeleri AKI olmayan
hastalara göre anlamlı derecede yüksekti (Tablo 1). Başlangıç IL-6 ila IL-10 oranı, başvuru semptomları, cinsiyet, D-Dimer, CRP ve başlangıç SaO2 %’si
iki grup arasında benzerdi.
Sonuç: Bu çalışma, hastanede yatan COVID 19 hastalarında yaş, pnömoni şiddeti, eşlik eden hastalıklar, IL-6 ve IL-10 başlangıç düzeylerinin AKI riski ile
ilişkili olduğu ancak IL-6/ IL-10 oranının AKI ile ilişkisi olmadığı saptanmıştır.. Bunun nedeni çalışmamızdaki hasta sayısının az olması veya IL-6/IL-10
oranının seri ölçümlerinin olmaması olabilir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömoni, Akut böbrek Hasarı, IL-6, IL-10
Tablo 1

AKI’li ve AKI olmayan hastaneye yatırılan COVID 19 hastalarının demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri
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SS-13 Covid-19 pnömoni tanısı ile hospitalize edilen hastalarda prognoz ile ilişkili parametreler
Tayfun Birtay1, Gültekin Gençtoy2
1
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji B.D.
2
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Araştırma Hastanesi, Nefroloji B.D.
Amaç: Birçok araştırma da, Covid-19 ilişkili mortalite % 0 and 14.6% arasında belirtilmiştir. Yaş,yüksek vücut kitle indeksi, diyabet ve diyabete bağlı
komplikasyonlar covid-19 pnömonisi tanısı almış hastalarda mortalite riski artışında risk faktörü olarak tanımlanmıştır.Bu çalışmanın amacı;covid-19
pnömoni tanısı ile hospitalize edilen hastalarda morbidite ve mortalite ile bu hastalara ait demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Mart 2020 tarihinden itibaren covid-19 pnömonisi tanısı ile hastanede yatan 367 hastanın 124’ü (62 erkek, 62 kadın) çalışmaya dahil edildi.
Yaş ortalaması 57.6 idi.Tüm hastalarda Covid-19 PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testi pozitifti. Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, temas anamnezi, eşlik
eden hastalık anamnezleri, uygulanan tedaviler, sistolik ve diyastolik kan basınçları, nabız, vücut ısısı, aritmi, oksijen satürasyonu detaylı laboratuvar verileri
ve klinik semptomları hastane kayıtlarından retrospektif olarak alındı.
Her hastanın başvuru sırasında uygulanmış bilgisayarlı tomografi görüntüleri uzman bir radyolog tarafından bağımsız olarak değerlendirildi ve BT şiddet
indeksi hesaplandı. Charlson Komorbidite İndeksi (CCI), komorbid durumların değerlendirilmesi için hesaplandı. Pnömoni şiddet indeksi (PSI), Pneumonia
Patient Outcome Research Team tarafından önerildiği şekilde hesaplandı.
Bulgular: 12 (9.6 %) hasta ex olurken, 112 (90.3 %) hasta şifa ile taburcu edildi. Ortalama hastane yatış süresi 8.9 gün olarak tespit edildi. (1-85 days)
Literatür ile benzer şekilde bu çalışmada da yaş, comorbid hastalık indeksi, beyaz küre sayısı, d-dimer, serum kreatinin düzeyleri ve CRP değerlerinde
yükseklik ve lenfosit sayısında, SaO2% seviyelerinde ve hemoglobin düzeylerinde düşüklük dikkat çekmektedir. Çalışmamızda BT skorları ile mortalite
arasaında kesin bir ilişki tespit edilmezken, sigara kullanımı mortalite ile ilişkili tespit edildi.Kaybedilen hastalarda başvuru esnasında kreatinin seviyeleri
daha yüksek izlendi.Bu hastalarda başvuru esnasında akut böbrek hasarı 19.3 % idi.Başvurudaki PSI skorları mortalitenin önemli bir göstergesi olarak
karşımıza çıkmıştır.
Sonuç: Önerimiz; özellikle steroid kullanımının dozaj, süre ve sıklık açısından dikkatle değerlendirilmesi ve kısıtlanması yönündedir. Özellikle yaşlı ve co
morbid hastalıkları olan hastalarda ikincil enfeksiyonların erken tespiti açısından inflamatuvar parametreler özellikle CRP ve prokalsitonin seviyeleri sık
aralıklarla izlenmelidir.
Steroid kullanımı başta olmak üzere birçok konuda daha fazla vaka içeren çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, pnömoni, co-morbid hastalıklar, prognoz, mortalite
tablo-1

tablo-2

Covid-19 pnömoni tanısı almış 124 hastanın demografik,klinik ve laboratuvar
parametreleri
Ex ve taburcu olan hastaların laboratuvar ve klinik parametrelerinini karşılaştrıılması
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SS-14 Yoğun bakımda izlenen COVID-19 tanılı hastalarda AKI sıklığı ve mortalite ile ilişkisi
Nergiz Bayrakçı1, Gülsüm Özkan1, Samet Sedef2, Murat Şakacı2, Ebru Gelgeç3, İknur Erdem4, Levent Cem Mutlu5, İlker Yıldırım6, Berna Erdal7, Nuri
Kiraz7, Ayşen Erer8, Uysal Dolap9, Nazan Tuna4, Ahmet Yavuz2, Uluğbey Hayri9, İnci Kocadelioğlu9, Emrah Batmaz9, Ömürhan Saraç8
1
Namık Kemal Üniversite Hastanesi, İç hastalıkları anabilim dalı, Nefroloji,Tekirdağ
2
Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir,Hastanesi, İç hastalıkları anabilim dalı, Tekirdağ
3
Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir,Hastanesi, Anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalı, Tekirdağ
4
Namık Kemal Üniversite Hastanesi,Enfeksiyon hastalıkları anabilim dalı, Tekirdağ
5
Namık Kemal Üniversite Hastanesi,Göğüs hastalıkları anabilim dalı, Tekirdağ
6
Namık Kemal Üniversite Hastanesi,Anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalı, Tekirdağ
7
Namık Kemal Üniversite Hastanesi,Mikrobiyoloji anabilim dalı, Tekirdağ
8
Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir,Hastanesi, Yoğun bakım Tekirdağ
9
Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir,Hastanesi, Göğüs hastalıkları anabilim dalı, Tekirdağ
Amaç: Yatan hastalarda %0.2-11.6 arasında bildirilen AKI insidansı, ağır sepsisli hastalarda %22.7, septik şoklu hastalarda %52.8’lere çıkmaktadır.
COVID-19’da böbrek tutulumu hafif histolojik değişikliklerden ileri akut böbrek hasarına (AKI) kadar değişmektedir. İlk raporlarda ihmal edilebilir oranlardan
bahsedilse de artık COVID-19 sürecinde ABH oranlarının göz ardı edilemeyeceği bilinmektedir. Bildirilen AKI oranları değişkendir. Hastanede yatan hastaların %20’nin üzerinde AKI geliştiği bildirilirken, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) bu oran %50’ye kadar çıkmaktadır. AKI’nin COVID-19 hastalarında şiddetli
enfeksiyon, yüksek mortalite ile ilişkili görünmektedir. Oranlardaki değişkenliğin etnik grup farklılığı, YBÜ’de takip edilip edilmeme ve son zamanlarda
gelişen mutant suşlardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Biz çalışmamızda ilimizdeki COVID-19 nedenli YBÜ yatışı olan hastalarda AKI sıklığını ve
mortalite ile ilişkisini incelemeyi amaçladık
Gereç-Yöntem: İkinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan 18 yaş üstü laboratuvarca doğrulanmış (RT-qPCR pozitif) 333 COVID-19
hastası dahil edildi. Hastaların demografik ve laboratuvar verileri retrospektif olarak kaydedildi. AKI gelişen ve gelişmeyen grupların verileri karşılaştırılıp,
AKI ve mortalite gelişimi için risk faktörleri analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya COVID 19 tanısı konan 333 hasta alındı. 194 hasta 2. basamak ve 138 hasta 3. basamak YBU’de takip edildi. Ortanca yaş 63 (19-95)
idi ve %44,7’si kadındı. Hastaların 93’üne (%27,9) ‘ünde AKI saptandı. AKI gelişen ve gelişmeyen hastaların demografik ve laboratuvar parametreleri tablo
da verilmiştir. Lojistik regresyon analizinde, AKI’nin ileri yaşla, daha yüksek monosit seviyesi, daha uzun hastanede kalış ve daha düşük albümin seviyesi
ile anlamlı ilişkili olduğu saptandı. Yine logistik regresyon analizinde mortalite ileri yaş (OR: 1.041, 95% CI: 1.015-1.068, p = 0.002), uzun hastanede kalış
(OR: 1.071, 95% CI: 1.035-1.109, p = 0.000), yüksek monosit sayısı (OR: 1.742, 95% CI: 1.017-2.984, p = 0.043) ve düşük albümin düzeyi (OR: 0.367,
95% CI: 0.201-0.671, p = 0.001) ile ilişkili bulundu.
Sonuç: Pandeminin ilk dönemlerindeki yayınların aksine AKI COVID-19’a sık eşlik etmektedir ve çalışmamızın sonuçları da bunu desteklemektedir. Yine
literatürle uyumlu olarak çalışmamızda AKI, eşlik ettiği hemen tüm morbiditelerde olduğu gibi COVID-19 seyrinde de mortaliteyi artırmaktadır. AKI’nın
COVID-19 seyrinde sık görülmesi ve prognoza etkisi göz önünde bulundurulduğunda; risk faktörlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması şarttır.
Çalışmamızın bu açıdan literatüre katkı sağlayacağı görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: AKI, COVID 19, YOĞUN BAKIM
Tablo 1- Çalışma popülasyonun demografik verileri
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SS-15 Hemodiyaliz Hastalarında Karaciğer Fibrozisi ile Arteriyel Sertlik Arasındaki İlişki
Fatma Betül Güzel1, İlyas Öztürk2, Kadir Gişi3, Murat İspiroğlu3, Gülsüm Akkuş4, Ertuğrul Erken2, Orçun Altunören2, Özkan Güngör2
1
Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
4
Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Hemodiyaliz hastalarında en önemli ölüm nedeni kardiyovasküler sistem hastalıklarıdır. Artmış olan arteriyel sertlik bu hastalardaki kardiyovasküler olayların öngörücüsüdür. Diyaliz dışı hasta popülasyonunda karaciğer fibrozisi ve non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olanlarda arteriyel sertlik artış
göstermektedir. Hemodiyaliz hastalarında bu konuda veri bulunmamaktadır. Biz de bu çalışmamızda literatürde ilk defa hemodiyaliz hastalarında karaciğer
fibrozisi ile arteriyel sertlik arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 18 yaş üstü ve en az 6 aydır hemodiyaliz tedavisi gören kronik hemodiyaliz hastaları dahil edildi. Kronik karaciğer hastalığı, kronik
viral hepatit (HBV, HCV), alkol kullanımı, karaciğer hastalığı ile birlikte polikistik böbrek hastalığı ve aktif enfeksiyonu olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
Karaciğer fibrozis skorları noninvaziv olarak Fibroscan cihazı ile ölçüldü. Arteriyel sertlik ölçümü için tek cuff’lı Mobil-o-Graph cihazı kullanıldı.
Bulgular: 59 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %54.2’si erkekti, ortalama yaş 53.9±12.9 yıl idi. Hastaların %39’unda diyabet vardı. Hastaların ortalama
Pulse wave velocity değeri (PWV); 8.3±1.6 m/s olup, yaş, PWV; CAP skoru, fibrozis skoru ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile pozitif, albümin ve diyastolik kan
basıncı ile negatif korelasyon gösterdi. Hastaların ortalama CAP skoru 208 db/m ve fibrozis skoru 8.8 kPa idi. CAP skoru ile VKİ, trigliserit, ürik asit, ortalama PWV ve Augmentasyon İndeksi (AI) arasında bir korelasyon bulundu. Hastaları PWV değerine göre iki gruba ayırdığımızda (Genel olarak PWV’nin 10
m/s’nin üstünde olması riskli olarak kabul edilir) PWV>=10 m/sn olan hastaların PWV<10 m/sn olan hastalara göre CAP skorunun anlamlı yüksek olduğu
görüldü. Lineer regresyon analizinde PWV’yi predikte eden faktörler incelendiğinde ise yaş ve sistolik kan basıncının belirleyici olduğu görüldü.
Sonuç: Çalışmamızda literatürde ilk defa hemodiyaliz hastalarında karaciğer fibrozisi ile arteriyel sertlik ile arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. PWV>=10
m/sn olan hastaların PWV<10 m/sn olan hastalara göre karaciğer sertliğinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Arteriyel sertlikte artış tespit edilen hemodiyaliz
hastalarının karaciğer fibrozisi açısından da değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer fibrozisi, Arteriyel sertlik, Pulse Wave Velocity
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SS-16 Periton Diyalizi Hastalarında Serum Longitudinal Kreatinin Düzeylerinin Sağ Kalıma Etkisi
Koray Uludağ, Tamer Arıkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakiltesi, Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, Nefroloji Kliniği, Kayseri
Amaç:: Serum kreatinin düzeyi, durumu stabil olan son dönem böbrek hastalarında kas kitlesinin bir temsilcisi olarak kullanılabilir. Hemodiyaliz hastalarında, artmış bazal serum kreatinin seviyesi yüksek sağkalım ile ilişkilendirilmiştir. Periton diyalizi hastalarında yapılan çalışmalarda da bazal serum kreatinin
seviyesi ile mortalite arasında ilişki olduğu öne sürülmüştür. Ancak periton diyalizi hastalarında longitudinal serum kreatinin seviyeleri ile sağkalım arasındaki ilişki hakkında bilgiler sınırlıdır.
Gereç-Yöntem: Kayseri Şehir Hastanesinde 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2017 arasında PD’ye başlayan 16 yaşından büyük 211 periton diyalizi hastasının
verileri retrospektif olarak tarandı. Takip süresi 31 Aralık 2018 de sonlandırıldı. Ortalama üç ayda bir ölçülen serum kreatinin düzeylerinin seyri ile tüm nedenlere bağlı mortalite arasındaki ilişki, birleşik longitudinal-sağkalım modelleri oluşturularak analiz edildi. Bazal düzeyler ise Cox orantısal hazard modelleri
ile incelendi.
Bulgular: Medyan takip süresi olan 3.8 yıl (%95 GA, 3.1-5.2) boyunca medyan (IQR) 10 (5.0-11.5) ölçüm elde edildi. 97 (%45) hastanın vefat ettiği
gözlemlendi. Ortalama (SD) yaş 47 (8.6), erkek cinsiyetin oranı ise %49 idi. Tam olarak düzeltilmiş sağkalım modelinde bazal serum kreatinin düzeyleri
ile mortalite arasındaki ilişki anlamlı bulundu (HR: 0.93; %95CI: 0.86 – 1.00, p=0.041). Gerçek değerlerin zamanla değişimi ile mortalite riski arasında da
ilişki anlamlı idi (HR: 0.95; %95CI: 0.82 – 0.95, p=0.001). Serum düzeylerinin azalma hızı her 0.1 ünite azaldığında ise (eğri katsayısında 0.1 ünite artışta)
mortalite riskinde %7 azalma saptandı (HR: 0.93; %95CI: 0.88 – 0.99, p=0.029) (Şekil 1) (Tablo1).
Sonuç: Rutin olarak analiz edilen serum kreatininin, sadece bazal düzeyleri değil, zamanla olan değişim parametreleri de periton diyalizi hastalarının gelecekteki olası prognozunun tahmin edilmesinde faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Longitudinal etki, mortalite, periton diyalizi, serum kreatinin
Tablo 1

Şekil 1

a, tam olarak düzeltilmiş lineer hiyerarşik modelden elde edilmiş, hasta sonlanım durumuna göre tahmini ortama eğriler. Noktalı çizgiler %95 güven aralığını göstermektedir. b, birleşik longitudinal-sağkalım modelinden elde edilen random eğrilerin de katıldığı tam düzeltilmiş Cox orantısal modelinden oluşturulmuş, random eğri
tertillerine göre beklenen ve marjinal sağkalım seyirleri.
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SS-17 Hemodiyaliz hastalarında Elektrokardiyografide Fragmante QRS varlığının kardiak olay ve mortalite ile ilişkisi
Günkut Arslan, Taner Çamsarı, Aykut Sifil, Caner Çavdar, Mehmet Ası Oktan, Cihan Heybeli
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
Amaç: Fragmante QRS KAH ve pek çok kardiyak hastalıkta görülmektedir. Ancak KBY olan ve hemodiyalize giren hastalarda fQRS’in kardiyak olay ve mortalite ile ilişkisini ele alan çok az sayıda yayın bulunmaktadır. Araştırmamızda hemodiyaliz giren hastaların EKG’lerinde fQRS varlığı ile kardiak olay geçirme
ve mortalite ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: DEUTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı’nda 2008-2020 yılları arasında SDBY nedeniyle hemodiyalize giren 101 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların retrospektif olarak hemodiyalize başlamadan önce ve sonrasında 6 aylık takipler içerisinde çekilen standart 12 derivasyonlu
EKG kayıtlarına ulaşıldı. Herhangi bir zamanda çekilen EKG’sinde fQRS varlığı kayıt altına alınarak; fQRS varlığının değerlendirilen zaman dilimi içerisinde
kardiak olay geçirme durumu ve mortalite ile ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 38’ini kadın ve 63’ünü erkek hasta oluşturdu. Ortalama yaş 70.9±12.6 yıl idi. KBY’nin sebebi en çok %36 ile DM olurken; onu sırasıyla
hipertansiyon %29 ve kronik glomerulonefrit %9 izlemiştir. Çalışmaya alınan hastalara yapılan EKO’da LVEF fQRS(+) olan grupta %53.1±13, fQRS(-) olan
grupta %60.1±6 (p-değeri: 0.024) saptandı. Tüm hastaların 39’unda fQRS saptandı. Değerlendirilen 27 hastada ilk EKG’de fQRS saptanırken; 12 hastada
diyaliz tedavisinin başlangıcında fQRS olmayıp izlemde fQRS ortaya çıktı. Hastaların %36’sında KAH tespit edildi. Çalışmaya alınan hastaların 10’unda
(%12.5) değerlendirilen zaman dilimi içinde AMI saptandı. Bu 10 hastanın 6’sında (%60) EKG’de fQRS tespit edildi. Değerlendirilen zaman dilimi içinde 32
hastada mortalite tespit edildi. Mortalite tespit edilen hastaların 11’inde (%34.4) EKG’de fQRS izlendi. Lojistik regresyon analizinde kardiyak olay ile sigara
kullanımı ve EKG’de fQRS varlığının ilişkisi değerlendirildi. Sigara kullanımının bu hasta grubunda 3.99 kat kardiyak olay gelişim sıklığını arttırdığı tespit
edildi. Yine hasta grubumuzda fQRS varlığı kardiyak olay gelişim riskini 5.84 kat arttırdığı gözlendi. Mortalite bakımından hemoglobin seviyesinde her 1 gr/
dl’lik artışın mortalite riskinde %30 azalma sağladığı görüldü. Hasta grubumuzda yaş her 1 yıl arttıkça, mortalite riskinin %5 arttığı tespit edildi. Yine LVEF
arttıkça mortalitede % 5 azalma gözlendi. Fragmante QRS varlığı ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamadı.
Sonuç: KBY’li hastalarda EKG’de QRS morfolojisindeki değişiklikler kayıt altına alınmalıdır. fQRS varlığının klinik pratikte faydalı bir belirteç olabilmesi için
daha fazla hastada QRS morfolojisi değerlendirilmeli, prospektif olarak kardiak olay sıklığı ve mortalite ile ilişkisi değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fragmante QRS, Kardiyovasküler Mortalite, Kronik Böbrek Yetmezliği
Das ve arkadaşları tarafından tanımlanan fQRS paternleri

Das ve arkadaşları tarafından tanımlanan fQRS paternleri
Fragmante QRS (fQRS): RSR’ paterni ve varyantları

Fragmante QRS (fQRS) standart 12 derivasyonlu EKG’de yakın bir dönemde Das M ve arkadaşları tarafından kapsamlı olarak tanımlanmıştır (55). Fragmante QRS standart 12 derivasyonlu EKG’de QRS süresi 120 msn’nin altında iken ve Q dalgasına bakılmaksızın ana koroner arter bölgesine karşılık gelen ardışık 2 derivasyonda farklı
RSR’ paterni olması olarak tanımlanmaktadır. Bunlar ek R dalgası (R’), R ya da S noktasının dip kısmında çentiklenme veya birden fazla R’ dalgası (fragmentasyon)
varlığı olarak belirtilmiştir.
İnferior miyokard infarktüsü sırasında gelişen fQRS paterni.

Akut STEMİ sürecinde fQRS gelişebilir.
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Hastaların demografik ve klinik özellikleri.
Bütün Hastalar

FQRS (+)

FQRS (-)

p-değeri

Yaş, yıl, mean ± SD

70.9±12.6

72.5±10.9

70.3±13.1

0.473

Kadın cinsiyet n, %

38 (%37.6)

8 (%21)

30(%79)

0.316

Sigara, n, %

44 (%43.5)

15 (%34)

29 (%66)

0.168

KBY-etyoloji, n, %
DM
HT
GN
ODPBH
Diğer

37 (%36 )
30 (%29)
9 (%9)
9 (%9)
16 (%15)

12 (%46)
10 (%38)
1 (%3.8)
1 (%3.8)
2 (%7.9)

25 (%33)
20 (%26)
8 (%10.6)
8 (%10.6)
14 (%18.6)

0.518
0.152

Hemodiyaliz süresi, ay, mean ± SD

74.0±52.3

76.6±70.7

73.0±44.2

0.640

İnterdialiktik kilo alımı

1.53±0.9

1.8±0.8

1.4±0.9

0.97

HD öncesi sistolik kan basıncı

127.7±25.1

134.9±21.6

125.7±25.8

0.163

HD sonrası sistolik kan basıncı

126.9±18.5

129.6±17.3

126.1±18.9

0.443

Kalp hızı

74.8±13.2

Kt/V

1.4±0.3

1.2±0.3

1.4±0.3

0.064

Paratiroid hormon (pg/ml)

364.1±333.4

338.9±419

373.3±298.9

0.304

Kalsiyum (mg/dl)

8.9±0.6

9.08±0.7

8.87±0.6

0.228

Fosfor (mg/dl)

4.5±1.2

4.5±1.3

4.5±1.2

0.684

Albumin (mg/dl)

4.1±3.5

3.8±0.5

4.2±4.1

0.860

LDL (mg/dl)

106.7±34.3

99.3±37.7

109.5±32.8

0.053

HDL (mg/dl)

37.9±10.4

38.3±13.1

37.8±9.3

0.866

Total Kolesterol(mg/dl)

171.6±45.4

167.6±50.1

173±44

0.350

Trigliserid (mg/dl)

177.9±98.3

170.3±99.4

180.6±98.5

0.618

Ferritin (ng/ml)

658±579

490.5±550

716.9±582.3

0.046

CRP(mg/L)

19.1±29.2

13.8±26.2

21±30.1

0.099

Sodyum (mmol/L)

138±3.7

136.2±3.6

138.7±3.5

<0.001

Potasyum(mmol/L)

4.8±0.7

4.7±0.7

4.89±0.7

0.318

Hemoglobin (g/dl)

11.2±1.5

11±1.9

11.2±1.3

0.309

Nötrofil (10^3/ul)

4.6±2.5

5.4±2.9

3.8±1.5

0.051

Lenfosit (10^3/ul)

5.6±2.5

5.1±2.9

5.8±2.4

0.373

Trombosit (10^3/ul)

195±62.2

202±56

192±64

0.412

LVEF (%)

58.3±8.8

53.1±13

60.1±6

0.024

Sol Atrium (cm)

4.0±0.6

4.3±0.8

3.9±0.5

0.083

IVS (mm)

12.5±1.8

12.9±2.1

12.4±1.7

0.585

KVS olay, %

42.5%

74.07%

31.08%

<0.001

Mortalite %

31.6%

42.3%

28.3%

0.190
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Değişkenler

0.175

Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan 101 (38 kadın ve 63 erkek) hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaş 70.9±12.6 yıl. Kronik böbrek yetmezliğinin sebebi en çok %36 ile diabetes mellitus olurken onu sırasıyla hipertansiyon %29 ve kronik glomerulonefrit %9 izledi. Hastaların 44’ü (%43.5) sigara kullanmaktaydı. Ortalama hemodiyaliz süresi 74.0±52.3 ay olarak tespit edildi. Hastaların 39’unun EKG’sinde fQRS morfolojisi saptandı. 27 hastada izleme başlanan ilk EKG’de
fQRS saptanırken; 12 hastada hemodiyaliz tedavisinin başlangıcında fQRS olmayıp izlemde fQRS ortaya çıktı. Çalışmamıza alınan hastaların %42.5’de kardiyovasküler
olay izlendi. Kardiyovasküler olay görülme olanı fQRS(+) saptanan grupta %74.07, fQRS(-) saptanan grupta %31.8 olup aradaki fark istatiksel olarak anlamlı idi
(p<0.001). 36 hastanın (%36) koroner arter hastalığı olduğu not edildi. İzlemde 10 hasta (%12.5) Akut miyokard infarktüsü geçirdiği gözlendi. Bu 10 hastanın 6’sında
(%60) EKG’de fQRS tespit edildi. İzlemde 32 hastada mortalite saptandı ve bunların 11’inde (%34.4) EKG’de fQRS olduğu gözlendi. Kt/V oranı 1.4±0.3 olup; fQRS(+)
olan hasta grubunda 1.2±0.3, fQRS(-) olan hasta grubunda 1.4±0.3 (p-değeri 0.064) olarak saptandı. Serum sodyum düzeyi fQRS(+) olan hastalarda 136.2±3.6mmol/L
saptanmış olup fQRS(-) gruba göre daha düşüktür(p<0.001). Ortalama LDL düzeyi 106.7±34.3mg/dl idi. Çalışmaya alınan hastalara yapılan EKO’da LVEF fQRS(+) olan
grupta %53.1±13, fQRS(-) olan grupta %60.1±6 (p-değeri: 0.024) olarak tespit edildi. Çalışmaya alınan hastalara yapılan EKO’da LVEF fQRS(+) olan grupta %53.1±13,
fQRS(-) olan grupta %60.1±6 (p-değeri: 0.024) saptandı.
29

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kardiyak olay ile ilişkili faktörlerin lojistik regresyon analizi
Değişkenler

Tek Değişkenli

Tek Değişkenli

Çok Değişkenli

Çok Değişkenli

OR

p-değeri

OR

p-değeri

Yaş

1.03 (0.99-1.06)

0.072

1.03 (0.99-1.07)

0.156

Diabetes mellitus

2.10 (0.92-4.79)

0.077

2.08 (0.75-5.78)

0.159

Sigara

4.19 (1.64-10.69)

0.003

3.99 (1.46-10.93)

0.007

fQRS

6.34 (2.35-17.08)

<0.001

5.84 (1.88-18.18)

0.002

Araştırmamızda lojistik regresyon analizinde kardiyak olay ile sigara kullanımı ve EKG’de fQRS varlığının ilişkisi değerlendirildi. Sigara kullanımının bu hasta grubunda
3.99 kat kardiyak olay gelişim sıklığını arttırdığı tespit edildi. Yine hasta grubumuzda fQRS varlığı kardiyak olay gelişim riskini 5.84 kat arttırdığı gözlendi.
Mortalite ile ilişkili faktörlerin cox regresyon analizi
Değişkenler

Tek Değişkenli

Tek Değişkenli

Çok Değişkenli

Çok Değişkenli

HR

p-değeri

HR

p-değeri

Yaş

1.06 (1.02-1.09)

0.001

1.05 (1.01-1.09)

0.009

Sigara

2.07 (0.97-4.39)

0.060

1.25 (0.50-3.02)

0.615

Hemoglobin

0.74 (0.59-0.92)

0.008

0.70 (0.55-0.89)

0.003

Plazma sodyum

0.87 (0.78-0.97)

0.010

0.93 (0.80-1.08)

0.326

Serum albumin (her 1 g/dl artış)

0.42 (0.24-0.72)

0.002

0.88 (0.37-2.07)

0.762

LDL-kolesterol

0.98 (0.97-0.99)

<0.001

0.99 (0.98-1.01)

0.818

LVEF

0.93 (0.90-0.96)

<0.001

0.95 (0.92-0.99)

0.006

Mortalite bakımından hastalarımızda hemoglobin seviyesinde her 1 gr’lık artışın mortalite riskinde %30 azalma sağladığı görüldü. Hasta grubumuzda yaş her 1 yıl arttıkça, mortalite riski %5 artmaktadır. Yine hastalarımızda LVEF arttıkça mortalitede % 5 azalma gözlendi. Mortalite ve fQRS varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmadı.
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SS-18 Rejeksiyon durumunun biyokimyasal parametrelerdeki değişim ile ilişkisi
Talat Aykut1, Yasin Öztürk2, Hakan Özer2, İsmail Baloglu3, Kültigin Türkmen2, Halil Zeki Tonbul2
1
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Yenişehir Devlet Hastanesi
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
3
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Bu çalışmada nakil polikliniğimizde takip ettiğimiz hastaların nakil sonrası takiplerinde rejeksiyon durumuna göre hastaların klinik ve biyokimyasal
parametreleriyle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nakil Polikliniğinde takipli olan renal nakilli 45 hasta
dahil edildi. Nakil öncesi ve nakil sonrası DSA değerleri Luminex yöntemi ile çalışıldı. Nakil öncesi bakılan değerler preop, nakil sonrasında kreatinin değerinin stabilleştiği dönemdeki değerler postop ve ileri dönem poliklinik kontrollerinde nakil sonrası DSA bakılan dönemdeki biyokimyasal değerler takip
değerleri olarak kaydedildi.
Bulgular: Çalışmamızdaki hastalardan 9’unun nakil öncesi DSA değeri pozitifken nakil sonrası DSA değeri negatifleşmiştir. Bu gruptaki hastaların %22
sinde rejeksiyon gelişmiştir. 7’sinin ise nakil öncesi DSA değeri negatif iken nakil sonrası DSA değeri pozitifleşmiştir. Bu hastaların %28 inde rejeksiyon
gelişmiştir. 2 grubun karşılaştırmasında gruplar arasında anlamlı ilişki bulunamadı ( p=0,608) (Tablo 1). Hastaların operasyon öncesi (preop) ve operasyon sonrası (postop) biyokimyasal değerleri rejeksiyon olan grup ve rejeksiyon olmayan grupta karşılaştırıldı. İstatiksel olarak anlamlı değildi. Ancak takip
dönemindeki parametrelerden Gfr, üre, kreatinin, düzeltilmiş kalsiyum, fosfor, wbc, nötrofil ve nötrofil lenfosit oranı değerleri istatiksel olarak anlamlıydı.
(p<0.05). Biyokimyasal parametrelerin postop ve takipteki değişim durumları rejeksiyon olan ve olmayan grupta karşılaştırıldı. GFR değişimi ve kreatinin
değişimi istatiksel olarak anlamlı bulundu. (p<0.05) ( Tablo 2)
Sonuç: Çalışmamıza göre nakil öncesinde DSA pozitifliği veya nakilden sonra DSA pozitifleşen grupta rejeksiyon oranı daha yüksek olsa da istatiksel olarak
anlamlı bulunmadı. HLA antikor gelişimi rejeksiyon için risk olsa da hastaların bir kısmında antikor gelişmesine rağmen greft fonksiyonu normal seyretmektedir. Sonuç olarak, günümüzde akut rejeksiyon tanısında en güvenilir yöntem renal biyopsidir. Noninvazif yöntemler, alternatif olmaktan çok, biyopsi
endikasyonunu belirlemede yardımcı olarak kullanılmaktadır. Biyopsi öncesi bakılan Gfr, üre, kreatinin, düzeltilmiş kalsiyum, fosfor, wbc, nötrofil ve nötrofil
lenfosit oranı seviyesi greft kaybını öngörmede bir parametre olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Donör spesifik antikor (DSA), Renal transplantasyon, Rejeksiyon, HLA (Human Leucocyte Antigen )
Tablo 1: DSA gruplarının rejeksiyon durumu ile karşılaştırılması
DSA

Rejeksiyon durumu

Pozitiften
negatifleşen

Negatiften
pozitifleşen

toplam
12

Yok

7

5

Var

2

2

4

toplam

9

7

16

P

0,68

Tablo 2: Biyokimyasal parametrelerdeki değişimin rejeksiyon durumuna göre karşılaştırılması
Total

Rejeksiyon olmayanlar (N=38)

Rejeksiyon olanlar (N=7)

p değeri

GFR deki değişim

-9(-96-75)

-7(-52-75)

-38(-96-9)

0.032

üredeki değişim

-13(-56-61)

-14,5(-56-20)

5(-42-61)

0.091

kreatindeki değişim

0,1(-0,4-3)

0,1(-0,4-3)

0,9(-0,2-1,5)

0.045

sodyumdaki değişim

2(-6-8)

2(-6-8)

-2(-5-6)

0.220

potasyumdaki değişim

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

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

-0,5(-1,3-1,6)

0.616

Düzeltilmiş kalsiyumdaki değişim

0,2(-1,1-1,9)

0,3(-0,4-1,9)

0,1(-1,1-0,3)

0.114

fosfordaki değişim

0,5(-1,9-1,7)

0,4(-1,9-1,7)

0,6(-0,2-1,6)

0.279

albumindeki değişim

4(-9-15)

3,5(-9-12)

6(0-15)

0.127

alt deki değişim

-5(-58-59)

-4(-58-29)

-9(-24-59)

0.480

crp deki değişim

0,1(-51,4-33)

0,1(-51,4-33)

0,7(-3-29)

0.777

wbc deki değişim

-1,2(-12,5-4,5)

-1,2(-12,5-4,5)

1(-6,5-3,4)

0.150

nötrofildeki değişim

-1,8(-11-3,1)

-2,1(-11-2,5)

0,3(-7-3,1)

0.067

lenfositteki değişim

0,5(-6,7-4,3)

0,6(-6,7-4,3)

0,4(-0,9-1,1)

0.204

hemoglobindeki değişim

1,8(-1,6-5,7)

2(-1,6-5,7)

1,7(-1,2-3,7)

0.259

plateletteki değişim

1(-202-380)

3(-202-380)

0(-45-78)

0.778

proteinürideki değişim

-0,1(-1-3,6)

-0,1(-1-3,5)

-0,1(-0,7-3,6)

0.605

parathormondaki değişim

0(-831-278)

-5,5(-831-278)

0(-42-94)

0.112
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SS-19 Periton Diyalizi Programı: Kuzey Kıbrıs Verileri
Simge Bardak, Ahmet Behlül, Düriye Deren Oygar
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Amaç: Son dönem böbrek hastalığı tüm dünyada giderek artmakta, takip sürecinde farklı renal replasman tedavi (RRT) seçeneklerine gerek duyulmaktadır.
Ülke bazında periton diyalizi (PD) kayıtlarının bilinmesi, ulusal PD programının geliştirilmesine yol göstererek, daha fazla hastaya bu seçenekten yararlanma
imkanı sunabilir. Bu çalışma ile Kuzey Kıbrıs’ta PD verilerinin değerlendirmesi, PD’ye ilk seçenek RRT olarak başlama oranının, programda kalma süresinin
ve sonuçlarının araştırılması amaçlandı.
Gereç-Yöntem: 2003-2021 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta takip edilmiş 18 yaş ve üzerindeki PD hastaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik
bilgileri, primer böbrek hastalıkları, komorbiditeleri, öncesinde farklı bir RRT ihtiyacının olup olmadığı incelendi. Periton diyalizi programına başladıktan
sonra yapılan ilk periton eşitleme testi sonuçları, takip sürecinde aletli PD’ye geçme oranı ve peritonit öyküleri, PD programında kalma süreleri, böbrek nakil
oranı, hemodiyalize transfer oranı ile nedenleri ve mortalite araştırıldı.
Bulgular: Toplam 123 hasta retrospektif olarak tarandı (Tablo). Hastaların %40’ında RRT’ye PD ile başlanmış olduğu izlendi (Şekil 1). Aktif olarak PD
programına devam eden toplam 25 hasta mevcuttu; PD süreleri ortalama 15 (1-123) ay olarak bulundu. Periton diyalizi programı sonlanan hastalardaki
ortalama PD süresi ise 36 (1-150) aydı. Bu hastaların %16,8’sine (n=16) böbrek nakli yapıldığı, %34,7’sinin (n=33) ise hemodiyalize transfer olduğu izlendi
(Şekil 2). Geriye kalan %48,4 (n=46) hasta PD programında izlenirken ex olmuştu (ortalama yaşı 67±11). Önde gelen ölüm nedenleri kardiyovasküler nedenler (%50) ve sepsis (%35) idi. Periton diyalizi programı sonlandırılmış 65 yaş ve üzerindeki (n=34) hastaların PD programında takip süresi, RRT’ye PD
ile başlama oranı, hipertansiyon, diyabet, peritonit geçirme oranı ve aletli PD yapma oranları 65 yaş altı hastalar ile benzerdi. Komorbidite indeksi anlamlı
olarak daha yüksek bulundu (p=0.000). Periton diyalizi programı sonlandırılmış hastalar değerlendirildiğinde PD süresi erkeklerde, kadınlara göre uzun
(p=0,044) iken diabetes mellitusu olan ve olmayan hastalarda benzer saptandı.
Sonuç: Periton diyalizi tedavisi öncesinde önemli düzeyde hemodiyaliz ihtiyacının izlenmesi dikkat çekici bir bulgudur. Hastaların erken dönemde takip
programına alınabilmesi ve RRT konusunda zamanında eğitim programının başlatılabilmesi, PD öncesinde hemodiyaliz ihtiyacını azaltabilir. 65 yaş ve üzeri
hasta sonuçlarının genç grupla benzer olması tek başına yaşın PD’ye engel oluşturmayacağına işaret etmektedir. Peritonit, ultrafiltrasyon yetersizliği ve
diyaliz yetersizliğinin önlenmesi amacıyla alınabilecek tedbirler PD süresinin uzamasına katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, renal replasman tedavisi, son dönem böbrek hastalığı
Şekil 1

Şekil 2

İlk seçenek renal replasman tedavisine göre hastaların dağılımı

Periton diyalizi hastalarında hemodiyalize transfer nedenlerinin dağılımı
Tablo

Cinsiyet, kadın/erkek, n (%)

90/33 (73/27)

Periton diyalizi başlama yaşı

59 (18-83)

İlk renal replasman tedavisinden periton diyalizi başlanmasına
kadar geçen süre, ay

1 (0-328)

Diabetes mellitus sıklığı, n (%)

53 (43,4)

Hipertansiyon sıklığı, n (%)

104 (87,4)

Primer böbrek hastalığı, n (%)

Diabetes mellitus: 36 (29,3)
Glomerülonefrit: 17 (13,8)
Hipertansiyon: 7 (5,7)
Tubulointerstisyel hastalık: 4 (3,3)
Polikistik böbrek hastalıkları: 8 (6,5)
Diğer: 10 (8,1)
Bilinmiyor: 40 (32,5)

Charlson komorbidite indeksi

5 (2-9)

İlk periton eşitleme testi sonuçları, n (%)

Düşük geçirgen: (3,5)
Düşük-orta geçirgen: 23 (27,1)
Yüksek-orta geçirgen: 42 (49,4)
Yüksek geçirgen: 17 (20)

Peritonit öyküsü olan hasta oranı, n (%)

48 (43,2)

Aletli periton diyalizi, n (%)

58 (53,2)

Periton diyalizi programında izlenmiş hastaların demografik ve klinik bilgileri
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SS-20 Tünelli diyaliz kateteri ilişkili enfeksiyonlarda metastatik enfeksiyöz komplikasyonlar: Tek merkez deneyimi
Ercan Türkmen
Nefroloji Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç: Hemodiyaliz hastalarında artan tünelli kateter kullanımına bağlı olarak kateter enfeksiyonları da sık görülmektedir. Bakteriyemiler sonrası gelişen
infektif endokardit, spondilodiskit ve septik artrit gibi metastatik enfeksiyöz komplikasyonlar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu çalışmada
tünelli kateter enfeksiyonu ile yatırılan hastalarda metastatik komlikasyonların sıklığı, risk faktörleri ve prognozu belirlenmeye çalışılmıştır.
Gereç-Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne 2015 ile 2020 yılları arasında kateter enfeksiyonu ile yatırılan hastalar çalışmaya dahil edildi ve
bilgileri retrospektif olarak tarandı. Her bir kateter enfeksiyon yatışı ayrı bir epizod olarak değerlendirildi ve birden çok yatışı olanlarda her bir epizod ayrı
bir hasta olarak değerlendirildi. Primer amaç metastatik enfeksiyon olduğundan metastatik komplikasyon sonrası aynı hastada gelişen kateter enfeksiyon
epizodları çalışmaya dahil edilmedi.
Bulgular: Toplam 96 hastada 148 kateter enfeksiyonu epizodu görüldü. Hastalardan 30’unun birden fazla enfeksiyon epizodu ile yatırıldığı görüldü. Hastaların %58.8’i kadın ve ortanca yaş 62.5 (20-80) olarak görüldü. Hastaların %38.7’si diyabetikdi. Hastalardan 22 (%14.9)’sinde enfeksiyöz komplikasyon
olduğu görüldü. İnfektif endokardit (10) ve spondilodiskit (10) eşit sayıda hastada ayrıca 2 hastada hem infektif endokardit hem de spondilodiskit görülmüştü. En sık görülen mikrobiyolojik etken stafilokoktu (14/22). İnfektif endokarditli hastalarda çoğu hasatada mitral kapakta vejetasyona rastlandı (6/11).
Metastatik epizodları olanlarda yoğun bakıma yatış, mortalite ve sepsis oranlarının daha yüksek ve hastanede yatış süresinin daha uzun olduğu görüldü
(Tablo 1). Sepsis [Adjusted OR: 5,95; %95 CI (1,10-32,34); p=0,039] ve kateter süresi [Adjusted OR: 1,04; %95 CI (1,01-1,06); p=0,028] enfeksiyöz
komplikasyon gelişimi ile ilişkili risk faktörleri olarak saptandı.
Sonuç: Tünelli kateter enfeksiyonlarında metastatik enfeksiyöz komplikasyonlar sık görülmektedir ve bu komplikasyonlar hastalarda sepsis, yoğun bakıma
yatış, mortalite oranlarını artırmakta ve hastanede yatış süresini uzatmaktadır. Sepsis varlığı ve kateter süresi enfeksiyöz komplikasyon gelişimi ile ilişkilidir.
Tünelli kateter kullanımının en aza indirilmesi bu komplikasyonlara bağlı mortalite ve morbiditenin azaltılması adına önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, kateter kaynaklı enfeksiyonlar, komplikasyonlar, sepsis
Tablo 1. Tünelli kateter enfeksiyonlu hastaların komplikasyon varlığna göre demografik ve klinik özellikleri ile sonlanım noktalarının karşılaştırılması
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Tünelli kateter enfeksiyonlarında metastatik komplikasyonlar için risk faktörleri
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SS-21 Böbrek Nakli Sonrası 5 Yıllık Takipte Kırık ve Kemik-Mineral Bozukluklarının Retrospektif İncelenmesi
Özlem Kutlu1, Belda Dursun2, Hande Şenol3, Doğangün Yüksel4
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,Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Denizli
4
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Denizli
Amaç: Böbrek nakli hastalarında kemik ve mineral bozuklukları (KMB) yüksek kırık riski sebebiyle önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Nakil sonrası
görülen KMB karmaşık ve yönetimi zor bir süreçtir. Günlük pratikte hastalar Dual enerji X-ışını absorptiometrisi (DEXA) ile değerlendirilmektedir. Hastaların
DEXA ölçümleri ile laboratuvar parametreleri incelenerek kemik metabolizmasındaki değişimlerin ve kemik metabolizmasına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 2008-2016 yılları arasında merkezimizde böbrek nakli yapılan ve en az beş yıl takip edilen 106 olgunun nakil zamanı, nakil
sonrası birinci yıl ve beşinci yıldaki DEXA ölçümleri ve laboratuvar parametreleri retrospektif incelenmiştir. Nakil zamanından birinci yıla kadar geçen süre
erken dönem ve birinci yıldan beşinci yıla kadar geçen süre geç dönem olarak alınmıştır. Hastalar kırığı olan ve kırığı olmayan şekilde iki gruba ayrılarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların DEXA parametreleri incelendiğinde erken ve geç dönemde kemik mineral yoğunluğu (KMY) kaybı izlenmemiştir. Logistik regresyon
analizlerinde erken dönemde KMY değişimi nakil zamanındaki glomeruler filtrasyon hızı ile ilişkili bulunmuştur. Geç dönemdeki KMY değişimi birinci ve
beşinci yıldaki böbrek fonksiyonları ile ilişkili bulunmuştur. KMY değişimi ile kümülatif steroid dozu ve anti-rezoptif tedavi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Nakil zamanında hastaların %15-30’unda osteoporoz izlenmiştir. Hastaların ortalama takip süresi 8,5 yıldır. Takip süresinde
hastaların %13,2’sinde kırık gelişmiştir. Kırık gelişen 14 hastanın 2 tanesinde birden fazla kırık izlenmiştir. Kalça kırığı gelişen olgumuz bulunmamaktadır.
Kırıkların çoğunlukla periferik bölgelerde geliştiği görülmüştür. Kırığı olan ve kırığı olmayan grup karşılaştırıldığında; kırığı olan grupta diyabet varlığı, nakil
öncesi KBH süresi ve osteoporoz varlığı istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Logistik regresyon analizinde kırık gelişimi diyabet varlığı
ve birinci yıl femur boyun T skoru ile ilişkili bulunmuştur. Anti-rezorptif tedavi ve steroid dozu ile kırık gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır.
Sonuç: Nakil sonrası erken ve geç dönemde KMY ya korunmuştur ya da iyileşme göstermiştir. Böbrek fonksiyonları KMY’nin korunmasında çok önemlidir.
Böbrek nakil hastalarının yüksek kırık riski bulunmaktadır. Oluşan kırıklar çoğunlukla periferik bölgelerdedir. Diyabet ve osteoporoz varlığı kırık gelişiminde
önemlidir. Hem kırık gelişimi hem de KMY değişimi anti-rezorptif tedavi ve steroid dozlarıyla ilişkisiz bulunmuştur. Ancak çalışmamızda karşılaştırma grubu
bulunmayıp tüm hastalar aynı protokolde yakın dozlarda steroid kullanmıştır. Bu durumun yanıltıcı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, kemik ve mineral bozukluğu, kırık
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SS-22 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Serum Salusin α ve β Düzeyinin Subklinik Ateroskleroz İle İlişkisi
İbrahim Doğan1, Elif Sümeyye Aktı2, Nihal Aydemir1, Barış Eser1, Mücahit Yetim3, Macit Kalçık3, Hüseyin Kayadibi4
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümü, Çorum
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Çorum
3
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Bölümü, Çorum
4
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eskişehir
Amaç: Bu çalışmada otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında (ODPBH) serum salusin düzeyleri ile ateroskleroz, endotel disfonksiyonu ve kardiyak
morfoloji arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya renal replasman tedavisi almayan 83 kişilikODPBH hastası ile 53 kişilik sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Salusin α ve β düzeyleri
ELİSA yöntemiyle çalışıldı. Hasta ve kontrol grubunun tümüne ekokardiyografi, flow-mediated vasodilatation (FMD) ve Karotis Arter İntima-Media Kalınlık
(KİMK) ölçümü yapıldı. Salusin α ve β düzeyleri ile FMD, KİMK, ekokardiyografik ve inflamatuar parametreler (c-reaktif protein ve absolü nötrofil sayısı/
absolü lenfosit sayısı (NLO)) arasındaki ilişki korelasyon analizi ile değerlendirildi.
Bulgular:: Serum salusin α hasta grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük [sırasıyla 2,64 (1,83-3,30) pg/mL, 3,19
(2,38-6,79) pg/mL, P= 0.002], salusin β/α oranı ise yüksek saptandı [sırasıyla, 2,81(2,30-3,54), 2,57(1,90-3,19), P= 0,041]. Salusin β hasta ve kontrol
grubu arasında farklı değildi. Hasta grubunun FMD yüzdesi kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde düşük [sırasıyla, %6±0.5 ve %8±0.5 (P=
0,008)], KİMK ise yüksek (sırasıyla, 0.63±0.17 mm, 0.53±0.07 mm) saptandı (P< 0,001). Hasta grubu renal fonksiyonlarına göre, glomerüler filtrasyon
hızı >= 60 ml/dk/1.73 m2, Grup 1 ve glomerüler filtrasyon hızı= 59-15 ml/dk/1.73 m2, Grup 2 olarak iki gruba ayrıldı. Salusin α düzeyi Grup 2’de 2,31
(1,73-3,24) pg/mL, Grup 1’de 2,72 (1,94-3,32) pg/mL ve kontrol grubunda 3,20 (2,55-7,87) pg/mL saptandı. Grup 1 ve 2’nin salusin α düzeyleri kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktü (P= 0,003). Serum salusin α düzeyi grup 2 ve 1 arasında farklı değildi (P= 0,504). Serum salusin
β ve β/α oranı gruplar arasında farklı değildi (sırasıyla, P= 0,225, P= 0,428). Grup 2 hastalarda sol atrium çapı ve sol ventrikül kitle indeksi kontrol grubu
ve Grup 1 hastalara göre yüksek (sırasıyla P= 0,012, P= 0,035), E/A oranı ise düşük
(P<0,001) saptandı. Korelasyon analizlerinde salusin α ile E/A oranı arasında pozitif yönde korelasyon saptandı. ROC analizinde ODPBH ve kontrol grubunun ayrımında serum NLO istatistiksel olarak anlamlı saptandı.
Sonuç: ODPBH’da renal fonksiyonların korunduğu erken evreden itibaren antiaterojenik kapasite azalmaktadır. ODPBH’nın erken evresinden itibaren subklinik ateroskleroz ve endotel disfonksiyonu gelişmekte, ileri evrelerde kardiyak morfoloji değişmekte ve sol ventrikül kitlesinde artış gelişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Salusin α, Salusin β, Subklinik ateroskleroz, Endotel disfonksiyonu
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastaları ve Kontrol Grubunun Demografik Özellikleri, Komorbid Hastalıkları ve Laboratuvar Verileri
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Hasta (n=83)

Kontrol (n=53)

P

Yaş (yıl)

46,1±13,4

48,0±9,5

0,352

Cinsiyet (K/E)

42/41

20/33

0,142

VKİ (kg/m²)

27,26±4,00

28,72±5,55

0,100

SKB (mmHg)

130±17

118±9

<0,001

DKB (mmHg)

84±12

77±9

<0,001

Salusin α

2,64(1,83-3,30)

3,19(2,38-6,79)

0,002

Salusin β

6,53(5,61-8,25)

6,94(5,37-12,64)

0,594

Salusin β/Salusin α

2,81(2,30-3,54)

2,57(1,90-3,19)

0,041

GFH (ml/dk/1.73m²)

81(44-110)

101(94-107)

0,001

Ürik Asit (mg/dl)

6,0±1,5

5,3±1,0

0,001

Na (mEq/L

141±3

141±2

0,216

K (mEq/L)

4,5±0,5

4,3±0,3

0,038

Ca (mg/dl)

9,3±0,6

9,4±0,4

0,142

P (mg/dl)

3,3±0,6

3,4±0,5

0,999

Proteinüri (mg/g)

0,21(0,14-0,36)

0,11(0,09-0,16)

<0,001

FMD (%)

6±0,5

8±0,5

0,008

KİMK(mm)

0,63±0,17

0,53±0,07

<0,001

Hemoglobin (g/dL)

13,9±1,6

14,5±1,6

0,027

NLO

1,97(1,55-2,49)

1,59(1,31-1,96)

0,001

CRP (mg/dl)

3,1(3,1-4,4)

3,1(3,1-3,1)

0,013

Total Kolesterol

201±43

204±39

0,687

LDL-Kolesterol

121±36

130±31

0,122

TG

136(85-203)

95(79-151)

0,01

HDL-Kolesterol

49±10

49±11

0,800

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastaları ve Kontrol Grubunun Laboratuvar Verileri

Değişkenler

Grup 2
GFH<=59 (n=32)

Grup 1
GFH>=60 (n=51)

Kontrol (n=53)

P

Yaş (yıl)

55(42-61)

40(32-50)

48(43-53)

<0,001

Cinsiyet (K/E)

17/15

25/26

20/33

0,318

VKİ (kg/m²)

29,76±6,68

28,06±4,64

27,26±4,00

0,084

SKB (mmHg)

133±19

128±16

118±9

<0,001

DKB (mmHg)

85±15

84±11

77±9

<0,001

Salusin α

2,31(1,73-3,24)

2,72(1,94-3,32)

3,20(2,55-7,87)

0,002

Salusin β

6,64(5,61-7,60)

6,68(5,45-9,50)

7,38(5,54-13,38)

0,225

Salusin β/salusin α

2,79(2,30-3,64)

2,80(2,19-3,42)

2,64(2,02-3,18)

0,428

GFH (ml/dk/1.73m²)

41(28-48)e

105(83-122

101(94-107)

<0,001

Na (mEq/L)

140±3

141±2

141±2

0,293

K (mEq/L)

4,6±0,5

4,3±0,4

4,3±0,3

0,002

Ca (mg/dl)

9,1±0,8

9,4±0,4

9,4±0,4

0,004

P (mg/dl)

3,5(3,0-4,0)

3,2(2,9-3,6)

3,3(3,1-3,6)

0,089

Ürik Asit (mg/dl)

6,5(5,9-7,5)

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

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

<0,001

Total Kolesterol

206±45

198±42

204±39

0,660

LDL kolesterol

124±37

119±35

130±31

0,236

Trigliserid

146(92-230)

118(84-203)

95(79-150)

0,019

HDL kolesterol

48±9

49±11

49±11

0,886

Proteinüri (mg/g)

0,35(0,27-0,60)

0,16(0,10-0,21)

0,11(0,09-0,16)

<0,001

Hemoglobin (g/dL)

13,2±1,5

14,4±1,4

14,5±1,6

<0,001

NLO

2,36(1,96-3,18)

1,83(1,35-2,09)

1,59(1,31-1,96)

<0,001

CRP (mg/dl)

3,29(3,14-5,77)

3,14(3,14-3,14)

3,14(3,14-3,14)

0,001

FMD(%)

5(3-7)

6(3-7)

8(5-11)

0,002

KİMK

0,66(0,58-0,75)

0,61(0,52-0,73)

0,52(0,49-0,60)

<0,001

EF (%)

61±3

62±3

60±1

0,006

E/A

0,8 (0,6-1,0)

1,4 (0,8-1,5)

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

<0,001

LVM (gr)

176(148-200)

153(133-199)

153(137-182)

0,125

LVMI (gr/m²)

93(83-103)

80(71-97)

84(75-96)

0,035
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SS-23 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Yaşlı Hastalarda Mortalite Belirteci: Prognostik Beslenme İndeksi
Dilek Barutçu Ataş, Murat Tuğcu, Ebru Aşıcıoğlu, Arzu Velioğlu, Hakkı Arıkan, Mehmet Koç, Serhan Tuğlular
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Prognostik beslenme indeksi (PNI) inflamasyon ve beslenme durumunun bileşik bir göstergesi olup, kronik böbrek hastalığı (KBH) için bağımsız
bir prognostik belirteç olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada KBH olan 80 yaş üzeri hastalarda PNI ve mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 80 yaş üstü evre 3-4 KBH olan 359 hasta alındı. Hastaların beslenme durumunu değerlendirmek için PNI kullanıldı. Hastalar hayatta olma durumuna (ölen ve yaşayan) ve ortanca PNI değerine (düşük PNI: <39 ve yüksek PNI: 39) göre iki farklı gruba ayrıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 85.7±3.7 yıl idi. Yüz doksan beş (%54.3) hasta takip sırasında öldü. Ölen ve hayatta kalan hasta gruplarının demografik
ve laboratuvar verileri Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. PNI, erkek cinsiyet, proteinüri ve diyabetes mellitus (DM) varlığı çok değişkenli analizde bağımsız
mortalite belirteçleri olarak izlendi (Tablo 2). Düşük PNI’li hastalar yüksek PNI’li hastalarla karşılaştırıldığında, diyaliz başlama ve mortalite oranı anlamlı
olarak daha yüksek iken albümin, hemoglobin ve lenfosit sayısı daha düşüktü (Tablo 3). Pearson korelasyon analizinde, PNI albümin (r: 1.000, p<0.001),
hemoglobin (r: 0.340, p: <0.001) ve eGFR (r: 0.123, p: 0.020) ile koreleydi. Hemoglobin, çok değişkenli analizde PNI’nin bağımsız bir öngörücüsüydü.
Sonuç: PNI, 80 yaş üstü KBH olan hastalarda mortalite ile ilişkilidir. Bu hasta popülasyonunda beslenme durumunu belirlemek için PNI kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, ileri yaş, mortalite, prognostik beslenme indeksi
Tablo 1. Ölen ve hayatta kalan hasta gruplarının demografik ve laboratuvar verilerinin karşılaştırılması

Tablo 2. Bağımsız mortalite belirteçleri
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Tablo 3. Medyan PNI değerine göre demografik ve laboratuvar verilerinin karşılaştırılması
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SS-24 2020 Elazığ Depremi Kaynaklı Olguların Değerlendirilmesi
Ali Gürel1, Mehmet Küçüksu2, Ayhan Doğukan1
1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Elazığ
2
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Elazığ
Amaç: 24 ocak 2020 günü saat 20.55’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde ve 20.4 saniye süren depremin yıkıcı tıbbi, fiziksel,
maddi ve psikolojik sonuçları olmuştur. Amacımız bu kitlesel afetin verilerini paylaşarak, ulusal ve uluslar arası bilgi alt yapısına katkı sağlamaktır.
Gereç-Yöntem: Deprem kaynaklı tıbbi müdahale ve yatış gereksinimleri UMKE ve yatışların yapıldığı 3 hastanenin verileri incelenerek değerlendirilmiştir.
Bulgular: Depremde, Elazığ ilinde 45 kişi kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarılmış, 1063 kişiye mobil ilk yardım ekiplerince ve hastanelerde müdahale
edilmiş, 48 hasta yatırılarak takip ve tedavileri yapılmış ve 41 olguda (37 Elazığ, 4’ü yakın komşu ilçelerde) exitus olmuştur. 77 ilden toplam 2700 mobil
kurtarma/ sağlık personeli görev almıştır. 27 Ocak 2020’de toplam 9 tıbbi uç nokta (afet tıbbi yardım merkezi) oluşturularak yerinde ve sevk şeklinde sağlık
hizmeti verilmiştir. Şehirdeki 3 büyük hastanelerde yatırılarak tedavi edilen 48 hastanın 16’sı (%33) Crush / kompartman sendromu, 11’i (%22) ekstremite
kırığı tanılarıyla yatırılıp, tedavi edilmiştir.
Sonuç: Depremler kitlesel doğal afetler olup, hem direkt etkileri ve hem de Crush yaralanmalarının sonucu olarak ölümcül olabilmektedir. Depremlerde
travmatolojik hizmetler kadar renal bakım ve tedavi de sağkalımın artırılması açısından önemlidir. Henüz göçük altındayken başlanan uygun sıvı replasmanı,
renal fonksiyonların yakın takibi ve gereğinde diyaliz uygulamaları yapılmalı ve afetlerdeki multidisipliner tıbbi ekibin bir bileşeni de Nefrologlar olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: deprem, crush sendromu, renal bakım
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SS-25 Hacamata Bağlı Akut Hemodiyaliz Gerektiren Atipik hemolitik Üremik Sendromu; Olgu Sunumu
Musa Pınar1, Savaş Sipahi1, Aysel Toçoğlu2, Hamad Dheir1
1
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı
Giriş: Atipik hemolitik sendrom son dönem böbrek yetmezliğine neden olan nadir bir hastalıktır. Hacamat işemi sonrası HÜS tanısı konan olgumuzu sunmaktayız.
Olgu: 39 yaşında erkek olgu; 21.05.2021 tarihinde kansız ishal, halsizlik ve bulantı-kusma şikayeti nedeniyle acil servisimize başvurmuş. Acilde bakılan
tetkiklerinde Hb: 12.3 gr/dL, PLT:241,000 k/uL, CRP:131 mg/dl, serum kreatinin:3.5 mg/dl, LDH:333 U/L, TİT: +2 proteinüri/10 eritrositüri ve gaita mikroskopisinde nadir lökosit saptanması üzerine Nefroloji servisine yatırıldı. Sadece hidrasyon destek tedavisi uygulanan hasta yatışının ikinci gününde anürik
seyretmesi, metabolik asidoz derinleşmesi, Hb:7.8 gr/dL, PLT:122,000 k/uL,serum albümin:2.4 gr/L, LDH:771 U/L, kompleman 3 (C3) düşüklüğü, spot
idrarda protein/kreatinin oranı (SPİK) 1.98 gr/g ve serum kreatinin değerleri 10.41 mg/dl saptandı. Hasta acil hemodiyalize alındı. Yapılan periferik yaymada
her sahada şistositleri saptandı. Bakılan viral markırları (HAV,HBV,HCV,HIV,EBV,Parvovirus) negatif olarak değerlendirildi. Otoantikorları (ANA, Anti-dsDNA, ANCA, Anti-GBM) negatif idi. 3 seans hemodiyaliz sonrası yapılan renal biyopsi sonucunda glomerüler kapiller lümenler içerisinde mikrotrombüsler
izlendiği, tübülointerstisiyel alanda mononükleyyer hücre infiltrasyonu ile birlikte yaygın ödem olduğu ve vasküler yapılarında fibrin trombüsler saptanması
üzerine hemolitik üremik sendom olarak değerlendirildi. Trombosit sayısı 49,000 k/uL’ye kadar düşen hastaya acil plazmaferez tedavisi başlandı. Toplam 10
seans plazmafereze rağmen hematolojik ve renal iyileşme kaydedilmeyen hastaya Eculizumab tedavisi başlandı. Eculizumabin 2.dozundan itibaren hastanın
hematolojik ve böbrek fonksiyonlarında iyileşme kaydedilmeye başladı. Hemodiyaliz gereksinimi olmayan ve genel durumu iyi olan hasta önerilerle taburcu
edildi. 13.07.21 tarihinde 5.doz Eculizumab tedavisi uygulanan hastanın Hb: 10.9 gr/dL, PLT: 254.000, serum kreatinin: 1.57 mg/dl, LDH:299 U/L, SPİK:
1.04 gr/g olarak değerlendirip Eculizumab idame tedavisine devam edilmesi planlandı.
Tartışma: Literatürde, atipik hemolitik üremik sendrom birçok neden bildirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, ilk defa hacamata bağlı HÜS gelişebileceği böbrek
biyopsisi kanıtlı bir olgu ile dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Hacamat, hemolitik üremik sendrom, akut böbrek hasarı, eculizumab
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SS-26 Retroperitoneal fibrozis tanılı hastaların özellikleri, tedavi ve prognozları; 5 olguluk tek merkez deneyimi
Bülent Demirelli, Başak Boynueğri, Burcu Boztepe, Melike Betül Öğütmen, Mustafa Canbakan
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Retroperitoneal fibrozis (RPF), çoğunlukla abdominal aortanın infrarenal kısmı ile iliak arterlere ayrımlandığı bölge arasında olmak üzere retroperitonda anormal fibroinflamatuvar doku birikimi ile gelişen hastalık grubudur [1]. Malignitelere, enfeksiyonlara, otoimmun hastalıklara, ilaçlara, radyoterapiye ve
sigara kullanımına sekonder oluşabilir. Nedeni bu durumlara bağlanamayan idiyopatik formu ise vakaların %75’ini kapsar. RPF, insidansı 0.1-1.3/100.000
olan nadir bir hastalıktır. Erkek-kadın oranı 3:1’dir ve ortalama başlangıç yaşı 55 civarındadır. Son yıllarda, IgG4 ile ilişkili hastalık (IgG4RD) kavramı ortaya
çıkmıştır: IgG4RD, farklı yapıları (pankreas, safrayolu) etkileyen fibroinflamatuar bozuklukları kapsar ve lenfoplazmositik inflamasyon ve belirgin fibrozis ile
karakterizedir [2]. Başvuruda en sık semptom karın ağrısıdır. Çoğunlukla üriner sistem obstrüksiyonu eşlik eder. RPF tanısı temel olarak görüntülemeye
(BT ya da MR) dayanırken histopatolojik inceleme nadiren gerekli olabilir [3]. Sedimantasyon ve CRP seviyeleri gibi akut faz reaktanları (AFR), hastaların
çoğunda başvuru sırasında artar ve hastalık aktivitesini izlemek için kullanılır. Tedavinin ilk hedefi üreter tıkanıklığının giderilmesidir. Üreterlerin cerrahi
olarak serbestleştirilmesi artık ilk basamak yaklaşım değildir ve konservatif prosedürler (nefrostomi yerleştirme) ardından medikal tedavi tercih edilir. Medikal tedavide sekonder nedenler ekarte edildikten sonra steroid ilk tercihtir. Metotreksat ve tamoksifen, literatürde kullanıldığı bildirilen diğer ilaçlardır [2].
Bu çalışmada, S.B.Ü. Haydarpaşa Numune Hastanesi Nefroloji Kliniğinde RPF tanısı almış beş hastanın klinik özellikleri ve tedaviye yanıtları retrospektif
olarak incelenerek takdim edilmiştir.
Olgu: Hastaların tamamı erkek olup medyan yaşı 53 (47-60) idi. Hastaların tümü karın ağrısı şikayeti ve üreter obstrüksiyonu bulguları ile başvurdu. 2
hastada (%40) abdominal aort anevrizması, 1 hastada (%20) ise malignite öyküsü mevcut idi. Tüm hastalarda akut böbrek hasarı ve 3 hastada (%60)
başvuruda hemodiyaliz (HD) ihitiyacı tespit edildi. Hastaların tümünün AFR yüksekliği mevcut idi. Bir hastada (%20) IgG4 yüksekliği görüldü. Hastaların
3 üne (%60) immunsupresif tedavi başlandı. İmmunsupresif tedavi verilen 3 (%60) hastada, böbrek fonksiyon testleri normalleşirken, sekonder RPF
düşünülen ve palyatif tedavi ile izlenen diğer hastalarda son dönem böbrek yetmezliği gelişti. Bir hastada renal replasman tedavisi için HD, 1 hastada ise
renal nakil tercih edildi (Tablo1).
TARTIŞMA: Tarafımızca takip edilen RPF tanılı hastaların klinik ve tedavi özellikleri literatür ile uyumludur. Özellikle idiyopatik RPF düşünülen hastaların
erken dönemde tespit edilerek immunsupresif tedavi verilmesi, son dönem böbrek yetmezliği gelişmesini önlemek açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: retroperitoneal fibrozis, kronik böbrek hasarı, ıgg4 ilişkili hastalık
Tablo 1. Retroperitonel fibrozis tanılı hastaların özellikleri, tedavi ve prognozları
Hasta

Hasta 1

Hasta 2

Hasta 3

Hasta 4

Hasta 5

Yaş

55

60

53

47

60

Cinsiyet

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

B semptomu

Ateş, KK

-

-

Ateş, KK

KK

Karın ağrısı

+

+

+

+

+

KOAH

HT

HT

Komorbidite
Malignite

+ (Testis Tümörü- 2015)

-

-

-

-

KT/RT öyküsü

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

AAA

-

-

+

-

+

DM

-

-

-

+

-

KBH

Bzl kre:0,9

Bzl kre:0,8

Bzl kre:0,8

Bzl kre:0,7

Bzl kre:0,8

KAH

-

+

-

-

-

Tiroid hast

-

-

-

+

-

Sigara Öyküsü

+

+

+

+

+

Operasyon öyküsü

İnguinal herni, Orşiektomi,
RPLND

Koroner bypass

-

-

-

İlaç Öyküsü

-

ASA, Antiht

-

Metf/Pioglitz

Nebivolol

Enfeksiyon Öyküsü

-

-

-

-

-

Tanı

BT(PA)

BT(PA)

BT(PA)

BT(PA)

BT(PA)

WBC (μl)

7200/11000

8100/8100

9360/10600

4900/7700

11000/-

Nötr (μl)

6660/7400

6400/4900

4950/7200

2700/6000

8700/-

Hb (g/dL)

8/12

6,7/13,1

11/13,7

14,7/13,3

8,5/-

CRP (mg/L)

70/10

51/10

40/8

53/11

3/5,8

Sed

34/-

67/13

82/21

32/4

20/-

Kre (mg/dL)

6,2/5,1

10,6/0,9

6,08/1,1

1,1/0,6

6,3/1,2*

Üre (mg/dL)

260/120

310/25

149/34

43/33

120/35*

Fer (mg/ml)

306/722

81/415

174/175

584/658

1229/-

TSAT (%)

50/-

7/15

-/21

30/-

50/-

LDL (mg/dL)

136/-

90/78

-/182

85/-

184/112

Alb (mg/dL)

4,3/3,8

3,3/4,5

3,9/4

4,2/4

3,3/4,1

Romatolojik Seroloji

Negatif

Negatif

IgG4+

Negatif

Negatif

Tedavi

Palyatif

İmmunsp

İmmunsp

İmmunsp

Palyatif

Tanıda HD

+

+

+

-

+

Nefrostomi

+

+

+

+

+

Dj stent

-

-

-

+

-

Cerrahi Op

-

-

-

-

-

Tetkik
Tanıda/Güncel
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Hasta 1

Hasta 2

Hasta 3

Hasta 4

Hasta 5

İmmunsp

-

Steroid+MTX

Steroid

Steroid

-

Etyoloji

Malignite, KT,RT

İdiyopatik

IgG4 ilişkili?

IgG4

AAA ilişkili?

Prognoz

HD ile devam

Kre normal

Kre normal

Kre normal

KBH, HD ve tx*

*Hasta son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olmuştur. Kısaltmalar: KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, HT: hipertansiyon, bzl kre: bazal kreatinin,
AAA: Abdominal aort anevrizması, DM: diyabetes mellitus, KBH: kronik böbrek hastalığı, KAH: koroner arter hastalığı, RPLND: retroperitoneal lenf nodu disseksiyonu,
ASA: asetilsalisilik asit, Antiht: antihipertansif ilaç, Metf: metformin, Pioglitz: pioglitazon, BT: bilgisayarlı tomografi, KT: kemoterapi, RT: radyoterapi, TSAT: transferrin
saturasyonu, LDL:düşük dansiteli lipoprotein, PA: paraaortik, İmmunsp: immunsupresif tedavi, Cerrahi Op: Cerrahi operasyon, MTX: metotreksat, WBC: lökosit sayımı,
KK: kilo kaybı, Kre: kreatinin, Alb: Albumin, Hb: hemoglobin, Sed: sedimentasyon, Fer: ferritin
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SS-27 Diyabetik Nefropatili Tip-2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastaların KDIGO-2012 Kronik Böbrek Hastalığı Evresine Göre Tiroid
Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Mehmet Fehim Doğru1, Süleyman Baş2, Funda Müşerref Türkmen3
1
Çorlu Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Amaç: Diyabetik Nefropati(DN), artan sayıda hastanın son dönem böbrek yetmezliği geliştirmesinden dolayı önemli bir mikrovasküler komplikasyondur.
DN diyabetli hastalarda önemli mortalite ve morbidite nedenidir. DM tanılı hastalarda %60-70 mortalite, morbidite nedeni kardiyovasküler olaylar olup,
DN varlığı artmış kardiyovasküler riski gösterir. DN erken dönem tanı ve tedavi ile önlenebilir ve yavaşlatılabilir. Biz bu çalışmamızda ötiroid Tip2DM tanılı
hastalarda mikroalbüminüri, proteinüri ve GFH ile tiroid fonksiyon testlerinin ilişkisini değerlendirerek; tiroid fonksiyon testlerinin DN tanısında ek bir biyobelirteç olup olmadığını araştırdık.
Gereç-Yöntem: Retrospektif olarak tasarlanan çalışmamıza 01.01.2015-01.07.2019 tarihleri arasında, SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM’a bağlı İç Hastalıkları, Nefroloji ve Endokrinoloji poliklinik ve servislerine başvuran, hastane otomasyon sisteminde verilerine ulaşılabilen Tip2DM tanılı 247 hasta alındı.
Kontrol grubu olarak 82 sağlıklı kişi seçildi. Hastalar KDİGO-2012 KBH evrelemesi baz alınarak, GFH ve albüminüri düzeylerine göre G1, G2, G3, G4, G5 ve
A1, A2, A3 olarak gruplandırıldı. Çalışmaya 18-75 yaş arasında ve en az 5 yıldır Tip2DM tanısı olup sekonder diyabet düşünülmeyen, DN dışında böbrek
hastalığı olmayan, gebe olmayan, enfeksiyonu, inflamatuar hastalığı olmayanlar ile tiroid metabolizmasını etkileyen ilaç kullanmayanlar dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 58,37±10,42 yıldır. Hastaların % 56,3’ü (n=139) kadın, % 43,7’si (n=108) erkektir. Tip2DM tanılı hastaların TSH ortalaması 1,69±1,07 uIU/ml, sT3 ortalaması 2,47±0,51 pg/ml, sT4 ortalaması 1±0,14 ng/dl, sT3/sT4 oranı 2,50±0,56, BUN ortalaması 22,42±22,13 mg/dl, kreatinin ortalaması 1,77±1,74 mg/dl, eGFR ortalaması 62,68±33,11 mL/dk/1,73m², albümin atılım oranı(AAO) ortalaması
971,43±1676,09 mg/g kreatinin saptandı. sT3 ve sT3/sT4 oranı ile yaş, BUN, kreatinin, AAO arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptandı. sT3 ile eGFR arasında ise istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı.
Sonuç: DN erken tanı ile önlenebilir ve yavaşlatılabilir bir komplikasyondur. Ülkemizde 5 yılı aşkın Tip2DM tanılı hastalarda DN sıklığı yüksek görünmektedir.
Bu nedenle hastalar ilk tanı anından itibaren böbrek fonksiyonları açısından yıllık tarama programına alınmalıdır. DN’de KBH evresi ilerledikçe sT3 ve sT3/
sT4 oranları istatistiksel olarak anlamlı düşüyordu. Bu nedenle Tip2DM hastalarda düşük sT3 ve sT3/sT4 oranları, hem DN erken tanınması, hem de artmış
kardiyovasküler hastalığı gösteren bir biyomarker olabilir. Bu konuda daha geniş kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nefropati, serbest T3, serbest T3/serbest T4 oranı, Tip 2 Diabetes Mellitus (Tip2DM)
Tablo-1: Tip2DM hastalarının demografik ve biyokimyasal parametreleri
Tip2DM Hastaları (n=247)
Yaş (yıl)

58,37±10,42 (28-75)

Cinsiyet (Kadın/Erkek)(n,%)

139 (%56,3) / 108 (%43,7)

Diyabet süresi (yıl)

7,23 ±1,20 (5-8)

Glukoz (mg/dl)

177,57±76,20 (70-470)

HbA1c(%)

8,27 ±1,83 (5-15)

TSH (uIU/ml)

1,69±1,07 (0,10-5,87)

sT3 (pg/ml)

2,47±0,51 (1-3,62)

sT4 (ng/dl)

1±0,14 (0,70-1,64)

sT3/sT4

2,50±0,56 (1,11-3,98)

BUN(mg/dl)

22,42±22,13 (5-135)

Kreatinin(mg/dl)

1,77±1,74 (0,56-11,21)

Hemoglobin (g/dl)

12,71±2,01 (7,5-17,1)

Hematokrit(%)

38,47±5,70 (23,8-52,6)

eGFR (mL/dk/1,73m²)

62,68±33,11 (5,23-134,03)

AAO (mg/gr kreatinin)

971,43±1676,09 (1,47-10720)

Tablo-2: Tip2DM hastaların sT3 ile parametrelerin korelasyon analizi
r

p

sT3-Yaş

-0,266

<0,001 *

sT3-BUN

-0,469

<0,001 *

sT3-Kreatinin

-0,413

<0,001 *

sT3-eGFR

0,461

<0,001 *

sT3-AAO

-0,403

<0,001 *

sT3-KBH Evre

-0,484

<0,001 *

sT3-Albüminüri Evre

-0,313

<0,001 *

Tablo-3: Tip2DM hastaların sT3/sT4 ile parametrelerin korelasyon analizi

44

r

p

sT3/sT4-Yaş

-0,223

<0,001

sT3/sT4-BUN

-0,377

<0,001

T3/sT4-Kreatinin

-0,336

<0,001

sT3/sT4-eGFR

0,351

<0,001

sT3/sT4-AAO

-0,281

<0,001

sT3/sT4-KBH Evre

-0,191

<0,001

sT3/sT4-Albüminüri Evre

-0,223

<0,001

Şekil 1: m-RNA aşısına bağlı akut tübülointerstisiyel nefrit bulguları (H&E)

Şekil 2: m-RNA aşısına bağlı akut tübülointerstisiyel nefrit bulguları (İHK Cd45)

×400 (H&E) Tubulointerstisyel alanda eosinifiller ve lenfositlerden oluşan iltihabi
hücre infiltrasyonu ve ödem

×200 (İHK Cd45)
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SS-28 COVID-19 m-RNA BNT162b2 Aşısına Bağlı Acil Hemodiyaliz Gerektiren Akut Tübülointerstisiyel Nefrit Olgusu
Hamad Dheir1, Gözde Çakırsoy Çakar2, Musa Pınar1, Aysel Toçoğlu3, Selçuk Yaylacı3, Oğuz Karabay4, Savaş Sipahi1
1
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı
3
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı
4
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobioloji Ana Bilim Dalı
Giriş: Yeni tip korona virüsüne (COVID-19) karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Ancak COVID-19 aşılarına karşı nadir de olsa ciddi yan etkileri ortaya
çıkabilir.
Olgu: 44 yaşında kadın hasta, Bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan hasta 27 Haziran 2021 tarihinde COVID-19’a karşı ilk doz COVID-19 m-RNA
BNT162b2 aşısı olmuş. Hastanın bilinen herhangi bir bitkisel veya tıbbi ilaç kullanım öyksüsü yoktu. İlk aşı uygulandıktan 48 saat sonra hastada ani başlayan baş ağrısı, ateş (38.4°C), bulantı-kusma, alt ekstremitelerde güçsüzlük ve ağrı şikayetleri başladı. Acil serviste yapılan hemogram incelemesinde sadece
hemoglobin düşüklüğü (6.6gr/dL) saptandı. Ayrıca, Laktat dehidrogenaz (LDH): 2100 U/L ve serum kreatinin: 2.1 mg/dl saptanması üzerine ileri tetkik ve
tedavi amacıyla Nefroloji servisine yatırıldı. Yapılan periferik yaymada şistositler saptanmamış olup periferik kanda direkt coombs testi pozitif saptanmış.
Hastanın diğer tüm hemoliz testleri normal olarak değerlendirildi. İdrar analizi minimal lökositüri, mikroskopik hematüri, nefrotik proteinüri (protein kreatinin oranı (PCR): 11 gr/g) saptandı. Kreatin fosfo kinaz, kompleman 3 ve 4 normal aralıktaydı ve anti-nükleer antikorlar (ANA) anti-nötrofil sitoplazmik
antikorlar (ANCA) dahil olmak üzere otoimmün tarama negatifti. Abdominal ultrasonografide hepatosplenomegali saptanmadı ve bilateral böbrek boyutları/
parankim kalınlıkları normal sınırlardaydı.
Ertesi gün anürik seyreden hasta bakılan serum kreatinin değerlerinde 6.5 mg/dl’ye progresiyon ve metabolik asidozda derinleşme nedeniyle akut hemodiyaliz (HD) uygulandı. Üç seans HD’den sonra yapılan böbrek biyopsisi sonucunda glomerüllerin korunduğu, tubulointerstisyel alanda yaygın inflamasyon
ve yer yer eosinofilleri eşlik ettiği görüldü. Aşı dışında herhangi bir ilaç maruziyeti olmayan hastada aşıya bağlı akut interstisyel nefrit olarak değerlendirildi.
Hastaya 3 günlük puls steroid tedavisi sonrası 1 mg/kg/gün prednol tedavisine başlandı. Steroid tedavisinin beşinci gününden itibaren poliürik (4.1Lt/gün)
seyretmeye başladı. İzleminde, böbrek disfonksiyonu ve idrar bulguları tamamen düzelen hasta tam şifa ile taburcu edildi.
Tartışma: Bildiğimiz kadarıyla ilk kez COVID-19 m-RNA aşısına bağlı geçici hemodiyaliz gerektiren akut tubulointerstisyel nefrit durumu gösterek dikkat
çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, m-RNA aşı, akut tübülointerstisiyel nefrit, akut böbrek hasarı
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SS-29 Son Dönem Böbrek Hastalarında Parathormon ve İskemi Modifiye Albumin Arasındaki Bağımsız Korelasyon
Kenan Güçlü1, Kağan Tur2, Serdar Şahin3, Ebru Altuntaş2, Aydın Güçlü2
1
Kırşehir Ahi Evran Üniveristesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kırşehir
2
Kırşehir Ahi Evran Üniveristesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kırşehir
3
Kırşehir Ahi Evran Üniveristesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kırşehir
Amaç: Son Dönem Böbrek Yetmezliği hastalarında iskemi modifiye albumin(ima) ile diğer biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi
Gereç-Yöntem: Son Dönem böbrek yetmezliği olan 34 rutin hemodiyaliz hastası çalışmaya katıldı. Tüm hastalara haftada 3-4 saatlik hemodiyaliz uygulandı.
Dışlama kriterleri; Aktif enfeksiyon, hepatik hastalıklar, inflamatuar bozukluklar içeren bağ dokusu hastalıkları.
Çalışmadaki tüm hastalardan ayrıntılı bir tıbbi öykü alındı ve klinik muayene yapıldı. Yaş cinsiyet hemodiyaliz süresi gibi demografik ve klinik özellikler
kaydedildi. Tüm hastalardan hemodiyaliz öncesi ve sonrası kan örneği,serum ima,tam kan sayımı,rutin biyokimyasal parametreler bakıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 61± 11,2 yıl, Hastaların ortalama hemodiyaliz süresi 6,5 ± 5,7 yıl. HD öncesi IMA seviyesi 40,8± 5,1 ABSU ve HD sonrası
serum IMA seviyesi 41,3±3,3 ABSU olarak belirlendi. HD öncesi ve sonrası alınan İMA ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. (r
=-0,193, P=0,274). Albümin ile İMA arasında negatif korelasyon, (r=-0,338, p=0,05).
Alkalen fosfataz (ALP) ile HD sonrası İMA (r=0,268, p<0,05), CRP ve HD sonrası İMA (r=0,452, p=0,007), PTH ve HD öncesi İMA arasında pozitif korelasyon saptandı. (r=0,436, p=0,010). PTH, CRP ve kreatinin IMA düzeylerini tahmin etmek için çoklu regresyon analizi yapıldı.
Sonuç: Biz bu çalışmada ilk kez parathormonun iskemi modifiye albumin(ima) ile son dönem böbrek hastalarında böbrek fonksiyon derecesinden bağımsız
olarak ilişkili olduğunu gösterdik.Son dönem böbrek yetmezliğinde Pth yüksekliğine bağlı olarak artmış inflamasyon patogenezinde ima önemli bir rol
oynuyor olabilir.Bu konunun daha iyi aydınlatılabilmesi için ileri çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: HEMODİYALİZ, İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN, PARATHORMON
TABLO 1

TABLO 2

TABLO 3
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TABLO 4

TABLO 5
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SS-30 Fokal Segmental Glomerulosklerozda İntrauterin Ortam ve Maternal Faktörlerin Renal Sağkalıma Etkisi
Zeynep Ural1, Aybüke Merve İzgi2, Beyza Hilal Kından2, Yasemin Erten1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı
Giriş: Fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS), çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen glomerül hasarının ortak histolojik bir bulgusu olup, kronik böbrek
hastalığına (KBH) ilerleme riski oldukça yüksek glomerüler hastalıklardandır. Hastalık primer veya çeşitli nedenlere bağlı sekonder olarak gelişebilir. Erişkin
dönemde proteinüri, hipertansiyon ve KBH gelişiminin nedenlerinin anne karnındaki dönem ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Olumsuz
intrauterin ortam nedeni ile olgun nefron sayısının düşük olması halinde meydana gelen glomerüler hiperfiltrasyon zamanla glomerüler hipertrofiye yol
açarak FSGS gelişimine zemin hazırlar. Bazı çalışmalar, maternal obezite, diyabet ve hipertansiyona maruziyetin yetişkin dönemde artan böbrek fonksiyon
bozukluğu ve böbrek yetmezliği riski ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.
Amaç: FSGS gelişimi ve renal sağkalıma intrauterin ortam ve maternal faktörlerin etkisini araştırmak
Gereç-Yöntem: Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2008-2020 yılları arasında böbrek biyopsisi ile tanı konulan takipli toplam 192 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar arasından genç yaşta (18-40 yaş) FSGS tanısı alan 72 hastanın klinik, laboratuvar, intrauterin dönem ve anneye ait bilgileri
hastane bilgi-kayıt sistemi ve hastaların kendileri ve anneleri ile iletişim kurularak edinilerek değerlendirildi. Toplamda 51 hastanın maternal bilgilerine
ulaşılabildi. Hastaların klinik özellikleri ile maternal ve intrauterin dönem özellikleri korelasyonu istatistiksel yöntemler ile değerlendirildi.
Bulgular: FSGS ile takipli hastaların % 19,4’ ünün annesinin diyabetik olduğu,% 31,4 ünde annede hipertansiyon olduğu, %5,9 ‘ unun preeklamptik anne
bebeği olduğu görüldü. FSGS’li hastaların annelerinde BMI’nın ortalama 30,2±5,8 oranında oldukça yüksek olduğu görüldü. Yapılan korelasyon analizlerinde; annede preeklampsi varlığı ile hastada hipertansiyon varlığı arasında pozitif yönde (r: 0,367, p:0,010 ), annede BMI oranı ile hastaların tanı anı GFR’si
arasında negatif yönde korelasyon (r:-0,420, p: 0,010) saptandı. SDBY gelişimi oranı ile anne BMI arasında pozitif yönde korelasyon (r: 0,331, p:0,022 )
saptandı.
Sonuç: FSGS hastalarının klinik özellikleri ve renal sağkalımına intrauterin ortam ve maternal faktörlerin etkisini gösteren yeterli düzeyde çalışma yoktur.
Çalışmamızda; FSGS hastalarının annelerinin gebelikteki obezite oranının gebelerde görülen obezite oranından çok daha yüksek olduğu görüldü. Annenin
obezitesi ve annede diyabet varlığının, yenidoğanın ileriki yaşamında gelişebilecek FSGS için risk faktörü olabileceğini ve hastalık seyrine etkili olabileceği
düşünülmüştür. Bu nedenle maternal faktörler ve intrauterin ortamın FSGS gelişimi ve hastalık seyri üzerine etkisini netleştirmek için daha büyük hasta
popülasyonu ile prospektif çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: FSGS, proteinüri, maternal obezite, preeklampsi, nefron kitlesi
Şekil-1: Çalışmaya alınan hastalar

Tablo-1: Tanı anında hastaların demografik ve klinik özellikleri
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Tanı yaşı (yıl)

32,2 ± 8,3

Cinsiyet (kadın), n (%)

% 56,9

Beden kitle indeksi (kg/m²) (mean)

27,2 ± 3,2

Hipertansiyon tanısı n (%)

% 64

Diyabetes Mellitus tanısı n (%)

% 9,8

Tanı anı 24 saat idrar proteini (mg/gün) (mean)

5289 ± 5467

Tanı anı glomeruler filtrasyon hızı
(ml/dk/1,73 m²) (mean)

70,5 ± 27,5

İmmunsupresi tedavi alma durumu (%)

%62,7 tedavi alıyor

Başvuru semptomu (%)

%37,4 ödem, % 15,7 hipertansiyon

Tablo-2: Hastaların güncel laboratuvar değerleri
2,7 ± 3,3

Glomeruler filtrasyon değeri
(ml/dk/1,73 m²) (mean)

63,1 ± 36,3

24 saatlik idrar proteini (mg/gün) (mean)

2847 ± 3361

Total kolasterol (mg(dl) (mean)

224,5 ± 79

LDL kolesterol (mg/dl) (mean)

145 ± 64

Trigliserid (mg/dl) (mean)

181,3 ± 112,9

Son dönem böbrek yetmezliği (%)

% 23,5
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Kreatin değeri (mean) (mg/dl)

Tablo-3:Hastaların intrauterin ortam ve maternal özellikleri
Anne doğum yaşı (mean)

24,9 ± 8,3

Anne doğum BMI (mean )

30,2 ± 5,8

Annede DM (%)

% 19,4

Annede HT (%)

% 31,4

Annede preeklampsi (%)

% 5,9

Annede gestasyonal DM (%)

% 6,2

Hasta doğum haftası (mean)

37,3 ± 1,8

Hasta doğum kilosu (mean) (kg)

3,0 ± 0,35

Hastada IUGG varlığı (%)

% 15,7

Tablo-4: FSGS kliniği ve prognozunda etkili olabilecek maternal ve intrauterin faktörlerin korelasyon analizi
Annede PE varlığı

Anne DM

Anne BMI

Hasta doğum haftası

Hastada HT

r: 0,367
p:0,010

r: -0,010
p:0,948

r: -0,077
p:0,599

r:0,113
p:0,438

Tanı GFR

r: 0,198
p:0,240

r: -0,352
p:0,033

r: -0,420
p:0,010

r:-0,193
p:0,253

İmmunsupresif tedavi

r:0,134
p:0,387

r:-0,163
p:0,291

r:-0,131
p:0,397

r: -0,417
p: 0,005

Güncel kreatinin

r:-0,284
p:0,053

r:0,256
p:0,083

r: 0,315
p: 0,031

r:0,170
p:0,253

Güncel GFR

r:0,175
p:0,239

r:-0,220
p:0,138

r: -0,395
p: 0,06

r:-0,164
p:0,271

Güncel 24 saat idrar proteini

r:-0,230
p:0,149

r:0,104
p:0,517

r:0,183
p:0,252

r: -0,041
p:0,800

Güncel total kolesterol

r:-0,291
p:0,053

r:0,039
p:0,800

r:-0,071
p:0,642

r:-0,266
p:0,078

Tedavi yanıtı

r:0,227
p:0,153

r:-0,254
p:0,109

r: -0,422
p:0,006

r:-0,208
p:0,192

SDBY

r:0,050
p:0,737

r:0,130
p:0,379

r: 0,331
p:0,022

r:0,101
p:0,494

*** r: korelasyon katsayısı, HT: Hipertansiyon, PE: Preeklampsi, DM: Diyabetes mellitus, BMI: Beden Kitle İndeksi, GFR:Glomeruler filtrasyon hızı, SDBY: Son dönem
böbrek yetmezliği
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SS-31 Poliklinik Takipli Kronik Böbrek Hastalarının Hastalıkları ile İlgili Farkındalıklarının ve Bilgilendirilmelerinin Değerlendirilmesi
Ayşegül Oruç1, Bahar Dakiki2, Mehmet Fethullah Aydın1, Mehmet Sezen1, Abdülmecit Yıldız1, Alparslan Ersoy1, Mahmut Yavuz1, Mustafa Güllülü1,
Kamil Dilek1
1
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Amaç: Altta yata nedene ve ek hastalıklara göre değişkenlik göstermekle birlikte, kronik böbrek (KB) hastalığı ilerleyicidir. Hastanın eğitimi ve hastalık
farkındalığının progresyonu yavaşlattığı, renal replasman tedavisi seçimi ve hazırlığının doğru yapılmasını sağladığı, mortalite ve morbiditeyi azalttığı gösterilmiştir. Amacımız, polikliniğimize başvuran KB hastalarının hastalıkları hakkında farkındalıklarını ve bilgilerini sorgulamaktır.
Gereç-Yöntem: Nisan 2020 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı polikliniğine başvuran, glomerüler
filtrasyon hızı (GFH) 60 ml/dak altında olan 228 KB hastası (61.5 (19-89) yaş, %59.6 erkek) çalışmaya alınmıştır. Değerlendirme formu ile KB hastalığı ile
ilgili farkındalıkları ve bilgileri sorgulanmıştır.
Bulgular: Ortalama GFH 28 (10-60) ml/dak, takip süresi 36 (1-240) aydı. Tüm grupta %48.2 hasta KB hastalığı tanımını bildiğini, %66.2 hasta KB hastası
olduğunu ifade etti. Tüm grupta hekim tarafından bilgilendirme oranı %61.4, diyetisyen ile görüşme oranı %27.2 idi. Hastalar takip süresine göre iki gruba
ayrıldığında takip süresi 1 yıldan uzun süre olan hastalarda KB hastalığı tanımı bilgisi (%35.5 vs. %53, p: 0.018), hastalık farkındalığı (%48.4 vs. %72.9, p:
0.001), hekim tarafından bilgilendirme (%50 vs. %65.7, p: 0.031), diyetisyene başvuru (%19.3 vs. %31.3, p: 0.022) oranları anlamlı olarak daha yüksek
bulundu. Hastalar GFH değerine göre iki gruba ayrıldığında GFH 30 ml/dak altında olan hastalarda KB hastalığı tanımı bilgisi (%37.3 vs. %56.7, p: 0.004),
hastalık farkındalığı (%51.5 vs. %77.5, p< 0.001), hekim tarafından bilgilendirme (%45.5 vs. %73.6, p< 0.001), diyetisyene başvuru (%17.1 vs. %34.9, p:
0.003) oranları anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
Sonuç: Hastaların yarısından fazlasının KB hastalığı tanımını bilmediği, üçte bir oranında hastanın da KB hastası olduğunun farkında olmadığını tespit ettik.
KB hastalığı ile ilgili doktor bilgilendirmesi de düşük orandaydı. Takip süresi uzadıkça ve GFH değeri azaldıkça hastaların farkındalıklarının arttığı görüldü.
En çarpıcı sonuçlardan biri ise KB hastalığı tedavisinde önemli yeri olan diyet düzenlenmesi için diyetisyen görüşme oranın düşük olmasıydı.
Sonuç olarak, düzenli Nefroloji takibinde olan hastalarda hastalık farkındalığının ve bilgi düzeyinin arttırılması ile birlikte diyet poliklinikleri ile işbirliği yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla diyaliz öncesi hasta eğitim programları düzenlenmeli ve eğitim yazılı dokümanlar ile destelenmelidir.
Anahtar Kelimeler: diyet, farkındalık, hasta bilgilendirme, kronik böbrek hastalığı
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SS-32 Membranöz Lupus Nefritinde Ekzostosin 1/2 Pozitif Ve Negatif Hastalarda Renal Prognostik Belirteçler Farklı mıdır?: Türkiye’de Tek
Merkez Deneyimi
Zeynep Ebru Eser1, Kenan Turgutalp1, Yasemin Yuyucu Karabulut2, Esra Akçalı1, Emre Çağatay Köse2, Ebru Ballı3, Simge Bardak4, Serap Demir1,
Ahmet Alper Kıykım1
1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Mersin
2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi, PatolojiAD, Mersin
3
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Mersin
4
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Amaç: Membranöz nefropati (MN)’de ortaya çıkan antikorların neredeyse hepsi primer MN’de görür. Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi sekonder
MN’de hastalık aktivasyonu ilişkili olabilecek antikor sayıları sınırlıdır. Aynı zamanda SLE’ye bağlı MN’de (MLN) renal progresyonu gösteren marker eksikliği
söz konusudur. Ekzositosin 1/Ekzositosin2 (EXT1/EXT2), MLN’de tespit edilen yeni bir antikor olup bu marker hakkında yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.
EXT1/EXT2 pozitif ve negatif hastalarda renal prognostik belirteçlerin farklılığını ve ilişkisini gösteren çalışma günümüzde henüz yapılmamıştır.
Bu çalışmanın amacı, sınıf 5 MLN’li hastalarında EXT1/EXT2 pozitif ve negatif hastalarda renal prognostik belirteçlerin farklı olup olmadığının ve bu belirteçlerle ilişkisinin belirlenmesidir.
Gereç-Yöntem: Tek merkezli, retrospektif, gözlemsel yapılan bu çalışmada 18 yaş ve üzeri sınıf 5 MLN hastaları çalışmaya alındı. Hastalar 18 ay boyunca retrospektif olarak takip edildi. Çalışmanın sonlanım noktası tam remisyon, kısmi remisyon, renal replasman tedavisi (RRT) ihtiyacı ve exitus olarak
belirlendi. Grup 1: EXT1/EXT2 pozitif, grup 2: EXT1/EXT2 negatif hastalar. EXT1/EXT2 pozitif ve negatif hastalarda ışık ve elektron mikroskobi bulguları,
laboratuar parametreleri değerlendirildi. Grup 1 ve grup 2 hastaların 18 ay sonunda tam remisyon veya kısmı remisyona, RRT ihtiyacı veya exitus olup
olmadıkları değerlendirildi. Bulgular: Grup 1: n=11, grup 2: n=7 hasta. Grupların temel demografik, biyokimyasal, histopatolojik ve prognostik farklılıkları
Tablo 1’de gösterildi. EXT1/2 negatif hastaların, pozitif hastalara göre daha fazla sayıda sklerotik glomerül, intersistisyel fibrozis ve daha yüksek miktarda
proteinüri mevcuttu (p<0.05). EXT1/EXT2 negatif hastaların, pozitif hastalara göre C3 ve C4 düzeyleri anlamlı derecede daha fazla düşüktü (p<0.05). EXT1/
EXT2 negatif hastaların pozitiflere göre 18 ay içinde RRT veya exitus oranı daha yüksekti (p<0.05). Buna karşılık EXT1/EXT2 pozitif hastaların 18 ay içinde
tam yada parsiyel remisyona girme oranı negatif hastalara daha yüksekti (p<0.05).
Steroid dışında immünsüpresif ilaç kullanımı ve glomerüloskleroz remisyona etkisi istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.04 ve p=0.011).
SonuçEXT1/2 negatif sınıf 5 LMN hastalarda, pozitif hastalara göre daha fazla sayıda kötü renal prognostik göstergeler mevcuttur. EXT1/EXT2 negatif
hastalarda pozitif hastalara göre RRT veya exitus oranı daha fazladır. Fakat daha fazla sayıda randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Membranöz lupus nefriti, ekzostosin 1, ekzostosin 2, prognoz
Tablo 1. Grupların temel demografik, biyokimyasal, histopatolojik ve prognostik farklılıkları
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SS-33 Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında monosit ve lenfositlerdeki Vitamin D reseptör düzeyi ile inflamasyon belirteçleri
Feyza Bora1, Onur Yazdan Balçık2
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı
Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH), böbrek parankiminde sentezlenen bazı hormonların eksikliği ile karakterize multisistemik, inflamatuar bir hastalıktır.
D vitamininin immün sistem üzerindeki pleotropik etkileri; monositlerde 1,25(OH)2D’nin sentezini arttırarak ve proinflamatuvar sitokin üretimini inhibe
ederek gösterdiği öne sürülmüştür. Bu çalışmada, evre 3-5 KBH hastalarında vitamin D replasmanının CD3 +, CD4 +, CD8 + ve CD14 + hematopoietik hücre
alt gruplarındaki vitamin D reseptör (VDR) yüzdesi ile inflamatuar belirteçlerle ilişkisini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Prospektif tek merkezli olan çalışmamıza evre 3-5 KBH’sı olan; eGFH<= 60 ml/dk/1,73 m2 olan 81 hasta katıldı. Serum kreatinin, eGFH, intakt parathormon (iPTH), 25 OH vitamin D düzeyleri, CRP, nötrofil, lenfosit değerleri ve CD3 +, CD4 +, CD8 +, CD14 + hematopoietik hücre alt gruplarındaki
VDR yüzdeleri hesaplandı. Hastalar, 25 OH vitamin D düzeylerine göre Vitamin D eksikliği tanısıyla (<20 ve >=20 ng/dl) 2 gruba, KBH evrelerine göre (evre
3,4 ve 5) 3 gruba, D vitamini kullanımı durumuna göre (kullanmıyor, kalsitriol veya 25 OH vitamin D) 3 gruba ayrıldı.
Bulgular: 25 OH vitamin D düzeylerine göre Vitamin D eksikliği tanısıyla (<20 ve >=20 ng/dl) 2 gruba ayrılan hastalarda iki grup arasında aktif D vitamini
kullanımı, kreatinin, eGFH ve PTH düzeyleri arasında istatistiksel anlamda fark tespit edildi (p<0,05). İnflamasyon belirteçlerinden CRP ve nötrofil/lenfosit
oranı arasında istatistiksel fark tespit edilmedi (p>0,05). Hastaları KBH evrelerine göre gruplandırdığımızda (evre 3-5) sadece PTH düzeylerinde istatistiksel fark tespit edildi (p<0,05). Bu fark evre 3-5 ve evre 3-4 arasında idi. Hastaları D vitamini kullanımı durumuna göre 3 gruba ayırdığımızda kreatinin,
eGFH, iPTH ve 25 OH vitamin D düzeyleri arasında istatistiksel fark tespit edildi (p<0,05). 25 OH vitamin D kullanan hastaların, 25 OH vitamin D düzeyleri
istatistiksel olarak daha yüksekti. Gruplar arasında VDR yüzdeleri arasında bir fark tespit edilmedi (p>0,05). Lenfosit düzeyleri ve eGFH değerleri arasında
istatistiksel bir korelasyon vardı (r:0,28, p:0,011). Lenfosit düzeyleri ve CD8 + hücrelerin VDR yüzdesi değerleri arasında istatistiksel bir korelasyon vardı
(r:0,224, p:0,046).
Sonuç: KBH evresi ilerledikçe sistemik inflamasyonun arttığı buna bağlı VDR yüzdelerinde değişme beklenildiği ancak replasman tedavileri ile VDR yüzdelerinin tüm evrelerde benzer oranlarda tutulabildiği, replasman tedavilerinin bu duruma olumlu bir katkısı olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, Kronik Böbrek Hastalığı, Vitamin D, Vitamin D Reseptör Düzeyi
Vitamin D kullanım durumuna göre sonuçlar
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Kullanmayan
(n:46)

Calsitiriol
(n:28)

25 OH vitamin D (n:7)

P

Yaş (yıl)

62,2±10,6

58±9,1

54,7±12,3

AD

Kreatinin (mg/dl)

1,7(1,3-2,4)a

3,3(1,8-4,3)b

1,5(1,1-1,8) a,c

0,000

Glomeruler filtrasyon hızı (ml/dk/1,73 m2)

38(25,5-48) a

17(11,5-34) b

49(36-56) a,c

0,000

iPTH (pg/ml)

91,3(61,3-133,7)a

123,7(97,2-19) b

52,5(36,9-92,9) a,b

0,02

25 OH vitamin D (ng/ml)

17,9(10,4-34,9) a,b

12,4(8,6-19,4)a

33,9(28,3-72) b

0,006

Crp

0,42(0,21-0,75)

0,25(0,04-0,8)

0,29(0,08-0,56)

AD

Nötrofil

4810(3880-6155)

5135(4397-6117)

4920(3810-5380)

AD

Lenfosit

2210(1445-2635)

1870(1520-2215)

1740(1360-2370)

AD

Nötrofil/Lenfosit Oranı

2,77(1,63-3,64)

2,7(2,32-3,57)

2,4(1,95-3,36)

AD

CD 3+ hücrelerde VDR yüzdesi

96,8(92,9-98,3)

97,6(96,1-98,6)

98,3(96,7-98,7)

AD

CD 4+hücrelerde VDR yüzdesi

97,4(94,6-98,5)

98,1(96,4-98,8)

98,7(96,1-99,2)

AD

CD 8+hücrelerde VDR yüzdesi

72,6(59,4-82,4)

79,4(66,1-84,9)

82,9(70-92,9)

AD

CD 14+hücrelerde VDR yüzdesi

58,4(42,8-75,8)

67,8(50,3-82,4)

51(40,3-97,4)

AD
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PS-01 Kronik idiopatik ürtiker hastasında gelişen akut interstisyel nefrit
Kübra Kaynar1, Nejla Küçük2, Sevdegül Mungan3, Beyhan Güvercin1, Şükrü Ulusoy1
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: Akut böbrek hasarı nedenlerinden biri olan akut interstisyel nefrit (AİN), sıklıkla ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak gelişmektedir. Kronik
idiopatik ürtiker (KİÜ), tetikleyici bir dış uyaran (gıda, ilaç, stres gibi) olmaksızın intrinsik immünolojik anormallik sonucu oluşan kaşıntı ve anjiyoödeme
neden olan bir hastalıktır. İnsan rekombinant monoklonal anti-immünglobülin (Ig) E antikoru olan omalizumab, histamin tip 1 (H1) ve lökotrien reseptör
antagonistlerinin yanıtsız olduğu KİÜ hastalarına önerilmektedir.
Vaka Takdimi: Elli üç yaşında kadın hasta, iki hafta önce başlayan bulantı nedeniyle başvurdu. Tıbbi öyküsünden diyabetes mellitus (8 yıldır), histerektomi
(6 ay önce) ve KİÜ (1 yıldır) olduğu öğrenildi. Hastanın diklofenak, deksketoprofen, gliklazid, metformin, bilastin ve omalizumab tedavilerini aldığı, fizik muayenesinin normal olduğu ve biyokimyasal testlerinde mikroalbüminüri (98 mg/gün), proteinüri (1.3 g/gün), beta-2 mikroglobülinüri (21300 μg/L, normal
değeri <300 μg/L), HbA1c (7.9%) ve serum kreatinin düzeylerinde (1.64 mg/dL) artış olduğu saptandı. Oto-antikor (ANA, anti dsDNA, ANCA, anti-Ro/SSA,
anti-La/SSB) testleri negatif bulunan ve sekiz günlük takipte serum kreatinin düzeyi 2.2 mg/dL’ye yükselen hastaya yapılan renal biyopsi ile glomerüler
kapillerlerde difüz bazal membran kalınlaşması, interstisyel alanın %60’ını tutan ciddi derecede lenfosit infiltrasyonu ve %30’unu tutan interstisyel fibrozis
saptandı. İF boyamada birikim bulunmadı. Erken evre diyabetik nefropati ve kronik bulgular ile AİN tanısı konuldu. Oral metilprednizolon 1 mg/kg/gün
dozunda başlandı ve 1 ay sonunda yavaşça azaltılarak 5 mg/gün olarak tedaviye 3 ay daha devam edildi. Dört ay sonra kreatinin düzeyi 0.82 mg/dL olan
hastaya gereksiz hiçbir ilacı almaması önerildi.
Tartışma: Pratik olarak her ilacın AİN’e (1 hafta- 9 ay içinde) yol açabilecek potansiyeli olsa da ve her ne kadar NSAİİ kaynaklı AİN vakalarında steroid
tedavisine renal yanıt beklenmese de hastamızın aldığı ilaçlar arasında bilinen AİN nedeni olabilecek sadece diklofenak bulunmuştur. Omalizumab, eozinofil
düzeylerini ve fonksiyonlarını azaltan bir ilaç olsa da ve hastamıza 5 aydır uygulansa da AİN gelişimini engelleyememiştir. KİÜ hastalığında tutulan ana
organ cilt olup renal tutulum şu ana dek sadece KİÜ ile beraber gelişebilen sistemik lupus eritematozus ya da Sjögren hastalığı varlığında gözlenmektedir.
Hastamızda bu hastalıklar ile ilişkili biyokimyasal ve patolojik veriler bulunmamış olup steroid ile renal yanıt da alınmıştır. Bu vaka ile bildiğimiz kadarıyla ilk
defa KİÜ hastasında AİN gelişimini rapor etmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, interstisyel nefrit, omalizumab
Figür 1. Renal biyopside difüz glomerüler bazal membran kalınlaşması ve interstisyel eozinofilik infiltrasyon, H.E. ×400.

Figür 2. Renal biyopside interstisyel alanın %60’ını tutan ciddi derecede lenfosit infiltrasyonu ve %30’unu tutan interstisyel fibrozis,H.E. ×100.

54

POSTER BİLDİRİLER

PS-02 Uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) salınımı sendromu nedeni: pantoprazol
Kübra Kaynar1, Beyhan Güvercin1, Zehra Keskin2, Şükrü Ulusoy1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
Giriş: Uygunsuz ADH salınım sendromu (UADHS) kaynaklı hiponatremi, hastanede yatan ve hiponatremi gelişen hastaların %13.7-17.4’ünde saptanmaktadır. UADHS tanısı konulduktan sonra bu sendroma yol açan olası nedenlerin (merkezi sinir sistemi hastalıkları, maligniteler, enfeksiyonlar, hormon
yetersizlikleri ve ilaçlar) araştırılması önerilmektedir. Burada, pantaprozolun neden olduğu UADHS’a bağlı hiponatremi gelişen bir vaka sunulmuştur.
Olgu: Hipertansiyon (25 yıldır) ve Parkinson hastalığı (2 yıldır) tanıları nedeniyle diltiazem, doksazosin, losartan, pantoprazol, ve simetikon tedavileri uygulanan hastada, obesite (BKİ, 31.6 kg/m2), bradikinezi, tesbih yuvarlama tipinde tremor, sağ elde tutukluk, hipertansiyon (180/90 mmHg), ve hipertansif
retinopati evre 2 saptandı. Biyokimyasal test sonuçlarında serum kreatinin düzeyi, 0.74 mg/dL; serum sodyum (Na) düzeyi, 120 mEq/L; spot idrar Na
düzeyi, 59.7 mEq/L; serum osmolaritesi, 248 mosm/kg (normal, 280 -295 mosm/kg); idrar osmolaritesi, 377.52 mosm/kg; plazma antidiüretik hormon
(ADH) düzeyi, 2.15 pmol/L (normal, 0.9 -4.5 pmol/L); serum kortizol düzeyi, 14.69 μg/dL (normal, 6.7 -22.6 μg/dL); TSH, 2.65 mIU/L (normal, 0.27 -4.2
mIU/L); serbest T4, 1.06 ng/dL (normal, 0.93 -1.7 ng/dL) olarak bulundu. Övolemik hiponatremi, düşük serum osmolaritesi (<275 mOsm/kg), normal
kortizol ve tiroid hormon düzeyi, uygunsuz yüksek idrar osmolaritesi (>100 mOsm/kg), ve buna rağmen ölçülebilen plazma ADH düzeyi ve normal böbrek
fonksiyon testleri nedeniyle UADHS tanısı konuldu. Sıvı kısıtlaması ile yanıt alınamayan hastanın toraks ve batın bilgisayarlı tomografisinde ve serebral
magnetik rezonans görüntülemesinde normal bulgular rapor edildi. Normal gastroskopik bulgulara rağmen pantoprazol tedavisi verildiği ve 3 yıldır serum
Na düzeylerinin düşük olduğu (127 -132 mEq/L) öğrenilen hastanın pantoprazol tedavisi kesildikten 9 gün sonra serum Na düzeyi 126 mEq/L’dan 133
mEq/L’ye yükseldi. 6 ay sonra kontrol serum Na düzeyi 136 mEq/L bulundu.
Tartışma: Hiponatremi özellikle yaşlılarda maladaptasyon kaynaklı organ fonksiyon bozukluğuna neden olarak önemli ve kötü klinik sonuçlara yol açmaktadır. Kronik ve semptomatik hiponatremisi olan ileri yaştaki hastamızda uygunsuz pantoprazol kullanımına bağlı UADHS tanısı konuldu. Proton pompa inhibitörlerinin UADHS’una yol açtığı bilinmektedir. Vakamızda 3 yıldır indikasyon olmadan pantoprazol kullanımı ve klinik takiplerinde gelişmiş hiponatreminin
önemsenmemesi olup bu vaka ile UADHS olan hastalarda geniş tıbbi öykünün alınmasının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kronik hiponatremi, pantoprazol, uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu
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PS-03 Ankilozan spondilit hastasında pauci-immün nekrotizan glomerulonefrit varlığı
Beyhan Güvercin1, Kübra Kaynar1, Bilge Hasibe Gür2, Sevdegül Mungan3, Emre Selim2, Muammer Cansız1, Şükrü Ulusoy1
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2
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Giriş: Ankilozan spondilit (AS), genetik yatkınlık ve epigenetik risklerin sonucu olarak gelişen otoimmün bir hastalıktır. Hastalar genellikle 30-40 yaş arası
tanı almaktadır. AS hastalarında saptanan renal hastalıklar, membranöz glomerulopati, immünglobülin A nefropatisi, ve renal amiloidoz olarak rapor edilmiştir. Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA)-negatif pauci-immün nekrotizan glomerulonefritin (PING) AS ile birlikteliği bilinmemektedir.
Olgu: Sakroileit evre 2 (figür 1) ve 1 yıldır geceleri uyandıran inflamatuvar tipte olan alt bel ağrısı kriterleri ile AS tanısı konulmuş 39 yaşında erkek hastanın
başka hastanede 1 yıldır sulfasalazin 2*1 g/gün ve asemetazin 120 mg/gün, 2 aydır da metotreksat 15 mg/hafta, metilprednizolon 32 mg/gün ve kolçisin
0.5 mg/gün tedavilerini aldığı öğrenildi. Hasta, parmaklarının şişliği ile ağrısının (daktilit) ve kalçadaki ağrısının bu tedaviler ile düzelmemesi, sol alt bacağında biyopsisi lökositoklastik vaskülit olarak raporlanan lezyon gelişmesi, serum kreatinin düzeyinin 0.77 mg/dL’den 4.0 mg/dL’ye yükselmesi ve nefrotik
proteinüri (3.9 g/gün) gelişmesi nedeniyle kliniğimize başvurdu. Serum kompleman 3 (C3) ve 4 (C4) düzeyleri normal (0.94 g/L; normal aralık, 0.9-1.8; ve
0.2 g/L; normal aralık, 0.1-0.4, sırasıyla), antinüklear antikor, anti-dsDNA, ANCA, anti-SS-A, anti-Smith (anti-Sm), anti-histon, ve anti-nükleozom antikorları
negatif olan hastaya yapılan renal biyopside PING saptandı. Glomerüllerin %8’inde hücresel kresent, %26’sında fibrinoid nekroz, interstisyumun %80’inde
fibrozis, ve ödem, ve orta çaplı damarlarda subintimal fibrozis (Figure 2) rapor edildi. Hastaya öncelikle pulse intravenöz (i.v.) metilprednizolon 12.5 mg/
kg/gün/3 gün verildi. Diğer tedavileri kesildi. Oligüri, üremik semptomlar, hipervolemi, ve hemoptizi gelişmesi üzerine hemodiyaliz ve plazma değişim (albumin ile) başlandı. Günlük oral metilprednison 1 mg/kg/gün ve üç doz i.v. siklofosfamid 0.5 g/m2 her 2 haftada bir uygulandı. Ancak, pulmoner kanama
4 hafta sonra nüksetmesi üzerine ritüksimab (i.v. 375 mg/m2) dört defa haftalık olarak verildi. Üç hafta sonra renal fonksiyonları iyileşen hastada diyaliz
ihtiyacı ortadan kalktı. Serum kreatinin düzeyi 1.7 mg/dL, serum albumin düzeyi 3.6 g/dL, ve proteinüri 1 g/gün olmasıyla azatioprin, metilprednizolon,
spironolakton, nifedipin, nebivolol, furosemid, pantoprazol, ve kalsitriol + kalsiyum karbonat reçete edilerek taburcu edildi.
Tartışma: PING vakalarının % 10’unda ANCA negatif olmaktadır. Bizim vakamız gibi ANCA negatif PING gelişiminde daha fazla renal hasar olduğu saptansa
da nötrofillerin aktivasyon mekanizması net değildir. Bu vaka ile hem ANCA negatif PING varlığı hem de AS ile birlikteliği sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Glomerulonefrit, spondiloartropati, vaskülit
Figür 1- Anterior-posterior oblik grafi ile sakroiliak eklemde ankiloz, yalancı genişleme, ve sağ sakroiliak eklemde subkondral skleroz (evre 3 sakroileit) ve sol sakroiliak
eklemde subkondral skleroz ve yalancı genişleme (evre 2 sakroileit).

Figür 2- Difüz tübülointerstisyel inflamasyon ve yaygın nekroz gösteren ışık mikroskopisi ile renal biyopsi değerlendirilmesi (hematoksilen-eosin boyası, ×200).
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Figür 1- Renal biyopside difüz bazal membran kalınlaşması, mezengial matriks genişlemesi, mezengial hücrelerde proliferasyon, interstisyel proliferasyon (PAS ×400).
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PS-04 Membranöz glomerulopati ile klinik veren kronik miyeloid lösemi vakası
Özge Aydın1, Kübra Kaynar2, Beyhan Güvercin2, Sevdegül Mungan3, Şükrü Ulusoy2
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Giriş: Kronik miyeloid lösemi (KML) miyeloproliferatif neoplazilerden (MPN) biri olup Philadelphia kromozomu translokasyonu ya da JAK2 mutasyonu
sonucu gelişmektedir. MPN olan hastalarda yapılan böbrek biyopsilerinde immünglobulin A nefropatisi, fokal segmental glomeruloskleroz, trombotik mikroanjiyopati ve membranöz glomerulopati (MG) bulunmuştur. Kronik faz KML hastalarında böbrek hastalığı prevalansı % 8.3 olarak rapor edilmiştir. Ancak
paraneoplastik renal tutulum olarak MG varlığı bildiğimiz kadarıyla literatürde 2 vakada sunulmuştur. Burada, nefrotik sendrom ve lökositoz ile başvuran ve
MG ve KML-akselere faz tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.
Olgu: 33 yaşında erkek hasta ödem, yorgunluk ve bulantı ile başvurdu. Kronik inaktif hepatit B enfeksiyon öyküsü olan hastanın fizik muayenesinde splenomegali saptandı. Biyokimyasal testlerinde lökositoz (341000/μL), hafif anemi (hemoglobin, 12.7 g/dL), trombositoz (720000/μL), hipoalbuminemi (2.0
g/dL), tahmini glomeruler filtrasyon hızında hafif derecede azalma (89 mL/min/1.73m2), masif proteinüri (21 g/gün), albuminüri (13.4 g/gün) bulundu.
Kemik iliği incelemesinde hipersellülarite, miyeloid seride hiperplazi, eritroid ve lenfoid hücrelerde supresyon ve dismegakaryopoez bulundu. Kemik iliği
hücrelerinde polimeraz zincir reaksiyon testi ile BCR-ABL füzyon (M-BCR) transkript (40%) gözlendi. Philadelphia (Ph)+ KML akselere faz tanısı konulan
hastada anti-fosfolipaz A2 reseptör (PLA2R) antikorları saptanmadı. Renal biyopside difüz bazal membran kalınlaşması (Figür 1), mezengial matriks genişlemesi, mezengial hücrelerde proliferasyon, interstisyel proliferasyon (%15-20), IgG birikimi (+1-2) (Figür 2), ve C4d birikimi görüldü. Imatinib, tenofovir
alafenamid ve metilprednizolon başlanan hastaya, BCR-ABL1 transkript düzeylerinin hedeflerin üzerinde olması nedeniyle imatinib sonrası sırayla dasatinib
ve bosutinib verildi. Kısmı moleküler yanıtın alındığı (%1.64) son kontrolde proteinüri 10 g/gün olarak saptandı.
Tartışma: Renal biyopsi ile konulan MG tanısının, hematolojik malignite varlığı, anti-PLA2R antikoru yokluğu ve proteinürinin KML tedavisine alınan
moleküler yanıtla uyumlu derecede değişmesi bulgularına dayanarak sekonder MG olduğu düşünülmüştür. KML hastalarında MG geliştiği bilinse de bu
vakaların çoğu kök hücre nakli sonrası görülmüştür (13 toplam vakanın 10 tanesi). Graft versus host hastalığı (GVHD) ilişkili immün kompleks birikiminin
bu duruma neden olduğu düşünülmektedir. Literatürde, önceki yıllarda KML tedavisinde kullanılan interferon ilişkili MG vakası ve KML tanısından 9 ay ve
4 yıl sonra gelişen iki MG vakası bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla hastamız KML ilişkili paraneoplastik MG gelişen üçüncü ve eş zamanlı olarak KML ve
MG gelişimi gözlenen ilk vakadır.
Anahtar Kelimeler: Kronik miyeloid lösemi, lökositoz, membranöz glomerulonefrit
Figür 2- Granular IgG depolanması (immün mikroscopi ile ×400).

Figür 3

Proteinüri ve serum kreatinin değerlerinin moleküler yanıt ile ilişkisi
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PS-05 Multipl Myelom Tanılı Hastada Uygunsuz ADH Senromuna Bağlı Gelişen Hiponatremi: Olgu Sunumu
İbrahim Halil Açar
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI
Giriş: Multipl myelom, olgunlaşmamış atipik monoklonal plazma hücrelerinin kemik iliğinde çoğaldığı, genellikle monoklonal paraprotein üretimiyle karakterize kemik ve böbrek gibi organlarda tutulumun olduğu B lenfosit kökenli bir hastalıktır. Biz burada refrakter multipl myelom nedeniyle daratumumab alan
bir hastada uygunsuz ADH sendromuna bağlı gelişen bir hiponatremi olgusunu bildiriyoruz.
Olgu: Diabetes mellitus ve lambda (λ) tip multipl myelom dışında bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 60 yaşında bir kadın hasta refrakter multipl myelom
nedeniyle daratumumab-lenalidomid-deksametazon(DRD) başlandı. Daratumumab başlandıktan 17 hafta sonra halsizlik, uykuya meyil ve huzursuzluk
şikayetleri olan hastanın kontrollerinde bakılan serum sodyum düzeyi 122 mmol/L olarak tespit edildi. Son üç ay içerisinde daratumumab dışında hiponatremi yapabilecek ilaç kulanımı öyküsü yoktu. Hasta klinik olarak övolemikti. Hipotiroidi için bakılan TSH düzeyi 2mIU/ L(normal) idi. Hastanın kreatinin
düzeyi 0.8 mg/dL, ürik asit düzeyi 3 mg/dL ve adrenal yetmezlik için bakılan kortizol ve ACTH düzeyleri normaldi. Uygunsuz ADH sendromu açısından
bakılan serum osmolalite 170 mosm/kg, idrar osmolalite 210 mosm/kg ve idrar sodyum düzeyi 90 mmol/L idi. Klinik olarak övolemik olan, hipoürisemi
görülen, normal adrenal, tiroid, ve böbrek fonksiyonu olan idrar sodyum düzeyi yüksek olan hastada uygunsuz ADH sendromu düşünüldü. Uygunsuz ADH
sendromu için yapılan tetkiklerinde multipl miyeloma bağlı leptomeninks tutulumu tespit edildi. Bunun üzerine haftada 2 gün intratekal tedavi için kombine
deksametazon, metotreksat ve sitarabin başlandı. Tedaviden 4 hafta sonra bakılan kontrol görüntüleme ve beyin omurulik sıvısı analizlerinde santral sinir
sistemi tutulumu bulgusu yoktu. Hastanın serum sodyum düzeyi normal düzeye yükseldi(137 mmol/L). Daratumumab altında progresyon olmadan tedavisine devam edilen hastada ateş ve nefes darlığı gelişmesi üzerine COVID-19 tanısı konuldu. Solunum arresti nedeniyle entübe edilen ve mekanik ventilatör
desteği verilen hasta septik şok ve ARDS nedeni ile kaybedildi.
Sonuç: Multipl myelomda paraproteinemi nedenli psödohipoanatremi, diüretik kullanımı ve siklofosfamide bağlı uygunsuz adh sendromuna bağlı hiponatremi nispeten sık görülür. Klinik olarak övolemik ve idrar sodyumu yüksek hastalarda uygunsuz ADH sendromu araştırılmalıdır. Multipl myelomda santral
sinir sistemi tutulumuna bağlı uygunsuz ADH sendromu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, hiponatremi, Uygunsuz ADH
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PS-06 Trombotik mikroanjiyopatide yeni bir etiyoloji: COVID-19 enfeksiyonu
Kübra Kaynar1, Beyhan Güvercin1, Gülcan Varol2, Nilay Turan2, Alirıza Pektaş2, Şükrü Ulusoy1
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Giriş: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA), trombositopeni ve akut böbrek hastalığı (ABH) varlığında trombotik mikroanjiyopati (TMA) düşünülmektedir. TMA teşhis edildiğinde hemolitik üremik sendrom, trombotik trombositopenik purpura (TTP), kanser, sepsis, ilaçlar, gebelik, otoimmün hastalıklar ve
transplantasyon gibi nedenlerin araştırılması önerilir. Bunlara ilaveten, yakın zamanda ortaya çıkan şiddetli akut solunum sendromu koronavirus 2 (SARSCoV-2)’nin yol açtığı koagülopati de TTP yapan nedenler arasında yer almıştır.
Olgu: Bu vaka ile, PCR ile teşhis edilmiş COVID-19 enfeksiyonundan 4 hafta sonra MAHA, trombositopeni ve proteinürik evre 3 ABH gelişen 47-yaşında
erkek hasta sunulmuştur. Tıbbi öyküsünden, 10 yıl önce enfeksiyon ve 2 ay önce de NSAİİ ile tetiklenmiş 2 trombositopeni atağı olduğu öğrenilen hasta,
bulantı ve kusma ile acil servise başvurdu. Yaygın peteşiyel döküntü ve arteryal hipertansiyon (150/110 mmHg) olan hastada trombositopeni ve ABH saptandı. Periferik yaymasında MAHA görülen hastanın hemoglobin düzeyi 3 gün içinde 14 g/dL’den 10.5 g/dL’ye düştü. Normosellüler kemik iliği incelemesi
saptanan hastanın retikülosit sayısı %1, haptoglobin düzeyi 42 mg/dL (normal, 14-258), indirekt bilirubin düzeyi 2.49 mg/dL, serum laktat dehidrogenaz
düzeyi 1073 U/L, INR 0.96, fibrinojen düzeyi 336 mg/dL bulundu. PLASMIC skorunun 6 puan olması nedeniyle istenen plazma ADAMTS13 aktivitesi ve
ADAMTS13 inhibitörü sonuçları sırasıyla % 0.31 (şiddetli eksiklik, <10%), 14.66 U/mL (sınırda, 12-15) olarak raporlandı. Genetik analizlerde mutasyon
saptanmadı. Edinsel-TTP tanısı konulan hastanın, yatış sırasında verilen metilprednizolon (1 mg/kg/gün), amlodipin (5 mg/gün) ve parenteral sıvı tedavileri
ile serum kreatinin düzeyi 3.13 mg/dL’den 1.2 mg/dL’ye ve trombosit sayısı da 12000/μL’den 285000/μL’ye düzeldi.
Tartışma: İnsidansı 3 hasta/1000000 kişi/yıl olarak bilinen TTP, trombopatiye neden olan nadir bir hastalıktır. Literatürde, COVID-19 enfeksiyonu ile gelişen
toplam 12 TTP vakasının eş zamanlı olarak klinik verdikleri bildirilmiştir. Bu vakaların tedavisinde plazma değişim, IVIG, kortikosteroid, rituksimab, taze
donmuş plazma, ve caplacizumab uygulanmış olup TTP tedavisinde altın standart plazma değişimidir. Vakamızda, başvuru sırasında şiddetli trombositopeni ve yaygın peteşiler nedeniyle ADAMTS13 test sonuçları henüz çıkmadan immün trombositopeni ön tanısıyla başlanan metilprednizolon ile tam yanıt
alındığı için plazma değişim yapılmamıştır. Hastamız, bildiğimiz kadarıyla, literatürde sunulmuş COVID-19 enfeksiyonunun tetiklediği onüçüncü, ülkemizden bildirilen ilk TTP vakası olup iki hastalık arasında bir aylık sessiz dönemin olduğu ve sadece kortikosteroid ile tam yanıtın alındığı ilk vakadır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 enfeksiyonu, trombotik trombositopenik purpura, akut böbrek hasarı

Glomerül filtrasyon hızı, trombosit ve serum lakatat dehidrogenaz değerlerinin seyri
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PS-07 Genç erişkinde multipl renal kistler her zaman polikistik böbrek hastalığı bulgusu olmayabilir
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Giriş: Böbrekteki kitlelerin en sık nedenlerinden olan basit renal kistler, yaş ilerledikçe sıklığı artmakta olup 15 ile 29 yaşları arasında görülmemektedir.
Görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen renal kistlerin varlığında, polikistik böbrek hastalığı (PKBH) renal abseler, kistik kanserler, nefronofitizis düşünülmelidir.
Bu vaka ile multipl renal kistleri olan, klinik ve genetik testlerle kraniyo-ektodermal displazi (KED) tip 2 (Sensenbrenner Sendromu) tanısı konulmuş 22
yaşında erkek hasta sunulmuştur.
Olgu: Erkek kardeşi ve kuzeninde böbrek hastalığı öyküsü olan ve kontrol amaçlı kliniğimize başvuran 21 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde kan
basıncı 140/100 mmHg, evre 2 hipertansif retinopati ve palpe edilebilen düzensiz kontörlü böbrekleri saptandı. Ağız içi muayenesinde maloklüzyon, tornavida şekilli dişler, anterior mandibular diastema, mikrodonti, erken diş eksfoliasyonu gözlendi. Saç kaybı, farklı yüz biçimi, tırmak deformiteleri, pektus
ekskavatum, telekantus, hipertelorizm, düşük kulaklar saptanmadı. Biyokimyasal test sonuçlarında, serum kreatinin düzeyi: 1.26 mg/dL, ürik asit: 7.8 g/dL,
albümin düzeyi: 4.7 g/dL, idrar albümin atılımı: 49 mg/gün, proteinüri: 104 mg/gün, kreatinin klirensi (24-saatlik idrar toplanarak): 51 mL/dakika, tahmini
glomerüler filtrasyon hızı (CKD–EPI-kre): 80 mL/dakika/1.73 m2 bulundu. Ultrasonografik ve tomografik incelemesinde bilateral multipl renal kistler (6-7
kist/böbrek) görüldü. Radyografik incelemede inferior mandibular retrognati, bilateral mandibular ve sol maksiller premolar bölgede hiperdonti, anterior
mandibular alveolar kemikte rezorpsiyon, pulpa anomalisi, dens invaginatus, thistle tube görüntüsü, pozitif metakarpal bulgu dördüncü metakarpallarda
kısalma) ve kalın distal falanks saptandı. Ambulatuvar kan basıncı ölçümü ile ortalama 24-saatlik kan basıncı 125/87 mmHg bulunan ve hipertansiyon tanısı
konulan hastaya perindopril başlandı. Ancak, ishal ve göğüs ağrısı gelişmesi nedeniyle olmesartan 10 mg olarak tedavi değiştirildi. Genetik analizlerinde
WDR35 geninde heterozigot (monoallelik) c.2623G>A p.(Ala875Thr) ve c.2907G>T p.(Lys969Asn) mutasyonu saptandı (OMIM # 613610). Bu bulgular
ile hastaya KED tip 2 tanısı konuldu. Bir yıldır olmesartan tedavisi ile takip edilen hastanın kan basıncı 110/70 mmHg, albüminüri 11 mg/gün, ve kreatinin
klirensi 81 mL/dakika olup renal fonksiyonlarında iyileşme gözlenmiştir.
Tartışma: Burada, multikistik böbrek hastalığı ve ailede böbrek hastalığı öyküsü olan genç bir hastada çok sayıdaki renal kistleri, normal boyutta hiperekojen
böbrekleri olup çok sayıda dental komplikasyonlar saptanması nedeni ile genetik inceleme yapılmış ve KED tip 2 tanısı konulmuştur. Bu vaka ile KED tip 2
de hiperdonti görüldüğünü ilk olarak bildirmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Siliyopati, kistik böbrek hastalığı, Sensenbrenner sendromu
Şekil 1

Hastanın intraoral bulguları: (a) maloklüzyon, tornavida şekilli dişler (dişler 11, 21), mandibular anterior diastema, mikrodonti (dişler 31, 41, 42), kalkulus oluşumu,
periodontitis, ve mandibular anterior bölgede erken diş dökülmesi (diş 32), (b) panaromik şekilde görülen multipl dens invajinatus (beyaz oklar), geniş pulpa yapısı (beyaz yıldızlar), bilateral mandibular ve sol maksiller premolar bölgede supernümerer dişler (beyaz ok başı), sol alt bölgede sürmüş süpernümerer diş ve tüm ikinci molar
dişlerde hipotaurodonti (siyah oklar), periapikal ve ısırtma röntgeni: (c) sağ üst santral dişte geniş pulpa (beyaz yıldız), sağ üst lateral dişte tip 2 dens invajinatus, sağ
üst kanin dişte tip 3 dens invajinatus (beyaz ok), (d) sol üst santral ve kanin dişlerde geniş pulpa (beyaz yıldızlar), sol üst lateral dişte tip 2, kaninde tip 1 dens invajinatus (beyaz oklar), (e) sağ üst kanin dişte dens invajinatus ve birinci premolar dişte tip 1 dens invajinatus (beyaz oklar), (f) sol üst kanin ve birinci premolar dişlerde tip
1 dens invajinatus (beyaz oklar) ve diş 24’ün kronunun bukkal yüzünde oluk (siyah ok), (g) sol alt santral dişte tip 2 dens invajinatus, sağ alt santral (double) ve lateral
dişlerde tip 1 dens invajinatus (beyaz oklar), bu mandibular kesicilerde pulpa anomalisi (thistle tube appearance) (siyah oklar) ve alt kanin dişlerde geniş pulpa yapısı
(beyaz yıldızlar).
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Hastanın ekstraoral özellikleri: (a) inferior retrognati ve nazal tümsek, (b) dudak kenarlarında Fordyce granülleri, (c) lateral sefalometrik röntgende Sella Tursika köprüsü
(siyah ok), (d) el-bilek radyografi röntgeninde dördüncü metakarpalın boyutunun küçük olması (pozitif metakarpal bulgusu) (beyaz çizgi), ve baş parmak distal falanksta
kalınlaşma
Şekil 3.

(a) Bilgisayarlı tomografi koronal kesitte bilateral multipl renal kistler, (b) akciğer röntgeninde normal akciğerler, (c) İnspeksiyon ile normal bulgular, (d) ellerde belirgin
tırnak ve parmak deformitesi saptanmadı.
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PS-08 Renal transplantlı hastada özefajit: Sitomegalovirüs ve Herpes Simpleks Virüs Birlikteliği
Melih Bektaş1, Seymur Aslanov2, Hüseyin Çelik3, Murat Sezak4, Soner Duman1
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
3
Acıbadem Bursa Hastanesi, Organ Nakli Kliniği, Bursa
4
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
Giriş: Özofajit çoğunlukla gastroözofageal reflü hastalığı gibi bulaşıcı olmayan durumlardan kaynaklanırken enfeksiyöz özofajitler daha çok kemoterapi, transplantasyon veya HIV enfeksiyonu nedeniyle immunsuprese hastalarda ortaya çıkar. Enfeksiyöz özofajitin en yaygın nedenleri arasında candida,
sitomegalovirüs(CMV) ve herpes simpleks virüsü(HSV) vardır. Bulantı-kusma, epigastrik ve retrosternal yanma şikayetleri ile başvuran renal transplantlı
hastada HSV ve CMV özofajiti birlikteliği saptandı. İmmunsuprese hastada özofajit etiyolojisinde birden fazla etkenin eş zamanlı saptanması nadir durumdur. Olgu bu nedenle sunulmaya değer bulunmuştur.
Olgu: Diyabetik nefropatiye bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 11 ay önce canlı donörden renal transplantasyon yapılmış 55 yaşında erkek olgu;
takrolimus, mikofenolat, prednizolon tedavileriyle izlenmekteyken tarafımıza epigastrik ve retrosternal yanma, bulantı-kusma şikayeti ile başvurdu. Yapılan
üst gastrointestinal sistem endoskopisinde tüm özofagus boyunca ülsere alanlar izlendi.Biyopsi örnekleri alındı(Resim-1).
Biyopsinin patolojik incelemesinde HSV-1 ve HSV-2 pozitif saptandı(Resim-2). Biyopsinin mikrobiyolojik incelemesinde HSV-1 pozitif, CMV-DNA doku
pozitif saptandı. Kanda CMV-DNA <60 IU/µl, HSV-1 IgG pozitif, HSV-2 IgG negatif saptandı. Hastaya 14 gün süreyle gansiklovir ve 5 gün süreyle valgansiklovir tedavisi verildi. Altı hafta sonra yapılan kontrol endoskopisinde normal özofagus mukozası görüldü.Biyopsi örnekleri alındı(Resim-3). Patolojisinde
özofagus mukozası olağandı.
Sonuç: Renal transplantlı hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar önemli bir komplikasyondur. Yoğun immünsupresyon nedeniyle ilk 6 ayda fırsatçı enfeksiyon
insidansı yüksektir. Enfeksiyöz özofajit de fırsatçı enfeksiyonlar arasındadır.
Enfeksiyöz özofajit; disfaji, odinofaji, bulantı-kusma ve retrosternal ağrı gibi semptomlarla ortaya çıkabilir. En yaygın etkenler candida, HSV ve CMV’dir.
Candida ve CMV, hastaların %20’sinde bir arada bulunabilir. Ancak Candida ile HSV’nin veya CMV ile HSV’nin koenfeksiyonu daha nadir görülür.
Bonacini ve arkadaşlarının AIDS tanılı ve özofajit saptanan 100 hastalık çalışmasında 33 hastada sadece candida, 22 hastada candida ve cmv birlikteliği, 2
hastada candida, CMV ve HSV birlikteliği saptanmış. İskender ve arkadaşlarının karaciğer veya böbrek transplantasyonlu 68 hastayı inceledikleri çalışmada
10 hastada özofajit gelişmiş. Özofajit etkenleri HSV(n=4), CMV(n=3) ve Candida(n=3) saptanmış.
McDonald ve arkadaşlarının 39 hastalık çalışmasında kemik iliği transplantasyonu sonrası 21 hastada özofajit saptanmış.Etken olarak CMV(n=7), HSV
(n=6), Candida (n=4), CMV ve HSV(n=3), HSV ve Candida (n=1) görülmüş. Literatürde 15 hastada CMV ve HSV özofajiti bildirilmiş.
Transplantasyondan 6 ay sonrasında da fırsatçı enfeksiyonların gelişebileceği ve bu hastalarda enfeksiyöz özofajitin değerlendirilmesinde nadir de olsa
HSV-CMV koenfeksiyonu akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: CMV, HSV, özofajit, renal transplant
Resim-1

Resim-2

Resim-3
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PS-09 Bariatrik cerrahi sonrası proteinürisi düzelen primer FSGS/IgA nefropatisi olgusu
Ercan Türkmen1, Erkan Aksoy2, Arzu Ayhan3
1
Nefroloji Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Genel Cerrahi, Ordu Medical Park Hastanesi
3
Patoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Obezite ile ilişkili glomerülopati (OİG) insidansı obezite epidemisine paralel olarak artmaktadır. Subnefrotik proteinüri, OİG’nin en yaygın klinik bulgusudur. Bazı hastalarda nefrotik düzeyde proteinüri ve böbrek hasarı görülebilirken nefrotik sendrom oldukça azdır. OIG’nin kilo verilmesi ile düzeldiği
bilinmektedir. Burada tedaviye dirençli nefrotik sendrom olgusunda proteinürinin bariatrik cerrahi sonrası tama yakın düzeldiği rapor edilmiştir.
Vaka: Ödem nedeniyle başvuran 32 yaşındaki morbid obez (vücut kitle indeksi (VKI): 47 kg/m2) erkek hastanın masif proteinürisi (9.6 gr/gün) ve hipoalbuminemisi (2.7 gr/dl) olduğu görüldü. Üriner ultrasonografisi ve otoimmün serolojisi normal saptanan hastaya yapılan biyopside 48 glomerülden 3’ünde
global, 9’unda segmental skleroz, tüm glomerüllerde mezengial alanlarda global formda IgA ile granüler boyanma görüldü ve hastaya IgA nefropatisi
ve primer fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) tanısı konuldu (Şekil). Tedavisinde prednizolon ile başlandı ancak yanıt alınamadığı için sonrasında
siklosporin ardından da mikofenolat mofetil ve siklofosfamid tedavileri verildi. Serum albümin düzeyleri düzelmesine karşın proteinürinin nefrotik düzeyde
devam ettiği görüldü. Diyet ve egzersiz ile kilo veremediği gözlenen hastanın immünsüpresif tedavileri kesildi ve bariatirk cerrahi önerildi. Hastaya sleeve
gastrektomi yapıldı. 1 yıl içinde VKI: 25.6 kg/m2’ ye gerileyen hastada proteinürinin 406 mg/gün’e gerilediği görüldü. Hasta hala Losartan 100 mg ile klinik
olarak stabil izlenmektedir (Tablo).
Tartışma ve Sonuç: Obezite ile ilişkili nefropati (ORG) insidansı, artan obezite insidansı ile artmaktadır. Obezite ilişkili glomerulopati, morbid obezite, proteinüri ve önemli böbrek yetmezliği ile ilişkili olabilen fokal global ve segmental glomerülosklerozun (FSGS) renal biyopsi bulguları ile kendini göstermektedir. Primer FSGS’e göre glomerulomegali belirgin, podosit ayaksı çıkıntılarındaki silinme daha az ve perihiler varyant patolojide daha sık görülmektedir.
Vakamızda tanı anında mikroskobi bulguları primer FSGS lehinedir ve immünfloresan boyanma IgA nefropatisini desteklemektedir. ORG lehine bulgusu
olmayan hastada immünsüpresif tedavi ile parsiyel yanıt alınsa da nefrotik sendromun devam etmesi üzerine hastada eşlik eden sekonder FSGS olabileceği
düşünülerek diyet ve egzersiz ile kilo verilmesi önerilmiştir. Kilo verilmesi OİG’nin klinik iyileştirilmesindeki en önemli basamaktır ancak uzun vadeli kilo
vermeyi amaçlayan konservatif yaklaşımların uygulanması zordur ve başarı şansları düşük olabilmektedir. Bariatrik cerrahi, uzun süreli kilo vermenin en
etkili yoludur. Nitekim hastamızda da cerrahi ile proteinüride tamam yakın yanıt alınmıştır. Sonuç olarak OİG varlığında uygun vakalarda bariatrik cerrahi
uygun bir tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, nefrotik sendrom, obezite
Şekil. Olgunun renal patoloji bulguları

(a) Korunmuş parankimi gösteren düşük ölçekli büyütme (gümüş boyama) (b) Glomerülde segmental skleroz ve arterde intimal kalınlaşması ile glomerüler kapillerlerin
Bowman kapsülüne yapışıklığı görülmektedir (gümüş boyama) (c) Korunmuş etkilenmemiş glomerüllerin normal görünümü (gümüş leke) (d-e) Köpük hücrelerinin
eşlik ettiği segmental skleroz alanları ile Bowman kapsül yapışıklığı ve genişlemiş reaktif podositler de görülmektedir (gümüş ve trikrom boyamaları)

Hastanın tanı anı ve cerrahi sonrası laboratuvar değerleri
Kreatinin (mg/dL)

Nefrotik sendrom tanı anı

Cerrahi öncesi

Cerrahi sonrası

0.9

0.78

0.73

Albumin (g/dL)

2.76

3.82

4.12

24 saatlik idrar proteinüri (mg/gün)

9600

4120

406
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PS-10 Eozinofilinin Eşlik Ettiği Mikroskopik Polianjitis Olgusu
İlyas Öztürk1, Aydın Kozankurt2, Serhan Erayman2, Celil Aslan2, Abdulkadir Yasir Bahar3, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1
1
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
Giriş: Antinötrofil sitoplazmik antikor(ANCA) ilişkili vaskülitler (AİV), küçük ve orta çaplı damarların inflamasyonu ve hasarı ile karakterize hastalık grubudur.
Bu grupta; Granülomatöz Polianjitis(GPA, Wegener Granülomatozu), Mikroskopik Polianjitis(MPA), Eozinofilik Granülomatöz Polianjitis (EGPA, ChurgStrauss Sendromu) yer almaktadır. Genellikle hematüri, proteinüri, eritrosit silendirleri, kreatinin yüksekliği ve hemoptizi gözlenir. Eozinofili varlığı genellikle EGPA’yı düşündürür. MPA hastalarında eozinofili görülmesi olası değildir ancak literatürde eozinofilinin eşlik ettiği nadir MPA olguları da bulunmaktadır.
Biz, burada eozinofilinin eşlik ettiği MPA olgumuzu sunarak bu konuya dikkat çekmeyi amaçladık.
Olgu: 59 yaşında erkek hasta halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleriyle başvurduğu merkezde kreatinin yüksekliğinin tespit edilmesi üzerine polikliniğimize yönlendirilmişti. Özgeçmişinde yaklaşık 20 yıldır diyabet tanısı vardı. Tetkiklerinde kreatinin:6,5 mg/dL, albümin:3 mg/dL, Hemoglobin:9,4 gr/dL, spot
idrarda 4,6 gr/gün proteinüri tespit edildi. USG’de böbrek boyutları normal olarak değerlendirildi ve ek patoloji tespit edilmedi. Göz kliniği konsültasyonunda
nonproliferatif diyabetik retinopati saptandı. Klinik takiplerinde hemoptizi gelişmesi üzerine toraks BT çekildi, buzlu cam dansiteleri gözlendi. Tetkikleri
detaylı incelendiğinde yatışında hafif düzeyde olup progresyon gösteren belirgin eozinofilisi olduğu fark edildi (WBC: 54000/mm3, eozinofil: 37000/mm3).
Yatışının 7.gününde alt ekstremitelerin dorsal yüzünde daha belirgin olan purpurik döküntüler ortaya çıktı. Bu süreçte vaskülit kliniği belirginleşen ve kreatinin değerleri yükselen hastaya diyaliz başlandı ve sonra böbrek biyopsi ve cilt biyopsisi yapıldı. C-ANCA negatif, P-ANCA testi 27.8 (N:0-18), pozitif tespit
edildi. Hastada MPA düşünüldü ancak belirgin eozinofilisinin olması nedeniyle EGPA da ayırıcı tanıda akla geldi, astım olmaması ve P-ANCA pozitifliği daha
çok MPA lehine olan bulgulardı. Literatürde bazı MPA hastalarında eozinofilinin de görülebildiği ve bu vakaların overlap sendromu gibi düşünülebileceği
rapor edilmişti. Böbrek biyopsi bulgularının da pauci immün vasküliti desteklemesi üzerine hastaya MPA tanısı konuldu. Hastaya 3 gün 500 mg/gün pulse
steroid sonrasında 500 mg siklofosfamid verildi ve idame steroid tedavisine geçildi. Tedavinin 10. Günü itibariyle hastanın diyaliz ihtiyacı kalmadı, eozinofilisi düzeldi ve kreatininleri gerileme eğilimindedir.
Sonuç: AİV’lerde hastalar tipik olarak ateş, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi semptomlarla başvururlar. %13 üzeri eozinofili varlığı sıklıkla EGPA’yı düşündürür. AİV’ler bazen de overlap sendromları şeklinde içiçe geçmiş şekilde başvurabilir. Bizim olgumuzda da %80 üzerinde eozinofilisi olmasına rağmen
diğer klinik bulguları MPA düşündürmektedir. Eozinofili ile başvuran ANCA ilişkili vaskülitlerde MPA da akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: MPA, Eozinofili, Vaskülit
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PS-11 İntravenöz Kateterizasyonu Sağlanamayan Diyaliz Hastasında Entegre Diyaliz Tedavisi: Nefrolojide Zor Olgu
Mehmet Gürdal Savsar, Ebru Gök Oğuz, Tamer Selen, Elif Kahraman Güner, Kadir Gökhan Atılgan, Gülay Ulusal Okyay, Fatma Ayerden Ebinç,
Mehmet Deniz Aylı
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Nefroloji Anabilim Dalı
Giriş: Son dönem böbrek hastalığı (SDBH)’nda renal replasman tedavisi (RRT) olarak ilk tercih böbrek naklidir (1). Diyaliz öncesi preempitif nakiller tercih
edilse de her hastada mümkün olmamaktadır. Hastalar RRT hakkında evre dört KBH da bilgilendirilerek tedavileri planlanır. Aşağıdaki olgumuzda RRT
ihtiyacı, renal transplant ve hemodiyaliz (HD) planlamaları ile sağlanamayan acil periton diyalizi (PD) uygulanan hastanın entegre RRT’ si özetlenmiştir.
Olgu: 55 yaşında kadın hasta diyabetik nefropatiye bağlı 5 yıldır kliniğimizde kronik böbrek hastalığı (KBH) tanısıyla takipteydi. Evre 4 KBH’da canlı vericisi
olmadığı için kadavra transplant listesine yazıldı. Evre 5 KBH olunca geçirilmiş karın ameliyatları ve sosyal durumundan dolayı PD tercih edilmeyen hastaya
HD başlanması için damar yolu görüntülemeleri yapıldı. Açılan AV fistül ve sonrasında takılan 3 farklı kalıcı kateterin tromboze olması ile hasta önce hematoloji servisine konsulte edildi. İstenilen tromboz panelinde patoloji saptanmayan hasta damar yolu sağlanamadığından acil kadavra listesine planlanarak
1 yıl önce kadavradan böbrek nakli yapıldı. Hiperakut rejeksiyon gelişmesi sonrası hastaya femoral kalıcı kateterden HD tekrar planlandı. Bir ay önce son
açılan femoral kateterinde de tromboz gelişen hastaya acil PD kateteri kliniğimizde takıldı ve hasta PD yapmaya başladı.
Tartışma ve Sonuç: Damar yolu olmayan PD yapılamayan; SDBY hastasında acil kadavra nakli bir seçenektir. Ancak vakamızda olduğu gibi hastada renal
nakil de çözüm olamayan. nefroloji pratiğinde zor olgularla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda acil PD kateteri takılabilir. Acil diyaliz endikasyonlarında
çoğunlukla HD düşünülse de bu vakada olduğu gibi PD tercih edilebilir (2). HD’e giren SDBY hastasında damar yolu problemi olan vakalar nefrolojinin
zor vakalarıdır. Acil renal transplantasyonu hiperakut rejeksiyonla sonuçlanan bu zor vakada acil PD ile hasta diyalize alınmıştır. RRT’de HD ve PD birbirini
tamamlayan bütünleyen entegre tedavi yöntemleridir (3). Nefroloji pratiğinin zor vakalarından biri olan olgumuz entegre RRT tedavisinin güzel bir örneği idi.
Kaynaklar:
1. Van Walraven C, Austin P, Knoll G. Predicting potential survival benefit of renal transplantation in patients with chronic kidney disease. CMAJ 2010;
182:666-72
2. Blake PG, Jain AK. Urgent Start Peritoneal Dialysis: Defining What It Is and Why It Matters. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Aug 7;13(8):1278-1279.
3. Caring for Australasians with Renal Impairment Acceptance onto Dialysis; 2010; 15(s1): 1-243.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, Renal Replasman Tedavisi, Son dönem böbrek yetmezliği
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PS-12 Lupus nefriti ile C3 glomerülopati birlikteliğinin saptandığı vaka sunumu
Kübra Kaynar1, Beyhan Güvercin1, Sahile Safarlı2, Sevdegül Mungan3, Mustafa Şahin2, Şükrü Ulusoy1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon
Giriş: Kompleman 3 (C3) glomerülopati tanısı, renal biyopside sadece C3 birikimi ya da diğer immün birikimlerden en az +2 kat daha fazla baskın C3 birikimi
görülmesi ile konulmaktadır. Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığında, renal hasar bulgusu immünoglobulin (Ig) G, IgA, IgM, C3 ve C1q gibi immün
sistem bileşenlerinin, IgG baskın ya da eş baskın olması yoluyla olmaktadır.
Olgu: Bir ay önce cilt döküntüleri ortaya çıkana değin bir şikayeti olmayan ve cilt biopsisi ile lupus dermatit tanısı konularak hidroksiklorokin ve topikal
kortikosteroid tedavisi başlanmış olan 49 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde kan basıncı 120/80 mmHg, hafif derecede pretibial ödem ve kollarda
hipopigmente lezyonlar bulundu. Biyokimyasal testlerde, serum kreatinin düzeyi 1.28 mg/dL, tGFH (CKD–EPI-cre): 66 mL/dakika/1.73 m2, serum albumin
düzeyi 3.6 g/dL, proteinüri miktarı 660 mg/gün, inaktif idrar sedim bulguları saptandı. Ultrasonografide böbrekler boyut ve parankim olarak normal bulundu. Kontrol proteinüri miktarı 1.87 g/gün, C3 ve C4 düzeyleri normal, ANA, anti-dsDNA, anti-SS-A, anti-Smith, anti-histon, anti-nükleozom ve perinüklear
ANCA antikor sonuçları pozitif saptanan hastaya renal biyopsi yapıldı. Renal biyopside difüz glomerüler bazal membran kalınlaşması, global mesangial
matriks genişlemesi ile birlikte 17 glomerülün 6 tanesinde global skleroz saptandı (Figür 1). İmmünofloresan mikroskopide baskın ve şiddetli (+3) C3 boyaması (Figür 2) hafif (+1) C1q, C4d, kappa, lambda, fibrin ve IgG boyaması bulundu. Membranoproliferatif glomerulonefrit (lupus nefriti sınıf IV-G (A/C)
ve C3 glomerülopatisine ikincil) saptanması üzerine istenen genetik analizlerde kompleman faktör H (CFH) geninde homozigot p.His402Tyr mutasyonu
(c.1204C>T ), ve C3 geninde homozigot p.Val306fs mutasyonu (c.914_915insA insertion) ve kompleman faktör B (CFB) geninde heterozigot p.Lys565Glu
mutasyonu (c.1693A<G) saptandı. Proteinüri miktarı 5.7 g/gün olarak hızla artan ve siklofosfamide karşı allerji gelişen hastaya methilprednizolon ve mikofenolat mofetil verildi. Bir senelik tedavi sonrasında proteinüri miktarı 2.56 g/gün, serum kreatinin düzeyi 1 mg/dL olarak görüldü.
Tartışma: 1997 ACR kriterleri ve 2012 SLICC kriterlerine göre SLE tanısı konulan hastamızda lupus nefritinin patolojide imzası olan baskın IgG birikimi
bulunmadı. C3 dominant birikimler C3 glomerulopati tanısını desteklemiştir. C3 glomerulopati vakalarının yaklaşık %25’inde C3, CFB, CFH, CFI genlerinde
genetik mutasyon gösterilmiştir. Sonuç olarak, bildiğimiz kadarıyla ilk olarak C3 glomerulopati ve lupus nefriti birlikteliği sunulmaktadır. Yeni çalışmalar,
bu yeni birliktelikte en iyi tedavi yaklaşımını aydınlatacaktır.
Anahtar Kelimeler: ANCA pozitif sistemik lupus eritematozus, C3 Glomerülopati, kompleman faktör H mutasyonu, lupus nefriti
Figür 1

Renal biyopside ışık mikroskopisinde, difüz global bazal membran kalınlaşmaları, lenfosit baskın tübülointerstisyel inflamasyon, artmış fibrosis ve tübüler atrofi, H.E. ×
400.
Figür 2

Renal biyopside immünofloresan mikroskopide, periferik ve mesangial granüler paternde şiddetli (+3) C3 birikimi, × 400
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PS-13 Boğulayazma Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Hasarı
Ali Gürel1, Gürkan Tuncer2, Ayhan Doğukan1
1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Elazığ
2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Elazığ
Giriş: Akut böbrek hasarı (ABH) günler içinde böbrek fonksiyon kaybıyla ortaya çıkan ve etyopatogenetik yönden prerenal, renal ve postrenal nedenlere bağlanan klinik bir durumdur. Ciddi boğulayazma olgularında %50’ye varan ABH gelişebildiği daha önce de bildirilmiştir. Bu tablo yetersiz ventilasyona bağlı
hipoksi ve olağan dışı ve uzun süre çırpınmaya bağlı rabdomiyolizle ilişkilendirilebilir ve ABH tablosu olasılıkla iskemik akut tübüler nekroz ve miyoglobine
bağlı pigment nefropatisinin sonucu olarak gelişmektedir.
Olgu: Yüzme bilmeyen 32 yaşındaki erkek olgu, serinlemek amaçlı tatlı su göletine girdikten bir süre sonra, derinleşen suda paniğe kapılıp batmaya başlamış. 15 dakika kadar batma çıkma ve çırpınma sonrası kurtarılan hastanın ilk müdahalesinde taşikardik, bradipneik, hafif siyanotik olduğu ve pozisyon
verilince kontamine tatlı sudan 100- 150 cc kadar aspire ettiği farkedilmiş. Hastane acil servis koşullarında klinik olarak stabilize edilip, taburcu edilen
olgunun 12 saat kadar sonra halsizlik, karın ağrısı nedeniyle tekrar başvurduğu hastanede 37.5 0C ateş ve hafif takipne dışında patolojik muayene bulgusu
saptanmamış fakat laboratuvar analizlerinde Cr: 4.5 mg/dl, CK: 422 U/l, P: 6.2 mg/dl, ürik asit 17.5 mg/dl ve tam idrar tetkikinin kimyasal bakısında kan
reaksiyonu (+), mikroskopisindeyse RBC< 5/ hpf olarak saptanmış ve kliniğimize yönlendirilmiş. Yatırarak takip ettiğimiz olguda idrar çıkışı ve hipervolemi
dikkate alınarak izotonik NaCl ile sıvı replasmanı başlandı. İlk 3 gün cr, CK, ürik asit değerlerinde yükselme olan olguda, daha sonra poliüri ve söz konusu
değerlerde anlamlı gerileme gözlendi (Şekil) ve klinik olarak anlamlı düzelmeye ek olarak idrar miktarı ve laboratuvar parametreleri denormale gelen olgu
önerilerle taburcu edildi.
Tartışma: Boğulayazma ABH’nın nadir bir nedeni olsa da, renal disfonksiyon yanında, rabdomiyoliz, disritmi, beyin ödemi gibi komplikasyonları nedeniyle
yakın takip gerektirebilir. Bazı çalışmalar boğulayazmayı arteryel oksijen desatürasyonu, kardiyak output’ta azalmayla ilişkilendirmiş olup, bizim olgumuzda
bu hipoksik etkenlere ek olarak rabdomiyolize bağlı pigment nefropatisinin de önemli etkisini gözlemledik. Metabolik asidozun boğulayazma olgularında
ABH2ın öngörücüsü olduğunu saptayan çalışmalar olsa da, bizim olgumuzda takipte kan gazı anormalliği saptanmadı ve olgumuz non- oligürik olarak seyretti. Yakın klinik ve laboratuvar izlemle hastada tüm takibi boyunca volüm dengesi sağlanırken, elektrolit imbalansından da kaçınıldı. Uygun sıvı replasmanı
ve destek tedavisiyle, olgu şifayla taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: boğulayazma, rabdomiyoliz, akut böbrek hasarı
Şekil:

Laboratuvar değerlerinin seyri
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PS-14 Nadir Bir Akut Böbrek Yetmezliği Sebebi: Retroperitoneal Fibrozis
İlyas Öztürk1, Serhan Erayman2, Aydın Kozankurt2, Nagihan Özkarabıyık2, Sezen Koçarslan3, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1
1
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
Giriş: Retroperitoneal fibrozis, genellikle abdominal aorta ve iliak arterleri çevreleyen ve retroperitona kadar uzanım gösterip üreterler gibi komşu organları
da sarabilen fibroinflamatuar doku varlığı ile karakterize bir grup hastalıktır. Genellikle idiopatik olmakla birlikte ilaçlara, malignitelere, enfeksiyonlara ve
cerrahiye sekonder de gözlenebilir. Bazen de IgG4 ilişkili hastalıklar gibi otoimmün hastalıklarla ortaya çıkabilir. En sık 40-60 yaş arası erkeklerde gözlenir.
Obstrüktif üropatinin nadir sebepleri arasında sayılır. Biz de akut böbrek yetersizliği ile başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonrasında Retroperitoneal
fibrozis tanısı alan hastamızı sunarak bu konuyu dikkat çekmeyi amaçladık.
Olgu: 45 yaşında erkek hasta karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurduğu dış merkezde akut böbrek yetersizliği ve hiperpotasemi tespit edilmesi
üzerine tarafımıza yönlendirilmişti. Karın ağrısı devamlı karakterde ve kasık bölgesine uzanım göstermekteydi. Fizik muayenede TA:170/90 mmHg, bilateral +1 gode bırakan ödem gözlendi.Tetkiklerinde kreatinin:5,58 mg/dL, Na:140 mEq/L, K:6,2 mEq/L tespit edildi. Karın ağrısı etyolojisine yönelik yapılan
USG’de her iki böbrekte grade 2 dilatasyon gözlendi, kasık bölgesi ve diğer organlarla ilgili önemli patoloji tespit edilmedi. Karın ağrısı devam eden ve
böbrekte gözlenen dilatasyonu başka nedenlerle izah edilemeyen hastaya Abdomen MR çekildi, abdominal aorta çevresinde, renal seviyede, retroperitoneal
mesafede, aksiyel kesitte, 6x3,5 cm boyutta, belirgin kontrastlanma göstermeyen görünüm dikkati çekti (Resim 1 ve 2). İlgili alandan yapılan biyopsi Retroperitoneal fibrozis olarak değerlendirildi. Hastaya 1 mg/kg dozdan oral steroid tedavisi başlandı ve 1.ayın sonunda kreatinin değeri 1.2 mg/dL’ye geriledi
ve klinik bulgularında belirgin düzelme gözlendi.
Sonuç: Retroperitoneal fibrozis çok nadir görülen bir durumdur. En sık görülen semptom karın ağrısıdır. Karın ağrısı, hareket ve istirahat ile değişiklik
göstermez ve bazı vakalarda kasık bölgesine yayılım gösterebilir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, bulantı ve kusma görülebilir. USG ile hidronefroz
saptanabilir. Özellikle belirgin bir obstrüktif hadise ile (taş, tümör gibi) açıklanamayan bilateral üreter dilatasyonu durumlarında Retroperitoneal fibrozis akla
gelmeli ve retroperiton detaylı değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Retroperitoneal fibrozis, Akut böbrek yetmezliği, Obstruktif üropati
Resim 1. Retroperitoneal fibrozis MR görüntüsü

Resim 2. Retroperitoneal fibrozis MR görüntüsü
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PS-15 Posttransplantasyon Hipotansiyona Bağlı Yavaş Greft Fonksiyonunun Nadir Nedeni: Sürrenal Yetmezlik
Hamad Dheir1, Necattin Fırat2, Emrah Akın2, Aysel Toçoğlu3, Musa Pınar1, Savaş Sipahi1
1
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
3
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı
Giriş: Böbrek nakli sonrası yavaş greft fonksiyonu (YGF) birçok nedeni vardır. Böbrek nakli sonrası YGF gelişen bayan olguyu sunuyoruz.
Olgu: 33 yaşında bayan hasta, 20.01.2021 tarihinde eşinden böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Posttransplant birinci günden itibaren hipotansif seyreden ve
pozitif inotrop başlanan hasta ilk gün diürezi:1750 ml/gün şeklinde idi. Bazal serum kreatinin değeri:6,58 mg/dl olan hasta; posttransplant 1.gün 5,8 mg/
dl, 2.gün 6,5 mg/dl, 3.gün 6,7mg/dl, 5.gün 7,2 mg/dl ve 7.günde 6,1mg/dl olarak seyretti. İlk bir hafta boyunca 1500-2000 ml/gün cıvarında diürezi ve acil
hemodiyaliz (HD) endikasyonu olmadığı için HD uygulanmadı. Herhangi bir enfeksiyon odağı yoktu ve sepsis olası nedenleri dışlandı. Kortikosteroid tedavi
dozu azaldıkça hipotansiyon atağı dirençli seyretmesi üzerine postop 20.günde sabah erken saatlerinde bakılan kortizol seviyesi 3.2 düşük saptanması
üzerine Fludrokortizon 0.1 mg tablet tedavisi başlandı. İzleminde kan basıncı normal seyretmeye başlanan ve pozitif inotrop desteği kesilen hastanın serum
kreatinin değerleri hızlı bir şekilde düzelmeye başladı. 10.02.20 tarihinde serum kreatinin 1.2 mg/dl olarak gösterilen hasta tam şifa ile taburcu edildi.
Tartışma: Böbrek nakli sonrası uzamış hipotansiyon atakları durumlarında sürrenal disfonksiyonu olabileceği akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Nakli, sürrenal yetmezlik, Hipotansiyon, yavaş greft fonksiyonu
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PS-16 Bariatrik cerrahi sonrası ciddi böbrek hasarı: 5 okzalat nefropati olgusu
Ercan Türkmen1, Uğur Hatipoğlu2, Gökhan Aslan2, Ferah Taran1, Hayriye Sayarlıoğlu1
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Obezite tüm dünyada giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Bariatrik cerrahi morbid obezite için popüler bir tedavi seçeneğidir. Ancak bariatrik
cerrahi sonrası gelişebilecek önemli komplikasyonlardan biri okzalat nefropatisidir. Burada ciddi böbrek hasarı ile başvuran 5 okzalat nefropatili olgu sunulmuştur.
Vaka: Olguların çoğu erkeklerden (%80) oluşuyordu. Hastaların tamamında diyabetes mellitus mevcuttu ve ortanca yaş 56 (47-68) idi. Hastaların tamamına Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisi yapılmıştı. Cerrahi öncesi vücut kitle indeksi (VKI) 36 (29,9-59) kg/m2 ve tahmini (CKD-EPI formülüne göre)
glomerüler filtrasyon hızı (GFH) 59 (48-114) ml/dk/1.73 m2 olarak görüldü. Hastalar cerrahiden ortanca 17 (3-41) ay sonra başvurmuştu. Başvuru anında
hastaların ortanca GFH değeri 10.5 (8-18) ml/dk/1.73 m2 olarak görüldü ve 3 hastada böbrek taşı saptandı. Hastaların hepsine biyopsi yapıldı ve tüm
hastalarda yaygın okzalat nefropatisi görülürken 3 hastada eşlik eden diyabetik nefropati bulguları saptandı. Dört hastada idrar okzalat düzeyi bakılmıştı ve
ortanca değerin 75,56 (48,9-104,25) mg/gün olduğu görüldü. Hastaların tamamına sık hemodiyalize alınarak okzalatın atılımı sağlanmaya çalışıldı ancak 4
hastada dönem böbrek hastalığı ile rutin diyaliz programına başlandı (Tablo).
Tartışma ve Sonuç: Bariatrik cerrahiler sonrası başta diyabet kontrolü olmak üzere kan basıncı kontrolü, kronik böbrek hastalığı ve albuminüri progresyonu,
ateroskleroz ve dislipidemi hatta mortalite üzerine olumlu sonuçlar alınmaktadır. Ancak artan okzalat absorbsiyonuna bağlı olarak gelişen hiperoksalüri
katastrofik okzalat nefropatisi ile sonuçlanmaktadır. Hastalarımızda olduğu gibi nefropati cerrahi sonrası erken ya da geç dönemde, bazal renal fonksiyonlarından ve diyabetik nefropati varlığından bağımsız olarak gelişebilmektedir. İdrar okzalat atılımının cerrahi sonrası takip edilmesi gelişebilecek komplikasyonların öngörülmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, böbrek yetmezliği, okzalat nefropatisi
Tablo. Okzalat nefropatili olguların demografik ve klinik özellikleri
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Yaş /
cinsiyet

Cerrahi
Bazal GFH
öncesi BMI (ml/dk/1.73m2)

Cerrahi son- Başvuru GFH
rası başvuru (ml/dk/1.73m2)
süresi (ay)

Böbrek taşı İdrar okzalat
(mg/gün)

Biyopside diya- Son durum
betik nefropati
varlığı

Olgu1

64/K

59

59

41

10

Var

48,9

Yok

Diyaliz

Olgu2

68/E

35

57

24

18

Var

104,25

Yok

Diyaliz

Olgu3

56/E

44

102

17

7

Yok

-

Var

Diyaliz

Olgu4

47/E

29,9

114

12

11

Var

54,12

Var

Evre 4 KBH

Olgu5

51/E

36

48

3

8

Yok

97

Var

Diyaliz
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PS-17 AA Amiloidoz Olan Hastalarda Akut Allerjik Tubulointerstiyal Nefritin Kötü Prognozu
Tolga Yıldırım1, Ebru Gök Oğuz2, Neriman Sıla Koç1, Müge Üzerk Kibar1, Meral Üner3, Emine Arzu Sağlam3, Şeref Rahmi Yılmaz1, Deniz Ayli2, Yunus
Erdem1
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı
Amaç: AA amiloidozu olan hastalar, kısa sürede son evre böbrek hastalığına ilerleyen akut böbrek hasarı ile başvurabilirler. Akut alerjik tubulointerstisyel
nefrit (aTIN), AA amiloidozlu hastalarda akut böbrek hasarının sık görülen bir nedenidir. aTIN’in genel popülasyonda olumlu bir prognozu olmasına rağmen,
AA amiloidozlu hastalarda aTIN’in seyri daha önce bildirilmemiştir. Bu retrospektif çalışmada, akut böbrek hasarı endikasyonu ile yapılan böbrek biyopsilerinde AA+aTIN saptanan hastaların prognozunu amiloid olmayan izole aTIN hastaları ile karşılaştırdık.
Gereç-Yöntem: AA amiloidoz+aTIN kombine patolojik tanısı olan 32 hasta ile izole aTIN saptanan 32 hasta, biyopsilerden sonraki bir yıllık sürede böbrek
fonksiyonları açısından karşılaştırıldı. Demografik özellikler, bazal böbrek fonksiyonları ve biyopsi sırasında hemodiyaliz gerektiren hasta sayısı her iki
grupta da benzerdi.
Bulgular: Çalışmada her iki grupta da 19 erkek ve 13 kadın hasta vardı. Ortalama yaş AA+aTIN grubunda 46,6±17,0 ve aTIN grubunda 47,8±17,5 idi
(p=0,784). Her iki grupta da biyopsi esnasında 18’er hastanın hemodiyaliz ihtiyacı vardı. On iki aylık takip süresinin sonunda amiloidoz+aTIN grubundaki
32 hastadan 29’unda ve izole aTIN grubundaki 32 hastadan 1’inde diyaliz ihtiyacının olduğu saptandı. Amiloidoz+aTIN grubunda, bir yılın sonunda diyalize
bağımlı olan 29 hastanın 20’sinin biyopsi öncesi 6 ay içinde en az bir adet glomerüler filtrasyon hızı > 60 mL/dk olan değeri vardı ve sorgulamalarında aTIN
ile ilişkili ilaçlara bariz bir şekilde maruziyetleri saptandı.
Sonuç: AA amiloidozu olmayan hastaların aksine AA amiloidozu olan hastalarda aTIN gelişmesi durumunda kalıcı böbrek yetmezliği riski son derece yüksektir. AA amiloidozu olan hastalarda aTIN’e yol açma riski yüksek ilaçların reçetelenmesinde çok dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, akut tübülointerstisyel nefrit, amiloidoz, son dönem böbrek hastalığı
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PS-18 Membranoproliferatif Glomerülonefrit Etyolojisi Olarak Esansiyel Mikst Kriyoglobulinemi; Olgu Sunumu
Fikret Yaman1, Aysun Toraman2, Caner Suna1, Merve Emine Avcu1, Hayrullah Emir Bektaş1, Sümeyye Gökduman1, Seyhun Kürşat2
1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Manisa
GİRİŞ: Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN), ağırlıklı olarak subendotelyal ve mezangial immünoglobulinlerin veya kompleman faktörlerinin birikmesi ve inflamasyon ve özellikle glomerüler bazal membranın proliferasyonundan kaynaklanan histolojik bir yaralanma paternidir. Nefrotik ve nefritik
sendromun önemli sebeplerinden biridir. Aşağıda mikst kriyoglobulinemiye bağlı MPGN olgusu sunulmuştur.
Olgu: Bacaklarda şişlik, karın ağrısı ve ishal şikayetleri ile dış merkeze başvuran 63 yaşında erkek hasta yapılan tetkiklerinde akut böbrek yetmezliği (ABY),
metabolik asidoz ve 15 gr/gün proteinürisi saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın öyküsünde 1 yıldır kol ve bacaklarda eklem ağrıları, tüm
vücutta yaygın kaşıntı, bacaklarda şişlik, 6 aydır ara ara nefes darlığı, 3 aydır devam eden ağız kuruluğu şikayetleri mevcuttu.
Fizik muayenede TA:110/70 mmHg, nabız 78/dk, göğüs ön ve arka duvarında kızarıklık ve purpurik lezyonları mevcuttu. Akciğer oskültasyonunda bilateral
raller, kardiyovasküler sistem muayenesi olağandı. Batın muayenesinde hepatosplenomegalisi mevcuttu. Ellerinde 1.parmak tırnaklarında distrofik değişiklikler vardı. Pretibial Ödem +2/+2 olarak saptandı. Hastanın başvuru anında bakılan laboratuvar değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Döküntüsü olan hastadan vaskülit dışlanması amacıyla cilt biyopsisi yapıldı, psöriaziform dermatit olarak sonuçlandı. ABY ve nefrotik sendrom kliniğiyle
gelen hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Histopatolojik olarak MPGN tanısı konuldu. Etyolojiye yönelik olarak bakılan hepatit serolojisinde Anti Hbc IGG pozitif, diğer parametreler negatifti. Altta yatan bir malignite saptanmadı. Batın BT’sinde kemiklerde litik lezyonlar, hepatosplenomegali olması, hemogramında
lenfopeni, anemi ve eozinofili saptanması, albumin globulin diskordansı da olması üzerine kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapıldı, patoloji saptanmadı.
Çekilen el, ayak ve eklem grafileri normaldi. Kriyoglobulinemi tetkik edilmesi amacıyla 37 derecede ısıtılan tüpe 37 derecede kan örneği konularak santrifüj
edilip +4 derecede saklanıldı ve 7 gün boyunca takip edildi. 7.gün tüpte aglütinasyon meydana gelmiş olup test sonucu kriyoglobulinemi açısından anlamlı
bulundu (Şekil 1-3).
Hastaya metilprednisolon 1 mg/kg olarak başlandı. 1-8-15-22. günlerde 375 mg/m2 dozunda Rituximab verildi. Hastanın böbrek fonksiyonlarının düzeldiği,
tedavi başlangıcında 15 gr/gün olarak saptanan proteinürinin 8 gr/gün olarak gerilediği görüldü.
TARTIŞMA: Kriyoglobulinemi, genellikle purpura, kas güçsüzlüğü ve artralji gibi çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan kriyoglobulinlerin neden olduğu sistemik bir hastalıktır. Tip II kriyoglobulinler, romatoid faktör aktivitesine sahip monoklonal IgM ve poliklonal IgG’nin bir karışımıdır ve bu tür kriyoglobulinlerin
neden olduğu hastalığa mikst kriyoglobulinemi denir. MPGN, mikst kriyoglobulinemide daha yaygındır ve ayırıcı tanıda akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Nefrotik Sendrom, MPGN, Kriyoglobulinemi
Şekil 1

37 derecede ısıtılan tüpe 37 derecede kan örneği konularak santrifüj edilip +4 derecede saklanıldı. Şekil 1’de santrifüj sonrası ilk gün görüntüsü görülmektedir.
Şekil 2

Santrifüj sonrası 4. gün görüntüsü görülmektedir.
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Şekil 3
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Santrifüj sonrası 7.gün tüpte aglütinasyon görülmüş olup kriyoglobulinemi açısından anlamlı olarak değerlendirilmiştir.
Tablo 1
Tetkik

Sonuç

Referans Aralığı

Hemoglobin

10,7 g/dL

13,6-17,2

Lenfosit

0,68 10∧3/µL

1,3-3,5

Eozinofil

0,69 10∧3/µL

0-0,5

Kreatinin

1,46 mg/dL

0,67-1,17

GFR

48

>60

Potasyum

6,8 mg/dL

3,5-5,1

Fosfor

5 mg/dL

2,5-4,5

CRP

4,7 mg/dL

0-0,5

Total Protein

4,8 g/dL

6,6-8,3

Albumin

1,6 g/dL

3,5-5,2

pH

7.31

7.35-7.45

Hco3

19 mmol/L

22-24

Sedimentasyon

71 mm/saat

0-20

ANA

Negatif

MPO-ANCA

Negatif

PR3-ANCA

Negatif

Romatoid Faktör

1220 IU/mL

Anti dsDNA

Negatif

Anti SSB

Negatif

Anti SM-RNP

Negatif

Anti SCL 70

Negatif

CENP-B

Negatif

C3

76,1 mg/dL

90-180

C4

6,43 mg/dL

10-40

Anti-CCP

0,46 U/mL

0,25-1,87

IG A

391 mg/dL

70-400

Ig M

441 mg/dL

40-230

Total IgE

402 IU/mL

0-87

IG G

1070 mg/dL

700-1600

IG G4

108 mg/dL

3-200

HbsAg

Negatif

Anti HBS

Negatif

Anti HBC IgG

Pozitif

Anti HBC IgM

Negatif

HBV DNA

Negatif

Anti HIV

Negatif

Anti HCV

Negatif

HCV RNA

Negatif

Proteinüri

12818,85 mg/24s

50-80

İdrar mikroskopi
(Eritrosit)

45 HPF

0-5

İdrar mikroskopi
(Lökosit)

25 HPF

0-10

0-15

0,5

Hastanın başvuru anındaki laboratuvar parametreleri
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PS-19 Gitelman sendromu: Kronik dirençli hipokalemi ve hipomagnezemi saptanan erişkinlerde gözden kaçan tanı
Esra Özer1, Nergiz Bayrakcı2, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Amaç: Gitelman sendromu; hipokalemik metabolik alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsüri ile karakterize, otozomal resesif geçiş gösteren, genellikle
erişkin yaşta tanı alan bir sendromdur. Distal kıvrımlı tübüldeki tiyazid duyarlı Na/Cl kotransporterının inaktivasyonuna sebep olan SCL12A3 geninde
mutasyon söz konusudur. En yaygın semptom kronik ve değişen derecelerde kas güçsüzlüğüdür.
Olgu: 43 yaşındaki erkek hasta futbol maçı esnasında yerden kalkamama ve ekstremitelerde ani güç kaybı gelişmesi üzerine acil servise başvurmuş. Kas
kuvveti üst ekstremitede bilateral 3/5, alt ekstremitede bilateral 2/5 olarak saptanmış. Kranial görüntülemelerde patoloji saptanmayan, serum K:1.8 mmol/L
olan hasta, geçici iskemik atak ve periyodik paralizi ön tanıları ile yoğun bakım ünitesine yatırılmış. İntravenöz potasyum replasmanı ve pulse metilprednizolon uygulanmasını takiben kontrol serum K:4 mmol/L seviyesinde iken oral potasyum preparatı ile taburcu edilmiş. Taburculuktan üç gün sonraki
nöroloji poliklinik başvurusunda serum K:2.8 mmol/L; Mg:1.2 mg/dl saptanması üzerine yönlendirilen hasta nefroloji kliniğine yatırıldı. Alt ekstremitelerde
kas kuvveti bilateral 4/5 saptanan hastada diğer muayene bulguları normaldi. Çocukluğundan beri özellikle egzersiz sonrası kas güçsüzlüğü ve kramp
şikayetlerinin olduğu, son zamanlarda ellerde kasılmaların eklendiği ve kas güçsüzlüğünün belirginleştiği öğrenildi. Ulaşılabilen eski tetkiklerinde, 2 yıl
önceki serum K:3 mmol/L olduğu görüldü. İdrarda K:210 mmol/gün, Na:396 mmol/gün, Ca:81 mg/gün, Mg:469 mg/gün saptandı. Kan gazında pH:7.47,
HCO3:31 idi. Hipokalemi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz ve hipokalsüri saptanan hastada Gitelman sendromu düşünülerek genetik tanı istendi, henüz
sonuçlanmadı. Dirençli hipokalemi ve hipomagnezemisi olan hastada yedi gün süre ile intravenöz KCl ve MgSO4 replasmanına devam edildi. Tedaviye
spironolakton eklendi. İntravenöz replasman ihtiyacı ortadan kalkan, semptomları tamamen düzelen hasta oral spironolakton 100 mg/gün, potasyum sitrat
+ potasyum bikarbonat 6.51 / 6 gr/gün ve magnezyum sitrat 200 mg/gün ile taburcu edildi. Taburculukta serum K:3.97; Mg:1.47 olan hastada onuncu gün
kontrolünde serum K:3.87 mg/dL; Mg:1.64 mg/dL saptandı. Aile taraması önerilen hastanın kardeşlerinden ikisinde de hipokalemi saptandığı öğrenildi.
Sonuç: Gitelman sendromunun tanısı için ilişkili laboratuar bulguları genellikle yeterli olup genetik konfirmasyon şart değildir. Kronik ve tekrarlayıcı kas
güçsüzlüğü olan erişkin hastalarda ilişkili tetkiklerin ivedilikle yapılmaması tanının gecikmesine, hastanın uygun olmayan tedavilere maruz kalmasına ve
hatta ölümüne sebep olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akut paralizi, Gitelman sendromu, Hipokalemi, Hipomagnezemi, Kas güçsüzlüğü
Tablo 1 - Hastaya ait biyokimyasal parametreler
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Tetkik

Sonuç

Referans Aralığı

Tetkik

Sonuç

Referans Aralığı

Üre (mg/dl)

26

12.8-42.8

AST (IU/L)

40.6

0-40

Kreatinin (mg/dl)

0.73

0.7-1.2

ALT (IU/L)

92

0-41

Sodyum (mmol/L)

139

135-145

LDH (IU/L)

198

0-250

Potasyum (mmol/L)

2.8

3.5-5.1

CK (IU/L)

1280

<190

Magnezyum (mg/dl)

1.2

1.6-2.6

TSH (mIU/L)

1.62

0.27-4.2

Klor (mmol/L)

96

98-107

Parathormon (pg/ml)

69.37

15-65

Fosfor (mg/dl)

1.99

2.6-4.5

Kortizol (ug/dL)

16.74

2.47-19.5

Kalsiyum (mg/dl)

8.8

8.6-10.3

ACTH (pg/ml)

62.97

7.2-63.3

Albumin (g/dL)

4.5

3.5-5.2

Plazma Renin Aktivitesi (ng/ml/sa)

15.89

0.98-4.18

Glukoz (mg/dl)

108

74-106

İdrar Sodyum (mmol/gün)

396

40-220

Ürik Asit (mg/dl)

6

3.4-7

İdrar Potasyum (mmol/gün)

210

25-125

PH

7.51

7.35-7.45

İdrar Magnezyum (mg/gün)

469.8

72.9-121.5

PCO2

41.3

İdrar Kalsiyum (mg/gün)

81

100-320

HCO3 (mmol/L)

32.7
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PS-20 Böbrek nakli alıcılarında COVID-19: Tek merkez deneyimi
Mehmet Mert1, Ahmet Kutluay2, Belda Dursun1, Murat Özban3, Hande Şenol4, Mevlüt Çeri1
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Denizli
4
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Denizli
Amaç: Böbrek nakli alıcılarında akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2; COVID-19) enfeksiyonuna ilişkin literatür her geçen gün büyüyor,
ancak çoğunlukla vaka raporları ve küçük vaka serilerinden oluşuyor. Amacımız, merkezimizde takipli COVID-19 geçiren böbrek nakli alıcılarıyla ilgili deneyimlerimizi paylaşarak, bu özellikli hasta grubunun COVID-19 ile ilgili yaşadığı sorunları azaltmak için literatüre katkıda bulunmaktır.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasına, Denizli, Türkiye’deki Pamukkale Üniversitesi organ nakli merkezinden 1 Nisan 2020 ile 1 Şubat 2021
tarihleri arasında COVID-19 tanısı alan 54 böbrek nakli alıcısı dahil edilmiştir. Katılımcılar retrospektif olarak değerlendirilmiş ve en az 30 gün veya mortalite
gelişene kadar takip edilmiştir.
Bulgular: 54 hastanın 36’sı (%66,66) ayaktan takip edilip, 18’i (%33,33) yatarak tedavi edilmiştir. Yatan hastaların 13’ü (%24,07) serviste takip edilmiştir
ve 5’inin (%9,26) yoğun bakım ihtiyacı olmuştur. Yoğun bakımda takip edilen 5 hastanın (%9,26) tamamı ölmüştür ve kalan 49 hasta (%90,74) ise iyileşmiştir. Tek değişkenli lojistik regresyon analizine göre COVID-19 pnömonisi için sigara paket yılı, erkek cinsiyet, kreatinin, kan üre azotu (BUN), laktat
dehidrojenaz (LDH), nötrofil-lenfosit oranı (Neu/LYM) ve C-Reaktif Protein anlamlı risk faktörleri iken, yaş ve ferritin sınırda anlamlı risk faktörleri olarak
bulunmuştur (Tablo 1). COVID-19’a bağlı mortalite açısından yapılan tek değişkenli lojistik regresyon analizinde sigara paket yılı, kreatinin, BUN, LDH ve
Neu/LYM anlamlı risk faktörleri olarak bulunmuştur (Tablo 2).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, COVID-19 şüphesi olan böbrek nakli alıcılarında Neu/LYM ve LDH/LYM’nın tanıyı desteklemek ve prognozu belirlemek için
kullanılabileceğini göstermektedir. Hem grup karşılaştırmalarında hem de tek değişkenli lojistik regresyon analizlerinde sigara içmenin COVID-19’a bağlı
pnömoni ve mortalite gelişimi açısından önemli bir risk faktörü olduğu görülmüştür. Bu nedenle tüm böbrek nakli alıcılarına sigarayı bırakmaları şiddetle
hatırlatılmalı ve teşvik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, pnömoni, enfeksiyon, böbrek nakli
Çalışmadaki hastaların akış şeması

KTR, böbrek nakli alıcısı, RT-PCR ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu, BT bilgisayarlı tomografi, COVID-19 koronavirüs hastalığı 2019
Böbrek nakli alıcıları için mortalite risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi

Böbrek nakli alıcıları için pnömoni risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi

Olasılık oranı

Güven aralığı

P

Olasılık oranı

Güven aralığı

P

Sigara paket yılı

1.061

1.004 – 1.120

0.034

Yaş

1.051

0.999 – 1.106

0.056

Kreatinin (mg/dL)

1.927

1.009 – 3.682

0.047

Erkek cinsiyet

5.588

1.376 – 22.700

0.016

BUN (mg/dL)

1.037

1.004 – 1.071

0.026

Canlı verici

0.103

0.024 – 0.442

0.002

LDH (U/L)

1.008

1.001 – 1.016

0.027

Sigara paket yılı

1.126

1.006 – 1.259

0.039

Neu/Lymph

1.103

1.024 – 1.188

0.01

Kreatinin (mg/dL)

2.966

1.374 – 6.400

0.006

BUN (mg/dL)

1.057

1.013 – 1.102

0.01

CKD - EPI (mL/min)

0.970

0.945 – 0.995

0.02

Albumin (g/dL)

0.850

0.748 – 0.965

0.012

Ferritin (mg/L)

1.001

1.000 - 1003

0.059

LDH (U/L)

1.012

1.004 – 1.021

0.002

CRP (mg/L)

1.026

1.011 – 1.041

0.001

Neu/Lymph

1.329

1.068 – 1.652

0.011

BUN Kan Üre Azotu, LDH laktat dehidrojenaz, Neu/Lenf nötrofil-lenfosit oranı
*p-değerleri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi

BUN Kan Üre Azotu, CKD - EPI kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi işbirliği,
LDH laktat dehidrojenaz, CRP c-reaktif protein, Neu/Lenf nötrofil-lenfosit oranı
*p-değerleri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi
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PS-21 Renal koloboma sendromu ile ilişkili olası yeni bir mutasyon: Olgu sunumu
Özge Even1, Nergiz Bayrakcı2, Tansu Gönen3, Sevil Karabağ4, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
4
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
Giriş: Renal Koloboma Sendromu (RCS), optik sinir displazisi ve renal hipodisplazi ile karakterize otozomal dominant kalıtımlı gelişimsel bir bozukluktur.
Glomeruloskleroz, oligomeganefroni ve mezengial fibrozis, başlıca renal histopatolojik bulgulardır. Sık görülen klinik bulgular; yapısal renal anomaliler, hipertansiyon, proteinüri ve son dönem böbrek yetmezliğidir (SDBY). Etkilenen bireylerin %50’sinde PAX 2 geninde heterozigot mutasyonlar tanımlanmıştır.
Literatürde PAX 2 gen mutasyonlarına sahip 180’den fazla olgu ve ülkemizde de 2 olgu bildirilmiştir.
Olgu 1: Bilinen kronik hastalığı olmayan 16 yaşında kadın hastaya serum kreatinin: 1,3 mg/dL ve 2,3 gr/gün proteinüri saptanması üzerine dış merkezde
renal biyopsi yapılmış ancak tanısal materyal elde edilememiş. Halasında ve baba tarafından iki kuzeninde de SDBY olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde
patolojik özellik saptanmadı. Üriner ultrasonografisinde sağ böbrek boyutları 83x46 mm, parankim kalınlığı 10 mm; sol böbrek boyutları 93x40 mm, parankim kalınlığı 8.5 mm; bilateral konturları düzenli ve parankim ekojenitesi grade 2 olarak raporlandı.
Olgu 2: Kız kardeşinde (Olgu 1) böbrek hasarı tespit edilmesi üzerine tarafımıza başvuran 21 yaşında erkek hasta, serum kreatinin: 1,5 mg/dL ve 2,1 gr/
gün proteinüri saptanması üzerine ileri tetkik amaçlı hospitalize edildi. Fizik muayenesinde patolojik özellik saptanmadı. Üriner ultrasonografide sağ böbrek
86x39 mm, parankim kalınlığı 10 mm; sol böbrek 85x45 mm, parankim kalınlığı 13 mm; bilateral konturları düzenli ve parankim ekojeniteleri hafif artmış
olarak raporlandı.
Olgularda serolojik anormallik saptanmadı. Serum kreatinin değerleri stabil seyretti. Ön planda kronik böbrek hasarı düşünülen olguların göz dibi muayenelerinde; optik disklerde kolobom saptandı. Kadın olguda çok hafif düzeyde iletim tipi işitme bozukluğu saptanırken, erkek olguda patolojik bulgu saptanmadı. Erkek hastaya yapılan renal biyopside bir glomerülde fokal skleroz ve interstisyumda seyrek mononükleer hücre infiltrasyonu dışında patolojik bulgu
izlenmedi. Kardeşlerin genetik değerlendirmesinde PAX 2 geninde bir allelde (heterozigot) c.227G>A(p.Gly76Asp) mutasyonu saptanması üzerine, mevcut
diğer bulgular da göz önünde bulundurularak ön planda RCS tanısı düşünüldü. Aileye genetik danışmanlık verildi.
Sonuç: Olgularımızda saptanan mutasyon ile RCS ilişkisi henüz bildirilmemiş olmakla birlikte, bunun hastalıkla ilişkili yeni bir PAX2 gen mutasyonu olabileceğini ve detaylı aile taraması sonrası daha net bir yorum yapılabileceğini öngörmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Optik kolobom, PAX 2 geni, Papillorenal sendrom, Renal koloboma sendromu, Renal hipodisplazi
Şekil 1A

Şekil 1B

Renal kolobom fundoskopik görüntü(Olgu 1)

Renal kolobom fundoskopik görüntü(Olgu 1)

Şekil 2A

Şekil 2B

Renal kolobom fundoskopik görüntü(Olgu 2)

Renal kolobom fundoskopik görüntü(Olgu 2)

Tablo 1-Hastalara ait laboratuvar parametreleri
OLGU 1

OLGU 2

REFERANS ARALIĞI

ÜRE (mg/dl)

40

38

15-40

KREATİNİN
(mg/dl)

1.50

1.55

0,7-1,2

tGFH (ml/dk)

78

63,5

90-150

PROTEİN (g/dl)

5.7

6.3

6,4-8,3

ALBUMİN (g/dl)

3.30

4.08

3,5-5,2

KALSİYUM
(mg/dl)

8.7

9.3

8,6-10,3

FOSFOR (mg/dl)

3.9

2.6

2,6-4,5

SODYUM
(mmol/L)

144

144

135-145

POTASYUM
(mmol/L)

4.6

4,2

3,5-5,1

ÜRİK ASİT
(mg/dl)

6.9

8,9

3,4-7,0

GLUKOZ (mg/dl)

87

93

74-106

WBC (10^3/uL)

6.6

7.1

7,4-10,5

HB (g/dl)

11.1

16.1

12-18

PLT (10^3/uL)

252

275

140-392

24 S İDRAR
PROTEİN
(mg/gün)

2302

2113

0-140

HBSAG

negatif

negatif

HCV

negatif

negatif

ANTİ HIV

negatif

negatif

ANA

negatif

negatif

ANCA

negatif

negatif

ANTİ-DS DNA

negatif

negatif

C 3 (g/L)

1,03

0,88

0,9-1,8

C 4 (g/L

0,26

0,22

0,1-0,4

IGA (g/L)

1,61

1,74

0,47-2,49

IGM (g/L)

1,27

1,58

0,15-1,88

IGG (g/L)

7,45

10,7

7,16-17,11

TSH (mIU/L)

3,3

14,3

0,27-4,2

T4 (ng/dl)

1,1

1,08

0,93-1,7

LDL (mg/dl)

124

92

0-100

HDL (mg/dl)

39

38

45-65

TRİGLİSERİT
(mg/dl)

240

237

0-150

KOLESTEROL (mg/dl)

211

178

0-200
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PS-22 İnaktive SARS-CoV-2 aşısı sonrası nükseden minimal değişiklik hastalığı: Olgu sunumu
Çağla Özcan1, Nergiz Bayrakcı2, Sevil Karabağ3, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
Giriş: Minimal Değişiklik Hastalığı (MDH) erişkin idiopatik nefrotik sendrom olgularının % 10-15’ini oluşturur. MDH’nın tipik klinik prezentasyonu; nefrotik
düzeyde proteinüri, hipoalbuminemi ve yaygın ödemdir. Büyük kısmı idiopatik olmakla birlikte, sekonder sebepler arasında non-steoridal antiinflamatuarlar
başta olmak üzere çeşitli ilaçlar, hematolojik ve solid organ maligniteleri, enfeksiyonlar, allerjenler ve aşılar yer almaktadır. Olgumuz, inaktive SARS-Cov-2
aşısı sonrası nükseden MDH tanısıyla bildirilen ilk olgudur.
Olgu: 33 yaşında kadın hastaya, yaklaşık 1 yıl önce tüm vücudunda şişlik, köpüklü idrar ve belirgin kilo artışı şikayetleri ile başvurusunda nefrotik sendrom
tanısı konularak yapılan biyopsi ile MDH tanısı konuldu. Tedavisinin başlangıcında 7.54 gr/gün olan proteinüri düzeyi, 1 mg/kg/gün oral metilprednizolon
tedavisi ile ikinci haftanın sonunda 196 mg/gün’e geriledi. Remisyonda izlenen hastada kortikosteroid tedavisi azaltılarak altıncı ayın sonunda kesildi. Tedavinin kesilmesinden 1 ay sonra kilo artışı, yaygın ödem ve köpüklü idrar şikayetleri ile kliniğimize tekrar başvurduğunda 6,9 gr/gün proteinürisi saptandı
ve diğer nefrotik sendrom bulgularının nüks ettiği görüldü. Öyküsünde, yaklaşık 6 hafta önce birinci doz, 4 hafta önce ikinci doz inaktive SARS-CoV-2
(Coronavac) aşısı uygulandığı; şikayetlerinin ikinci doz aşıdan 14 gün kadar sonra başladığı öğrenildi; başka özellik saptanmadı. Daha önce kortikosteroide
yanıtlı olduğu bilinen MDH tanılı hasta, ön planda aşıya bağlı hastalık nüksü düşünülerek 1 mg/kg/gün dozunda metilprednizolon başlanarak takibe alındı.
Tedavinin birinci ayı itibari ile proteinürisi 145 mg/gün’e gerileyen hasta ikinci ay sonu itibari ile halen remisyonda izlenmektedir.
Tartışma: İnfluenza, difteri, tetanoz, poliomyelit ve pnömokok aşıları sonrası gelişen ya da nüks eden MDH olguları bilinmektedir. Son dönemde SARSCov-2 aşılarının kullanılmaya başlanmasından sonra mRNA aşısı (Pfizer-Biontech) sonrası 3 ve viral vektör aşısı (Astra-Zeneca) sonrası 2 nüks MDH olgu
bildirilmiş olup, sunduğumuz olgu literatürde bildirilen inaktive SARS-Cov-2 aşısı (Coronavac) sonrası bildirilen ilk nüks MDH olgusudur. MDH ön planda
olmak üzere immunite aracılı böbrek hastalığı tanılı hastaların aşılama sürecinde hastalıklarının nüks olasılığı hakkında bilgilendirilmeleri ve bu açıdan takip
aralıklarının sıklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, İnaktive SARS-CoV-2 aşısı, Minimal değişiklik hastalığı
Tablo
Tanı Anında
Tetkik

Değer

Referans

Tetkik

Değer

Referans

Üre (mg/dl)

21

15-40

AST (IU/L)

13.3

0-32

Kreatinin (mg/dl)

0.57

0.7-1.2

ALT (IU/L)

9

0-33

Sodyum (mmol/L)

131

135-145

HDL (mg/dl)

104

45-65

Potasyum (mmol/L)

4.4

3.5-5.1

LDL (mg/dl)

204

0-100

GFR (ml/dk)

122

90-150

Trigliserit (mg/dl)

242

0-150

Açlık kan glukozu (mg/dl)

94

74-106

Kolesterol (mg/dl)

356

0-200

Albumin (g/dl)

2.1

3.5-5.2

Hemoglobin (g/dl)

14.2

13.5-18

Kalsiyum (mg/dl)

7.7

8.6-10.3

Hematokrit (%)

43.9

39-52

Fosfor (mg/dl)

3.8

2.6-4.5

WBC (10^3/uL)

4.99

4-10.5

Ürik asit (mg/dl)

3.6

3.4-7.0

Trombosit (10^3/uL)

232

139-403 bin

Magnezyum (mg/dl)

1.7

1.6-2.6

CRP (mg/l)

0.2

0-5

Protein (g/dl)

4.4

6.4-8.3

C3 (g/L)

1.1

0.9-1.8

24 saatlik idrarda protein
(mg/gün)

7542

0-140

C4 (g/L)

0.32

0.1-1.8

HBsAg (s/CO)

Negatif

Negatif

ANA

Negatif

Negatif

HCV (s/CO)

Negatif

Negatif

p-ANCA / c-ANCA

Negatif

Negatif

Anti-HIV (s/CO

Negatif

Negatif

Anti-ds DNA (IU/ml)

Negatif

Negatif

4.7

Proteinüri

288

4.33

Proteinüri

165

Albumin

3.09

Proteinüri

6951

Nüks MDH

4.72

Proteinüri

111

Takibin 2.ayında
Albumin
Takibin 7. ayında
Albumin
Aşı sonrası başvuruda

Albumin
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PS-23 COVID-19 sonrası kresentik glomerülonefritte başarılı immunsupresif tedavi: Olgu sunumu
Ece Baydar1, Nergiz Bayrakcı2, Sevil Karabağ3, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
Giriş: Böbrek, severe acute respiratory distress syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)’ nin ana hedef organları arasındadır. Sıklıkla bildirilen histopatolojik
tanı akut tübüler nekroz olmakla birlikte kollapsing glomeruloskleroz ağırlıklı olmak üzere glomerüler tutulum da bildirilmiştir.
Olgu: Şiddetli dispne ile acil servise başvuran 48 yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde; ateş: 36.7 0C, kan basıncı: 170/110 mmHg, nabız: 116/dk,
ritmik; solunum sayısı: 24/dk ve satO2: %89; bilateral 2+ pretibial ödem ve bilateral akciğerlerde yaygın kaba raller saptandı. 3 ay önce COVID-19 geçirdiği,
takiben alt ekstremitede derin ven trombozu nedeni ile angiografik işlem yapıldığı öğrenildi. Hastaya ait biyokimyasal parametreler Tablo 1’de gösterilmiştir. Bazal serum kreatinin değeri bilinmeyen, güncel serum kreatinin: 7.2 mg/dL saptanan anürik hasta yoğun bakım şartlarında hemodiyalize alındı.
Yatışında COVID-19 PCR testi negatif olan hastada bakteriyel pnömoni düşünülerek geniş spektrumlu antibiyoterapi başlandı. Yatışının 18. günde dispnesi
tekrarlayan ve COVID-19 PCR testi pozitif sonuçlanan hastanın tedavisinin ardından yapılan renal biyopside, 11 glomerülden 9’unda selüler kresent, mezengiyal hiperselülarite, glomerül bazal membranlarında çift kontur ve spike oluşumları, interstisyel alanda mononükleer hücreler ve apoptotik cisimcikler,
tübüler nekroz bulguları ve %10 oranında tübülointerstisyel fibrozis izlendi. Immunfloresan incelemede boyanma olmadı. Serum anti-nükleer antikor ve
anti-nükleozom antikor pozitifliği saptanan hastada sistemik lupus eritematozus tanı kriterlerini destekleyen bulgu olmamakla birlikte, bağ dokusu hastalığı
dışlanamayarak hidroksiklorokin başlandı. Hastaya ait serolojik parametreler Tablo 2’de gösterilmiştir. Işık mikroskopi bulguları membranöz nefropati
lehine görünse de, immunfloresan boyanma ile tanının desteklenmemesi nedeniyle ön planda pauci-immun kresentik glomerülonefrit düşünülerek pulse
metilprednizolon ve iv siklofosfamid başlandı. Tedavinin 4. gününde diyaliz ihtiyacı kalmayan hasta oral metilprednizolon tedavisi ile taburcu edildi. Takibinin 6. ayı itibari ile serum kreatinin: 2.1 mg/dL, proteinüri: 3.4 gr/gün izlendi.
Sonuç: Nefroloji pratiğinde ağır immunsupresif tedavinin zamanlaması açısından genel eğilim, ağır sistemik enfeksiyon bulguları tamamen gerileyene dek
tedavinin ertelenmesi yönündedir. Ancak, COVID-19, eşlik eden karmaşık inflamatuar ortam nedeniyle atipik enfeksiyöz bir süreçtir ve seçilmiş vakalarda
immunsupresif tedavinin geciktirilmesi uygun olmayabilir. Bu doğrultuda geciktirilmeden uygulanan immunsupresif tedavi sayesinde olgumuzda parsiyel
remisyon elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hastalığı, COVID-19, Kresentik glomerülonefrit
Tablo 1. Hastaya ait biyokimyasal parametreler
Tetkik adı

Sonuç

Referans

Tetkik adı

Sonuç

Referans

Üre (mg/dl)

170

15 - 40

AST (IU/L)

36

0 - 40

Kreatinin (mg/dl)

7,2

0,7 - 1,2

ALT (IU/L)

49

0 - 41

Sodyum (mmol/l)

139

135 - 145

Protein (g/dL)

5,81

6,4 – 8,3

Potasyum (mmol/l)

5,45

3,5 – 5,1

Albumin
(g/dL)

1,83

3,5 – 5,2

GFR (CKD-EPI) (ml/dk/1.73 m2)

15,67

90 – 150

Hemoglobin (g/dl)

6,66

13,5 – 18

Glukoz
(mg/dl)

114

74 - 106

Hematokrit (%)

19,7

39 – 52

pH

7,4

7,35 - 7,45

WBC (10^3/uL)

24,7

4 – 10,5

PCO2 (mmHg)

23

35 - 45

Nötrofil (10^3/uL)

21,3

1,5 – 6,6

HCO3 (mmol/L)

13

22 - 26

Lenfosit (10^3/uL)

1,76

1,5 – 3,5

Laktat (mmol/L)

1,23

0,4 - 2,2

Trombosit (10^3/uL)

439,0

139 – 403

Kalsiyum (mg/dl)

7,34

8,6 – 10,3

CRP (mg/L)

85

0-5

Fosfor (mg/dl)

7,44

2,6 – 4,5

Fibrinojen (mg/dl)

549

200 - 400

Ürik asid (mg/dl)

6,7

3,4 - 7,0

D – dimer (mg/L)

6,11

0 – 0,55

Sedimentasyon (mm/h)

128

0 - 20

Tablo 2. Hastaya ait serolojik parametreler
Tetkik adı

Sonuç

Tetkik adı

Sonuç

PR3 ANCA (U/ml)

Negatif

Anti – ds DNA

Negatif

MPO ANCA (U/ml)

Negatif

Anti - Nükleozom

Pozitif (+2)

Anti - glomerul bazal membran antikor

Negatif

Anti histon antikor

Negatif

Anti – nükleer antikor

Pozitif

Anti Smith (Sm)

Negatif

Anti beta – 2 glikoprotein

Negatif

Anti – Jo1

Negatif

Anti kardiyolipin antikor

Negatif

Anti – Scl 70

Negatif

Lupus antikoagulan

Negatif

Anti - Rnp

Negatif

Anti SSA

Negatif

Anti SSB

Negatif
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PS-24 Covıd-19 Enfeksiyonu Öyküsü Olan Renal Transplantasyonlu Hastaların Gözden Geçirilmesi
Gamze İçaçan1, Muhammet Rıdvan Gömleksiz1, Fatih Genç1, Gürkan Tuncer2, Ali Gürel1, Ayhan Doğukan1
1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ
2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
Amaç: Bu çalışmada merkezimizde takipli renal transplantasyonlu hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun seyri, prognozu ve ilişkili olası faktörler incelenmiştir.
Gereç-Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji polikliniğinde takip edilen COVID-19 enfeksiyonu PCR ile doğrulanmış böbrek nakli alıcısı hastalarından COVID-19 için ayrılan kliniklerde yatmakta olanlar vizitler yapılarak takip edilmiş, ayaktan ev izolasyonu önerilenler haftada 2 kez telefonla aranarak
takip edilmiştir. Laboratuvar ve radyolojik verileri manuel ve elektronik hasta kayıtları incelenerek elde edilmiştir.
Bulgular: Organ nakli ünitemizde takipli 68 hastada Mart 2019 ve Mart 2021 tarihleri arasında 8 COVİD-19 vakası saptandı (5 erkek, 3 kadın). Medyan
yaş 44,5 yıl olup medyan nakil süresi 5 yıl idi. Hastaların 4’ünde kadaverik, 4’ünde ise canlı donörden nakil öyküsü mevcuttu. En yaygın semptomlar ateş
ve halsizlik idi. Hastaların 4 tanesi ayakta takip edildi. Ayaktan takip edilenlerden sadece 1 hastada anti-metabolit dozu yarıya indirilirken; diğer 3 hastada
immunsupresif ilaç dozlarında değişiklik yapılmadı. Yatırılarak takip edilen 4 hastanın ikisinde nazal kanül ile O2 desteğine ihtiyaç duyuldu ve klinik daha
ağır seyretmesi sebebiyle immun plazma verildi. Ağır seyreden iki hastanın birisine tocilizumab eklendi. Yatan 4 hastadan sadece 1’inde akut böbrek hasarı
gelişmiş olup uygun hidrasyon tedavisi ile bazal kreatinin değerlerine dönüş sağlanmıştır. Hastanede yatış süreleri ortama 11 gün olup hiçbirinin yoğun
bakım ihtiyacı olmamıştır. Hastaların 3’ünde anti-metabolit tedavi kesilmiş ve prednizolon dozu arttırılmış, 1’inde hafif akciğer tutulumu ve ağır semptom
gözlenmemesi nedeniyle yakın takip edilerek anti-metabolit dozu yarıya indirilmiş, prednizolon dozu değiştirilmemiştir. Tüm yatan hastalarda kalsinörin
inhibitörü dozları sabit bırakılmıştır (Tablo 1). Yatış gerektiren 4 hastanın tamamında lenfopeni varken, bu hastalardan ağır klinik tabloyla takip edilen
ikisinde başvuruda derin lenfopeni mevcuttu. Tocilizumab ile immun plazma alan ve vaka serimiz içinde en ağır klinik tabloyla takip edilen vakada lenfosit
sayısı <200 saptandı (Tablo 2).
Sonuç: Böbrek nakli alıcısı COVID-19 vakalarımız genel olarak iyi prognozla seyretmiştir. Takdim edilen az sayıda vakamızda mortalite azlığı, medyan yaşın
nispeten daha düşük olması yanı sıra eşlik eden komorbiditeler, akut böbrek hasarı gelişmemesi gibi faktörlere bağlı olabilir. Daha fazla sayıda hasta üzerinde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Böbrek Nakli, Kronik Böbrek Yetmezliği
Tablo 1 - COVID-19 hastası olan Böbrek Alıcılarının Klinik Özellikleri ve İmmünsupresif yönetimi
HASTA NO

SEMPTOM

GÖRÜNTÜLEME

İMMÜNSUPRESİF YÖNETİMİ

YATIŞ SÜRESİ

1

Ateş
Miyalji
Öksürük

Sağ akciğer orta ve üst lobda fokal buzlu cam odakları

TAC devam
MMF STOP
PRED 20mg/gün

5

2

Halsizlik
İştahsızlık

-

TAC devam
MMF ½ DOZ
PRED devam

3

Semptom yok – Temas
Öyküsü var

-

EVE devam
MMF devam
PRED devam

4

Ateş
Halsizlik

Her iki akciğerde daha çok periferde yamasal tarzda
buzlu cam görüntüleri

CYC devam
MMF STOP
PRED 20mg/gün

5

Ateş, Öksürük
Halsizlik
Nefes darlığı

Bilateral akciğer parankiminde hafif düzeyde subplevral TAC devam
ve parankimal dağınık yerleşimli fokal buzlu cam odakları MMF ½ DOZ
PRED devam

9

6

Halsizlik
Bulantı
Kusma

Sağ akciğer üst lob ve sağ orta lobda hava bronkogram- TAC devam
ları içeren buzlu cam dansitesi
MMF STOP
PRED 10mg/gün

16

7

Semptom yok – Temas
Öyküsü var

-

TAC devam
MMF devam
PRED devam

8

Boğaz ağrısı
Halsizlik

-

TAC devam
MMF devam
PRED devam

14

TAC: Takrolimus EVE:Everolimus MMF: Mikofenolat Mofetil PRED: Prednizolon CYC: Siklosporin
Tablo 2 - COVID-19 hastası olan Böbrek Alıcılarının Laboratuvar Parametreleri

LABORATUVAR PARAMETRELERİ
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HASTA NO

1

2

3

4

5

6

7

8

LÖKOSİT SAYISI (10e3/µl)

9260

8660

5660

3042

5700

6220

-

4470

LENFOSİT (10e3/µl)

2080

1430

1730

600

1160

260

-

920

NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI (10e3/µl)

2,7

3,9

1,86

3,9

3,41

2,15

-

4,2

TROMBOSİT (10e3/µl)

204

165

483

197

170

178

-

307

D-DİMER (ng/ml)

0,06

0,09

0,04

0,13

0,18

0,92

-

0,27

FİBRİNOJEN (mg/l)

386

312

281

304

326

368

-

270

CRP (mg/l)

3,16

5

8

15

33

33

-

3,16

PROKALSİTONİN (µg/L)

0,12

0,15

0,14

0,53

0,12

0,12

-

0,12

BAŞVURU KREATİNİN (mg/dl)

0,91

1,46

0,89

1,19

1,06

2,12

-

1,5

TABURCU KREATİNİN (mg/dL)

0,92

1,42

0,91

1,19

1,05

1,96

-

1,7

Şekil-1

Şekil-2

Fibroselüler Kresent Alan

Selüler Kresent Alan

POSTER BİLDİRİLER

PS-25 Ekinokokkusa sekonder glomerüler patoloji yönetimi
Mehmet Sinan Kın1, Neslihan Güney2, Umutcan Türk1, Süheyla Serin Senger3, Harun Akar1
1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları İzmir Tıp Fakültesi,İzmir
2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji İzmir Tıp Fakültesi,İzmir
3
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinikleri İzmir Tıp Fakültesi,İzmir
Kist hidatik hastalığı Echinococcus granulosus larvalarının neden olduğu endemik bir parazitoz olup, ekinokokkusa sekonder, glomerüler lezyonlar nadir
olarak bildirilmiş olup, yerleşmiş bir tedavi yaklaşımına gereksinim vardır.
Oral alımda azalma, genel durumda bozulma şi̇kayetleri̇ olan 67 yaş erkek hasta 2 yıldır ki̇st hi̇dati̇k için taki̇pli̇ olup başvurusunda üre:128 kre:2,4 olup, daha
önce bi̇li̇nen bi̇r böbrek hastalığı olmayan hasta prerenal akut böbrek yetmezligi düşünülerek yatırıldı.
BT incelemesinde karaci̇ğer sağ lobta 19*15*11 cm ‘li̇k lobüle konturlu duvarlarında kalsi̇fi̇kasyonlar ve i̇çi̇nde kiz vezi̇küller i̇zlenen ki̇sti̇k lezyon izlendi. Hi̇dati̇k ki̇st tanısını doğrulamak amacıyla i̇stenen IHA 1/640 pozi̇ti̇f olarak saptanan hastanın WBC:20,300, CRP:152, prokalsitonin:0,61 saptandı.
Ateş nedeni̇yle albendazol başlandı. Viral seroloji, TORCH paneli, Brucella, Salmonella, Covid-19 negatif saptandı. Ultrasonografi de böbrek boyutları
ve vasküler yapılar normal saptandı. Hastanin 2,2 gram/gün protei̇nüri̇si̇ saptandı. Böbrek biyopsisi yapıldı. Altı ay önce dış merkezde skleroderma ön
tanısıyla azathiopri̇n ve meti̇lpredni̇zolon başlandığı, ve tedaviyi bıraktığı öğreni̇ldi̇. Anti-DSDNA ve MPO-ANCA pozi̇ti̇f saptandı. Böbrek biyopsisi kresenti̇k
glomerülonefri̇t ve ANCA i̇li̇şki̇li̇ vasküli̇tleri̇ destekler ni̇teli̇kte ve zayıf şi̇ddette olmakla bi̇rli̇kte İgG ve C3 bi̇ri̇ki̇mi̇ bi̇rli̇kteli̇ği̇ nedeni̇yle membranöz nefri̇t
açısından kli̇ni̇k olarak değerlendi̇ri̇lmesi̇ öneri̇lmi̇ş. C3:1,05g/L(0.9-1.8 g/L), C4:0,15 g/L(0.1-0.4 g/L) normal olarak saptandı.
Hastaya vaskülit ön tanısıyla, 3 gün pulse steroid sonrasında, 75 mg azathioprin ve 1 mg/kg dan prednol baslandı. İzlemde kreati̇ni̇n değerleri̇nde anlamlı
düşüş saptanmadı. Ki̇st hi̇dati̇k i̇le i̇lgi̇li̇ operasyon açısından değerlendi̇ri̇lmesi̇ amaciyla cerrahi̇ i̇le konsulte edildi. Hastaya sağ hepatektomi̇ (segment 5-67) yapıldı. Hepatektomi̇ öncesi̇ azathioprin kesi̇li̇p prednol dozu azaltıldı. Operasyon sonrasi 1. haftadan sonra i̇laç düzeyleri̇ tekrar düzenlendi̇. Post-op 3
günden sonra kreati̇ni̇n değerleri̇nde geri̇leme başlamış olup hasta post-op 7.günden sonra kreati̇ni̇n 1.6 mg/dl ve taburculuk sonrası kontrolleri̇nde benzer
düzeylerde i̇zlendi̇. Hastanın 1 ay sonraki kontrol proteinürisi 1 g/dl’nin altında ve kreatinin 1,33 mg/dl saptandı.
Vücudun diğer bölgelerindeki Ekinokokkus varlığına yanıt olarak ikincil böbrek tutulumu şeklinde glomerüler lezyonlar (IgAN, MN, MPGN) oldukça nadirdir.
Literatürde hidatikle ilişkili glomerüler lezyonlarla ilgili çok az sayıda rapor olup, coğu klinik hastalık aktivitesiyle net bir ilişkiye sahip değildir. İmmünoperoksidaz çalışmaları ile, glomerüllerde ekinokokal antijen ve karşılık gelen antikor gösterilmiştir. Fibrinoid nekroz ve fibrosellüler krezent saptanan olgumuzda immunosupressif tedavi sonrasinda, hidatik hastalığın kesin tedavisi, proteinüriyi azaltıp serum kreatinin seviyelerini geriletmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, Glomeruler Tutulum, Kresentik Nefrit, ANCA ilişkili vaskülit

81

POSTER BİLDİRİLER

PS-26 Hantavirüs enfeksiyonuna bağlı akut böbrek yetmezliği görülen 6 olgu sunumu
Yasemin Karakurt1, İbrahim Doğan1, Barış Eser1, Derya Yapar2, Nihal Ayemir1
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok EAH, iç Hastalıkları AD, Nefroloji Kliniği, Çorum
2
Hitit Üniversitesi Tıp fakültesi Erol Olçok EAH, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Çorum
Giriş: Hantavirüsler Bunyavirus ailesinden, zarflı RNA virüsleridir. İnsanlara bulaş enfekte kemirgenlerin tükürük, idrar ve gaitalarının inhalasyonu veya
teması ile olmaktadır. Klinik ani gelişen ateş, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği (ABY) ile seyreden hemorajik ateşli renal sendrom veya kardiyopulmoner sendrom şeklinde olabilir. Biz de ABY nedeni ile kliniğimize yatırılan ve takiplerinde Hantavirüs enfeksiyonu tanısı alan 6 vakayı sunmayı amaçladık.
Olgular; 2018-2021 yılları arasında hastanemize ABY etyolojisi araştırılmak üzere yatırılan hastalardan 6 tanesine Hantavirüs tanısı konuldu. Vakaların beşi
erkek, biri kadındı. Başvuru şikayetleri halsizlik, miyalji, baş ağrısı, ishal ve idrar miktarında azalma idi. Fizik muayenelerinde üç vakada 38,3 °C’nin üzerinde
ateş, iki vakada pretibial ödem, bir vakada hematüri dışında pozitif bulgu yoktu. Hastaların üçünde hipertansiyon dışında hastalık ve antipertansif dışında
ilaç kullanımları yoktu. Vakaların altısı da köyde yaşıyordu ve beş tanesi aktif olarak çiftçilik yapıyordu. Vakalarımızın hastaneye yatışında serum kreatinin ortalamaları 3,46 mg/dl idi. Beş vakada lökositoz, tümünde CRP yüksekliği ve trombositopeni mevcuttu. Hastaların demografik ve laboratuvar bulguları Tablo
1’de gösterilmiştir. Hastaların renal görüntülemeleri normal, hepatit belirteçleri, vaskültit paneli ve kollojen doku hastalığı için serolojik testleri negatifti.
Hastaların tümünde serumunda indirekt immünofloresan testi ile Hantavirüs IgM pozitifliği saptandı. Bir vakaya ishale yönelik seftriakson+metronidazol
diğer vakalara semptomatik tedavi verildi. Tüm hastaların yatış süresi ortalaması 11 gündü. Bu süre içinde 6 hastanın 3’ünde hemodiyaliz ihtiyacı gelişti.
Bu hastalar ortalama 4 seans hemodiyalize alındı. Hemodiyalize alınan hastalardan bir tanesi exitus olurken diğer iki hastanın kreatinin değerleri normale
döndü. Takipte hemodiyaliz ihtiyacı olmayan diğer 3 hastanın biri exitus olurken, diğer iki hastanın kreatinin değerleri yatışlarının 3. gününde gerilemeye
başladı ve normal kreatinin değerleri ile taburcu edildi.
Tartışma; Hantavirüs enfeksiyonunun en yaygın görüldüğü kişiler bizim vakalarımızda da olduğu gibi çiftçilerdir. Klinik yüksek ateş, renal hasar, pulmoner
tutulum ve ishal gibi çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bizim vakalarımız da klinikte ateş, halsizlik ve ishal mevcuttu. Vakalarımızın hiçbirinde renal yetmezlik
ve trombositopeni dışında ciddi organ hasarı mevcut değildi. Hantavirüs enfeksiyonunda böbrekte vasküler endotel hasarı ve akut tübülointerstisyel nefrit
gelişebilmektedir. Spesifik antiviral tedavisi yoktur ve destek tedavisi önerilmektedir. Hantavirüs klinik şüphe olmadıkça tanı konması zor olan bir hastalıktır.
Ateş, trombositopeni ve böbrek yetmezliği bulunan hastalarda Hantavirüs enfeksiyonu da akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hanta virüs, akut böbrek yetmezliği, Enfeksiyon
Tablo 1: Vakaların demografik ve laboratuvar verileri
1. Vaka

2. Vaka

3. Vaka

4. Vaka

5. Vaka

6. Vaka

Yaş (Yıl)

53

44

46

45

35

43

Cinsiyet

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

Kadın

BUN (mg/dL)

72,3

28

49

48

37

52

Kreatinin (mg/dL)

6,5

3,1

3,4

3,5

2,9

1,4

AST (U/L)

54

67

321

56

60

368

ALT (U/L)

37

68

97

40

56

299

LDH (U/L)

446

445

2228

423

153

1116

T. Prot (g/dL)

6,7

6

6

6

6,1

6,5

Alb (g/dL)

3,5

2,8

3,5

3,1

2,9

3,1

WBC (mcL)

11910

9690

20570

15700

10590

16920

Hb (g/dL)

14,6

14,4

12,5

15,8

14,1

15,6

Trombosit (mcL)

66000

116000

25000

42000

99000

109000

CRP (mg/L)

44

43,6

66,4

64,3

83,7

165

Laboratuvar

BUN: Kan üre azotu, T.prot: Total protein, Alb: Albumin, WBC: Beyaz kan hücreleri, Hb: Hemoglobin, Crp: C-Reaktif Potein, ALT: Alanin aminotransferaz, AST: Aspartat
Aminotransferaz, LDH:Laktat dehidrogenaz
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PS-27 Leptospiroza bağlı akut böbrek yetmezliği görülen 3 olgu sunumu
Dilruba Özdemir1, İbrahim Doğan1, Barış Eser1, Özlem Akdoğan2, Nihal Aydemir1
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok EAH, iç Hastalıkları AD, Nefroloji Kliniği, Çorum
2
Hitit Üniversitesi Tıp fakültesi Erol Olçok EAH, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Çorum
Giriş: Leptospiroz, leptospira cinsi spiroketlerin neden olduğu genellikle kırsal alanlarda görülen zoonotik bir enfeksiyondur. Çoğunlukla deri, göz, ağız ve
burundaki çatlaklara hayvan idrarı içeren su ya da toprağın teması ile bulaşır. Klinik kendini sınırlayan hafif Leptospirozdan, multiorgan yetmezliğine ilerleyen sarılık, böbrek yetmezliği ve kanama ile karakterize tabloya kadar değişebilir. Semptom ve bulguların nonspesifik olması nedeni ile olguların çoğuna tanı
konamamaktadır. Biz de akut böbrek yetmezliği (ABY) nedeni ile kliniğimize yatırılan ve takiplerinde leptospiroz tanı konulan 3 vakayı sunmayı amaçladık.
Olgular; 2018-2021 yılları arasında hastanemize ABY etyolojisi araştırılmak üzere yatırılan hastalardan üçüne Leptospiroz tanısı konuldu. Vakaların üçü de
erkekti ve başvuru şikayetleri halsizlik, üşüme, ishal ve idrar miktarında azalma idi. Fizik muayenelerinde her üç vakada da 38,2 °C’nin üzerine ateş ve 2.
ve 3. vakada pretibial ödem dışında pozitif bir bulgu yoktu. Hastaların hipertansiyon dışında ek bir hastalıkları ve antipertansif ilaç dışında ilaç kullanımları
yoktu. Vakaların üçü de köyde yaşıyordu ve iki tanesi aktif olarak çiftçilik yapıyordu. Vakalarımızın hastaneye yatışta kreatinin ortalamaları 6,8 mg/dl idi. Tümünde lökositoz, CRP yüksekliği, karaciğer fonksiyon testlerinde hafif düzeyde yükselme ve bir vakada trombositopeni mevcuttu. Hastaların demografik ve
laboratuvar bulguları Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların renal görüntülemeleri normal, vaskültit paneli ve hepatit belirteçleri negatifti. Hastalarda serumda
mikroaglutinasyon testi ile Leptospira IgM pozitifliği saptandı. saptandı. Bir vakaya seftriakson+ciproflokasin diğerlerine ise meropenem ve levofloksasin
tedavileri verildi. Ortalama 14 günlük yatış süresi ve 7 seans hemodiyaliz sonrasında böbrek fonksiyonları normale dönen ve hemodiyaliz ihtiyacı kalmayan
hastalar taburcu edildi.
Tartışma; Leptospirozda yüksek ateş, renal hasar, pulmoner tutulum ve karaciğer yetmezliği, ishal ve döküntü gibi çok geniş bir yelpazeye sahip klinik
görülebilmektedir. Bizim vakalarımız da klinikte ateş ve ishal mevcuttu. Vakalarımızın hiçbirinde renal yetmezlik ve hafif karaciğer fonskiyon testi bozukluğu
dışında ciddi sistemik bir organ hasarı mevcut değildi. Leptospiroz tedavisinde kliniğe göre antibiyoterapi ve ağır olgularda steroid tedavisi verilebilmektedir. Bizim vakalarımızda antibiyoterapi ve hemodiyaliz tedavileri ile hastalarımızda klinik iyileşme ve şifa ile taburculuk sağlanmıştır. Leptospiroz klinik şüphe
olmadıkça tanı konması zor olup bir hastalıktır. Gelişmekte olan ülkelerde hastalığın en yaygın görüldüğü kişiler çiftçilerdir. Öykü dikkatlice alınmalı ve risk
grubu olan kişilerde enfeksiyon ve ABY birlikteliğinde leptospira etkeni de akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Leptospiroz, Akut Böbrek Yetmezliği, Enfeksiyon
Tablo 1: Vakaların demografik ve laboratuvar verileri
1. Vaka

2. Vaka

3. Vaka

Yaş (Yıl)

82

51

78

Cinsiyet

Erkek

Erkek

Erkek

BUN (mg/dL)

152

70

139

Kreatinin (mg/dL)

8,5

9,1

2,8

AST (U/L)

114

96

57

ALT (U/L)

70

68

49

Total Bilüribin

0,9

0,8

0,9

Alb (g/dL)

3,5

3,6

3,7

WBC (mcL)

15400

12850

26670

Hb (g/dL)

15,6

13,6

12,3

Trombosit (mcL)

180000

60000

361000

CRP (mg/L)

154

385

162

Laboratuvar

BUN: Kan üre azotu, Alb: Albumin, WBC: Beyaz kan hücreleri, Hb: Hemoglobin, Crp: C-Reaktif Potein, ALT: Alanin aminotransferaz, AST: Aspartat Aminotransferaz,
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PS-28 Yasa dışı madde kullanımına ikincil rabdomiyoliz ve akut böbrek hasarı: Olgu sunumu
Nazlıcan Han1, Çağla Özcan1, Nergiz Bayrakcı2, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Amaç: Serum kreatinin kinaz (CK), laktat dehidrogenaz, aspartat amino transferaz düzeylerindeki asemptomatik yüksekliklerden, miyoglobin toksisitesine
bağlı tübüler hasarla seyreden akut böbrek hasarına (ABH) kadar geniş bir spektrumda prezente olabilen rabdomiyoliz, travmatik ya da nontravmatik
sebeplerle gelişebilir. Nontravmatik sebepler arasında yer alan yasa dışı madde (YDM) kullanımına bağlı rabdomiyoliz ve ABH, kendiliğinden düzelmesi
beklenmekle birlikte ölümle ve kronik böbrek hasarı ile sonuçlanabilir.
Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 20 yaşında erkek hasta son dört gündür olan bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. 5
yıl süre ile eroin, beş gün öncesine kadar da bonzai ve bali kullandığını ifade eden hastanın fizik muayenesinde epigastrik ve periumblikal bölgelerde derin
palpasyonla hassasiyet dışında fizik muayene bulguları normaldi. Serum kreatinin:7,5 mg/dL; miyoglobin:367 ng/mL; CK: 1170 IU/L saptandı. Görüntülemelerinde patolojik bulgu saptanmadı. Altı ay önceki serum kreatinin: 1,2 mg/dL olduğu görülen hasta YDM kullanımına bağlı rabdomiyoliz ve ABH tanısı
ile yatırıldı. Hemodiyaliz ihtiyacı olan hastada, yatışının dördüncü gününde ağır dispne gelişmesi üzerine çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde buzlu
cam alanları ve bilateral pleural efüzyon saptandı. COVID-19 PCR negatif sonuçlandı. Yatışının yedinci günü itibari ile diyaliz ihtiyacı olmayan ancak izlemde
serum kreatinin değeri gerilemeyen hastanın renal biyopsisinde; glomerüller normal, interstisyel alanda eritrosit silendirleri ve miksed tipte inflamasyon,
kronik tübülit bulguları; immunfloresan boyamada bazal membranda 1+ C3 boyanması görüldü.
Sonuç: Bonzai bir sentetik kannabinoid olup rabdomiyoliz ya da hiperemezise bağlı akut tübüler nekroz ve akut tübülointerstisyel nefrit yoluyla ABH’ye yol
açar. Birlikte kullanılan başka maddelerin, toksisitesini artırdığı bildirilmiştir. Ek olarak yaygın yamasal infiltrasyonlarla ve buzlu cam alanlarıyla karakterize
akciğer tutulumu da bildirilmiştir. Bali yapıştırıcı olarak kullanılan, tolüen içeren psikoaktif özellikte uçucu bir madde olup interstisyel nefrite yol açtığı bildirilmiştir. Olgumuzda görülen bulguların tümünün her iki madde ile ilişkili olabileceği düşünüldü. 6. hafta itibari ile serum kreatinin değerinin 2.21 mg/dL
olduğu görülen hasta takiplerine devam etmedi.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Akut tübüler nekroz, Akut tübülointerstisyel nefrit, Bonzai, Uçucu madde bağımlılığı
Tablo 1-Hastaya ait laboratuvar parametreleri

84

TETKİK

SONUÇ

REFERANS

TETKİK

SONUÇ

REFERANS

ÜRE(mg/dl )

149

15-40

AST (IU/L)

56

0-40

KREATİNİN (mg/dl)

7,5

0,7-1,2

ALT (IU/L)

181

0-41

SODYUM (mmol/l)

136

135-145

LDH (IU/L)

847

0-250

POTASYUM (mmol/l)

4

3,5-5,1

WBC

8.900

4.000-10.500

GFR (ml/min/1,73m2)

7,5

90-150

HEMOGLOBİN(g/dl)

12,6

13,5-18

GLUKOZ (mg/dl)

105

74-106

HEMOTOKRİT %

39,4

42-52

PH

7.33

7,35-7,45

PLATELET

243.000

140.000-392.000

PCO2 (mmhg)

28

ANA

Negatif

HCO3 (mmol/l)

14

C/P-ANCA

Negatif

Laktat (mmol/l)

1,5

HBSAG

Negatif

0,4-2,2

ALBUMİN(gr/dl)

3,4

3,5-5,2

Anti HCV

Negatif

KALSİYUM(mg/dl)

8,7

8,6-10,3

Anti HIV

Negatif

FOSFOR (mg/dl)

7,4

2,6-4,5

C3 (g/l)

1,26

0,9-1,8

ÜRİK ASİT (mg/dl)

5,1

3,4-7

C4 (g/l)

0,2

0,1-0,4

CRP(mg/dl)

110

0-5

Kreatinin kinaz (IU/L)

1170

<190

Miyoglobin (ng/ml)

367

0-154,9
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PS-29 Periton diyaliz hastasında peritonit ilişkili beyin apsesi
Emre Sönmez, İbrahim Doğan, Barış Eser, Nihal Aydemir
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok EAH, iç Hastalıkları AD, Nefroloji Kliniği, Çorum
Giriş: Periton diyalizinin (PD) en önemli komplikasyonu peritonit olup, hastaların PD’den hemodiyalize geçişinin, hastaneye yatışın ve mortalitenin başlıca
nedenidir. Çoğunlukla etken bakteriyel olmakla birlikte vakaların yaklaşık %3 ila 10 oranında mantarlar da etken olarak saptanabilir. Mantar peritoniti hayatı
tehdit eden ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Olgu: Diabetes mellitusa bağlı son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile 5 yıldır Periton diyalizi (PD) yapmakta olan 61 yaş erkek hasta karın ağrısı, bulantı
ve ateş ve bulanık diyalizat şikayeti hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde genel durumu orta, kan basıncı:100/60 mmHg, Ateş 38,4°C, batında yaygın
hassasiyeti mevcuttu defans ve rebaund yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde Lökosit;12.000, CRP;130 mg/l, prokalsitonin; 15 ug/l, periton sıvısı hücre sayımı;
11890 /mm3 (%84 PMNL) olması üzerine peritonit ve sistemik enfeksiyon nedeni ile vankomisin /seftazidim, intravenöz ve intraperitoneal olarak başlandı.
Tedavinin 2. gününde periton hücre sayımı 714’e kadar geriledi ancak hastanın karın ağrısı devam etti. Batın BT’de apse saptanmadı. Periton sıvı kültüründe
Candida guilliermondii üremesi üzerine tedaviye kaspofungin eklendi. PD katateri çekilerek hemodiyalize geçildi. Yatışın 5. gününde hastanın sağ üst ve alt
ekstremitesinde güçsüzlük meydana geldi. Beyin BT ve MRI’da sol parietooksipital bölgede kistik en büyüğü sol posteroparietalde yaklaşık 18 mm çapında
olan ödem etkisine sahip hipodens lezyonlar (apse?) tesbit edildi. Kaspofungin tedavisi kesilerek amfoterisin B tedavisine geçildi. Beyin ödemi tedavisi
eklendi. Hasta takiplerinde beyin apselerine bağlı hasta fokal nöbet geçirdi. Depakin 2x1 başlandı. Alt ekstremite de güçsüzlük şikayeti devam eden hasta
fizik tedavi programına alındı. Antifungal tedaviyi 6 hafta alan hastanın kontrol beyin görüntülemelerinde apselerin milimetrik boyuta gerilediği görüldü.
Hasta dış merkezde takip edilmek üzere kendi isteği ile taburcu edildi.
Tartışma: C. guilliermondii, deri ve mukozal yüzeylerin normal florasında bulunan ve immunsüprese hastalarda görülen enfeksyona neden olan fırsatçı
mantarlardandır. Akut osteomiyelit, septik artrit, endokardit, fungemi ve yayılmış invaziv enfeksiyonlara neden olabilmekle birlikte peritonit etkeni olarak
görülmesi nadirdir. Mantar peritonitinde etken çoğunlukla Candida Albicans ve Candida Parapsilosis’dir. Bizim vakamızda daha nadir görülen Candida
guilliermondii etken olarak saptanmıştı. Tedavide antifungal tedavi ile birlikte PD kataterinin de çıkarılması gerekmektedir. Tedaviye rağmen mortalite ve
morbidite oranı yüksektir. Biz de mantar peritoniti ile ilişkili ciddi ve nadir bir komplikasyon olarak beyin apsesi görülen bir vakayı sunduk.
Anahtar Kelimeler: Peritonit, Candida guilliermondii, Periton Diyalizi
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PS-30 Nadir Bir İmmunyetmezlik Sendromu ve Membranoproliferatif Glomerulonefrit Birlikteliği
Zeynep Ural1, Ahmet Giritlioğlu2, Seda Çiçekli2, Tuğba Uğur2, Gülsüm Kayhan4, Betül Öğüt3, İpek Işık Gönül3, Ülver Derici1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Giriş: Coronin-1a eksikliği, CORO1A genindeki mutasyonların neden olduğu T hücre yetmezliği olan ve şiddetli kombine immun yetmezlik (SCID) olarak
sınıflandırılan otozomal resesif bir immun yetmezlik hastalığıdır. Lenfopeni, aşı sonrası şiddetli varisella, hipogamaglobulinemi, yaygın EBV enfeksiyonları,
EBV ilişkili B hücreli lenfoma, epidermodisplazya verruciformis ve bronşektaziler ile karakterize SCID’ın en yeni keşfedilen formlarından biridir. Membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN), mezengial hücre proliferasyonu ve glomeruler kapiller duvarında yapısal değişiklikler ile karakterize nadir bir böbrek
hastalığıdır. Asemptomatik hematüri ve proteinüriden akut glomerulonefrit, nefrotik sendrom hatta hızlı ilerleyen glomerulonefrit (RPGN)’e kadar değişen
bir kliniğe sahiptir. Özellikle çocuk ve genç erişkinleri etkiler.
Vaka: Bilinen 8 aydır hipertansiyon, epidermodisplazya verruciformis, epilepsi, bronşektazi, immunyetmezlik tanıları olan 32 yaş kadın hasta üç aydır giderek artan her iki ayaklarda ve bacaklarda şişlik ve nefes darlığı şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Hasta proteinüri, böbrek fonksiyon bozukluğu, şiddetli
ödemi olması ve pansitopenik olması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla servisimize yatırıldı. Fizik muayenede; kan basıncı: 140/80 mm/Hg, nabız:74
atım/dk, vücut ısısı:36.7c, solunum sayısı:22/dk olan hastanın batın muayenesinde dalak kot altında 2 cm ele gelmekteydi. Akciğer bazallerinde bilateral
ralleri vardı ve bilateral 2+ pretibial ödem mevcuttu. Hastanın yüzde, alında, el dorsumu ve palmar bölgesinde, bacak arkasında, kollarda ve gövdede
pembe-kahverengi verriköz geniş plaklar ve papülller görüldü. Labaratuvar değerlerinde; Kan üre azotu (BUN): 34,9, kreatinin: 1,39 mg/ dL, glomerüler
filtrasyon hızı: 50 ml/dk/1.73m², total protein:4,9g/ dL, albümin:2,8 mg/ dL, hb:6,3 g/dl, plt:106x10.e3/uL, lökosit:1,93 x10.e3/uL olarak saptandı. 24
saatlik idrarında 2320 mg/24h protein, 1833 mg/24h mikroalbumin izlendi. Gönderilen haptoglobin: 6 mg/dL, LDH: 560 U/L, total IgG - 243 mg/dL, total
IgA - 79,9 mg/dL, total IgM. - 73,2 mg/dL, total C4 - 22,4 mg/dL, total C3 - 88,3 mg/dL olarak sonuçlandı. Pansitopenisi nedeni ile yapılan kemik iliği
biyopsisi hiposellüler kemik iliği olarak raporlandı. Proteinürisi ve böbrek fonksiyon bozukluğu nedeni ile yapılan böbrek biyopsisinde; IgM dominant
MPGN izlendi. Hastanın immun yetmezliği, vücudundaki yaygın verriköz lezyonlar, epilepsisi ve hemolizi olması nedeni ile genetik değerlendirme yapıldı ve
hastada homozigot CORO1A mutasyonu saptandı.
Sonuç: Literatürde şu ana kadar coronin 1a eksikliği vakası 3 aileden ibarettir. Bildiğimiz kadarı ile vakamız coronin 1a eksikliğine IgM dominant MPGN’nin
eşlik ettiği bildirilen ilk vaka özelliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Coronin-1a eksikliği, Epidermodisplazia verruciformis, immunyetmezlik, membranoproliferatif glomerulonefrit, proteinüri
Resim-1: Hastanın yüz ve bacak arkasındaki epidermodisplazia verruciformis döküntüleri

Resim-2: Hastanın el dorsumu ve el palmar bölgesindeki kahverengi renkteki papüller

Resim-3: Böbrek biyopsisi mikroskopik bulguları

Resim-4: Böbrek biyopsisi immunfloresan görüntüleme bulguları

Hastanın böbrek biyopsisi immunfloresan boyamasında IgM:+++, diffüz global,
glomerüler kapiller duvarlarda ve mezanjial, granüler
a. Böbrek biyopsisinin incelenmesinde, kortikal parankimde eozinofil lökositlerden
zengin interstisyal inflamasyon izlenmiştir (H&E x100). b. Glomerüller heterojen
görünümde olmakla birlikte, tümünde endokapiller hipersellülerite ve lobülasyonda
artış ile karakterli glomerülomegali dikkati çekmiştir (H&E x400). c. İmmünhistokimyasal çalışmada C4d ile glomerüllerde diffüz segmental, kapiller duvarlarda,
kaba granüler paternde boyanma izlenmiştir.
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PS-31 Renal Büyüme ile Tanı Alan İntravasküler B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
İbrahim Nahit Şendur1, Ebru Gök Oğuz2, Tamer Selen2, Elif Kahraman Güner2, Emine Ergün2, Kadir Gökhan Atılgan2, Gülay Ulusal Okyay2, Fatma
Ayerden Ebinç2, 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
Giriş: Böbrek sistemik lenfomalardan en sık etkilenen intraabdominal organdır. Renal tutulum en sık B-hücreli lenfomalarda görülür ve çoğunluğu orta
veya yüksek derecelidir (1). İntravasküler B Hücreli Lenfoma (IVLBHL), genellikle küçük-orta çaplı damar lümeninde gelişen ve nadir görülen ekstranodal
diffüz büyük B hücreli non-Hodgin lenfoma alt tipidir (2). Lenfoid hücrelerin neoplastik özellik kazanarak kapiller lümeninde prolifere olmasıyla gelişir (3).
Açıklanamayan organ büyümesini takiben biyopsi, tesadüfi bir bulgu olarak IVLBHL’yi ortaya çıkarabilir (4). Santral sinir sistemi bulgularıyla başvuran,
bilateral renal büyümeyi takiben yapılan biyopsiyle tanı alan intravasküler B hücreli lenfoma vakası tartışılmıştır.
Olgu: 46 yaşında kadın; kilo kaybı, halsizlik, şiddetli baş ağrısı ve ani başlayan görme kaybı şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Sistem sorgusunda
6 ayda 12 kg kaybı vardı. Muayenesinde bilateral kısmi görme kaybı mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı: 7000 μL hemoglobulin: 6.6 g/dl,
kreatinin: 3.1 mg/dl, laktat dehidrogenaz (LDH): 520 U/L, TSH: 0.02 mIU/L, fT4: 0.8 ng/dl, sedimentasyon 84 mm/saat ve CRP 77 mg/L saptandı. Görme
kaybına ve santral hipotiroidiye yönelik yapılan hipofiz MR görüntülemesinde hipofiz bezi yüksekliği 14 mm olup artmış ve optik kiazmaya temas olduğu
izlenimi alınmaktaydı. Hipofiz bezinde sol-orta kesimde sinyal farklılığı izlenmekteydi. Malignite ve enfeksiyöz etkenlerin tespiti için yapılan lomber ponksiyonda patolojik bulguya rastlanılmadı. Yapılan abdomen ultrasonda; hepatomegali, splenomegali ve bilateral böbrek boyutlarında artış saptandı. Böbrek
boyutlarında artış ve açıklanamayan böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaya renal biyopsi yapıldı. Biyopsi, odaksal ekstravazasyon gösteren intavasküler
büyük B hücreli lenfoma olarak raporlandı. Santral hipotiroidi ve görme kaybı lenfomanın santral sinir sistemi tutulumuna bağlandı. Kemoterapi planlanan
hastanın tedavisi devam etmektedir.
Tartışma ve Sonuç: İntravasküler lenfoma, non-Hodgin lenfoma grubunun alt tipidir (2). Semptomlar damarların tümör hücreleriyle tıkanması sonrasında
gelişen nekroz nedeniyledir. Çoklu organ tutulumu görülebilir. Kemik iliği ve lenf nodu tutulumu nadir görülür (5). Kesin tanı dokudan alınan biyopsiyle
konulur. İntravasküler lenfomayla ilgili spesifik laboratuvar testi yoktur. Anemi, LDH yüksekliği, trombositopeni, sedimantasyon artışı en sık görülen bulgulardır (6). Literatürde belirtildiği gibi laboratuvar testleri tanıyı desteklemekle birlikte kesin tanı için yetersizdi. Kesin tanı histopatolojik olarak konuldu.
Sonuç olarak; açıklanamayan kilo kaybı, ani görme kaybı, anemi ve tutulum olan organlarda boyut artışı ayırıcı tanıda İntravaküler lenfoma gibi nadir bir
nedeni de akla getirmelidir.
Anahtar Kelimeler: Renal büyüme, İntravasküler B Hücreli Lenfoma, Renal biyopsi
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PS-32 Böbrek Biyopsi Yapılan Hastalarda Spot İdrar Protein/Kreatinin Oranı ile 24 Saatlik Proteinüri Arasındaki İlişkiyi Etkileyen Faktörlerin
Değerlendirilmesi
Hakan Oral1, Tolga Yıldırım2, Rahmi Yılmaz2, Mustafa Arıcı2, Bülent Altun2, Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AnaBilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Protein atılımının değerlendirilmesinde 24 saatlik idrar toplanması altın standart olarak kabul edilmektedir. Buna karşın hasta açısından yarattığı
zorluk ve toplama esnasında yapılan hatalar nedeniyle alternatif yöntemler gündeme gelmiştir. Bunlardan en sık kullanılanı spot idrar protein/kreatinin oranı
(prot/kr)’dır. Yapılan çalışmalarda değişik hasta gruplarında spot idrar prot/kr değerinin 24 saatlik protein atılımı ile korelasyonu açısından çelişkili sonuçlar
vardır. Bu çalışmamızda kliniğimizde takip ettiğimiz böbrek biyopsisi yapılmış hastalarda spot idrar prot/kr oranının 24 saatlik protein atılımını tahmin etme
noktasında etki eden faktörleri saptamayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya herhangi bir nedenle böbrek biyopsisi yapılmış ve en az bir defa eş zamanlı spot idrar prot/kr ve 24 saatlik proteinüri miktarı
bakılmış hastalar alındı. Hastaların demografik özellikleri, biyopsi tanıları, proteinüri değerlendirmesinin biyopsi öncesi mi, tedavi sonrasında mı yapıldığı
gibi faktörler değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada böbrek biyopsisi yapılmış 185 hastanın (94 kadın, 91 erkek, ortalama yaş: 37,4±13,2) toplam 635 çift, eş zamanlı spot idrar prot/
kr oranı ve 24 saatlik protein atılımları incelendi. Tüm ölçümler değerlendirildiğinde spot idrar prot/kr oranı ortalaması 2061 mg/g iken 24 saatlik protein
atılım ortalamasının 2378 mg/gün olduğu saptandı. Her iki değer arasında çok kuvvetli bir korelasyon vardı (r = 0,896, p<0.0001). Ölçümlerin %84,6’sında
eş zamanlı iki değer arasında %50’den az fark vardı. Yaş, cinsiyet, greft ya da nativ böbrek biyopsisi, biyopsi tanısı, RAS blokörü ya da immunsupresyon
kullanım durumu gibi faktörlerin hiç birisinin spot idrar prot/kr oranı ile 24 saatlik protein atılımı arasındaki ilişkiyi olumsuz anlamda etkilemediği gözlendi.
Sonuç: Spot idrar prot/kr oranı 24 saatlik idrar toplanmasının mümkün olmadığı hemen hemen tüm durumlarda güvenilir bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Biyopsi, proteinüri, spot idrar
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PS-33 Akut Böbrek Yetmezliği ve Hiperkalsemi ile Prezente Olan Multiple Myelom Olgu Sunumu
Özlem Kutlu1, Belda Dursun2
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
Multiple myelom (MM), plazma hücrelerinin malign proliferasyonu ve kanda monoklonal immünglobulin veya fragmanlarının artışı ile karakterize malign
bir hastalıktır. Özellikle sırt veya toraksta kemik ağrıları, anemiye bağlı halsizlik, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar genellikle başlangıç bulguları olup,
hastalar renal yetmezlik, nefrotik sendrom, kemik kırıkları, radikülopati, kanama, hiperkalsemi ile farklı disiplindeki hekimlere başvurabilirler. Akla gelmediği
zaman tanıda gecikmeler olabilir. Aşağıda bel ağrısı ile dış merkeze başvuran ve böbrek yetmezliği nedeniyle polikliniğimize yönlendirilen MM tanısı alan
olgumuz sunulmuştur.
72 yaşında erkek hasta bilinen tip 2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları mevcut olup sırt ağrısı ile dış merkeze başvurmuş ve tetkiklerde serum
kreatinin 5.1 mg/dL olması üzerine polikliniğimize yönlendirilmiştir. Bilinen böbrek hastalığı öyküsü olmayan hastanın polikliniğimizdeki ilk tetkiklerinde
Hgb 10.1g/dl, mcv 84 fL, sedimentasyon 95 mm/sa, üre 105 mg/dl, kreatinin 4.58 mg/dl, sodyum 139 mmol/l, potasyum 4.16 mmol/l, albümin 46.9g,
total protein 75.1 g/l, kalsiyum 15.2mg/dl, idrar tetkikinde protein++ glukoz+++ mikroskopide lökosit 4/saha, eritrosit 2/sahadır. Anemisi, akut böbrek
yetmezliği, hiperkalsemi ve sedimentasyon yüksekliği nedeniyle multiple myelomdan şüphelenilmiş olup hastaya iki yönlü kafa grafisi çektirilmiş ve burada litik lezyonları görülmüştür. Hasta MM tanısıyla hematoloji ile ortak takibe alınmıştır. Tetkiklerinde kappa /lambda oranı 3.8 tespit edilmiş. Ig M ve Ig
G’nin düşük, Ig A’nın normal değerlerde olduğu görülmüştür. Kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapılmış olup forse diürez ve 20 mg deksametazon tedavisi
başlanmıştır. İzleminde idrar çıkışı olan hastada hemodiyaliz ihtiyacu gelişmemiştir. Bikaç gün içinde biyokimyasında üre 156 mg/dl, kreatinin 2.68 mg/dl,
kalsiyumu 10.73 mg/dl’ye gerilemiştir. Aspirasyonu MM ile uyumlu olan hastaya daha sonra VCD (bortezomid-siklofosfomid-deksametazon) ve pamidronat tedavisi başlanmış olup takip ve tedavisi devam etmektedir. Hastanın son tetkiklerinde üre 40 mg/dl, kreatinin 1.67mg/dl ve kalsiyum 9.36 mg/dl’dir.
Semptomatik MM’lu hastalarda böbrek hasarı sık görülen ve hasta sağkalımını etkileyen bir komplikasyondur. MM’un erken tanınması ve tedavi edilmesi
böbrek fonksiyonlarının düzelmesi açısından da önemlidir. Olgumuzda hızlı tanıya yaklaşılması ve uygun tedaviyle hemodiyalize alınmadan böbrek fonksiyonlarında ve hiperkalsemide hızlı düzelme gözlenmiştir. Ayrıca MM en karakteristik radyolojik bulgusu kafa grafisinde zımba deliği şeklinde izlenen litik
lezyonlardır. Günümüzde eskisi kadar sık kullanılmamasına rağmen tanıyı kesinleştirmek ve hızlı bir şekilde tedaviye başlamak için hala geçerli olan pratik
ve hızlı bir tanı yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği, multiple myelom, kafa grafisi
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PS-34 Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Nefrotik Sendrom ile Presente Olan Kronik-Graft-Versus-Host Olgusu
Kerime Rumeysa Sarı1, Tuğba Mermer2, Tural Pashayev3, Hande Dik2, Sait Şen4, Meltem Seziş Demirci1
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
4
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Bilim Dalı
Giriş: Kronik graft-versus-host hastalığı (cGVHD), allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonunun (HCT) en ciddi ve yaygın geç dönem komplikasyonlarındandır. cGVHD, HCT sonrası 100. günden sonra görülmekte olup; cilt, ağız, karaciğer ve göz gibi organları tutar. Nefrotik sendrom (NS), cGVHD’nin
nadir görülen geç komplikasyonudur. Burada allojenik HCT sonrası 16.ayda gelişen bir NS vakasını bildirmekteyiz.
Olgu: 28 yaşında erkek hasta acil servise 2 gündür olan nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. 2 yıl önce anemi-splenomegali nedenli tetkik edilen; miyelofibrozis tanısı alan hastanın 6.ayda tam uyumlu akraba dışı donörden allojenik HCT yapıldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı:180/100 mm Hg, nabız:
118/dakika, vücut sıcaklığı 36,5ºC idi. Solunum sistem muayenesinde bazallerde solunum sesleri alınamadı.Hasta taşikardikti; S1-S2 derinden işitiliyordu.
Batın muayenesi olağandı. Bilateral alt ekstremitelerde pretibial gode bırakan ödem mevcuttu. Yapılan tetkiklerde hipoalbuminemi, serum üre - kreatinin
yüksekliği ve tam idrar tetkikinde 3+ proteinüri saptandı. İdrar mikroskopisinde özellik yoktu. 24 saatlik idrarda 5 gr/gün proteinüri saptandı. Hasta mevcut
bulgularla NS olarak değerlendirildi. Olgunun gelişindeki laboratuvar tetkikleri Tablo 1’dedir. ANA titresi olağan; ANCA; Hepatit B ve C negatif saptandı. Renal USG ‘de bilateral böbrek boyutları - parankim kalınlıkları normal, ekojenitesi grade 1 artmıştı. NS nedeniyle yapılan renal biyopside; ışık mikroskopisinde
glomerüller olağandı. İmmunfloresan birikim saptanmadı.
HCT sonrası 15 aylık izlem süresince hastanın serum kreatinin değerleri olağan olup; idrar tetkiklerinde hematüri- proteinüri yoktu.
HCT sonrası 7.günde ishal şikayeti başlayan ve akut GVHD olarak değerlendirilen hastada steroid ve budenofalk tedavisine yanıt alındı. İzlemimizin 5 ve
6.aylarında ciltte hiperemi-döküntüler, batında assit ve bilateral plevral efüzyon gelişti.
İlk 2 ay kısmi yanıt alınan hasta son başvurusunda perikardiyal ve bilateral plevral effüzyon nedeniyle hospitalize edildi. Perikardiyal-plevral sıvı örnekleri
eksuda vasfındaydı; kültürlerde üreme olmadı. İzleminde pansitopenisi gelişen, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme olan hastada tüm bu tabloya
cGVHD’nin neden olabileceği düşünüldü. Hastaya pulse siklofosfamid tedavisi uygulandı. Serum kreatinin değerleri progrese, diüretiğe refrakter hipervolemisi olan hasta hemodiyalize alındı. Hemodiyaliz ihtiyacı devam eden, GVHD’si tedaviye refrakter hasta, yüksek doz immunsupresif tedavilere bağlı gram
negatif sepsis nedeniyle exitus oldu.
Sonuç: Allogenik HCT sonrası ortaya çıkan NS’un cGVHD ilişkili bir immun bozukluk olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle HCT sonrası renal parametrelerin özellikle proteinürinin izlenmesi önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimler: Allojenik kök hücre transplantasyonu, myelofibrozis, nefrotik sendrom
Renal biyopsi - Hematoksilen- Eozin boyama ile ışık mikrosikopi görüntüsü
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Hastanın başvurusundaki laboratuvar değerleri
Parametre

Hasta değeri (Normal aralığı)

Hemoglobin

11.3 gr/dL (11.7-16.1)

Hematokrit

34.8% (35-47%)

Ortalama eritrosit hacmi

91.8 fL (81-102)

Lökosit

8450/mm3 (4500-11000)

Trombosit

168.000/mm3 (150.000-450.000)

Üre

65 mg/dL (10-50)

Kreatinin

2.47 mg/dL (0.6-1.1)

Sodyum

136 mEq/L (136-145)

Potasyum

4 mEq/L (3.5- 5)

Kalsiyum

8.4 mg/dL (8.6-10.2)

Fosfor

4 mg/dL (2.3-4.5)

Total Kolesterol

197 mg/dL (<200)

LDL Kolesterol

138 mg/dL (<130)

Total Protein

57.2 g/L (64-83)

Albumin

34.7 g/L (35-52)

Alanin Aminotransaminaz

16 U/L (<34)

Aspartat Aminotransaminaz

20 U/L (<31)

TSH

2.53 mU/L (0.27-4.2)

Total bilirubin

0.73 mg/dL (0,1-1)

Direkt Bilirubin

0.27 mg/dL (<0.2)
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PS-35 Kartagener Sendromu ve Böbrek Nakli: Olgu Sunumu
Özlem Kutlu1, Belda Dursun2
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
Situs inversus, kronik sinüzit ve bronşektazi üçlüsü olarak tanımlanan Kartagener Sendromu (KS) otozomal resesif geçişli bir primer siliyer diskinezidir.
Etiyolojisinde solunum yolu epitelini saran silyaya ait “dynein” dallarının yaygın yetmezliği ve buna sekonder gelişen anormal mukosiliyer fonksiyon bulunmaktadır. Mukosiliyer transport bozukluğu sebebiyle kliniğinde sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları tipiktir. Litetartürde kronik böbrek yetmezliğiyle
birliktelik gösteren olgular ve az sayıda sitüs inversus totalis olan hastalarda böbrek nakilli olgu bildirilmiştir. Aşağıda KS olan uzun süredir takip ettiğimiz
böbrek nakilli olgumuz sunulmuştur.
37 yaşında kadın hasta bilinen ek hastalığı olmayıp ateş yüksekliği ile dış merkez acil servise başvuruyor. Burada tansiyon yüksekliği ve böbrek fonksiyon
testlerinde bozukluk saptanması üzerine interne edilip görüntülemeleri yapılıyor. Batın görüntülemede sol renal arter akımında belirgin darlık, sol böbrek
atrofik ve sağ böbrekte renal parankim hasarı saptanması üzerine hasta renal arter stenozuna bağlı kronik böbrek hastalığı tanısı alıyor. Akciğer görüntülemesinde ise situs inversus totalis ve bronşektazi saptanıyor. Sık enfeksiyon öyküsü olan hasta KS tanısı alıyor. Nefroloji takibine giren hastaya Son dönem
böbrek yermezliği sebebiyle SAPD programına başlanıyor. Hasta 3.5 ay içerisinde 2 kez peritonit atağı geçiriyor ve diyaliz kateteri değiştiriliyor. Tekrar
drenaj problemi yaşanması üzerine hemodiyalize geçiliyor. Bilateral ve antekubital bölgeden 4 kez fistül açılıyor ve antekubikal bölgeye 1 kez greft konuluyor. Hepsi disfonksiyone oluyor. Subklavian venden kalıcı kateter takılan hasta 2 yıl hemodiyalize alınıyor. Tromboza yatkınlık sebebiyle yapılan tetkiklerde
metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) ve Faktör 5 Leiden heterozigot gen mutasyonu saptanıp düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine başlanıyor.
Tüm vasküler akses yolaklarını kaybeden hastaya 2011 yılında merkezimizde kadavradan böbrek nakil operasyonu gerçekleştiriliyor. İmmunsupresif tedavi
altında solunum yolu enfeksiyonlarını açısından riskli olan hastaya göğüs hastalıkları tarafından inhaler tedavi veriliyor. Solunum fizyoterapisi alıyor. Yıllık
pnömokok aşısı yapılıyor. On yıllık izleminde ciddi enfeksiyon öyküsü geçirmemiş olup son laboratuvarında kreatinin 0,94 mg/dL, üre 28 mg/dL’dir.
Literatüre bakıldığında böbrek nakli ve KS birlikteliği az sayıda bildirilmiştir. Bu hastalarda situs inversus totalis sebebiyle cerrahi zorluklar bulunmaktadır.
Ayrıca hastalığın doğası gereği solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık sebebiyle nakil sonrası verilen immunsupresif tedavinin riskli olduğu bilinmektedir.
Nadir görülen bu hastalıkta multidisipliner bir yaklaşım ve yakın takip ile böbrek nakli süreci sorunsuz geçirilmiş olup uzun dönemde böbrek fonksiyonları
korunarak izlenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, kartagener sedromu, sitüs inversus totalis
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PS-36 Hipertiroidiye bağlı Atriyal Fibrilasyon gelişen bir hastada segmental renal arter embolisi
Yusuf Karavelioğlu1, Emre Sönmez1, Barış Eser2, İbrahim Doğan2, Nihal Aydemir2
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok EAH, Kardiyoloji AD, Çorum
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok EAH, iç Hastalıkları AD, Nefroloji Kliniği, Çorum
GİRİŞ: Renal arter embolisi erken tanı ve tedavi gerektiren ciddi bir klinik tablodur. Hastaların büyük çoğunluğunda sistemik emboli kaynağı kalptir. Kalp
hastalıklarından atriyal fibrilasyon (AF), miyokard enfarktüsü (post enfarktüs trombüs) ve romatizmal mitral darlığı en önemli nedenlerdendir. Biz AF kaynaklı emboli nedeni ile renal enfarktüs gelişen bir hastayı sumayı amaçladık.
OLGU: 45 yaşında erkek hasta ani başlayan şiddetli yan ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastanın yaklaşık 2 yıldır olan hipertiroidi dışında ek bir
hastalığı yoktu. Thyramazol 1 tablet gün kullanıyordu. Fizik muayenesinde, genel durumu iyi idi. Kan basıncı 150/90 mmHg, nabız 98/dk ve aritmik olması
dışında diğer sistemler doğaldı. Laboratuvarda, BUN 12 mg/dl, kreatinin 0,7 mg/dl, laktat dehidrogenaz (LDH) 480 U/L bulundu. İdrar mikroskobisinde 5
eritrosit, 2 lökosit saptandı. Kan sayımında lökosit 16930/mm3 idi. EKG; AF ile uyumlu idi. Batın bilgisayarlı tomografide (BT) Sol böbrek orta kesim lateralini tama yakın etkilemiş renal enfarkt ile uyumlu hipodens alan izlendi BT anjiografide sol renal arterin segmenter dallarında dolum defekti saptanması
üzerine renal arter embolisi tansı ile hastaya renal anjiografi yapıldı. (Görsel 1) Multipopus kateter ve koroner trombüs aspirasyon kateteri ile sol renal
segmental dalda bulunan trombüsler aspire edildi ve akım sağlandı. Kontrol renal anjiografide segmental dal açık olarak izlendi. (Görsel 2) Hastaya heparin
infüzyonu başlandı. 48 saat sonra enoxaparin ve warfarin tedavisine geçildi. Yapılan tetkiklerde TSH:0,005 mIU/lt T4:3,02 olarak saptandı. Hipertroidiye
bağlı gelişen AF ve AF’ye bağlı segmental renal arter embolisi tanıları konulan hasta thyramazol (3x1 tb), beta blokör ve warfarin tedavileri ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Renal enfarktüsün klinik bulguları nonspesifik olup sıklıkla böğür ağrısı, hematüri ve serumda LDH yüksekliği ile karşımıza gelir. En sık sebepleri
renal arter trombozu ya da tromboembolisidir. Tromboembolizme bağlı renal enfarktüsün en yaygın sebebi AF’ dir. Tedavide heparin, lokal trombolitik
tedavi veya cerrahi embolektomi tedavisi uygulanır. Tedavinin akut dönemde hızlıca uygulanması renal fonkisyon kaybı gelişmemesi açısından önemlidir.
Vakamızda embolinin tek taraflı ve segmental dalda olması nedeni ile renal fonksiyonlar korunmuştu. Ayrıca acil olarak tıkanıklığın ortadan kaldırılması nedeni ile renal fonksiyonlar kaybı riski de ortadan kaldırılmış oldu. Hipertroidinin AF’ye neden olabileceği ve ani başlangıçlı yan ağrısı, serum LDH yüksekliği
ve AF olan hastalarda renal arter embolisinin görülebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Renal arter embolisi, Atriyal fibrilasyon, Hipertroidi
Görsel 1

Renal enfarkt alanı
Görsel 2

Trombektomi öncesi ve sonrası
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PS-37 Retroperitoneal Fibrozis Görünümüyle Tanı Alan Lenfoma Hastası
Yağmur Karaman1, Feyza Bora2, Ümit Çakmak2, Ezgi Avanaz2, Mustafa Zeybek2, Funda Sarı2, Ramazan Çetinkaya2, Gültekin Süleymanlar2
1
Antalya Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Antalya Akdeniz Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
GİRİŞ: Retroperitoneal fibrozis (RF), sklerozan retroperitoneal kitle ve obstrüktif klinik özelliklerle karakterize bir hastalıktır. Retroperitondaki büyük vasküler
yapılar, üreterler ve psoas kası gibi oluşumları saran, sert fibröz plakların varlığıyla karakterizedir. RF, üriner obstrüksiyon ve akut böbrek hasarının nadir
bir nedenidir. Çoğu RF vakası idiopatiktir. RF ve lenfomanın klinik ve radyolojik sunumdaki benzerlikleri, tanısal zorluk oluşturmuştur. Lenfomaya sekonder
RF tanısı alıp böbrek fonksiyonları bozulan ve tedavi sonrası böbrek fonksiyonlarında düzelme olan bir vaka sunmak istedik.
VAKA: Bir yıldır DM ve HT tanıları olan 66 yaş erkek hasta, tarafımıza başvurusundan dokuz ay önce dış merkeze karın ağrısıyla başvurmuş. Akut apandisit
nedeniyle opere edilmiş. Biyopsi sonucu benign olarak raporlanmış. Operasyon sonrası dönemde enfeksiyon nedeniyle üç kez daha opere olmuş. Antibiyotik kullanım öyküsü de olan hastanın operasyon sonrası dokuz ay içerisinde böbrek fonksiyonları giderek bozulmuş ve kreatinin düzeyi 0,5 mg/dL’den 8
mg/dL’e kadar yükselmiş. 3/7 hemodiyaliz programına alınmış.
Kontrol amaçlı tarafımıza başvuran hastanın tomografisinde bilateral böbrek pelvikalisiyel sistemde grade 2 dilatasyon, infrarenal düzeyde başlayıp 14
cmlik segmentte devam eden abdominal aortanın distalini ve her iki iliak arterleri saran, her iki üreteri çevreleyen 12x8 cm boyutunda retroperitoneal kitle
izlendi. Çevresinde en büyüğü 22x16 mm birkaç adet mezenterik lenfadenopati mevcuttu. Radyolojik olarak retroperitoneal fibrozis olarak değerlendirildi.
PET CT’de retroperitoneal hipermetabolik lenfadenopatiler izlenmesi nedeniyle lenfoproliferatif hastalıklardan şüphelenildi.
Batın içi lenf nodu eksizyon materyali patolojisi yüksek dereceli diffüz büyük B hücreli lenfoma ile uyumluydu. Hematoloji tarafından R-CHOP kemoterapisi
başlandı. Altı kür kemoterapi sonrası kitlede belirgin küçülme oldu. Hastanın ilk kür kemoterapi sonrası hemodiyaliz ihtiyacı olmadı. Güncel kreatinin düzeyi
1,93mg/dL ve eGFR düzeyi 35 mL/dk/1,73m2’dir.
TARTIŞMA: Sekonder RF; ilaçlara, maligniteye, enfeksiyonlara veya radyasyon tedavisine bağlıdır. Sekonder RF sebeplerinin yaklaşık %7’sini maligniteler
oluşturur. Non-hodgkin lenfomalar, RF ile ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken antitelerdir. Her ikisinin de etkili ancak çok farklı tedavileri vardır. Obstrüktif
üropati ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda retroperitoneal fibrozis düşünülmelidir. Olgumuzda kitle küçüldükçe vasküler yapılara olan bası azalarak böbrek perfüzyonunun arttığını ve üretere olan basının azalmasıyla postrenal sebebin ortadan kalkmış olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: diffüz büyük b hücreli lenfoma, hemodiyaliz, retroperitoneal fibrozis
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PS-38 Periton diyalizi uygulanan hastalarda nadir gelişen bir durum: Lerkanidipin ilişikili şiloperitonyum
Emre Yaşar1, Saliha Yıldırım1, Gözde Duygu İşbilir2, İrem Biçer2, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Diyaliz tedavisi uygulanan son dönem böbrek hastalarında (SDBH) yaygın bir komorbidite olan hipertansiyon tedavisinde kalsiyum kanal blokörleri
(KKB) sık olarak kullanılır. Şiloperitonyum etiyolojisinde malignite, siroz, enfeksiyon, otoimmün hastalıklar, radyoterapi, retroperitoneal fibrozis, konjenital
bozukluklar ve travmatik nedenler yer almaktadır. KKB kullanımı şiloperitonyumun nadir nedenlerinden bir diğeridir. Lerkanidipin, lipofilik yapısı nedeniyle
KKB’ler arasında şiloperitonyuma neden olan en yaygın ajanlardan biridir. Bu olgu sunumunda periton diyalizi (PD) uygulanan bir hastada lerkanidipin
kullanımı sonrası meydana gelen bir şiloperitonyum vakasından bahsedilecektir.
Olgu: Otozomal dominant polikisitik böbrek hastalığına sekonder SDBH nedeniyle 1 aydır sürekli ayaktan PD uygulanan 70 yaşında kadın hasta HT nedeniyle doksazosin ve nifedipin kullanmaktaydı. Nifedipin tedavisi ilaca erişim sorunu nedeniyle lerkanidipin 1X20 mg olarak değiştirildi. Lerkanidipin
başlandıktan 48 saat sonra periton sıvısının süt renginde bulanıklaşması nedeniyle nefroloji polikliniğine başvurdu. Ateş, bulantı, kusma şikayetleri yoktu.
Kan basıncı 150/80 mmHg ve vücut ısısı 36.8°C idi. Hafif epigastrik hassasiyeti olmakla birlikte karın muayenesinde defans ve rebound saptanmadı. Periton
katateri etrafında eritem ve akıntı izlenmedi. Periton sıvısından alınan örnek şilöz görünümdeydi. Periton sıvısından gönderilen trigliserid düzeyi 57,7 mg/
dl ve serum trigliserid düzeyi 279 mg/dl idi. Sıvıdan gönderilen gram-wright boyama, kültür ve hücre sayımında patoloji saptanmadı. Enfeksiyöz peritonit düşünülmedi. 2 ay önce böbrek nakli hazırlığı için yapılan abdomen usg, mamografi, endoskopi ve kolonoskopi sonuçlarında malignite lehine bulgu
olmaması nedeniyle malignite düşünülmedi. Lerkanidipin tedavisine başlanması sonrası meydana gelmesi nedeniyle lerkanidipin ilişkili şiloperitonyum
olabileceği düşünüldü. Lerkanidipin tedavisi kesildi. Lerkanidipin kesilmesinden sonraki 24 saat içinde periton sıvısı berraklaştı ve şilöz görünüm kayboldu.
Antihipertansif tedaviye nifedipin tekrar eklendi ve hastanın takibinde şiloperitonyum tablosu tekrarlamadı.
Sonuç: Kalsiyum kanal blokörü ile indüklenen şiloperitonyum; ilaç uygulamasından 48-72 saat sonra ortaya çıkan, peritoneal inflamasyon bulgularının
olmadığı, negatif peritoneal sıvı kültürü ile karakterize ve ilacın kesilmesi sonrası kendiliğinden kaybolan diyalizat bulanıklığı olarak tanımlanır (5). Şilöperitonyum bulguları olan hastalarda tedaviye yeni eklenen KKB mevcut ise olası neden olarak KKB’lerin değerlendirilmesi, gereksiz tanı testleri ve uygun
olmayan antibiyotik reçeteleri nedeniyle artacak olan sağlık bakım yükünü potansiyel olarak azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: lerkanidipin, periton diyalizi, şiloperitonyum
Lerkanidipin kullanımı sonrası gelişen şilöz periton diyaliz sıvısı
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PS-39 Renal tutulumu olan Ankilozan Spondilit ile ilişkili AA Amiloidoz
Rafet Bilgiç1, Harun Akar2, Atakan Özdoğan3, Alican Yürük4, Gülen Gül5
1
Asistan Doktor Rafet Bilgiç, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2
Profesör Doktor Harun Akar, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ve Nefroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3
Asistan Doktor Atakan Özdoğan, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
4
Asistan Doktor Alican Yürük, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
5
Uzman Doktor Gülen Gül, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
Uzun süredir ankilozan spondilitli bir hastada kronik ishal ve nefes darlığı ile başvuran sistemik amiloidoz olgusunu sunuyoruz. Bizim olgumuz, uzun süredir
devam eden ankilozan spondilitin belgelenmiş eklem dışı komplikasyonları, gastrointestinal sistemde ve muhtemelen böbreklerde amiloid birikimini içermekte. Tanısı konmamış, kontrolsüz ve tedavi edilmemiş uzun süreli ankilozan spondilitli (AS) bir hastada sekonder AA amiloidoz birincil ayırıcı tanılarımız
arasında olmalıdır. Bu klinik durumda amiloidozu düşündüren bazı semptomlar halsizlik,kilo kaybı ve özellikle ishal olabilir. Bu durumda ilgili laboratuvar
bulgularından proteinüri ve yüksek serum kreatinin düzeyi (özellikle nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı yokluğunda) olası böbrek tutulumunu düşündürür. Hastamızda sekonder amilodoz tanısı için öne çıkan ipuçları; artrit bulguları, proteinüri, yüksek serum kreatinin düzeyi ve kronik ishalin varlığıydı.
Anahtar Kelimeler: AA AMİLOİDOZ, ANKİLOZAN SPONDİLİT, RENAL TUTULUM
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PS-40 Transplantasyon sonrası enkapsüle sklerozan peritonit; nadir bir komplikasyonun nadir bir prezentasyonu
Ömer Faruk Akçay1, Vural Baştuğ2, Seher Selvi2, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Enkapsüle sklerozan peritonit (ESP) peritonun hem viseral hem de parietal yapraklarının ikisinde de gerçekleşen progresif inflamatuar bir süreç olup
komşu bağırsak anslarına enkapsülasyon ile oluşan obstrüksiyon ve malnütrisyona bağlı olarak yüksek morbiditeye sahiptir. Prevalans 10 yıl ve üzeri periton diyalizi (PD) yapan hastalarda %11,5’a kadar çıkabilmektedir. Bu vaka raporunda literatürde daha önce raporlanmayan PD sonrası 4 yıl böbrek nakliyle
ve rejeksiyon sonrası 1 yıl hemodiyalizle takip edilen bir hastada gelişen EPS vakası sunulacaktır.
Vaka: Kresentrik glomerülonefrit tanısıyla kronik böbrek yetmezliği (KBY) gelişen, 17 yıl PD yaptıktan sonra canlıdan böbrek nakli yapılan, böbrek naklinin
4. yılında rejeksiyon nedeniyle hemodiyaliz başlanan ve son 1 yıldır hemodiyalizle takip edilen 42 yaş erkek hasta karında distansiyon ve ağrı şikayetleriyle
kliniğimize başvurdu. Hastaya son 8 ayda karında distansiyon nedenli 4 kez parasentez (P/S) uygulandığı öğrenildi.
Hastanın bu bulgularla ileri tetkik ve tedavi amacıyla servis yatışı yapıldı. Fizik muayenesinde batın distandü idi. Defans ve rebound saptanmadı. Laboratuvar bulgularında C-reaktif protein:121 mg/L, lökosit:2870/uL, sedimentasyon:150mm/st idi. Yapılan parasentezde serum-asit albuömin gradiyenti:0.2,
Glukoz:11 mg/dl, LDH:2135 mg/dl, lökosit 222/mm3, polimorfonükleer lökosit:200/mm3 olan hastanın sitolojisinde atipik hücre görülmedi. Periton kültüründe bakteri üremesi olmadı. Ultrasonografide hepatosteatoz saptanan hastada portal-hepatik venler doğal olarak değerlendirildi, batın içerisinde yaygın
septasyonlar içeren serbest sıvı görüldü. Abdomen tomografisinde üst kadranlardan pelvise dek uzanan loküle sıvı (enkapsüle peritonit?) görülmesi üzerine
yapılan manyetik rezonans görüntülemede subdiyafragmatik düzeyden başlayarak pelvise uzanım gösteren 11x27x28cm boyutunda karaciğere indante,
komşu bağırsak anslarını posteriora deplase eden, septasyonlar gösteren dev kistik yapı (enkapsüle peritonit?) saptandı. Yapılan peritoneal biyopsi fibrotik değişikliklerle karakterli periton olarak raporlandı. Sklerozan peritonit tanısıyla hastaya tamoxifen 20 mg/gün ve 0.5 mg/kg metilprednizolon tedavisi
başlandı.
Tartışma:ESP periton diyalizinin nadir bir komplikasyonudur. Literatürde böbrek nakli sonrası enkapsüle peritonit gelişimi ile ilgili en uzun vaka serisi 13
vakalık olup, nakil sonrası gelişen EPS’yi; kalsinörin inhibitörleri gibi ajanların fibrotik etkileri, periton diyalizinin direkt kesilmesine bağlı etkiler ve TGF-beta
başta olmak üzere inflamatuvar değişikliklerle ilişkilendirmiştir. ESP için herhangi bir kılavuz veya standart tedavi yoktur. Mevcut literatür ESP’nin tedavisinde glukokortikoidler, tamoksifen ve beslenme desteğini önermekte, bu hastalarda aralıklı periton yıkamasının faydalı olabileceğini öne sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, enkapsüle sklerozan peritonit, periton diyalizi
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PS-41 İleusla prezente olan serum EBV pozitif, doku EBV negatif geç posttransplant lenfoproliferatif hastalık olgusu
Ömer Faruk Akçay1, Gizem Gözde Genç2, Kaan Talay2, Veysel Baran Tomar2, Kadriye Altıok1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Posttransplant lenfoproliferatif hastalık (PTLH), solid organ transplantasyonu sonrası en yaygın cilt kanseri dışı malignitedir. PTLH’nin yüzde 85’inden fazlası transplantasyondan sonraki ilk yılda meydana gelir. Başlıca risk faktörleri immünsupresyonunun derecesi ve alıcının EBV pozitifiliğidir. PTLH’nin
yaklaşık %77’si EBV pozitiftir ve genellikle lenf nodlarında görülür.
Bu yazımızda nadir görülen bir vaka olarak transplantasyon sonrası geç dönemde EBV negatif intestinal posttransplant lenfoproliferatif hastalık tanısı konan
ve kan EBV’si pozitif saptanan 33 yaşında kadın hasta sunulmuştur.
Olgu sunumu: VUR’a sekonder SDBH tanısı olan 7 yıl periton diyalizi ile takip edilen, 2015 yılında kardeşten böbrek nakli yapılan 33 yaşında kadın hasta
1 aydır sol alt kadranda başlayıp beline yayılan, uykudan uyandıran karın ağrısının 2 haftadır şiddetlenmesi ve eşlik eden obstipasyon ve konstipasyon
şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Prednizolon, takrolimus, azatiyopürin kullanmakta olan hastanın halsizliği, iştahsızlığı, 2 ayda 6 kg kaybı mevcuttu, ateşi
ve gece terlemesi yoktu.
Fizik muayenesinde sol kadranlarda hassasiyeti mevcut olan hastanın defans ve reboundu yoktu. Başvurusunda kreatinin:1,25 mg/dl, potasyum:4,62
mmol/L, LDH:159 U/L, ürik asit: 6,9 mg/dL, hemoglobin:6,1 g/dL, trombosit:353000/ul, lökosit:5300/ul, sedimentasyon:62mm/st, CRP:138 mg/L olan
hastanın çekilen bilgisayarlı tomografisinde sol lateralde desendan kolon komşuluğunda 4,5x5 cm çapta barsak anslarından ayrımı yapılamayan şüpheli
nodüler yapı saptandı. Genel cerrahi tarafından değerlendirilen hasta ileus tablosu nedeniyle tanısal laparotomi yapılarak segmenter kolon, ince barsak
ve lenf nodu eksizyonu yapıldı. Patolojik değerlendirmede barsak eksizyon materyali monomorfik B hücreli posttransplant lenfoproliferatif hastalık: Diffüz
büyük B hücreli lenfoma, EBV (-) ile uyumlu saptanırken, 22 lenf nodu biyopsisi reaktif olarak raporlandı. Pozitron emisyon tomografisinde hastanın L5
vertebra düzeyinde SUVmax 10,2 olan orta hattın sağında barsak anslarında komşu iki odakta fokal patolojik artmış tutulum izlendi. Hastanın bakılan serum
EBV PCR 3200 kopya/ml saptandı.
Hastaya intestinal lenfomaya yönelik R-CHOP kemoterapisi planlandı, azatiyopurin tedavisi ve takrolimus tedavisi kesilerek everolimus ile takibine devam
edildi. 4 kür R-CHOP tedavisi sonrası hastanın güncel kreatinini 0,78mg/dL, potasyum:3,94 mmol/L, LDH: 215u/L, ürik asit:3,5 mg/dL, hemoglobin: 9,7,
trombosit:233000/ul, lökosit:6740/ul, sedimentasyon:58 mm/st, CRP: 2,6 olarak saptandı.
Tartışma: PTLH, böbrek nakil alıcılarında görülebilen komplikasyonlardan biridir. Tedavi immünosupresyon redüksiyonuna ek olarak tedavi, rituksimab
içeren kemoterapik rejimleri içerir. Böbrek nakliyle takipli hastalarda gastrointestinal semptomların gelişmesi halinde PTLH ayırıcı tanıda yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, EBV, Posttransplant lenfoproliferatif hastalık
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PS-42 Renal Transplantasyon Sonrası Erken Dönemde Akut Miyokard Enfarktüsünü Taklit Eden COVİD-19 Enfeksiyonu
Mehtap Akdoğan1, Ahmet Orhan Gürer2
1
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Gaziantep
2
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Gaziantep
Giriş: COVID-19 sıklıkla ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile karakterize edilmiş olsa da akciğer dışındaki sistemlerin
de virüs tarafından etkilendiği olgular bildirilmektedir. Bu olguda böbrek nakli sonrası erken dönemde akut miyokard enfarktüsü kliniği ile prezente olan bir
COVID-19 vakası sunulmuştur.
Olgu: Hastanemiz Organ Nakli Kliniği’ne Son Dönem Böbrek Yetmezliği tanısı ile başvuran yirmi sekiz yaşında kadın hasta böbrek vericisi olan erkek kardeşi
ile beraber renal transplantasyon yapılmak üzere yatırıldı. Alıcı verici rutin tetkikleri tamamlandıktan sonra 2/6 HLA uyumu olan hastaya kardeşinden renal
transplantasyon yapıldı. İndüksiyon tedavisinde hastaya 8 mg/kg dozunda ATG uygulandı. İmmün supresif tedavide hastaya takrolimus, prednizolon ve
mikofenolat mofetil başlandı. Nakil sonrası 7. günde hastanın kreatinin değerleri 1.2 mg/dl geriledi, idrar çıkışı günlük 3.5-4 litre civarı idi. Hastada ameliyat
sonrası 10. günde gelişen ani göğüs ağrısı nedeniyle çekilen EKG’de anterior derivasyonlarda ST-T değişiklikleri saptanması üzerine gönderilen kardiyak
enzimler CK-MB 79.4 U/L, troponin I 12232 ng/mL saptandı. Hastada tekrar kreatinin artışı saptandı. Hastaya yapılan acil koroner anjiyografide LAD %30
darlık ve yavaş koroner akım dışında patoloji saptanmadı. Hastada kardiyomiyopati düşünülerek gönderilen viral panel ve nazofarengeal sürüntü örneği
sonucunda COVID-19 PCR pozitifliği saptandı ve temas izolasyonu uygulandı. Çekilen toraks tomografisinde tutulum saptanmadı. Hastanın takrolimus ilaç
dozu azaltıldı, anti proliferatif tedavisi kesilerek, favipravir tedavisine başlandı, 1.5 mg/kg prednizolon dozuna çıkıldı. Tedavisinin 10. gününde COVID-19
PCR negatifleşti. Dördüncü hafta sonunda mikofenolat tedavisi tekrar başlandı.
Tartışma: COVID-19 seyrinde, ateş ve öksürük sık rastlanan ilk bulgular olmakla birlikte halsizlik, kas ağrısı, ishal gibi nonspesifik bulgularla seyreden
olgular da bildirilmektedir. Virüsün hedef hücrelere bağlanmak için anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 reseptörlerine ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Bu
enzim ağırlıklı olarak akciğer, kalp, böbrek, bağırsaklar ve damarların hücre zarında bulunmaktadır. Enfeksiyon, miyokardit, miyokart hasarı, aritmi ve venöz
tromboemboli gibi çok sayıda doğrudan veya dolaylı kardiyovasküler (KV) komplikasyonla ilişkilendirilmiştir.
Sonuç: COVID-19, her geçen gün farklı klinik bulgularla kendini göstermeye ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Atipik bulgularla ortaya çıkan
olgular, özellikle immün supresif hastalarda akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Renal Transplantasyon, COVİD-19, Kardiyomiyopati
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PS-43 Nadir bir birliktelik; İmatinib ile takip edilen erişkin kronik myeloid lösemi olgusunda gelişen IgA vasküliti
Saliha Yıldırım1, Cansu Coşkun2, Mine Karaca2, Berfu Korucu1, Turgay Arınsoy1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: İmmunglobulin A vasküliti (IgAV) erişkinlerde nadir görülen IgA birikimi ile ilişkili immün aracılı bir vaskülittir. Başvuru anında klinik bulgular arasında
alt ekstremitede belirgin palpabl purpura, artrit, başta karın ağrısı olmak üzere gastrointestinal semptomlar ve değişik derecelerde böbrek hasarı olarak sıralanabilir. Patofizyolojisinde immunolojik, genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı öngörülmektedir. Tümöral lezyonlara bağlı IgAV genelde solid organ
tümörleri ile ilişkilendirilse de hematolojik malignitelerle ilişkilendirildiği hatta primer maligniteden yıllar sonra ortaya çıktığı vaka raporları da mevcuttur. Bu
vaka raporunda kronik myeloid lösemi (KML) tanısıyla takip edilen bir hastada gelişen IgA vasküliti olgusu sunulacaktır.
Vaka: Bilinen hipertansiyon ve 8 yıldır KML tanısı olan, losartan ve imatinib tedavisi ile takip edilen 78 yaşında kadın hasta 1,5 aydır bilateral alt ekstremitelerde nonpalpable purpurik döküntü, eklem ağrısı ve proteinüri ile başvurdu. Enfeksiyon ve aşı öyküsü yoktu. Son 1 aydır tansiyon değerlerinin yüksek seyrettiği öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 150/90 mmHg idi. Bİlateral alt ekstremitede purpurik lezyonları olan hastanın bilateral metatarsofalangiayal
eklemlerde artrit uyumlu bulguları mevcuttu. Tam idrar tetkikinde sahada 35 eritrosit, sedimentinde 3-5 dismorfik eritrosit, 24 saatlik idrarında 3384mg/
gün proteinüri saptandı. Kreatinin değeri 0.8 mg/dl olarak görüldü. Serum IgA değeri 527 mg/dL (normal 82-450mg/dl) olan hastanın kompleman seviyeleri normaldi ve kriyoglobulin, anti-nükleer antikor, anti-nötrofil sitoplazmik antikor ve hepatit markerları negatif bulundu. Yapılan böbrek biyopsisinde 4/27
global glomerüloskleroz izlendi. Tübüler atrofi, intersisyel fibrozis görülmedi. Mezanjiyal alanda IgA ve C3 birikimleri görüldü.
Hasta IgA vasküliti tanısıyla 3gün 500mg pulse steroid ardından 0.5mg/kg/gün idame oral steroid tedavisi ile izlendi. Steroid doz azaltıcı ajan olarak mikofenolat mofetil (mmf) 2000mg/gün tedavisine eklendi. Tedavi altında proteinüri 120 mg/gün olarak geriledi, purpurik döküntüleri kayboldu, antihipertansif
tedavi ihtiyacı azaldı.
Sonuç: Myeloid neoplazilerde sıklıkla tübüler hasar görülse de esansiyel trombositozu olan iki hastada IgA nefropatisi rapor edilmiş, bazı hastalarda da
vaskülitik cilt döküntülerine rastlanmıştır. KML olgularının tedavisinde standart tedavide kullanılan bir tirozin kinaz inhibitörü (TKİ) olan imatinibin bazı
vaskülitlerin tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda imatinibin özellikle serum IgA düzeyinde belirgin düşüklük yaptığı ve TKİ’ler arasında IgA düşüklüğü ile en ilişkili TKİ olduğu gösterilmiştir. Myeloid hastalıklar ve TKİ’nin böbrek üzerindeki etkileriyle ilgili bilgiler daha çok vaka raporlarına
dayanmakta olup ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: IgA vasküliti, İmatinib, Kronik myeloid lösemi
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PS-44 EBV İlişkili Hodgkin Lenfoma ve Sistemik AA Amiloidoz Birlikteliği
Yağmur Tahıllıoğlu1, Başak Sayınalp1, Mustafa Velet2, Ceren Önal3, Tolga Yıldırım3
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: AA amiloidoz, kronik inflamasyonla karakterize hastalıkların nadir sistemik komplikasyonudur. Sıklıkla böbrek tutulumuna ait belirti ve bulgularla prezente olur. Karaciğer, dalak ve gastrointestinal sistem tutulumu da sıklıkla eşlik eder. Sık rastlanan kronik inflamatuvar hastalıklara ek olarak nadir görülen
sistemik hastalıklarla da birlikte görülebilir. Sunulan olguda sekonder amiloidozun hodgkin lenfomayla (HL) birlikteliği vurgulanmaktadır.
OLGU SUNUMU: HL, hipotiroidi ve epilepsi tanılı 35 yaşında kadın hasta, doğum sonrası başlayan halsizlik, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi şikayetleriyle
başvurdu. Son iki gündür günde 7-8 kez olan ishali mevcuttu. Etiyolojiye yönelik yapılan laboratuvar tetkikleri Tablo-1’de özetlenmiştir. Florodeoksiglukoz
pozitron emisyon tomografisinde yaygın lenfadenopati, hepatosplenomegali, dalakta multiple tutuluma ait lezyonlar ve aktif hastalık tutulumu ile uyumlu
bulgular saptandı. Sağ böbrek mediyal parankimde ve kemiklerde tutulumu destekler bulgular saptandı. İleum ve çıkan kolon duvarında ödem saptandı.
Paraaortik lenf nodu biyopsisi; sklerozan-mikst tip HL ile uyumlu olarak değerlendirildi. Kemik iliği aspirasyon biyopsisi; HL ile uyumlu hiperselüler kemik
iliği olarak raporlandı. Hastanın 2010 yılında alınan servikal lenfadenopati biyopsisi yeniden değerlendirildi ve ebstein barr virüs (EBV) zemininde lenfoma
ve HL olarak düşünüldü. Bunun üzerine değerlendirilen EBV virüs yükü 57225 kopya/ml, immünglobulin değerleri düşük saptandı. Hastada kombine immün yetmezlik düşünülerek intravenöz immünglobulin tedavisi başlandı.
Gaita tetkiklerinde blastokist saptanması üzerine metronidazol tedavisi verildi. Şikayetlerinde gerileme olmayan hastada sitomegalovirüs (CMV) yükü yüksek saptandı. Rektoskopide CMV’ye bağlı kolit ve amiloidoz ile uyumlu olabilecek lezyonlar görüldü. Kolondan alınan biyopsi sonucunda belirgin AA amiloid
birikimi saptandı. 24 saatlik idrarda 15 gram/gün proteinüri görüldü. Transtorasik ekokardiyografisinde minimal perikardiyal effüzyon, ejeksiyon fraksiyonu
%49, pulmoner arter basıncı 35 mmHg, septum hipokinetik saptandı. Hastada amiloidoza bağlı kardiyak tutulum olabileceği düşünüldü. Amiloidoza bağlı
multiple organ tutulumu saptanan hastanın primer hastalığına yönelik kemoterapi verildi. Takiplerinde hastada septik şok gelişerek, hasta kaybedildi.
TARTIŞMA: Hemen her kalıcı inflamatuar hastalık, AA amiloidoza neden olabilir. Olgumuzda amiloidozun nedeninin kesin olarak hodgkin lenfomaya sekonder olduğunu söyleyemesek de en muhtemel nedenin HL olduğu düşünüldü. Hastada gelişen proteinürinin etyolojisini saptamak için böbrek biyopsisi
endikasyonu bulunmaktadır ancak hasta eksitus olması nedeniyle yapılamadı. Klinik uyumlu hastalarda, nadir görülen hastalıklarla da amiloidoz birlikteliğinin olacağı akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Amiloidoz, hodgkin lenfoma, proteinüri
Tablo 1
Parametre

Değer

Normal Aralık

Hemoglobin (gr/dl)

9.7

11.7-15.5

Lökosit Sayısı (10^3/µL)

8.1

4.1-11.2

Nötrofil Sayısı (10^3/µL)

5.53

1.8-6.4

Trombosit Sayısı (10^3/µL)

196

159-388

Kreatinin (mg/dl)

0.52

0.51-0.95

Alanin aminotransferaz (U/L)

7

<35

Aspartat aminotransferaz (U/L)

11

<35

Alkalen fosfataz (U/L)

507

30-120

Gama glutamil transferaz

463

<38

Bilirubin, total (mg/dl)

0.31

0.3-1.2

Laktat dehidrogenaz

186

<247

Beta-2 mikroglobulin

5012

609-2366

Albumin (g/dl)

3.22

3.5-5.2

Globulin (g/dl)

2.09

1.5-4.6

Sedimentasyon hızı (mm/h)

62

0-25

C-reaktif protein (mg/dl)

25.4

0-0.8

Ferrritin (µg/L)

260

11-307

IgG (Kan)(mg/dl)

65.3

751- 1560

IgA (Kan)(mg/dl)

<6.67

82-453

IgM (Kan)(mg/dl)

<4.17

46-304

Total IgE

<1

1.31-165

EBV DNA (Kopya/ml)

57225

Negatif

CMV virüs yükü (Kopya/ml)

448

Negatif

Önemli Laboratuvar Değerleri
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PS-45 Periton Diyalizi Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni
Gülay Ulusal Okyay, Fatma Ayerden Ebinç, Tamer Selen, Kadir Gökhan Atılgan, Elif Güner, Ebru Gök Oğuz, Mehmet Deniz Aylı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
GİRİŞ: Rhizobium radiobacter, yaygın olarak toprakta bulunan, aerobik, sporsuz ve gram-negatif bir bitki basilidir. İnsanlarda, oldukça nadiren, özellikle
baskılanmış bağışıklık sistemi ve/veya yabancı cisim kullanımı durumlarında enfeksiyona neden olur. Ajanın yabancı cisimlere yapışma kapasitesi nedeni ile
hastalarda ciddi ve resistan seyirli bir klinik izlenir. Burada, rhizobium radiobacter peritoniti tanısı ile antibiyotik tedavisi uygulanmış ve kateteri korunabilmiş
bir periton diyalizi vakası sunulmaktadır.
Vaka: 25 yaşında erkek hasta C3 glomerülopatiye sekonder kronik böbrek yetmezliği tanısı ile bir yıldır aletli periton diyalizi modalitesi ile takipli idi. Karın
ağrısı ve periton sıvısında bulanıklaşma şikayetiyle acil servise başvurduğunda vital bulguları stabildi. Tüm batın kadranlarında yaygın hassasiyeti mevcuttu.
Periton sıvısı örneğinde 19800/mm3 lökosit (%70’i nötrofil) izlendi. Kateter çıkış yeri ile ilgili patoloji saptanmadı. Kültür için örnekleri alındıktan sonra,
peritonit tanısı ile ampirik olarak intraperitoneal sefazolin ve amikasin başlandı. 48 saat sonra, rhizobium radiobacter üremesi tespit edildi ve antibiyograma
göre tedavi intravenöz meropenem ile değiştirildi. Sonraki takibinin üçüncü gününde periton sıvısı hücre sayısı 780/mm3’e, onuncu günüde 270/mm3’e,
on beşinci günüde 50/mm3’e gerileyen ve yakınması kalmayan hastanın tedavisi 3 haftaya tamamlandı.
Sonuç: Hastamızın semptomlarının başlamasından bir gün önce toprak işleri ile uğraştığı öğrenildiği için, periton diyalizi kateterini dokunma yoluyla kontamine ettiği ve ajanın intraluminal olarak peritona ulaştığı düşünüldü. Literatürde rhizobium radiobacter ilişkili peritonit olguları çok nadir olup, diğer gram
negatif organizmalara bağlı peritonitlerde olduğu gibi yüksek hastaneye yatış ve periton kateteri çıkarma oranları bildirilmişti. Duyarlı olduğu antibiyotiklerin
(kinolonlar, aminoglikozidler, üçüncü jenerasyon sefalosporinler ve karbapenemler) tekli ya da kombinasyon şeklinde daha uzun süre uygulanmasının
kateter kayıplarını azaltabileceği speküle edilmişti. Burada sunulan vakanın kliniği tedavinin 72. saatinde düzelmesine rağmen, periton sıvısı lökosit sayıları
beklenenden yavaş bir şekilde azalmıştır. 3 hafta süreyle intravenöz meropenem uygulanmış, peritoneal kateterin çıkarılmasına gerek kalmadan tedavi
sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, peritonit, rhizobium radiobacter
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PS-46 Renal Transplantasyon Hastasında Eski ve Tehlikeli Bir Kombinasyon: Azatioprin ve Allopurinol
Tamer Selen, Fatma Ayerden Ebinç, Gülay Ulusal Okyay, Kadir Gökhan Atılgan, Elif Güner, Ebru Gök Oğuz, Mehmet Deniz Aylı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
GİRİŞ: Azatioprin, pürin sentezini bloke eden bir immünosupresif ajandır. Günümüzde bu aileye ait daha etkili yeni immüsupresif ajanlar geliştirildiği için,
kullanım oranları görece azalmış olsa da azatioprin organ nakilli hastaların reçetelerinde halen yer alan bir ajandır. Miyelosupresyon, nadir ancak ciddi
komplikasyonlarından biridir ve özellikle, diğer ilaçlarla olan olumsuz etkileşimlerin bir sonucudur.
Vaka: 52 yaşında erkek hastaya 20 yıl önce canlıdan böbrek nakli yapılmıştı. Prednizolon 5 mg/gün, siklosporin 100 mg/gün, azatioprin 100 mg/gün ve
diltiazem 90 mg/gün kullanıyordu. 4 hafta önce kontrol amaçlı yaptırdığı tetkiklerinde hiperürisemi saptandığı için reçetesine allopurinol 150 mg/gün dozunda eklenmişti. Son 2 haftadır giderek artan nefes darlığı, çarpıntı ve halsizlik şikayetleriyle ünitemize başvurdu. Solunum sayısı 22/dakika, kan basıncı:
100/65 mmHg, nabız 112/dakika, vücut sıcaklığı: 36°C idi. Laboratuvar testlerinde lökosit (WBC): 2730 μL, lenfosit: 750 μL, hemoglobin: 5.3 g/dL, platelet:
259 000 μL, total/direkt bilirubin: 0.4/0.2 mg/dL, laktat dehidrogenaz: 146 U/L idi. Periferik yaymada eritrositlerde anizositoz ve hipokromi izlendi. Vitamin
B12: 1034 ng/L, folat: 5.3 ug/L, demir: 63.8 μg/dl, demir bağlama kapasitesi: 181.2 μg/dl, ferritin: 167 μg/L idi. Gaitada gizli kan negatif idi. Hastada ilaç
kombinasyonuna sekonder kemik iliği supresyonu geliştiği düşünüldü. Allopurinol kesildi ve azatioprin dozu azaltıldı. Birinci ay kontrolünde WBC: 7490
μL ve hemoglobin: 8.1 g/dL idi.
TARTIŞMA: Allopurinol, ksantin oksidaz ve tiopurinmetiltransferaz enzimlerini inhibe eder, ve azatioprinin aktif metaboliti olan 6-merkaptopurin birikmesine
yol açar. Artan 6-merkaptopurin ciddi myelosupresyon yapar. Azotiopirinin allopurinol ile kombinasyonu, ciddi kemik iliği supresyonuna sebep olabileceği
uzun yıllardır bilinen tehlikeli bir kombinasyondur. Yıllar içinde azalan azatioprin kullanım oranları, bu kaçınılabilir kombinasyon hakkında farkındalığın
düşmesine neden olmuş olabilir. Azatiopurin alan hastalarda hematolojik parametrelerin yanı sıra ilaç etkileşimlerinin de değerlendirilmesi hastaların yaşam
kalitesini iyileştirerek sağlık maliyetlerini azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, ilaç etkileşimi, azatioprin, allopurinol
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PS-47 Akut Böbrek Yetmezliği ve Ciddi Metabolik Alkalozun Nadir Bir Nedeni: Pilor Stenozu
Fatma Ayerden Ebinç, Gülay Ulusal Okyay, Tamer Selen, Kadir Gökhan Atılgan, Elif Güner, Ebru Gök Oğuz, Mehmet Deniz Aylı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
GİRİŞ: Metabolik alkaloz genellikle yoğun bakim ünitelerinde ve acil servislerde görülür. Ciddi metabolik alkoloz tablosu böbrek yetmezliği ve ölüme yol
açabilir. Bu nedenle etiyolojide rol oynayan faktörlerin hızlı bir şekilde tanımlanması ve tedavi edilmesi önemlidir.
Vaka: 39 yaşında erkek hasta, acil servise el ve ayaklarda uyuşma, kasılma ve kusma şikayetleriyle başvurdu. Yaklaşık 10 yıl önce peptik ülser operasyonu
geçirmişti ve kronik böbrek hastalığı (serum kreatinin: 1.5-2.0 mg/dL) ile takipliydi. Vital bulguları stabildi. Deri turgor tonusu azalmış, oral mukozası kuruydu. Laboratuvar incelemesinde üre: 113 mg/dL, kreatinin: 4.91 mg/dL, potasyum: 2.43 mEq/L, pH: 7.62, HCO3: 66.8 mmol/L idi. Akut böbrek hasarı,
hipokalemi ve ciddi metabolik alkaloz tablosu ile yatırıldı. Plasma aldosteron konsantrasyonu/plasma renin aktivitesi oranı: 15 idi. Ultrasonografik incelemede renal parankimal ve vasküler yapılarda anlamlı patoloji saptanmadı. 10 mEq/gün idrar potasyum değeri ile renal potasyum kaybı dışlandı. İntravenöz
sıvı ve potasyum desteğinin yanısıra asetozolamid uygulaması ile serum potasyum düzeyleri ve metabolik alkalozu normalize edilmeye çalışıldı. Böbrek
fonksiyon testlerinde gerileme olmasına rağmen devam eden kusma nedeni ile yapılan özafagogastroskopide mide çıkış düzeyinde ciddi duvar kalınlaşması
ve çıkış obstrüksüyonu tespit edildi; oral alımı durduruldu. Pilor stenozunun cerrahi olarak düzeltilmesi ile metabolik alkaloz tablosu tamamen düzeldi ve
böbrek fonksiyonları bazal değerlerine geriledi.
TARTIŞMA: Bu hastada pilor stenozuna bağlı kusma ve mide asid içeriğinin kaybı ciddi metabolik alkaloz ve prerenal azotemiyle sonuçlanmıştır. Böbrek
yetmezliği olan hastalarda en sık rastlanan asid-baz bozukluğu metabolik asidoz olsa da, gastrointestinal yakınmalar eşliğinde ciddi metabolik alkaloz varlığı
gastrik çıkış darlığını akla getirmelidir. Pilor stenozunun tanısı, öykü, radyolojik bulgular ve gastrik endoskopi aracılığıyla koyulabilir. Stenozun ortadan
kaldırılması ile metabolik alkaloz düzelir. Hastalarda metabolk alkalozun ayırıcı tanı ve tedavisinin hızlı yapılması kalıcı böbrek hasarını ve ölümcül komplikasyonları önleyebilir.
Anahtar Kelimeler: Pilor stenozu, akut böbrek hasarı, metabolik alkaloz
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PS-48 borax alımı sonrası gelişen ağır metabolik asidoz ve akut böbrek hastalığı
Bülent Huddam, Dilek Gibyeli Genek, Alper Alp, Okşan Uyar Gazezoğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD
Giriş: Tarımdan askeri sanayiye, camdan deterjana, ilaç sanayisinden enerjiye kadar pek çok alanda yararlanılan Bor sağlık alanında göz enfeksiyonlarında
sterilizasyon amacıyla, nükleer tıpta borla nötron aranmasında ve kanser tedavisinde alternatif olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda çocuklar için yapılan
oyun hamurları da boraks ile yapılmakta ve bu durum çocuklarda aşırı maruziyet sonrası zehirlenmelere yol açmaktadır. Boraks ile hafif zehirlenmelerde
bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, ciddi zehirlenmelerde renal fonksiyon bozukluğu, kardiyak aritmi, asidoz, letarji ve hipotansiyon görülebilir. Burada
boraks kullanımı sonrası derin metabolik asidoz ve akut böbrek yetmezliği gelişen bir olgu paylaşacağız.
Olgu: 56 yaşında, yaklaşık 1 haftadır alternatif amaçlı günlük 10 ml civarında (2x5 ml) boraksdekahidrat+sodyumtetraborat dekahidrat (resim 1) alan erkek
hasta bulantı kusma nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuruyor. medikal öyküsünde: diyabetes mellitusu ve buna bağlı kronik böbrek hastalığı bulunan
hastanın fizik muayenesinde genel durum kötü, bilinç konfü, tansiyon: 100/45 mmhg, nb: 112/dk glaskow koma skoru: 8 saptandı. Laboratuvarında: üre:
192 mg/dl, kreatinin: 10.64 mg/dl (nisan 2021’de 2.4), sodyum: 136 mmol/l, potasyum: 6.2 mmol/l, kan gazında pH: 7.08, pCO2: 10 mmhg, bikarbonat: 3
mEq/l, laktat: 15 mmol/l olarak saptandı. Covid-19 PCR: negatif, toraks BT: normal saptandı. İntravenöz sıvı replasmanı ve bikarbonat replasmanı başlanan
hasta acil olarak hemodiyalize alındı. Hemodiyaliz sonrası bikarbonat değeri: 5.3 mmol/l’ye yükselen hasta genel durumu bozulması üzerine entübe edildi.
Metabolik asidozu devam etmesi üzerine tekrar diyaliz tedavisine başlanarak bikarbonat düzeyi 15’in üzerine çıkana kadar diyaliz tedavisine devam edildi.
derin metabolik asidozunun devam etmesi sebebi ile yedi gün üstüste hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastanın takibinde asidozu gün aşırı hemodiyaliz ile
kontrol altına alınmaya başlandı ve izlemde kreatinin değerleri ve metabolik tablosu bazal seviyelere gerileyerek diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. hasta extübe
edilerek normal odaya alınıp oradan taburculuğu yapıldı.taburculuk sırasındaki üre: 64 mg/dl, kreatinin: 2.89 mg/dl, ph: 7.45, pCO2: 36 mmhg, HCO3: 25
mEq/l, laktat: 1.3 mmol/l idi.
Sonuç: Yüzlerce sanayi kolunda, farklı amaçlarla kullanılmasının yanında, bor sağlık açısından da önemli bir mineraldir. Doğada sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi metallerle bileşik halinde bulunurlar. Gıdalarla alınan bor hızlı bir şekilde absorbe edilerek renal yolla atılır. Böbrek yetmezliği olan veya borik
asit tuzlarını fazla miktarda tüketen kişiler borik asit intoksikasyonu açısından risk altındadır.
Anahtar Kelimeler: borik asit, metabolik asidoz, akut böbrek yetmezliği, intoksikasyon
resim-1

boraks dekahidrat
resim-1

boraks dekahidrat
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PS-49 Metastatik Renal Hücreli Karsinomlu Bir Hastada Nivolumab ile İndüklenen Akut İntertisyel Nefrit Olgusu
Anıl Can Acartürk, Murat Duran, Zeynep Gürlek Akol, Hakan Akdam, Yavuz Yeniçerioğlu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı
Giriş: Akut interstisyel nefrit(AİN) interstisyumda ödem,fibrozis,atrofi ve inflamatuvar hücrelerin infiltrasyonuyla karakterize tübüler hasar sonucu oluşan
klinik bir tablodur.Etiyolojide; infeksiyonlar,ilaçlar,metabolik bozukluklar,herediter hastalıklar gibi nedenler suçlanmaktadır.Bu olguda nivolumab kullanımına bağlı gelişen AİN vakası sunuldu.
Vaka: 62 yaşında,2 yıldır metastatik renal hücreli karsinom(RCC) ile takipli,6 aydır nivolumab kullandığı öğrenilen kadın hasta son 2 gündür idrar çıkışı
olmaması sebebiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Servis’e başvurdu.Tetkiklerinde üre,kreatinin yüksekliği saptanması üzerine etiyoloji ve tedavi
amaçlı nefroloji servisine yatışı yapıldı.
Fizik muayenesinde kan basıncı:100/60mmHg olup,bilateral +3 pretibial ödem dışında diğer sistem muayaneleri olağandı.Kreatinin:3.38mg/dl,üre:94mg/
dl,Egfr:13mL/dk/1.73 m2,albumin:3.9 gr/dL,tam idrar tetkikinde:protein+3 saptandı,eritrosit saptanmadı.24 saatlik idrarda protein:660mg,mikroalbümi
n:128mg olarak saptandı.Üriner sistem ultrasonografisinde sağ böbrek:145x52mm boyutunda,parankimi:17 mm kalınlıkta,parankim ekojenitesi grade1
artmış,sol renal lojda böbreğin neredeyse tamamını kaplayan sınırları net olarak seçilemeyen kitle izlendi.
Hasta 2 seans hemodiyalize alındıktan sonra idrar çıkışı başlaması üzerine hemodiyalize ara verildi.Hastanın RCC olan sol böbrekte parankim dahi seçilemediği ve tek böbrek olarak değerlendirildiği için sağ böbreğe biyopsi yapılmadı.Bazal kreatinin:0.9 mg/dl olan ve nivolumab sonrası 3.38mg/dl’ye yükselen
hastada grade3-4 nefrotoksisite düşünülerek nivolumaba ara verildi ve 0.8mg/kg/gün’den başlanan metilprednizolon tedavisiyle 14.günde hastanın serum
kreatinin:0.82mg/dl’ye geriledi.
Tartışma: AİN interstisyumda infiltrasyon ve ödem ile karakterize bir hastalık olarak tanımlanmakta olup böbrek fonksiyonunda akut kötüleşme ile ilişkilidir.
Akut intrensek böbrek hastalığının en sık görülen ikinci nedenidir(1,2).
AİN’den klinik olarak şüphelenilen hastaların önemli bir kısmında doğrulayıcı böbrek biyopsisi olmaksızın ampirik tedavi tercih edilebilmektedir(3,4).Başlıca
tedavi rejiminde 1 mg/kg/gün(maksimum 40-60 mg) prednizon başlanarak minimum 1-2 hafta devam edilir ve sonrasında doz azaltılarak kesilir.(6).Literatürdeki bir çok çalışmada glukokortikoid tedavisi süresi 8-12 hafta arasında değişkendir(4,5,6).Bizim hastamızda da biyopsi yapılamadığından ampirik
olarak steroid tedavisi başlandı.
Sonuç olarak tedavide ilk basamak etiyolojik faktörün tespit edilmesi;ilaç ilişkili AİN olgularında sorumlu ilacın kesilmesidir.Erken steroid tedavisiyle böbrek
fonksiyonlarında hızlı ve tam iyileşme sağlanması mümkündür.
Kaynaklar:1.Rossert JA,FischerEA.Acute interstitial nephritis.In:FloegeJ,JohnsonRJ,FeehallyJ.Comprehensive Clinical Nephrology.4th ed.Missouri:Elsevier
Saunders,2010.p.729-37
2.PragaM,GonzalezE.Acute interstitial nephritis.Kidney Inter2010;77:956-61.
3.CameronJS.Allergic interstitial nephritis:Clinical features and pathogenesis.Q JMed 1998;66:97-115.
4.PragaM,SevillanoA,Au-ónP,GonzálezE.Changes in the etiology,clinical presentation and management of acute interstitial nephritis,an increasingly common cause of acute kidney injury.NephrolDialTransplant 2015;30:1472-9.
5.GonzálezE,GutiérrezE,GaleanoC,CheviaC,deSequeraP,BernisC,et al.Early steroid treatment improves the recovery of renal function in patients with druginduced acute interstitial nephritis. KidneyInt2008;73:940-6.
6.RamachandranR,KumarK,NadaR,JhaV,GuptaKL,Kohli HS.Drug induced acute interstitial nephritis:A clinicopathological study and comparative trial of
steroid regimens.IndianJNephrol2015;25:281-6.
Anahtar Kelimeler: Nivolumab, Akut intertisyel nefrit, İlaç ilişkili nefrit, Renal hücreli karsinom
Nefrotoksisite Gradeleme
Gradeleme

Yönetim

G1: 0,3 mg/dl’lik kreatinin düzeyi • Potansiyel alternatif etiyolojileri (IV kontrast, ilaçartışı veya kreatinin bazal değeri- lar, hipotansiyon)araştır ve temel böbrek fonksiyon
ne göre 1,5-2 kat artış
değerine dönene kadar ICPi’yi geçici olarak stopla
G2: Kreatinin bazal değerinin 2-3 • ICPi’yi geçici olarak stopla
katı üzerinde artış
• Nefrolojiye danış
• Diğer nedenleri değerlendir(IV kontrast, ilaçlar,
hipotansiyon), diğer etiyolojiler ekarte edilirse 0,51 mg/kg/gün prednizon eşdeğerleri uygula
• Kötüleşme varsa veya iyileşme yoksa 1-2 mg/kg/
gün prednizon eşdeğerleri ve tedaviyi kalıcı olarak
stopla
• G1 kadar veya G1’den az iyileşme varsa, 4-6 hafta
boyunca kortikosteroidleri azalt
• Kronik böbrek yetmezliği nüksetmezse, riskleri ve
faydaları gözönünde bulundurarak ICPi’nin yeniden
başlatılmasını tartış
G3: Kreatinin bazal değerinin 3
katı üzerinde artış veya 4,0 mg/
dL’in üzerine çıkması

• ICPi’yi kalıcı olarak stopla

G4: Hayatı tehdit eden durumlar
veya diyaliz ihtiyacı

• Nefrolojiye danış
• Diğer nedenleri değerlendir(IV kontrast, ilaçlar,
hipotansiyon)
• Kortikosteroidleri uygula (başlangıç dozu 1-2 mg/
kg/günprednizon veya eşdeğeri)
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PS-50 Lenfoma Tedavisi ile Düzelen Sekonder Membranöz Nefropati
Murat Duran, Anıl Can Acartürk, Zeynep Gürlek Akol, Hakan Akdam, Yavuz Yeniçerioğlu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı
Giriş: Kanser hastalarında volüm eksikliği,ilaç toksisitesi,ürat nefropatisi gibi birçok etyolojiye bağlı olarak gelişebilen akut renal problemlere sıkça rastlanmaktadır.Neoplazilere eşlik eden bu glomerüler hastalıklar genellikle immün kompleks ilişkili paraneoplastik sendromlardır.Malignitelere sekonder gelişen
glomerulonefritler sıklıkla nefrotik sendrom şeklinde olup,patolojik tanı ise genelde membranöz nefropati(MN) veya minimal değişiklik olmaktadır.Bu
olguda paraneoplastik olarak nefrotik sendromla prezente olan bir Küçük Lenfositik Lenfoma(SLL) vakası sunulmuştur.
Vaka: 67 yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Acil Servise başvurdu ve plevral efüzyon nedeniyle yoğun bakıma
yatırıldı.
Fizik muayenesinde TA:120/80mmHg idi,sistemik muayenesi bilateral+1pretibial ödem ve sol akciğerde dinlemekle solunum seslerinin azalması dışında diğer sistem muayenesi normal olarak değerlendirildi.Laboratuvar testlerinde kreatinin:1,29 mg/dl,üre:72mg/dl,albumin:2,0gr/dL,eGFR:42 mL/
dk/1.73m2,idrar tetkikinde protein:+3 ve mikroskopik değerlendirmesinde lökosit:11 bulundu.24 saatlik idrarda 8770mg protein ve 6271mg mikroalbümin
saptandı.Nefrotik düzeyde proteinürisi olan hastaya yapılan böbrek biyopsisinde Membranöz Glomerülonefrit saptandı,ödem nedeniyle diüretik tedavi
başlanan hastanın efüzyonunun gerilememesi üzerine hastaya toraks dreni takıldı.Drenden şilotoraks vasfında geleni olan hastaya batın tomografisi çekildi.
Bilateral paraaortik,iliak ve obturator alanda LAM tespit edildi.Çekilen PET-BT’de mediastinal,retroperitoneal ve pelvik multİpl hipermetabolik LAM tespit
edilmesi üzerine lenf nodu biyopsisi yapıldı.Patoloji sonucu kronik lenfositik lenfoma/küçük lenfositik lenfoma(KLL/SLL) olarak raporlandı.
Hastaya KLL/SLL tanısı aldıktan sonra hematoloji tarafından R-CHOP tedavisi başlandı.Tedavi sonrasında 24 saatlik idrarda protein:2755mg,mikroalbüm
in:1731mg’a geriledi.
Tartışma: Malignitelere eşlik eden glomerüler hastalıklardaki en sık renal biyopsi tanısı MN’dir.Öyle ki,MN tanılı hastaların %7- 20’sinde altta yatan bir
malign hastalık saptanabilmektedir.Bu olgularda cerrahi rezeksiyon veya kemoterapi uygulamasından sonra glomerüler hastalıkta remisyon elde edilebilmektedir.[1,2,3].
İmmün kompleks nefriti olarak tanımlanabilecek olan MN ve minimal değişiklik gibi glomerüler inflamasyon veya doğrudan vaskülit hasarının olmadığı bu
hastalarda altta yatan malignensinin ortadan kaldırılması glomerüler bozukluğu remisyona götürebilmektedir[2].Bizim hastamızda da KLL/SLL tedavisiyle
glomerülonefrit bulgularının ve proteinürinin gerilediği görüldü.
Erişkin ve yaşlı hasta popülasyonunu değerlendirirken glomerüler hastalık bulgularına rastlandığında,eşlik eden olası bir malign hastalık için mutlaka değerlendirme yapılmalıdır.Çünkü paraneoplastik glomerulonefrit olguları bazen idiyopatik glomerulonefrit tanısı ile immunosupressif tedavi görebilmektedir.
Bu durum malignite tanısının geciktirirken,immunosupressif tedavi ile okkült malignitenin yayılımına da kolaylık sağlayabilmektedir.
Kaynaklar:1.JhaveriKD,ShahHH,CalderonK,CampenotES,RadhakrishnanJ.Glomerular diseases seen with cancer and chemotherapy: a narrative review.
Kidney Int.2013Jul;84(1):34-44.doi: 10.1038/ki.2012.484.Epub2013Jan30
2.CambierJF,RoncoP.Onco-nephrology:glomerular diseases with cancer.ClinJAmSocNephrol.2012 Oct;7(10):1701-12.doi:10.2215/CJN.03770412.Epub2012Aug16
3.LefaucheurC,StengelB,NochyD,MartelP,Hill GS,JacquotC,RossertJ.Membranous nephropathy and cancer:Epidemiologic evidence and determinants of
high-risk cancer association.GN-PROGRESS Study Group.KidneyInt.2006 Oct;70(8):1510-7.Epub2006Aug30
Anahtar Kelimeler: membranöz nefropati, küçük lenfositik lenfoma, proteinüri, plevral efüzyon, proteinüri
PA Ac Grafisi-Sol AC’de Plevral Efüzyon

PET-BT

Şilotoraks-Dren
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PS-51 Plasmodium Falciparuma bağlı hemodiyaliz ihtiyacı olan akut böbrek yetmezliği: Olgu Sunumu
Sibel Ada, Semih Sağır, Nesibe Gül, Mehtap Akar, Meral Gülay Koçak Kadıoğlu, Mehmet Küçük
Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Akut Böbrek Yetmezliği(ABY), sıtmanın bilinen bir komplikasyonudur ve endemik bölgelerde şiddetli P. falciparum hastalığı olanların yaklaşık %40’ında
ortaya çıkabilir. Vakaların yaklaşık %75’inde yüksek ölüm oranına sahiptir. P. falciparum, sıtmanın en şiddetli formuna neden olur ve çoğu ABY vakasından
sorumludur. Dünyanın bazı bölgelerinde ABY ile başvuran vakaların %10’undan fazlasında sıtma sorumludur. Sıtmada enfekte eritrositlerin kapiller endotele yapışması ile kapiller dolaşımın yavaşlaması sonucu trombüsler ve doku nekrozu oluşabilir. Bizde P.falciparuma bağlı akut glomerulonefrit nedeniyle
takip ettiğimiz olguyu sunmayı amaçladık.
Vaka: Otuz dört yaşında erkek olgu halsizlik, baş dönmesi, ishal, kusma, ateş şikayetleri ile enfeksiyon kliniğine başvurdu. Öyküsünde 15 gün önce Burkina
Fasoda kaynakçı olarak çalıştığı öğrenildi. Kronik hastalığı yoktu. Fizik muayenesinde şuuru açık, tansiyon 180/95 mmhg,nabız 110/dk, ateş 38 °C. Solunum sesleri bazallerde azalmış bunun dışında fizik muayene normaldi. Geliş tetkiklerinde Hgb: 16,6 g/Dl, plt: 52 10^3/uL WBC: 7,890 10^3/uL lym: 5,3
10^3/uL, kreatinin: 1,05 mg/dL üre: 29 mg/dL albümin: 2,6 g/dl, total bilirübin 1,19 mg/dl,direkt bilirübin 0,93mg/dl. Tam idrar tetkikinde protein +2,lökosit
6,eritrosit 6,proteinüri 2400mg/g idi. Sıtma savaş dispanserine gönderilen yaymasında kalın damlada 3-4, ince damlada 1-2 tane plasmodium falciparum
tespit edildi. Hastaya 3 gün tek doz artesunate/sulfometapirazin/primetamin verildi. Daha sonra 2 doz artemether/lumefantrine geçildi.Hasta takibinin 5.gününde solunum sıkıntısı gelişti.Tetkiklerinde kreatinin: 6,88 mg/dL üre: 169 mg/dL Na: 133mmol/L, K: 3,88 mmol/L idi. Toraks tomografisinde bilateral
plevral effüzyon saptandı(şekil 1). Nefroloji servisinde altı kez hemodiyaliz ve ultrafiltrasyon yapıldı. Solunum sıkıntısı düzelen kontrol akciğer grafisinde
plavral effüzyonu düzelen (şekil 2), böbrek fonksiyonları gerileyen, diüretik tedavisi ile idrar miktarı düzelen hastanın diyalizine ara verildi. Tedavinin yedinci
gününde yapılan kalın damla preparatının incelenmesinde gametosit saptanmadı. Onbeşinci gününde kreatinin 1,19 mg/dl olması üzerine taburcu edildi.
Sonuç: P. falciparum enfeksiyonunda yoğun eritrosit parazitemisine bağlı akut tübüler nekroz,akut interstisyel nefrit ve akut glomerülonefrit görülebilir.
Daha ciddi bir böbrek hasarında genellikle böbrek fonksiyonunun düzelmemesi ve son dönem böbrek hastalığının gelişimi ile ilişkili olan kortikal nekrozda
tanımlanmıştır. Bizim olgumuzda 9.günden itibaren hemodiyaliz tedavisine gerek olmadı. ABY düzelme eğiliminde olduğu için biyopsi yapılmadı. Hipertansiyon, proteinüri, hipoalbuminemi, hematuri olması nedeniyle hastada yüksek olasılıklı P.falciparuma bağlı akut glomerülonefrit düşünüldü.Erken tanı ve
tedavi ile böbrek hasarı düzelen olgu olması nedeniyle önemli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: plasmodium falciparum, akut böbrek yetmezliği, hemodiyaliz
şekil 1

Bilateral plevral effüzyon
Şekil 2

Normal akciğer grafisi
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PS-52 Avmigran kullanımı sırasında yoğun fiziksel aktivite ile tetiklenen rabdomyoliz olgusu
Atakan Özdoğan1, Türker Sarıkaya1, Hülya Çolak2, Harun Akar2
1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
Rabdomiyoliz kasların travmatik veya travma dışı sebeplerle hasara uğraması ve kas içeriğinin sistemik dolaşıma salınmasıdır. Hastalığın şiddeti, kas
enzimlerindeki asemptomatik yükselmelerden, aşırı enzim yükselmeleri, elektrolit dengesizlikleri ve akut böbrek hasarı ile yaşamı tehdit eden kardiyak
aritmilere kadar değişir. Yazımızda transaminaz yüksekliği nedeniyle takip edilen bir hastanın rabdomiyolize uzanan öyküsü sunulacaktır.
Kolesistektomi ve over kisti öyküsü olan 23 yaşında kadın hasta karın ağrısı ile başvuduğunda. transaminaz yüksekliği tetkik amacı ile interne edildi. Yatış
tetkiklerinde Üre: 40mg/dl, Kreatinin: 1.1mg/dl, Na: 137mmol/L, K: 4,57mmol/L, AST:888 U/L, ALT: 85U/L, Total Bilirubin: 2,19 mg/dL, Direkt Bilirubin:
0,37mg/dL, saptandı. İdrar tetkikinde +3 eritrositüri, 3+ proteinüri, saptandı. 2000cc hidrasyon sonrası 50cc idrar çıkışı oldu. Yatışının 6. Saatinde kontrol
biyokimya sonucunda Üre: 40mg/dl, Kreatinin: 1.3 mg/dl, bilirubin ve transaminazlarda regresyon böbrek fonksiyon testlerinde progresyon izlendi. Kontrol
biyokimyasında Üre: 50mg/dl, Kreatinin: 2,78 mg/dl, saptandı. Hastadan rabdomyoliz ön tanısı LDH ve CK tetkikleri istendi. Laktat dehidrogenaz: 1472
U/L, Kreatin kinaz: 58600 U/L saptandı. Kan gazında ph:7,33 pco2:36 mmhg hco3:19,3 mmol/L lac:0,4 mmol/L k:3,7 mmol/L saptandı. idrar tahlilinde 3,2
gram/gün proteinüri saptandı. Hastanın 2 gün önce yaklaşık 2 saat bisiklet sürdüğü ve aynı gece migren nedeniyle avmigran (ergotamin tartarat+mekloks
amin+kafein+parasetamol ) kullandığı ve en son yaptığı idrarın koyu renkli olduğu öğrenildi. Ön planda egzersiz + ilaç kullanımına sekonder rabdomiyoliz
düşünüldü. Hastaya 4cc/kg saat hidrasyon, idrar alkalizasyonu ve diüretik tedavi baslandı. 6 saat sonra idrar çıkışı başlayan hastanın tedavisine devam
edildi. 48.saat kontrol biyokimyasında Üre: 68 mg/dl, Kreatinin: 4,9 mg/dl, CK: 31075 U/L 96. Saat kontrol biyokimyasında Üre: 49 mg/dl, Kreatinin: 1,5mg/
dl, CK:3600 saptandı. 2. Ay kontrol biyokimyasında Üre: 21 mg/dl, Kreatinin: 0,8 mg/dl saptandı.
Bizim olgumuzda rabdomyolizin nedeni kombine ilaç kullanımı ve yoğun egzersiz olarak düşünüldü. Egzersize bağlı rabdomiyoliz, aşırı fiziksel efor ve
iskelet kası hasarının bir sonucu olarak görülmekle birlikte, olasılıkla kullanılan diğer ilaçların kolaylaştırıcı etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Avmigran
içeriğinde bulunan kafein, sarkoplazmik retikulum tarafından kalsiyum taşınmasına müdahale ederek hücre içinde kalsiyum birikmesine neden olur. Bu,
kas kasılmasını güçlendirip hücre yıkımına neden olabilecek enerji taleplerini artırabilir. Bu nedenle, bu hastanın rabdomiyolizi, büyük olasılıkla artan kas
aktivitesi ve miyosit hasarına neden olan doğrudan toksik etkilerden kaynaklanabilir.
Anahtar Kelimeler: Rabdomyoliz, Kreatin kinaz, Transaminaz
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PS-53 Allopurinol İlişkili DRESS Sendromu Olgusu
Ayşegül Çelik, Cihan Uysal, Kerim Erer, Ali Gündoğdu, Oktay Oymak
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri
DRESS (Drug Rash with Eoshinophilia and Systemic Symptoms) sendromu eozinofili ve sistemik semptomlarla karakterize hayatı tehdit eden ciddi bir ilaç
reaksiyonudur. Ateş, deri döküntüsü, iç organ tutulumuyla karakterize nadir, akut ve şiddetli başlangıçlı bir klinik tablodur. Tedavisinde spesifik yaklaşımların gerekmesi ve yüksek mortalite oranları nedeniyle sendromun erken tanınması oldukça önemlidir. İgA Nefropatisi tanısı ile takip edilen 46 yaşında kadın
hastada allopurinol kullanımı sonrası gelişen yaygın makülopapüler döküntü ve organ hasarı bulguları ile prezente DRESS sendromu olgusu sunulmuştur.
Akut böbrek yetmezliği ve akut hepatit tablosu mevcuttu. Pulse steroid tedavisi sonrası tablo geriledi. Literatür araştırmasında renal fonksiyon bozukluğunun varlığında allopürinol metabolitlerinin atılımının yavaşlaması ve ilaç toksitesinin artması; etyolojik neden olarak suçlanmıştır. Olgumuz renal fonksiyon
bozukluğu olan hastalarda allopurinol kullanımına bağlı gelişebilecek toksik ilaç reaksiyonuna karşı dikkatli olunması açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Allopürinol, ilaç toksisitesi, hipereozinofili, DRESS sendromu

YÜZ
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PS-54 Renovasküler Hipertansiyon Nedeni Olarak Fibromuskuler Displazi:Olgu Sunumu
Buse Ekici1, Anıl Keskin1, Burak Günay2, Osman Kula2, Cenk Gökalp3, İlhan Kurultak3, Sedat Üstündağ3
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Edirne
3
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı,Edirne
Giriş: Fibromusküler displazi (FMD), orta yaşlı kadınlarda prevalansı yüksek olan, patolojik olarak medial fibroplazi, elastik membran bütünlüğünün bozulması ve küçük sakküler anevrizmaların varlığıyla karakterize bir anjiopatidir. Hastalık, segmenter tutulum göstermekte olup, küçük ve orta çaplı arterleri
etkileyebilir. En sık tutulum renal, karotis ve vertebral arterlerde olmaktadır. Renal arter tutulumunda arteriyel hipertansiyon ile karotid ya da vertebral
arterleri tuttuğunda ise iskemik inmeyle prezente olabilir. Kesin tanısı klinik olarak ve anjiografide “İpe dizilmiş tespih tanesi” görünümüyle konur. Bu tipik
görünümün dışında daha az sıklıktaki görüntüleme bulguları arasında vasküler halkalar, fuziform vasküler ektazi, anevrizma, subaraknoid hemoraji yer alır.
Olgu: 29 yaşında kadın hasta 2 yıl önce hipertansiyon tanısı almış olup üçlü anti-hipertansif tedavi altında tansiyon regülasyonu sağlanamaması üzerine
sekonder hipertansiyon açısından tetkik edildi. Ekokardiyografide sol ventrikül tip 1 diyastolik disfonksiyonu saptandı. Göz dibi incelemesinde bilateral
grade 1 hipertansif retinopati saptandı.
Laboratuar incelemelerinde tGFH 71,12, kreatinin 1,06 mg/dl, ürik asit 4,8 mg/dl, NA 135 mmol/l, K 4,1 mmol/l, Ca 10 mg/dl, AKŞ 92 mg/dl, TSH 1,22
uIU/l, 24 saatlik idrar total protein 50,49 mg/gün mikroalbumin 8,64 mg/gün NA 35,1 olarak saptandı.
Renal arter doppler ultrasonografide sol böbrek RI 0,57, sağ böbrek RI 0,49 olup solda normalken sağda azaldığı görüldü. Renal arter çıkım düzeyinde sağ
renal arter PSV 34 cm/s, sol renal arter PSV 40 cm/s, aort PSV 40 cm/s olan hastada renal arter stenozu şüphesiyle BT anjiografi görüntülemesi yapıldı.
BT anjiografide sağ renal arter orifis düzeyinden 2,5 cm uzaklıkta hilus düzeyinden 2 cm proksimalde renal arter orta kesiminde büyüğü 9,6x5 mm boyutunda ölçülen sakküler anevrizmatik dilatasyon saptandı. Sol renal arterden alınan runlarda anteriorda lezyon arterinde kısa segment %70 darlık izlendi.
Sol renal arter stenozu ve sağ renal arterde anevrizma saptanan hastada anevrizma açısından takip planlanırken renal arter stenozu için stent uygulaması
yapıldı. Hastanın işlem sonrasında oral antihipertansif tedavi ihtiyacı ortadan kalktı.
Tartışma: Renovasküler hipertansiyon, sekonder hipertansiyonun sık görülen nedenleri arasında bulunmaktadır. Renal arter stenozunun en sık görülen iki
nedeni aterosklerotik renal arter stenozu ve fibromuskler displazidir. Renal arter stenozunun %90 ının sebebi ateroskleroz iken %10 luk kısmına FMD neden
olmaktadır. Orta yaş kadın hastada dirençli hipertansiyon saptanması durumunda fibromuskuler displazi ayırıcı tanıda yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: fibromuskuler displazi, renovasküler hipertansiyon, sekonder hipertansiyon
Şekil 1

Şekil 1: Sağ renal arterin anjiografik görünümü. Renal arter orta kesiminde 9,6x5 mm boyutunda sakküler anevrizmatik dilatasyon mevcut.
Şekil 2

Şekil 2: Sol renal arterin anjiografik görünümü. Sol renal arterde %70 darlık mevcut.
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PS-55 Leptospiroza bağlı akut böbrek hastalığı ile takip edilen hastada gelişen Guillain-Barre sendromu olgusu
Çağla Yıldız1, Büşra Tunç1, Cenk Gökalp2, İlhan Kurultak2, Sedat Üstündağ2
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Leptospiroz genellikle tropikal bölgelerde karşılaşılan zoonotik bir hastalıktır. Etkilenen hayvanların idrarı ile ya da hayvan idrarı içeren su ya da toprağa temas ile bulaşır. Asemptomatik olabileceği gibi ani başlangıçlı ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısından ciddi fatal enfeksiyonlara kadar geniş
spektruma sahiptir. Ciddi vakalarda aseptik menenjit, sarılık, böbrek yetmezliği, pulmoner hemoraji görülebilir. Guillain-Barre sendromu genellikle alt ve
üst ekstremitelerde progresif güçsüzlükle presente olur. Ciddi akut paralitik nöropatinin en sık nedenidir.
Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 66 yaşında pirinç tarımı ile ilgilenen erkek hasta 1 haftadır olan ateş,miyalji, baş ağrısı şikayetleri ile başvurdu.
Ateş:38,6, tansiyon: 100/65, nabız:99 idi. Sağ üst kadran ağrısı, sarılık ve bilateral gözlerde konjunktival hemoraji mevcuttu. Hemoglobin:8,5 g/dl, lökosit:
13,7*103/µl, platelet: 18*103/µl, C-reaktif protein: 23,7mg/dl, üre:146mg/dl, kreatinin: 5,1mg/dl, Na+: 128mEq/l, albümin: 2,4 g/dl total bilirubin:15,9mg/
dl, amilaz: 1934 U/l, lipaz:554 U/l idi. %70 i dismorfik olmak üzere mikroskobik hematüri mevcut idi. Trombositopeni, hiperbilirubinemi, kreatinin yüksekliği, konjuktival hemoraji, lökositoz, crp yüksekliği olan hastada mesleki geçmişi de eklenince ön planda weil hastalığı düşünüldü. Ampirik olarak ampisilin/
sulbaktam(3g/dl) tedavisi başlandı ve akut böbrek hasarı nedeniyle hasta diyaliz ile takip edildi. Tedavi sırasında ateş yüksekliği devam eden lökosit,
bilirubin ve crp değerleri yükselen hastada tedavi penisilin(1,5milyon U/gün) olarak değiştirildi. Leptospirozis için mikroskopik aglütinasyon testi pozitif
olarak sonuçlandı. Penisilin tedavisinin beşinci gününde bilateral kollarda ve bacaklarda güçsüzlük şikayeti başladı. Üst ekstremitelerde motor gücü 3/5 alt
ekstremitelerde 2/5 idi. Derin tendon refleksleri ve his kaybı mevcuttu. Kranial manyetik rezonans görüntülemede patoloji izlenmedi. Lomber ponksiyonda
64 protein ve 2 hücre izlendi. Elektromiyografi alt ve üst ekstremitelerde motor kayıp, ulnar ve median sinirde duyu kaybı olduğunu gösterdi. Akut motor ve
duyusal aksonal nöropati(AMSAN) tipi Guillain-Barre tanısı aldı ve plazmaferez tedavisine başlandı. Toplam 14 seans plazmaferez sonrasında kas gücü üst
ekstremitelerde 5/5 alt ekstremitelerde 4/5 e kadar yükseldi. Hastanın kreatinin, bilirubin seviyeleri normale döndükten ve aktif enfektif süreç düzeldikten
sonra taburcu edildi.
TARTIŞMA: Leptospiroza bağlı akut böbrek hasarı hastaların %44-67 sinde izlenmektedir. Leptospirozlu hastaların %40 kadarında hemodiyaliz ihtiyacı
ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Literatür taraması sonuçlarına göre leptospirozlu olguda akut böbrek hasarı ve Guillain-Barre sendromu birlikteliği ilk defa
sunulan olguda söz konusu olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Guillain-Barre sendromu, Leptospiroz
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PS-56 Tübülointerstisyel Nefrit ve Üveit (TİNU) Sendromu: Olgu Sunumu
Anıl Keskin1, Batuhan İnal2, Cenk Gökalp2, İlhan Kurultak2, Sedat Üstündağ2
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Üveit ve tubulointerstisyel nefritin aynı hastada eş zamanlı olarak saptanması TİNU sendromu olarak isimlendirilir. Patogenezi net olmamakla birlikte
hem hücresel hem de humoral mekanizmaların rol aldığı otoimmün bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Ateş, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık,
karın ağrısı, artralji ve miyalji gibi bulgularla kendini gösterebilir. Enfeksiyonlar ve ilaç kullanımı sonrası oluşabileceği gibi; üveit ve tubulointerstisyel nefrit
birlikteliği Sarkoidoz, Sjögren sendromu, Wegener granulomatozis ve Behçet gibi hastalıkların seyrinde de ortaya çıkabilir.
Olgu: Bilinen astım tanısı olan 22 yaşında erkek hasta, son 3 aydır olan, geceleri artış gösteren öksürük şikayeti ile başvurduğu merkezde akciğer patolojisi
saptanmayıp kreatinin:2,2 mg/dl olarak görülmesi üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. 6 ay önce kreatinin:0,9 mg/dl olan hastanın renal ultrasonografisinde
böbrek boyutları, parankim kalınlığı, ekojenitesi normal izlendi, pelvikalisiyel dilatasyon saptanmadı. Biyokimyasal incelemede üre:45 mg/dl, kreatinin:2,3
mg/dl, eritrosit sedimantasyon hızı:29 mm/sa, CRP:0.79 mg/dl, serum elektrolit değerleri normal sınırlarda izlendi. Tam idrar incelemesinde glukoz(+), protein(+) olarak görüldü. 24 saatlik idrar incelemesinde total protein:906 mg/gün, mikroalbumin:128 mg/gün olarak saptandı. Taze idrar incelemesinde her
alanda 5-6 adet lökosit görüldü. Geçmiş öyküsü detaylı sorgulandığında son 3 ay içinde göz hastalıkları uzmanı tarafından saptanan 2 kez bilateral anterior
üveit atağı geçirdiği anlaşıldı. Üveit ve böbrek yetmezliği olan hastada Sarkoidoz, Wegener granülomatozis ve TİNU sendromu olabileceği düşünülerek ileri
tetkik edildi. Akciğer grafisi ve toraks tomografisi normaldi. Göğüs hastalıkları ve KBB tarafından öksürük etyolojisini açıklayabilecek patoloji saptanmadı.
Anti-nükleer antikor(ANA) negatifti. Serum anjiotensin dönüştürücü enzim(ACE) düzeyi normal olarak geldi. Hastaya tanı amaçlı yapılan böbrek biyopsisinde glomerüllerde skleroz izlenmedi, amiloid birikimi izlenmedi. Mezengial alan, bazal membranlar, büyük, küçük damarlar ve arterioller normal izlendi.
İmmunfloresan inceleme immunglobulinler, fibrinojen ve kompleman komponentleri için negatifti. İnterstisyel alanda dağınık hafif-orta dereceli kronik
inflamasyon, tübüllerde interstisyel inflamasyona eşlik eden tübülit bulguları görüldü. Bulgular tübülointerstisyel nefrit ile uyumlu olarak yorumlandı. Hastaya TİNU sendromu tanısı konularak 72 mg/gün prednol başlandı. Tedavinin 1.ayında kreatinin:1,09 mg/dl, 2.ayında kreatinin:0,9 mg/dl olarak görüldü.
TARTIŞMA: TİNU sendromu kadınlarda ve genç erişkinlerde daha sık görülmektedir. Göz tutulumu çoğunlukla anterior üveit şeklindedir. Üveit genellikle bilateral olarak saptanır ve TİNU sendromu için tanı koydurucu bir kriterdir. Göz bulguları olan ve tubulointerstisyel nefrit düşünülen özellikle genç hastalarda
TİNU sendromu ayırıcı tanılar arasında bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: TİNU, tübülointerstisyel nefrit, üveit
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PS-57 Aletli Periton Diyaliz’inde Pseudomanas Stutzeriye bağlı nüks peritonit: Olgu Sunumu
Sibel Ada, Mürüvet Yener, Meral Gülay Koçak Kadıoğlu, Mehmet Küçük
Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Giriş: Peritonit, periton diyalizinin sık görülen bir komplikasyonudur. Peritonit, önemli morbidite, kateter kaybı, hemodiyaliz transferi, geçici ultrafiltrasyon
kaybı, olası kalıcı membran hasarı ve bazen ölümle ilişkilidir Pseudomanas stutzeri insanlarda nadir görülen fırsatçı bir patojen olarak izole edilmiştir ve
sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan hastalarda birkaç P. stutzeri kaynaklı peritonit vakası bildirilmiş olup APD olgusunda vaka bildirilmemiştir.
Burada 83 yaşındaki bir kadında P. stutzeri’nin neden olduğu peritonit olgusunu sunuyoruz.
Olgu: Bilinen HT,DM, KBH,iskemik SVO, IKH tanıları olan 83 yaşında kadın hasta 8 aydır periton diyalizi ile takipli karın ağrısı, bulantı, kusma ve bulanık
diyalizat sıvısı olması üzerine peritonit nedeni ile servis izlemine alınarak ampirik i.p Vancomisin ve Cefazolin tedavisine başlandı. Anamnezde transfer setin
titanyum adaptörden gece boyunca ayrılmış olduğu ve kateterin kontamine olduğu öğrenildi. Kateter yeri ve çıkışta enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.Periton sıvı kültüründe Psodomonas stutzeri üremesi oldu. Antibiyotik duyarlılığına göre 21 gün Meropenem ve Tigesiklin tedavisi verildi. Periton kültüründe
üremesi olmaması ve hücre sayısının (16 /mm³) düşmesi, kliniğinin düzelmesi ve biyokimyasal parametreleri gerilemesi üzerine taburcu edildi. Yaklaşık
10 gün sonra 3 gündür süren karın ağrısı ve 2 gündür ateşi olması üzerine tekrar hastaneye başvurdu. Beş gündür periton sıvısının bulanık olduğu, periton
sıvı örneğinde 5421 lökosit/mm³, (%90PNL), kültüründe tekrar Psodomonas stutzeri üredi. Tenckhoff periton kateteri tekrarlayan peritonit nedeniyle
5.günde çıkarıldı. Meropenem ve Tigesiklin tedavisi 14 güne tamamlandı. Kontrol kültüründe üreme olmadı. 2/7 hemodiyaliz programına alındı. Kliniği ve
biyokimyasal parametreleri düzelen hasta diyaliz programı ile taburcu edildi.
Sonuç: Pseudomonas stutzeri, ilk olarak insan omurilik sıvısından izole edilen ve çevrede yaygın olarak bulunan gram negatif, çubuk şeklinde, hareketli,
tek kutuplu kamçılı bir toprak bakterisidir. Sivas ve arkadaşlarının çalışmasında, Pseudomonas’ın diğer mikroorganizmalara kıyasla daha yüksek kateter
çıkarma oranı ve hemodiyalize dönüş ile ilişkili olduğunu saptadılar. Avustralya’da 2003-2006 yıllarında meydana gelen Pseudomonas tarafından oluşan
peritonit vakalarının incelendiği çalışmada, P. stutzeri toplam 191 vakanın 15’inde (%8) tespit edilmiştir Olgumuzda öncelikle antibiyotik tedavisi ile kateteri
korumayı amaçladık fakat nüks peritonit olması ve antibiyotik tedavisine direnç nedeniyle kateteri çektik. P.stutzeri zor üretilen bir patojen olması ve çok
nadir görülmesi nedeniyle olgumuzun önemli olduğunu düşünüyoruz
Anahtar Kelimeler: Pseudomanas stutzeri, Aletli Periton Diyalizi, Peritonit
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PS-58 Bevacizumab Tedavisi Sonrası Geç Dönemde Proteinüri ve Hipertansiyon Gelişen Hasta
Sevgi Gür1, Feyza Bora2, Ümit Çakmak2, Ezgi Avanaz2, Mustafa Zeybek2, Funda Sarı2, Ramazan Çetinkaya2, Gültekin Süleymanlar2
1
Antalya Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Antalya Akdeniz Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
GİRİŞ: Bevacizumab, rekombinant insan monoklonal IgG1 antikorudur ve Vasküler Endoteliyal Growth Faktör(VEGF)’e bağlanarak VEGF’in yüzey endotel
hücreleri üzerindeki reseptörleri ile etkileşimini, endotel hücre proliferasyonu ve yeni damar oluşumunu engeller. Metastatik kolorektal, lokal ileri ve metastatik küçük hücre dışı akciğer, metastatik meme ve over kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Bu olguda bevacizumab alan over kanseri vakasında geç
dönemde ortaya çıkan hipertansiyon ve proteinüri vakası sunulmuştur.
VAKA: 47 yaş daha önce hipertansiyon tanısı olmayan kadın hasta; 2015 yılında over kanseri tanısı ile 2 kez operasyon sonrasında 2 ay karboplatin, paklitaksel, 2015 -2016 arasında 1 yıl karboplatin gemsitabin ve bevacizumab içeren kemoterapi almış. Kemoterapinin 8.ayında yeni gelişen hipertansiyon
nedeniyle hastaya ACE inhibitörü-tiyazid kombinasyonu başlanmış. 2016-2017 arasında gemsitabin ve bevacizumab kesilerek tekrar karboplatin, paklitaksel tedavisi başlanmış. Takipte progresyon nedeniyle 2017-2018 arası oral endoksan, etoposid verilmiş. Kontrollerinde tekrar hastalık nüksü olması
üzerine 2018-2019 arasında doksurobisin-bevacizumab kombinasyonu tekrar başlanan hastanın kemoterapinin 1.yılının sonunda yüzde, göz altlarında ve
bacaklarda yaygın ödem ve ikili antihipertansif kullanırken tansiyon yüksekliği gelişmiş. Tam idrar tetkikinde 4+ proteinüri, 24 saatlik idrar tetkikinde 6,8 gr
proteinüri, 5,4 gr albüminüri, serum albümin 3,6 g/l ve kreatinin 3,38 mg/dl olması üzerine nefrolojiye yönlendirilmiş. Renal USG’de renal arterler ve böbrek
parankimi normal olan hastanın bevacizumab tedavisi onkoloji bölümünün de onayını alarak kesildi ve bu süre içinde antihipertansif tedaviye beta blokör
ve kalsiyum kanal blokörü eklendi. Yakın hipertansiyon takibi, tuzsuz diyet ve dörtlü antihipertansif tedaviyle hipertansiyon regülasyonu sağlanan hastada
kemoterapi rejiminden bevacizumab’ın çıkarılması sonrası 5.ayında spot proteinürinin 0,5mg/mg’a gerilediği, kreatinin ve albümin seviyesinin bazal düzeyine (kreatinin:0,8 mg/dl albümin:4,2 g/l) döndüğü, hastanın ödemlerinin kaybolduğu görülmüştür. Hipertansiyon tedavisine de ACE inhibitörü-tiyazid
kombinasyon tedavisi ve beta blokör ile devam edilmiştir.
TARTIŞMA: Bevacizumab ilişkili hipertansiyon görülme sıklığı %8-18 olup, 24 saatlik idrarda 3,5 gr/gün üstünde proteinüri görülme sıklığı %1-3 arasında
değişmektedir. Hastaların %1,7’ sinde kontrol edilemeyen hipertansiyon gelişebilir. Hipertansiyon ACE inhibitörleri, Beta blokerler, diüretikler, kalsiyum
kanal blokerleri ile kontrol altına alınabilir. Tedavi sırasında 3-4 haftada bir, tedavi sonrasında 4 aya kadar tansiyon takibi gerekir. Geç dönemde de HT
görülebilir. Tedavi sırasında proteinüri takip edilmeli, 2 gr/gün üzerinde ise tedavi kesilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anti-VEGF, Proteinüri, Hipertansiyon
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PS-59 Hiperkalsemi ve Böbrek Yetmezliği ile Sarkoidoz Tanısı Alan İnterstisyel Nefrit Vakası
Zeynep Gürlek Akol, Hakan Akdam, Yavuz Yeniçerioğlu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Aydın
GİRİŞ:Sarkoidoz;etyolojisi bilinmeyen,nonkazeifiye granülomatöz organ tutulumları ile seyreden,sıklıkla genç erişkinlerde görülen multisistem bir hastalıktır.En sık akciğer ve lenf nodu tutulumu gözlemlenirken daha az oranlarda böbrek tutulumu da görülebilir.Böbrek tutulumu sıklıkla hiperkalsemi,hiperkalsi
üri,nefrokalsinozis,nefrolitiyazis ile prezente olsa da klasik lezyonu nonkazeifiye granülomatöz intesrtisyel nefrittir(1,2,3).Bu olguda hiperkalsemi ve böbrek
yetmezliği ile başvuran,böbrek ve akciğer tutulumu olan sarkoidoz vakasını inceledik.
Vaka: Bir aydır devam eden ateş,bulantı,kusma şikayetleriyle Adnan Menderes Üniversitesi Nefroloji polikliniğine başvuran 24 yaşında erkek hastanın kreatinin:2,83mg/dl üre:65mg/dL albümin:3,93gr/dl Ca:14,4mg/dl P:4,6mg/dl saptanması üzerine hiperkalsemi,böbrek yetmezliği etyoloji araştırılmak amaçlı nefroloji servisine yatışı yapıldı.Tedavide izotonik,furosemid(iv) başlandı.Kan basıncı 110/70mmhg,diğer sistem muayeneleri normaldi.
Piyüri,hematüri yoktu.24 saatlik idrarda protein:340mg kalsiyum:325mg,PTH:2,4pg/ml ve 25-OHvitaminD:22,1ng/ml olarak saptandı.Batın BT’de nefroka
lsinozis,nefrolitiyazis,hidroüretronefroz saptanmadı.Böbrek boyutları,konturları,parankim kalınlığı normaldi,böbrek biyopsisinde nekroz göstermeyen granülom yapıları saptandı.Toraks BT’si evre1 sarkoidoz olarak değerlendirildi,serum ACE:171 U/L(N:8-52) olarak ölçüldü.Bronkoalveoler lavaj(BAL)’da %80
alveolar makrofaj,CD4/CD8:(%64/%22)>2 ve bronş biyopsisinde CD68 ile boyanan histiyosit kümeleri,nonkazeifiye granülomatöz enflamasyon saptandı.
Tedaviye 1mg/kg/gün olacak şekilde 64mg metilprednizolon eklendi,tedavinin 6 ayda dozu tedrici olarak azaltılarak tamamlanması planlandı.Altıncı ayda
kreatinin:0,95mg/dl Ca:9,6 mg/dl olarak normal aralıkta saptanması üzerine metilprednizolon tedavisi sonlandırıldı.
TARTIŞMA:Granülomatöz interstisyel nefrit tutulumu daha nadir görülmekle birlikte tanısı böbrek biyopsisi ile konulur.İdrar tahlili normal olabileceği gibi
steril piyüri,hiperkalsiüri,hafif proteinüri saptanabilir(1,2,3).Kreatinin yüksekliği,hiperkalsiürisi,hafif proteinürisi saptanan hastamızın yapılan böbrek biyopsisinde de nonkazeifiye glanülomatöz inflamasyon saptandı.Sarkoidozda,interstisyel nefriti ve azalmış eGFR’si olan tüm hastalarda glukokortikoid ile tedaviye başlanması,kademeli olarak azaltılarak 6-9 aya tamamlanması önerilir(4,5).Hastamızda 64 mg metilprednizolon tedavisi kademeli olarak azaltılarak 6 ay
sonunda sonlandırıldı ve böbrek fonksiyon testleri,kalsiyum,proteinürisi normale döndü.Sarkoidozda izole böbrek tutulumu olabileceği gibi diğer organ tutulumları da eş zamanlı değerlendirilmelidir(4).Hastamızda görüntülemede evre1 sarkoidoz ve bronş biyopsisinde nonkazeifiye granülomatöz enflamasyon
saptandı.Hiperkalsemi ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk saptanması halinde PTH bakılmalı,baskılı saptanmışsa sarkoidoz tanısı öncelikli tanılarda
düşünülmeli,renal tutulum açısından böbrek biyopsisi planlanmalı ve diğer organ tutulumları açısından da değerlendirlmelidir.Granülamatöz interstisyel
nefrit tanısı koyulması halinde ivedilikle başlanan glukokortikoid tedavisi,son dönem böbrek yetmezliğine gidişi önlemek açısından önem arz etmektedir.
KAYNAKLAR:1.R.S.Muther,D.A.McCarron,W.M.Bennett.Renal manifestations of sarcoidosis,Archives of Internal Medicine 1981;14:643–645.
2.CorreiaFASC,MarchiniGS,TorricelliFC,DanilovicA,VicentiniFC,SrougiM,et al.Renal manifestations of sarcoidosis:from accurate diagnosis to specific treatment.Int Braz J Urol.(2019)46:15–25.
3.LebacqE,DesmetV,VerhaegenH.Renal involvement in sarcoidosis.Postgrad Med J.1970;46:526-9
4.Al-KofahiK,KorstenP,AscoliC,VirupannavarS,MirsaeidiM,ChangI,et al.Management of extrapulmonary sarcoidosis:challenges and solutions.Ther Clin
Risk Manag.2016;12:1623-34.
5.MahévasM,LescureFX,BoffaJJ,DelastourV,BelenfantX,ChapelonC,CordonnierC,MakdassiR,PietteJC,NaccacheJM,CadranelJ,DuhautP,ChoukrounG,Ducr
oixJP,ValeyreD:Renal sarcoidosis:Clinical,laboratory, and histologic presentation and outcome in 47 patients.Medicine(Baltimore)2009;88:98-106
Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, İnterstisyel Nefrit, Sarkoidoz
Resim 2

Toraks BT parankim kesiti
Akciğer grafisinde bilateral hiler lenfadenopati
Resim 3

Toraks BT mediasten kesiti
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PS-60 Ateş, Sarılık, Böbrek Yetmezliği İle Başvuran Weil Hastalığı Olgusu
Sevgi Gür1, Feyza Bora2, Ümit Çakmak1, Ezgi Avanaz2, Mustafa Zeybek2, Funda Sarı2, Ramazan Çetinkaya2, Gültekin Süleymanlar2
1
Antalya Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Antalya Akdeniz Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
GİRİŞ: Leptospiroz tüm dünyada yaygın olarak görülen bir zoonozdur. Leptospiroz hastalarının %90’ında hastalık anikterik formda geçirilirken,%5-10’unda
sarılık ile seyreden ağır leptospiroz “Weil hastalığı” tablosu gelişir. En sık bulaşma yolu infekte hayvanın idrarı ile kontamine olmuş göl, havuz, kanal suyu,
bataklık ve pirinç tarlalarındaki gibi sularla temas sonucu derideki yaralardan, ağız, burun ve mukozalardan etkenin alınması şeklindedir. Bu olguda multi
organ tutulumlu leptospiroz hastası sunulmuştur.
VAKA: Altmış yaşında erkek hasta ateş, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, bulantı, kusma yakınmalarıyla acil servise başvurdu. Bilinen kronik hastalığı
bulunmayan hastanın son 3 gündür ateşi, yaygın vücut ağrısı, bulantısı, halsizliği, son 1 haftada fark edilen sarılık ve idrar miktarında azalması, idrar renginde koyulaşması olduğu öğrenildi. Fizik muayenede bilinç açık, dinlemekle her iki akciğerde solunum seslerinde azalma ve skleralar ve vücutta yaygın
ikteri mevcuttu. Bulguları ateş 38,5°C, tansiyon 95/60 mm/Hg, nabız 102 atım/dakika idi. Biyokimyasal incelemede lökosit:21480/ml, nötrofil:19750/ml,
Hb:10.3 g/dl, trombosit:43000/ml, Total ck:2375 U/L, miyoglobin:2690 U/L, pt:11 sn, INR:1,02, Bun:95 mg/dl, kreatinin:9,7 mg/dl, AST:112 U/L, ALT:101
U/L, LDH:772 U/L, total bilirubin:23,2 mg/dl, direkt bilirubin:21.38 mg/dl, CRP:171 mg/L saptandı. Tam idrar tahlilinde bol eritrosit, 2(+) protein ve 1(+)
lökosit saptandı. Periferik yaymada fragmentasyon görülmedi. Akciğer tomografisinde bilateral üst loblarda ve dağınık yerleşimli buzlu cam alanları izlendi.
Tüm batın ultrasonunda özellik saptanmadı. Ön planda covid pnömonisi ve Weil hastalığı zemininde sepsise bağlı multi organ yetersizliği düşünülerek ampirik Seftriakson tedavisi başlandı. Yapılan iki covid testi negatif sonuçlandı. Takiplerinde antibiyoterapisine Meropenem ve Vankomisin tedavileri eklendi.
Leptospiroz şüphesi ile Halk Sağlığı Laboratuvarına örnek gönderildi. Hasta yoğun bakımda hipotansiyonunun ve multiorgan yetmezliğinin derinleşmesi
sonrasında hastaneye başvurusunun 10.gününde yoğun bakım ünitesinde exitus olmuştur. Halk sağlığı laboratuvarına Leptospiroz şüphesi ile gönderilen
kan örneğinde Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi pozitif görülmüş ve etken olarak Leptospira spp. saptanmıştır.
TARTIŞMA: Weil hastalarında hastalık hızla ilerleyerek yaklaşık 5-10 gün içerisinde sarılık, böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve komaya kadar giden bulgulara
neden olmaktadır. Ateş, sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopeni birlikteliği olan hastalarda Weil hastalığı ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken
hastalıklardan biridir. Erken tanı ve tedavinin erken başlanması prognozda hayati öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Ateş, Sarılık, Böbrek Yetmezliği, Leptospiroz
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PS-61 Hiperglobulinemiye Bağlı Yalancı Hiperfosfatemi
Süleyman Türker¹, Feyza Bora², Ümit Çakmak², Ezgi Avanaz², Mustafa Zeybek², Funda Sarı², Ramazan Çetinkaya², Gültekin Süleymanlar²
Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Nefroloji Bilim Dalı, Antalya
GİRİŞ: Yalancı hiperfosfatemi, böbrek fonksiyonu ve hiperfosfateminin klinik belirtileri olmaksızın,yanlış yüksek serum fosfatı ile karakterizedir. Hiperglobulinemi, hiperlipidemi, hemoliz, hiperbilirubinemisi, yüksek doz lipozomal amfoterisin b, Rekombinant doku plazminojen aktivatörü veya heparin ile
kontaminasyona bağlı olan hastalarda analitik yöntemlerle etkileşime bağlı olarak nadiren ortaya çıkabilir. Bu durumlar arasında en yaygın olanı multipl
myelomaya bağlı hiperglobulinemi,Waldenström makroglobulinemi veya monoklonal gammopatidir. Biz de hiperfosfatemi ile başvuran multiple myelomalı
bir hasta sunmak istedik.
VAKA: 10 yıldır DM, HT ve talasemi minör tanıları olan 80 yaşında erkek hasta 3 aydır olan sağ kalça ağrısı ve kaşıntı şikayetleriyle fizik tedavi polkliniğine başvurmuş ve hiperfosfatemi nedenli nefrolojiye yönlendirilmiş. Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık şikayetleri mevcut değildi. Halsizliği olan hastanın laboratuvar değerlerinde; Hemoglobin:7,1g/dl,trombosit:140bin/mm³,mcv:77fl,ferritin:11,5ng/ml, fosfor:12,89mg/dl-11,95mg/dl,25OH VitaminD3:27,35 ng/ml, kalsiyumu:9,41mg/dl,PTH:14pg/ml,bun:18mg/dl,kreatinin:1,03mg/dl gfr:67ml/dk/1.73m² (bazal kreatinin:0,9mg/dl) Ürik
asit:6,8 mg/dl bikarbonat:23mmol/l,albumin:3,09g/l,total protein:11,39g/l,potasyum:4,52mg/dl sodyum:128mg/dl, tam idrar tetkiki:+2 protein, spot idrar
protein:2,18mg/mg. Hastanın kalsiyum fosfor metabolizma laboratuvar sonuçları normal gelince fosfor yüksekliği monoklonal bant yüzünden olabileceği
düşünülüp biyokimyayla görüşüldü. Hastanın serumu özel yöntemle çalıştırılıp 3,2 mg/dl(normal) olarak gelince hematoloji bölümüne yönlendirildi. Multipl
Myelom ön tanısıyla kemik iliği biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu %10 üzerinde lambda hafif zincir monoklonolatesi gösteren atipik plazma hücre infiltrasyonu içeren hiperselüler kemik iliği şeklindeydi. Protein elektroforezinde gamma piki mevcuttu. Flow sitometrik incelemede cd138-cd38 markerlarını
taşıyan popülasyon yanısıra cd 45 markerda %98 lambda hafif zincir içermekte ve ayrıca beta2-mikroglobulin oranı:%88 di, kemik iliği yayması ile birlikte
değerlendirilip Multiple myelom tanısı alan hastaya kemoterapi başlandı.
Sonuç: Normal böbrek fonksiyonuna sahip multiple myelom hastalarında yalancı hiperfosfatemi çok beklenen bir durum değildir. Hem klinik biyokimyacılar
hem de klinisyenler yalancı hiperfosfatemi olgusunun varlığının farkında olmalıdır. Klinik olarak açıklanamayan kalıcı hiperfosfatemi, özellikle paraproteinemi olmak üzere yalancı hiperfosfateminin potansiyel nedenlerini araştırmayı düşündürmelidir
Serum fosfat ölçümü için en yaygın olarak fosfomolibdat ultraviyole (UV) testi kullanılır. Fosfat ve molibdat arasında UV emici bir kompleks oluşumuna
dayanır. İnorganik bir fosfat, absorbansı 340 nm’de ölçülen bir amonyum fosfomolibdat kompleksi oluşturmak için sülfürik asit varlığında bir amonyum
molibdat ile reaksiyona girer. Multipl miyelomlu bir hastanın serumu, paraproteinlerin amonyum molibdat ile serumu bulanık hale getirmek için reaksiyona
girmesi nedeniyle yanlış bir şekilde yüksek absorbansa sahiptir. Sülfosalisilat ile deproteinizasyondan sonra ölçüldüğünde serum fosfat düzeyi normale
döner.
Anahtar Kelimeler: hipergamaglobulinemi, multiple myelom, yalancı hiperfosfatemi
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PS-62 Streptococcus mitis peritoniti: İki vaka deneyimi
Mehmet Mert, Mevlüt Çeri, Belda Dursun
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
Giriş: Peritonit, periton diyalizinde (PD) mortalite ve morbiditeye neden olan ciddi bir komplikasyondur. Burada benzer öykü ve klinik seyir gösteren nadir
bir mikroorganizmanın neden olduğu iki peritonit vakası sunulmuştur.
Olgu: APD tedavisi gören 32 ve 72 yaşlarında iki kadın hasta, kısa süre önce başlayan ishal ve takiben yoğun karın ağrısı ve diyaliz sıvısında bulanıklık
şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaların ateşi vardı ve normotansiflerdi ve kateter çıkış yerlerinde veya tünellerinde enfeksiyon belirtisi gözlenmedi. Her
ikisi de sigara içmiyordu, ancak kötü ağız/diş sağlıkları mevcuttu. Laboratuvar sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastalara PD ile ilişkili peritonit tanısı
konuldu ve standart peritoneal sıvı ve kan kültürü örnekleri alındı. İntravenöz yükleme dozundan sonra 1 gr/gün seftazidim ve 4x250 mg/gün sefazolin
intraperitoneal idame tedavisine devam edildi. Tedavinin üçüncü gününde periton sıvı kültüründe Streptococcus mitis (S. mitis) saptandı ve antibiyotik
tedavisine 14 gün devam edildi. Hastalarda klinik ve laboratuvar yanıtı alındığı için (Tablo 1) mevcut seftazidim ve sefazolin tedavisi değiştirilmedi. Hastalar
Tenckhoff kateterleri çıkarılmadan tedavi edildi ve sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.
Tartışma: S.mitis bir Viridans Grubu Streptokok’tur, yetişkinlerde neden olduğu PD ile ilişkili peritoniti tanımlayan az sayıda rapor vardır. Mizuno ve ark.
S.mitis’e bağlı şiddetli peritonit başlangıcından sonra hızla fulminan şoka giren erişkin bir PD hastası ile karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, Amirou ve
ark. saksafon çalan bir hastada Streptococcus mitis/oralis ve Streptococcus parasanguis’in neden olduğu ardışık iki peritonit atağı olan bir olgu sunmuştur.
Sunulan bu hastalarda şiddetli ve tekrarlayan peritonitten bahsedilmiştir, ancak bizim hastalarımız tenchoff kateteri çıkarılmadan antibiyotik tedavisi ile
başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir ve takiplerinde nüks izlenmemiştir.
Sonuç: Özellikle ağız hijyeni kötü olan ve ishal şikayeti tarifleyen hastalarda, tanımlanmamış streptokok türleri ile peritonit durumunda S.mitis’ten şüphelenilmelidir. Ayrıca bu mikroorganizmanın neden olduğu PD ile ilişkili peritonit bizim vakalarımızda Tenckhoff kateteri çıkarılmadan başarılı bir şekilde tedavi
edilebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, peritonit, streptococcus mitis
Laboratuvar testleri
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Olgu 1

Olgu 2

Lökosit

10690/mm³ (%91,5 nötrofil)

11280/mm³ (%79.4 nötrofil)

Sedimentasyon

74 mm/saat

72 mm/saat

CRP

235 mg/L (normal<5 mg/L)

98 mg/L (normal<5 mg/L)

BUN

42 mg/dL

34 mg/dL

Kreatinin

11.2 mg/dL

7.1 mg/dL

Albumin

34.2 g/dL

28.6 g/dL

Diyalizat lökosit sayısı 1. gün

7982/mm³ (%95,7 nötrofil)

1287/mm³ (%75,7 nötrofil)

Diyalizat lökosit sayısı 4. gün

29/mm³ (%37.1 nötrofil)

138/mm³ (%56,1 nötrofil)

Diyalizat lökosit sayısı 14. gün

1/mm³ (%0 nötrofil)

28/mm³ (%11.8 nötrofil)
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PS-63 İmmun Trombositopenili İki Renal Transplantasyon Olgusu
Sinem Girgin, Jabrayil Jabrayilov, Rahmi Yılmaz, Tolga Yıldırım, Yunus Erdem
Hacettepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
GİRİŞ: İmmün trombositopeni (ITP) hastalarında renal transplantasyon nadir görülen bir durumdur. Bu nedenle KBH ve ITP birlikteliği olan bu iki başarılı
renal transplantasyon vakasını sunmak istedik.
OLGU 1: 40 yaşında, erkek, ITP ve KBH hastasına preemptif renal transplantasyon kararı verildi. Hastanın transplantasyon öncesi laboratuar testlerinde
hemoglobin 11,9 g/dL, trombosit sayısı 60000/µl, kan üre azotu (BUN) 80,67 mg/dL, kreatinin 4,93 mg/dL’ydi. Trombositopenisinden ötürü preoperative
dönemde 5 gün boyunca iv immunoglobulin (IVIG) verilmesiyle trombosit sayısı 183000/µl’ye yükseldi. Kız kardeşinden renal transplantasyon yapılan
hastaya antitimoglobulin (ATG) ve metilprednizolon (MPZ) ile indüksiyon tedavisi; ardından tacrolimus, mikofenolik asit (MPA) ve prednizolon ile idame
tedavisi verildi. Hastanın post-transplant birinci günde trombosit sayısı 106000/µl iken ikinci günde 9000/µl’ye kadar düştü. ATG ve MPA tedavileri ikinci
günde kesilirken takrolimus aynı dozda devam edildi. 150 mg/gün dozunda eltrombopag başlandı ve iki gün boyunca 60 g/gün IVIG ve 500 mg/gün MPZ
verildi. Transplantasyon sonrası devam eden trombositopeni durumundan takrolimus tedavisinin sorumlu olabileceği düşünülerek takrolimustan siklosporine (CsA) geçiş yapıldı. Siklosporin tedavisi altında hastanın trombosit seviyesi 210000/µl’ye kadar yükseldi. Trombositopenisinin düzelmesiyle MPA
tedavisi başlandı ve prednizolon dozu 20 mg/gün dozuna dek kademeli azaltıldı. Hastamız 26 aydır remisyonda olup serum kreatinin seviyesi 1,2 mg/dL
civarında stabil, son trombosit sayısı 160000/µl’dir.
OLGU 2: 23 yaşında, kadın nefrolitiazise bağlı KBH hastasına renal transplantasyon kararı verildi. Hastanın transplantasyon öncesi laboratuar testlerinde
hemoglobin 8,7 g/dL, trombosit sayısı 101000/µl, BUN 48.5 mg/dL, kreatinin 6,97 mg/dL’di. Hastaya eşinden renal transplantasyon yapıldı. İndüksiyon
tedavisi olarak ATG ve MPZ, idame tedavi olarak takrolimus, MPA ve prednizolon verildi. Hastanın post-transplant birinci gününde trombosit sayısı 59000/
µl, ikinci gününde 78000/µl, üçüncü gününde 150000/µl’ydi. Post-transplant ilk altı ay boyunca trombosit sayısı 150000/µl’nin altına düşmemesine rağmen
altıncı aydan sonra 60000/µl’e düştüğü görüldü. Hastanın transplantasyon öncesi son beş yıl içindeki trombosit sayıları tarandığında 50000-100000/µl
arası olduğunun görülmesi üzerine hematoloji bölümüne konsülte edilerek hafif kronik ITP tanısı konuldu. Hastanın ilk altı ay boyunca olan normal trombosit seviyeleri aldığı yüksek doz steroide bağlandı. Hastanın serum kreatinin seviyesi 0,9 mg/dL civarında stabil olup son trombosit sayısı 78000/µl’dir.
Sonuç: Bu iki vaka ITP’li KBH hastalarında doğru tasarlanmış immünsupresif tedavi stratejileriyle başarılı renal transplantasyonun mümkün olabileceğini
bize göstermiştir
Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, immün trombositopeni, immunsupresif tedavi
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PS-64 Muhtemel Covid Aşısı Sonrasında Rabdomiyolize İkincil Akut Böbrek Hasarı Tanısı Alan Hasta
Tuğçe Akdiş1, Feyza Bora2, Ümit Çakmak2, Ezgi Avanaz2, Mustafa Zeybek2, Funda Sarı2, Ramazan Çetinkaya2, Gültekin Süleymanlar2
1
Antalya Akdeniz Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya
2
Antalya Akdeniz Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya
GİRİŞ: Rabdomiyoliz, kas nekrozu ve hücre içi kas bileşenlerinin dolaşıma salınması ile karakterize bir sendromdur. Rabdomiyolizin klinik belirtileri arasında
miyaljiler, halsizlik, miyoglobinüriye bağlı kırmızı kahverengi idrar ve yüksek serum kas enzimleri (kreatinkinaz [CK]) yer alır. Hastalığın şiddeti, serum
kas enzimlerindeki asemptomatik yükselmelerden, aşırı enzim yükselmeleri ve akut böbrek hasarı ile ilişkili yaşamı tehdit eden hastalığa kadar değişir.
Akut böbrek hasarı (AKH) rabdomiyolizin sık görülen bir komplikasyonudur. AKH sıklığı % 15 - 50 arasında değişmektedir. Covid aşısı sonrası olduğunu
düşündüğümüz rabdomiyolize bağlı böbrek fonksiyonları bozulan ve tedavi sonrasında böbrek fonksiyonlarında düzelme olan bir vaka sunmak istedik.
VAKA: Bilinen bir hastalığı olmayan 44 yaş erkek hasta, tarafımıza covid aşısından 3-4 gün sonra başlayan hastanemize başvurusundan önce 6-7 gündür
olan halsizlik, karın ağrısı, kollarda ve bacaklarda uyuşma-kramp-ağrı, bulantı kusmayla başvurdu. Hasta şikâyetlerinin başladığı dönemden önce ağır
egzersiz yapmamış; steroid olmayan antiinflamatuar ilaç, bitkisel ürün, alkol veya statin kullanmamış.Hastanın yakın dönemde kontrast madde maruziyeti
yokmuş.Hastanın tetkiklerinde kreatinin düzeyi 10 mg/dL,eGFH 5 mL/dk/1,73m2’, BUN 152 mg/dL,CK 1467 U/L(20-200), myoglobin 144 ng/ml( 28-72) ve
idrar sediminde miyoglobin silendiri olduğu görüldü. Hastanın bazal kreatinin düzeyinin 0,9 mg/dL olduğu eski tetkiklerinden öğrenildi.Renal ultrasonografisinde bilateral böbrek boyut, parankim kalınlık ve ekosu doğaldı. Taş, PKD izlenmedi. Perirenal serbest lokule sıvı izlenmedi. Hastada covid aşısı sonrası
olduğunu düşündüğümüz rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarı düşünüldü. 2 seans hemodiyaliz, hidrasyon tedavisi ile idrar alkalinizasyonu sonrası
hemodiyaliz sonlandırıldı ve hastanın kreatinini bazal değerine döndü. Güncel kreatinin düzeyi 0.8 mg/dL ve eGFH düzeyi 85 mL/dk/1,73m2’dir.
TARTIŞMA: Rabdomiyoliz, ilaçlara,toksinlere, infeksiyonlara, ağır egzersiz, travmalara bağlı görülebilir.Tanı anında kreatininkinaz yüksekliği, miyoglobinüri
ve myalji görülür.Hastada muhtemel covid 19 aşısı sonrasında miyaljiler, ABH ve CK yüksekliği nedeniyle rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarı düşündük.
Covid 19 aşısı sonrasında yaygın kas ağrıları olan ve akut böbrek hasarı ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda rabdomiyoliz düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: rabdomiyoliz, hemodiyaliz, covid aşısı

Tablo 1. Hastanın biyokimyasal parametreleri

Resim-1

BT anjiografi: Sağ renal arter segmental dalları düzeyine kadar normal, distalde arkuat arterlerde interlobüler arterler seçilememiştir. Sağ böbrek boyutları ve kortikal
kalınlığı artmıştır. Parankimde kontraslanma izlenmemektedir. Sağ renal ven çapı
artmış olup, lümen içerisinde trombüse ait olabilecek hipodens ımajlar izlenmektedir. Sol renal ven normal olarak değerlendirilmiştir.
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PS-65 COVİD 19 enfeksiyonu sonrası gelişen renal ven trombozu vakası
Metehan Ümit1, Atakan Doğan1, Rıdvan Özcan3, Nergiz Bayrakcı2, Hacı Murat Akgül3, Selami Gürkan4, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
4
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), coronavirus disease 2019 (COVID-19)’a yol açan, bulaştırıcılığı ve mortalitesi oldukça
yüksek bir patojendir. SARS-CoV-2 insan hücresine esas olarak anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’ye (ACE 2) bağlanarak giren tek sarmallı bir RNA virüsüdür. ACE 2 reseptörleri akciğer, kardiyak miyozit, vasküler endotel, platelet ve diğer hücrelerde exprese edilir. Virüs hücre içine bu reseptörler aracılığı ile
girdikten sonra sitokin dışa vurum sendromu başta olmak üzere bir dizi reaksiyona yol açıp kardiyovasküler kollaps ve tromboembolik komplikasyonlara
neden olmaktadır. Pulmoner emboli başta olmak üzere birçok organda embolik komplikasyonlar bildilmiştir. Literatürde COVİD 19 enfeksiyonuna sekonder
az sayıda renal arter ve aorta trombozu vakaları bildirilmiştir. Yine arter trombozuna başlı renal infarkt vaka bildirimleride mevcuttru. Şu ana kadarki literatürde COVİD 19 enfeksiyonuna sekonder renal ven trombozu vaka bildirimi bulunmayıp, 1 adet COVİD 19 aşısı sonrası gelişen renal ven trombozu vaka
bildirimi mevcuttur. Biz burada COVİD 19 enfeksiyonu sonrası nadir gelişebilecek renal ven trombozu vakasını bildirmeyi amaçladık.
Vaka Öyküsü: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 35 yaşında erkek hasta nefroloji polikliniğimize 1 aydır devam eden idrar renginde koyulaşma ve 1
haftadır devam eden yan ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Hastanın yapılan tetkiklerinde anemi ve tam idrar tetkikinde bol lökosit ve bol eritrosit tespit edildi.
Dış merkezde yapılan görüntülemelerinde batın tomografisinde kortikal infarkt saptanan hasta hematüri etyoloji araştırılmak üzere hospitalize edildi. Hastanın ikincisi 1 ay önce olmak üzere iki kez COVİD 19 enfeksiyonu geçirdiği saptandı. Fizik muayenede sağ kostovertebral açı hassasiyeti dışında patoloji
saptanmadı. Acil BT anjiografi yapılan hastada sağ böbrekte konjesyona bağlı büyüme ve renal ven trombozu saptandı. Hasta üroloji kliniğince operasyona
alındı ve operasyonda öncelikle vena kavaya filtre takılıp sağ radikal nefrektomi yapıldı. Postop sorun olmayan hasta öneriler ile taburcu edildi.
Sonuç: COVİD 19 trombotik komplikasyonlarla giden mortalitesi yüksek bir hastalıktır. COVİD 19 enfeksiyonu geçiren hastalarda yan ağrısı dikkate alınmalı,
hematüri ile birlikte yan ağrısı geliştiğinde renal ven trombozu akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), Renal ven trombozu, Hematüri, Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Yatış

Taburculuk

Glukoz (mg/dl)

106

100

Üre (mg/dl)

28

29

Kreatinin (mg/dl)

0,98

0,91

Protein (g/dl)

7,17

7

Ürik asit (mg/dl)

5

4

Albumin (g/dl)

3,93

3,23

Kalsiyum (mg/dl)

8,7

8,65

Fosfor (mg/dl)

3,59

4,67

Sodyum (mmol/l)

137

137

Potasyum (mmol/l)

4,05

5,1

Magnezyum (mg/dl)

1,93

2

Hemoglobin (g/dl)

6,88

13,3

WBC

15.610

14.020

NEU

12.700

11.200

PLT

342.000

507.000

Tit de protein

3+

NEGATİF

Tit de lökosit

269

1

Tit de eritrosit

310

NEGATİF
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PS-66 Böbrek Nakilli Hastada Listeria Monositogeneze Bağlı Beyin Sapı Ve Spinal Kord Apsesi
Ümit Çakmak1, Feyza Bora1, Özden Yener Çakmak2, Ezgi Avanaz1, Mustafa Zeybek1, Vural Taner Yılmaz1, Hüseyin Koçak1, Funda Sarı1, Ramazan
Çetinkaya1, Gültekin Süleymanlar1
1
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniği
2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
GİRİŞ: Listeria monositogenez fakültatif hücre içi bakteridir.En önemli bulaş yolu çiğ kırmızı et ile pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesidir.Listeriosis septisemi,menenjit,rhombonsefalit,SSS apsesi,gastroenterit,spontan düşük, erken doğum,intrauterin enfeksiyonlara yol açabilir.Listeriosis de risk grupları; hamileler,ileri yaş,kortikosteroid veya kemoterapi alan hücresel immunkompromize bireyler,hemodiyaliz ve nakil hastaları,diyabetik
hastalar,HIV taşıyıcıları ve madde bağımlılarıdır.Beta laktam grubu antibiyotikler ile aminoglikozidler kombine kullanılır.
VAKA: 69 yaşında erkek hasta,PKBH’bağlı KBH,2007 canlıdan böbrek nakilli, kronik subdural hematom,gut hastalığı mevcuttu.İmmunsupresif tedavisi;deltacortil 5mg,prograf 2x0.5 mg,myfortic 2x360 mg.Yüksek ateş,baş ağrısı,dengesizlik,yeni başlayan yürümede güçlük ile başvurdu.
KB:160/90mmhg, nb:70/dk, ateş:38.3’C, oksijen sat:98, Nörolojik muayenede bilinç açık,oryante ve koopere,sol göz amoroz,sağ ayak dorsoflexiyon:+4/5,
DTR alt extremitelerde alınamadı,üst extremitelerde hipoaktif,dismetri yok,rhomberg + ve geniş tabanlı ataksik yürüyüş mevcuttu.Diğer sistemik muayene
doğaldı.Akciğer filminde infiltrasyon saptanmadı.Tam idrar tahlilinde enfektif bulgu yok.Hb: 10,3 gr/dl, wbc: 15200/mm3, nötrofil sayısı 13900/mm3, PLT
102bindi.Kreatinin 2,8,bazal kreatin değeri 1,8 di.CRP: 140 (0-5).BOS protein:132mg, glukoz: 45mg(eş zamanlı kan glukozu 166mg) dı SSS enfeksiyonunu desteklemekteydi.İmmunsupresif hastada ateş 38.3 olması nedeniyle kültürler gönderildikten sonra i.v ertapenem başlandı.Sebat eden ateş nedeniyle
myfortic kesildi.BOS ve idrar kültürü sterildi, kan kültüründe ise L.Monositogenez üredi.Yatışının 5. gününde ateşi devam eden hastaya ampisin/sulbaktam
3x2 gr ve gentamisin3x70mg/kg 48 saatte bir tedavisi başlandı. Böbrek fonksiyon bozukluğu nedeniyle kontrastsız yapılan Beyin MRI da sol oksipital mm’ik
subakut enfarkt,Servikal MRI da ise medulla oblongata pons bileşkesinden C5 vertebra boyunca uzun segment ödem uyumlu T2 sinyal artışı saptandı.
BOS bulguları ve MRI bulguları birlikte değerledirildiğinde beyin sapı ve spinal apse ile uyumlu olarak düşünülen hastanın antibiyotik tedavisi 3 haftaya
tamamlandı.3 hafta ampisilin ve gentamisin tedavisi sonrası nörolojik muayene bulguları tam düzelen hastanın ek olarak kontrol servikal MRI da izlenen
uzun segment T2 sinyal artışının belirgin gerilediği izlendi. Klinik olarak düzelen hasta bazal kreatinin değerinde şifa ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Listeria monositogenez beyin sapı ve spinal kord apsesi,spinal kord hastalıklarının nadir ancak çoğunlukla cerrahi müdahale gerektirmeden antibiyotik ile tedavi edilebilir bir hastalığıdır.Tanıda ise BOS biyokimyasında protein artışı,BOS glukozunda düşmeye ek olarak kan ve BOS kültüründe üreme
yol göstericidir.Görüntülemede ise kontrastlı MR da kontrast tutulumu gösteren T2-hiperintens intrameduller yerleşimli lezyonlar görülür.Listeria spinal
kord apsesi spinal kord disfonksiyonunun subakut başlangıçlı tedavi edilebilir bir durumudur.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Listeria beyin sapı ve spinal apse, immunsupresif hasta
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PS-67 Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Relaps Gelişen Multıple Myelomda Saptanan Psudohiperfosfatemi Olgusu
Kerime Rumeysa Sarı1, Talha Akdoğan2, Tural Pashayev3, Güray Saydam3, Ercan Ok1
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
Giriş: Yalancı elektrolit bozuklukları, mevcut serum seviyeleriyle korele olmadan laboratuvara yansıyan elektrolit değerleridir.Bu durumlarda hastalar belirli
bir elektrolit bozukluğunun klinik semptom veya belirtilerini göstermezler.Psödohiperfosfatemi paraproteinemilerde,özellikle multipl miyelomda görülebilmektedir.Burada,otolog hematopoietik kök hücre transplantasyonundan sonra nükseden multiple miyelomlu bir hastada psödohiperfosfatemi vakasını
bildirmekteyiz.
Olgu: 66 yaşındaki kadın hasta son 1 aydır olan şiddeti artan bel ağrısı ve yürümekte zorluk şikayetleri ile başvurdu.5 yıl önce Multıple Myelom tanısı alan,
4 yıl önce otolog hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılan;lenalidomid idame tedavisiyle izlemdeki hasta,tanı anında da benzer şikayetlerinin
olduğunu ifade etti.Fizik muayenesinde kan basıncı 140/90 mm Hg,vücut sıcaklığı 36,7 °C idi. Her iki alt ekstremitede kas gücü olağandı.Hastanın başvurusundaki tetkiklerinde ciddi hiperglobulinemisi ve hiperfosfatemisi mevcuttu.Serum üre-kreatinin değerleri olağan sınırlarda idi.Olgunun gelişinde yapılan
laboratuar tetkikleri Tablo 1’deki gibidir. Tetkiklerinde IgG: 53.2 g/L,IgA < 0.28 g/L,IgM < 0.19 g/L olarak sonuçlandı.Hem ağır (IgG) hem hafif zincirinde
(serbest kappa) 4 kattan fazla artış; yeni gelişen kemik litik lezyonları ve normokrom normositer anemi (CRAB bulguları) olan hastanın kemik iliği aspirasyon biyopsisinde %50-60 atipik plazma hücreleri gözlendi.VGPR (very good partial response) ile izlenen hasta mevcut klinik ve laboratuvar bulgular
eşliğinde nüks myelom olarak değerlendirildi.Hastanın oral fosfat alımı yada yakın zamanda laksatif kullanım öyküsü yoktu. Hasta son 1 yıldır disodyum
klodranat tedavisi almakta idi; ancak bu denli yüksek hiperfosfateminin bifosfanat kullanımdan kaynaklanabileceği ön planda düşünülmedi.Serum kreatinin
değeri 0,48 mg/d L olup paratiroid hormon düzeyi 37.88 ng/L idi.Hastada hipokalsemi, hiperkalemi, hiperürisemi gibi katabolik süreç düşündürecek herhangi elektrolit düzensizliği yoktu.Hiperlipidemi ve hiperbilirubinemi yoktu.
Aşırı yüksek serum fosfat düzeylerine karşın hastada hiperfosfateminin klinik belirtileri (örn; nöbet, tetani…)olmadığı göz önüne alındığında hiperglobulinemisi olan hastada yalancı fosfat yüksekliği olabileceği düşünüldü.Pseudohiperfosfatemiyi doğrulamak için hastadan iki farklı kan örneği alındı,serum
paraproteinleri uzaklaştırmak için örneklerden birine %20 sülfosalisilik asit uygulandı.İki numune arasında serum fosfat, kalsiyum ve albümin konsantrasyonları karşılaştırıldı.Proteinden arındırılmış numunede fosfat düzeyi 4.3 mg/dL olarak saptandı.Deproteinizasyon öncesi ve sonrası değerler Tablo 2.deki
gibidir.Böylece deproteinizasyon yöntemi ile pseudohiperfosfatemi tanısı doğrulandı.
Sonuç: Psödohiperfosfatemi, açıklanamayan hiperfosfatemi yanı sıra hiperfosfatemiye ilişkin belirti ve bulguların olmadığı,normal serum kalsiyum ve
böbrek fonksiyonu olan ciddi hiperglobulinemik hastalarda akla gelmelidir.Psödohiperfosfatemiden şüphelenildiğinde, numune ön dilüsyonundan veya
sülfosalisilik asit ile deproteinizasyonundan sonra serum fosfat düzeyinin ölçümü, gereksiz terapötik müdahaleleri önleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Paraproteinemi, Multiple Myelom, psödohiperfosfatemi
Tablo 2. Sulfosalisilik asit ile deproteinizasyon öncesi ve sonrası serum kalsiyum, fosfat ve protein düzeyleri
Deproteinizasyon öncesi

Deproteinizasyon sonrası

Total protein (g/ L)

100.3

4.5

Albumin (g/ L)

31.8

-

Fosfat (mg/dL)

14.3

4.3

Kalsiyum (mg/dL)

10.1

11.7

Tablo1. Hastanın başvurusundaki laboratuvar değerleri
Hasta değeri

Referans aralığı

Hemoglobin (Hb)

9.1 gr/dL

11.7-16.1

Hematokrit (Htc)

30.2 %

35-47

Ortalama eritrosit hacmi (MCV)

81.6 fL

81-102

Lökosit (WBC)

2370/ mm3

4500-11000

Trombosit (Plt)

58.000 /mm3

150.000-450.000

Üre

21 mg/dL

10-50

Kreatinin

0.48 mg/dL

0.6-1.1

Sodyum (Na)

139 mEq/ L

136-145

Potasyum (K)

3.8 mEq/ L

3.5- 5

Klorür ( Cl )

105 mEq/ L

96-110

Kalsiyum (Ca)

9.1 mg/dL

8.6-10.2

Fosfor (P)

16.4 mg/dL

2.3-4.5

Magnezyum ( Mg)

1.84 mg/dL

1.5-2.6

Total Kolesterol

156 mg/dL

<200

Total Protein

100.1 g/L

64-83

Albumin

34.7 g/L

35-52

Globulin

67 g/L

25-35

Total bilirubin

0.36 mg/dL

0,1-1

Direkt Bilirubin

0.23 mg/dL

< 0.2

Alanin Transaminaz (ALT)

16 U/L

< 34

Aspartat Transaminaz (AST)

15 U/L

< 31

Alkalen Fosfataz (ALP )

71 U/L

35-104

Parathormon (PTH)

37.88 ng/L

15-65

25 Hidroksivitamin D

11 ng/ mL

>30
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PS-68 Covid-19 İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Mikroskopik Polianjitis (MPA): Olgu Sunumu
Mehmet Oğulcan Tezel1, Batuhan İnal1, Cenk Gökalp2, İlhan Kurultak2, Sedat Üstündağ2
1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne
GİRİŞ: Genellikle küçük çaplı damarları etkileyen mikroskobik polianjitis sıklıkla akciğerleri, böbreği ve cildi tutarak proteinüri, hematüri, hemoptizi, karın
ağrısı ve palpabl purpura ile kendini gösterir. İlaçlara, otoimmün hastalıklara ve bazı enfeksiyonlara bağlı gelişebilir. Bu sunumda Covid-19 infeksiyonu
sonrası MPA gelişen bir olguyu ele aldık.
Olgu: 59 yaşında kadın hasta Covid-19 PCR pozitifliği ve favipravir tedavisi sonrası 27. gününde hemoptizi ile acil servise başvurdu. Çekilen toraks tomografisi alveolar hemoraji ile uyumlu, ateş 36.8, tansiyon 190/110, nabız 71 atım/dk, hemoglobin: 9,1 g/dl, lökosit: 4,2*10³/uL, trombosit: 151*10³/uL, üre:
150 mg/dl, kreatinin: 3.63 mg/dl, sodyum: 131 mEq/L, Albümin: 2.8 g/dl, total protein: 4.4 g/dl, kan gazında pH: 7.454, PO2: 104 mm Hg, PCO2: 35.5
mm Hg, SO2: %98.8, HCO3 25.60 mEq/L, taze idrar sediment incelemesinde %10 dismorfik olmak üzere her alanda 15-20 eritrosit vardı. Hasta nefroloji
servisine renopulmoner sendrom ön tanısı ile yatırıldı. Yatırıldığında ve tedavi öncesi 2 kez gönderilen Covid-19 PCR testi negatif saptandı. Aktif hemoptizi
ve böbrek tutulumu nedeniyle acil plazmaferez başlandı ve 7 seans 1.5 plazma hacminde taze dondurulmuş plazma ile uygulandı. Plazmaferez öncesi oda
havasında desatürasyonları mevcut olan hastanın plazmaferez sonrası nazal oksijen desteğine ihtiyacı kalmadı ve yapılan görüntülemelerde akciğer bulgularında belirgin regresyon saptandı. Ppd 2 kez 0 mm olarak ölçüldü. Gönderilen C3: 1.48 g/L, C4: 0.31 g/L, ANA pozitif(+), p-ANCA pozitif(+), c-ANCA negatif(-), Anti-GBM negatif(-) saptandı. HBsAg, Anti HIV ve Anti HCV negatif saptandı. 3 gün boyunca 7 mg/kg olcak şekilde pulse steroid verilmesi sonrası
0.5 mg/kg olacak şekilde idame steroid tedavisi başlandı. Takiplerinde hemodiyaliz ihtiyacı gelişmesi nedeniyle hemodiyalize alınmaya başlandı. Gönderilen
idrar kültüründe üreme saptanmadı. Sistemik muayenesinde aktif enfeksiyon varlığından şüphelenilmeyen hastaya 10 mkg/kg dozunda Siklofosfamid
(Endoksan)-Mesna verildi. Tedavi öncesi 8702,26 mg/gün proteinürisi olan hastada tedavi sonrası 3913,47 mg/gün proteinüri saptandı. Hemodiyaliz
ihtiyacı devam eden hastaya kalıcı kateter takılarak haftada 3 gün hemodiyaliz uygulanmaya başlandı.
TARTIŞMA: Literatürde gerek ülkemizde gerek ülkemiz dışında nadirde olsa covid infeksiyonu sırası veya sonrasında gelişen MPA olguları bildirilmiştir.
MPA infeksiyon seyrinde ganelde 10 ile 30. günler arasında bildirilmiştir. Covid infeksiyonu ile MPA gelişimi arasındaki nedensellik ilişkisi net olmamakla
birlikte covid sonrası hepoptizi, akut böbrek yetmezliği, proteinüri ve hematüri gelişen olgularda MPA akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mikroskopik polianjit, Vaskülit, Covid-19
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İnflamasyon ve kompleman sistemi: akut böbrek hasarından allograft nefropatisine
Prof. Dr. Belda Dursun
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
Giriş: Böbrek nakli son-dönem böbrek yetmezliği hastalarında yaşam süresini ve kalitesini uzatan en önemli renal replasman tedavi seçeneğidir. Böbrek
nakli tedavisinde elde edilen önemli aşamalara rağmen uzun dönemde allograft nefropatisine bağlı kronik rejeksiyon hala önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Allograft nefropatisinin altında yatan immünolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılması bu anlamda koruyucu tedavi stratejilerinin geliştirilmesi açısından önem kazanmaktadır. Doğal bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluşturan kompleman sistemi serumda, dokularda ve intrasellüler
düzeyde aktive olan proteinlerden oluşmaktadır ve konağın infeksiyonlara karşı korunmasında temel rol oynamaktadır. Kompleman sistemi ayrıca doğal ve
kazanılmış bağışıklık arasında köprü oluşturma konusunda da kritik bir rol üstlenmektedir. Kompleman sistemi aktivasyonunun allograft hasarının patofizyolojisinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir
Kompleman Sisteminin Yapısı ve Önemi: Kompleman sisteminin keşfi 1800’lere dayanmaktadır ve ilk olarak antikorların fonksiyonunu tamamlamaya
yarayan ve bakteri lizisini sağlayan bir serum komponenti olarak tanımlanmıştır. Kompleman kaskadı sistemine dair başlangıçtaki anlayış antikorların etki
mekanizmasının aşağı basamaklarında effektör olarak çalışan ekstrasellüler proteinler olarak şekillenmiştir. Günümüzde kompleman biyolojisi ile ilgili anlayışımız giderek genişlemiştir. Kompleman sistemi B ve T hücre aracılı adaptif immün yanıtlarının düzenlenmesinde rol oynamaktadır, ayrıca toll-benzeri
reseptörler, inflamazom ve koagülasyon kaskadı gibi farklı biyolojik sistemler ile de etkileşime girmektedir. Kompleman sistemi 40’dan fazla çoğunluğu
dolaşımda solübl halde veya hücre yüzeyine bağlı bulunan proteinlerden oluşur. Bu proteinler zimojen şeklinde olup aktive hale geçmeleri için enzimatik
yıkıma uğramaları gerekir, aynı zamanda kompleman sistemi içinde regülatör proteinler (inaktivasyondan sorumlu) de bulunmaktadır. Kompleman sistemi
aktivasyonunda proteolitik enzimlerin oluşması ile sistemin alt basamaklarındaki proteinlerin yıkım süreci başlar ve hızla amplifiye olarak çok sayıda aktive
kompleman fragmanı üretilmiş olur. Kompleman sisteminin aktivasyonundan zimojen proteinler sorumludur, buna karşılık aşırı aktivasyonun önlenmesi
ise regülatör proteinler tarafından kontrol edilir. Kompleman sisteminin temel olarak 3 fonksiyonu bulunmaktadır. 1) infeksiyonlara karşı konağın savunma
sistemini oluşturur: lökosit kemotaksis ve aktivasyonu, patojenlerin opsonizasyonu (C3b’nin kovalent bağlarla mikrobial yüzeylere bağlanması) ve fagositozunun sağlanması, bakterilerin ve enfekte hücrelerin lizisi; 2) doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemi yanıtı arasında köprü oluşturma (kazanılmış immün
yanıt sırasında ortaya çıkan antijen-antikor kompleksleri, klasik kompleman sisteminin temel komponenti olan C1q’ya bağlanarak, kompleman sistemininin
aktivasyonuna yol açar), ayrıca kompleman komponentleri B ve T hücre aktivasyonuna yol açabilir ve transplantasyon sonrası alloantijenlere karşı immün
yanıtı artırabilir. C3 reseptörlerinin B hücrelerinde, antijen sunan hücrelerde ve folliküler dendritik hücrelerde eksprese edildiği gösterilmiştir; 3) inflamatuvar hasarın rezolüsyon fazında kompleman (C1q ve C3 aracılı) aracılığı ile apoptotik, nekrotik, iskemik ve hasarlanmış hücrelerin ortadan kaldırılması
sağlanır. Kompleman sisteminin aktivasyonu, enzimatik bir kaskad içerisinde, temel olarak 3 ayrı aktivasyon yolağı üzerinden oluşmaktadır. Bunlar klasik,
lektin ve alternatif yolaklardır. Tetikleyen ilk uyaranlar farklı olsa da üç yolağın hepsi temel olarak C3 konvertaz enzimini oluşturmaktadırlar ve bu yolakların
ortak noktası olan son aşamada ise membran-atak-kompleksi (MAK) oluşumu ile direkt hücre lizisi gerçekleşmektedir. Sözkonusu kompleman yolaklarının
allografti etkileyen çeşitli patolojik süreçlerde (ör. donör beyin ölümü, iskemi reperfüzyon hasarı ve antikor aracılı rejeksiyon) rol oynadığı gösterilmiştir.
Klasik kompleman yolağı, C1 kompenentin antijenler ile kompleks oluşturmuş olan antikorlara (IgM, IgG) bağlanması ile tetiklenir ve dolayısı ile kazanılmış
bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Bu yolak özellikle allograft üzerinde eksprese edilen HLA’ya (human lökosit antigenlerine) karşı reaktif donör spesifik
antikorlar oluşturan vericilerde önem kazanmaktadır. Lektin yolağı, enfeksiyonlara karşı bir akut faz yanıtı şeklinde ortaya çıkan bir mekanizmadır ve esasen
patern tanıma reseptörlerinin (ör. mannan-bağlayıcı lektin, fikolin ve kollektinler) patojenler veya hasarlı hücreler üzerinde bulunan patojen veya hasar
ilişkili moleküler paternlere (ör. bakteri veya hasarlı hücre üzerinde bulunan D-mannoz) bağlanması ile aktive olmaktadır. Alternatif kompleman yolağı,
doğal bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve plazmadaki C3 komponentin instabilite nedeniyle spontan hidrolize uğraması nedeniyle daimi olarak aktivasyon
halindedir. Açığa çıkan C3b fragmanı mikrobiyal veya infekte/hasarlanmış yüzeylerdeki protein, lipid ve karbonhidrat yapılarına kovalent şekilde bağlanma
özelliğine sahiptir. Bu üç temel yolak yanısıra, koagülasyonda görev alan serin proteazların (özellikle trombinin) da C3 fragmanını aktive ettiği gösterilmiştir.
Kompleman aktivasyonun sonraki basamaklarında ortak noktalar bulunmaktadır; bunlar C3 konvertaz ile C3’ün aktif ürünlere parçalanması (C3a ve C3b) ve
C5 konvertaz oluşması ile C5 proteinin C5a ve C5b’ye yıkılmasıdır. C3a ve C5a anaflatoksinlerdir. C5b son basamakta C6-C9 ile bağlanarak hedef hücre/patojen lizisinden sorumlu MAK oluşmasını sağlamaktadır. Kompleman sisteminin biyolojik etkilerinin ortaya çıkmasında çeşitli fragmanlara ait kompleman
reseptörleri (C3aR, C5aR1, C5aR2) önemli rol oynamaktadır. Bu reseptörler myeloid ve parankimal hücrelerde eksprese edilmektedir ve çeşitli durumlarda
(ör. allograft rejeksiyonu modelinde) ekspresyonu artış göstermektedir. Kompleman regülatör proteinleri (ör. C1q inhibitör-C1-INH, Faktör H, Faktör I)
konağın kendi hücrelerine hasar oluşturmasını engellemek üzere yolakların çeşitli basamaklarında C3 konvertazların etkisini inaktive ederek kompleman
aktivasyonunu sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. Kompleman faktör I, C3b ve C4b’yi inhibe ederek onları çeşitli fragmanlara indirger; bunlardan C3d ve C4d
hedef hücrelere bağlı halde bulunur ve kompleman aktivasyonunu doğrulamak amacıyla doku örneklerinde gösterilebilirler. C1-INH klasik ve lektin yolağın
primer inhibitörüdür, Faktör H ise alternatif yolağın önemli bir regülatör proteinidir.
Komplemanın Doku Düzeyinde ve İntrasellüler Etkileri: Kompleman sistemi proteinleri temel olarak karaciğerde sentezlenir, ayrıca myeloid hücrelerde
ve lokal olarak parankimal dokuda üretimi sözkonusudur; örneğin böbrek tübül hücrelerinde birçok kompleman komponenti sentezlenebilmektedir. Son
çalışmalar, intrasellüler kompleman aktivasyonu olduğunu ve bunun kompleman-metabolizma-inflamazom (komplozom) aksında önemli rol oynadığını
göstermiştir. Bu aks temel olarak insan CD4+T hücrelerinde çalışılmıştır. CD4+T hücrelerinde intrasellüler C3 ve C5 aktivasyonu gösterilmiştir, ve bunun T
hücre sağ-kalımı ve aktivasyonu için önemi ortaya konulmuştur. T hücre aktivasyonun bir parçası olarak, intrasellüler kompleman aktivasyonu sonucunda
üretilen C3a ve C3b fragmanları C3aR ve MCP (membran kofaktör protein) üzerinden etkileşime geçerek interferon-gamma üretimini uyarırlar. İntrasellüler
C5a-C5aR1 etkileşimi aracılığı ile interlökin-2 sentezi ve yardımcı T hücre tip -1(Th1) indüksiyonunu aktive edilmektedir. C5a-C5aR2 etkileşimi transplantasyon ile ilişkili çeşitli durumlarda rol oynamaktadır; bunlar arasında T-regülatör hücrelerin indüksiyonu, iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarının yönetimi
gibi immünmodülatör fonksiyonlar sayılabilir. Aktive T hücrelerinde intrasellüler kompleman aktivasyonu NLRP3 inflamazom aktivasyonunu ve T hücre
metabolizmasının yeniden programlanmasını indüklemektedir. Özellikle renal yaşlanma süreci ile ilişkili kronik inflamasyon bağlamında komplozom ve
hücresel metabolizmanın rolü ön plana çıkmaktadır. Dolayısı ile transplante böbrekte kompleman aktivasyonun direkt ve indirekt çeşitli sonuçları ortaya
çıkabilmektedir. C3a, C5a ve terminal C5b-9 kompleksi tübül epiteli, endotel hücreleri ve monositleri aktive ederek pro-inflamatuvar ve pro-fibrojenik etkilerini artırabilir ve irreversibl renal fibrozis oluşumuna yol açabilirler. Deneysel İ/R modelinde C1q aktivasyonu sonucu Wnt/B-katenin sinyal yolunun aktive
olduğu ve intrarenal inflamasyon, mitokondrial disfonksiyon ile karakterize kronik fibrozis/yaşlanma sürecinin geliştiği gösterilmiştir. Güncel çalışmalar,
kontrolsüz kompleman aktivasyonun özellikle ABH sonrası KBH’ya ilerleme sürecinde majör rol oynadığına işaret etmektedir.
Komplemanın Allograft Üzerinde İnflamatuvar Etkileri: Allograftte kompleman aktivasyonu sonucu açığa çıkan kompleman fragmanları kemotaksise,
nötrofil ve makrofaj aktivasyonuna yol açarlar, ve T ve B hücre aktivasyonunda önemli rol oynarlar. Aktivasyon bölgesinin lokasyonuna bağlı olarak MAK
veya C3b opsonizasyonu yoluyla hücre düzeyinde etkilenme oluşur. Kompleman aktivasyonu iskemik böbrekte primer olarak tübülointerstisiyel alanda
olur. Antikor-aracılı rejeksiyonda ise primer olarak peritübüler kapiller alan etkilenir. C3a’nın renal iskemi reperfüzyon hasarı modelinde tübüler epitelyal
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hücrelerden kemokin salınımına neden olarak doku düzeyinde inflamasyonu artırıcı etkide bulunduğu gösterilmiştir. C5a çeşitli pro-inflamatuvar etkileri
olan potent bir myeloid hücre kemoatraktanıdır. C5aR yoksunluğu veya blokajının iskemi reperfüzyon hasarı modelinde koruyucu olduğu gösterilmiştir.
C5aR1 antagonistlerinin HLA uyumsuz nakilde allograft sağkalımını uzattığı gösterilmiştir. Bu ajanın monosit/makrofaj infiltrasyonunu azalttığı ve alıcıda
T hücre aktivasyonunu önlediği gösterilmiştir. MAK oluşumu endotel hücrelerinde NF-kB aktivasyonunu uyararak IL-1a ve IL-8 üretimini indükler, ayrıca
CD4T hücre aktivasyonuna yol açtığı da gösterilmiştir.
İskemi/Reperfüzyon (İ/R) Hasarında Komplemanın Rolü: İskemi sırasında oluşan hipoksi hücre metabolizmasını bozarak nekroza yol açabilir. Donör organın kalitesi ve iskemi süresi uzun dönemde allograft sağkalımını etkileyen faktörlerdir. Canlı vericiden yapılan nakillerde, beyin ölümü veya kardiak ölümü
takiben kadavra vericiden yapılan nakillere kıyasla, daha uzun graft sağkalımı ve daha iyi böbrek fonksiyonu sözkonusudur. Kadavradan olan nakillerde
donör böbreklerde artmış kompleman ve koagülasyon kaskadı aktivasyonu gösterilmiştir. Reperfüzyonu takiben organ hasarı nötrofil ve makrofajların
inflamatuvar bölgeye göçü ve pro-inflamatuvar sitokin ve kemokinleri salınımı ve reaktif oksijen türlerinin üretimi ile daha da artmaktadır. Reperfüzyon
sırasındaki C3 aktivasyonunun hücre düzeyinde hasarı tetikleyici bir faktör olduğu ve geç dönemde allograft hasarı ve kronik rejeksiyon ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir. İnflamasyonun yoğun olduğu bu ortamda kompleman aktivasyonu antijen sunan hücrelerde matürasyona yol açmaktadır. İskemi reperfüzyon hasarında donör antijenlerine karşı B ve T hücre yanıtının artması şeklinde “kazanılmış immüniteyi” uyarıcı etkiler de ortaya çıkmaktadır. İskemi
reperfüzyon hasarında her 3 kompleman yolağının da aktivasyonu sözkonusu olabilir, böbrekte primer olarak alternatif yolak aktivasyonu sözkonusudur.
Deneysel I/R hasarı modellerinde kompleman inhibitörlerinin (ör. C5 inhibitör antikor) koruyucu etkisi gösterilmiştir.
Antikor-Aracılı Rejeksiyonda Komplemanın Rolü: Akut veya kronik antikor-aracılı rejeksiyonda donöre spesifik antikorlar (DSA) endotel hücrelerinde eksprese edilen HLA’ya bağlanarak klasik kompleman yolağını aktif hale getirirler. Endotel hücre yüzeyinde kompleman aktivasyonu mikrovasküler inflamasyon (ör. glomerülit veya peritübüler kapillerit) şeklinde biyopsi örneklerinde peritübüller kapillerde C4d boyanması şeklinde gösterilmektedir. Bununla
birlikte C4d negatif olgular da bildirilmektedir. C1q veya C3d bağlanma özelliği gösteren DSA’ların daha ağır bir antikor aracılı rejeksiyon oluşturduğu
gösterilmiştir. Spesif DSA’ların kompleman sistemi aktivasyonu üzerindeki önemli rolleri üzerinden potansiyel olarak risk taşıyabilecek hastaların belirlenmesi sağlanabilir. Yüksek sensitize farelerde deneysel transplantasyon modelinde C5 inhibitör antikor ile graft sağkalımının uzun dönemde arttığı ve ayrıca
kompleman inhibisyonunun akomodasyona yol açarak antikor aracılı rejeksiyona dirençli hale geldiği gösterilmiştir.
T Hücre Aracılı Rejeksiyon: Allograft düzeyinde kompleman aracılı (C3a ve C5a) T hücre aktivasyonu T-hücresi/dendritik hücre etkileşim aşamasında
başlamaktadır ve immünaktivitede majör rol oynamaktadır. Allograft endotel hücresi düzeyinde antikor aracılı kompleman aktivasyonu da T hücre aktivasyonunu artırıcı bir faktördür. İskemi sonrası allograft içinde lokal kompleman protein ekspresyonunun arttığı ve bunun T-hücre aracılı rejeksiyon ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Öte yandan çeşitli kompleman komponentlerinin antijen sunan hücrelerde immünmodülatör etki oluşturabildikleri ve immüntolerans
indüksiyonu ile ilişkisi gösterilmiştir.
Kompleman Sistemine Yönelik Terapötik Ajanlar: Böbrek naklinde kompleman komponentlerine yönelik yeni tedavi yaklaşımları gündemdedir. Bunlar
arasında anti-C5 monoklonal antikoru eculizimabın iskemi veya antikor aracılı rejeksiyon ve post-tansplant aHÜS rekürrensinde yararı gösterilmiştir, ancak
geniş ölçekli randomize kontrollü çalışmalara hala ihtiyaç vardır. C1-INH yüksek sensitize hastalarda antikor aracılı rejeksiyonu önleme amacıyla denenmektedir. Diğer kompleman komponentlerine yönelik inhibitör etkili ilaçlar (kompleman konvertaz inhibitörler, C5a reseptör inhibitörleri) de transplantasyon
alanında pre-klinik ve klinik çalışmalarda denenmektedir.
Sonuç: Özellikle iskemi reperfüzyon hasarı ve antikor-aracılı rejeksiyon olayları akut böbrek hasarına yol açan temel nedenlerdendir ve uzun dönemde ise
geçirilmiş akut böbrek hasarının maladaptif iyileşme süreçlerine bağlı olarak kronik böbrek hasarına progresyonuna yol açabilirler. Sözkonusu süreçlerin
kompleman sistemi aktivasyonu aracılığıyla pro-inflamatuvar mekanizmaları tetikleyerek allograft kaybına yol açtığı gösterilmiştir. Kompleman sisteminin
ayrıca antijenlere karşı T ve B hücre yanıtlarının oluşmasında da önemli rolü olduğu gösterilmiştir. Kompleman inhibitörlerinin terapötik amaçla iskemi/
reperfüzyon hasarı ve antikor aracılı rejeksiyonun önlenmesi ve adaptif immün yanıtın düzenlenmesi alanlarında kullanılması akut böbrek hasarının oluşmasını ve kronik böbrek yetmezliğine progresyonu önleyerek graft sağkalımının uzatılmasında umut verici bir alan olarak gözükmektedir.
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HEMODİYALİZ HASTASINDA NUTRİSYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç.Dr.Gülay Koçak
Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Hemodiyaliz hastasında malnutrisyon, bu hastaların mortalitesinde artış, kardiyovasküler olay ve hastaneye yatış sıklığında artma ile ilişkili ciddi komorbid
bir tablodur. ISRNM (International Society of Renal Nutrition and Metabolism) 2009 yılındaki toplantısında bu alandaki terminoloji karmaşasını gidermiş
ve tablo protein enerji tüketimi (PET) olarak adlandırılmıştır.
PET, yetersiz alım ve artmış katabolizmaya bağlı gelişen beslenme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Çünkü üremik hastalarda anoreksi ve diyet kısıtlamalarına bağlı alımla ilgili faktörler kadar istirahat enerji gereksiniminin artması gibi artmış katabolizma ilişkili faktörlerde mevcuttur. Bunun dışında artmış
inflamasyon, diyaliz ilişkili faktörler, hormonal bozukluklar, metabolik asidoz, komorbiditeler, psikolojik ve sosyal nedenler PET’nin diğer nedenleri arasında
sayılabilir.
PET tanısı serum biyokimyası, vücut ağırlığı ve yağ oranı, kas kitlesi ve diyet alımı olmak üzere 4 ana başlıkta değerlendirilir. Bu 4 ana kategoriden 3’ünde
en az bir kriteri karşılıyorsa PET tanısı konulur. Ancak bu kriterlerin 2-4 hafta ara ile en az 3 kere değerlendirilmesi sağlanmalıdır (1).
Nutrisyon durumu değerlendirilirken kullanılan yöntemler arasında: 1) Diyetin değerlendirilmesi 2)Biyokimyasal yöntemler 3) Antropometrik yöntemler
4) Teknik araçların kullanımı (DEXA, Biyoimpedans analizörleri-BİA gibi) 5) Birleşik değerlendirme ölçekleri/ Skorlama sistemleri yer alır. Buradaki yöntemlerin hiçbiri diğerine üstün değildir. Hepsinin birtakım avantaj ve dezavantajları vardır. Özellikle diyaliz hastalarında sıkça gördüğümüz bir durum olan
hipervolemi yöntemlerin doğruluğunu azaltır. Yapılan çalışmalar DEXA, BİA gibi pahalı, teknik donanım ve deneyimli personel gerektiren yöntemlerin Body
mass index (BMI) ya da Triceps cilt kalınlığı ölçümü gibi basit yöntemlerden çok daha fazla güvenilir olmadığını göstermiştir (2). Kombine kullanımda ve
tekrarlayan ölçümlerde yöntemlerin güvenilirliği artmakta ve daha başarılı bir şekilde PET tanısı konulabilmektedir.
Bir diğer başlık ise nutrisyon değerlendirmesinin ne sıklıkta yapılması gerektiğidir. Bu hastalarda diyet değerlendirilmesinin (anoreksi, gastrointestinal sorunlar, komorbiditeler, psikososyal sorunlar, protein katabolizma hızı (PCR) değerlendirilmesi olacak şekilde), diyaliz sonrası kuru ağırlık ve serum albümin
ölçümlerinin aylık yapılması önerilmektedir. Bunun dışında hastayı takip eden hekim ya da yardımcı sağlık personeli (huzur evi personeli gibi) beslenme
bozukluğundan her şüphelendiğinde nutrisyon değerlendirilmesi yapılması önerilmektedir (3).
Sonuç olarak; PET diyaliz hastasında önemli ve mortalite ile direkt ilişkili bir komorbiditedir. PET’i değerlendirecek ideal yöntem; uygulandığı merkeze,
merkezin deneyimi ve şartlarına göre değişebilir. Ancak bir yöntemin kullanımından ziyade, kullanılan yöntemde tekrarlayan ölçümler önem kazanmaktadır.
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COVİD 19 aşıları ve böbrek hastalarında kullanımı
Prof. Dr. İftihar Köksal
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Atakent Hastanesi, Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2019’un sonunda, Çin’in Hubei Eyaletindeki Wuhan şehrinde bir grup pnömoni vakasının nedeni olarak yeni bir koronavirüs (yani SARS-CoV-2) tanımlandı
ve SARS-CoV-2, dünyanın her yerine yayılan bir pandemiye yol açtı. SARS-CoV-2 hastalığı (COVID-19), hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonundan şiddetli
pnömoniye, akut solunum sıkıntısı sendromuna ve ölüme kadar değişen semptomlarla kendini gösteren bir akciğer enfeksiyonu olarak kendini gösterir.
Ancak zaman içinde diğer organ sistemlerini de etkilediği anlaşıldı. COVID-19, komorbiditesi olan çok sayıda hastayı, çok daha fazla etkilemektedir. Böbrek
hastalıkları da bu komorbiditeler içersinde önemli yer tutmaktadır ve bu hastalarda Covid-19 ağır seyretmektedir.
Hastalıktan korunmada aşılar önemli yer tutmakta olup, böbrek hastalığı olan hastalara COVID-19 aşısı için öncelik verilmelidir. Nefroloji uzmanları da dahil
olmak üzere tüm tıp uzmanları, hastalarına yaşam boyu bakım sağlarken virüsün yayılmasını azaltmak için gerekli uygulamaları hızla hayata geçirmelidir.
Mevcut veriler viral vektör aşılarının ve mRNA aşılarının kullanımının böbrek hastalarında güvenli olduğunu göstermektedir. Böbrek hastalığı olan hastalarda aşı yanıtlarının genel popülasyona göre daha düşük olması muhtemel olduğundan, yüksek etkili aşılar tercih edilmelidir.
Covid-19’a karşı yapılacak aşılar bu hastaların Covid-19’a karşı korunmasında son derece önemli yer tutmaktadır. Akut böbrek hasarı, glomerüler hastalık,
kronik böbrek hastalığı ve hipertansiyonu olan hastalar, son dönem böbrek hastalığı olan veya böbrek nakli adayı veya böbrek nakli olan hastalar COVID-19
aşı adaylarıdır. İnaktive aşılarla karşılaştırıldığında, hem mRNA aşıları hem de viral vektör aşıları dengeli bir şekilde hümoral ve T hücre immünitesini indükleme avantajına sahiptir.
Yaş, cinsiyet, böbrek hastalığının tipi ve tedavi rejimi gibi hasta özellikleri de aşıların koruyuculuk kapasitesini etkileyebilir. Aşılamadan sonra serokonversiyon ve/veya T hücre bağışıklığı oluşmayan veya zayıf olan hastalarda, ek bir rapel doz, farklı bir aşı uygulanması veya respiratuar mukozal aşılar önerilebilir.
Mukozal aşılama, bağışıklığı baskılanmış hastalar için etkili bir aşı stratejisi olabilir.
Böbrek hastalarında Covid-19 aşıları ile ilgili öneriler
Glomerüler hastalıklarda COVID-19 aşısı  - Glomerüler hastalığı olanlar, immünsüpressif tedavi alsalar bile gecikmeden COVID-19 aşısı yapılmalıdır. Hasta
immünsüpressif tedavi olarak rituksimab alıyor ve bu tedavi hastanın kliniğine göre ötelenebiliyorsa aşılama serisinin tamamlanmasından 4-6 hafta sonraya
bırakılabilir.
Eğer ilk doz aşılamadan sonra glomerüler hastalık geliştiyse, ikinci doz kararı hastanın klinik durumuna göre verilmelidir. Aşılamanın riskleri ve yararları
hasta ile konuşulmalı, hastanın glomerüler hastalığının tipi ve ciddiyeti ve planlanan ikinci doz aşı zamanına kadar remisyonda olup olmadıkları değerlendirilerek bireyselleştirilmelidir. Örneğin, remisyonda olan minimal değişiklik hastalığı olan veya kendi kendini sınırlayan IgA nefropatisi olan hastalar ikinci
doz aşıyı alabilirler. Aksine, ANCA vasküliti, C-TMA veya anti-GBM hastalığı olan hastalar muhtemelen ikinci dozu almamalıdır.
Diyaliz hastalarında aşılama
Diyaliz hastaları, Covid-19 nedeni ile mortalite riski yüksek olan hassas bir gruptur. Bununla birlikte, bu hastalar COVID-19 aşı çalışmalarının büyük çoğunluğunun dışında tutulmuştur ve bu nedenle bu popülasyonda aşıların güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Diyaliz hastaları arasındaki serokonversiyon oranları hakkında birkaç küçük vaka serisi bildirilmiştir. Bu çalışmalardaki hastaların büyük çoğunluğu Pfizer BNT162b2 aşısını almıştı. Bu vaka
serileri, genel serokonversiyon oranının genel popülasyonla karşılaştırıldığında daha düşük olabileceğini göstermektedir: Bir gözlemsel çalışmada, Pfizer
BNT162b2 aşılama serisinin tamamlanmasından üç ila beş hafta sonra, anti-spike protein (anti-S1) antikoru, 160 diyaliz hastasının 144’ünde (%90) ve 132
diyaliz dışı kontrol grubun tamamında (%100) pozitif bulunmuştu. Başka bir çalışmada sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubunda ilk aşıdan sonra 10
haftalık takip süresince hiç Covid-19 enfeksiyonu görülmezken, diyaliz hastalarının %4’ünde Covid-19 enfeksiyonu geliştiği bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada 94 hemodiyaliz hastasında ilk doz Pfizer/Biontech aşısından 3-5 hafta sonra sonra %82; AstraZeneca aşısından sonra %71’inde anti-S1 antikoru tesbit
edildi. Diyaliz hastalarında antikorların koruyuculuk süreleri de bilinmemektedir. Bütün bu bilinmezliklere rağmen bilinen gerçek, bu hastalara Covid-19
aşılarının mutlaka yapılmasıdır. Ayrıca diyaliz ünitelerinde çalışan tüm sağlık personeli de aşılanmalıdır.
İmmünsüpresyon alan hastalar
Kronik immünosupresyondaki otoimmün böbrek hastalıkları olan hastalar, COVID-19 aşı çalışmalarından çıkarıldığı için, bu hastalarda kısa vadeli ve uzun
vadeli aşı güvenliği, immünojenisite ve koruyucu etkinlik ile ilgili şu anda hiçbir veri mevcut değildir. Aşılama ve aşı zamanlaması, özellikle anti-CD20
tedavisi ile tedavi edilen hastalarda (örneğin, rituksimab) dikkate alınmalıdır. Uygun bir aşı penceresi bulmak için rituximab ile acil olmayan tedaviyi ertelemeye veya kesmeye veya alternatif immünosupresif tedavileri kullanmaya ilişkin kararlar, potansiyel otoimmün hastalık nüksü riskini ve SARS-CoV-2
ile enfeksiyon riskini karşılaştırarak alınmalıdır. Aktif otoimmün hastalığı olan hastalarda bu hastalığın tedavisi öncelikli olmalı ve aşılama ertelenmelidir.
Diğer yaygın immünosupresif rejimleri alan hastalarda SARS-CoV-2 aşılarının immünojenisitesi daha fazla araştırma gerektirmektedir. Örneğin transplant
alıcıları arasında, mikofenolat mofetil alan hastalarda trivalan grip aşısına verilen serolojik yanıt diğer kişilere göre daha düşüktü. Bu bulgu, bu tür hastaların
aşılama rejimlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyabileceğini düşündürebilir. Bazı COVID-19 aşıları, immünojenisitelerini artırmak için adjuvanlar gerektirir;
Bu aşıların serokonversiyon ve güvenliğinin viral vektör aşılar gibi adjuvan gerektirmeyen aşılarla karşılaştırılması bilgilendirici olacaktır.
Aşıların otoimmüniteyi tetikleyebileceğine dair endişeler olsa da nedenselliğin kanıtlanması zordur ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bildirilmemiştir.
Ayrıca, şu anda aşıların potansiyel olarak ölümcül hastalık nükslerini veya akut rejekiyonu tetiklediğine dair bir kanıt yoktur. Olası otoimmün tetiklemeyi
değerlendiriken Covid-19’un ölümcül olabilecek sonuçlarını da göz önünde bulundurarak kar-zarar hesabi yapılmalıdır.
Nakil hastalarında Covid-19 aşı uygulaması
Kontrendike olmadıkça (örn. aşıya veya bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık) tüm transplant alıcıları aşı için adaydır. Nakil sonrası ortamda aşılama için ideal
zamanlama belirsizdir. İlk veriler aşı yanıtının optimalin altında olduğunu gösterdiğinden, aşılanmış transplant alıcılarının SARS-CoV-2’ye maruz kalmayı en
aza indirmek için kişisel önlemleri (örn. maskeleme, mesafe koyma, mümkün olduğunda kalabalıktan kaçınma) sürdürmeleri tavsiye edilmektedir.
Mevcut tüm COVID-19 aşıları canlı değildir ve transplant alıcıları için formülasyonlar arasında tercih farkı yoktur. Diğer birçok husus (örneğin aşılama
arasındaki aralıklar, serolojik testlere ihtiyaç duyulmaması) genel popülasyondaki uygulamalara benzerdir.
Erken veriler, organ nakil hastalarında, COVID-19 aşılamasına hümoral immün yanıtın bozulduğunu göstermektedir. Birkaç çalışma, iki dozlu bir mRNA
aşısına verilen antikor yanıtının, genel popülasyonla karşılaştırıldığında nakil hastalarında önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermiştir. Diğer bir
çalışmada, zayıf immün yanıt, antimetabolit immünosupresyon kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Bir başka çalışmada nakil hastalarının bir grubuna 3. Doz
aşı yapılırken kontrol gruba serum fizyolojik uygulanmış ve uygulamadan 4 ay sonra aşı grubunda %55, kontrol grupta %18 serolojik yanıt olduğu görülmüştür. Aşılamadan sonra bağışıklığı baskılanmış hastalarda hücresel bağışıklık üzerine daha az çalışma vardır. 45 böbrek nakil hastasıyla yapılan bir
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çalışmada, mRNA aşılamasından sonra sadece %17,8’inde saptanabilir antikorlar varken, %57,8’inde SARS-CoV-2’ye özgü T hücreleri mevcuttu. Yani
hücresel bağışıklık daha yüksekti.
Ancak 3. Dozdan sonra ortaya çıkan yan etkiler, aşı kolunda, akut rejeksiyon olmamasına rağmen plasebo koluna göre daha yüksek bulunmuştu. Özetle
solid organ nakli yapılan hastalarda 3. Doz aşı güvenli bulunduğundan önerilmektedir ve FDA organ nakil hastaları dahil olmak üzere birçok bağışıklığı
baskılanmış hasta için üçüncü doz mRNA COVID-19 aşısını onaylamıştır. 3. Aşı ikinci dozdan en erken 28 gün sonra yapılmalıdır.
Aşılı transplant hastaları arasında Covid-19 insidansı düşük olmakla birlikte yine de aşılanmış sağlıklı bireylerden daha yüksek görünmektedir. Solid organ
nakli yapılan hastalarda COVID-19 aşılarının immünojenisitesini artırmaya yönelik rapel dozlar ve diğer yaklaşımlar üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Covid-19 aşıları ile ilişkili böbrek hastalıkları
COVID-19 mRNA aşılarının (Moderna mRNA-1273 ve Pfizer-BioNTech BNT162b2) uygulanmasından kısa bir süre sonra hem yeni glomerüler hastalık
hem de önceden var olan glomerüler hastalığın nüksü bildirilmiştir. Bu bildirimler son derece nadir olup COVID-19 aşısı ile kesin bir nedensel bağlantı
kurulamamıştır.
Covid-19 aşısının ardından, IgA nefropatisi, Anti-nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) ile ilişkili vaskülit, Primer membranöz nefropati, Kompleman aracılı
trombotik mikroanjiyopati (C-TMA) bildirilen yeni glomerüler hastalıklar arasında yer almaktadır.
Sonuç olarak, İnfluenza aşılarındaki deneyimlere ve inaktive aşılar için mevcut verilere dayanarak, mevcut SARS-CoV-2 aşılarının güvenliğinin, normal bireyler ve KBH popülasyonu arasında farklılık göstermediği varsayılabilir. Bu heterojen popülasyon için mRNA ve viral vektörlü aşılar gibi yeni COVID-19 aşı
platformlarının uygunluğu bilinmemektedir, ancak yanıt oranlarının şimdiye kadar yayınlanan çalışmalardan daha düşük olması beklenmektedir, bu nedenle
güçlü aşılar tercih edilmelidir. Bir diğer önemli husus, sosyoekonomik ve demografik faktörlere göre farklılık gösterebilen aşı tereddüdüdür. Hastalar ve
sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki uzun vadeli ilişkiler, COVID-19 aşılamasına ilişkin yararlar, riskler ve belirsizlikler hakkında açık ve dengeli tartışmalara
olanak sağlamalıdır.
İleri evre böbrek hastalığı olan hastaları ve böbrek nakli alıcılarını içeren özel prospektif COVID-19 aşı çalışmalarına acilen ihtiyaç vardır ve yakın gelecekte
yapılması muhtemeldir. Bu arada, hastalara sosyal mesafe ve kişisel koruyucu ekipman kullanma gibi güvenlik önlemlerini uygulamaya devam etmenin
önemi konusunda bilgi verilmelidir.
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İklim değişti, hava kirlendi; böbreğime ne olur?
Kayser Çağlar
Son dönemlerde, böbrek hastalığı için bireysel düzeydeki risk faktörleri üzerine çok sayıda inceleme yapılmışsa da çevresel maruziyetler ile böbrek hastalığı arasındaki ilişki ayrıntılı bir biçimde incelenmemiştir. İklim değişikliği, gezegenimizdeki birbirine bağlı tüm hava unsurlarında zaman içerisinde oluşan
kademeli değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliği ile birbirinin yerine kullanılsa da ısınan atmosfer ve okyanuslar, iklim değişikliğinin yol açtığı etkilerden sadece birkaçıdır. Gezegenimizdeki global ısı, sanayi devriminin başladığı 1880 li yıllardan itibaren 1°C artmış durumdadır
ve en önemli artış 1970 sonrasında ortaya çıkmıştır. Mevcut iklim değişikliğinin ana itici gücü başta karbondioksit ve metan olmak üzere sera gazlarının
emisyonudur. Atmosferdeki birincil sera gazı olan karbondioksit konsantrasyonları, sanayi öncesi zamanlardaki yaklaşık 280 ppm’den bugün yaklaşık 410
ppm’ye yükselmiş durumdadır. Global ısıdaki bu hızlı artış bu değişikliğe adapte olma yeteneğimizi de zorlaştırmaktadır.
İklim değişikliği insan sağlığını doğrudan, ekosistem aracılı ve insan kurumu aracılı yollarla etkilemektedir. Günümüzdeki veriler, iklim değişikliği ile dehidratasyon ve artan kronik böbrek hastalığı insidansı arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. İklim değişikliği ile birlikte giderek artan bir sorunda hava
kirliliğidir. Yapılan çalışmalar aerodinamik çapta (PM2.5) 2.5 µm’lik partikül madde seviyelerinin, ölüm riskinde artış, yaşam süresinde azalma, kardiyovasküler hastalık ve felç riskinin artmasının yanı sıra kronik böbrek hastalığı (KBH) gelişimi, GFRde düşme ve Son Dönem Böbrek Yetmezliği insidensinde
artış ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
Özellikle sıcak hava dalgaları sırasında böbrek hastalığının insidansının ve ciddiyetinin küresel olarak artacağı ve buna bağlı olarak morbidite ve mortalitede
artış olacağı beklenmektedir. Ortam sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde böbrek taşı ve akut böbrek hasarı gelişimi daha sık olarak gözlenmektedir. Isı
artışına bağlı olarak sıvı kaybının artması ve buna paralel olarak idrarın yoğunluğu artarken idrar hacminin azalması böbrek taşı riskini artırmaktadır. Akut
böbrek hasarı ise sadece hipovoleminin bir sonucu olarak değil, aynı zamanda aşırı ısıya maruz kalmanın rabdomiyoliz ve inflamasyonunu indüklenmesiyle
de ortaya çıkabilmektedir.
Son zamanlarda; öncelikle sıcak iklime sahip düşük ve orta gelirli ülkelerdeki tarım işçilerini etkileyen ve kısmen mesleki ısı stresine maruz kalmaktan
kaynaklandığı düşünülen “etiyolojisi bilinmeyen KBH” (CKD of unknown aetiology, CKDu) olarak da adlandırılan bir KBH formu tanımlanmıştır. CKDu ilk
kez 1990’larda El Salvador’da, alışılmadık derecede çok sayıda tarım işçisinin geri dönüşü olmayan böbrek yetmezliğinden ölmeye başlamasıyla yapılan
çalışma sonrası tanımlanmıştır. Hastalık daha sonra diğer Orta Amerika ülkelerinde ABD ve Mısır’da da tanımlanmıştır. Hastalık genellikle tarama sırasında
kreatinin yüksekliği ile ortaya konulmuştur. Genellikle asemptomatik olan bu tabloda.hafif düzeyde proteinüri, elektrolit bozuklukları (hiponatremi, hipokalemi, hipomagnezemi) diğer bulgulardır. Bazı işçilerin şeker kamışı tarlalarında çalıştıktan sonra akut mide bulantısı ve kusma, baş ağrısı, kas güçsüzlüğü,
sırt ağrısı ve ateş ile başvurdukları bildirilmiştir. Böbrek biyopsisi yapılan olgularda akut interstisyel nefrit rapor edilmiştir. Tekrarlayan akut böbrek hasarı
olgularında kronik böbrek hastalığı geliştiği belirtilmektedir. Başlangıçta, ağır metallerin, pestisitlerin ve ilaç kullanımının sorumlu olabileceği düşünülse
de çalışmalar bu faktörlerin sorumlu olduğunu teyit etmemiştir. Böbrek, ısı stresine karşı hassastır ve özellikle fiziksel eforla birlikteyse, ılımlı ısıya maruz
kalma bile düşük dereceli hasar oluşturabilmektedir. Isı stresinin yanı sıra, dehidratasyon, subklinik rabdomyoliz, vazopressin salınımı ve aldoz redüktaz
aktivasyonuna bağlı oksidatif stres hastalığın patogenezinde rol oynayan diğer faktörlerdir.
İklim değişikliği ayrıca, vektör kaynaklı hastalıkların hem insidansının hem de coğrafi dağılımının önemli bir belirleyicisidir. Bu hastalıklar özellikle tropikal
bölgelerde akut böbrek hasarının önemli nedenleri arasındadır. Aşırı hava olaylarından sonra (sel, siklonlar) su kaynaklarının kirlenmesi ile diyareal hastalıklar ve buna bağlı prerenal akut böbrek hasarı görülebilmektedir.
Nanotıp alanındaki son gelişmeler, solunan nanoparçacıkların, yeterince küçük olduklarında, akciğer alveolar dokusuna nüfuz ettiğini ve ekstrapulmoner
organlarla etkileşime girdikleri yerde kan dolaşımına karıştığını, böbrekler tarafından boyuta bağlı olarak filtrelendiğini ve sonunda idrarla atıldığını göstermiştir. Çalışmalar; inhale edilen aerosollerin potansiyel olarak böbrek dokusu ile temas edebileceğini ve etkileşime girebileceğini göstermiştir. Sonrasında
ise, aerodinamik çapta (PM2.5) 2,5 mm’den daha küçük ortam ince partikül maddesinin yol açtığı hava kirliliğinin, artan KBH, KBH progresyonu ve SDBY
riski ile ilişkili olduğunu öne süren birkaç büyük epidemiyolojik çalışma yayınlanmıştır.
Sonuç olarak; iklim değişikliğinin hem fizyolojik hem de patofizyolojik sonuçlarının üzerinde düşünmek, zaman yitirmeden çözümler oluşturmak gerekli
olup nefrologlar için yakın bir gelecekte daha fazla zaman ayrılacak konular olacağa benzemektedir.
KAYNAKLAR:
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Membranöz Glomerülonefrit Tanı ve Tedavisine Yeni Bakış
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastaliklari Anabilim Dali, Nefroloji Bilim Dali
Prof.Dr.Savaş Öztürk
Membranöz nefropati (MN) immünkompleks depozisyonu ile giden bir glomerüler hastalıktır. Pek çok sekonder sebep olmasına rağmen çoğu hastada
altta yapan sebep bulunamaz ve primer (idiyopatik) kabul edilir. Genellikle nefrotik sendrom ile prezente olurlar ve bu hastalarda tromboemboli daha sık
görülür. Böbrek biyopsisi tanıda altın standart olmak ile birlikte son yıllarda MN tanısında ve takibinde serolojik yöntemler ön plana çıkmaya başlamıştır.
Podosit antijenlerine karşı antikorların saptanması, patofizyolojinin anlaşılmasının yanı sıra MN tanısı ve tedavisi üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Seroloji
tabanlı modeller, böbrek fonksiyonları korunmuş ve sekonder nedenleri saptanamayan MN hastaların tedavisi için yeni ufuklar açmıştır. KDIGO’nun 2020
yayınladığı son kılavuzun taslağında klinik ve serolojik olarak MN ile uyumlu prezentasyonu olan hastalarda tanı amacıyla böbrek biyopsi yapılmayabileceği
belirtilmiştir. Kanda ve böbrek dokusunda M tip fosfolipaz A2 reseptörüne karşı gelişen antikorların (anti-PLA2R) varlığı hastaların çoğunda görülmekte
olup bunların önemli bir kısmı primer MN’dir ancak daha nadiren sekonder MN’lerde de bu antikor saptanabilmektedir. Anti-PLA2R, MN dışında herhangi
bir hastalıkta pozitif çıkmamaktadır. Bu nedenle anti-PLA2R pozitif olan hastalar MN kabul edilmelidir. Ancak özellikle prezentasyon da atipik bulguları
varsa (ör. belirgin hematüri, böbrek yetmezliği) böbrek biyopsi yapılması önerilir. Çünkü MN dışında böbreği tutan ek hastalıkların tanınmasını veya MN’nin
hisitopatolojik şiddetini saptanmasını sağlayabilir. Bu da spesifik immunosupresif (İS) tedavi verilip verilmemesi konusunda yardımcı olabilmektedir.
Son yıllarda MN’de, anti-PL2R dışında THSD7A, SEMA3B, ekzostosin I ve II, N-CAM, NELL-1 gibi çeşitli solubl veya doku antijenleri tanınmış olup bunlar
hem tanı aşamasında hem de tedavi konusunda kolaylıklar sağlamaktadır. Örneği egzostosinler lupus MN’sinde pozitif bulunur iken, SEMA3B daha çok
çocuktuk yaşı MN’lerde sıklıkla pozitif saptanabilmektedir.
MN’nin konservatif tedavisinde tüm hastalara yaşam tarzı değişiklikleri, tuz ve protein alımının kısıtlanması, kilo kontrolü, düzenli egzersiz dışında kan basıncı düşürücü tedaviler (özellikle ACEi ve ARB’ler) önerilmektedir. Gereken hastalara arıca antikoagülanlar, diüretikler veya lipid düşürücüler verilebilmektedir. Spontan remisyon olasılığının az olduğu durumlarda spesifik İS tedavi verilmelidir. İS tedavi konusunda ise son zamanlardaki çalışmalar (MENTOR,
STARMEN, RI-CYCLO VB.) biraz daha netlik kazanılmasına sebep olmuşlardır. Klasik olarak siklofosfamit içeren Ponticelli rejimi yanında daha az toksik
olma olasılığı olduğu için B lenfositlere karşı gelişen antikor olan ritüksimab giderek önem kazanmaktadır. Kalsinörin inhibitörlerinin etkinliğinin sınırlı
olması ve özellikle nükslerin daha fazla olduğuna dair güncel yayınlar ortaya çıkmaktadır.
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Beyaz Önlük Hipertansiyonu
White-Coat Hypertension
Dr Rüya Mutluay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD
Beyaz önlük Hipertansiyonu; ofis Kan basıncının yüksek, ofis dışı ölçümlerin (Ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu, ev ölçümleri) normal olması ile
karakterizedir. İkibinonüç yılında yayınlanan Avrupa Hipertansiyon Kılavuzuna göre ofiste ölçülen kan basıncının ≥140/90 mm Hg olması halinde aynı
hastanın gün içi ambulatuar kan basıncı ölçümünün ≤135/85 mm Hg veya ev kan basıncı ölçümlerinin ≤135/85 olması olarak tanımlanmıştır. İkibinyirmi
yılında yayınlanan Uluslararası Hipertansiyon Birliği Kılavuzuna göre de ofis kan basıncı ölçümlerinin 130-159 mm Hg/85-99 mm Hg olması halinde mutlak
bireyler beyaz önlük hipertansiyonu ya da maskelenmiş Hipertansiyon açısından değerlendirilmelidir. Prevalans çalışmalar arasında değişiklik gösterse de
beyaz önlük hipertansiyonu insanların % 30-40’ında görülebilir ve ileri yaşlılarda bu oran %50’nin üzerine çıkabilmektedir. Kadınlarda ve sigara içmeyenlerde daha sık görüldüğü bilinmektedir. Beyaz önlük hipertansiyonu özellikle antihipertansif tedavi alan ve ofiste kan basıncı ölçümleri yüksek çıkan hastalarda
tanımlanmış olan beyaz önlük etkisinden (White coat effect) farklı bir durumdur. Beyaz önlük hipertansiyonu olan bireylerde dislipidemi, bozulmuş glukoz
toleransı, obezite gibi metabolik sendrom göstergelerinin bir ya da birkaçının daha sık görüldüğü bilinmektedir ve bu hastaların takiplerinde göz önünde
bulunması gereken bir durumdur. Bir çalışmada beyaz önlük hipertansiyonu olan kişilerde ilerleyen yıllar içerisinde yeni diyabet gelişiminin normotansiflere
göre 2,9 kat daha fazla olduğu görülmüştür.
Beyaz önlük hipertansiyonunun ilerleyen dönemde kardiyovasküler mortalite ve morbiditeye olan ilişkisine dair görüşler yıllar içerisinde kısmen değişiklik
göstermiştir; eski yıllarda tamamen benign olduğu düşünülen beyaz önlük hipertansiyonunun günümüzde artmış kardiyovasküler riske işaret ettiğine dair
daha fazla kanıt mevcuttur. İkibinoniki yılında Franklin ve ark. ca yayınlanan bir meta-analiz raporunda beyaz önlük hipertansiyonu olanlarla normal kan
basıncı olanların benzer kardiyovasküler riske sahip oldukları gösterilmiştir. Cai ve ark. ca 2018 yılında yayınlanan bir meta-analize göre ise beyaz önlük
hipertansiyonu olan bireyler ile normotansifler karşılaştırıldığında arteryel sertlik ölçümlerinin normotansiflerde daha iyi düzeylerde olduğu gösterilmiştir.
Bu araştırmadan iki yıl sonra yayınlanan Antza ve ark. nın çalışmasının sonuçları da bir öncekini destekler şekilde bulunmuştur. Cohen ve ark. ca 2019
yılında yapılan bir meta-analize göre de tedavisiz beyaz önlük hipertansiyonlu hastalarda kardiyovasküler mortalite, ve tüm nedenlere bağlı mortalite oranı
normotansiflere göre artış göstermektedir.
Beyaz önlük hipertansiyonunda rutin her hastada antihipertansif ilaç kullanımının kardiyovasküler yararına dair veri yoktur. Bu hastaları da tıpkı hipertansif
bireyler gibi kendi özelinde ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek komorbiditeleri, kardiyovasküler risk faktörleri, hipertansif uç organ hasarı bulguları ve
metabolik sendrom bileşenlerinin varlığı bakımından ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve hastalar yakın takibe alınmalıdır. Antihipertansif tedavinin olmazsa
olmazı olan yaşam tarzı değişikliklerinin bu grup hastada mutlak efektif kullanılması gereken bir tedavi bütünü olduğu unutulmamalıdır.
Kaynaklar
1. Pickering TG, James GD, Boddie C, ve ark. How common is white coat hypertension? JAMA 1988; 259 (2): 225-8
2. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, ve ark. Task force members. 2013 ESH/ESC Guidlines fort he management of arterial hypertension of the European
Society of Hypertension (ESH)a nd of the European Society of Cardiology. J Hypertens 2013; 31(7): 1281-357.
3. Unger T, Borghi C, Charchar F, ve ark. 2020 International Society of Hypertension global hypertension Practice Guidelines. Hypertension 2020; 75(6):
1334
4. Williams B, Mancia G, Spiering W, ve ark. 2018 ESC/ESH Guidelines fort he management of arterial hypertension. European Herat Journal 2018; 00;
1-98.
5. Pioli M, Ritter A, Faria AP, ve ark. White coat syndrome and its variations: differences and clinical impact. Integrated Blood Pressure Control 2018;
11: 73-79
6. Mancia G, Bombelli M, Facchetti R, ve ark. Increased long-term risk of new onset diabetes mellitus in white-coat and masked hypertension. J Hypertens 2009; 27(8): 1672-8
7. Franklin SS, Thijs L, Hansen TW, ve ark. International Database on ambulatory blood pressure in relation to cardiovascular outcomes investigators,
significance, of white-coat hypertension in older persons with isolated systolic hypertension: a meat-analysis using the ınternational database on
ambulatory blood pressure monitoring in relation to cardiovascular outcomes population. Hypertension 2012; 59; 564-571.
8. Cai P, peng Y, Wang Y, Wang X. Effect of white-coat hypertension on arterial stiffness. A Meta-analysis. Medicine 2018; 97: 42
9.
Antza C, Vazakidis P, Doundoulakis I, ve ark. Masked and white coat hypertension, the double trouble of large arteries: A systematic review and
meta-analysis. J Clin Hypertens 2020; 00: 1-10
10. Cohen J, Lotito MJ, Trivedi UK, ve ark. Cardiovascular events and mortality in white coat hypertension: A systematic review and meta-analysis. Ann
ıntern Med 2019; June 18; 170 (12): 853-62

133

KONUŞMA ÖZETLERİ
134

Polikistik Böbrek Hastalarında Renal Progresyon
Prof. Dr. Tevfik Ecder
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH), en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığıdır. Bu hastalıkta her iki böbrekte çok sayıda kistin gelişmesi
ve zamanla bu kistlerin büyümesi sonucunda böbrek fonksiyonlarında yıllar içinde azalma görülür. Bu nedenle bazı hastalar, son dönem böbrek yetersizliği
aşamasına gelerek renal replasman tedavisine ihtiyaç duyarlar. Bu özelliği ile de ODPBH, son dönem böbrek yetersizliğinin dördüncü sıklıktaki nedenidir.
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan hastalarda yaşam tarzı değişikliklerinin ve kan basıncının kontrolünün hastalığın seyri üzerine olumlu
etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tüm hastalar, tütün kullanmamaları, tuzdan fakir beslenmeleri, egzersiz yapmaları ve ideal vücut ağırlığında
olmaları konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu sayılan yaşam tarzı değişikliklerinin ve kan basıncı kontrolünün bu hastalıkta sık görülen kardiyovasküler
sorunları azaltması açısından da büyük önemi vardır.
Yapılan deneysel ve klinik çalışmaların sonucunda, bir vazopressin reseptör antagonisti olan “tolvaptan”ın yararlı etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. Tolvaptan,
böbreklerin toplayıcı tubulus hücrelerindeki vazopressin V2 reseptörlerine seçici olarak bağlanarak vazopressinin bağlanmasını engeller. Vazopressinin
etkilerinin ortadan kalkmasına bağlı olarak su diürezi oluşur. Ayrıca tolvaptan, siklik AMP (cAMP) düzeyini azaltarak hem kistik oluşumların içine sıvı sekresyonunu hem de hücre proliferasyonunu azaltır. Bu etkilerin sonucunda kistlerin büyümesi yavaşlar.
Tolvaptanın ODPBH’nın tedavisinde yararının kanıtlandığı başlıca çalışmalar TEMPO 3:4, TEMPO 4:4 ve REPRISE çalışmalarıdır (1-4).
TEMPO 3:4 Çalışması
TEMPO (Tolvaptan Efficacy and Safety in Management of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease and Its Outcomes) 3:4 çalışması
çok merkezli, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmadır (1). Bu çalışmaya yaşları 18 – 50 arasında olan 1445 hasta dâhil edilmişti ve hastaların yaş ortalaması 39 idi. Çalışmaya alınan hastaların manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile ölçülen toplam böbrek hacimleri 750 ml veya üzerinde
ve Cockcroft-Gault formülü ile hesaplanan tahmini kreatinin klirensleri 60 ml/dk.’nın üzerinde idi.
Çalışmaya alınan hastalar tolvaptan ve plasebo gruplarına randomize edildiler. Tolvaptan grubundaki hastalarda tolvaptana sabah 45 mg, öğleden sonra ise
15 mg dozunda (toplam 60 mg/gün) başlandı. Hastanın ilacı tolere edebilme durumuna göre doz her hafta artırıldı. Bu artış önce 60 mg ve 30 mg (toplam
90 mg/gün), bunu takiben de 90 mg ve 30 mg (toplam 120 mg/gün) olacak şekilde yapıldı. Tolvaptan kullanan hastalarda ortalama tolvaptan dozu günde
95 mg idi.
Çalışmanın birincil sonlanım noktası toplam böbrek hacminde yıllık değişim oranı, ikincil sonlanım noktaları ise hastalığın klinik olarak ilerlemesi (böbrek
fonksiyonlarında kötüleşme, böbrek ağrısı, hipertansiyon ve albuminüri) ve böbrek fonksiyonlarında azalma oranı idi.
Üç yıl sürmesi planlanan çalışmada hastaların %80.1’i (tolvaptan alan hastaların %77’si, plasebo alanların da %86.2’si) 3 yıllık süreyi tamamlayabildi. Çalışmanın sonunda, tolvaptan alan hastalarda çalışmanın birincil sonlanım noktası olan toplam böbrek hacmindeki yıllık artış %2.8 iken, plasebo grubunda
%5.5 (P<0.001) olarak bulundu. Diğer bir deyişle, tolvaptanın böbrek hacmindeki büyümeyi %49 oranında azalttığı anlaşıldı.
TEMPO 3:4 çalışmasının ikincil sonlanım noktalarından olan böbrek fonksiyonlarında azalma hızı (1/kreatinin), tolvaptan alan hastalarda yılda – 2.61 (mg/
ml)-1 iken, plasebo alanlarda yılda – 3.81 (mg/ml)-1 idi (P<0.001). Buna ek olarak tolvaptan alanlarda böbrek ağrısı, hematüri ve üriner sistem infeksiyonu
görülme sıklığı plasebo alanlara göre anlamlı derecede daha az görüldü. Buna karşılık, beklendiği şekilde, tolvaptan alanlarda daha sıklıkla susama hissinde
artış, poliüri, noktüri ve pollakiüri ile karşılaşıldı.
TEMPO 3:4 çalışmasında tolvaptan kullanan hastaların %23’ü, plasebo kullanan hastaların ise %13.8’i çalışmayı bıraktı. İstenmeyen etkiler nedeni ile çalışmayı bırakma sıklığı tolvaptan grubunda %15.4 iken, plasebo grubunda %5.0 idi. Tolvaptan grubundaki hastaların %8.3’ü poliüri, noktüri ve pollakiüri
nedeniyle, %1.2’si ise karaciğer fonksiyon testlerindeki bozukluk nedeni ile ilacı bıraktı.
Sonuç olarak, TEMPO 3:4 çalışmasında tolvaptan kullanımı ODPBH olan hastalarda toplam böbrek hacmindeki büyümeyi ve böbrek fonksiyonların azalma
hızını yavaşlatıcı etki göstermiş oldu.
TEMPO 3:4 çalışmasının post hoc analizinde, tolvaptanın etkisi çalışmaya alınan hastaların kronik böbrek hastalığının evresine göre değerlendirilmiştir.
Böbrek fonksiyonları açısından evre 1, 2 ve 3 aşamaların hepsinde de tolvaptanın böbrek kistlerinin büyümesini anlamlı derecede azalttığı görülmüştür (2).
TEMPO 4:4 Çalışması
TEMPO 4:4 çalışmasında, TEMPO 3:4 çalışmasını tamamlayan hastalarda ek olarak 2 yıl boyunca tolvaptanın güvenliğinin ve etkinliğinin araştırılması
hedeflenmiştir (3). Bu amaçla, TEMPO 3:4 çalışmasını tamamlayan hastalardan 871’i açık etiketli olan TEMPO 4:4 çalışmasına dâhil edilmiştir. TEMPO 3:4
çalışmasında 3 yıl boyunca tolvaptan kullanan hastalar, TEMPO 4:4 çalışmasında 2 yıl daha aynı ilaca devam ettiler ve bu hastalar “erken tedavi grubu”nu
oluşturdu. Buna karşılık, TEMPO 3:4 çalışmasında plasebo kullanan hastalarda, TEMPO 4:4 çalışmasında 2 yıl boyunca tolvaptan tedavisi verildi. Bu hastalar da “geç tedavi grubu”nu oluşturdu. Çalışmadaki birincil sonlanım noktası, TEMPO 3:4 çalışmasının başlangıcından TEMPO 4:4 çalışmasının 24. ayına
kadar geçen zaman içinde toplam böbrek hacminde değişiklikti. İkincil sonlanım noktaları ise TEMPO 3:4 çalışmasının başlangıcından TEMPO 4:4 çalışmasının 24. ayına kadar geçen zaman içinde tahmini glomerüler filtrasyon hızındaki (tGFH)’deki değişiklik ve TEMPO 4:4’e alınan hasta grupları arasında
tGFH eğrilerindeki değişiklik idi.
TEMPO 3:4 çalışmasının başlangıcından, TEMPO 4:4 çalışmasının sonuna kadar geçen 5 yıllık süre sonrasında, toplam böbrek hacmindeki değişikliğin
her iki grup arasında anlamlı bir farklılık göstermediği (erken tedavi grubunda +%29.9, geç tedavi grubunda +%31.6) gözlendi. TEMPO 4:4 aşamasından
itibaren randomizasyonu yitiren bu iki grup arasında, bazal özelliklerine göre istatistiki dengelenme yapıldığında, aradaki fark erken tedavi grubu lehine
anlamlı olarak farklı bulundu.
Çalışmanın ikincil sonlanım noktası olan böbrek fonksiyonlarına bakıldığında, erken tedavi grubunda tGFH farkı, geç tedavi grubuna göre anlamlı düzeyde
daha iyi idi. Buna karşılık, tGFH eğrilerinde anlamlı bir farklılık bulunamadı.
REPRISE Çalışması
Çok merkezli, randomize, çift-kör ve plasebo kontrollü bir faz 3 çalışma olan REPRISE (Replicating Evidence of Preserved Renal Function: an
Investigation of Tolvaptan Safety and Efficacy in ADPKD) çalışmasında daha ileri aşamadaki polikistik böbrek hastalarında tolvaptanın etkinliğinin
ve güvenliğinin araştırılması hedeflenmiştir (4). Çalışmaya 18 – 55 yaşları arasında olup tGFH’si 25 – 65 ml/dk./1.73 m2 olan veya 56 – 65 yaşları arasında
olup tGFH’si 25 – 44 ml/dk./1.73 m2 olan toplam 1370 hasta dâhil edilmiştir. Bir yıl süren çalışmanın sonunda tolvaptan grubunda tGFH’deki azalma 2.34
ml/dk./1.73 m2 iken, plasebo grubunda 3.61 ml/dk./1.73 m2 idi. Bu fark istatistik olarak anlamlı (P<0.0001) bulundu. Tolvaptan ile gösterilen yararlı etki,
daha önceden belirlenmiş olan hasta altgruplarının büyük bir kısmında da belirgindi.

KONUŞMA ÖZETLERİ

REPRISE çalışmasında tolvaptanın etkinliği dışında güvenliği de kanıtlanmış oldu. Bu çalışmada tolvaptan tedavisi alan hastaların %5.6’sında, plasebo alanların da %1.2’sinde alanin aminotransferaz düzeyinde artış saptandı. Fakat bu hastaların hiçbirinde ilaca bağlı ölümcül karaciğer hasarı riskinin yüksekliğini
gösteren kriterler (alanin aminotransferaz veya aspartat aminotransferaz düzeylerinde 3 katı veya daha fazla artış ve serum bilirübin düzeylerinde normalin
üst sınırından 2 katı veya daha fazla artış) gelişmedi.
Hangi Hastalarda Tolvaptan Kullanılmalıdır?
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan hastalarda hastalığın seyrinde belirgin farklılıklar olabileceği bilinmektedir. Bazı bulguların varlığı hastalığın prognozunun daha kötü olacağını öngördürebilir. Hastada PKD1 geninde trunkat mutasyonun varlığı, böbrek hacminin büyük olması, erken yaşta
hipertansiyonun ortaya çıkması, makroskopik hematürilerin varlığı ve GFH’deki düşüş hızlı bir seyir olacağını düşündürür. Bu bilgilerin ışığında ODPBH
olan hastaları “yavaş ilerleyen” ve “hızlı ilerleyen” diye iki ayrı gruba ayırmak mümkündür. “Hızlı ilerleyen” grupta tolvaptan tedavisinin verilmesi hastalığın
seyrini yavaşlatabilir.
Hastalığın seyrini belirlemek amacı ile Mayo sınıflaması yayınlanmıştır (5). Mayo sınıflaması için hastanın yaşını ve boyuna göre düzeltilmiş toplam böbrek
hacmini bilmek gereklidir. Bu bilgiler bir skalada işaretlenerek hastanın hangi bölgede olduğu belirlenir; sınıf 1C, 1D ve 1E olan hastalarda hızlı bir seyir
beklenir ve tolvaptan tedavisi önerilmelidir.
Cornec-Le Gall ve ark. (6) tarafından ortaya atılan PROPKD skorlama sistemi ile de hastalığın seyri hakkında öngörüde bulunmak mümkündür. Buna göre,
erkek cinsiyet, trunkat PKD1 mutasyonunun varlığı ve bazı klinik bulguların genç yaşta ortaya çıkması (35 yaşından önce hipertansiyon, makroskopik
hematüri, kist infeksiyonu veya böğür ağrısının varlığı) ile bir puanlama yapılır. Bu puanlamada erkek cinsiyet 1 puan, 35 yaşından önce hipertansiyonun
varlığı 2 puan, 35 yaşından önce ürolojik bir olay (makroskopik hematüri, böğür ağrısı veya kist infeksiyonu) 2 puan, trunkat olmayan PKD1 mutasyonu
2 puan ve trunkat PKD1 mutasyonu 4 puan değerindedir. Bu puanlamaya göre, 6’nın üzerinde puan alan bir hastanın 60 yaşından önce son evre böbrek
yetersizliğine ilerleme riskinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bu hastaların tolvaptan tedavisinden yarar görmesi beklenir.
Avrupa Böbrek Birliği-Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Birliği tolvaptanın ODPBH’da kullanımı ile ilgili bir öneri yayınlamıştır (7). Tolvaptan ile ilgili verilerin ve deneyimlerin artması ile bu ilacın daha geniş bir hasta grubunda kullanılması söz konusu olabilir.
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