BİLİMSEL PROGRAM

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Derneği olarak bu sene 24.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ ni 11-15
Mayıs 2022 tarihlerinde Hilton Dalaman-Sarıgerme’ de gerçekleştireceğiz. Geçen yıl COVİD19 sonrası ilk canlı kongreyi sizlerin
de katkılarıyla başarıyla yaptığımız için çok mutluyuz. Hipertansiyon başta olmak üzere nefrolojinin her alanındaki yenilikleri
sizlere aktarmayı misyon edinmiş derneğimiz bu yılda zengin bilimsel programında güncel bilgileri konferans, panel, sözlü ve
poster sunumları ile sizlere aktaracaktır. Bu anlamda alanında önde gelen hocalarımızdan klinik pratikte karşılaştıkları vakalar
ile güncel literatürün harmanlandığı oturumlar planlanmaktadır. KATIL KAZAN yarışmamız ile bu yılda tüm kongre boyunca genç
meslektaşlarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek kongremizi tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca bu yılda bildirileriniz
bilimsel kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren bildirilere başarı ödülleri verilecektir. Dernek olarak eğitime
hizmet temel misyonumuz olup bu misyon çerçevesinde, derneğimiz tarafından belirlenen kontenjan kapsamında, kongremize
bildirileri ile katılım gösteren araştırma görevlisi doktor arkadaşlarımıza, bu yıl da kayıt, konaklama ve ulaşım desteği vermeye
devam edeceğiz.
Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyoruz. Türk Hipertansiyon ve
Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına siz değerli meslektaşlarımızı kongremize davet etmekten büyük onur duyuyor,
kongremizde görüşmek üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Şükrü Ulusoy
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU
Ahmet Uğur Yalçın
Arzu Velioğlu
Deniz Aylı
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Tolga Yıldırım
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11 MAYIS 2022, ÇARŞAMBA
15:30-16:00

SALON A

SALON B

AÇILIŞ
Kongreye Global Bakış
Oturum Başkanları: Turgay Arınsoy, Yunus Erdem
Konuşmacı: Şükrü Ulusoy
16:00-17:00

SALON A

SALON B

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanları : Gültekin Gençtoy, Alper Azak
SS-01 Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Hastalarında
Hipertansiyon ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi
Eren Eynel
SS-02 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kan Basıncı Ölçüm Tutumlarının
Değerlendirmesi
Ercan Türkmen
SS-03 Hipertansiyonu Olan Akromegali Hastalarında Sabah Kan Basıncı
Dalgalanması ve Serum IGF-1 Düzeyi Arasındaki İlişki
Hilmi Erdem Sümbül
SS-04 Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümünde Gözden Kaçan Extrem Bir
Durum mu Var?
Onur Tunca
SS-05 Hipertansif COVID-19 Hastalarında C-Reaktif Protein / Albumin
Oranının Prognostik Önemi
Hülya Dip
SS-06 Dipper Hipertansif Obezlerde Egzersizin Kan basıncı Değişkenliği
Üzerine Etkisi
Furkan Dağlı
17:00-17:15
17:15-18:15
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SÖZLÜ BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanları : Funda Sağlam, Bülent Huddam
SS-07 Hemodiyaliz Hastalarında Kaşıntı ile İlişkili Faktörler ve Kaşıntının
Yaşam Kalitesine Etkisi
Emre Yüksel
SS-08 COVID-19 Aşıları Sonrası Farklı Kronik Böbrek Hastalığı Gruplarında
COVID-19 Şiddeti ve Sıklığı; Tek Merkez Deneyimi
Saliha Yıldırım
SS-09 Periton Diyaliz Hastalarında Geriatrik Nutrisyon Risk İndeksi(GNRI) ve
Mortalite Arasındaki İlişki
Filiz Yıldırım
SS-11 Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyete
Riskinin Karşılaştırılması
Sibel Ada
SS-12 Renal Transplantasyon Öncesinde Bakılan Anti-HLA Antikor
Düzeylerinin Greft Sağkalımına Etkisi
Feride Özkara
SS-35 Kan Sayımı Kaynaklı İnflamasyon İndekslerinin Multipl Myelom
Olgularında Renal Fonksiyonla İlişkisi
Seval Akpınar

  ARA  
SALON A

SALON B

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3
Oturum Başkanları: Beril Akman, Erhan Tatar
SS-13 Dirençli Hipertansiyonda Serum Soluble Urokinase Plasminogen
Activator Receptor (suPAR) Düzeyinin Değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakçı
SS-14 Renin-Anjiotensin-Aldosteron İnhibitörü Başlanmasının 1 Yıllık
Hemoglobin Seyri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Saliha Yıldırım
SS-15 Hipertansiyon Tanılı Geriatrik ve Non-Geriatrik Hastalarda
Antihipertansif İlaç Sınıflarının Dağılım Karakteristikleri
Ömer Faruk Akçay
SS-16 Böbrek Nakli Hastalarında Ace-i Kullanımı; Endikasyonları ve Kesilme
Nedenleri, Tek Merkez Verileri
Zeynep Ural
SS-17 Plasma Osmolaritesinin, Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp
Yetmezliği Hastalarında Hastane İçi ve Taburculuk Sonrası Mortaliteyi
Öngörmedeki Değeri
Aslı Vural
SS-18 Göçmenlerin Beslenme ve Hemodiyaliz Yeterliliği; Tek Merkez
Deneyimi
Özdem Kavraz Tomar
SS-19 Serum Magnezyum Düzeyi, Plazma Aterojenik İndeksi ve Glomerüler
Filtrasyon Hızı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakçı
SS-20 Multiple Miyelom Tanılı Hastalarda Böbrek Yetmezliği ile Serum
Procollagen C-Proteinase Enhancer-1 Düzeyi Arasındaki İlişki
Bartu Ediz
SS-21 Kronik Böbrek Hastalığı Tanılı Hastaların COVİD-19 Aşısına Karşı
Tutumları: Tek Merkez Deneyimi
Veli Yakup Karabacak

SÖZLÜ BİLDİRİLER-4
Oturum Başkanları : Murat Sipahioğlu, Ayça İnci
SS-22 Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Böbrek Nakli Hastalarında Prognoz ve
Renal Fonksiyon Kaybının Değerlendirilmesi
Ezgi Coşkun Yenigün
SS-23 Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı Biyopsilerinde Saptanan
İnterstisyel Fibrozis Şiddeti ile Hastalığın Seyri Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi
Gülay Ulusal Okyay
SS-24 Kronik Hemodiyaliz Hastlarında İki Hemodiyaliz Arasındaki Volüm
Yükü Farklılığının Asimetrik Dimetil Arginin Üzerine Etkisi
Evrim Bozkaya
SS-25 Kan Basıncı ve Nabız Değişkenliğinin Böbrek Fonksiyonları ile İlişkisi
Aydan Mütiş Alan
SS-26 Terapötik Plazmaferez Tedavisinin Nefroloji Hastalıklarında
Kullanılması
Gülay Ulusal Okyay
SS-27 Erişkin Nefrotik Sendromlu Olgularda Steril Piyüri’nin Böbrek
Sonlanımları Üzerine Etkisi
Mustafa Ubay
SS-28 65 Yaş Üstü ve 65 Yaş Altı Benzer Demografik ve Klinik Özelliklere
Sahip Hemodiyaliz Hastalarında El Kavrama Gücü ve Etkileyen
Faktörler
Durmuş Balta
SS-29 Böbrek Nakilli Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu: Tek Merkez
Deneyimi
Tülin Akagün
SS-30 Diyabetik Hastalarda Biyopsi ile Diyabet Dışı Nefropati Tanısı
Sıklığının Tesbiti ve Öngörücü Klinik/Biyokimyasal Faktörlerin
İncelenmesi
Bülent Demirelli

12 MAYIS 2022, PERŞEMBE
09:00-09:10

SALON A

SALON B

Açılış Konuşması
Konuşmacı: Şükrü Ulusoy
09:10-10:00

SALON A

SALON B

KONFERANS
Oturum Başkanları: Enver Hasanoğlu, Çetin Turgan
09:10-09:30 Kapadokya Çalışması; Hava Kirliliği Kan Basıncı İlişkisi
Konuşmacı : Şükrü Ulusoy
09:30-09:50 Kapadokya Çalışması; Standardize Kan Basıncı Ölçümü
Konuşmacı : Gülsüm Özkan
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:15

  ARA  

10:15-11:00

UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisine İlişkin Önemli İPuçları: İndapamid ve Perindopril
Konuşmacılar: Ülver Derici, Şükrü Ulusoy

11:00-11:15

  ARA  

11:15-12:30

12:30-13:30
13:30-14:20

14:20-14:30
14:30-15:15

SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Hipertansiyon
Oturum Başkanları: Oktay Karatan, Oktay Oymak

SEMPOZYUM
Akut Böbrek Hasarı
Oturum Başkanları: Meltem Pekpak, Taner Çamsarı

11:15-11:35 KBH’da Kan Basıncı Kontrolünde Diüretiklerin Yeri
Konuşmacı: Bülent Altun
11:35-11:55 Yaşlı Hipertansiflerde Kan Basıncı Hedefleri
Konuşmacı: Celalettin Usalan
11:55-12:15 Kadınlarda Yaşam Siklusuna Göre Hipertansiyon
Konuşmacı: Nihal Aydemir
12:15-12:30 Tartışma

11:15-11:35 Kontrast Madde Nefropatisini Önlemede Yeni Stratejiler
Konuşmacı: Elif Arı Bakır
11:35-11:55 Akut Böbrek Hasarı ve Biyobelirteçler (Böbrek Troponinleri)
Konuşmacı: Ebru Gök Oğuz
11:55-12:15 Yoğun Bakım Hastalarında Sıvı Optimizasyonu Stratejileri
Konuşmacı: Serhan Tuğlular
12:15-12:30 Tartışma





ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER - (PS-01 / PS-34)
Oturum Başkanları: Gülşah Şaşak, Nihan Turhan Çağlar)
SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Özellikli Durumlarda COVID-19 Aşılaması
Oturum Başkanları: Alaattin Yıldız, Deniz Aylı

SEMPOZYUM
Temel Nefroloji
Oturum Başkanları: Ahmet Uğur Yalçın, Ali Rıza Odabaş

13:30-13:50 COVID-19 Aşıları ve Hipertansiyon
Konuşmacı: Gülizar Manga Şahin
13:50-14:10 Renal Transplant Hastalarında COVID-19 Aşılaması
Konuşmacı: Ülkem Çakır
14:10-14:20 Tartışma

13:30-13:50 Tam İdrar Tetkikini Nasıl Değerlendirelim?
Konuşmacı: Ender Hür
13:50-14:10 GFR’yi Nasıl Hesaplayalım?
Konuşmacı: Nurhan Seyahi
14:10-14:20 Tartışma
  ARA  
UYDU SEMPOZYUMU

Kronik Böbrek Hastalığına Bütünsel Bakış;
Renal Anemi Tedavisinde Darbepoetinin Yeri
Konuşmacılar: Siren Sezer, Mehmet Şükrü Sever
15:15-15:30
15:30 16:15

  ARA  
UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığında Metabolik Asidoz; Önemi ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız
Konuşmacı: Tevfik Ecder
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12 MAYIS 2022, PERŞEMBE
16:15-17:30

19:00-21:00
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SALON A

SALON B

SEMPOZYUM
Sık Karşılaşılan Hipertansiyon Konsultasyonları
Oturum Başkanları : Kamil Dilek, Musa Bali

SEMPOZYUM
Glomerulonefrit Tedavisinde Neredeyiz?
Oturum Başkanları : Gültekin Süleymanlar, Nedim Yılmaz Selçuk

16:15-16:35 Preoperatif Hipertansif Hasta Yönetimi
Konuşmacı: Gülay Ulusal Okyay
16:35-16:55 Hipertansif Acil Durum Tedavisi
Konuşmacı: Bülent Huddam
16:55-17:15 Gebelik ve Laktasyonda Hipertansiyon Tedavisi
Konuşmacı: Özkan Güngör
17:15-17:30 Tartışma

16:15-16:35 KDIGO 2012-2021 Glomurulonefrit Klavuzlarının Major Farkları
Konuşmacı: Savaş Öztürk
16:35-16:55 Ig A Nefropatisi Tanı ve Tedavide Yenilikler
Konuşmacı: Mümtaz Yılmaz
16:55-17:15 DAPA CKD Sonrası FSGS Tedavisi
Konuşmacı: Arzu Velioğlu
17:15-17:30 Tartışma



KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ



13 MAYIS 2022, CUMA
09:00-09:30

SALON A

SALON B

KONFERANS
Oturum Başkanları: Nurol Arık

KONFERANS
Oturum Başkanları: İbrahim Karayaylalı

09:00-09:20 Kalp ve Beyin Farklı Kan Basıncı Hedefleri İster
Konuşmacı: Mustafa Arıcı
09:20-09:30 Tartışma

09:00-09:20 Nefroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği
Konuşmacı: Siren Sezer
09:20-09:30 Tartışma

09:30-10:45

SALON A

SALON B

PANEL
Tolvaptan Hangi Hastalara Nasıl Kullanalım?
Oturum Başkanları: Tevfik Ecder, Caner Çavdar

PANEL
Elektrolit Bozuklukları Tedavisi
Oturum Başkanları: Neslihan Seyrek, Sedat Üstündağ

09:30-09:50 Olgular Eşliğinde ADPKD Renal Volum Hesabı
Konuşmacı : Polat Koşucu
09:50-10:10 Olgular Eşliğinde ADPKD’da Tolvaptan Tedavisi
Konuşmacı : İsmail Koçyiğit
10:10-10:30 Yatan ve Ayaktan Hastada Hiponatremi Tedavisi
Konuşmacı : Betül Öğütmen
10:30-10:45 Tartışma

09:30-09:50 Klinik Pratikte Hiperkalemi Tedavisi
Konuşmacı : Sabahat Alışık Ecder
09:50-10:10 Postransplant Elektrolit Bozuklukları ve Yönetimi
Konuşmacı : Berna Yelken
10:10-10:30 Kanser İlişkili Elektrolit Bozuklukları
Konuşmacı : Egemen Cebeci
10:30-10:45 Tartışma

10:45-11:15

  ARA  

11:15-12:00

UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığında Tanıdan Tedaviye
Yeni ve Etkin Seçenek: Dapagliflozin
Konuşmacılar: Bülent Altun, Kubilay Ukinç

12:00-12:05

  ARA  

12:05-12:30

SALON A

SALON B

KONFERANS
Oturum Başkanı: Ülver Derici
12:05-12:25 ENKARNE Uzlaşı Raporu
Konuşmacı: Serpil Müge Değer
12:25-12:30 Tartışma
12:30-13:30
13:30-14:00


SALON A

SALON B

KONFERANS
Oturum Başkanı: Mehmet Emin Yılmaz

KONFERANS
Oturum Başkanı: Ali Başçı

13:30-13:50 Bilimsel Veriler Işığında Sarımsak-HT-Vasküler Koruma
Konuşmacı: Funda Sağlam
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:15
14:15-15:00



ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (PS-35 / PS-69)
Oturum Başkanları: Tuncay Şahutoğlu

13:30-13:50 Renal Progresyonu Yavaşlatmada Aldosteron Antagonistleri
Etkili mi?
Konuşmacı: Tolga Yıldırım
13:50-14:00 Tartışma
  ARA  

UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon ve Hiperlipidemide Olmazsa Olmazlar:
Metoprolol ve Rosuvastatin
Konuşmacılar: Ülver Derici, Necla Özer

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

  ARA  
UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Ramipril ve Kombinasyonları ile Çok Yönlü Tedavi
Konuşmacılar: Şükrü Ulusoy, Yunus Erdem

16:00-16:15

  ARA  
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13 MAYIS 2022, CUMA
16:15-17:30

19:00-21:00
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SALON A

SALON B

SALON C

SEMPOZYUM
Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanları: Kayser Çağlar, Aykut Sifil

PANEL
Vaka Örnekleri ile Kronik Diyaliz Aylık Tedavisi
Oturum Başkanları: Müjdat Yenicesu, Ercan Ok

16:15-16:35 Dirençli HT’ da Hiperaldosteronizim
Tanısını Nasıl Koyalım?
Konuşmacı: Sena Ulu
16:35-16:55 HT’de Uyum ve İlaçta Kalmayı
Etkileyen Faktörler
Konuşmacı: Rüya Mutluay
16:55-17:15 Tuz Tüketiminin Kardiyovasküler
Olay ve Mortalite Üzerine Etkisi
Konuşmacı: Kenan Turgutalp
17:15-17:30 Tartışma

16:15-16:35 Anemi Tedavisi
Konuşmacı: Yakup Ekmekçi
16:35-16:55 Renal Osteodistofi Tedavisi
Konuşmacı: Dilek Torun
16:55-17:15 Kuru Ağırlığı Ayarlama
Konuşmacı: Orçun Altunören
17:15-17:30 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER-5
Oturum Başkanları: Fatma Ayerden Ebinç,
Ali İhsan Günal
SS-10 Canlı Vericiden İlk Defa Böbrek Nakli
Yapılan Hastalarda İndüksiyon Tedavisi
Gerçekten Gerekli mi? Tek Merkez
Deneyimi
Özge Sönmez
SS-31 Böbrek Transplant Vericilerinin Donasyon
Sonrası 5 Yıllık İzlemi: Kardiyovasküler
Risk Perspektifi
Elif Arı Bakır
SS-32 Diyabetik Nefropatili Hastalarda COVİD-19
Enfeksiyonunun Nefropati Progresyonuna
Etkisi
Meryem Timuçin
SS-33 Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyonun
Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi ile
İlişkisi
Gürkan Yurteri
SS-34 mRNA COVID-19 AŞI Sonrası De Novo/Nüks
Glomerülonefrit Vakaları -TEK MERKEZ
Meryem Keleş
SS-36 Pandemi Hastanesindeki Yoğun Bakım
Ünitesine Kabul Edilen Hastalar Arasında
Entübe Olanlarla Olmayanların Bazal
Demografik, Klinik ve Laboratuar
Özelliklerinin Karşılaştırılması
Eren Eynel
SS-37 Kalp Yetmezliğinde Fonksiyonel
Kapasite ile Göz Muayene Bulguları ve
Oftalmik Arter Doppler Parametreleri’nin
Karşılaştırılması
Tuncay Güzel
SS-38 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek
Hastalarının Klinik ve Demografik
Özelliklerinin Retrospektif Olarak
Değerlendirilmesi, Tek Merkez Deneyimi
Abdullah Özdemir
SS-39 Hemodiyaliz Hastalarında Bakım Hedefleri:
Nefrolog’a Olan Mesafe Bir Etken Midir?
Ahmet Murt
SS-40 Hücresel Redoks Hemostazının
Düzenleyicisi Olan Nrf2 Gen
Polimorfizmlerinin Diyabetik Nefropati ile
İlişkisi
Aygül Çeltik
SS-41 Periton Diyalizi Hastalarında Geriatrik
Beslenme Risk Endeksinin Mortalite ile
İlişkisi
Özlem Yayar



KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ



14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
09:00-09:50

SALON A

SALON B

PANEL
Diyaliz Reçetesi Veriyoruz
Oturum Başkanları: Nurhan Özdemir Acar, Zerrin Bicik Bahçebaşı

SEMPOZYUM
Gastrointestinal Sistem-Hipertansiyon İlişkisi
Oturum Başkanları : Bülent Tokgöz, Ferhan Candan

09:00-09:20 Akut Diyaliz Reçetesi Nasıl Verelim? Nelere Dikkat Edelim?
Konuşmacı: Hasan Miçozkadıoğlu
09:20-09:40 Kronik Diyaliz Yeterliliğini Nasıl Değerlendirelim, Tedavi
Reçetesi Nasıl Verelim?
Konuşmacı: Gökhan Atılgan
09:40-09:50 Tartışma

09:00-09:20 İntestinal Bariyer ve Hipertansiyon
Konuşmacı: Şebnem Karakan
09:20-09:40 Yeni Diyet Modaliteleri ve Hipertansiyon
Konuşmacı: Tekin Akpolat
09:40-09:50 Tartışma

09:50-10:00

  ARA  

10:00-10:45

UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyonda Olmesartan ile Doğru Yoldayız:
8 Soru - 7 Cevap
Konuşmacılar: Mustafa Arıcı, Tevfik Ecder, Hakan Karpuz

10:45-10:55

  ARA  

10:55-11:40

UYDU SEMPOZYUMU
Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için
Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar: Aydoğan Aydoğdu, Celalettin Usalan

11:40-11:50
11:50-12:35

  ARA  
SALON A

SEMPOZYUM
Periton Diyalizi Tedavi Planlaması
Oturum Başkanları: Fevzi Ersoy, Mahmut Yavuz

11:50-12:10 Bilimsel Veriler Işığında K ve Hipertansiyon İlişkisi
Konuşmacı: Ebru Aşıcıoğlu
12:10-12:30 Hipertansiyon Tedavisinde Yenilikler
Konuşmacı: Funda Sarı
12:30-12:35 Tartışma

11:50-12:10 PET Testi Yorumlamaları ve Tedavi Seçimi
Konuşmacı: Kübra Kaynar
12:10-12:30 Rezidü Renal Fonksiyonları Koruma Stratejiler
Konuşmacı: Tülin Akagün
12:30-12:35 Tartışma



12:35-13:30
13:30-14:20

SALON B

SEMPOZYUM
Hipertansiyon’da Çok Konuşulmayanlar
Oturum Başkanları: Galip Güz, Rumeyza Kazancıoğlu

ÖĞLE YEMEĞİ

SALON A
SEMPOZYUM
Böbrek Nakli Alıcı Alabilir mi? Verici Verebilir mi?
Oturum Başkanları: Mehmet Şükrü Sever, Aydın Türkmen


SALON B

SEMPOZYUM
Deneysel Nefroloji
Oturum Başkanları: Gülçin Kantarcı, Ayhan Doğukan

13:30-13:50 Böbrek Nakli Alıcı Değerlendirmesi
13:30-13:50 Deney Hayvanlarının Seçimi
Konuşmacı: Hüseyin Töz
Konuşmacı: Soner Duman
13:50-14:10 Böbrek Nakli Verici Adayı Değerlendirmesi, Sınırlarımız Neler? 13:50-14:10 Nefrolojide Sık Kullanılan Deneysel Model Oluşturma
Konuşmacı: Hüseyin Koçak
Konuşmacı: Belda Dursun
14:10-14:20 Tartışma
14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:30
14:30-15:15

  ARA  
UYDU SEMPOZYUMU
2 Dahiliyeci, 2 Nefrolog…?
Oturum Başkanı: Şükrü Ulusoy
Konuşmacı: Ülver Derici

15:15-15:30

  ARA  
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14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
15:30-16:15

UYDU SEMPOZYUMU
Diüretik Tedavisinde Doğrular, Yanlışlar ve Torasemid
Oturum Başkanı: Yunus Erdem
Konuşmacı: Tolga Yıldırım
SALON A

16:15-17:00

SALON B

SEMPOZYUM
Genetik Hastalıklar
Oturum Başkanları: Zeki Tonbul, Mehmet Rıza Altıparmak

SEMPOZYUM
Periton Diyalizi Komplikasyonlarının Yönetimi
Oturum Başkanları: Rezzan Ataman, Semra Bozfakıoğlu

16:15-16:35 Olgular eşliğinde fabry tanı ve tedavisi
Konuşmacı: Kültigin Türkmen
16:35-16:55 Olgular eşliğinde HUS tanı ve tedavisi
Konuşmacı: Necmi Eren
16:55-17:00 Tartışma

16:15-16:35 Peritoneal Kaçak
Konuşmacı: Zülfükar Yılmaz
16:35-16:55 Peritonit
Konuşmacı: İbrahim Doğan
16:55-17:00 Tartışma

17:00-17:10

  ARA  
SALON A

17:10-18:00

YARIŞMA
Katıl Kazan
SALON A

18:00-18:30

SALON B

ÖDÜL TÖRENİ – DİLEK VE TEMENNİLER
YARIŞMA ÖDÜLÜ VE BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ



19:00-21:00

KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ



15 MAYIS 2022, PAZAR
SALON A

09:00-10:00

SALON B

SEMPOZYUM
AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ülver Derici, Rahmi Yılmaz
Konuşmacı: Serpil Müge Değer
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:15

  ARA  
SALON A

10:15-11:00

KONFERANS
24. KONGREDEN AKILDA KALANLAR
Oturum Başkanları: Yunus Erdem, Şükrü Ulusoy
Konuşmacı: Gülsüm Özkan
10:15-11:00 Tartışma

10
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SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-001 Yoğun Bakım Ütesine Kabul Edilen Covid-19 Hastalarında Hipertansiyon ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi
Şener Çelen1, Emre Aydın2, Eren Eynel2, Mahir Kuyumcu4, Çiğdem Mermutluoğlu3, Fatma Yılmaz Aydın1, İdris Oruç2, Hasan İnce2, Yaşar Yıldırım2,
Zülfükar Yılmaz2, Ali Kemal Kadiroğlu2
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Bilim Dalı
3
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı
4
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19), yeni keşfedilen bir koronavirüsün

(SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.Özellikle ileri yaştaki kişiler ile bilinen hipertansiyon,diyabet ve obezitesi olan kişilerde daha yüksek
mortalite ve morbiditeye neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada pandemi hastanemizdeki COVID-19 hastalarında hipertansiyon ve mortalite ilişkisini
değerlendirmeyi amaçladık
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Mart 2020- Eylül 2021 tarihleri arasında COVID-19 tanısı alarak
yatarak tedavi gören 434 hastanın demografik bilgileri, ilave hastalıkları, kullandığı antihipertansif ilaçlar, vital bulguları, laboratuvar değerleri retrospektif
incelendi.Hastaların yoğun bakım gözlemi sonucunda klinik sonuçları taburcu ya da exitus olmalarına göre kaydedilerek hipertansiyonun, ACEi kullanımının
ve ilave hastalıklar gibi bulguların COVID-19 tanılı hastalarda mortaliteyle ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 434 hastanın 256’sı (%59) erkek, 178’i (%41) kadındı. Ortalama yaş 66,4 ±14,7 olarak saptandı. Hastaların ek hastalıkları değerlendirildiğinde olguların %50,9’unda HT, %24,9’unda DM, %10,9’unda Akciğer Hastalıkları, %18,9’unda Kalp hastalıkları,%11,5’unda KBH,
%9,9’unda Maligniteler mevcutken, olguların %29,5’unda ek hastalık yoktu Antihipertansif kullanımı hastaların %54,7’si tekli antihipertansif, %27,1’i ikili
antihipertansif,%15,8’i üçlü antihipertansif, %2,2’si dörtlü antihipertansif kullanığı görüldü.Çalışmamıza katılan hastalarının kan basıncı ölçümlerinin JNC
7’ye göre sınıflandırılması yapıldığında %29,5’u Normal,%19,6 Pre-hipertansif,%35,3 Evre-1 HT,%15,7 Evre-2 HT olduğu görüldü.Ek hastalık varlığıyla
mortalite ilişkisine bakıldığında komorbid hastalığı olanların %54,6’sı komorbid hastalığı olmayanların %44,5’i eksitus olduğu görüldü, istatistiksel olarak
anlamlı fark saptandı(p=0,05).Çalışmaya katılan hastalar arasında Hipertansiyon varlığının mortalite üzerine ilişkisi değerlendirildiğinde;hipertansiyonu olan
221 hastanın %56,6’sının eksitus ve %43,4’ünün taburcu olduğu görüldü.İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı(p=0,03).Hastaların
Kan basıncı ölçümlerinin JNC-7’ye göre sınflandırılması ile mortalite ilişkisi değerlendirildiğinde kan basıncı normal hastaların %47,7’si, pre-hipertansif
olan hastaların %44,7’si, Evre-1 olan hastaların %56,9’u ve Evre-2 olan hastaların %55,9’u eksitus olduğu görüldü. Gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı.Çalışmamıza katılan hipertansif hastaların kullandığı anti-hipertansifler ile mortalite ilişkisi değerlendirildiğinde; ACEi kullanan
hastaların %42,4’ü, kullanmayanların %62,6’sı eksitus olduğu görüldü, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı(p=0,02).
Sonuç: Hipertansiyon COVID-19 hastalarında en yaygın komorbiditelerden birini olup COVID-19 hastalarında, hipertansiyon eşlik ettiğinde daha yüksek
ölüm oranı görülmektedir.RAAS inhibitörlerine sahip hastalar, çalışmamızda daha yüksek bir mortalite riskine maruz kalmamıştır ve RAAS inhibitörlerinin
kullanımının daha düşük mortalite riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda RAAS inhibitörlerine devam
etmek için belirgin bir ek risk olmadığı düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hipertansiyon, RAAS, ACEi, Mortalite
SS-002 Tıp fakültesi öğrencilerinin kan basıncı ölçüm tutumlarının değerlendirmesi
Ceren Cantürk1, Ercan Türkmen2, Melda Dilek2, Hayriye Sayarlıoğlu2, Nurol Arık2
1
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2
Nefroloji Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Amaç: Hipertansiyon tanı ve tedavisinin temelini doğru ve güvenilir kan basıncı (KB) ölçümü oluşturur. Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinin KB ölçümü
yaparken uluslararası önerilere uyumlarının ne düzeyde olduğunu belirlemeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı son sınıf öğrencileri (intörn doktorları) çalışmaya
dâhil edilmiştir. Çalışmada katılımcılara KB ölçüm basamaklarını değerlendiren 21 soru yöneltilmiştir. Cevaplar KB ölçüm önerilerine uygunluk açısından
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan 315 öğrenciden %55,2’si kadındı ve çoğunluğunu (%65,7) 2021 mezunları oluşturuyordu. Ölçüm için öğrencilerin %69,2’sinin
aneroid cihazları, %19,7’sinin ise civalı cihazları tercih ettiği ve %47,6’sının cihaz seçiminde hem kalibrasyona hem de validasyona dikkat ettiği görüldü.
Çoğu (%92,1) ‘hasta oturur pozisyonda, sırtı desteklenmiş ve bacak bacak üstüne atmadan’ ölçüm yaptığını söylemişti. İlk vizitte her iki koldan ölçüm
yapanların oranı %62,9 iken ölçüm öncesi etkileyen faktörlerin tamamını sorgulayanların oranı ise yalnızca %37,8’di. Ölçüm sırasında %76,8’inin manşonu
uygun yerleştirme ve %74’ünün manşon indirme hızı uygulamalarına doğru cevap verdiği saptandı. Ancak öğrencilerden %55,2’si ölçtüğü değerleri en
yakın çift sayılara yuvarlayarak kaydettiğini belirtmişti. Tüm sorulara kılavuzlara uygun olarak yanıt verenlerin oranı genel olarak %50 üzerinde olsa da tüm
basamakları uygun cevaplayan yalnızca bir öğrencinin olduğu belirlendi.
Sonuç: Kan basıncı ölçüm tutumlarını anketle değerlendirdiğimiz çalışmamızda, öğrencilerin azımsanamayacak oranlarda ölçüm önerilere uygun yanıt
vermediklerini saptadık. Eğitimlerini henüz tamamlamış ve bu süreçte tekrarlayan defalar KB ölçüm uygulama eğitimi alan öğrencilerin sadece birinin tüm
uygulamalara doğru yanıt vermiş olması çarpıcıdır. Doğru KB ölçümünün toplum sağlığı üzerindeki önemi göz önünde bulundurulduğunda; tıp eğitimi
müfredatının doğru KB ölçümüne yönelik programlarla yeniden düzenlenmesi, eğitimin düzenli aralıklarla tekrarlanması ve belki de gerçek hayatta klinik
uygulamaların gözlemlenmesi yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kan basıncı ölçümü, tıp öğrencisi
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SS-003 Hipertansiyonu olan akromegali hastalarında sabah kan basıncı dalgalanması ve serum IGF-1 düzeyi arasındaki ilişki
Fatih Necip Arıcı, Hilmi Erdem Sümbül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
Amaç: Akromegali tanılı hastalarda yüksek olan insülin-like growth factor 1 (IGF-1) düzeyi hastalık için spesifik olan yapısal ve fonksiyonel değişikliklere
neden olur. Bu değişiklikler hastalık tedavi edilmezse mortaliteye neden olur ve mortalitenin de en sık sebebi kardiyovasküler hastalıklardır. 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu (ABPM) ile ölçülen sirkadyan kan basıncı (KB) ritmi; KB’nin uykuda düşmesi, uyanıkken ani yükselmesi ile değişebilmektedir. KB’ daki bu değişikliklerle ilişkili olarak akut kardiyovasküler olayların başlamasının, uyandıktan kısa bir süre sonra zirveye ulaştığı gösterilmiştir.
Bu çalışmada, Akromegali tanılı hastalarda KB’daki değişikliklerin IGF-1 düzeyi ile ilişkisi araştırılacaktır.
Gereç-Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25.05.2020-25.11.2021 tarihleri arasında, hastaneye başvurup
akromegali tanısı almış ve anamnez, fizik muayene, daha önceden yapılmış tetkiklerinde çalışmaya dahil olmalarında engel bir durum teşkil etmeyen hastalar ile hipertansiyonu olan hasta grubu alınacaktır. Hipertansiyonu olan akromegalisi olmayan 30 hasta, hipertansiyonu olan ve akromegali tanısı olan 30
hasta alınmıştır. Bu hastalarda serum biyokimya parametreleri, serum IGF-1 düzeyi ve ambulatuvar holter kan basıncı takipleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamıza daha önceden yapılmış tetkiklerinde çalışmaya dahil olmalarında engel bir durum teşkil etmeyen 30 hipertansiyonu olan akromegali hastası ve 30 hipertansiyonu olan akromegalisi olmayan hasta çalışmaya alındı. Hastaların 30’u erkek 30’u kadın olarak alındı. Gruplar arası
IGF-1(p=<0.001) ve GH(p=0.004) açısından istatiksel anlamlı fark görülmüştür. Diğer laboratuvar parametreleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı.
Hastaların ofis sistolik/diyastolik KB ölçümleri, ambulatuvar kan basıncı takiplerinde gündüz/gece, sistolik/diyastolik KB ölçümleri ve tüm sistolik/diyastolik KB ölçümleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Hastalar arası sabah kan basıncı dalgalanması ölçümlerinde anlamlı farklılık saptanmıştır(p=<0.001).
SKBD 25 mmhg altı ve üstündeki akromegali hasta grupları arasında IGF-1 düzeyi(p=0.025) ve Platelet(p=0.004) açısından istatiksel açıdan anlamlı fark
saptanmıştır.
13
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Sonuç: Serum IGF-1 düzeyi yüksek seyreden akromegali hastalarında ambulatuvar kan basıncı ölçümü erken dönemde planlanması ile bu hastalarda kardiyovasküler hastalık riskleri öngörülebilir.
Anahtar Kelimeler: akromegali, Hipertansiyon, IGF-1, sabah kan basıncı dalgalanması
Akromegali hastalarında SKBD 25mmhg’nin üstünde ve altında olacak şekilde
hasta gruplarının demografik, klinik ve labaratuvar bulguları

Akromegali hastalarının SKBD 25mmhg’nin üstünde ve altında olacak şekilde hasta
gruplarının ambulatuvar holter KB ölçümleri

Çalışma gruplarının demokrafik, klinik ve labaratuvar bulguları

Hasta grupları açısından ofis ve ambulatuvar kan basınçları ölçümleri

Roc curve grafiği

SÖZLÜ BİLDİRİLER

ROC tablosu

Sabah kan basıncı dalgalanması ile ilişkili parametreler

SKBD ile IGF-1 düzeyi arasındaki scatter plot diyaframı
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SS-004

Ambulatuar Kan basıncı Ölçümünde Gözden Kaçan Extrem Bir Durum mu Var?

Onur Tunca
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD, Afyonkarahisar, Türkiye
Amaç: Bu çalışmamızda ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu(AKBM)uygulanmış olan hastalarımızda gece KB’leri %20’den fazla düşüş gösteren extreme dippers hastalar ile dippers ve non-dippers hastalarda sol ventrikül hipertrofisi(LVH) görülme sıklığını karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Hastanemizde eylül 2019 ile eylül 2021 tarihleri arasında AKBM uygulanan hastalar retrospektif olarak tarandı. Hipertansiyon tanısı bulunan,
ekokardiyografi yapılan ve herhangi bir sebeple AKBM amacıyla tansiyon holter takılan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar gece sistolik KB ortalamalarındaki değişime göre 3 gruba ayrıldı; Dippers (gece sistolik KB %10-19 arasında düşenler), Non-Dippers (gece sistolik KB <%10 düşüş gösterenler)
ve Extreme dippers (gece sistolik KB >=%20 düşenler). Gruplar demografik özellikler, laboratuar parametreler ve LVH görülme sıklığı açısından birbiri ile
karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler SPSS 26.0 paket programı ile yapıldı.
Bulgular: Çalışma %49.4’ü (n= 194) kadın ve %50.6’sı (n= 199) erkek toplam 393 hasta ile yapıldı. Hastaların medyan yaşı 56 (IQR 25-75= 43-66 yıl) olarak
bulundu. Hastaların %49.4’ü (n=194) non-dipping grubunda yer alırken %32.1’i (n= 126) dipping ve %18.6’sı (n= 73) ise extreme dipping grubundaydı.
Tablo 1 grupların karakteristik özellikler açısından karşılaştırılmasını göstermektedir. Gruplar gündüz ortalama sistolik ve gündüz ortalama diyasyolik KB,
üre, kreatinin, boy, kilo, ALT, sodyum ve potasyum değerleri açısından birbirine benzer bulundu (p>0.05). Grupların gece ortalama sistolik ve gece ortalama
diyastolik KB’leri birbirinden istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklıydı (Tablo 2). LVH, dipping grubunda %32.5 (n= 41) oranında görülürken non-dipping
grubunda %54.6 (n= 106) ve extreme dipping grubunda ise %53.4 (n= 39) oranında tespit edildi. Gruplar arasında LVH görülme sıklığı istatistiksel açıdan
anlamlı şekilde farklı bulundu (p<0.001) (Şekil 1).Yapılan post-hoc analizde bu farkın non-dipping ve extreme dipping grubunun dipping grubuna göre daha
yüksek oranda LVH’ye sahip olmasından kaynaklandığı tespit edildi (Tablo 3).
Sonuç: Non-dippers hastaların kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylar açısından dippers hastalara göre daha yüksek risk altında olduğu bilinmektedir.
Literatürdeki çalışmalarda extreme dippers hastalardaki hipertansiyon ile ilişkili organ hasarı bulguları çelişkilidir. Bazı çalışmalarda extreme dippers hastalarda serebrovasküler olay riskinin artmış olabileceği bulunurken diğer bazı çalışmalarda ise kardiyovasküler hastalıkların dippers ve non-dippers hastalara
benzer oranda görüldüğü tespit edilmiştir. Çalışmamızda LVH extreme dippers hastalarda non-dippers hastalar ile benzer oranda saptanırken bu iki hasta
grubunda dippers hastalara göre daha yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu, hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi
Şekil 1. Grupların LVH sıklığı açısından karşılaştırılması

Tablo 1. Hasta gruplarının karakteristik özellikleri
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Özellik

Dippers
n=126

Extreme dippers
n=73

Non-dippers
n=194

p

Cinsiyet (%-n)
Kadın
Erkek

44.4-56
55.6-70

45.2-33
54.8-40

54.1-105
45.9-89

0.175

Yaş (medyan-IQR)

55 (43.75-66)

53 (41.5-65.5)

56 (43.5-66)

0.723

DM (%-n)

17.5-22

23.3-17

22.7-44

0.472

KAH (%-n)

13.5-17

13.7-10

13.4-26

0.998

KBH (%-n)

4-5

1.4-1

3.1-6

0.590

HL (%-n)

8.7-11

5.5-4

14.4-28

0.104

Tablo 2. Grupların tansiyon ölçümleri ve laboratuvar değerleri
Extreme dippers
n=73

Non-dippers
n=194

p

GüOrtSis (mmHg)

142.9±10.1

139.7±3.7

141.6±9.4

0.274

GüOrtDiy (mmHg)

80.7±11.2

77.53±6.7

86.37±10.9

0.710

GeOrtSis (mmHg)

123.1±10.1

103.4±9.3

135.91±13.1

<0.001

GeOrtDiy (mmHg)

75.8±9.7

71.2±8.1

83.1±11.5

<0.001

Üre (mg/dl)

34.3±6.6

33.8±8.4

36.7±7.6

0.267

Kreatinin (mg/dl)

0.9±0.7

0.86±0.4

0.91±0.6

0.373

Boy (cm)

166.5±7.6

164.4±8.3

166.7±7.5

0.184

Kilo (kg)

76.4±9.6

75.9±11.4

76.2±12.4

0.679

ALT (IU/l)

21.7±12.3

23.9±9.5

23.6±12.3

0.479

Sodyum (mEq/l)

140.4±2.7

139.4±2.9

140±3.1

0.747

4.48±0.4

4.51±0.4

4.48±0.6

0.928

Potasyum (mEq/l)
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Dippers
n=126

Tablo 3. Grupların LVH sıklığı açısından ikili karşılaştırmaları
Grup

p

Dipper-Nondipper

<0.001

Dipper-Extreme dipper

0.004

Non-dipper-Extreme dipper

0.891

SS-005 Hipertansif COVID-19 hastalarında C-reaktif protein / albumin oranının prognostik önemi
Hülya Dip
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
Amaç: Bu çalışmanın amacı; hastanede yatan, hipertansiyon risk faktörüne sahip, yeni koronavirus hastalığı (COVID-19) tanısı bulunan hastalarda C-reaktif
protein / albumin oranının (CAO) hastalığın klinik sonlanımları ile olan ilişkisini araştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Çalışmamız retrospektif bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Ocak 2020 ve Ocak 2021 yılları arasında hastanemizde yatarak tedavi görmüş,
COVID-19 polimeraz zincir reaksiyonu testi pozitif saptanmış, antihipertansif ilaç kullanan ya da yeni hipertansiyon tanısı almış hastalar çalışmaya dahil
edilmiştir. Ölen ve sağ kalan hasta grupları birbirleriyle karşılaştırılmış, CAO’nun mortalite üzerine olan etkisi lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.
Bulgular: Yüz elli üç ölen ve 165 sağ kalan olmak üzere toplamda 318 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir. Tüm nedenlere bağlı ölüm CAO yüksek olan
grupta CAO düşük olan gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti (%22.4’ karşı %7.1, p<0.001). Kaplan-Meier sağkalım analizi düşük CAO grubunda daha iyi
sağkalım oranları olduğunu gösterdi (log-rank p=0.004). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde de CAO tüm nedenlere bağlı ölüm açısından bağımsız
risk faktörü olarak bulundu (OR: 1.412, %95 CI: 1.189 – 1.896, p=0.002) (Tablo 1). ROC eğrisi analizi, 0.71 duyarlılık ve 0.88 özgüllük ile 43.2 üzerindeki
CAO değerlerinin tüm nedenlere bağlı ölüm açısından optimal sınır değer olduğunu ortaya koydu.
Sonuç: Çalışmamız, hipertansif COVID-19 hastalarında tüm nedenlere bağlı ölümü öngörebilmek için CAO’nun güçlü, kolay uygulanabilir ve bağımsız bir
prognostik değer olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Albumin, COVID-19, C-reaktif protein, hipertansiyon, prognoz
Tüm nedenlere bağlı ölümün prediktörleri için tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi
Tek değişkenli analiz
Cinsiyet

Çok değişkenli analiz

Odd’s oranı

%95 CI

p değeri

1.112

0.899 - 1.342

0.124

Odd’s oranı

%95 CI

p değeri

Yaş

2.896

1.881 - 4.210

<0.001

1.781

1.495 - 2.312

0.001

Kronik böbrek hastalığı

2.101

1.457 - 2.981

0.001

1.569

1.272 - 2.102

0.003

1.112

1.089 - 1.467

0.020

Koroner arter hastalığı

1.201

0.891 - 1.506

0.198

Kalp yetersizliği

1.986

1.689 - 2.567

0.002

Diyabetes mellitus

1.105

0.956 - 1.456

0.101

D-dimer

1.015

1.009 - 1.342

0.040

1.001

0.898 - 1.243

0.167

C-reaktif protein / albumin oranı

2.046

1.916 - 2.689

0.001

1.412

1.189 - 1.896

0.002

SS-006 Dipper Hipertansif Obezlerde Egzersizin Kan basıncı Değişkenliği Üzerine Etkisi
Mahmut Esat Elbistan1, Furkan Dağlı1, Hakan Bilgen1, Yasin Öztürk2, Hakan Özer2, Fethi Yönet2, İsmail Baloğlu2, Kültigin Türkmen2, Nedim Yılmaz
Selçuk2, Halil Zeki Tonbul2
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Çalışmamızda kontrol altında hipertansiyonu olan obezlerde gün içerisinde ve egzersiz esnasında kan basıncı değişkenliğini ve etkisini incelemeyi
amaçladık.
Gereç-Yöntem: Kardiyoloji polikliniğine başvuran 30 obez, 30 nonobez hastanın demografik verileri, VKİ ölçümü, labaratuvar parametreleri, efor testi ve 24
saatlik ambulatuvar kan basıncı ve nabız değerleri kaydedildi. Efor testi boyunca Bruce protokolü uygulanarak her kademedeki kan basıncı ve nabız değerleri sistol-1, diyastol-1, nabız-1 vb şeklinde ve bu değerlerin istirahat ile farkı Δsistol-1, Δnabız-1, Δdiyastol-1 vb şeklinde belirtildi. Hastaların gündüz kan
basıncı ortalamaları ile gece kan basıncı ortalamaları arasında gündüz kan basıncı ortalamasının %10’ undan daha az fark varsa hasta “non-dipper” olarak
kabul edildi. 24 saatlik kan basıncı ölçümlerinin standart sapması kullanılarak kan basıncı değişkenliği (SD24) yönünden karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda 42 nondipper hastanın 20’si obez, 18 dipper hasatnın 10’u obez idi. Dipper ve nondipper gruplar arasında SD24 kan basıncı değiş17
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kenliği dipper grupta daha fazla olup (p= 0,017) istatistiki olarak anlamlı idi. Bunun dışında cinsiyet, biyokimyasal parametreler, istirahat kan basıncı ve nabız ölçümleri, egzersiz kan basınçları, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ve nabız ölçümleri ise gruplar arasında benzerdi. Sadece nondipper olgular kendi
içinde obez ve nonobez iki gruba ayrıldığında obez grupta daha yüksek olmak üzere yaş ve efor testinin 3.kademe nabız sayısı ile gruplar arasında anlamlı
fark mevcuttu (p=0,039). Sadece dipper hastalar obez ve nonobez ayrıldığında efor testinin 2.kademe, 3.kademe sistolik kan basıncı (p=0,021-p=0,027)
ayrıca Δsistol-1ve 2 (p=0,027-p=0,006) ve Δnabız-1ve 2(p=0,034-p=0,021) değerleri) obezlerde daha yüksek olarak anlamlı bulundu (Tablo 1).
Sonuç: Kontrol altında kan basıncı olan özellikle de dipper hipertansif bireylerde obeziteye sahip olmak egzersiz esnasında daha fazla sistolik kan basıncı
ve nabız artışına sebep olmaktadır. Artmış egzersiz sistolik kan basıncının kardiyovasküler mortaliteyi artırıcı etkileri göz önünde bulundurulursa kan basıncının medikal tedavi ile kontrolü ve kilo kaybının sağlanması obez hastaları egzersiz esnasında oluşan daha yüksek kan basınçlarından korumak adına
önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Artmış Egzersiz Kan Basınçları, Kan Basıncı Değişkenliği, Kardiyovasküler Mortalite, Obezite
Tablo 1.Dipper obez ve nonobez grupların karşılaştırlıması
Obez(n=30)

Nonobez (n=30)

Total(n=60)

p değeri

Yaş

49,5±8,1

45,8±7,2

47,8 ±7,7

0,315

VKİ

33,4±1,5

27±1,8

30,6±3,6

0,000

İstirahat sistol

133,3±8,5

130,1±6,7

131,8±7,7

0,315

İstirahat diyastol

79,9±10

84,7±12,5

82±11,1

0,408

İstirahat nabız

81±11

91,3±11,5

85,6±12,2

0,146

24 saatlik sistol

120,7±8,6

119,3±6,4

120,1±7,5

0,633

24 saatlik diyastol

72,8±6,8

72,1±7,3

72,5±6,8

0,897

24 saatlik nabız

70,7±11,5

76,8±9,4

73,4±10,8

0,274

Sistol-1

166±14,6

146,5±22,6

157,3±20,5

0,055

Diyastol-1

91,6±12

93±10,5

92,2±11,1

0,965

Nabız-1

111,2±11,1

111,1±6,7

111,1±9,2

0,965

Δsistol-1

32,7±13,8

16,3±17,6

25,4±17,2

0,027

Δnabız-1

30,2±11,7

19,7±6,6

25,5±10,9

0,034

Sistol-2

177,9±15,2

153±23,8

166,8±22,7

0,021

Diyastol-2

97,2±10,8

92,8±11,6

95,2±11

0,408

Nabız-2

127,9±12,2

125,7±9,6

126,9±10,9

0,573

Δsistol-2

44,6±13,7

22,8±19,4

34,9±19,4

0,006

Δdiyastol-2

17,3±11,6

8,1±14,7

13,2±13,5

0,237

Δnabız-2

46,9±10,9

34,3±8,7

41,3±11,6

0,021

Sistol-3

187,6±17,9

159,3±31,3

175±28

0,027

Diyastol-3

103,1±13,3

96,3±13,4

100,1±13,4

0,237

Nabız-3

142,6±10,4

141,1±17,7

141,9±13,7

0,897

Δsistol-3

53,5±14,2

29,2±27

42,7±23,7

0,055

Δdiyastol-3

23,3±11,5

11,6±13,2

18,1±13,3

0,101

Δnabız-3

61,9±6,2

49,7±14,8

56,5±12,2

0,68

SD₂₄

14,3±0,9

14,2±3,9

14,3±2,6

0,897

SS-007 Hemodiyaliz Hastalarında Kaşıntı ile İlişkili Faktörler ve Kaşıntının Yaşam Kalitesine Etkisi
Emre Yüksel1, Ahmet Uğur Yalçın2
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Üremik pruritus hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan, zaman zaman göz ardı edilen, can sıkıcı bir problemdir. Diyaliz tekniği ve tedavideki gelişmelerle prevalansı azalsa da üremik pruritus halen hastaların yaşam kalitesini etkileyen, artmış mortalite ve morbidite ile ilişki bir sorundur. Çalışmamızda
üremik pruritusla ilişkili faktörleri saptamayı ve kaşıntının yaşam kalitesine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda Eskişehir’de dör farklı hemodiyaliz merkezinde 3 aydan uzun süredir hemodiyaliz tedavisi alan hastalar onamları alınarak yatağı başında değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, rutin laboratuvar değerleri, interdiyalitik kilo artışı, rezidü idrar miktarı, cilt kurluğu bulguları,
5-D kaşıntı ölçeği skorları, LANSS nöropatik ağrı skorları derlendi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 298 hastanın yaş ortalaması 64,6±13,2 idi. Hastaların %52’si erkekti. Çalışma grubunda kaşıntı prevalansı %45 olarak saptandı. Rezidü idrar çıkışı <200ml/gün olan grupta, >500ml/gün olan gruba göre 5-D skorları daha yüksek bulundu (p=0,034). Cilt kuruluğu bulguları olan
hasta grubunda yine 5-D skorları daha yüksek saptandı (p<0,001). LANSS ölçeği ile nöropatik ağrı saptanan hasta grubunun 5-D skorları daha yüksekti
(p<0,001). 5-D skorları ile interdiyalitik kilo artışı (r=0,124, p=0,033), ALT düzeyleri (r=0,135, p=0,02), total demir bağlama kapasitesi düzeyleri (r=0,13,
p=0,025) arasında pozitif yönlü, 5-D skorları ve Kt/V değerleri (r=-0,228, p<0,001) arasında ise negatif yönlü korelasyon saptandı. Kaşıntı şikayeti olan, cilt
kurluğu bulguları olan, nöropatik ağrısı olan hastalarda 5-D yaşam kalitesi skorları istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek saptandı. 5-D skorları ile
yaş, hemodiyaliz yaşı, kreatinin, BUN, Ca, P, CaxP ve diğer rutin laboratuvar değerleri arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda kaşıntı ile rezidü idrar miktarı, cilt kuruluğu, nöropatik ağrı, interdiyalitik kilo artışı, Kt/V değerleri, ALT ve total demir bağlama kapasitesi değerleri arasında ilişki saptanmıştır. Kaşıntısı olan hastalarda hayat kalitesinin olumsuz etkilendiği görülmüştür. Nöropatik ağrı ile kaşıntı arasındaki
güçlü ilişki özellikle dikkat çekici olup bu alanda önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların üremik pruritus tedavisi ve yönetimi için olumlu sonuçları
olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, kaşıntı, üremik pruritus
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SS-008 COVID-19 aşıları sonrası farklı kronik böbrek hastalığı gruplarında COVID-19 şiddeti ve sıklığı; tek merkez deneyimi
Saliha Yıldırım1, Nail Zelyurt2, Sertan Akgün2, Zeynep Ural1, Özant Helvacı1, Yasemin Erten1, Galip Güz1, Ülver Derici1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç: SARS-CoV-2 ortaya çıktığı 2020 yılından beri ciddi bir toplum sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik böbrek hastalığı nedeniyle diyaliz
tedavisi almakta olan hastalar ve böbrek nakilli hastalar Sars-CoV-2 enfeksiyonu açısından daha yüksek risk altında bulunmaktadır. Toplumumzda aşılama
öncelikle inaktif aşılarla başlamış, fakat sonrasında aktif mRNA aşılamaları da uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda düzenli takip edilmekte olan böbrek nakli, periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarında en az 2 doz Sinovac (inaktif COVID-19) ve
1 doz Biontech (COVID-19 mRNA) veya 2 doz Biontech (COVID-19 mRNA) sonrası COVID-19 geçirme sıklığı ve COVID-19 şiddetini saptamaktır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenli takip edilmekte olan renal deplasman tedavi hastaları dahil edildi. Hastaların SarsCov-2 ‘ye yönelik aşıları ve tarijleriyle beraber COVID-19 geçirme tarihleri ve COVID-19 şiddetleri kayıt altın alındı. En az 2 doz Sinovac (inaktif COVID-19)
ve 1 doz Biontech (COVID-19 mRNA) veya 2 doz Biontech (COVID-19 mRNA) sonrası COVID-19 geçirme sıklığı ve COVID-19 şiddetini olmayan grupla
karşılaştırılarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 2020-2022 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda takip edilen 103 hemodiyaliz (ortalama yaş: 56,82 ±
17,47, %38,8 kadın), 65 periton diyalizi (ortalama yaş: 53,23 ± 15,71, %46,2 kadın) ve 230 böbrek nakilli hasta ( ortalama yaş: 44,43 ± 12,63, %35,7 kadın)
olmak üzere toplam 398 hasta dahil edildi. En az 2 doz Sinovac(inaktif COVID-19) ve 1 doz Biontech(COVID-19 mRNA) veya 2 doz Biontech(COVID-19
mRNA) sonrası renal transplantasyon grubunda 15 hastada (4 hastada hastaneye yatarak tedavi, 7’si pnömoni), periton diyalizi grubunda 3 hastada (hepsi
ayaktan takip), böbrek nakli grubunda 16 hastada (4’ü hastanede yatarak tedavi, 5’i pnömoni) COVID-19 enfeksiyonu izlendi. Belirtilen aşıları yapıldıktan
sonra COVID-19 geçiren hastalarda hiçbir hasta grubunda exitus izlenmedi. Belirtilen aşılar yapılmadan COVID-19 enfeksiyonu geçiren grupla (41 hemodiyaliz hastası, 18 periton diyalizi hastası, 49 böbrek nakli hastası) karşılaştırıldıklarında her üç gruptada hastaneye yatış sıklığı, pnömoni sıklığı ve exitus
durumu açısından istatistiksel anlamlı fark mevcuttu.
Sonuç: Çalışma popülasyonumuzda en az 2 doz Sinovac (inaktif COVID-19) ve 1 doz Biontech (COVID-19 mRNA) veya 2 doz Biontech (COVID-19 mRNA)
sonrası COVID-19 sıklığı ve COVID-19 şiddeti belirtilen aşıları olmayan grupla karşılaştırıldığında aşıların hastalık koruyucu olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, kronik böbrek hastalığı, aşı
SS-009 Periton Diyaliz Hastalarında Geriatrik Nutrisyon Risk İndeksi(GNRI) ve Mortalite Arasındaki İlişki
Filiz Yıldırım1, Özcan Uzun1, Güler Nasuhbeyoğlu1, Aslıhan Narlıoğlu2, Caner Çavdar1, Serpil Müge Değer1
1
Dokuz Eylül Üniverstesi Tıp Fakültesi Dahiliye Nefroloji Bilim Dalı,İzmir
2
Dokuz Eylül Ünivertesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, İzmir
Amaç: Protein enerji kaybı katabolizma ve ölümle yakından ilişkili olduğundan, periton diyalizi (PD) hastalarında beslenme durumunun sürekli izlenmesi
büyük önem taşımaktadır.Geriatrik Nutrisyon Risk İndeksi (GNRI) bu hastaları taramak için kolay bir belirteç olabilir.
Gereç-Yöntem: Nisan 1992 - Ağustos 2019 tarihleri arasında Periton Diyaliz tedavisi alan hastalarda GNRI değişkenliği ile genel mortalite arasındaki ilişkiyi
geriye dönük olarak analiz ettik. İlişkilendirme Cox regresyon analizi ile yapıldı.
Bulgular: Analize toplam 220 PD hastası dahil edildi. Takip sırasında, GNRI değerleri, 106.3 (IQR, 95.0,113.4) olan medyan başlangıç GNRI’inden 98,4’e
(IQR, 91.9,108.9) (p<0.001) istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterdi. Takip süresince GNRI değişkenliğini hesapladık. Medyan GNRI değişkenliği 4.7
idi (IQR, 2.5, 10.3). Çok değişkenli cox modeli, hem temel GNRI düzeylerinin [düzeltilmiş olasılık oranı (OR): 0.96, %95 güven aralığı (CI): 0.93, 0.99, P =
0.04] hem de takip süresi boyunca bakılan GNRI değişkenliği [düzeltilmiş olasılık oranı (OR): 1,23, %95 güven aralığı (GA): 1,01, 1,44, P=0,03] bağımsız
olarak mortalite ile ilişkiliydi.
Sonuç: GNRI değişkenliği, PD hastalarında mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. Çalışma sonuçlarımız, değişkenlik indeksi mortalitenin tahmin doğruluğunu artırabileceğinden, GNRI değerlerindeki değişikliklerin düzenli aralıklarla izlenmesini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Geriatrik nutrisyon risk indeksi, periton diyalizi, mortalite, protein enerji kaybı
Tablo 1: Tüm hastalar arasında genel mortalite ile ilişkili faktörler (tek değişkenli ve çok değişkenli cox regresyon analizleri)
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Tek Değişkenli

Tek Değişkenli

Çok Değişkenli *

Çok Değişkenli *

Beta (95 %CI)

P değeri

Beta (95 %CI)

P değeri

Cinsiyet (n, %, erkek)

0,82 (0.45, 1.49)

0.52

-

-

Yaş (yıl, mean±sd)

1.06 (1.03, 1.09)

<0,001

-

-

Diabetes Mellitus (n, %)

1.84 (1.00, 3.39)

0.04

-

-

Kardiyovasküler hastalık (n, %)

4.25 (2.04, 8.8)

<0.001

-

-

Hipertansiyon (n, %)

1.45 (0.73, 2.8)

0,27

0.77(0.38, 1.56)

0.47

Periton Diyalizi Modalitesi (CAPD- APD)

0.59 (0.32, 1.08)

0.09

0.69 (0.37, 1.27)

0.23

Haftalık periton,
Kt/Vurea
Kalan Böbrek Fonksiyonu (ml/min/1.73m2)

0.44 (0.24, 0.80)
0.97 (0.82, 1.13)

0.007
0.09

0.50 (0.26, 0.96)
0.97(0.94, 1.005)

0.04
0.09

Tekrarlayan peritonit

0.81 (0.637, 0.97)

0.02

0.80 (0.66, 0.98)

0.04

Nutrition parametreleri
BMI (kg/m2)
BMI katagori
Sağlıklı
Fazla Kilolu
Obez
GNRI

0.99 (0.92, 1.37)
0.73 (0.21, 1.96)
0.78(0.27, 2.27)
0.54(0.10, 2.9)
0.98 (0.93, 0.99)

0.84
0.53
0.65
0.47
0.04

0.97(0.89,1.05)
0.91 (0.31, 2.61)
0.87 (0.26, 2.81)
0.40(0.06,24.1)
0.96 (0.93, 0.99)

0.48
0.88
0.81
0.32
0.04

Tek Değişkenli

Çok Değişkenli *

Çok Değişkenli *

1.01 (0.99, 1.01)
1.02 (0.91, 1.09)
0.99 (0.93, 1.05)
0.88 (0.62, 1.24)
0.47 (0.31, 0.73)
0.71 (0.55, 0.92)
0.84 (0.68, 1.04)
0.96 (0.82, 1.13)
1.00(1.00, 1.001)
1.00 (0.99, 1.00)

0.83
0.96
0.77
0.88
<0.001
0.01
0.12
0.70
0.52
0.64

1.001(0.99, 1.00)
1.04 (0.94, 1.15)
1.02 (0.95, 1.09)
0.95 (0.69, 1.31)
0.84 (0.52, 1.351)
0.58 (0.44, 0.76)
0.88 (0.71, 1.09)
0.92 (0.78, 1.08)
1.00 (1.00, 1.001)
1.00 (0.99, 1.00)

0.87
0.37
0.49
0.78
0.47
<0.001
0.26
0.33
0.86
0.79

Takip Boyunca Nutrisyonel Markır Değişkenliği
Albumin değişkenliği

1.84 (1.01, 3.35)

0.04

1.08 (0.58, 2.04)

0.79

GNRI değişkenliği
BMI değişkenliği

1.4 (01.01, 1.59)
1.03 (0.85, 1.39)

0.001
0.49

1.23 (1.01, 1.44)
1.12 (0.87, 1.44)

0.03
0.35
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Tek Değişkenli
Bazal Laboratuar Parametreleri
BUN (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
Sodyum (mmol/L)
Potasyum(mmol/L)
Albumin (g/dL)
Kalsium (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
Hemoglobin(g/dL)
Ferritin (ng/mL)
Parathyroid hormon (pg/mL)

SS-010 Canlı Vericiden İlk Defa Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda İndüksiyon Tedavisi Gerçekten Gerekli Mi? Tek Merkez Deneyimi
Özge Sönmez1, Şeyda Gül Özcan1, Cebrail Karaca2, Mevlüt Tamer Dinçer2, Zeynep Atlı3, Sinan Trabulus2, Nurhan Seyahi2
1
İç hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2
Nefroloji Bilim Dalı, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi,-Cerrahpaşa
3
Muhasebe ve Vergi bölümü,Sinop Üniversitesi
Amaç: Böbrek naklinde indüksiyon tedavisi akut rejeksiyon sıklığını, gecikmiş graft fonksiyonu, graft kaybını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak
yoğun immunsupresif tedavi enfeksiyon ve malignite gibi istenmeyen yan etkilere sebep olabilir. Düşük riskli böbrek nakil alıcılarında Basiliximab ilk sıra
indüksiyon tedavi ajanı olarak önerilmektedir. Bu çalışmada, indüksiyon tedavisi almayan ve indüksiyon tedavisi olarak Basiliximab alan hastaların ilk bir
yıldaki etkinlik ve güvenlik profilini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: İndüksiyon tedavisinde Basiliximab kullanılan ve indüksiyon tedavisi almamış, canlı vericiden ilk defa böbrek nakli yapılan ve idame immunsupresif
tedavi olarak tacrolimus/mikofenolat / streoid(TAC/MMF/steroid) kullanan böbrek nakil alıcılarını geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet,
diyaliz tipi ve süresi, mismatch sayısı ve panel reaktif antikor seviyesi (Pra) değerlendirildi. Takip parametreleri olarak hastaların bir sene içindeki graft
kaybı, gecikmiş graft fonksiyonu, hastaneden tabuculuk sırasındaki ve bir yılsonundaki kreatinin düzeyi, rejeksiyon varlığı, herhangi bir sebeple hastane
yatışı, CMV ve bakteriyal enfeksiyon durumunu incelendi.
Bulgular: Toplamda 101 hasta (%61 erkek, yaş ortalaması: 30,6) çalışmaya dahil edildi. 52 hastada Basiliximab kullanılmışken 49 hasta indüksiyon tedavisi
almamıştı. Nakil öncesi değerler tablo 1dedir. Basiliximab alan hastalar daha yaşlı olmasında rağmen cinsiyet dağılımı benzerdi. İndüksiyon almayan grupta, hemodiyaliz süresi belirgin daha uzundu. Takip parametrelerini (tablo 2) değerlendirdiğimizde Basiliximab alan hastaların 2-6. ayda artmış bakteriyel enfeksiyon sıklığı ve birinci senede herhangi bir sebeple hastane yatışı sıklığının indüksiyon almayan gruba göre daha fazla olduğu görülmekteydi. Her iki grup
arasında akut rejeksiyon sıklığı, gecikmiş graft fonksiyonu ve ilk bir yıldaki graft kaybı açısından fark bulunmamaktaydı. İndüksiyon almayan grupta hastaneden çıkış sırasındaki kreatinin değeri daha yüksek olmakla birlikte 6. ay ve 1. Sene sonundaki kreatinin değerleri arasında anlamlı fark bulunmamaktaydı.
Sonuç: Basiliximab kullanılan hastalarda akut rejeksiyon sıklığından azalma bildirilmişse de, bu çalışmaların çoğunda siklosporin temelli idame immunsupresif tedavi kullanılmaktaydı. Ancak, canlıdan nakilli, idame tedavide Tac/mmf/steroid kullanılan hastalarda, indüksiyonda basiliximab alan ve indüksiyon
tedavisi almamış hastalar arasında benzer sonuçlar olduğunu ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada canlı vericiden ilk nakilli hastalarda,
Basiliximab alan ve indükisyon tedavisi almayanlar arasında benzer etkinlik profili olduğunu hatta basiliximab alan hastalarda artmış enfeksiyon ve hospitalizasyon sıklığı olduğunu gözlemledik. Bu nedenle indüksiyon tedavisinde seçici olunması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, basiliximab, indüksiyon almayanlar
Tablo 2:Takip parametreleri
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Tablo 1: Nakil öncesi değerler
Basiliximab
n=52

İndüksiyon Almayanlar
n=49

p

Yaş

34

27

0.041

Cinsiyet, (%)
Erkek

%63.5

% 63.3

1.000

HD süre (ay)

2.0 (0.0 – 48.0)

18.0 (0.0 – 132.0)

<0.001

PD süre (ay)

0.0 (0.0 – 36.0)

0.0 (0.0 – 84.0)

0.384

Nakil Sırasında Yatış Süresi (gün)

16.0 (7.0 – 90.0)

27.0 (10.0 – 115.0)

<0.001

HLA Mismatch

3.0 (0.0 – 6.0)

3.0 (0.0 – 4.0)

0.001

PRA Class I, n(%)
Negatif
Pozitif

51.0 (98.1)
1.0 (1.9)

8.0 (88.9)
1.0 (11.1)

0.275

PRA Class II, n(%)
Negatif
Pozitif

52.0 (100.0)
0.0 (0.0)

6.0 (66.7)
3.0 (33.3)

0.002

SS-011 Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Riskinin Karşılaştırılması
Sibel Ada1, Özlem Yayar2
1
Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
2
Antalya Sağlık Yaşam Hastanesi
Amaç: İdame diyalizi ile tedavi edilen hastalarda gözlenen en yaygın psikiyatrik bozukluklar tek kutuplu majör depresyon (majör depresif bozukluk) ve diğer
depresif sendromlardır.
Depresyon, muhtemelen diyaliz yeterliliğinden bağımsız olarak, son dönem böbrek hastalığı tedavisine bağlılığın azalması, hastaneye yatışın artışı ve
mortalite ile ilişkilidir. İdame diyalizi ile tedavi edilen hastalarda, çok sayıda çalışma, unipolar majör depresyon (majör depresif bozukluk) ve diğer depresif sendromların nokta prevalansının yaklaşık %25 olduğunu göstermektedir.
Gereç-Yöntem: Periton diyalizi(PD) ve Hemodiyalize(HD) en az altı ay devam eden, 18 yaş üstü hastalar alındı. Yaş, cinsiyet, diyabet, koroner arter hastalığı, diyalize girme süresi, medeni hal, meslek ve sosyoekonomik düzey, sosyal destek alıp almamasına göre gruplar karşılaştırıldı. Hastane Anksiyete
Depresyon Skalası(HADS) kullanıldı.Ondört sorudan oluşan ki bunun 7 (yedi) sorusu anksiyete değerlendirmesi içeriyordu ve her bir soru 0-3 puan ile
değerlendirildi. Sekiz puan üstü depresyon ve anksiyete yüksek olarak kabul edildi.
Bulgular: Hemodiyalize giren 89(43 kadın, 46 erkek), Periton diyalizine giren 103 (51 kadın, 52 erkek) hasta çalışmaya alındı. HD hastalarının yaş orta22

tablo 1
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laması 50.00±16, PD grubu ise 49±6 yıl idi. Yaş, cinsiyet, diyabet, koroner arter hastalığı, diyalize girme süresi, medeni hal, meslek ve sosyoekonomik
düzey açısından gruplar arasında fark yoktu. Diyalizde kalma süresi PD hastalarında 4,7±3,5 yıl, HD hastalarında 5,8±4,9 yıl idi. HD hastalarında Depresyon
prevelansı (HAD>8; PD%44.8 HD%55,2 p=0,007) olup PD hastalarında depresyon ve anksiyete riski HD’e göre daha düşüktü. HD ve PD grubunda diyaliz
tedavi süreleri arasında fark yoktu. HD ve PD gruplarının depresyon ve anksiyete durumu tablo 1 ve tablo 2 de gösterilmiştir.
Sonuç: Depresyon ve anksiyete bozuklukları diyaliz hastalarında sık görülmektedir. Mortalite ve morbiditeyi olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda periton
diyalizi hastalarında anksiyete ve depresyon riski hemodiyaliz hastalarına göre daha düşük bulunmuştur. Periton diyalizi tedavisi evde uygulanabilen, hastayı sosyal ve iş yaşamından uzaklaştırmayan, diyet ve sıvı kısıtlamaları daha az olan, rezidüel renal fonksiyonları koruyan bir renal replasman tedavisidir.
Bunların yanında periton diyalizi tedavisinin hemodiyalize göre ruhsal hastalık riski yönünden daha avantajlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle periton
diyalizinin son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde öncelikle önerilmesi gereken bir tedavi seçeneği olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: periton diyalizi, hemodiyaliz, depresyon ve anksiyete

tablo 2

SS-012 Renal Transplantasyon Öncesinde Bakılan Anti-HLA Antikor Düzeylerinin Greft Sağkalımına Etkisi
Feride Özkara1, Şeref Rahmi Yılmaz2, Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Anti-HLA antikorların renal transplantasyondaki önemi her geçen gün artmaktadır. Antikor saptama yöntemlerinde zaman içerisinde yaşanan gelişmeler,
transplantasyon başarısızlığına neden olan bu problemin tanınmasına yol açmıştır. Tek antijen boncuk yönteminin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte
tespit edilen antikorların çeşitleri artmış ve daha düşük düzeyde antikorların saptanması mümkün hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar anti-HLA antikor MFI
düzeyi yüksek olan hastalarda rejeksiyon riskinin arttığını göstermiştir. Fakat MFI düzeyi düşük olan antikorların klinik önemi hala aydınlatılamamıştır. Bu
çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı’nda renal transplantasyon yapılan hastaların, renal transplantasyon öncesinde tek antijen boncuk
yöntemiyle saptanan düşük düzeyli antikorları dahil bütün anti-HLA antikorlarının türünün ve düzeyinin renal greft sağkalımına etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 2016-2020 yılları arasında renal transplantasyon yapılan toplam 140 hasta dahil edilmiştir. Çalışmamızda pretransplant dönemde bakılan DSA sayısı,
sınıf II DSA MFI düzeylerinin toplamı ve tüm antikorlar içinde en yüksek MFI değerinde artış ile toplam rejeksiyon gelişimi arasında anlamlı ilişki olduğu
saptanmıştır. (p<0,05) Bununla birlikte DSA sayısı, en yüksek DSA MFI değeri ve DSA MFI değerlerinin toplamındaki artışın hücresel rejeksiyon gelişmesi
açısından anlamlı olduğu saptanmıştır. (p<0,05) Bizim çalışmamızda DSA ve non-DSA sayıları ve antikor MFI toplamları ile humoral rejeksiyon gelişimi
23
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arasında anlamlı ilişki gösterilememiştir. Sonuç olarak pretransplant dönemde bakılan DSA sayısının fazla olması ve ayrıca sınıf II DSA MFI toplamının
yüksek olması rejeksiyon gelişimi için risk faktörü olabilir. Ayrıca DSA sayıları, non DSA ve class II DSA MFI toplamları hücresel rejeksiyonu öngörmek
açısından yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: anti HLA antikor, DSA, MFI, rejeksiyon, renal transplantasyon
DSA sayısı ile total rejeksiyon ilişkisi

En yüksek DSA MFI düzeyi ile total rejeksiyon ilişkisi

Sınıf II DSA MFI toplamı ile total rejeksiyon ilişkisi
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SS-013 Dirençli hipertansiyonda serum soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) düzeyinin değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakcı1, Gülsüm Özkan1, Sonat Pınar Kara2, Ahsen Yılmaz3, Aliye Çelikkol3
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tekirdağ
Amaç: Hipertansiyon (HT) kardiyovasküler mortalitenin başta gelen sebeplerindendir. Patogenetik mekanizma net olarak bilinmemekle birlikte inflamasyon
ve endotel hasarının süreçte önemli yer tutuğu kabuş edilmektedir. Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) sistemik enfeksiyonlarda,
inflamatuar hastalıklarda, malignitelerde ve aterosklerozda yükseldiği gösterilen inflamatuar bir belirteçtir. HT ile serum suPAR ilişkisinin değerlendirildiği
çalışmalarda HT kardiyovasküler risk profilini oluşturan bir parameter olarak yer almıştır. Sadece HT ile serum suPAR ilişkisini değerlendiren çalışma sayısı
azdır. Bu çalışmada yeni tanı hipertansif hastalarda subklinik inflamasyonun erken belirteci olarak suPAR düzeylerinin değerlendirilmesi ve daha şiddetli
endotel hasarının ve inflamasyonun beklendiği RHT’da serum suPAR düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız, serum suPAR düzeyi ile RHT
ilişkisini değerlendiren ilk çalışmadır.
Gereç ve Yöntem: Gözlemsel kesitsel özellikli bu çalışmaya 29 sağlıklı birey, 29 yeni tanı hipertansif hasta (HT grubu) ve 23 dirençli hipertansif (DHT grubu)
hasta dahil edildi. HT grubunda antihipertansif kullanan hasta yoktu. Hipertansif hastalarda koroner arter hastalığı yoktu. Sekonder HT sebepleri dışlandı.
Çalışma populasyonunun tümünde aktif enfeksiyon ve inflamatuar hastalıklar dışlandı. Kan basıncı değerleri ambulatuar kan basıncı izlem yöntemi ile elde
edildi. Serum suPAR düzeyinin yanı sıra HT ve DHT ile ilişkili diğer biyokimyasal parametreler incelendi.
Bulgular: Kontrol grubunda serum suPAR düzeyi ve idrar sodyum atılımı hipertansif gruplara göre daha düşüktü. DHT grubunda diğer gruplara göre, yaş,
vücut kitle indeksi, serum ürik asit düzeyi ve albuminüri daha yüksek saptandı. Yüksek serum suPAR ve düşük idrar sodyum düzeyleri HT ve DHT açısından
bağımsız risk faktörü olarak belirlendi. Sistolik ve diyastolik KB değerleri ile serum suPAR düzeyleri arasında pozitif yönde korelasyon saptandı. Serum
suPAR düzeyinin 532,8 ng/L değerinde %78,3 duyarlılıkla ve %65,1 özgüllükle DHT açısından öngördürücü olduğu tespit edildi (AUC=0,680; p=0,011).
Sonuç: Çalışmamızda serum suPAR düzeyi HT ve DHT ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki HT’nin yol açtığı inflamasyonun göstergesi olarak yorumlanabileceği
gibi, HT’u tetikleyen endotel hasarının sonucu olarak da yorumlanabilir. DHT grubunda tüm hastalar RAAS bloke edici ajan kullanmaktaydı. Bu durum,
DHT grubunda serum suPAR düzeyininin baskılanmasına, dolayısıyla HT grubuyla olan farklılığın istatistiksel anlamlılığa ulaşmasına engel teşkil etmiş
olabilir. Sonuç olarak, suPAR’ın HT ve DHT patogenezinde yeri olabileceğini, bu olası ilişkinin başka çalışmalarla da gözden geçirilmesinin literatüre katkı
sağlayacağını düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, Hipertansiyon, İnflamasyon, suPAR
Şekil 1- Dirençli hipertansiyonu öngörmede serum suPAR düzeyi için ROC analizi eğrisi

Tablo 1- Çalışma grubunun klinik özellikleri ve laboratuar bulguları
Kontrol
(n=34)

Hipertansiyon
(n=29)

Dirençli HT
(n=23)

p

Yaş (yıl)

54.5±5.7

50.7±6.9

57.8±11.0

0,006

VKİ (kg/m2)

28,4 (19.2-39.9)

29.3 (20.0-49.8)

33.0 (25.8-45.0)

0,009

Erkek, n(%)

20 (58.8%)

10 (34.5%)

10 (43.5%)

0,146

SKB (mmHg)

115.0±11.6

132.5±12.7

143.0±12.9

<0,001

DKB (mmHg)

70.7±6.5

83.8±9.9

83.9±9.1

<0,001

ACE-İ, n (%)

-

-

8 (34.8%)

-

ARB, n (%)

-

-

15 (65.2%)

-

Diüretik, n (%)

-

-

23 (100%)

-

KKB, n (%)

-

-

19 (82.6%)

-

BB, n (%)

-

-

19 (82.6%)

-

AB, n(%)

-

-

5 (21,7)

-

Glukoz (mg/dL)

101.5 (79-109)

101 (79-108)

114 (87-179)

0,072
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Kontrol
(n=34)

Hipertansiyon
(n=29)

Dirençli HT
(n=23)

p

Kreatinin (mg/dL)

0.82 (0.53-1.06)

0.77 (0.64-1.45)

0.80 (0.52-1.29)

0,778

Ürik asit (mg/dL)

4.9±1.2

4.9±1.2

6.0±1.7

0,008

TG (mg/dL)

167 (67-512)

205 (85-681)

185 (61-350)

0,466

TK (mg/dL)

183.7±40.8

199.8±41.2

207.3±51.3

0,132

LDL (mg/dL)

105.2±30.8

113.3±36.1

117.4±34.2

0,405

HDL (mg/dL)

36 (23-77)

41 (23-75)

45 (30-67)

0,158

İdrar Na (mEq/gün)

254.8±113.0

188.5±94.8

180.6±106.4

0.013

Albuminuri (mg/gün)

6.4 (0-28.3)

6.0 (20-49.8)

155 (0-676)

<0,001

suPAR (ng/L)

467.5 (252.8-843.2)

498.4 (299.7-852.9)

550.3 (415.8-882.4)

0,001

Tablo 2-Hipertansiyon ve dirençli hipertansiyon ile ilişkili parametreler, çoklu lojistik regresyon analizi
Değişken

OR

p

Hipertansiyon
VKİ

1.017 (0.908-1.139)

0.772

suPAR

1.006(1.001-1.010)

0.012

Ürik asit

0.868 (0.545-1.383)

0.551

24 sa. idrar Na

0.993 (0.987-0.999)

0.022

Albuminüri

1.040 (0.989-1.093)

0.128
0.111

Dirençli hipertansiyon
VKİ

1.143 (0.970-1.346)

suPAR

1.009 (1.002-1.017)

0.012

Ürik asit

0.810 (0.349-1.877)

0.623

24 sa. idrar Na

0.981 (0.969-0.993)

0.002

Albuminüri

1.089 (1.025-1.157)

0.006

SS-014 Renin-Anjiotensin-Aldosteron İnhibitörü başlanmasının 1 yıllık hemoglobin seyri üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Emre Yaşar1, Saliha Yıldırım1, Gülşah Atbiner Eroğlu2, Çisem Çağdaşer2, Özant Helvacı1, Ülver Derici1, Galip Güz1, Yasemin Erten1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Renin-anjiyotensin sistemi (RAS), kan basıncı ve kan hacmi homeostazının önemli bir düzenleyicisidir. RAS inhibiyonunun eritropoetin düzeylerini
yaklaşık %20 oranında azalttığı düşünülmektedir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADEi) kullanımının nadiren agranülositoz, nötropeni, aplastik
anemi veya pansitopeniye sebep olabileceği ancak hafif ila orta dereceli aneminin daha yaygın olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. RAS inhibitörü
kullanımı sonrası nadiren ilacın kesilmesini gerektiren hemoglobin düşüşü görülebilir. RAS inhibitörlerinin böbrek nakli alıcılarında da eritrositoz varlığında
hematokriti azalttığı gösterilmiştir. Biz bu çalışmada hipertansiyon nedeniyle RAS inhibitörü başlanan hastalarda 1 yıllık hemoglobin seyrini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2018-2021 yılları arasında nefroloji polikliğinde hipertansiyon tanısı alarak RAS inhibitörü başlanan, 6.ay ve 1.yıl hemoglobin
takibi bulunan 228 bireyin sonuçları retrospektif olarak tarandı. Evre 3 ve üzeri kronik böbrek hastalığı olan bireyler, 1 yıllık takipte anemiye neden olabilecek
başka bir hastalık tanısı alan bireyler çalışmaya dahil edilmedi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen bireylerin 192’si (%84 ) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ADEi kullanmaktaydı. Bireylerin demografik özellikleri,
ek hastalıkları ve hemoglobin seyirleri tablo 1’de özetlenmiştir. ADEi kullanan hastalarda 1 yıl sonunda hemoglobin istatistiksel olarak anlamlı düşüş (ortalama 0,6 mg/dl) gösterirken (p=0,001), Anjiyotensin reseptör blokeri (ARB) kullanan hastalarda 1 yıl sonunda hemoglobin takibinde istatistiksel anlamlı
düşüş (ortalama 0,6 mg/dl) görülmemiştir.
Sonuç: Çalışmamızda hemoglobinin ADEi kullanımıyla 1 yılın sonunda anlamlı olarak düştüğünü saptadık. ARB kullanımında da 1 yılın sonunda düşüş
olmasına rağmen bu düşüş anlamlı değildi. Her iki grupta hemoglobin düşüşü benzer olmasına rağmen ARB kullanımı sonrası hemoglobin düşüşünün
istatistiksel olarak anlamlı olmaması hasta sayısının az olmasından kaynaklanabilir. RAS inhibitörleri ile anemi arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalarda çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Ancak kapsamlı bir metaanalizde hem ACEI hem de ARB kullanımının anemi riskini arttırdığı gösterilmiştir. Bu konuyla
ilgili daha fazla hasta sayısı ile yapılan prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca RAS inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda hematolojik parametreler
izlenmelidir
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, hemoglobin, ACE inhibitörü, ARB
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SS-015 Hipertansiyon Tanılı Geriatrik ve Non-geriatrik Hastalarda Antihipertansif İlaç Sınıflarının dağılım karakteristikleri
Ömer Faruk Akçay1, Emre Yaşar1, Kerem İzmirlioğlu2, Eren Akcan2, Özant Helvacı1, Yasemin Erten1, Ülver Derici1, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Hipertansiyon yaşlı bireylerde kalp yetmezliği, inme, miyokard enfarktüsü ve ölüm gibi olumsuz sonlanımlarla ilişkilidir. Yaşlanan nüfus ve artan
obezite prevalansı nedeniyle küresel hipertansiyon yükü artmakta ve 2025 yılına kadar dünya nüfusunun üçte birini etkileyeceği tahmin edilmektedir. Hipertansiyon yaşla birlikte artar ve prevalansı 60 yaş altı hastalarda %27’den 80 yaş üstü hastalarda %74’e yükselir. Kılavuzlar, yaşlı hipertansif hastalarda 5 ana
antihipertansif ilaç sınıfının tümünün kullanılabileceğini belirtmektedir. Biz de bu çalışmamızda geriatrik hastalar ve genç erişkinler arasında antihipertansif
ilaç sınıflarının kullanımı arasında fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada son bir yıl içerisinde Gazi Üniversitesi nefroloji ve hipertansiyon polikliniğine başvuran, esansiyel hipertansiyon tanısı olan ve
en az bir antihipertansif ilaç kullanan 18 yaş ve üzeri 700 birey çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen bireylerin 301’i (%43) 65 yaş üstünde idi. 65 yaş üstü ve altı bireyler karşılaştırıldığında diabetes mellitus, kalp yetmezliği
ve koroner arter hastalığı 65 yaş üstü bireylerde anlamlı olarak daha yüksek oranda saptandı. Bireylerin ofis sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında
fark saptanmadı. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADEi), Anjiyotensin reseptör blokeri (ARB), kalsiyum kanal blokeri ve alfa bloker kullanımı
açısından gruplar arasında fark saptanmazken, beta bloker ve diüretik kullanımı 65 yaş üstü bireylerde anlamlı olarak daha fazlaydı. 65 yaş altı ve üstü
bireylerin demografik özellikleri, tansiyon arteryel ölçümleri ve ilaç kullanımlarının karşılaştırma sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda beta bloker ve diüretik kullanımının geriatrik hasta grubunda daha fazla olduğunu bulduk. Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının
geriatrik hastalarda daha fazla saptanması beta bloker ve diüretik kullanımının daha fazla olmasını açıklayabilir. Verilerimizin desteklenmesi için daha ileri
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, geriatri, anti-hipertansif, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı
Tablo-1
65 yaş üstü grup
(n=301)

65 yaş altı grup
(n=399)

P değeri

Ortalama yaş (yıl) (M ± SD)

73,52±6,26

52,43±10,20

0,000

Ek hastalıklar
Diabetes Mellitus (n(%))
Koroner arter hastalığı (n(%))
Kalp yetmezliği (n(%))

141 (%46,8)
114 (%37,8)
31 (%10,2)

134 (%33,5)
57 (%14,2)
11 (%2,7)

0,000
0,000
0,000

Ofis sistolik kan basıncı
(mmHg) (M ± SD)

136,6 ± 19,3

134,7 ± 19,8

0,257

Ofis diyastolik kan basıncı (mmHg) (M ± SD)

80,5 ± 11,3

82,1 ± 12,5

0,125

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (n(%))

98 (%32,5)

151 (%37,8)

0,141

Anjiyotensin reseptör blokeri (n(%))

124 (%41,1)

148 (%37,0)

0,270

Kalsiyum kanal blokeri (n(%))

152 (%50,4)

181 (%45,3)

0,178

Diüretik (n(%))

164 (%54,4)

146 (%36.5)

0,000

Beta bloker (n(%))

128 (%42,5)

104 (%26,0)

0,000

Alfa bloker (n(%))

34 (%11,3)

29 (%7,2)

0,063
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SS-016 Böbrek nakli hastalarında ace-i kullanımı; endikasyonları ve kesilme nedenleri, tek merkez verileri
Zeynep Ural1, Ömer Faruk Akçay1, Mustafa Koç2, Ali Dede2, Özant Helvacı1, Yasemin Erten1, Ülver Derici1, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı
Amaç: Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri özellikle proteinüri varlığında kronik böbrek hastalığında yaygın olarak kullanılan antihipertansiflerdir.
Ace-i kullanan kronik böbrek hastalarında en sık hiperkalemi ve akut böbrek hasarı (AKI) nedeni ile ace-i tedavisi kesilirken renal transplant hastalarında ne
oranda, hangi endikasyonda kullanılmakta ve neden kesilmekte sorularının cevabı net değildir. Biz bu çalışmamızda daha spesifik bir grup olan böbrek nakli
hastalarında ace-i kullanım oranları, endikasyonları ve kesilme nedenlerini araştırdık.
Gereç-Yöntem: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ve Transplantasyon kliniğinde 2008-2022 yılları arasında takip edilmekte olan toplan 284 hastanın
klinik ve laboratuar verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların ek hastalıkları, kullanmakta oldukları ilaçlar, hipertansiyon varlığı, post-transplantasyon
eritrositoz varlığı, proteinüri varlığı ve ace-i kullanma durumları, ace-i kullanıyorken tedavisi kesilen hastalarda ilaç kesilme nedenleri retrospektif olarak
incelendi.
Bulgular: 284 hastada 73 (%28) hastanının ace-i kullanmakta olduğu görüldü. 17 hastanın ace-i’nün gebelik planı (2), kreatin artışı (8), hipotansiyon (2),
hastanın istememesi (1) ve hiperkalemi (4) nedenleri ile kesildiği görüldü. 73 hastanın ace-i kullanım endikasyonları; hipertansiyon (17), proteinüri (22),
hipertansiyon+proteinüri (24) ve post-trasnplant eritrositoz’du (10). Proteinürisi olan hastların %24’ünün, hipertansiyonu olan hastaların % 40’ının ve
post-trans eritorositonu olan hastaların % 20 ‘sinin ace-i kullanmadıkları gözlendi.
Sonuç: Greft üzerindeki immun aracılı hasar yanında, intrarenal renin anjiotensin sistemi (RAS) kronik allogreft hasarının gelişmesi ve ilerlemesinde önemli
etkilere sahiptir. RAS bloke edici ajanlar nakil sonrası hipertansiyonu etkili bir şekilde kontrol eder, nakil sonrası proteinüriyi azaltmada ve porttransplant
eritrositoz tedavisinde etkilidirler. Bununla birlikte RAS blokerleri hiperkalemi, anemi ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi potansiyel bazı advers olaylarla ilişkilidir. Diyabetik ve proteinürik böbrek hastalıklarının ilerlemesini yavaşlattığı kanıtlanmış ajanlardan olan ace-i ile tedavi son 20 yılda kronik böbrek
hastalığı tedavisinin standardı haline gelmiştir. İntraglomeruler hidrostatik basıncı azaltma, endotelyal fonksiyonda iyileşme ve inflamatuar ve fibrotik
yolların modülasyonunu sağlayarak birçok olumlu etkileri olduğu gösterilmesine rağmen ace-i’nin endikasyonu olan birçok böbrek nakli alıcısında kullanılmadığı görülmektedir. Kullanmakta olan hastalarda ise hiperkalemi, kreatin artışı, hiperkalemi ve hipotansiyon nedenleri ile ace-i’lerinin kesildiği gözlendi.
Ace-i’leri hipertansiyon tedavisinde birinci ajan olarak seçilmeli, post-transplant eritorositoz ve proteinüri varlığında da kontrendike olmadıkça kullanımı
düşünülmelidir. Endikasyonu olup ace-i kullanmayan hastalar gözden geçirilmeli ve uygun hastalara başlanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: ace-i, böbrek nakli, hipertansiyon, post-transplant eritrositoz, proteinüri
Figur 1

Figure-2
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SS-017 Plasma osmolaritesinin, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında hastane içi ve taburculuk sonrası mortaliteyi
öngörmedeki değeri
Aslı Vural, Sencer Çamcı
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Giresun
Amaç: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFrEF) mortalite ve morbidite riskinin yüksek olduğu bir hastalık grubudur. HFrEF hastalarının metabolik düzensizliklerinin mortalite ve morbidite ile ilişkisi klinisyenlerin merakını uyandıran bir konu olmuştur. Bu amaçla, çalışmamızda serum elektrolit
ve metabolik ürünlerinin birlikte değerlendirmesine olanak sunan osmolarite ile HFrEF hastalarında hastane içi ve taburculuk sonrası mortalitenin ilişkisini
araştırdık.
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza HFrEF (Ejeksiyon Fraksiyonu <=%40) nedeniyle takipli 316 hasta dahil edildi. Akut dekompansasyon ile hastane başvurusunda
alınan laboratuar sonuçları analizlerde değerlendirildi. Çalışma hastaları serum osmolarite değerleri dağılımlarına göre %25’lik çeyreklere (sırası ile Q1-4)
ayrıldı. Çalışmamızın birinci sonlanım noktası hastane içi ve taburculuk sonrası ilk 6 aydaki tüm nedenlere bağlı mortalite idi. İkinci sonlanım noktası ile
major advers kardiyovasküler olaylar (MACE) olarak tanımladığımız: hastane içi ve taburculuk sonrası tüm nedenlere bağlı ölümler ve tekrarlayan akut
dekompansasyon ile hastaneye yatıştır.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen hastaların ortalama yaşları 76.51 ± 11.59 olup, %55.6’sı erkek hastalardan oluşmaktaydı. Ortalama osmolarite değerleri
308.52 ± 11.40 olan çalışma hastalarının yüksek osmolarite çeyreklerinde (Q3 ve Q4) yer alan grubun: sistolik kan basıncı (p:0.003), diastolik kan basıncı (p:0.001), üre (p<0.001), kreatinin (p<0.001), sodyum (p<0.001), potasyum (p:0.005), glukoz (p<0.001) ve ürik asit (p<0.001) seviyelerinin düşük
osmolarite gruplarına (Q1 ve Q2) göre daha yüksek olduğu saptandı. Hastane içi ve taburculuk sonrası mortalite anlamlı düzeyde Q4 grubunda [n (%):
30 (%39.4) (p: 0.002)], MACE ise Q3 [n (%): 43 (53.7%) (p:0.023)] ve Q4 [n (%): 38 (50%) (p:0.023)] gruplarında daha yüksek oranda gözlendi. Cox
regreyon analizi ile osmolaritenin [Hazard Ratio (HR) (%95 CI): 1.68 (1.12 – 3.06), p:0.001], New York Kalp Derneği (NHYA) sınıf III-IV semptomlar ile
başvrunun [HR (%95 CI): 1.41 (1.07 – 2.98), p<0.001], kreatinin, sodyum, üre, hemoglobin seviyelerinin ve sistolik kan basıncının hastane içi ve 6 aylık
takiplerde tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız öngördürücüleri olduğu bulundu.
Sonuç: HFrEF hastalarında akut dekompansasyon döneminde saptanan yüksek serum osmolaritesi hastane içi ve taburculuk sonrası 6 aylık mortalite ve
MACE ile ilişkilidir. Serum osmolaritesi HFrEF hastalarında mortalitenin bağımsız öngördürücüsüdür.
Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, Mortalite, Plasma Osmolarite
Tablo 1. Serum osmolarite çeyreklerine göre demografik ve klinik özellikleri
Q1
(<299.735 mOsm/kg)

Q2
(299.734 - 307.131 mOsm/
kg)

Q3
(307.130 - 318.343 mOsm/
kg)

Q4
(>318.342 mOsm/kg)

p değeri

Hasta sayısı

80

80

80

76

Yaş (yıl)

72.41 ± 12.83

79.56 ± 10.66

76.40 ± 10.60

77.78 ± 11.05

<0.001

Cinsiyet (erkek), n (%)

49 (61.2%)

42 (52.5%)

40 (50%)

45 (59.2%)

0.401

Hipertansiyon, n (%)

71 (88.7%)

58 (72.5%)

72 (90%)

55 (72.3%)

<0.001

Diyabet, n (%)

32 (40%)

23 (28.7%)

32 (40%)

38 (50%)

0.028

Hiperlipidemi, n (%)

36 (45%)

36 (45%)

38 (47.5%)

35 (46%)

0.304

Atrial Fibrilasyon, n (%)

44 (55%)

49 (61.2%)

47 (58.7%)

40 (52.6%)

0.646

BMI (kg/m2)

27.9 ± 5.5

28.2 ± 5.7

28.3 ± 5.2

28.1 ± 4.9

0.205

SBP (mmHg)

136 (122 - 149)

131 (110 - 150)

137 (111 - 153)

140 (122 - 159)

0.003

DBP (mmHg)

72 (62 - 82)

72 (62 - 86)

75 (66 - 90)

77 (70 - 89)

0.001

Hemoglobin (g/dL)

11.87 ± 1.65

12.23 ± 1.73

11.89 ± 2.29

12.01 ± 2.31

0.129

Kreatinin (mg/dl)

1.23 ± 0.47

1.39 ± 0.47

1.41 ± 0.54

1.86 ± 0.71

<0.001

Üre (mg/dl)

63 (52 - 78)

72 (61 - 87)

72 (58 - 90)

111 (87 - 137)

<0.001

Sodyum (mEq/L)

133.34 ± 4.23

137.20 ± 4.51

139.53 ± 6.08

139.82 ± 4.62

<0.001

Potasyum (mEq/L)

4.82 ± 0.55

4.59 ± 0.60

4.54 ± 0.61

5.88 ± 0.74

0.005

Glukoz (mg/dL)

136.62 ± 41.32

142.25 ± 48.89

162.78 ± 53.27

171.34 ± 55.43

<0.001

Ürik asit (mg/dL)

8.51 ± 2.69

7.60 ± 2.41

9.17 ± 1.93

10.31 ± 3.46

<0.001

BNP (pgr/mL)

652.14 ± 108.26

659.28 ± 111.42

679.98 ± 107.56

801.60 ± 140.82

0.346

LVEF (%)

29.94 ± 6.90

33.71 ± 6.54

33.03 ± 5.32

30.41 ± 6.45

0.003

Osmolarite (mOsm/kg)

294.24 ± 5.29

304.13 ± 1.84

313.20 ± 3.50

323.15 ± 4.72

<0.001

Sınıf I

4 (5%)

3 (3.8%)

3 (3.8%)

3 (3.9%)

0.009

Sınıf II

41 (51.2%)

43 (53.7%)

37 (46.2%)

30 (39.5%)

0.011

Sınıf III

32 (40%)

31 (38.7%)

36 (45%)

36 (47.4%)

0.002

Sınıf IV

3 (3.8%)

3 (3.8%)

4 (5%)

7 (9.2%)

<0.001

İskemik

27 (33.8%)

28 (35%)

23 (28.7%)

22 (28.9%)

0.017

Valvuler

28 (35%)

28 (35%)

34 (42.6%)

32 (42.2%)

0.009

Diğer

25 (31.2%)

24 (30%)

23 (28.7%)

22 (28.9%)

0.362

Yatış süresi (gün)

8 (5 - 13)

6 (4- 12)

8 (5 - 13)

9 (6 - 15)

0.013

Mortalite, n(%)

15 (18.7%)

15 (18.7%)

17 (21.2%)

30 (39.4%)

0.002

Rehospitalizasyon, n(%)

26 (32.5%)

15 (18.7%)

29 (36.2%)

20 (26.3%)

0.035

MACE, n (%)

33 (41.2%)

26 (32.5%)

43 (53.7%)

38 (50%)

0.023

NYHA, n (%)

Etiyoloji, n (%)
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Şekil 1.Osmolarite çeyreklerine göre tüm nedenlere bağlı mortalite için Kaplan-Meier analizi [Log Rank Ki-Kare: 14.87 (p:0.002)].

Şekil 2. Osmolarite çeyreklerine göre MACE için Kaplan-Meier analizi [Log Rank Ki-Kare: 9.63 (p:0.022)].

Tablo2. Mortalite için Cox regresyon modeli
Univariate

30

Multivariate

HR (%95 CI)

P değeri

Yaş

1.00 (0.98 - 1.01)

0.904

HR (%95 CI)

P değeri

Cinsiyet, erkek

0.22 (0.03 - 1.65)

0.143

Ejeksiyon fraksiyonu

0.99 (0.97 - 1.01)

0.571

Diyabet

1.00 (0.66 - 1.51)

0.977

Atrial fibrilasyon

0.77 (0.51 - 1.15)

0.206

Sistolik kan basıncı

1.01 (0.96 - 1.34)

BMI

1.06 (0.96 - 1.23)

0.048

1.01 (0.96 – 1.31)

0.026

0.011

1.02 (0.98 – 1.32)

Hemoglobin

0.102

0.86 (0.77 - 0.96)

0.007

0.92 (0.84 – 0.98)

0.004

Üre

1.00 (1.00 – 1.01)

<0.001

0.98 (0.96 – 0.99)

0.001

Glukoz

1.00 (1.00 – 1.00)

0.055

0.97 (0.95 – 1.04)

0.242

Sodyum

0.91 (0.89 – 0.94)

<0.001

0.94 (0.88 – 0.96)

<0.001

Kreatinin

1.56 (1.16 – 2.10)

0.003

1.20 (1.02 – 2.08)

0.004

NHYA Sınıf III ve IV

1.84 (1.08 – 3.18)

0.009

1.41 (1.07 – 2.98)

<0.001

Osmolarite

2.28 (1.31 – 3.96)

0.004

1.68 (1.12 – 3.06)

0.001
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SS-018 Göçmenlerin Beslenme ve Hemodiyaliz Yeterliliği; Tek Merkez Deneyimi
Özdem Kavraz Tomar1, Tülin Akagün1, Ayşe Zeynep Bal2, İskender Aksoy3
1
Giresun Üniversitesi
2
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Amaç: Mülteci sorunu dünya çapında giderek artan bir öneme sahip olup, mültecilerin hemodiyaliz tedavileri ile ilgili sınırlı tecrübe bulunmaktadır. Biz bu
çalışmada Kronik böbrek yetersizliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan göçmenlerin beslenme ve diyaliz yeterliliğini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Ocak 2018 – Ocak 2019 arasında merkezimizde en az 6 ay süreyle hemodiyalize giren 18 yaş ve üzeri 18 Suriyeli göçmen ve 52 Türk hastanın demografik, klinik, laboratuvar ve diyaliz verileri toplandı ve analiz edildi.
Bulgular: Bu araştırmaya 52’si Türk, 18’i Suriyeli göçmen olan toplam 70 hasta dahil edildi. Göçmenler ve göçmen olmayanlardan oluşan iki grup arasında
diyaliz yeterliliği için bakılan kt/v, URR, albümin, fosfor, parathormon ve hemoglobin değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
Göçmen hastaların yaş ortalaması ve diyaliz yaşları Türk hastalara göre daha gençti. MIS (malnütrisyon inflamasyon skoru) formu doldurularak malnütrisyon durumu değerlendirilen hastaların, göçmen olan ve olmayanlar arasında beslenme durumunu gösteren MIS değerleri arasında istatistiksel anlamlı
bir fark saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışma ile hemodiyaliz tedavisi alan Suriyeli göçmenler ile Türk hastaların benzer diyaliz yeterliliği ve beslenme parametrelerine sahip oldukları
gösterildi. Bu konuda daha kesin çıkarımlar yapabilmek için daha çok sayıda hastayla daha uzun süreli takipleri içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Göçmen, Diyaliz Yeterliliği, Beslenme, Hemodiyaliz
SS-019 Serum magnezyum düzeyi, plazma aterojenik indeksi ve glomerüler filtrasyon hızı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Nergiz Bayrakcı1, Özge Even2, Veli Yakup Karabacak1, Aliye Çelikkol3, Gülsüm Özkan1
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tekirdağ
Amaç: Glomerüler filtrasyon hızı (GFH) düşüşü ile birlikte kardiyovasküler olay sıklığının belirgin olarak arttığı, KBH grubunda ölümlerin başlıca sebebinin
kardiyovasküler kaynaklı olduğu iyi bilinmektedir. Kardiyovasküler risk profilinin başlıca komponentleri arasında dislipidemi yer alır. Dislipideminin aynı
zamanda KBH progresyonuna da katkı sağladığı kabul edilmektedir. Hipomagnezemi kardiyovasküler hastalıklarda ve diyabette olduğu kadar kronik böbrek
hastalığı (KBH) sürecinde de artmış morbiditeden ve mortaliteden sorumlu tutulmakla birlikte, bu alanda sebep-sonuç ilişkisi halen net değildir. Hipomagnezemi varlığında şiddetlenen inflamasyonun aterosklerozu ve vasküler kalsifikasyonu hızlandırdığı öne sürülmektedir. Bu çalışmada, serum magnezyum
düzeyi, plazma aterojenik indeksi (PAİ) ve GFH arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 214 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tahmini GFH 60 ml/dk/1,73 m2 ve üzerinde olanlar “yüksek GFH
grubu”, 60 ml/dk/1,73 m2’den düşük olanlar “düşük GFH grubu” olarak gruplandırıldı. Serum trigliserid düzeyinin serum high-densitiy protein (HDL)
düzeyine oranının logaritması alınarak PAİ hesaplandı.
Bulgular: Yüksek GFH grubunda 72, düşük GFH grubunda 142 hasta yer aldı. Serum magnezyum düzeyi ve PAİ açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (Tablo-1). Tüm çalışma popülasyonunda PAİ ile ilişkili faktörler incelendiğinde, PAİ ile serum magnezyum düzeyi arasında negatif (OR=-0,219);
VKİ, SKB ve serum ürik asit düzeyi arasında pozitif yönde ilişki saptandı (sırasıyla OR=0,008; 0,003; 0,027) (Tablo-2). Gerek PAİ, gerekse magnezyum
düzeyleri ile GFH arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda PAİ ile serum magnezyum düzeyi arasında negatif yönde, ürik asit, SKB ve VKİ arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmış
olup bulgularımız literatürle uyumludur. PAİ ve serum magnezyum düzeyi ile GFH arasında ilişki saptanmamış olması, hasta sayısının azlığına bağlanabilir.
Sonuç olarak, gerek sağlıklı popülasyonda, gerekse KBH popülasyonunda magnezyumun kardiyovasküler ve renal sağkalımla ilişkisinin toplum tabanlı
geniş kohortlarda, geniş zaman aralığında tekrarlanacak ölçümlerle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Glomerüler filtrasyon hızı, Magnezyum, Plazma aterojenik indeksi
Tablo 1- Çalışma grubunun klinik özellikleri ve laboratuar bulguları
Yüksek GFH grubu
(n=72)

Düşük GFH grubu
(n=142)

p

Yaş (yıl)

55 (22-80)

64 (19-93)

<0,001*

Cinsiyet (Erkek, %)

43,1

51,4

0,248

VKİ (kg/m2)

28,9 (16,9-47,9)

29,2 (19,3-45,8)

0,276

SKB (mmHg)

130 (100-230)

140 (100-220)

0,024*

DKB (mmHg)

80 (60-140)

80 (55-120)

0,414

Kreatinin (mg/dL)

0,85 (0,48-1,39)

1,88 (0,60-5,34)

<0,001*

tGFH

84 (60-125)

33 (10-59)

<0,001*

Uric acid (mg/dL)

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

6,4 (3,6-14)

<0,001*

Kalsiyum (mg/dL)

9,4 ± 0,5

9,2 ± 0,5

0,089

Fosfor (mg/dL)

3,5 ± 0,7

3,8 ± 0,7

0,003*

Magnezyum (mg/dL)

1,95 ± 0,22

1,99 ± 0,27

0,220

Spot idrar PKO (mg/g)

0,17 (0,01-9,93)

0,44 (0,01-7,8)

<0,001*

PAİ

0,10 ± 0,28

0,16 ± 0,29

0,116

Tablo 2-Plazma aterojenik indeksi ile ilişkili parametreler
OR

p

Vücut kitle indeksi

0,008 (0,001-0,016)

0,032

Sistolik kan basıncı

0,003 (0,001-0,006)

0,004

Diyastolik kan basıncı

-0,002 (-0,006-0,002)

0,408

Ürik asit

0,027 (0,005-0,048)

0,016

Magnezyum

-0,219 (-0,375- (-)0,063)

0,006
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SS-020 Multiple Miyelom Tanılı Hastalarda böbrek yetmezliği ile serum Procollagen C-proteinase Enhancer-1 düzeyi arasındaki ilişki
Bartu Ediz1, Nergiz Bayrakcı2, Seval Akpınar3, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Amaç: Multipl miyelom (MM) vakalarının yaklaşık %50’sinde böbrek tutulumu mevcut olup, kötü prognoz ile ilişkilidir. Prokollajen C-proteinase Enhancer-1 (PCPE-1), kollajen fibrillogenezinde yer alan prokollajen C-proteinase (PCP) aktivitesini artırarak fibrotik sürece katkıda bulunduğu gösterilen bir
hücre dışı matriks glikoproteinidir. PCPE-1 sağlıklı dokuda gösterilemezken; hepatik, kardiyak, renal fibrotik süreçlerde düzeyinin arttığı bildirilmiştir. Bu
çalışmanın amacı, MM tanılı hastalarda renal fibrozisin bir göstergesi olarak serum PCPE-1 ile renal yetmezlik arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya MM tanılı 61 hasta ve 20 sağlıklı kontrolden oluşan 81 erişkin dahil edildi. MM dışında malignitesi, kronik sistemik
hastalığı, aktif sistemik enfeksiyon, bağ dokusu hastalığı, ve akut böbrek hasarı tanılarından herhangi birisine sahip olanlar dışlandı. MM hastaları, renal
yetmezliği olmayanlar “MM-RY (-)” ve olanlar “MM-RY(+)” şeklinde gruplandırıldı. Kontrol grubunda 20, MM-RY (-) grubunda 13, MM-RY (+) grubunda
48 kişi yer aldı.
Bulgular: Medyan serum PCPE-1 düzeyi, tüm çalışma popülasyonunda 10.7; kontrol grubunda 9.9; MM-RY(-) grubunda 10.0; MM-RY(+) grubunda ise
11.4 ng/mL saptandı. PCPE-1 düzeyleri açısından Kontrol grubunda medyan serum PCPE-1 düzeyi ile MM-RY(+) grubuna göre daha düşüktü (p<0.013).
Tüm çalışma populasyonunda PCPE-1 düzeyi; tahmini glomerüler filtrasyon hızı (tGFH), serum albumin ve hemoglobin seviyeleri ile negatif korelasyon
gösterdi. MM hastaları arasında sadece serum fosfor ve beta-2-mikroglobulin (β2-MG) düzeyleri ile PCPE-1 arasında pozitif korelasyon saptandı. PCPE-1
düzeyinin, tüm çalışma popülasyonunda ve MM grubunda diğer parametrelerden etkilenmediği görüldü. Remisyonda olan ve olmayan MM hasta grupları
serum PCPE-1 düzeyi açısından benzerdi (p=0.429).
Sonuç: Miyelom böbreğinde renal yetmezlik sebeplerinden birisinin de renal fibrozis olduğu düşünülmektedir. Profibrotik moleküllerin ve sitokinlerin
etkisi ile proksimal tübülde başlayan epitelyal-mezenşimal transformasyon süreci, tübüler hücrelerde atrofi ve interstisiyel fibrozis ile sonuçlanır. Fibrozis
sürecinde yer alan ve TGF-beta ile yakın ilişkili olan PCPE-1’in, MM ilişkili renal yetmezliğin göstergesi olabileceği ön görülerek yapılan bu çalışmada böyle
bir sonuca ulaşılamamıştır. Serum PCPE-1 düzeyi ile tGFH arasındaki negatif yönde ilişki, PCPE-1’in miyelomdan bağımsız olarak renal yetmezlikle ilişkili
olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Glomerüler filtrasyon hızı, Miyelom böbreği, Renal yetmezlik, PCPE-1
Çalışma popülasyonunun demografik özellikleri ve laboratuvar bulguları
Değişken

Kontrol (n=20)

MM-RY (-) (n=13)

MM-RY (+) (n=48)

P

Yaş (yıl)

54.1±9.7

61.5±10.9

65.1±9.3

<0.001

Erkek, n (%)

5 (25.0)

9 (69.2)

29 (60.4)

0.013

Kreatinin (mg/dL)

0.69 (0.49-1.01)

0.77 (0.6-1.1)

0.91 (0.52-3.31)

<0.001

tGFH

99 (65-115)

96 (63-116)

79 (18-115)

<0.001

Ürik asit (mg/dL)

4.6±0.1

4.5±1.0

4.8±1.4

0.550

Albumin (g/dL)

4.7 (3.9-5.0)

4.4 (3.6-4.9)

4.1 (2.4-4.9)

<0.001

Protein (mg/dL)

7.1 ±0.3

7.0±0.6

6.7±1.0

0.161

Hemoglobin (g/dL)

13.2±1.6

12.8±1.6

10.8±1.8

<0.001

CRP (mg/dL)

1.0 (0.5-4.4)

2.84 (0.7-10.1)

4.8 (0.4-88.1

<0.001

PCPE-1 (ng/mL)

9.9 (5.0-13.6)

10.0 (6.4-22.5)

11.4 (8.1-39.4)

0.013

Proteinüri (mg/day)

52 (20-110)

115 (58-140)

266 (99-3900)

<0.001

β2M (mg/dL)

-

2.45 (1.98-4.83)

3.53 (1.71-19.33)

0.003

SS-021 Kronik böbrek hastalığı tanılı hastaların COVİD-19 aşısına karşı tutumları: Tek merkez deneyimi
Veli Yakup Karabacak1, Nergiz Bayrakcı1, Nazlıcan Han2, Ahmet Tuğser Demirel2, Gülsüm Özkan1
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,Tekirdağ
2
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Tekirdağ
Amaç: Mart 2022 itibariyle tüm dünyada SARS-Cov-2 ile enfekte kişi sayısı 476 milyon, bu sebeple hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6,1 milyon civarındadır.
Aşılama programının başlamasından sonraki dönemde enfeksiyon ve mortalite hızı büyük oranda azalmıştır. Aşının pandeminin seyrini olumlu yönde değiştirdiğine dair şüphe olmamasına rağmen, gerek dünyada, gerekse ülkemizde aşı karşıtlığı ve reddi önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Çalışmamızın amacı, kronik böbrek hastalığı (KBH) tanılı hastaların aşılanma durumlarını ve aşı ile ilgili görüşlerini etkileyen faktörleri değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya, polikliniğimizde takipli KBH hastaları dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri; aşılanma, COVİD-19 geçirme ve KBH
takibi ile ilişkili durumları 10 sorudan oluşan yapılandırılmış anket formu aracılığı ile yüz yüze değerlendirildi.
Bulgular: Anketin uygulandığı 154 hastalık çalışma grubunda, median yaş 67, kadın oranı %46.8 idi. COVİD-19 aşılı hasta oranı %96,8 olup, bunların
%67,5’inin en az bir doz Biontech ya da Sinovac tercih ettiği öğrenildi. Aşılı olmayan 5 hasta (%3,2) aşı karşıtı olduğunu, bunlardan 4’ü kendi kararı ile,
birisi akraba etkisi ile aşıyı reddettiğini belirtti. Çalışma grubunda enfekte olan hasta oranı %24,7 idi.
Eğitim durumları değerlendirildiğinde, hastaların çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu görüldü (%70,8). KBH evre 3 ve üzerinde olan hasta oranı %83,1
idi. En sık eşlik eden komorbidite hipertansiyondu (%88,3). Poliklinik takiplerine düzenli gelen hasta oranı %74.7; ilaçlarını düzenli kullanan hasta oranı ise
%89 olarak saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda, polikliniğimizde takipli KBH grubunda aşı karşıtlığı oranı %3.2 olup, bu oran ülkemizdeki benzer çalışma verilerine kıyasla oldukça
düşüktür. Bulgularımız Sağlık Bakanlığı verileri ile de uyumludur (96.8%’i en az bir doz). Aşılı olmayan hasta oranının çok düşük olması nedeni ile, bu
durumu etkileyen sosyodemografik özellikler değerlendirilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Aşı karşıtlığı, Biontech, COVİD-19, Kronik böbrek hastalığı, Sinovac
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Tablo-1:Çalışma grubunun özellikleri
63.2±15.0

Cinsiyet, n ( %)
Kadın

72 (46.8)

Erkek

82 (53.2)

Eğitim düzeyi, n ( %)
İlköğretim yok

10 (6.5)

İlköğretim

109 (70.8)

Lise,

18 (11.7)

Lisans ve üstü

17 (11)

Meslek, n ( %)
Çalışmıyor

89( 47.8)

İşçi

32 (20.8)

Memur

16 (10.4)

Öğrenci

2 (1.3)

Diğer

15 (9.6)
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Yaş (yıl), mean±SD

KBH takibi, n ( %)
Aksatmış

39 (25.3)

Düzenli

115 (74.7)

Sürekli ilaçların kullanımı, n ( %)
Aksatmış

17 (11)

Düzenli

137 (89)

Komorbid Hastalıklar, n ( %)
Hipertansiyon

136 (88.3)

Diyabetes Mellitus

45 (29.2)

Kronik iskemik kalp hastalığı

27 (17.5)

Konjestif kalp yetmezliği

6 (3.9)

KBH (yıl), mean±SD; median (min-max)

7.57± 6.97; 5 (min-max)

KBH evre, n(%)
Evre 1

10 (6.5)

Evre 2

16 (10.4)

Evre 3

63 (40.9)

Evre 4

46 (20.9)

Evre 5

19 (12.3)

Tablo-2: COVİD-19 aşılanma /hastalık durumu
Aşı türü, n ( %)

149 (96.8)

Biontech

104 (67.5)

Sinovac

106 (68,8)

Turcovac

4 (2.6)

Aşı yaptırmayan, n ( %)

5 (3.2)

COVİD-19 öyküsü, n ( %)
Yok

116 (75.3)

Var

38 (24,7)

SS-022 Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Böbrek Nakli Hastalarında Prognoz ve Renal Fonksiyon Kaybının Değerlendirilmesi
Ali Can Kurtipek1, Merve Öztürk1, Ali Berkcan Bozdoğan1, Ezgi Coşkun Yenigün2, Emin Gemcioğlu1, Osman İnan1, Enes Seyda Şahiner1, Oğuzhan
Zengin1, Selma Karaahmetoğlu1, İhsan Ateş1, Fatih Dede2
1
Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
2
Ankara Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
Amaç: Covid-19 pandemisinden bu yana bu hastalık üzerine yapılan çalışmalar, hastalık seyrinde sıklıkla görülen lenfopeni derinliği ile hastalık ciddiyetinin
ilişkisini ve lenfopenide düzelmenin iyileşme için önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Covid-19 enfeksiyonu olan böbrek nakli hastalarında renal fonksiyon kaybının klinik ve laboratuvar parametreleri ile ilişkisini değerlendirerek, kalıcı renal fonksiyon kaybına ilişkin prognostik faktörlerin ortaya konulması
amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Ankara Şehir Hastanesi’nde Mart 2020-Aralık 2021 tarihleri arasında yatarak Covid-19 pnömonisi nedeniyle tedavi görmüş olan, daha
önce böbrek nakili olmuş olup halen immün supresif tedavi kullanmakta olan 211 hastanın verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Başvuruda lenfopeni
(<1000*10³/mL) varlığı, 30. günde devam eden lenfopeni, 90. günde devam eden lenfopeni parametrelerine göre hastalar gruplandırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortanca yaşı 53, %72’si erkekti. Hastaların %33’ünde diyabet, %68’inde hipertansiyon tanıları mevcuttu.
Başvuruda lenfopenik olup 30. güne kadar lenfopenisi devam eden hastalarda, hastanede yatış süresi, hemodiyaliz ihtiyacı, invazif solunum desteği, yoğun
bakım yatışı ve ölüm artmış olarak bulundu (p<0.05). 90. gün lenfopeninin devam etmesi durumu bu parametreler ile ilişkili değildi (p>0.05). Renal fonksiyon kaybı (10, 30 ve 90. günlerde eGFR düşüşü) lenfopeni seyri ile ilişkili bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Covid-19 pnömonisini özellikle ağır geçiren bir hasta grubu olan böbrek nakli hastalarında hastalık seyrinde gelişen lenfopeninin seyri, yatış süresi,
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hemodiyaliz ihtiyacı, invazif solunum desteği, yoğun bakım yatışı ve ölüm ile yakından ilişkili bulundu. Böbrek naklinde sıklıkla kullanılan farklı immün
supresif tedavileri alan hastalar arasında lenfopeni seyri ve diğer prognostik göstergeler bakımından farklılık saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: covid-19, lenfopeni, renal transplantasyon
SS-023 Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı Biyopsilerinde Saptanan İnterstisyel Fibrozis Şiddeti ile Hastalığın Seyri Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi
Kadir İntaş1, Fatma Ayerden Ebinç2, Gülay Ulusal Okyay2, Hatice Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, Ebru Gök Oğuz2, Mehmet Deniz Aylı2
1
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH İç Hastalıkları ABD. Ankara
2
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Nefroloji BD. Ankara
Amaç: Glomerülopatili hastalarda, daha yaygın bir şekilde tübül ve interstisyumdaki hasarın ayrıntılı ve standardize bir skorlama ile değerlendirilmesi faydalı
olabilir. Bu amaçla primer glomerüler hastalıklarda İF’in etkisini değerlendiren çalışmalar yol gösterici olabilir. Bu çalışmanın amacı İF derecesinin Primer
GN’de biyopsi sırasındaki hastalık aktivite parametreleri ile ilişkisini ve hastalık sonucunu belirleme gücünün olup olmadığını değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Ocak 2014–Aralık 2021 tarihleri arasında Nefroloji kliniğinde takip edilen primer glomerülonefrit tanısı konmuş hastalar alınarak gerçekleştirildi. Çalışma retrospektif, kesitsel ve tek merkezli olarak planlandı. Hastaların cinsiyet, biyopsi anı yaşları, komorbid hastalıkları, (DM, HT, ASKH)
laboratuvar sonuçları, renal biyopsi bulguları, immünsupresif ve RAS blokajı için tedavi alıp almadıkları renal sağkalımları hasta dosyalarından geriye dönük
olarakkaydedildi.
Bulgular: Toplam 176 erişkin Primer GN tanısı olan hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %18’inde Membranöz, %42’sinde FSGS+MDH, %39’unda IgAN
tanıları mevcuttur. Hastaların biyopsi sırasındaki medyan yaş değerleri 48,5 (37-57,75) yıl, medyan izlem süreleri 27,63 (10,40-45,47) aydı. Cinsiyetleri
erkek %64,2; kadın %35,8’di. Çalışmada yer alan hastalar böbrek biyopsi sonucundaki İF derecesine göre yok, hafif, orta ve ağır olarak dört gruba ayrıldı.
Gruplar biyopsi anındaki demografik, laboratuvar ve biyopsi verileri açısından karşılaştırıldı. Buna göre laboratuvar bulguları içinden eGFR, serum albümin,
kreatinin, Hgb değerlerinde anlamlı farklılık tespit edildi.. Hastaların başlangıç ve son kontrol değerleri esas alınarak çalışma izlem süresi boyunca oluşan
değişim yüzdeleri hesaplandı. Buna göre gruplar arasında eGFR, serum kreatinin ve 24 saatlik proteinüri değişim yüzde farkları istatiksel olarak anlamlı
bulundu. Sonuçta fibrozis şiddeti artıkça, eGFR de azalma, kreatinin ve 24 saatlik proteinüride artış tespit edildi. Kaplan Meier sağkalım eğrisi, yüksek İF
grubundaki hastaların hastalık prgoresyonu açısından daha yüksek riske sahip olduğunu göstermiştir. Çok değişkenli cox modellerinde İF şiddeti hastalık
progresyon riski ile ilişkiliydi. Ancak tam remisyon üzerine olan etki istatiksel anlamlılığını kaybetti.
Sonuç: Bu çalışmada 4 ana primer glomerülopati (MDH, FSGS, IgAN, MN) varlığında İF şiddetinin kronikleşmeyi gösteren biyopsi bulguları ile korele
olduğu bulundu. Beraberinde bazal İF şiddetinin daha kötü bazal böbrek fonksiyonları ile ilişkili olduğu izlendi. Ayrıca İF şiddetinin 4 primer glomerülopati
(MDH, FSGS, IgAN ve MN) varlığında hastalık progresyonu için bağımsız bir risk faktörü olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Glomerülonefritler, interstisyel fibrozis, böbrek biyopsi
Hastaların Biyopsi Anı Demografik, Laboratuvar Verileri ve İF Gruplarına Göre Dağılımları
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Hastaların Tanıları, Komorbiditeleri, İzlem Süreleri, Biyopsi Bulguları ve İF Gruplarına Göre Dağılımı.
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İF’deki Artışın Sonlanım Noktalarına Etkisini Değerlendirmek İçin Çok Değişkenli Cox Regresyon Analizi

Kaplan Meier Survival Analizi (SDBY veya eGFR’de >=%40 azalma için)
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SS-024 Kronik Hemodiyaliz Hastlarında iki Hemodiyaliz Arasındaki Volüm Yükü Farklılığının Asimetrik Dimetil Arginin Üzerine Etkisi
Evrim Bozkaya1, Esma Evrim Doğan2, Mustafa Yaşar Tülbek3
1
denizli devlet hastanesi, nefroloji bölümü, denizli, türkiye
2
sağlık bilimleri üniversitesi, istanbul profdr cemil Taşçıoğlu şehir hastanesi, hematoloji bölümü, istanbul, türkiye
3
maltepe üniversitesi tıp fakültesi, nefroloji bölümü, istanbul, türkiye
Amaç: Kronik hemodiyaliz hastalığında kardiyovasküler mortalite popülasyona göre fazladır. İdrar miktarının azalması ile gözlenen hipervolemi, mortaliteyi
etkileyen önemli ve bağımsız kardiyovasküler risk faktörüdür ve hemodiyaliz sırasında yapılan ultrafiltrasyon ile önlenmeye çalışılır. Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biri hızlanmış atreosklerozdur. ADMA(asimetrik dimetil arginin) böbrek yetmezliğinde birikime uğrayarak, NO(nitrik oksit) kaynaklı endotel kaynaklı aterosklerozu engeller, sentezini engelleyerek aterogenezi hızlandırmaktadır. Bu çalışmada, iki hemodiyaliz seansı oluşan volüm yükü farklılığının, ultrafiltrayon ile, birikime uğradığı düşünülen ADMA düzeyleri üzerine etkisi araştırılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya en az 6 aydır kronik hemodiyaliz programında olan 22 hasta ve sağlıklı 23 kişi olmak üzere toplam 45 kişi alındı. Hastalar diyaliz
süresince yapılan ultrafiltrasyon (UF) farklılığına göre değerlendirildi. Çalışmaya alınan hemodiyaliz hastalarında ilk uygulamada 2 lt ve altında UF yapıldı
ve bunlar I. Grubu oluşturdu. Aynı hastalara 2. uygulamada 3 lt ve üzerinde UF yapıldı ve bu grup II. Grup olarak adlandırıldı. III. Grup ise kontrol grubu bireylerinden oluştu. Hemodiyaliz hasta gruplarında, her iki hemodiyaliz seansından önce ve sonrasında, AV fistülün arter hattından kan örneklemesi yapıldı.
Serum ADMA düzeylerinin ölçümü için alınan örnekler pıhtı oluşturucu ve jelli ( clot activatör ve gel) laboratuvar tüpüne alınarak serumları ayrıştırıldı -20
°C de saklandı. Serum ADMA düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Elde edilen veriler SPSS 14 ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup I hastalarda, diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası ADMA düzeyleri karşılaştırıldığında, ADMA düzeyleri, diyaliz sonrasında diyaliz öncesi değere
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p < 0.001 ) azalmış olarak bulundu. Grup II hastalarda da diyaliz öncesi ve sonrasında serum ADMA düzeyleri
karşılaştırıldığında diyaliz sonrasında seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı ( p< 0.001) ölçüde gerilemiş olduğu görüldü. Grup I ve grup II, ADMA düzeyleri
diyaliz sonrasında gözlenen gerileme açısından karşılaştırıldığında, II. Grup, diyaliz sonrasında ADMA düzeylerinde azalma, Grup I gözlenen azalmaya göre
istatistiksel olarak anlamlı olmamak ile birlikte, daha fazla idi. ( p= 0.0059).
Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında serum ADMA düzeyleri, hemodiyaliz öncesinde ve sonrasında karşılaştırıldığında, anlamlı azalma görülmüştür, bu azalma
istatistiksel olarak anlamlı olmamak ile birlikte UF miktarı ile paralel bulunmuştur. Serum ADMA düzeyleri kronik hemodiyaliz hastalarında yükselmektedir.
Serum ADMA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı olmasa bile, UF miktarı artıkça azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, ADMA(asimetrik diretil erginin), ultrafihltrasyon(UF)
SS-025 Kan Basıncı ve Nabız Değişkenliğinin Böbrek Fonksiyonları ile İlişkisi
Aydan Mütiş Alan1, Şeyda Özcan2, Cebrail Karaca1
1
İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakultesi İç hastalıkları Anabilimdalı Nefroloji Bilim dalı
2
İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakultesi İç hastalıkları Anabilimdalı
Amaç: Kan basıncı (KB), saniyelerden yıllara kadar değişen zaman dilimlerinde meydana gelen sürekli dinamik dalgalanmalarla karakterize edilen fizyolojik bir parametredir. Kan basıncı değişkenliği kan basıncının zaman içindeki dalgalanmalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Artan kan basıncı
değişkenliğinin renal hasar gelişimi hızlandırdığı, kardiovaskuler olay ve mortalite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda böbrek fonksiyonları ile kan
basıncı ve nabız değişkenliği arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
Gereç-Yöntem: Mart 2019-Ocak 2022 yılları arasında nefroloji kliniğimizde Ambulatuvar-kan basıncı izlemi yapılan 167 hastanın verileri retrospektif olarak
değerlendirildi. Demografik, klinik ve laboratuvar veriler kaydedildi. KBH’ın evreleri; CKD-EPI ile hesaplanan eGFR ile KDIGO kriterlerine göre tanımlandı.
Kan basıncı ve nabız hızı değişkenliği standart sapma (SD) ve varyasyon katsayısı (CV) ile değerlendirildi. Hastalar eGFR sonuçlarına göre 3 gruba ayrıldı
(>=90, 60 <=x<90 ve <60ml/dk/1,73m2). Bulgular SPSS version 22 ile analiz edildi.
Bulgular: Hastaların %53’ü kadındı ve medyan yaş 61’di (min 19-max 89). 117 (%71) hasta en az bir tane antihipertansif ajan kullanmaktaydı. 68 (%42)
hastanın eGFR’si >= 90ml/dk/1,73m2, 54 (%33) hastanın ise eGFR’si <60 ml/dk/1,73m2 hesaplandı. eGFR’si >= 90 olan hastaların %40’ı bir antihipertansif ilaç kullanırken, eGFR’si <60 olan hastaların %55’i üç veya daha fazla ilaç kullanmaktaydı (p<0,001).Tüm popülasyonda 24 saat ortalama kan basıncı
124(±15,09) / 80(±13,29) mm/Hg ve dakika kalp hızı 75(±9,53)’idi. Gruplar arasında 24 saatlik ortalama sistolik ve diastolik kan basınçlarında istatiksel
anlamlı fark saptandı(p= 0,001 ve 0,014 sırasıyla). 24 saatlik ortalama kalp hızındaysa fark yoktu (p=0,05). Nondipping oranı sırasıyla %56, %68 ve %56
saptandı. İstatiksel olarak anlamlılık bulunmadı (p=0,37). eGFR gruplarına göre SD değerlerinde istatiksel fark yoktu. CV değerlerinde gruplar arasındaysa
sadece 24 saatlik diastolik kan basıncında istatiksel anlamlı fark vardı (p=0,004) (Tablo 1).
Sonuç: Son yıllarda yapılan çalışmalarda ortalama kan basıncı değerlerinden bağımsız olarak artmış kan basıncı değişkenliğinin kötü klinik sonuçlar ile
ilişkili olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda 24 saatlik diyastolik kan basıncı varyasyon katsayı dışında gruplar arasında anlamlı fark bulamadık. eGFR’si <60
olan hastaların daha fazla sayıda antihipertansif ilaç kullanımı daha iyi kan basıncı kontrolü sağlanmasına bu nedenle gruplar arasında kan basıncı değişkenliklerinde anlamlılık bulunmamasına yol açmış olabilir. Hasta sayımızın az olması kısıtlılık oluşturmaktadır. Daha fazla hastayı içeren prospektif çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: kan basıncı değişkenliği, varsayson katsayısı, böbrek fonksiyon testleri
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Tablo-1: eGFR gruplarına göre klinik bulgular, kan basıncı ve kap hızı değişkenliği sonuçları
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SS-026 Terapötik Plazmaferez Tedavisinin Nefroloji Hastalıklarında Kullanılması
Yagut Seferova1, Fatma Ayerden Ebinç2, Gülay Ulusal Okyay2, Hatice Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, Ebru Gök Oğuz2, Mehmet Deniz Aylı2
1
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH İç Hastalıkları ABD. Ankara
2
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Nefroloji BD. Ankara
Giriş ve Amaç: Böbrek hastalıklarında PZ’in daha güvenli ve etkili bir tedavi olabilmesi için önerilerin kanıt düzeyi artırılmalıdır. Nefroloji alanında yayınlanacak merkez deneyimleri PZ’in kanıt değerini artırmak ve doğru protokolleri belirlemek için faydalı olabilir. Çalışmamız bu amaç doğrultusunda planlanmış
ve gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız da 2015- 2020 yılları arasında nefroloji kliniğinde PZ tedavisi uygulanan hastalar geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.
Materyal-Metod: Hastaların demografik verileri, klinik tanıları, laboratuvar sonuçları hasta dosyaları ve aferez ünitesi kayıtlarından geriye dönük olarak
tarandı. Her hasta için PZ endikasyonu, seans sayısı, sıklığı, replasman sıvısı, venöz giriş yolu, komplikasyon varlığı, hemodiyaliz ihtiyacı ve laboratuvar
verileri kaydedildi.
Sonuçlar: Çalışma süresince kliniğimizde 50 hastaya 260 seans TPZ işlemi uygulandı. Hasta başına ortalama seans sayısı 5,1±1,35 hesaplandı. Replasmam
sıvısı olarak seansların 10 (%3,8)’nunda albümin, 250 (%96,2)’sinde TDP kullanıldı. Tüm seanslarda antikoagülan olarak heparin kullanıldı. Vasküler girişim yeri seansların 15(%5,76)’inde femoral kateter, 8 (%3,07)’inde AV-fistül, 237 (%91,15)’sinde santral venöz kateterdi. En sık PZ endikasyonu AAV ve
AAR’du. TPZ işlemi sırasında ve sonrasında 33 (%66) hastada komplikasyon gelişti. Toplam 46 komplikasyon görüldü. Tedaviden hemen sonra hastaların
%34’ü, 6 ay sonrasında ise %48’hemodiyaliz bağımlı oldu.
Tartışma: Çalışmamızda PZ endikasyonu olarak %84 oranında AAV ve AAR tanıları yer tutmuştur. Diyaliz ihtiyacına göre tedavi yanıtına baktığımızda 6.ay
sonuçlarımızda AAR’da %43, AAV’de %62 oranında bir başarı elde edilmiştir. Literatürde ANCA ilişkili vaskülit ve AAR tedavisinde TPZ kullanımı ile ilgili az
sayıda kanıt yer almaktadır. TPZ tedavisinin böbrek hastalıklarında daha güvenli ve etkili kullanılabilmesi için kanıt düzeyi artırılmalıdır. Nefroloji alanında
yayınlanacak merkez deneyimleri ve vaka raporları TPZ’nin hem kanıt değerini artırmak hem de doğru protokolleri belirlemek için faydalıdır.
Anahtar Kelimeler: Plazmaferez, ANCA ilişkili vaskülit, Böbrek hastalıkları
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Plazmaferez tedavisi uygulanan hastaların özellikleri ve tedavi endikasyonları

PZ Tedavisi Sonrasında Erken Dönem ve 6. ay Hasta Sonlanım Noktaları

SS-027 Erişkin Nefrotik Sendromlu Olgularda Steril Piyüri’nin Böbrek Sonlanımları Üzerine Etkisi
Mustafa Ubay1, Erhan Tatar2, Berna Eren2, Funda Taşlı3
1
SBÜ İzmir Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği
2
SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniği
3
SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Patoloji Kliniği
Amaç: Böbrek hastalıklarında steril piyüri sık görülmektedir. Sıklıkla böbrek tübüler hastalıklara eşlik etmektedir. Bununla birlikte steril piyürinin erişkin yaş
grubu nefrotik sendromunda sıklığı bilinmemektedir. Bu durumun olgularda böbrek sonlanımlarıyla ilişkisi bilinmemektedir. Literatürde bu konuda yeterli
çalışma yoktur. Bu çalışmada, erişkin nefrotiksendromlu olgularda, tanı anındaki steril piyüri sıklığını tespit etmek ve aynı zamanda böbrek sonlanımına
etkisinin olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu çalışma S.B.Ü. İzmir Tıp Fakültesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği’ne 2010-2021 yılları arasında başvuran
ve böbrek biyopsisi yapılan olgular değerlendirmeye alındı. HBYS’den ve hasta dosyalarından, hastaların demografik verileri, laboratuvar sonuçları, tedavi
protokolleri ve tedaviye yanıt bilgileri toplandı. Çalışmaya dahil edilme kriterleri 18 yaş üstü olmak, nefrotik sendromu olması ve tanısal anlamda böbrek
biyopsisi yapılmış olması olarak belirlendi.
Bulgular: Çalışmamıza, 106 hasta dahil edildi. Hastaların %59,4’ü (n=63) erkek, %40,6’sı (n=43) ise kadınlardan oluşmaktadır. Hastaların yaş ortalaması
49,4±15,5 (18-87) yıldı. Olguların, %72,6 (n=77)’sı primer nefrotik sendromken %27,4’ü (n=29) ise sekonder nefrotik sendromludur. Primer nefrotiksendrom nedenleri %32,4’si FSGS, %29,8 hasta Membranöz Nefropati, %18,1’i minimal lezyon hastalığı, %10,3 hasta IgAN, %9,1 hasta MPGN tanısı
almıştır. Sekonder nefropatisi olan hastaların 20 (%68,9)’si Amiloidoz, 5 (%17,3)’i Diyabetik nefropati, 2 (%6,9)’i Lupus nefriti ve 2 (%6,9)’si hipertansif
nefropatiydi.
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Olguların 32 (%30,2)’ sinde steril piyüri saptandı. Steril piyüri oranı primer nefrotik sendromda %32,5, sekonder nefrotik sendromda ise %24,1 ’di. Steril
piyüri kadınlarda erkeklere göre anlamlı fazlaydı (%71,9 vs %28,1; p<0.0001). Primer nefrotik sendromlu hastaların %62,3’ünde, sekonder nefrotik sendromluların ise %17,2’ sinde izlemde tedaviye yanıt tespit edildi ve primer ve sekonder nefrotik sendromlular arasında tedaviye yanıt oranlarında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulundu (p<0,0001). Bütün hastalarda, piyüri olgularının varlığına göre değerlendirildiğinde tedaviye yanıt veren hastalarda piyüri
sıklığı görece daha fazlaydı ama istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (%62,5 vs. %44,6; p=0,09). Primer nefrotik sendromda tedaviye yanıt piyürisi
olanlarda görece daha fazlaydı ama istatistiksel olarak anlamlı değildi (%76 vs. %56; p=0,08). Sekonder nefrotik sendromda ise piyüri varlığında anlamlı
fark tespit edilmedi.
Sonuç: Steril piyüri erişkin nefrotik sendromlu olguların üçte birinde görülmektedir. Steril piyüri varlığı özellikle primer nefrotik sendromda tedaviye yanıtı
öngörmede önemli bilgiler verebilmektedir. Bu konunun neden sonuç ilişkisini ortaya koymak için geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: böbrek sonlanımı, nefrotik sendrom, piyüri

SS-028 65 yaş üstü ve 65 yaş altı benzer demografik ve klinik özelliklere sahip hemodiyaliz hastalarında el kavrama gücü ve etkileyen
faktörler
Saliha Yıldırım1, Merey Türköz2, Durmuş Balta2, Özant Helvacı1, Ülver Derici1, Yasemin Erten1, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Ankara
Giriş: El-kavrama gücünün birçok çalışmada kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyle ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. Özellikle geriatrik hasta popülasyonunda el kavrama gücü morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Kronik böbrek hastalığı gibi kronik inflamatuvar hastalıklarda da genç popülasyonlarda el kavrama gücü düşüklüğü sık görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı yaş dışında benzer demografik özelliklere, laboratuvar değerlerine, kuru
ağırlığa ve kTv’ye sahip 65 yaş altı ve üstü iki hemodiyaliz hasta popülasyonunda el kavrama gücüne etki eden parametreleri saptayabilmek ve bu hasta
gruplarındaki el kavrama gücü azlığının sıklığını karşılaştırabilmektir.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz ünitesinde haftada 3 hemodiyalize girmekte olan 18 yaşından büyük 60 hasta dahil
edildi. El kavrama gücünü etkileyebilecek romatizmal hastalık, malignite, ölçümü etkileyebilecek ortopedik hastalık varlığı çalışmadan dışlanma kriterleri
olarak kabul edildi. Cinsiyetleri, yaşları, ek hastalıkları, laboratuvar değerleri, kTV’leri, kuru ağırlıkları kayıt altına alındı.
Sonuçlar: Çalışmaya 30’u 65 yaş üstü, 30’u 65 yaş altı olmak üzere toplam 60 hasta dahil edildi. Dahil edilen hastaların cinsiyetlerinin dağılımı, yaşları, ek
hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, laboratuvar değerleri, kTV’leri, kuru ağırlıkları Tablo 1’de sunulmuştur. 65 yaş altı hasta grubunda el kavrama gücü ölçümü
65 yaş üstü gruba göre yüksek çıksa da (p:0,026), ölçümler yaş ve cinsiyete göre düzeltildiğinde iki gruptada da benzer oranda el kavrama gücü düşük
hasta olduğu görüldü (0,152). Multiple regresyon analizinde 65 yaş üstü hastalarda albümin değeri düşüklüğü cinsiyet ve yaşa göre düzeltilmiş el kavrama
gücü azlığıyla ilişkili tek faktör olarak izlendi. Altmış beş yaş altı hastalarda ise albümin ile bu ilişki gözlenmedi.
Tartışma: Kronik böbrek hastalığında kas güçsüzlüğünün yaşlanmanın ötesinde birçok nedeni vardır. Ancak HGS değerlendirmesinin halen standart bir
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değerlendirme metodu yoktur. Standart toplum için kullanılan kas gücü referans değerlerinin kronik böbrek hastalığı sürecinde aynı şekilde kullanılıp kullanılmayacağı sorusu önemini korusa da, el kavrama gücünün morbidite ile ilişkisi bir çok yayında öne sürülmüştür. Çalışmamızda 65 yaş üstü popülasyonda
albümin değeri ile ilişkili bulunan el kavrama gücü 65 yaş altı popülasyonda albümin ile ilişki göstermemiştir. Bu da çalışmamızda 65 yaş altı popülasyonunda 65 yaş üstü popülasyonla benzer oranda görünen kas güçsüzlüğünü açıklayabilecek beslenme dışı başka faktörler olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, el kavrama gücü, yaş, geriatrik hasta, kt/V
Şekil 1.

SS-029 Böbrek Nakilli Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu: Tek Merkez Deneyimi
Tülin Akagün1, Özdem Kavraz Tomar1, Süleyman Baylan2, Murat Usta3
1
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji BD, Giresun
2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun
3
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Giresun
Amaç: Böbrek nakilli hastalar; kronik immünsupresyon ve eşlik eden komorbit durumları nedeni ile kritik COVID-19 enfeksiyonu açısından yüksek risklidir.
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pnömonisi nedeni ile hastanemizde yatırılarak tedavi edilmiş hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem:: Hastanemizde COVID-19 pnömonisi tanısı ile hospitalize edilen 31 böbrek nakilli hastanın klinik, laboratuvar verileri, almış oldukları tedaviler ve prognozları retrospektif olarak incelendi. Prognostic nutritional index (PNI), serım albumin konsantrasyonu ve total lenfosit sayıları kullanılarakhesaplandı. Hastaların başvuru anında almakta oldukları immünsupresif tedaviler ve hastane yatışı boyunca almış oldukları tedaviler kayıt edildi.
Bulgular: Kayıtlarına ulaşılabilen toplam 31 hastanın 20’si erkekti. 9 hasta COVID-19 pnömonisi nedeni ile hayatını kaybetti. (%29). Hastaların hastaneye
başvuru anındaki ve en son laboratuvar tetkikleri kayıt edildi. Bulgular tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir. Exitus olan hasta grubunda ortalama PNI değeri istatistiksel anlamlı oranda düşük bulundu.
Sonuç:: Exitus olan hastalar istatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte daha yaşlı idi. Exitus olan hasta grubunda PNI değerleri daha düşük; NLR (Nötrofil/
Lenfosit Oranı), kreatinin, LDH, ferritin ve CRP düzeyleri daha yüksekti (p<0.05). Böbrek nakilli hastaların mortalitesi yüksek olarak tespit edildi (%29).
PNI, böbrek nakilli hastalarda iyi bir öngörücü performans gösterdi ve böbrek nakilli COVID-19 hastalarında sağkalımı öngörmek için kullanılabileceği
düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Böbrek nakli, Prognostik Nutritional Index
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Tablo 1:: Tedavi sonrası hastaların klinik ve laboratuvar sonuçları.
Exitus olan hastalar
n=9

p

Yaş

48.2±12.9

57.2±14

0.096

Cinsiyet (Erkek/Kadın)

16/6

4/5

0.14

PNI

42.5 (35.3-48.9)

27.8 (23.3-33.2)

<0.001

Beyaz küre, x10˄9/L

6.98±2.59

13.22±9.54

0.026

Nötrofill, x10˄9/L

4.89 (3.40-6.01)

11.03 (5.47-19.55)

0.012

Lenfosit, x10˄9/L

1.11 (0.77-2.09)

0.44 (0.21-0.80)

<0.001

NLR (Nötrofil/Lenfosit Oranı)

4.40 (2.43-6.15)

26.54 (10.31-49.99)

<0.0001

Hemoglobin (g/dL)

13.2±2.04

10.0±1.47

<0.0001

Kreatinin (mg/dL)

1.15 (1.00-1.64)

3.27 (1.88-4.89)

0.006

eGFR (mL/dak)

71.0 (44.1-88.2)

16.4 (11.7-40.4)

0.002

LDH (U/L)

262.2±73

550.4±244.7

<0.001

Albumin (g/dL)

3.58±0.62

2.57±0.45

<0.0001

Ferritin (ng/mL)

340 (184-987)

2000 (963-2000)

0.005

CRP (mg/L)

10.4 (5.2-19.8)

114.0 (65.0-252.5)

<0.0001
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İyileşen hastalar
n= 22

Tablo-2: Hastaların tedavileri (n=31).
İyileşen hastalar
n= 22

Exitus olan hastalar
n=9

CSA+MMF/MYF+CS

14

5

FK+MMF/MYF+CS

8

4

Anti-metabolit tedavisi kesilmiş olanlar

22

9

CSA/FK tedavisi kesilmiş olanlar

0

7

Favipiravir

22

9

Favipiravir

22

9

Glukokortikoit

14

2

Konvelasan plazma

1

1

Bazal immünsupresif tedavileri

SS-030 Diyabetik hastalarda biyopsi ile diyabet dışı nefropati tanısı sıklığının tesbiti ve öngörücü klinik/biyokimyasal faktörlerin incelenmesi
Bülent Demirelli1, Burcu Boztepe1, Başak Boynueğri1, Elif Gülcan Şenol1, Gülistan Gümrükçü2, Melike Betül Öğütmen1
1
S.B.Ü. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
2
S.B.Ü. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Ana Bilim Dalı
Amaç: Diyabetes Mellitus (DM), kronik böbrek hastalığının (KBH) en sık nedenidir. Renal Biyopsi (RB) çalışmalarında DM hastalarında non diyabetik
nefropati (NDNP) %3-82.9 aralığında bildirilmektedir. Zamanlama ve endikasyonlar konusunda genel bir fikir birliği olmadığından, diyabetik hastalarda RB
gerçekleştirme kararı genellikle kişisel görüşlere dayanmaktadır. DM tanılı hastalardaki NDNP, tedavi ve prognozu değiştirmektedir. Çalışmamızda diyabetin
seyrine eşlik eden NDNP sıklığını ve bunu öngörmemizi sağlayabilecek klinik ve laboratuvar bulguları inceledik.
Gereç-Yöntem: Kliniğimizde RB yapılan diyabetik hastalar retrospektif olarak incelendi. İstatistiki analizde; Independent Sample-T-test, Mann Whitney-U
testi ve kikare testi kullanıldı.
Bulgular: 76 hastanın %50’sinde NDNP saptandı ve hastaların %36.8’i FSGS, %23.6’sı membranöz glomerulonefrit, %7.8’i IgA nefriti tanılıydı (Şekil1).
Kadın cinsiyet, retinopati, KBH gibi diyabetik end-organ hasarı olmaması, DM, KBH ve proteinüri için düşük tanı yılı, DM için daha az yoğun medikasyon,
hematüri ve lökosidüri varlığı, serolojik marker varlığıyla son 3 ayda HbA1c’nin stabil durumda olması, NDNP grubunda anlamlı olarak daha sık saptandı.
DNP kolunda hemoglobin, eGFR düşüklüğü ile hbA1c, Parathormon ve albuminüri yüksekliği (minimal değişiklik hastalığı tanılı hasta analizden çıkarıldığında) daha sık bulundu (Tablo1).
Sonuç: Diyabetik hastaların yarısında NDNP saptanmıştır. FSGS’un sıklığı, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon gibi hiperfiltrasyon ile glomerül
hasarına neden olacak antitelerin diyabetiklerde komorbidite oluşturması ile açıklanabilir. DM end-organ hasarlarının DNP’de daha sık saptanmıştır. Ayrıca
diyabetin kontrolsüz gidişi (intensif diyabet tedavisi, hbA1c yüksekliği) DNP’de sık bulunmuştur. HbA1c yüksekliği kontrolsüz diyabeti göstermekle birlikte,
hızlı düşüşü de diyabetik nefropatinin kronik böbrek hastalığına gidişini gösterebilir. Dolayısıyla NDNP kolunda HbA1c değeri 3 ay içinde stabil kalan hastaların daha sık saptanması bu bağlamda yorumlanabilir. Akut faz reaktanlarının (AFR) ve albümin seviyesinin inflamasyon ile seyredebilen NDNP’de, DNP
ile eş saptanması, diyabete bağlı subklinik inflamasyon ile açıklanabilir. PTH’nun DNP’de daha yüksek olması, KBH’nın bu grupta daha fazla tanılanmış olmasına bağlanabilir. Proteinüri miktarının eş bulunması ile birlikte, albuminürinin DNP’de anlamlı olarak daha sık tespiti, NDNP’de nonalbumin proteinlerin
idrara geçişinin (Özellikle MGRS ve membranöz nefropatilerde) daha fazla olmasıyla açıklanabilir. İdrar proteini ile albüminin birlikte ölçümü değerli olabilir.
Serolojik panel ve idrar bulguları da sıklıkla NDNP’yi göstermektedir. Diyabet süresinin kısa ve regüle olduğu, kadın cinsiyetinde, end-organ hasarlarının
olmadığı, hematüri/lökosidüri, serolojik marker tespit edilen, HbA1c’nin stabil seyrettiği, nonalbumin ağırlıklı proteinürisi olan hastalarda NDNP şüphesiyle
renal biyopsi düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: diyabetik nefropati, non diyabetik nefropati, albuminüri, renal biyopsi

41

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Resim 1

Tablo 1
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Parametre

Diyabetik nefropati
(n=38)

Non-diyabetik nefropati
(n=38)

P değeri
(p<0.05)

Cinsiyet(Kadın)

11 (%28.9)

26 (%68,4)

0.001

Hipertansiyon

34 (%89.5)

31 (%81.6)

0.32

Retinopati

35 (%92.1)

4 (%10.5)

0.001

Nöropati

15 (%39.5)

6 (%15.8)

0.02

Koroner Arter Hastalığı

13 (%34,2)

5 (%13.2)

0.03

Akut böbrek hasarı

12 (%31.6)

10 (%26.3)

0.6

Kronik böbrek hasarı (KBH)

26 (%68.4)

7 (%18.4)

0.001

ACEi/ARB kullanımı

33 (%86.7)

27 (%71.1)

0.091

Antiagregan kullanımı

15 (%39.8)

11 (%28.9)

0.333

Statin kullanımı

17 (%44.7)

11 (%28.9)

0.15

OAD kullanımı

24 (%63.2)

33 (%86.8)

0.017

İnsulin kullanımı

30 (78.9)

10 (%26.3)

0.001

Hematüri

7 (% 18.4)

20 (%52.6)

0.002

Lökosidüri

2 (%5.3)

15 (%39.5)

0.001

RPH bulgusu (USG ile)

20 (%52.6)

15 (%39.5)

0.2

Pozitif seroloji

3 (%7.9)

16 (%42.1)

0.001

HbA1c pattern (stabil)*

9 (n=24)

22 (n=30)

0.009

Nefrotik sendrom klinik**

10 (%26.3)

12 (%31.6)

0.6

Yaş-yıl (Ort ± SD)

53.8 ± 8.6

55.5 ± 13.5

0.5

Diyabet süresi-yıl (Ort ± SD)

13.2 ± 8

6.1 ±5.9

0.001

KBH süre-yıl (Ort ± SD)

2.3 ± 3.1

0.6 ±1.9

0.001

Hemoglobin g/dl (Ort ± SD)

10.9 ± 2.8

12.4 ± 3

0.04

HbA1c % (Ort ± SD)

8.98 ± 2.3

6.9 ± 1.05

0.001

Kreatinin mg/dl (Ort ± SD)

2.1 ± 1.2

1.3 ± 1

0.001

CRP mg/L (Ort ± SD)

10.4 ± 19.6

16.4 ± 36.2

0.9

EGFR ml/dk (Ort ± SD)

46 ± 24

73 ± 36

0.001

Albumin g/dl (Ort ± SD)

3.2 ± 0.6

3 ± 1.1

0.4

LDL mg/dl (Ort ± SD)

131 ± 53

159 ± 88

0.2

Trigliserit mg/dl (Ort ± SD)

204 ± 112

232 ± 129

0.3

PTH pg/mL (Ort ± SD)

118 ± 85

75 ± 48

0.02

Proteinüri tesbit-yıl (Ort ± SD)

4.4 ± 2.7 (n=27)

2 ± 3 (n=35)

0.001

Sedimentasyon mm/hr (Ort ± SD)

54 ± 25

53 ± 34

0.8

Proteinüri gr/gün (Ort ± SD)

7.1 ± 5.3

7 ± 6.9

0.3

Albuminüri gr/gün*** (Ort ± SD)

4.9 ± 3.7 (n=25)

3.6 ± 3.3 (n=24)

0.03
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SS-031 Böbrek Transplant Vericilerinin Donasyon Sonrası 5 Yıllık İzlemi: Kardiyovasküler Risk Perspektifi
Meral Meşe1, Ergün Parmaksız1, Bahadır Karayel2, Mehmet Fırat2, Elif Arı Bakır3
1
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı, böbrek transplant vericilerinde 5 yıllık takipte, kardiyovasküler risk faktörlerinin değişimini ve kardiyovasküler hastalık gelişiminin ipuçlarını izlemektir.
Gereç-Yöntem: Prospektif, gözlemsel çalışmaya Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde böbrek transplant vericisi olmuş 93 donör ve yaş ve cinsiyeti
uyumlu 54 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Çalışma gruplarında, başlangıçta ve 5 yılın sonunda böbrek fonksiyon testleri değerlendirilmiş; katılımcılar
hipertansiyon (HT), diyabet, kronik böbrek hastalığı (KBH) ve kardiyovasküler olay gelişimi açısından sorgulanmıştır. Hipertansiyon tanısı, ofis veya ev
ölçümlerinde kan basıncı>140/90 mmHg saptanması veya antihipertansif tedavi almak olarak tanımlanmıştır. Diyabetes mellitus tanısı, açlık kan glukozu>110 mg/dL ve/veya tokluk kan glukozu>180 mg/dL ve/veya HbA1c>6.5 % olması olarak tanımlanmıştır. Kronik böbrek hastalığı, glomerüler filtrasyon
hızı (GFH) nın<60 ml/dak saptanması olarak tanımlanmıştır. Kardiyovasküler olay gelişimi, hastanın koroner anjiografi gerektiren bir şikayetinin gelişmesi,
koroner stent veya koroner arter bypass graft öyküsü olması olarak tanımlanmıştır.
Bulgular: Böbrek transplant vericilerinin başlangıçtaki serum kreatinin değeri ve GFH, yaş ve cinsiyeti eşleştirilmiş sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırıldığında
benzerdir (Tablo 1). Beşinci yıl takiplerine bakıldığında, böbrek vericilerinin ortalama serum kreatinin değeri (p<0.001) ve protein/kreatinin (p=0.014) oranı
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek; GFH değeri (p<0.001) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptanmıştır (Tablo
1). Beş yıllık takipte, son dönem böbrek yetmezliği gelişen hasta olmamış veya kardiyovasküler mortalite gözlenmemiştir. Ancak, böbrek vericilerinde donasyon sonrası 5. yılda HT (6.4% vs 32.9%), diyabet (0.0% vs 4.3%), kronik böbrek hastalığı (0.0% vs 2.1%) ve kardiyovasküler hastalık (0.0% vs 2.1%)
oranları, donasyon öncesi oranlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0.001, sırasıyla)(Tablo 2).
Sonuç: Böbrek vericilerinin orta-uzun dönem takiplerinde GFH düşmesi ile, kardiyovasküler ve renal organ hasarı bulguları artış gösteriyor olabilir. Özellikle
yeni gelişen HT oranında artış saptanmıştır. Bu bulgu, geniş hasta sayılı, prospektif, kontrollü çalışmalarla izlenmeli; böbrek vericileri donasyon sonrası
kardiyovasküler risk faktörleri açısından takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek transplant vericisi, donasyon, glomerüler filtrasyon hızı, kardiyovasküler risk
Tablo 1. Çalışma Gruplarının Başlangıçta ve 5. Yıl Sonundaki Laboratuvar Parametreleri
Böbrek Vericileri-Donasyon Böbrek Vericileri-5. Yıl
Sırasında
Sonunda
(n=93)
(n=93)

Sağlıklı Kontroller-Başlangıç
(n=54)

Sağlıklı Kontroller-5. Yıl
Sonunda(n=54)

p değeri

Üre (mg/dL)

27.50
[23.00-33.00]

35.00
[29.00-39.00]

28.00
[24.00-33.25]

27.00
[22.00-32.30]

<0.001*

Kreatinin (mg/dL)

0.75
[0.65-0.84]

0.93
[0.80-1.80]

0.67
[0.59-0.74]

0.70
[0.62-0.80]

<0.001*

GFH (mL/dak/1.73m2)

101.0
[92.58-109.36]

81.24
[67.36-88.62]

109.0
[101.75-117.0]

102.0
[94.9-109.1]

<0.001*

Albumin/kreatinin
(mg/g kreatinin)

5.50
[3.00-10.00]

7.40
[3.70-15.50]

7.05
[4.95-14.43]

7.22
[5.04-14.40]

0.431

Protein/kreatinin
(mg/g kreatinin)

85.20
[66.85-109.90]

85.52
[65.26-116.04]

67.93
[56.29-87.79]

67.94
[56.12-87.80]

0.014*

Hemoglobin (gr/dL)

13.45±1.70

13.61±1.57

13.60±1.48

13.87±1.51

0.325

Ferritin (ng/mL)

33.00
[14.25-59.79]

36.40
[19.90-64.90]

33.50
[14.65-81.95]

75.25
[31.40- 112.70]

<0.001*

Total Kolesterol (mg/dL)

198.10±45.68

186.38±38.45

209.69±46.86

165.66±34.67

0.094

LDL Kolesterol (mg/dL)

120.00±31.76

122.28±47.90

134.53±45.74

123.88±34.12

0.868

Albumin (mg/dL)

5.69±9.59

4.26±0.27

4.34±0.23

4.47±0.25

0.165

Glukoz (mg/dL)

95.00
[89.6-101.0]

92.00
[85.00-106.00]

98.00
[89.50-105.25]

95.00
[86.00-108.00]

0.508

HbA1c (%)

5.50
[5.20-5.70]

5.72
[5.48-6.96]

5.40
[5.30-5.70]

5.70
[5.60-5.90]

0.717

Ürik asit (mg/dL)

5.04±1.21

5.62±1.18

4.53±0.81

4.43±0.99

<0.001*

Tablo 2. Çalışma Gruplarının Başlangıçta ve 5. Yıl Sonundaki Hedef Organ Hasarı
Böbrek Vericileri-Donasyon Sırasında
(n=93)

Böbrek Vericileri-5. Yıl
Sonunda
(n=93)

Sağlıklı Kontroller-Başlangıç
(n=54)

Sağlıklı Kontroller-5. Yıl
Sonunda(n=54)

p değeri

Hipertansiyon (n, %)

6 (6.4%)

31 (32.9%)

4 (7.6%)

6 (11.1%)

<0.001*

Diabetes mellitus (n, %)

NA

4 (4.3%)

NA

1 (1.8%)

<0.001*

Kardiyovasküler morbidite
(n, %)

NA

2 (2.1%)

NA

1 (1.8%)

<0.001*

Kardiyovasküler mortalite
(n,%)

NA

NA

NA

NA

NA

Kronik Böbrek Hastalığı (n,%)

NA

2 (2.1%)

NA

NA

<0.001*

Son Dönem Böbrek Hastalığı
(n,%)

NA

NA

NA

NA

NA
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SS-032 Diyabetik Nefropatili Hastalarda COVİD-19 Enfeksiyonunun Nefropati Progresyonuna Etkisi
Meryem Timuçin, Hacı Hasan Yeter
Sivas Numune Hastanesi
Amaç: Covid 19 pandemisi tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Diyabetes Mellitusun Covid 19 tanısı almış olan hastalarda önemli bir komorbidite
sebebi olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışma işe Kronik böbrek hastalığının önemli bir sebebi olan diyabetik nefropatili hastalardaki Covid 19 seyrini araştırmayı amaçladık
Gereç-Yöntem: 1 Nisan 2020 ile 1 Ocak 2021 tarihleri arasında Covid 19 tanısı ile hastanede yatan diyabetik nefropatili hastalar retrospektif olarak incelendi.
Son dönem böbrek yetmezliği, malignite,glomerulonefriti olan hastalar çalışmadan dışlandı. DM nefropatisi olan 134 hastadan hastane yatış endikasyonu
olan 109 hasta analize dahil edildi. Hastalar sağ kalanlar ve ölen hastalar olarak iki gruba ayrıldı
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 71.4±10.4 olup; 46(%42)’si kadındı. Gruplar yaş, cinsiyet ve eşlik eden hastalıklar açısından benzerdi. Hastaların KBH
evre dağılımları içerisinde en sık gözlenen evre 2 KBH’dı ve hastaların 51(%46.8)’inde mevcuttu. Hospitalizasyon esnasında hastaların 61(%56)’sında akut
böbrek hasarı gelişirken; 18(%16.5) hastada hemodiyaliz ihtiyacı gelişti. Hem ABH gelişimi hem de HD ihtiyacı ölen hastalarda sağ kalan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sıktı [43(%63) vs. 18(%45), p=0.05 ve 16 (%23.2) vs. 2(%5), p=0.01, sırasıyla]. Sağ kalan 40 hastanın taburculuktan
10 gün sonra yapılan tetkiklerinde 14(%35)’ünde KBH evresinde progresyon olduğu saptandı. Hastaların yatış öncesi ve sonrası KBH evreleri karşılaştırıldı.
Evre 1 olan 5 hastanın 3’ünün, evre 2 olan 17 hastanın 6’sının, evre 3a olan 6 hastanın 2’sinin, evre 3b olan 9 hastanın 3’ünün hastalık evresinin ilerlediği
saptandı. Ayrıca 2 hastada da evre 5 KBH geliştiği saptandı. Ancak evre 2 KBH olan 5 hastanın, evre 3a olan 3 hastanın, evre 3b olan 4 hastanın ve evre 4
olan 2 hastanın ise KBH evresinin iyileştiği saptandı.
Sonuç: Diyabetik nefropati gelişmiş olan hastalarda COVDI-19 mortalitesi çok daha yüksek görünmektedir. Eldeki veriler KBH evresinin sağ kalan hastaların
önemli bir kısmında ilerlediğini desteklemektedir. Ayrıca şiddetli COVID-19 sonrasında çeşitli nedenlerden dolayı (kaşeksi, kas kitle kaybı, infilamasyon
vb..) taburculuk sonrası erken dönemde tek başına GFR güvenilir bir KBH progresyon değerlendirmesi sağlamayabilir. Bu hastaların taburculuk sonrası
kılavuzların önerilerinden çok daha sık aralıklarla takip edilmesi sağlıklı değerlendirme açısından önemli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Covid-19, Kronik böbrek hastalığı
Demografik Özellikler

Diyabetik hastaların KBH evre değişimi

SS-033 Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Sistemik immün-inflamasyon indeksi ile ilişkisi
Gürkan Yurteri
Rentek Diyaliz merkezi
Amaç: Hemodiyaliz (HD), evre 5 kronik böbrek hastalığı olan hastalar için en yaygın tedavi seçeneğidir ve diyaliz teknolojisindeki gelişmelere rağmen, bu
hastalar malnütrisyondan kaynaklanan yüksek morbidite ve mortalite riski ile karşı karşıyadır.
Sistemik global değerlendirme (SGD) ilk olarak 1987 yılında Detsky tarafından gastrointestinal cerrahi geçiren hastalarda malnütrisyonu değerlendirmek
için geliştirilmiştir. SGD iki değerlendirme bölümü içerir: 1) öykü ve 2) malnutrisyonla ilişkili fizik muayene
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Yakın zamanda bir inflamasyon parametresi olan sistemik immün-inflamasyon indeksinin (SII), çeşitli kanser türlerinde olumsuz sonuçların prognostik bir göstergesi olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, son çalışmalar, nötrofil ve trombosit sayılarının çarpımının lenfosit sayısına bölünmesiyle hesaplanan
SII’nin,çeşitli kardiovasküler hastalıklarda prognostik bir gösterge olduğu belirtilmektedir.
Bu çalışmanın amacı hemodiyaliz hastalarında SGD ile tespit edilen malnutrisyonun CRP ve SII ile ilişkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: En az 6 aydır hemodiyalize giren, eşlik eden enfeksiyon hastalığı, malignite ve immünolojik hastalığı bulunmayan 41 hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların labratuvar bulguları aylık tetkiklerinden kaydedildi. Serum immun inflamatuar endeksi nötrofil sayısı x platelet sayısı/lenfosit formülüyle
hesap edildi. Değerlendirmeden sonra hastalar SGD-A (malnutrisyon yok), SGD-B (orta derecede malnutrisyon) ya da SGD-C (ağır derecede malnutrisyon)
olarak sınıflandı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 41 hastada (15 kadın) etiyolojilere bakıldığında 25 hastada hipertansiyon (%61), 10 hastada diabetes mellitus(%24), 3 hastada
polikistik böbrek hastalığı, 4 hastada ise diğer faktörler sorumlu idi. SGD skorları incelendiğinde 12(%29.2) hastada orta malnütrisyon tespit edilirken
29hastada(%70.8) hastada malnutrisyon tespit edilmedi. Hastalar malnutrisyonu olan ve olmayan hastalar olarak değelendirildiğinde malnutrisyon olan ve
olmayan gruplar arasında CRP farklı değilken(15.01±14.67 vs 10.67±9.03p>0.05), SII malnutrisyon olan grupta daha yüksek olarak bulundu(1836.8±1412.8
vs 1007.2±877.9; p<0.05). Albumin düzeyi de malnutrisyonu olan grupta anlamlı derecede düşüktü (3.6±0.3vs 3.9±0.2<0.05).
Sonuç: SGA kullanılarak tespit edilen malnutrisyon literatürle uyumlu olarak %29 olarak bulundu. CRP malnutrisyonu olan grupta farklı değilken SIII nin
anlamlı derecede yüksek olarak bulunması malnütre hastalarda inflamasyonun tespiti için bu endeksin daha hassas olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, malnutrisyon, sistemik immün-inflamasyon indeksi
SS-034 mRNA COVID-19 AŞI Sonrası De Novo/Nüks Glomerülonefrit Vakaları -TEK MERKEZ
Meryem Keleş1, Didem Turgut1, Filiz Çelikel Cumbul1, Şimal Köksal Cevher1, Mustafa Erdem Altınöz2, Fatih Dede1, Ezgi Coşkun Yenigün1
1
Ankara Şehir Hastanesi,Nefroloji Bilim Dalı
2
Ankara Şehir Hastanesi,İç hastalıkları
GİRİŞ: Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), insanlık tarihindeki en ölümcül viral pandemilerden biridir. Hastalığı kontrol altına almak amacıyla çeşitli
aşılar geliştirildi.Geliştirilen COVID-19 aşılarının şüphesiz tüm avantaj ve faydalarına rağmen, aşılamayla birlikte ciddi advers olaylar da bildirildi. Özellikle
mRNA COVID-19 aşısı sonrası miyokardit ve de novo veya nüks glomerülonefrit (GN) dahil olmak üzere birçok immün aracılı reaksiyonu içeren vaka serileri
rapor edildi. Çalışmamızda mRNA tabanlı canlı aşıların ülkemizde uygulanmaya başlamasından sonra, merkezimizde de novo veya nüks GN vakalarının aşı
ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ -YÖNTEM: Tek merkezli,retrospektif olarak yapılan bu çalışmada ülkemizde Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının uygulanmaya başladığı 12 Nisan
2021 tarihinden 30.02.2022’ a kadar 61 de novo veya nüks tüm glomerülonefrit vakalarının demografik ozellikleri, aşı tipleri, eşlik eden komorbiditeler,
semptomlar, klinik seyir, laboratuvar parametreleri ve tedavi yanıtları kaydedildi. Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı sonrası gelişen de novo veya nüks GN
vakalarını tespit ettik ve yine bu süre zarfında Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı olmayan veya inaktif aşı olan, de novo/nüks GN vakaları ile istatiksel olarak
karşılaştırdık.
BULGULAR: Ankara Şehir hastanesinde 12 Nisan 2021-30.02.2022 tarihleri arasında 61 de novo veya nükseden glomerülonefrit hastası çalışmaya alındı.
Hastaların yaş ortalaması 48.5±17, %68.9’u ( n=42 ) erkekti. %23’ü DM (n=14), %62.3 HT ( n=38) ve 11 hasta da (%18) en az bir otoimmün hastalık
mevcuttu. 61 hastanın 9’ u nüks GN (%14.8) ve 52’si de novo GN’den oluşuyordu (%85.2). Hastaların ortalama takip süresi 5.05 aydı. 23 hasta (%37.7)
Pfizer-BioNTech aşı sonrası GN tanısı alırken, 38 hasta (%62.3) tanı öncesi canlı aşı olmamıştı. Aşı sonrası tanı alan 23 hastanın 7’sinde ilk doz (%30),
14’ünde (%60) 2.doz aşı sonrası GN gelişti. Aşı sonrası GN gelişen grupta en sık nefrit tipi %34,7 ile (n=8) IgA iken, aşı öncesi tanı alan grupta ise %36.8
oranı ile FSGS (n=14) idi. İki grubun da demografik verileri benzerdi ve tablo-1’de verildi.
Tablo-1:Hastaların demografik ve takip sonu verileri
Tablo-2: Gruplar arasında glomerülonefrit dağılımları
SONUÇ: mRNA tabanlı covid-19 aşıları ile GN gelişimine ilişkin literatürde çok az veri olup, çalışmamızda gruplar arasında klinik sonlanım açısından fark
yoktu.COVID-19 aşılaması ile GN arasındaki ilişkiyi tanımlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Glomerülonefrit, mRNA tabanlı covid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech
Tablo-1

tablo-2
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SS-035 Kan Sayımı Kaynaklı İnflamasyon İndekslerinin Multipl Myelom Olgularında Renal Fonksiyonla ilişkisi
Seval Akpınar1, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Amaç: Son yıllarda farklı tümör tipleri yanında multipl myelom (MM) olgularında da artmış inflamasyon belirteci olan ve günlük pratikte kolay kullanılabilen
nötrofil lenfosit (NLO), trombosit lenfosit (TLO), lenfosit monosit (LMO) oranları ile sistemik immun inflamasyon indeksinin (Sİİ) genel sağkalım ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisini gösteren çalışmalar artmıştır. Çalışmamızda MM tanılı olgularda tanı anındaki NLO, TLO, LMO ve Sİİ değerlerinin renal
fonksiyonlar üzerine etkisi değerlendirildi.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde 2017 Ocak ayı itibarı ile MM tanısı alan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik verileri geriye dönük
olarak analiz edildi. Sİİ nötrofil sayısı (/mm3) x trombosit sayısı (/mm3) / lenfosit sayısı (/mm3) formülü ile hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya medyan yaşı 63 (44-84) olan 26 kadın ve 29 erkek olmak üzere toplam 55 MM hastası dahil edildi. Tüm hastalarda tanı anında demografik, klinik özellikler, NLO, TLO ve sistemik inflamasyon indeksi değerlendirildi. Renal yetmezlik, serum kreatinin düzeyinin > 1.2 mg/dL olması olarak
tanımlandı. Tanı anında 26 (%47.3) hastada renal yetmezlik saptandı. Tanı anı kreatinin düzeyi ile NLO arasında pozitif (r: 0.344; p=0.01) ve LMO (r: -0.495;
p <0.001) arasında negatif korelasyon olduğu görüldü. Sİİ değerinin NLO (r: 0.780; p <0.001), TLO (r: 0.635; p <0.001) ve LMO (r: -0.270; p=0.046) ile
anlamlı ilişkili olduğu izlendi.
Sonuç: Tanı anında NLO ve LMO ile renal disfonksiyon arasında saptanan ilişki literatür verileri ile uyumludur. Sİİ hesaplanmasında nötrofil, lenfosit ve
trombosit değerleri denklem içinde yer aldığından SII’nin bu indekslerle ilişkili olması beklenen bir durumdur. Öte yandan tanı anında LMO indeksi yüksek
olgularda renal yetmezlik olasılığının düşük olması, SII’nin NLO ve TLO gibi artmış inflamasyon belirteçleri ile pozitif korelasyonu bulunması nedeniyle
artmış Sİİ değeri olan olgularda LMO değerlerinin düşük olması şaşırtıcı değildir. MM olgularında özellikle tümör mikroçevresi kaynaklı IL-6 başta olmak
üzere artmış enflamasyon ilişkili sitokinler hastalığın ilerlemesi ve direnç mekanizmalarında rol oynamaktadır. Bulgularımız farklı malign süreçlerdekine
benzer şekilde inflamasyon belirteçlerinin myelom olgularındaki renal disfonsksiyon ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu indekslerin MM olgularında
tanı anı renal disfonksiyon ve tedavi sonrası böbrek fonksiyonlarında düzelme ile ilişkisini ortaya koymak için tek tip ve standart süre indüksiyon tedavisi
uygulanan geniş hasta serilerinde ileriye dönük olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: multipl myelom, renal yetmezlik, nötrofil, lenfosit, trombosit
Olguların demografik ve klinik özellikleri
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Hasta sayısı (n)

55

Cinsiyet (n; %)

Kadın (26; %47.3)
Erkek (29; %52.7)

Yaş (yıl) (medyan-aralık)

63 (44-84)

Alt tip (n; %) (n: 55)
IgG
IgA
Hafif zincir myelom

33 (%60)
8 (%14.5)
14 (%25.5)

Durie-Salmon evresi (n; %) (n: 55)
I
II
III

3 (%5.5)
10 (%18.2)
42 (%76.3)

ISS (n; %) (n: 54)
1
2
3

14 (%26)
13 (%24)
27 (%50)

R-ISS (n; %) (n: 54)
1
2
3

14 (%26)
36 (%66.6)
4 (%7.4)

Böbrek yetmezliği (n; %) (n:55)
var
yok

26 (%47.3)
29 (%52.7)

Böbrek yetersizliği olmayanlarda NLO (ortalama; aralık)

1.57 (0.56-3.84)

Böbrek yetersizliği olanlarda NLO (ortalama; aralık)

2.8 (0.79-13.6)

Böbrek yetersizliği olmayanlarda TLO (ortalama±SD)

103.83±46.75

Böbrek yetersizliği olanlarda TLO (ortalama±SD)

122.31±52.08

Böbrek yetersizliği olmayanlarda LMO (ortalama±SD)

5.05±1.97

Böbrek yetersizliği olanlarda LMO (ortalama±SD)

3.46±1.59

Böbrek yetersizliği olmayanlarda Sİİ (ortalama; aralık)

360793 (53425-691809)

Böbrek yetersizliği olanlarda Sİİ (ortalama; aralık)

596698 (107000-1768356)
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SS-036 Pandemi hastanesindeki yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar arasında entübe olanlarla olmayanların bazal demografik,
klinik ve laboratuar özelliklerinin karşılaştırılması
Ebrar Eren Eynel1, Fatma Yılmaz Aydın1, Eren Eynel2, Emre Aydın2, İdris Oruç2, Hasan İnce2, Yaşar Yıldırım2, Zülfükar Yılmaz2, Çiğdem Mermutluoğlu3,
Gülten Toprak4, Ali Kemal Kadiroğlu2
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Bilim Dalı
3
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı
4
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Biyokimya Ana Bilim Dalı
Amaç: 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen ve dünya geneline yayılıp pandemiye neden olup büyük bir halk sağlığı sorunu oluşturan COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü’nün 18 Haziran 2020 verilerine göre yaklaşık 8,2 milyon kişiyi etkilemiş ve yaklaşık 444 bin insanın ölümüne neden olmuştur.
Solunum yetmezliğine, akut böbrek hasarına ve multi-organ yetmezliğine neden olarak ölümcül seyredebilmektedir. Bu nedenle COVID-19 tanılı hastalar
için yoğun bakım ünitesi çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Biz de yoğun bakıma yatan COVID-19 tanılı hastalardan entübe olan ve entübe olmayanların
özelliklerinin karşılaştırmasını ve entübe edilmeyi etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi pandemi hastanesi yoğun bakımında 01.03.2020-10.11.2020 tarihleri arasında yatan COVID-19 tanılı hastaların bilgileri hastane bilgi sisteminden retrospektif olarak alındı. Çalışmamıza >18 yaş üstü COVID-19 PCR+ olan tüm hastalar dahil edildi. Hastaların
demografik özellikleri (yaş, cinsiyet), rutin bakılan laboratuar tetkikleri (tam kan, biyokimya, hormon, koagülasyon vb.) klinik takip verileri (nabız, solunum
sayısı) ve fizik muayene bulguları değerlendirildi. Hastalar entübe olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrıldı. Bakılan parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların 267’si (%58.9) erkek, 186’sı (%41.1) kadındı. Hastaların 228’i (%50.3) entübe olurken 225’i (%49.7) entübe olmadan takip edildi.
Hastaların ortalama yaşı 64.56±16.98 idi. Hastalardaki mortalite oranı entübe olanlarda %93, entübe olmayanlarda %3 idi. Hastaların bakılan parametrelerinden entübe olanlarda yaş, nabız, solunum sayısı, vücut ısısı, lökosit sayısı, nötrofil sayısı, kreatinin, AST, kreatin kinaz (CK), CRP, sedimantasyon hızı,
prokalsitonin, ferritin, d-dimer ve INR düzeyi anlamlı yüksek, lenfosit sayısı anlamlı olarak düşük bulundu.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre vücut ısısı, CK, d-dimer düzeyi, INR, lökosit sayısı, lenfosit sayısının yanısıra özellikle hasta yaşı, solunum sayısı,
nabız, nötrofil sayısı, AST, CRP, prokalsitonin ve ferritin düzeylerinin ciddi klinik gidişata sahip COVID-19 hastalarını hızlı bir şekilde tanımlayabilecek efektif
birer parametre olarak kullanılabileceğini ve COVID-19 hastalarında zamanında uygun tedaviyi planlamada, prognoz ve entübasyon ihtiyacını belirlemede
önemli ve güvenilir bir gösterge olabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Yoğun Bakım, entübasyon
SS-037 Kalp Yetmezliğinde Fonksiyonel Kapasite ile Göz Muayene Bulguları ve Oftalmik Arter Doppler Parametreleri’nin karşılaştırılması
Hasan Murat Uğurlu1, Aslı Uğurlu2, Tuncay Güzel1, Ümit İnci1
1
sağlık bilimleri üniversitesi gazi yaşargil EAH kardiyoloji anabilimdalı
2
sağlık bilimleri üniversitesi gazi yaşargil EAH göz hastalıkları anabilimdalı
Amaç: Kalp yetersizliğinde dolaşım yetmezliği ve konjesyon sonucunda yaşam kalitesi, fonksiyonel kapasite, egzersiz toleransı azalmaktadır. Tüm organların perfüzyonu bozulmakta ve organ fonksiyonları olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada fonksiyonel kapasitedeki kötüleşme ile birlikte göz muayene
bulguları ve gözü besleyen oftalmik arterin doppler parametrelerindeki değişimleri karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: EF %45 ve altındaki sinüs ritmindeki 23 ile 84 yaşları arasındaki hastaları fonksiyonel kapasiteye göre üç gruba ayrıldı. NYHA Sınıf I olan 28
hasta,Grup I, Sınıf II olan 32 hasta Grup II, Sınıf III-IV olan 31 hasta Grup III olmak üzere gruplar oluşturuldu. Hastaların rutin tam kan, biyokimya çalışıldı,
EKG ‘leri çekildi tüm hastaların EF ve FS hesaplandı. Dicle Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde görme keskinliği, pakimetre ile kornea kalınlığı, Goldman Aplanasyon Tonometresi ile göz içi basıncı, biyomikroskop ve 90 ‘lık Wolk yardımıyla indirekt oftalmoskopi ile göz dibi muayenesi sonucunda tespit
edilen hipertansif retinopati, diyabetik retinopati, retinal atrofi bulguları varsa bulgular kaydedildi. Tüm hastaların oftalmik doppler ultrasonografisi radyoloji
kliniğinde yapıldı. Tüm bulgular SPSS 11.5 programı ile Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi kullanılarak istatistiği yapıldı.
Bulgular: Göz muayene bulgularından sağ ( p:0,18) ve sol ( p:0,12) kornea kalınlığı, sağ (p:0,16) ve sol ( p:0,11) göz içi basıncı, göz dibi bulguları ile gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Oftalmik arter doppler parametrelerinde sol pik sistolik hızda (p:0,06 ) ve sol end diastolik hızda
(p:0,09) analmlı olmayan bir azalma saptandı. Sağ pik sistolik hızda (p:0,07) ve sağ end diastolik hız (p:0,07)’da anlamlı olmayan azalma saptandı. Sağ
rezistivite (p:0,64) ve sol rezistivite (p:0,64) indeksileri ile sağ pusatil (p:0,62) ve sol pulsatil (p:0,46) indeksleri arasında gruplar arasında anlamlı farklılığa
rastlanmadı fakat fonksiyonel kapasitedeki kötüleşme ile anlamlı olmasada oftalmik arter akım parametrelerinde hafif bir bozulma olduğu gözlendi.
Sonuç: Yapılan çalışmada fonksiyonel kapasitede kötüleşme sonucunda karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının, göz muayene bulguları ile oftalmik doppler
parametrelerinin olumsuz etkilendiği ve perfüzyon bozukluğu oluştuğu ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Doppler ultrason, fonksiyonel kapasite, kalp yetersizliği, kornea kalınlığı, oftalmik arter
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Demografik bulgular

Doppler parametreleri

Göz muayene bulguları

SS-038 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Tek
Merkez Deneyimi
Yusuf Çeşmeci1, Abdullah Özdemir1, Mehmet Hakan Mat1, Abdulmecit Yıldız2
1
Bursa Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
Bursa Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
GİRİŞ VE AMAÇ: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPKBH) en sık görülen genetik böbrek hastalığıdır. Tüm ırk ve etnik gruplarda görülür
ve prevalansı yaklaşık olarak 1:1000’dir. Tüm dünyada son dönem böbrek hastalarının yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır.
Çalışmamızda Bursa Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bölümü’nde takip edilen renal replasman tedavisi görmeyen ODPKBH hastalarının demografik ve klinik
özelliklerinin değerlendirilmesi ve literatür verisi ile karşılaştırılması planlandı.
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MATERYAL METOD: Çalışmada 2016–2021 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bölümü’nde takip edilen, klinik ve
laboratuvar verileri Türk Nefroloji Derneği Kistik Hastalıklar Çalışma Grubu veri tabanına kaydedilen hastaların bilgileri kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza 205 (106 kadın, 99 erkek) hasta dahil edildi. Veri tabanında olmayan veya replasman tedavisi alan hastalar çalışmaya alınmadı.
Hastaların medyan yaşı 41, vücut kitle endeksleri ortalama 26,1 kg/m², ortalama kreatinin düzeyi 1,22 mg/dL, ortalama Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH)
ise 84 ml/dk/1,73m² olarak saptandı. Hastaların 114’ü (%55,6) sigara kullanmıyordu, 50 (%29,2) hasta aktif sigara kullanıyordu, 29 (%14,1) hasta ise
sigarayı bırakmıştı. 125 (%61) hastada hipertansiyon (HT) mevcut iken, 76 (%37,1) hastada hipertansiyon yoktu. Hastaların 112’si (%54,6) antihipertansif
tedavi almaktaydı. 172 (%83,9) hastanın ailesinde ODPKBH öyküsü vardı. 20 (%9,8) hastanın ailesinde ODPKBH öyküsü yoktu, 13 (%6,3) hastanın ise aile
öyküsü bilinmiyordu. Çalışmaya dahil edilen 34 (%16,6) hastada makroskopik hematüri öyküsü vardı. Çalışmaya dahil edilen 81 (%39,5) hastada karaciğer
kisti saptandı, 62 (%30,2) hastada ise böbrek taşı öyküsü mevcuttu, 12 (%5,9) hastada ise Mitral Valv Prolapsusu (MVP) saptandı. Aile öyküsü olan 10
(%4,9) hastada Kranial MR Anjiyografi ile taramada intrakraniyal anevrizma saptandı. Bu hastalardan 2’si elektif olarak opere edildi, 1 hasta ise intrakraniyal
kanama nedenli acil olarak opere edildi.
Çalışmaya dahil edilen 205 hastadan 66 hasta Tolvaptan tedavisi için volüm hesaplanması amacıyla, kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi.
Mayo Sınıflamasına göre: 4 (%6,1) hasta 1A, 19 (%28,8) hasta 1B, 25 (%37,9) hasta 1C, 11 (%16,7) hasta 1D ve 7 (%10,6) hasta 1E olarak saptandı. 1D
ve 1E grubundan toplam 12 hastaya Tolvaptan başlandı. Kontrastsız BT’de 23 (%34,8) hastada böbrek taşı saptandı.
SONUÇ: Takip edilen hastalarda HT sıklığının ve sigara kullanım oranlarının yüksek olması dışında renal ve ekstrarenal bulgular literatür verileri ile uyumlu
bulundu.
Anahtar Kelimeler: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı, ODPKBH, Tolvaptan, Kistik Hastalıklar
SS-039 Hemodiyaliz hastalarında bakım hedefleri: Nefrolog’a olan mesafe bir etken midir?
Ahmet Murt
Bingöl Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği
Amaç: Türk Nefroloji Derneği kayıt sistemi verilerine göre Türkiye’de 60.000’in üzerinde hemodiyaliz hastası bulunmaktadır. Hemodiyaliz hizmeti, farklı
basamaklardaki sağlık kurumlarına ek olarak bağımsız hemodiyaliz ünitelerinde de sunulabilmektedir. İdame hemodiyaliz hastaları için, ayda en az bir kez
hemodiyaliz yeterliliği ve volüm durumu değerlendirilerek, kronik böbrek hastalığı ve diğer ko-morbiditelere yönelik tedaviler düzenlenmelidir. Bölgesel
farklılıklar nedeni ile, bazı diyaliz hastaları nefrologun bulunduğu merkezlerden uzakta diyaliz hizmetini almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı sürekli nefrolog
bulunan bir merkez ile nefrologu olmayan ilçelerdeki hemodiyaliz takipleri arasındaki farkları ortaya koyarak bunların nedenlerine ilişkin çıkarımlar yapılmasıdır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Bingöl ili devlet hastaneleri bünyesinde en az 3 aydır hemodiyalize devam etmekte olan son dönem böbrek hastaları dahil edilmiştir. Tüm hastaların aylık değerlendirmeleri aynı nefrolog tarafından yapılarak rehberlerin önerdiği şekilde tedaviler planlanmıştır. Nefroloğun olduğu
merkezdeki (Grup 1) hastalara haftada 3 kez vizit yapılırken, ilçe hastanelerine (Grup 2) ayda bir vizit yapılmıştır. Hastaların demografik verileri, diyaliz süreleri ve primer böbrek hastaları ile beraber diyaliz yeterlilikleri (Kt/V ve URR), kan basınçları, kemik-mineral dengesi parametreleri, hemoglobin seviyeleri,
serum protein ve albümin düzeyleri, akut faz reaktanları ve hastaneye yatış oranları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya toplamda 115 hasta dahil edildi. Hastalar 57,9 ± 15,5 yaşında olup 61,8 ± 55,6 aydır hemodiyalize devam etmekteydiler. Hastaların
65’i sürekli nefrolog bulunan merkezde, 50’si ise nefrolog olmayan ilçelerde bulunmaktaydı. Bu 2 grubun karşılaştırılmasında ortalama fosfor, kalsiyum ve
albümin değerleri benzerdi. Parathormon seviyelerinde de anlamlı fark yoktu. Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı, sevelamer ve sinakalset kullanım oranları
arasında da fark saptanmadı. Kt/V (1,50 ± 0,13 vs 1,40 ± 0,18; p=0,002) ve URR (75,9 ± 5,5 vs 71,3 ± 6,4; p=0,000) ise Grup 1 için daha yüksekti. Hemoglobin seviyeleri de Grup 1’de anlamlı olarak daha yüksek bulundu (11,0 ± 1,4 vs 10,1 ± 1,4; p=0,03).
Sonuç: Diyaliz hastalarında kalsiyum ve fosfor düzeylerinin uygun yönetimi için ayda bir defa yapılan nefrolog değerlendirmesi ve ilaç düzenlenmesi yeterli
görünmektedir. Diyaliz süresi, volüm durumu ve UF planlamasını içeren diyaliz yeterliliği parametreleri ise nefrologun sürekli değerlendirdiği hastalarda
daha yüksek seviyelerdedir. Anemi yönetimi de bu hastalarda daha iyi yapılabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, hemodiyaliz yeterliliği, sağlık hizmeti planlaması
SS-040 Hücresel Redoks Hemostazının Düzenleyicisi Olan Nrf2 Gen Polimorfizmlerinin Diyabetik Nefropati ile İlişkisi
Aygül Çeltik1, Büşra Bara2, Aslı Tetik Vardarlı2, Şevki Çetinkalp3, Fatma Zuhal Eroğlu2
1
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir
Amaç: Oksidatif stres, redoks homeostazı olarak bilinen oksidan ve antioksidan reaksiyonlar arasındaki dengenin bozularak, reaktif oksijen radikallerinin
oluşumunun antioksidan sistemin kapasitesini aşması sonucunda bu serbest radikallerin hücrelerde çeşitli hasarlar meydana getirmesidir. Oksidatif stres,
birçok hastalığın oluşumuna neden olabildiği gibi tip 2 diyabetes mellitusün mikrovasküler komplikasyonlarının patogenezinde de rol almaktadır. Nükleer
faktör E2 ile ilişkili faktör 2 (Nrf2), oksidatif strese yanıt olarak antioksidan genlerin ekspresyonunu regüle eden bir transkripsiyon faktörüdür. Amacımız,
tip 2 diyabetes mellitus olan hastalarda Nrf2 geninin promoter bölgesindeki rs35652124 (T>C) ve rs6706649 (G>A) polimorfizmlerinin diyabetik nefropati
ile ilişkisinin olup olmadığının değerlendirilmesidir.
Gereç-Yöntem: Diyabetik nefropatisi olan 110 hasta ve diyabetik nefropatisi olmayan 90 diyabetik hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan alınan kan
örneklerinden DNA izolasyonu yapıldıktan sonra Nrf2 geninin polimorfizm bölgesi polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltıldı.
Bulgular: Diyabetik nefropatisi olan hastalar ile diyabetik nefropatisi olmayan hastalar arasında rs35652124 ve rs6706649’ un genotip dağılımlarının farklı
olmadığı saptandı. rs6706649 polimorfizmi için GG genotipi referans olarak alındığında, GA genotipinin diyabetik nefropati için risk faktörü olduğu (Exp
(B)=3,074, p=0,023, %95 güven aralığı = 1,169-8,082), AA genotipinin ise risk faktörü olmadığı (Exp (B)=0,976, p=0,960, %95 güven aralığı =0.374-2,549)
gösterildi.
Sonuç: Tip 2 diyabetes mellitus olan hastalarda rs6706649 GA genotipi diyabetik nefropati için bir risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya ilaveten, daha büyük popülasyonlarda, Nrf2 polimorfizmlerinin, oksidan-antioksidan sisteminin serum düzeylerinin ve dokudaki oksidatif stres belirteçlerinin
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ilişkisinin araştırılması yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: diyabetik nefropati, nükleer faktör E2 ile ilişkili faktör 2, oksidatif stres, polimorfizm
SS-041 Periton Diyalizi Hastalarında Geriatrik Beslenme Risk Endeksinin mortalite ile ilişkisi
Özlem Yayar1, Sibel Ada2
1
Antalya ASV Yaşam hastanesi
2
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi
Amaç: Son dönem böbrek hastalığı (SDBY) olan hastalarda yaygın bir sorun olan malnütrisyon, artmış mortalite riski ile ilişkilidir. Sadece vücut ağırlığı,
boy ve serum albümin düzeyine dayanan Geriatrik Beslenme Risk Endeksi (GNRI), son zamanlarda çeşitli patolojik durumlarda beslenme durumunu değerlendirmek için basit ve objektif bir araç olarak tercih edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı periton diyaliz hastalarında GNRI ile tespit edilen malnutrisyonun mortalite üzerine etkisini araştırmaktır.
Yöntemler: Periton diyalizi polikliniğinde takipli olan 103 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların periton diyalizine başladıklarındaki laboratuvar bulguları
dosyalardan kaydedildi. Hastalarda ölüm oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa zamanı, takip süresi kaydedildi.
GNRI = 14.89 x serum albumin (g/dL) + [41.7 x vücut ağırlığı/ideal vücut ağırlığı formülüne göre hesaplandı. Vücut ağırlığı ideal vücut ağırlığını aşarsa
vücut ağırlığı/ideal vücut ağırlığı 1 olarak alındı. GNRI<82 ağır, 82-92 orta, 92-98 hafif malnutrisyon riski, >98 ise normal olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 103 hastada (51 kadın) ortalama yaşı 49±16, diyaliz süresi ise 4.7±3.5 yıl olarak tespit edildi..GNRI skorları incelendiğinde
20(%19.4) hastada hafif, 13 hastada ise orta (12.6%),11 hastada ise(10.7%) ciddi malnütrisyon tespit edildi. CRP değeri12.380.1-17.7), albümin değeri ise3.5±0.6, VKİ 24.3±5.3 olarak bulundu. Hastalar malnutrisyonu olan ve olmayan hastalar olarak debelendirildiğinde albümin ve VKİ malnutrisyon
olmayan grupta yüksek bulunurken (3.8±0.4vs 3.2±0.5; p<0.05 ve 27.8±5.3 vs21.7±3.5; p<0.05), ferritin değeri malnutrisyonu olmayan grupta düşük
olarak bulundu(501.8±43.8 vs706.8±595.3;p<0.05). CRP her iki grup arasında farklı değildi (2.2±3.3 vs 2.5±3.8; p>0.05). Hastalara takip süreleri göz
önüne alınarak Kaplan-Meier survival analizi yapıldı. Bu analizde 6776(6370-7183) sağ kalım süresine karşılık malnutrisyonu olanlarda sağ kalım süresi
5372.915(4727.513-6018.317); (GA%95;P<0.05) olarak tespit edildi.
Sonuç: GNRI kullanılarak tespit edilen malnutrisyon literatürle uyumlu olarak %42,7 olarak bulundu. Malnutrisyonu olan hasta grubunun mortalitesi yüksek
olarak tespit edilmiş olup bu durum malnutrisyon-inflamasyon-ateroskleroz sendromu ile ilişkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: periton diyalizi, GNRI, mortalite
periton diyaliz hastalarında GNRI ile mortalite ilişkisi
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PS-001 Böbrek nakli sonrasında gelişen Kronik Myeloid Lösemi; Olgu sunumu
Mehmet Hakan Mat1, Abdülmecit Yıldız2, Bedrettin Orhan3
1
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa
2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
3
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
Giriş: Kronik myeloid lösemi, myeloid önce hücrelerin anormal klonal çoğalması sonucu oluşan bir kök hücre hastalığıdır. İmmünsuprese renal transplant
hastalarında kanser gelişmesi açısından artmış risk mevcuttur. Renal transplant sonrası en çok görülen malignensiler non-hodgkin lenfoma, yassı hücreli
karsinom ve kapasi sarkomudur. Lösemiler ise daha az sıklıkta görülürler ve KML ise nadiren bildirilmiştir. Nakil sonrası idame immünsüpresif tedavi
almaktayken gelişen KML olgusu sunuldu.
Olgu: 48 yaş erkek hasta, 32 yaşında HT bağlı KRY tanısı konulmuş. 14 yıl KRY ile takipli olduktan sonra canlı vericiden renal transplant yapılmış. İdame
immünsüpresif tedavi ile izlenen (Takrolimus, Mycophenolate Mofetil ve Prednizolon) ve akut rejeksyon öyküsü olmayan hastanın rutin takibinde 2. yılında
kan sayımında wbc 23200 k/uL, neu 16400 k/uL, hgb 14.3 gr/dL, plt 176000 k/uL saptanması üzerine periferik yayma ile değerlendirildi. Yaymada 9 adet
çomak nötrofil, 53 adet parçalı nötrofil, 16 adet lenfosit, 3 adet bazofil, 12 adet monosit, 4 adet eozinofil, 3 adet atipik lenfosit ve ortokromatik eritroblast,
metamiyelosit ve myelosit hücreler görüldü. Bir yıldan uzun süredir takrolimus ve MMF kullanımı olan hastanın lökoeritroblastozis tablosu mevcut olması
üzerine miyeloproliferatif hastalık ön tanısı ile kemik iliği biyopsisi planlandı. Hastada splenomegali saptanmamıştı. Hastanın kemik iliği biyopsisi KML
ile uyumlu olup, BCR-ABL (p210) – IS( Uluslararası Skala): % 103,83 pozitif olarak sonuçlandı. Hasta yeni tanı kronik faz KML olarak değerlendirilerek
imatinib 400 mg 1x1 başlanıldı. İmatinib’in takrolimus serum düzeyini artırması nedeni ile takrolimus dozu düzenlendi. Hastanın imatinib başlandıktan 1
ay sonra kontrol hemogramı wbc 6580 k/uL, neu 4300 k/uL, hgb 14.2 gr/dL, plt 233000 k/uL olarak sonuçlandı. Renal fonksiyonlarda bozulma görülmedi.
Hastanın imatinib tedavisinin 3.ayında bakılan BCR-ABL: %17,3 olarak sonuçlandı. Hastanın takiplerde takrolimus çukur düzeyi normal sınırlar içerisinde
seyretti, renal fonksiyonları ve kan parametreleri normal sınırlarda seyretti.
Tartışma: Literatürde renal transplantasyon sonrası hematolojik malignitelerden daha sıklıkla non-hodgkin lenfoma bildirilmiş olup KML nadiren bildirilmiştir. Bu nadir vakayla nefroloji bilim dalı ve hematoloji bilim dalının multidisipliner olarak yaklaşımına dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, İmatinib, Kronik myleloid lösemi, Takrolimus
PS-002 Parvovirus-B19 Enfeksiyonuna Bağlı Böbrek Nakli Sonrası Persistan Anemi
Gökhan Temiz1, İlter Bozacı2, Hafize Kurt2
1
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Bölümü,İstanbul; İstanbul Memorial Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul
2
Manisa Şehir Hastanesi, Nefroloji Bölümü,Manisa
GİRİŞ: Böbrek nakil alıcılarında hematolojik anomaliller gerek kullanılan immünsüpresif ajanların yan etkisi olarak gerekse nakil ilişkili komplikasyonlar
olarak sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Hayati risk oluşturabilen komplikasyonlara neden olabilmeleri nedeni ile rutin tam kan sayımı parametrelerinin takibi
yapılmalıdır.Parvovirus B19, ilk kez 1975 yılında tespit edilen, Parvoviridae ailesinden, zarfsız, tek sarmallı, DNA virüsüdür (2-3). Eritroid öncü hücrelere
tropizmi olan ve sadece insanlarda hastalık yaptığı bilinen Parvovirus B19 enfeksiyonuEnfekte solunum yolu sekresyonları, transplasental, kan transfüzyonu ve organ nakli yolları ile geçiş gösterebilmektedir.Eritroid serilere direkt sitotoksik olup kemik iliği ve periferik kandaki prekürsör eritroid hücrelerde yer
alan hücresel reseptör olan eritrosit P antijenine tutunarak eritropoezin kesilmesine ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımına neden olur.
Olgu: 33 yaşında erkek hasta FMF-Amiloidoz’a bağlı son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle takip edilirken kısa süreli hemodiyalizin ardndan Ekim 2021
tarihinde anneden böbrek nakli yapıldı. Takiplerinde böbrek fonksiyonları stabil seyreden hastanın nakil sonrası birinci aydan itibaren sık transfüzyon gerektiren anemisi gelişti.Tekrarlayan transfüzyon gerektiren anemisi olan hastaya yapılan kemik iliği aspirasyon biyopsisinde eritroid seride azalma dışında
bulguya rastlanmadı. Ace inh veya ARB kullanımı da olmayan hastanın olası viral etyolojilere yönelik olarak bakılan BK Virüs ve CMV PCR testleri negatif
olarak saptandı. Serum eritropoetin düzeyi normal olarak bulundu. Serumdan bakılan Parvovirüs B19 düzeyi 946000 IU/ml olarak saptandı.Hastaya intravenöz immünglobülin (IvIg) totalde 140 gr (2 gr/kg) uygulandı ve Mikofenolat Mofetil kesilerek Everolimus tedaviye eklendi. IvIg tedavisinden 10 gün sonra
Hb düzeyleri spontan yükselmeye başladı ve tedaviden bir ay sonra bakılan parvovirus B19 düzeyinin negatif olduğu görüldü. Takibinde transfüzyon ihtiyacı
olmayan hasta stabil böbrek fonksiyonları ile takip edilmektedir.
Sonuç: Çalışmalar soucundaki yüksek insidans oranları göz önüne alındığında özellikle ESA dirençli tekrarlayan derin anemisi olan, tekrarlayan kan transfüzyon ihtiyacı olan ve immünsüpresif azaltılması veya kesilmesine ragmen devam eden anemisi olan böbrek nakil alıcılarında parvovirus B19 enfeksiyonu
akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Parvovirus B19, Böbrek Nakli, Anemi
Tablo.1
Post Tx 1. Hafta

Post Tx 1. Ay

Post Tx 4. Ay

Üre (mg/dl)

34

48

42

Kreatinin (mg/dl)

0.7

0.9

1.02

eGFR (ml/dk/1.73 m2)

138

103

89

Hemoglobin (g/dL)

11

5.9

10.9

Hematokrit (%)

33.2

17

32

Lökosit (x103/ml)

4.8

4.2

5.5

Platelet

255.000

220.000

265.000

Tablo.2

52

Post Tx 1. Ay

Post Tx 4. Ay

BKV

Negatif

Negatif

CMV

Negatif

Negatif

Parvovirus-B19

946x103 IU/ml

Negatif

Şekil 1
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PS-003 Hemodiyaliz Katateri İlişkili Septik Pulmoner Emboli Olgusu
Hayri Üstün Arda1, Duygu Uzun Arda2
1
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi
2
Dokuz Eylül Üniversitesi
Amaç: Septik pulmoner emboli (SPE) herhangi bir enfeksiyon odağına ikincil gelişen akciğer infiltrasyonları, ateş, göğüs ağrısı, öksürük gibi semptomlarla
karakterize hastalıktır. Tetikleyici faktörler arasında santral venöz kataterler önemli yer tutmaktadır. Burada katatere bağlı SPE gelişen hemodiyaliz hastası
sunulmak istenmiştir.
Olgu: 21 yaşında erkek hemodiyaliz hastası acil servise 40 derece ateş ile başvurması nedeniyle yatırıldı. Böbrek yetmezliği etiyolojisi belirsiz olan ve iki
haftadır hemodiyalize giren hastanın özgeçmişinde madde kullanımı dahil özellik yoktu. Hastanın tünelli keçeli katateri, hastanemizde 23cm 15f katater
bulunması nedeniyle sol internal juguler vene (İJV) yerleştirilmişti. Hemodiyaliz seansı esnasında ateşi tekrar 40 dereceye yükselen ve kan basıncı 80/50
mmhg, kalp hızı 127/dk ölçülen hastanın hemodiyaliz seansı sonlandırıldı ve katateri çekilerek ucu kültüre gönderildi. Kan tetkiklerinde lökosit 10.600/uL
(nötrofil:7000/ uL,lenfosit:1900/uL) trombosit 90.000/ml hb:5.6 g/dl, crp 196 mg/L, prokalsitonin>100 üstünde saptandı. Hastada septik şok bulguları
olması nedeniyle kan kültürü alınarak ampirik piperasilin-tazpbaktam ve teikoplanin başlandı. Hastanın katater ucunda metisiline dirençli S.aures üredi. Kan
kültüründe üreme olmadı. İzlemde katater çekimi sonrası birinci günde ateş yüksekliği süren ve plöretik tarzda göğüs ağrısı olan hastaya toraks bilgisayarlı
tomografi (TBT) çekildi. TBT’de her iki akciğerde çoğunluğu periferik zonlarda olmak üzere en büyüğü 1 cm olan nodüller (SPE ile uyumlu) saptandı. SPE
nedeniyle profilaktik olarak enoksaparin başlandı. Yapılan transtorasik ekokardiyografi de kalpte trombüs saptanmadı. İzlemde hastaya ateşsizlik yanıtı alındıktan 72 saat sonra, kanamaya yatkınlık sürdüğü için sağ İJV’ye geçici hemodiyaliz katateri yerleştirildi. Antibiyoterapisi tamamlanan hasta taburcu edildi.
Tekrar kalıcı katater takılmak için işleme alınan hastanın, sol İJV’nin tamamen tromboze olduğu gözlendi. Hastanın çekilen kontrol TBT’sinde nodüllerin
tamamen kaybolduğu görüldü.
Tartışma: Santral hemodiyaliz kataterleri SPE için tek başına bir risk faktörüdür. Literatür incelendiğinde hemodiyaliz hastalarında sıklık konusunda yeterli
çalışma yoktur. Bazı olgu serilerinde katater ilişkili sağ atriyumda trombus sıklığı %5,4 ve %18 arasında değişmektedir. Teşhis sonrası 2-3 ay ile 6 aya
kadar warfarin ya da enoksaparin ile antikoagulan profilaksi önerilmektedir. Risk faktörleri arasında kataterin uzun olması, kadın cinsiyet, yaşın ileri olması
ve kataterin sol tarafa takılması gibi faktörler suçlanmaktadır. Bizim hastamız genç ve erkek olmasına karşın kataterin sol tarafa takılması ve uzun olması
(23cm) trombus için risk oluşturmuş olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz katateri, metisilin dirençli S.aereus, septik pulmoner emboli
Şekil 2

Şekil 3
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PS-004 Hemodiyaliz Hastasında Akciğer Metastazını Taklit Eden Pseudomanas Aeruginosa’ya Bağlı Çoklu Pulmoner Nodül
Hayri Üstün Arda1, Duygu Uzun Arda2
1
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç: Çoklu pulmoner nodüller, sağlam akciğer dokusuyla çevrelenmiş, iyi sınırlı, birden çok, değişik şekillerde olabilen lezyonlardır. Çoklu pulmoner
nodüllerin % 95’den fazlasını metastaz, tüberküloz ve fungal enfeksiyona bağlı granülomlar oluşturur. Bakteriyel enfeksiyonlar ise çoğunlukla septik pulmoner emboli şeklinde kendini göstermektedir. Burada nadir bir etken olması nedeniyle P.Aeruginosa’ya bağlı akciğerde çoklu nodulü olan bir hemodiyaliz
hastasının sunulması amaçlanmıştır.
Olgu: 71 yaşındaki kadın hasta altı yıldır hipertansiyona ikincil böbrek yetmezliği nedeni ile sağ internal juguler tünelli keçeli kataterden hemodiyalize
girmekteydi. Atrial fibrilasyona bağlı geçirilmiş serebrovasküler olay ve buna bağlı warfarin kullanımı mevcuttu. Hastanın sigara ve alkol kullanımı yoktu.
Hasta hemodiyalize girdiği özel merkezden tarafımıza hemoptizi ve kuru öksürük şikayeti olması nedeniyle yönlendirildi. Etiyoloji araştırılması amacıyla
hasta yatırıldı. Tetkiklerinde INR:1,41 aptt: 31 saniye, hb: 9.8 g/dl, lökosit:6000/Ul, trombosit:251.000/ml, crp 67 mg/dl saptandı. INR değeri terapötik
sınırın altında olan hastada, hemoptiziye yol açabilecek warfarin kullanımı dışında etiyolojik faktörler açısından göğüs hastalıkları konsultasyonu yapılarak
toraks bilgisayarlı tomografi (TBT) ve BT anjiografi çekildi. Damarsal yapıları normal olan hastada, sağ akciğer üst lob ön segmentte (2.3 cm’lik) ve alt lob
bazal üst segmentte (1.5 cm’lik) yumuşak doku yoğunluğunda, öncelikle malignite lehine değerlendirilen iki adet nodül saptandı. Hastanın eski TBT’lerine
bakıldığında yaklaşık 2 ay önce nodüler oluşumların bulunmadığı tespit edildi. Hastanın INR değeri terapötik değerin üzerinde olmasa da warfarin tedavisi
kesildi ve enoksaparine geçildi. Balgam ARB üç kez negatif saptandı. Balgam mikobakteri kültüründe üreme saptanmadı. Pulmorenal sendrom ekartasyonu
için bakılan ANA-ANCA-antidsDNA negatifti. Serum galaktomannan normaldi. Balgam kültüründe P.Aeruginosa üredi. Kan kültüründe üreme yoktu. Balgam kültüründe üreme olması nedeniyle bronkoskopi planlanmayan hastaya, genel durumu iyi olması nedeniyle oral sefiksim başlandı. İzlemde sefiksim
tedavisi sonrası hastanın hemoptizi ve öksürük şikayeti kayboldu. Tedavinin 21. gününde çekilen kontrol TBT’de nodüllerin küçüldüğü görüldü.
Tartışma: Soliter pulmoner nodül, akciğer parankimi içerisinde çevresi normal akciğer dokusu ile sarılı, 3 cm’den küçük, tek, yuvarlak veya oval görünümlü,
grafide lokal dansite veya opasite artışı ile kendini gösteren lezyonlara verilen isimdir. Etiyolojide bakteriyel enfeksiyonlar nadir yer tutmaktadır. Literatür
tarandığı zaman P.Aeruginosa’nın özellikle immun baskılanmış hastalarda akciğerde nodüller şeklinde enfeksiyon yaptığı görülmektedir. Bizim hastamızda
da kronik böbrek yetmezliği nedeniyle bağışıklık sistem baskılanmasına bağlı olarak P.Aeruginosa’ya bağlı nodül gelişmiş olabilir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu pulmoner nodül, hemoptizi, P.aeruginosa

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3: 21 gün sonra çekilen kontrol toraks BT
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Resim 1. Sol gözde ani görme kaybı-periorbital ödem
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PS-005 Böbrek Nakilli Post-Covid Hastada Kara Mantar: MucorMucozis
Fatma Betül Güzel1, Kerami Güzel2, Yetkin Dil2, Dilara Yurt2, Didem Demir2, İlyas Öztürk1, Nagihan Bilal3, Emine Kılıç4, 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, KBB Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
4
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
Giriş: Mukormukozis; Zigomiçetes grubundan, Kandidiyazis ve Aspergillozis’ten sonra 3. sıklıkta görülen invaziv mantar enfeksiyonudur.Sıklığı milyonda
1.7’dir.Hematolojik maligniteler, nötropeni, immünsupresyon, diyabet kolaylaştırıcı faktörlerdendir.Literatür tarandığında Covid-19 sonrası; özellikle pulse
steroid alan veya kontrolsüz diyabet-ketoasidozlu hastalarda mucor saptanmıştır.Burada, böbrek nakilli, Covid-19 sonrası rinoorbital mukor gelişen,ex olan
hastayı sunacağız.
Olgu: Alport sendromlu, 2017’de babasından nakil yapılan 35yaşında kadın 07.02.2022’de Covid-19 PCR pozitif, toraks BT’de%25tutulumlu covid-pnömoni olması nedeniyle yatış yapıldı.Yatışında takrolimus sabah 1mg akşam 0,5mg, perdnizolon 10mg kullanıyordu.Enfeksiyon hastalıklarınca seftriakson
ve levofloksasin başlandı.Takrolimus düzeyi yüksek olduğundan ilaç dozu 0,5mg/gün yapıldı.Tedavinin 3.gününde CRP ve prokalsitonin değerleri artınca
meropenem ve tigesiklin tedavisine geçildi.Dilinde candida saptanan hastaya fungostatin ve flukonazol başlandı.Frontal bölgede fazla olmak üzere yaygın
baş ağrısı, sol gözde ağrı olan hasta göz ve nörolojiyle konsülte edildi.Beyin BT-MR çekildi, patoloji saptanmadı.Ağrı esnasında TA:120/70mmHg, ateş
36,8 C
̊ kan şekeri 210mg/dL idi.Takibinde baş-ağrısı arttı, oral alımı azaldı, assit gelişti, idrar çıkışı azaldı; yoğun bakıma alındı.Bazal kreatinin 4mg/dL
olan hastanın bun:167mg/dL kre:7,4mg/dL ve hipervolemik olması nedeniyle hemodiyaliz tedavisi uygulandı.Baş-ağrısının şiddetlenmesi, sol gözde ani
görme kaybı(Resim1) olması üzerine nöroloji ve göz hastalıklarıyla tekrar konsülte edildi, orbita-kraniyal BT çekildi.(Resim2).‘Paranazal sinüslerde yaygın,
hiperdens komponentler barındıran inflamasyon; nazal septum kemik yapıda, ethmoidal hücrelerde, orbita medialinde kemik yapılarda defektif görünüm ve
medial rektus kasların defektif alana herniye görünümde, preorbital bölgede inferiorda ve sağda zigomatic kemik komşuluğunda ciltte ödem ve kirlenme
görüldü’Hasta KBB ile konsülte edildi, ön tanı olarak Mucor Mucozis düşünüldü, acil debridman yapıldı.5mg/kg’dan AmfoterisinB başlandı.Patolojisi mucor
olarak raporlandı fakat hızlı bir şekilde progrese olan hasta operasyondan sonra 10. günde kaybedildi.
Sonuç: Covid-19, aşırı sitokin yanıt ve hücresel bağışık yanıtta azalmayla mantar ko-enfeksiyonlarına duyarlılığı arttırmaktadır.Mukormikoz nadir görülen,
hayatı tehdit eden invaziv bir fungal enfeksiyondur.Hastalarda yüz ve baş ağrısı, yumuşak dokularda selülite bağlı şişlik görülebilir.Nekroza bağlı olarak
damak ve burunda siyah renkli krutlar olabilir.Tedavide, infekte dokuların radikal cerrahi debridmanıyla birlikte sistemik yüksek doz amfoterisin B verilir.
Buna rağmen tedavisi zor, mortalitesi yüksek bir hastalık olması nedeniyle, öncelikle erken tanı konulması bunun için de akla gelmesi gerekir.Literatürde
böbrek nakilli 2 hastada Covid-19 sonrası mucor saptanırken ülkemizde vakaya rastlanmamıştır.Sonuç olarak, özellikle bu pandemi döneminde Covid-19›u
ağır geçiren ve kolaylaştırıcı faktörlere sahip olmayan olgularda dahi akılda tutulmalı ve hızlı davranılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, Covid-19, mucormucozis

Resim 2. Nazal septum kemik yapıda, ethmoidal hücrelerde, her iki orbita medialinde kemik yapılarda yaygın defektif görünüm-inflamasyon
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PS-006 Allogreft nefrektomi sonrası geç dönemde gelişen vasküler komplikasyon: Vaka sunumu
Gülay Ulusal Okyay1, Fatma Ayerden Ebinç1, Merve Tekinyıldız2, Azad Hekimoğlu3, Kadir Gökhan Atılgan1, Ebru Gök Oğuz1, Mehmet Deniz Aylı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara, Türkiye
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Giriş: Sıklıkla bağışıklığı ciddi şekilde baskılanmış hastalarda gerçekleştirilen transplant nefrektomi’nin morbidite ve mortalite oranları yüksektir. Burada,
graft nefrektomi sonrası 10.yılda ana vasküler yapılarda yaygın trombus gelişimi sonucu kanlanması bozulan alt ekstremitesi başarılı endovasküler girişimle korunan bir böbrek nakli vakası sunulmaktadır.
Vaka: 48 yaşındaki erkek hastaya primeri bilinmeyen kronik böbrek yetmezliği tanısı ile 26 yıl önce annesinden böbrek nakli yapılmış, akciğer tüberkülozu
nedeni ile uygulanan tedaviler sonrasında graft kaybı yaşanmıştı. 12 yıl önce aynı seansda sol graft nefrektomi ve sağ tarafa ikinci böbrek nakli gerçekleştirilmişti. Prednisolon, takrolimus ve mikofenolat’dan oluşan üçlü immünsüpresif tedavi altında stabil böbrek fonksiyonları ile izlenen hasta iki gündür
devam eden sol bacak ağrısı ve kladikasyo şikayetleri ile başvurduğunda dorsalis pedis ve tibialis posterior arterlerinde nabız alınamıyordu. Ultrasonografik
incelemeler sonrasında anjiyografiye alındı. Sol ana iliak arter orijinden itibaren ana femoral artere kadar total okludeydi ve yüzeyel femoral arter kollateral
vasküler yapılar yardımıyla doluyordu. Sol ana iliak artere 10X80mm, sol eksternal iliak artere 8X80mm boyutlu stentler yerleştirildi. Sol ana femoral artere
perkütan transluminal anjiyoplasti uygulandı. İşlem bitiminde tüm vasküler yapılarda tam patensi sağlandı. Hastamızın, işlem sonrası başlanan antikoagulan tedavi altında, 36 aylık takiplerinde müdahale edilen vasküler yapılarında sorun yaşanmamıştır. Graft fonksiyonları stabildir.
Sonuç: Graft nefrektomi, postoperatif allosensitizasyon riski iyi tanımlanmış major bir cerrahi işlemdir. Ancak, bu vakaların uzun dönemde karşı karşıya
kaldıkları vasküler komplikasyonlara ilişkin bilgilerimiz kısıtlıdır. Nadiren de olsa ortaya çıkabilecek vasküler sorunlar ve kan akımını yeniden yapılandırmaya
yönelik acil girişimler hasta ve ipsilateral ekstremite kayıpları ile sonuçlanabilir.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, greft nefrektomi, vasküler komplikasyon
PS-007 Son Beş Yılda Periton Diyalizinden Ayrılma Nedenleri: Tek Merkez Deneyimi
Büşra Mert1, Ebru Gök Oğuz2, Hatice Şahin2, Beyza Taşkent Sezgin1, Gülay Ulusal Okyay2, Kadir Gökhan Atılgan2, Fatma Ayerden Ebinç2, Mehmet
Deniz Aylı2
1
Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Periton diyalizi (PD) en önemli renal replaman tedavi (RRT) tiplerinden biridir. Periton diyalizinde merkezler her yıl bir yandan sayılarını artırsalar da
bir yandan da periton diyalizinden ayrılan hastalar olur. Ayrılma nedenleri çoğunlukla böbrek nakli, hemodiyalize geçiş ve diğer nedenlerdir (1).
Metod: Çalışmamız retrospektif dizaynda olmak üzere PD ünitemizde 2017-2021 yıllarındaki hasta sayısı kayıp nedenleri PD hasta dosyalarından araştırılmıştır. Hastalara ek test istenmemiştir.
Bulgular: 2017 tarihindeki 36 hastanın dosyası taranarak çalışmaya başlanmıştır. 2022 tarihine kadar hasta sayısının 55 artıp 42 azaldığı tespit edilmiştir.
Azalma nedenleri tablo 1 de gösterilmiştir. 42 hastanın ortlama yaşı 56 olup; çoğunluğunu (%71,5) erkek oluşturmak üzere, primeri en sık (%28,5) olarak
diyabettir. En sık ayrılma nedenimiz ise (%40,4) hemodiyalize geçiştir.
Tartışma ve Sonuç: Aşağıda tablo 1’de görüldüğü gibi çalışmamızda PD’ den en çok ayrılma nedeninin hemodiyalize geçiş olduğu gözlenmiştir. Alt grup
analizimizde hemodiyalize geçiş nedeninin en çok peritonitler olduğunu tespit ettik. Çalışmamızda renal transplant sayısının az olduğu gözlenmiştir. Bundan dolayı kendi ünitemizde hastaların transplant açısından bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ve peritonit açısından gerekli önlemleri almamız gerektiği
kanaatine vardık. PD ünitesinde hasta sayısı arttırma çabası yanında ayrılma nedenleri irdelenerek hasta sayısının dengede tutulabileceğini çalışmamızla
vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: periton diyalizi, renal replasman tedavisi, son dönem böbrek yetmezliği
Son beş yılda yıllara göre PD
Ayrılan Hasta Sayısı

Toplam
hasta sayısı
n:42

2017
n:8

2018
n:7

2019
n:7

2020
n:12

2021
n:8

Yaş (ortalama)

56 (32-85)

53 (36-65)

51 (32-64)

55 (39-66)

60 (37-84)

62 (32-85)

Cinsiyet K n(%)

12 (28,5)

3 (37,5)

1 (14,2)

2 (28,5)

4 (33,3)

2 (25,0)

-Diyabet Mellitus

12 (28,5)

3 (37,5)

3 (42,8)

1 (14,2)

4 (33,3)

1 (12,5)

-Hipertansiyon

9 (21,4)

2 (25,0)

2 (28,5)

1 (14,2)

2 (16,6)

2 (25,0)

-Glomerülonefrit

11 (26,1)

1 (12,5)

1 (14,2)

4 (57,1)

3 (25,0)

2 (25,0)

-Postrenal

3 (7,1)

-

1 (14,2)

-

1 (8,3)

1 (12,5)

-Bilinmeyen

7 (16,6)

2 (25,0)

-

1 (14,2)

2 (16,6)

2 (25,0)

Diyaliz süresi (Yıl)

4

5

6

3

3

5

-Renal transplantasyon

7 (16,6)

1 (12,5)

3 (42,8)

1 (14,2)

2 (16,6)

-

-Hemodiyalize geçiş

17 (40,4)

7 (87,5)

3 (42,8)

3 (42,8)

4 (33,3)

-

-Exitus

16 (38,0)

-

1 (14,2)

2 (28,5)

6 (50,0)

7 (87,5)

-Başka merkeze transfer

2 (4,7)

-

-

1 (14,2)

-

1(12,5)

Primer böbrek hastalığı

Ayrılma nedenleri
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PS-008 Laparoskopik Donör Nefrektomide İntraperitoneal Bupivakain Hidroklorür (Marcain) Nebulizayonun Postoperastif Analjezik Etkisi
Kenan Demirbakan1, Yücel Yüksel1, Başar Aksoy1, Sermet Kileci2, Mehtap Akdoğan3
1
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul
3
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Laparoskopik cerrahide amaç insizyonun ve postop ağrının daha az olması erken mobilizasyon ve hastanın erken iş hayatına dönmesidir. Batın içinin
karbondioksit ile insuflasyonu, peritoneal gerilim, diafram iritasyonu, intarabdominal pH değişikliği olur. Hastalar postop dönemde trokar ve kesi yerinden
başka, omuz ve vieseral karın ağrısı çeker. Trokar ve kesi yerlerine yapılan lokal anesteziklerin viseral ağrıya etkisi sınırlıdır. Bu sunumda laparoskik donor
nefrektomi (LDN) hastalarımıza intraperitoneal bupivakain hidroklorür (BH) nebulizasyonu sonuçlarını paylaşmak istedik.
Gereç-Yöntem: Merkezimizde LDN yapılan hastalara postop dönemde Vizuel ağrı skoru (VAS) ile servisteki1.,6, 12.,24. ve 48. saat ağrıları soruldu ilk 18
hastaya ameliyat sonrası kesi yerleri ve trokar terlerine BH enjeksiyonu yapıldı. (Grup 1). Bu gruptaki hastaların postop takiplerinde yaygın sırt ve omuz
ağrısı olunca hastalara intraperitoneal BH nebuluziasyonu ve kesi yerlerine BH enjeksiyonu yaptık. (Grup 2). Her iki grubun postop 1.,6., 12.,24., ve 48. saat
VAS ilk defakasyon süresi, taburculuk süresi karşılaştırıldı.
Bulgular: Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümünde 23 Haziran 2021- 31 Ocak 2022 tarihleri arasında 41 canlı vericili böbrek nakli yapıldı.
(Hastaların demografik verileri Tablo1 de gösterilmiştir). Grup 1 de, 15, Grup 22 de 26 hasta vardı. Veriler spss 18.0 da analiz edildi. LDN operasyonu
yapılan hastaların gruplara göre dağılımı incelendiğinde cinsiyet, taburculuk süresi, VKİ, operasyon süresi açısından farklılık yoktur. 1,6,12,24,48. saat VAS
skorları, libalaks kullanımı, defekasyon süresi istatistiksel anlamlı olarak Grup 2 de daha düşüktür.
Sonuç: Donör ameliyatları tıbbın ilk ve en önemli ilkesi olan ‘ primum non nocere’ ye karşı bir ameliyattır. Sağlam bir kişinin sağlam bir organı alınmaktadır.
Bundan dolayı donorlerin ameliyatları ve postop takipleri daha dikkatli yapılmalıdır. LDN yaptığımız hastaların takiplerinde en çok sırt ağrısı, defekasyon
yapamama şikayetlerinin olduğunu gözlemledik. İnsziyonları küçük olmasına karşın ciddi ağrıları mevcuttu. Yetişkin bir insanda periton yaklaşık 2 m2dir
ve absorbsiyon özelliği fazladır. Laparoskopik cerrahide CO2 peritondan emilir ve peritonit sırt ağrısına neden olmaktadır. Biz de periton yüzeyinin özelliğini
kullanarak BH yi İnsuflasyon ile vermeyi amaçladık ve yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu yöntem sadece LDN de değil diğer laparoskopik ameliyatlarda
da uygulabilir. Bu çalışmada hasta sayımız azdır fakat etkili olduğu gözlenmiştir fakat BH İnsuflasyonu ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Bupivakain Hidroklorür (Marcain), Laparoskopik Donor Nefrektomi, Nebulizayon Analjezisi, Vizuel Ağrı Skoru
Olguların Demografik Verileri
ERKEK

KADIN

YAŞ

AMELİYAT SÜRESİ (DAKİKA)

İLK DEFEKASYON SÜRESİ (SAAT)

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (KG/
M2)

GRUP 1

9

6

36.7

91.0

23.8

27.4

GRUP 2

9

17

46.6

90.2

13.7

29.6

TOPLAM

18

23

PS-009 Canlı Vericili Böbrek Naklinde Ringer Laktat İle Perfüzyon Sonuçlarımız
Yücel Yüksel1, Kenan Demirbakan1, Başar Aksoy1, Sermet Kileci2, Mehtap Akdoğan3
1
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul
3
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Canlı vericili böbrek nakli (BN) greftin ömrü cerrahi tecrübe, sıcak ve soğuk iskemi sürelerinin kısalığına bağlıdır. Wisconsin, Eurocollins solusyonu,
Histidin-Triptofan- Ketoglutarat (HTK), Viaspan solusyonu tüm dünyada yaygın olarak kullanılan solusyonlardır. Bu solusyonları hem kadavra hemde canlı
vericili nakillerde kullanılmaktadır. Bu solusyonların birbirleri ile kıyaslandığı pek çok çalışma vardır ama Ringer Laktat (RL) kullanımı azdır ve RL ile yapılan
çalışmalar sınırlıdır. Biz de bu sunumda canlı vericili BN’ de RL ile Perfüzyon deneyimimizi paylaşmak istedik.
Gereç-Yöntem: Merkezimizde canlı vericili BN yapılan hastalar çalışmaya alındı. Alıcı ve donörlerin yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, alıcıların sigara kullanımı, ek hastalık, diyaliz süresi, anastomoz edilen arter sayısı, donör nefrektomi suresi, sıcak iskemi, soğuk iskemi süresi, alıcıdaki aterosklerotik değişikler,
BN sonrası ilk 4 günlülk aldığı sıvı, idrar miktarları,ve kreatinin düzeyleri, gecikmiş greft fonksiyonlarına taburculuk sürelerine bakıldı. Tüm donör ameliyatları laparoskopik yapıldı, alıcı ve verici ameliyatlarını aynı cerrahi ekip yaptı. Tüm böbrekler RL ile perfüze edildi. Tüm hastaşlara postop dönemde mai
olarak %0.9 NaCl verildi.
Bulgular: Merkezimizde 23 Haziran 2021-14 ocak 2022 tarihleri arasında 41 canlı vericili BN yapıldı. Hastaların demografik verileri tablo 1’de, ilk 5 günlük
verilen sıvı miktarı, idrar çıkışları, günlük kreatinin düzeyleri tablo 2 de gösterilmiştir. Üç hastamıza gecikmiş greft fonksiyonu (GGF) gözlendi. GGF olan
hastaların üçüde postop dönemde hipotansif seyretti, pozitif inotrop (Pİ) başlandı. Pİ başlanan hastalardan biri 20 yıllık diyaliz hastasıydı amiloid nedeniyle
BN olmuştu, Pİ başlanan diğer hasta ise takrolimusa bağlı konvülyon sonrası hipotansif atak geçirdi Pİ başlandı. Pİ başlanan diğer hasta ise 15 yıllık diabetes mellitus nedeniyle 7 yıldır diyalize giren hastaydı. Postop dönemde hipotansif seyretti. Takiplerinde böbrek fonksiyonları düzelen hasta postop 22.
Günde myokart enfaktüs nedeniyle exitus oldu (Preop anjiyografi oldu, EFsi % 55 idi)
Sonuç: BN greftin uzun ömürlü olması, donör ameliyatında başlar, back table de soğuk perfüzyon ve alıcı ameliyatındaki cerrahi ve postop dönemdeki
takiplerinde bağlıdır. Viaspan 282 $, HTK 172 $, Ringer Laktat ise 0.83$ dır. Kadavra vericili BN de diğer solusyonların kullanılması daha sağlıklı olurken,
soğuk ve sıcak iskeminin kısa olduğu merkezlerde RL kullanmak ekonomik yönde katkı sağlayabilir; bu konuda ilgili ileri çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Perfüzyon solusyonu, Ringer Laktat, Sıcak iskemi, Soğuk İskemi
PS-010 Hepatit C Virüsü ile enfekte böbrek nakli alıcılarında direkt etkili oral antiviral ajanlarla tedavi tecrübesi: 4 vakanın sunumu
Gülay Ulusal Okyay1, Fatma Ayerden Ebinç1, Emine Ergün1, Yusuf Çalık2, Kadir Gökhan Atılgan1, Ebru Gök Oğuz1, Mehmet Deniz Aylı1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Giriş: HCV ile enfekte böbrek nakli alıcılarının hayat boyu kullanmak zorunda oldukları immünsüpresif ilaçlar, viral replikasyonu destekleyerek karaciğer
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hastalığının ilerlemesine yol açabilir, yeni başlangıçlı diyabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, greft kaybı ve mortalite risklerini artırabilir. Bu nedenle
enfekte hastaların periyodik olarak replikasyon açısından izlenmeleri gerekir. HCV tedavisinde kullanılan konvansiyonel anti-viral ajanlar (interferon ya da
ribavirin) böbrek nakli alıcılarında zayıf etkinlik, düşük tolerabilite ve yüksek doku reddi ile ilişkilidir. Virüsün, yapısal olmayan farklı proteinlerini hedef alan
ve yeni kullanıma giren direkt etkili oral anti-viral ajanlar (DAA) çoğu kez kombinasyonlar halinde kullanılmaktadır. Ülkemizde halen, 4 ayrı DAA sınıfı ilaç
kullanımdadır. Bu ajanlar, genel populasyonda HCV enfeksiyonu yönetimini önemli ölçüde değiştirecek gibi görünse de, böbrek nakli alıcılarında etkinlik ve
güvenilirlikleri konusunda bilgilerimiz sınırlıdır. Bu raporda, kronik HCV ile enfekte böbrek nakli alıcılarımızda gelişen replikasyonların, yeni oral anti-viral
ilaçlarla başarılı yönetimine dair lokal deneyimimiz sunulmaktadır.
Materyal-Metod: Ocak 2017 - Ocak 2022 tarihleri arasında HCV ile enfekte böbrek nakli alıcılarımız (n = 14) arasından, HCV replikasyonu gelişen ve yeni
anti-viral ajanlar ile oral yolla tedavi edilen 4’ünün verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalarımızın genel özellikleri tablo-1’de sunulmaktadır.
Sonuçlar: İmmunsupresif tedavi altında stabil greft fonksiyonları ile izlediğimiz böbrek nakli alıcılarımızda ortaya çıkan HCV reaktivasyonları, yeni kullanıma
giren DAA’ların farklı protokolleri ile etkili ve güvenli olarak tedavi edilmiştir. 8-12 haftalık tedaviler sonrasında tüm hastalarda hedeflenen viral klirense
ulaşılmıştır. Tedavi sırası ve sonrasında greft fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları ve kalsinörin grubu immünsüpresif ilaç düzeyleri ile ilgili olumsuz bir
klinik yaşanmamıştır. Hastaların bildirdiği herhangi bir yan etki olmamıştır. Bu konuda birikecek veriler, bu ilaç grubunun böbrek nakli alıcılarında uzun
dönem sonuçlarına katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, direkt etkili anti-viral ajanlar, HCV enfeksiyonu
Tablo-1: Kronik aktif HCV enfeksiyonu tanısı ile tedavi alan böbrek nakli alıcılarının özellikleri.
Vaka-1

Vaka-2

Vaka-3

Vaka-4

Yaş, cinsiyet

47 y, bayan

45 y, erkek

59 y, erkek

72 y, bayan

Primer böbrek hastalığı

Kronik glomerülonefrit

Pyelonefrit

Arteriyel hipertansiyon

Bilinmiyor

Nakil öncesi replasman tedavisi

7 yıl, hemodiyaliz

1 yıl periton diyalizi,
5 yıl hemodiyaliz

Preemptif nakil

1 yıl, hemodiyaliz

Verici

Canlı

Kadavra

Canlı

Kadavra

Nakil tarihi

1994, 2013

1993

1986

1999

İmmünsüpresif tedavi
•İndüksiyon
•İdame

ATG
Prednisolon,
Takrolimus,
Mikofenolat mofetil

ATG
Prednisolon,
Siklosporin-A,
Azatioprin

ATG
Prednisolon,
Siklosporin-A,
Mikofenolat mofetil

ATG
Prednisolon,
Takrolimus,
Mikofenolat mofetil

Anti-HCV pozitiflik süresi

28 yıl

Yeni tanı

Yeni tanı

25 yıl

Genotip

1b

1b

1b

1b

Önceki tedavi deneyimi

Interferon + Ribavirin

Yok

Yok

İnterferon

DAA Tedavi protokolü

Sofosbuvir 400 mg,
Ledispavir 90 mg

Glekaprevir 100 mg,
Pibrentasvir 40 mg

Ombitasvir 12.5 mg,
Paritapirevir 75 mg,
Ritonavir 50 mg,
Dasabuvir 250 mg

Glekaprevir 100 mg,
Pibrentasvir 40 mg

Tedavi süresi (hafta)

12 hafta

8 hafta

12 hafta

8 hafta

HCV RNA
•Tedavi başlangıcı
* Tedavi bitimi

127.000 kopya/mL
Negatif

8.781.700 IU/mL
Negatif

398.000.000 kopya/mL
Negatif

1.050.000 IU/mL
Negatif

ALT U/L
•Tedavi başlangıcı

58 (3-35)

19.8 (0-41)

10 (3-50)

9.3 (0-33)

AST U/L
•Tedavi başlangıcı

60 (3-35)

22.7 (0-40)

12 (3-50)

18.6 (0-32)

Serum kreatinin (mg/dL)
•Tedavi başlangıcı
•Tedavi bitimi

1.33
1.38

1.02
1.11

1.13
1.02

0.89
0.78

Tedavi sonrası izlem süresi

60 ay

26 ay

18 ay (exitus)

3 ay

PS-011 Periton Diyaliz Ünitesinde Malignite Gelişim Takibi: Tek Merkez Deneyimi
Beyza Taşkent Sezgin1, Ebru Gök Oğuz2, Hatice Şahin2, Büşra Mert1, Gülay Ulusal Okyay2, Kadir Gökhan Atılgan2, Fatma Ayreden Ebinç2, Mehmet
Deniz Aylı2
1
Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Son dönem böbrek hastalığı (SDBH) mortalitesi yüksek hastalıklardan biridir. Mortalitenin en sık görülen nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Maligniteler de diğer ölüm nedenlerinden biridir. Yapılan çalışmalarda SDBH’da genel popülasyona oranla malignite görülme riski 0.98 ila 7 kat artmıştır [1, 2].
Yedi yıl takip edilen 1863 kişide SDBH grubunda kümülatif kanser insidansı %4 iken sağlıklı kontrol grubunda %1.4 olduğu görülmüştür [3].
Gereç-Yöntem: Kliniğimizde son 5 yılda takipli olan periton diyalizi (PD) tedavisi alan ortalama 55 hastanın dosyaları taranarak malignite gelişme oranları ve
malignite gelişen hastaların özellikleri tespit edildi. Özgeçmişinde PD öncesi malignitesi olan hastalar dışlandı. Hastalara ek tetkik yapılmadı.
Bulgular: Son 5 yılda kliniğimizdeki periton diyaliz ünitemizde takipli 55 hasta mevcuttu. Takipli olan hastalardan 5 yıl içinde malignite görülen hasta sayısı
ve hastaların özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Üremi ve malignite ilişkisi çalışmalarda gösterilmiştir [4]. Çalışmalarda daha çok hemodiyaliz hastalarındaki maligniteler gösterilmiştir. PD hastalarındaki malignite takip çalışmaları sınırlıdır. Çalışmamızda 5 yılda 5 periton diyalizi hastasında malignite tespit edilmiş; takiplerde üçü ex
olmuştur. Diyaliz hastalarında malignite sıklığı görüldüğü gibi normal popülasyona göre daha fazladır. Ancak diyaliz hastalarında malignite taramaları ile
ilgili önerilen bir algoritma bulunmamaktadır. Bu tarama algoritması eksikliğini vurgulamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Uygun bir malignite tarama
algoritması oluşturularak diyaliz hastalarında erken tanı konulması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Malignite görülen hastalar ve özellikleri
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Hasta 1

Hasta 2

Hasta 3

Hasta 4

Hasta 5

58

63

54

74

57

Cinsiyet

K

K

E

K

E

Diyaliz süresi (Yıl)

4

15

7

3

8

Primer Böbrek
Hastalığı

Hipertansif Nefropati

Glomerulonefrit

Hipertansif Nefropati

Hipertansif Nefropati

Diyabetik Nefropati

Primer Malignite

Meme-Invaziv Duktal
Karsinom

Tükrük Bezi Karsinomu

Larenks Squamoz Hücreli
Karsinomu

Gastrointestinal Stromal
Tümör

Kronik Lenfositer
Lösemi

Mortalite

-

+

-

+

+

PS-012 Hemodiyaliz hastalarında serum Fetuin-A ve FGF-23’ün kardiyovasküler hastalık üzerine etkileri
Shalala Ismayilova, Ayten Mammadzada, İrada Mammadova, Tarana Musayeva, Fidan Ahadova
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü
Amaç: Çalışmamızın amacı hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalıkta serum FGF-23 ve fetuin -A’nın rolünü ve öngörücü değerini araştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya ortalama yaşı 52,3±12,6 olan 44 kadın ve ortalama yaşı 58,9±13,1 olan 52 erkek hemodiyaliz (HD) hastası alındı.Tüm hastalarda
rutin muayenelerin yanı sıra kan örneklerinde serum fosfor-kalsiyum metabolizmasını karakterize eden göstergelere (parathormon (PTH), fosfor( P) ve
kalsiyum (Ca), α-klotho, 1.25 (OH) vit D) bakıldı. Kan serumunda Fetuin-A ve FGF-23 düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ile belirlendi.
Karotis intima-media kalınlığını (İMK) DC-7 canlı renkli Doppler ultrasonla otomatik olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz, Statistica 12.6 programı
(StatSoft Inc., ABD) kullanılarak yapıldı.
Bulgular: 49 (51.04%) vakada kardiyovasküler hastalık varlığı tesbit edildi. KVH olanlarda ortalama diyaliz süresi 8,3±5,4, KVH olmayanlarda 6,8±2,2 yıl
olmuştur. KVH qrupunda P, Ca, PTH, 1.25(OH)2VitD3 sırasıyla 4.9±2,1 mg/dL, 9,2±0.9 mg/dL, 676±46,3 pg/mL, 36,6±8.5 ng/mL idi. KVH qrupunda
diyaliz süresi, (p<0.005), İMK (p<0.001), PTH (p<0.001), P (p<0.001), ve FGF-23 düzeyleri anlamlı yüksek (p<0.001), serum Fetuin A düzeyi 0.73±0.19
ng/ml olmuş ve KVH qrupunda değerleri KVH olmayanlara göre düşüktür (p<0.001). Aynı zamanda Fetuin A ile klinik parametreler arasındaki ilişkiyi analiz
ettiğimiz bir korelasyon analizi de gerçekleştirdik.
Sonuç: HD hastalarında kardiyovasküler hastalık insidansı yüksekti. Çalışmamızda HD hastalarında KVH olanlarda yüksek serum FGF-23 düzeyleri gözlendi.
Serum FGF23 seviyesi, karotis intima media kalınlığı hemodiyaliz hastalrında KVH ilerlemesiyle birlikte artmaktadır. Serum fosfat, PTH, FGF-23 ve Fetuin-A,
HD hastalarında kardiyovasküler hastalık oluşumunu etkileyebilir. Serum fosfat, kalsiyum-fosfat ürünü ve PTH seviyesinin aktif olarak kontrol edilmesi,
HD hastalarında kardiyovasküler hastalık oluşumunu azaltabilir.Yüksek serum FGF23 seviyeleri ve düşük serum Fetuin-A, HD hastalarında kardiyovasküler
olaylarla bağlıdır ve KVH için öngörücü belirteçlerdir.
Anahtar Kelimeler:
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PS-013 Orta Geçirgen Diyaliz Membranı ile Diyalize Giren Hastaların İnflamatuvar Belirteç Düzeylerinin ve Arteriyal Kompliyanslarının
Değerlendirilmesi
İrem Ozarlı1, Ş. Rahmi Yılmaz2, Tolga Yıldırım2, Jabrayil Jabrayilov3
1
Diyadin Devlet Hastanesi, Ağrı
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Özel Ege Hastanesi, Bakü, Azerbaycan
Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler hastalıklar morbidite ve mortalitenin başlıca sebebidir. Hemodiyaliz tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen sağkalım ve yaşam kalitesi geçmişe göre iyileşmiş olsa da sonuçlar hala tatmin edici değildir. Standart
diyaliz membranları ile vücuttan uzaklaştırılamayarak biriken ve çeşitli üremik komplikasyonların gelişmesinde rol oynayan orta molekül ağırlıklı üremik
toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlamak üzere geliştirilen orta geçirgen diyaliz membranları hemodiyaliz sürecinde yeni tedavi yaklaşımlarından biridir. Bu
çalışmada Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Ünitesi’nde orta geçirgen ve standart diyaliz membranları ile diyalize giren hastalar karşılaştırılarak orta geçirgen diyaliz membranlarının kandaki inflamatuvar belirteçler, kardiyak fonksiyon ve arteriyal sertlik üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Çalışmaya her iki grupta 25’er hasta olmak üzere toplam 50 hasta dâhil edilmiştir. Orta geçirgen diyaliz membranı ile diyalize giren grupta orta molekül
ağırlıklı üremik bir toksin olan β-2 mikroglobulin (p<0.01) ve inflamatuvar belirteçler olan serum CRP (p<0.001), Interlökin-18 (p<0.05) ve Pentraksin-3
(p<0.01) anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. Ek olarak, orta geçirgen diyaliz membranı ile diyalize giren hastalarda arteriyal sertlik göstergesi olan
nabız dalga hızı (p<0.01) ve augmentasyon indeksi (p<0.05) anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Arteriyal sertlik belirteçlerindeki bu farklılık, orta
geçirgen membranların inflamasyonu baskılaması ve endotel fonksiyonlarını iyileştirmesi ile illişkili olabilir. Sonuç olarak standart diyaliz membranları ile
karşılaştırıldığında, orta geçirgen diyaliz membranları anti-inflamatuvar etkileri nedeni ile hemodiyaliz hastalarında uzun dönemde kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerinde avantaj sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, kardiyovasküler hastalık, kronik inflamasyon, arteriyal sertlik, orta geçirgen diyaliz membranı
PS-014 Böbrek nakilli bir hastada Everolimus ilişkili interstisyel pnömoni: Vaka Sunumu
Burak Kaan Korhan1, Gülgün Çerçi2, Gülay Ulusal Okyay3, Fatma Ayerden Ebinç3, Kadir Gökhan Atılgan3, Ebru Gök Oğuz3, Mehmet Deniz Aylı3
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Dahiliye Kliniği, Ankara, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Giriş: Everolimus, solid organ nakli alıcılarında doku reddinin önlenmesi için kullanılan bir immünsüpresif ajandır. Anti-neoplastik etkileri nedeni ile bazı
malignitelerin tedavisinde de kullanılır. Nadiren de olsa, intersitisyel pnömoni, bronşiolitis obliterans, hipersensitivite pnömonisi gibi pulmoner yan etkilere
yol açabilir. Hastalar sıklıkla, nefes darlığı, öksürük, iştahsızlık ve ateş şikayetleri ile başvurur. Görüntüleme yöntemleri ile konsolidasyon veya buzlu cam
opasiteleri izlenebilir. Burada, bir böbrek nakli alıcısında ortaya çıkan everolimus ilişkili interstisyel pnömoni olgusu sunulmaktadır.
Olgu: 55 yasında bayan hastaya, arteriyel hipertansiyona sekonder kronik böbrek yetmezliği tanısı ile 10 yıl önce, canlıdan ABO uyumlu böbrek nakli yapıl59
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mıştı. Prednisolon, takrolimus ve azatioprinden oluşan üçlü-immünsüpresif tedavi altında stabil böbrek fonksiyonları ile izleniyordu. Burun dorsumunda
beliren lezyonun in-situ squamoz hücreli kanser olduğu saptandı. Medikal tedavisinde değişiklik yapılmadı. Bir yıl sonra burun dorsumu skar komşuluğundan yeni bir lezyon kürete edildi. Histopatolojik olarak bazal hücreli kanser tanısı kondu. Dermatolojik malignansi nedeni ile tedavi rejiminde değişiklik
planlandı. Takrolimus’dan everolimus’a geçildikten 6 hafta sonra halsizlik, nefes darlığı ve öksürük yakınmaları ile başvurdu. Solunum sayısı 22/dk, oksijen
saturasyonu: % 94 idi. Sol bazalda ince krepitan ralleri mevcuttu. CRP değeri: 67.5 mg/dL idi. Everolimus düzeyi: 12.85 olarak geldi. Akciğer tomografisinde sol üst lob lingula seviyesinde hava bronkogramı içeren konsolidasyon alanları (Resim-1), sol apekste belirgin bilateral santral buzlu cam opasiteleri
(Resim-2) izlendi. Mevcut bulgular ile everolimus ilişkili interstisyel pnömoni olarak kabul edildi. Everolimus tedavisi kesildi, tekrar takrolimus’a geçildi.
Değişimin birinci haftasında hastanın tüm semptomları ve fizik muayenesi düzeldi.
Tartışma: Burada, everolimus ilişkili nadir bir komplikasyon olarak interstisyel pnömoni olgusu sunulmuştur. Patogenezinde, doza bağlı toksisite yada
immun aracılı toksisite suçlanmaktadır. İlaç başlandıktan sonra semptomların oluşma süresi 5 günden 6 aya kadar değişebilir. Bizim olgumuzda bu süre 6
haftadır. Bu olgularda, ilacın kesilmesi kabul gören bir yaklaşım olmakla birlikte, doz azaltılması veya farklı bir rapamisin inhibitörüne değişim de düşünülebilir. Bireysel olarak bazı vakalarda kortikosteroid tedavisi de uygulanabilir. Sunduğumuz olguda, tek taraflı akciğer tutulumu (grade 2 intertisyel alveolitis)
ve ağır olmayan klinik durum nedeniyle kortikosteroid verilmemiş, ilaç tedavisi kesildikten hemen sonra klinik ve semptomatik iyileşme izlenmiştir. Bu vaka
ile, everolimus tedavisi başlanan böbrek nakli alıcılarında, pulmoner toksisitenin akılda bulundurulması gereken nadir bir komplikasyon olduğuna dikkat
çekmek istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, everolimus, interstisyel pnömoni
Resim-1:

Resim-2:

PS-015 Kronik transplant rejeksiyonu sonrası hemodiyalize başlanan hastada alveoler hemoraji ile komplike COVID-19 enfeksiyonu
Ahmet Ünlü1, Belda Dursun2, Mehmet Mert2
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
AMAÇ: Bu çalışmada; son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) ve alveoler hemoraji ile komplike hale gelen COVID-19’lu bir vaka sunularak, hastalığın bu
atipik prezentasyonunun tanınması ve yönetimi noktasında literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.
GİRİŞ: 2019’un sonunda, Wuhan’daki bir grup pnömoni vakasında, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ’nin neden olduğu
bir hastalık olarak tanımlanan COVID-19; kısa sürede küresel bir pandemi haline gelmiştir. Önceden var olan bazı komorbiditelerin, COVID-19’un şiddeti ile
ilişkili olduğu gösterilmiştir. Özellikle de COVID-19 ile hastaneye yatırılan, diyalize giren SDBY hastalarının yaklaşık üçte birinin öldüğü raporlanmıştır. Bu
yüksek mortalite oranı; bu popülasyondaki yüksek komorbidite ve ileri yaş sıklığı, üremiye bağlı azalmış immünite ve SARS-CoV-2’nin böbrek tropizmi ile
ilişkilendirilmiştir. COVID-19’un tipik klinik manifestasyonlarını; ateş, halsizlik, miyalji, öksürük ve nefes darlığı oluşturmaktadır. Hemoptizi ise literatürdeki
az sayıda vakada bildirilmiştir. Bir hemoptizi nedeni olan alveoler hemoraji, sıklıkla granülomatöz polianjitis gibi otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilse de
İnfluenza A gibi bazı enfeksiyöz hastalıklarda da görülebilmektedir. COVID-19 ilişkili alveoler hemoraji vakaları ise, literatürde oldukça sınırlı sayıda bildirilmiştir. Bu bildiride de SDBY ve alveoler hemoraji ile daha da komplike hale gelen COVID-19’lu bir vaka sunulmuştur.
OLGU: Hipertansiyona sekonder kronik böbrek yetmezliği nedeniyle Mart 2016’da canlıdan renal transplantasyon yapılan, Ekim 2021’de kronik transplant
rejeksiyonu nedeniyle kronik aralıklı hemodiyaliz programına başlanan, 47 yaşında erkek hasta; ateş, nefes darlığı, hemoptizi şikayetleriyle başvurduğu acil
servisten çekilen toraks bilgisayarlı tomografide (BT) enfeksiyöz süreç ve alveoler hemoraji bulguları saptanması üzerine interne edildi. COVID-19 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) test sonucu negatif gelen; C-reaktif protein (CRP) yüksekliği (65 mg/L) ve procalcitonin yüksekliği (2.7 ng/mL) olan hastaya
enfeksiyon hastalıkları önerisiyle intravenöz (IV) sefepim ve tigesiklin antibiyoterapileri başlandı. Takiplerinde ateş yanıtı alınamayan hastadan yeniden gönderilen COVID-19 PCR testi sonucunun pozitif gelmesi üzerine hastaya 5 gün düşük doz IV deksametazon, oksijen, inhaler tedavi ve solunum fizyoterapisi
desteği sağlandı. Mevcut antibiyoterapisi 7 güne tamamlandı. 2 haftalık takip ve tedavi sürecinin ardından klinik ve radyolojik bulguları tamamen gerileyen
hasta, önerilerle taburcu edildi.
SONUÇ: Hemodiyalize giren SDBY hastalarında, COVID-19’un mortalitesi belirgin derecede artmaktadır. Bu yüzden, bu hasta popülasyonunda COVID-19’un
farklı prezentasyonlarının tanınması ve yönetimi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alveoler hemoraji, COVID-19, hemodiyaliz, son dönem böbrek yetmezliği
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PS-016 Periton diyalizi hastalarında, boylamsal ürik asit ve CRP düzeyleri rezidüel böbrek işlevlerinin kaybı ile ilişkili midir?
Aygül Çeltik1, Zalal Alataş2, Mümtaz Yılmaz1, Meltem Seziş Demirci1, Gülay Aşçı1, Hüseyin Töz1, Mehmet Özkahya1
1
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
Amaç: Periton diyalizi yapan hastalarda rezidüel renal fonksiyonların morbidite ve mortalite üzerine olumlu etkileri vardır. Amacımız, periton diyalizi başlanmadan önceki bazal laboratuvar verilerin ve periton diyalizi başlandıktan sonraki boylamsal ürik asit ve CRP düzeylerinin rezidüel renal fonksiyonların
kaybı üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
Gereç-Yöntem: Retrospektif kohort bir çalışmadır. Çalışma için, 01 Ocak 2010 ile 31 Ekim 2018 arasında son dönem böbrek hastalığı nedeni ile periton
diyalizi başlanan, 18 yaşından büyük hastalar geriye yönelik olarak değerlendirildi. Üç aydan kısa takip süresi olan, böbrek nakilli olan veya periton diyalizi
başlandıktan sonra üç ay içinde rezidüel idrarı 200 mL/24 saat’in altında olan 24 hasta dışlandıktan sonra, 34 hasta çalışmamıza dahil edildi. Rezidüel
renal fonksiyon kaybı, rezidüel idrar miktarının 200 ml/24 saat’ten az olması olarak tanımlandı. Primer sonlanım noktası rezidüel renal fonksiyon kaybıydı.
Hastalar, periton diyalizi başlandıktan sonra üç yıl boyunca veya rezidüel renal fonksiyon kaybı olana kadar takip edildi. Periton diyalizi başlanmadan önceki
bazal demografik ve klinik veriler ile takip süreleri boyunca üç ayda bir yapılan vizitleri sırasında çalışılmış olan serum ürik asit ve CRP düzeyleri kaydedildi.
Bulgular: Takip süresi 32,7 (12,9-36) aydı. Hastaların %29,4’ünde periton diyalizi başlandıktan 22,1±9,8 ay sonra rezidüel renal fonksiyon kaybı oldu.
Boylamsal ürik asit düzeyi 6,1±1,2 mg/dL ve boylamsal CRP düzeyi 0,5 (0,3-0,7) mg/dL idi. Rezidüel renal fonksiyon kaybı olmayan ve olan hastaların yaş,
cinsiyet, diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalık öyküsü, periton diyalizi başlanmadan önceki üre, kreatinin, CRP, hemoglobin düzeyleri benzerdi.
Rezidüel renal fonksiyon kaybı olan hastalarda, bazal sodyum, trigliserid daha düşük iken parathormon düzeyi daha yüksekti. Her iki grup arasında boylamsal ürik asit ve CRP düzeyi açısından fark yoktu. Periton diyalizi başlanmadan önce bazal parathormon (HR, 1,003, %95 GA 1,001-1,006, p=0,013),
sodyum düzeyi (HR 0,801; %95GA 0,665-0,965, p=0,019) ve vücut kitle indeksi (HR 0,817; %95GA 0,684-0,975, p=0,025) rezidüel renal fonksiyon kaybı
için risk faktörü idi.
Sonuç: Periton diyalizi hastalarında, bazal sodyum, trigliserid ve vücut kitle indeksi rezidüel renal fonksiyon kaybı için risk faktörü olarak bulunmuştur. Rezidüel renal fonksiyon kaybı ile boylamsal CRP ve ürik asit düzeyi ile arasında ilişki gösterilememiştir. Bu hasta grubunda, uygun ürik asit ve CRP düzeylerinin
belirlenmesi için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: CRP, periton diyalizi, rezidüel renal fonksiyon, sodyum, ürik asit
PS-017 Böbrek Nakilli Bir Hastada Gelişen Nadir Bir Kanser Tipi
Derya İnsal1, Gülay Ulusal Okyay2, Fatma Ayerden Ebinç2, Hatice Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, Ebru Gök Oğuz2, Mehmet Deniz Aylı2
1
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH İç Hastalıkları ABD. Ankara
2
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Nefroloji BD. Ankara
Böbrek nakilli hastalarda oluşabilecek kardiyovasküler hastalıklar ve enfeksiyonlara yönelik tarama, takip ve tedavi yaklaşımlarında önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir. Ancak, posttransplant kanserlere ilişkin bilgiler standart yaklaşımlar oluşturmak için hala yetersizdir. Sunulan olguda nakil sonrası görülen
nadir bir kanser türüne dikkat çekilmek istenmiştir.
Olgu 53 yaşındaki erkek hastaya, primeri bilinmeyen kronik böbrek yetmezliği tanısı ile 10 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldı. Hastanın böbrek nakli
sonrası gelişen Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı tanıları mevcuttu. Siklosporin, Prednizolon ve Azatioprin den oluşan üçlü immünsupresif tedavi almaktaydı. Hastanın kontrolleri sırasında burun dorsalinde yeni oluşan bir nevüs saptandı. 0,5cm çapta, 1,3 cm derinliğinde olan nevüs
eksizyonel biyopsi ile çıkarıldı. Biyopsi sonucu bazoskuamöz karsinom şeklinde raporlandı. Kanser tanısı ile birlikte hastanın immünsupresif tedavisinde
değişiklik planlandı. Siklosporin tedavisi Evorolimusa geçildi. Erken tanı ve müdahale ile kanser için ek bir tedavi gerekli olmadı. Hasta cerrahi sonrası kür
kabul edildi. Halen nakil polikliniğinde takip edilmektedir.
Tartışma Böbrek transplantasyonu non-melanom cilt kanserleri için artmış bir risk faktörüdür. Bu risk artışında esas etken, maruz kalınan immünsupresif
tedavinin süresi ve dozudur. Bu iki faktör artıkça kanser riski artar. Non-melanom cilt kanserleri sıklıkla skuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom
histolojik tipinde görülür. Böbrek nakil hastalarında bu iki tipe göre bazoskuamöz kanser tipi daha nadirdir. Buna karşın klinik seyir daha agresif özelliktedir.
Erken tanı klinik progresyonu belirleyen esas etkendir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, bazoskuamöz hücreli kanser, non-melanom cilt kanserleri
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Hastanın kanserli dokusunun patolojik görünümü

PS-018 Renal transplant vakasında Covid-19 ilişkili Rhino-Orbital Mucormycosis: Nadir vaka
Yasemin Köroğlu, Merve Karakuş, Emine Daldaban, Zeynep Ebru Eser, Serap Demir, Ahmet Alper Kıykım, Kenan Turgutalp
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Nefroloji BD
Giriş: Mukormikozis nadir görülen ve sıklıkla ölümle sonuçlanan fırsatçı bir mantar enfeksiyonudur. COVID-19 enfeksiyonu, aşırı sitokin yanıtına ve hücresel bağışık yanıtta azalmaya neden olmakta ve bunun sonucu olarak mantar enfeksiyonlarına duyarlılığı arttırmaktadır. Mukormikozis Covid-19 sonrası
genel toplumda yağın görüldürdüğüne dair fazla sayıda bildiri olsa da böbrek nakli olan hastalarda Covid-19 ilişkili mukormikozis vakası nadirdir. Bu yazıda
immünsüpresif tedavi almakta olan hastada Covid-19 sonrası gelişen ve ölümcül seyreden mukormikozis vakasını sunduk.
Olgu: 61 yaşında 2 yıl önce oğlundan renal nakil yapılan erkek hasta, öksürük nedeniyle başvurduğunda RT-PCR testi pozitif olması üzerine ayaktan Covid-19 tedavisi verildi. Takrolimus, mikofenolat mofetil, deksametazon kullanan hastanın mikofenolat mofetil tedavisi kesildi. 10 gün sonra nefes darlığı
ile başvuran hasta pnömoni tanısı ile covid servise yatırıldı. 1 haftalık takip sonrası oksijen ihtiyacı kalmayan hasta taburcu edildi. 6 gün sonra sağ göz
kapağında düşme nedeniyle başvurdu. Sağ yüzde uyuşma, göz etrafında şişlik tariflemekteydi. Baş boyun muayenesinde sağ yüz yarısında frontal bölgeden
başlayan hipoestezi sağda periferik fasiyal paralizi orofarenkste palatum durum sağ yarısında 3 cm çapında nekrotik lezyon mevcuttu. Sağ göz pitotik, göz
hareketleri 4 kadranda tam kısıtlıydı. Kontrol Covid pcr testi pozitif gelen hastanın biyokimyasal analizi: pH; 7,326,bikarbonat; 15,7 mmol/L, ferritin; 3079
ng/mL, kreatinin; 2,57 mg/dL, sodyum; 132,9 mEq/L, potasyum; 4,52 mEq/L, kalsiyum; 7,96 mg/dL, albumin; 31,70 g/L, CRP;139,16mg/L.
Özgeçmiş: Tip 2 diyabetes mellitus (20 yıl), kalp yetmezliği, hipertansiyon.
Klinik seyir: Hasta fasiyal paralizi ve pitozis nedeniyle nöroloji ve kulak burun boğaz hastalıklarına konsülte edildi. Orbital selülit saptanan hastaya yapılan
anterior rinoskopide bilateral nazal kavitede yaygın kurutlanma gözlendi, rinoserebral mukormikozis ön tanısı ile acil operasyona alındı. İmmünsüpresif
tedaviye ara verildi. Amfoterisin B başlandı. Sağ fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapıldı. Biyopsi sonucu mukormikozis olarak olarak geldi. Hastanın
etmoid maksiller sinüs içi, orbita tabanı medial duvarı, septum eksize edildi. Sağ maksillektomi, eksternal etmoidektomi yapıldı. Sağ orbita total eksize
edildi. Fakat genel durumu bozulan hasta covid yoğun bakımda entübe takip edildi. Takiplerde hasta exitus oldu.
Sonuç: Covid-19 döneminde mukormikoz tedavisi son derece zor ve yüksek mortalite ile ilişkilidir. Böbrek nakilli hastalarda COVID-19 sonrası mukormikoz
ile ilgili daha fazla rapora ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Renal nakil, Covid-19, mukormikozis

Resim 1. Mukormikozis enfeksiyonu görüntüsü
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PS-019 Genç Hastada Nüks Eden Hipertansiyon: Takayasu Arteriti
Sinan Cerşit, Lutfi Öcal
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yaklaşık 8 yıldır Takayasu arteriti tanısıyla takipli 26 yaşında kadın hastada ciddi aort yetersizliği ve asendan aort anevrizması 7 yıl önce tespit edilmiştir.
O dönemde dirençli hipertansiyon gelişmesi üzerine renal arteryel Doppler ultrasonografide her iki renal arterlerde ciddi darlık saptanmıştır. Preoperatif
aortografi ve renal arteryel anjiyografi yapılmıştır. Bentall ameliyatı ve bilateral renal stent implantasyonu uygulanmıştır. Romatoloji doktoru tarafından
azotioprin 50 mg ile takip edilmektedir. Hipertansiyon için nifedipin 60 mg 1*1 ve metoprolol 50 mg tedavisi almaktadır.Hasta düzenli ilaç kullanmasına
rağmen 1 haftadır evdeki tansiyon ölçümlerinde düzensizlik olması üzerine polikliniğe basvurmuştur. Fizik muayenesinde kan basıncı: 170/105 mmHg, nabız: 92 vuru/dakika idi. Dinlemekle kalp sesleri ritmik, aortik odakta metalik kalp sesi ve hafif sistolik üfürüm izlendi. Ayrıca sol sternal bolgede ve umbilikal
bölgede üfürm izlendi.. Elektrokardiyografi, sinüs ritmindeydi, sol ventrikül hipertrofisi bulguları mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde açlık kan şekeri 96 mg/
dl, kreatinin 0.9 mg/dl, LDL kolesterol değeri 124 mg saptandı. Ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi, gevşeme bozukluğu şeklinde diyastolik fonksiyon bozukluğu ve hafif sol atriyum genişlemesi (42 mm) tespit edildi, diyastolik septum kalınlığı 14 mm, ejeksiyon fraksiyonu %65 idi. Aortik konumda
metalik protez kapak gradienti normofonksiyonel olup asendan aortta greft izlendi. Suprasternal pencereden Doppler ile 20 mmHg saptandı. Aort koaktasyonu şüphesiyle çok kesitli bilgisayarlı tomografik anjiyografide desendan aortta proksimal çapı 45 mm, en dar çapı 16 mm olan koarktasyon görünümü,
ve abdominal aortta proksimal çapı 39 mm olup en dar çapı 17 mm olan koarktasyon görünümü izlenmiştir (Resim 1). Aortik kateterizasyon uygulandı.
Koarktasyon öncesi ve sonrası basınçlar sırasıyla 159/75 mm Hg ve 140/73 mm Hg olup, Darlık öncesi ve sonrası arasında 20 mm Hg’ nin altında gradient
tespit edildiğinden medikal tedavi kararı verildi. İlaç olarak Perindopril 5 mg + 1.25mg indapamid kombinasyonu başlanıldı. Kan basıncı takibine devam
edildi. Kan basıncı değerleri 130-135/80-85 mmHg civarında ve regüle seyretti.
Hipertansiyon Takayasu arteritinde görülen en sık klinik bulgulardan biridir.Altta yatan sebepler arasında renal arter stenozu, atipik koarktasyon, azalmış
aortik kompliyans ve baroreseptör duyarlılığı düşünülmektedir. Bu yüzden hastalar yakın takip altında olması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Takayasu arteriti, Anjioyografi
Resim 1

PS-020 19 Yaşında Fibromusküler Displazi Tanılı Erkek Hasta
Hüseyin Semiz1, Gökhan Atay2, Gülay Aşçı2
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilimdalı
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilimdalı
Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), insanların çoğunun yaşam sürecinde karşı karşıya kaldıkları önemli bir sağlık sorunudur. Günümüzde hipertansiyon, dünyanın tüm coğrafi bölgelerini etkileyen ve öncelikle erişkin popülasyonu ilgilendiren bir epidemi halini almıştır. Epidemiyolojik veriler, hipertansiyon
görülme sıklığının yaşla birlikte dramatik bir artış gösterdiğini ve 60 yaşın üstündeki bireylerde %50’leri geçtiğini göstermektedir. Ancak hipertansiyon
sıklığının arttığını söylediğimiz bu yaşlarda; hipertansiyon birdenbire ortaya çıkmamaktadır. Hipertansiyon, göreceli olarak daha az görülse bile ihmal edilemeyecek bir oranda genç bireylerde de sorun oluşturmaktadır. Bu yüzden genç hipertansif hastalara yaklaşım çok iyi bilinmeli ve sekonder hipertansiyon
nedenleri araştırılarak tanı biran önce konulup tedaviye başlanmalıdır. Genç yaşta görülen sekonder hipertansiyon nedenlerinden biri de sık olarak görülen
fibromusküler displazidir(FMD).
FMD özellikle kadınlarda gözlenen, inflamatuar ve ateroskerotik olmayan orta damarları etkileyen bir hastalıktır. Her ne kadar elli yaş altı kadın popülasyonda görülen bir bozukluk olduğu bilinse de bugün her yaşta tanı konabildiği; hatta rastlantısal olarak tanı alan asemptomatik olguların da olabileceğini
bilmekteyiz. Biz de bu yazımızda 19 yaşında erkek, bilinen herhangi bir kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan, baş dönmesi, baş ağrısı ve bulantı
nedeniyle gittiği hastanede bakılan arterial tansiyon değerinin yüksek çıkması nedeniyle hipertansiyon tanısı alan ve daha sonra yapılan renal arterlere
yönelik renkli doppler ultrasonografi sonucu Fibromuskuler Displazi (FMD) ile uyumlu görünüm saptanması üzerine balon anjioplasti yapılıp tedavi edilen
bir olgudan bahsettik.
Anahtar Kelimeler: Fibromuskuler Displazi, renal arter darlığı, hipertansiyon
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PS-021 Amlodipine Bağlı Anjiyoödem
Umut Karabay, Irmak Tahmaz, Ümmügülsüm Uzun, Fatma Yörük, Hande Günhan, Cevdet Furkan Köşker
Gülhane EAH, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
Amaç: Anjiyoödem, sıvının interstisyel dokulara ekstravazasyonundan kaynaklanan, kendi kendini sınırlayan, lokalize subkutan (veya submukozal) şişliktir.
Anjiyoödem izole olarak, ürtiker ile birlikte veya anafilaksinin bir bileşeni olarak ortaya çıkabilir. Akut anjioödem ilaç ve besinlere sekonder gelişen hipersensitivite reaksiyonlarıyla oluşabilir. En sık neden olan ilaçlar; penisilin, sülfonamid, kalsiyum kanal blokörleri, kas gevşeticiler, diüretikler, nsaid’ lerdir.
Olgu: 45 yaşında erkek hasta baş ağrısı, halsizliki nedeni ile İç Hastalıkları Polikliniğine başvurdu. Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan hastanın yapılan
fizik muaynesinde kan basıncı 170/90 mm/Hg ölçüldü. Laboratuar testlerinde; hemoglobin: 15,2 g/dL (13–16 g/dL), lökosit: 7 × 103 lL (4 × 103-10 × 103/
lL), trombosit: 157 × 103/mm3 (150 × 103/ mm3-400 × 103/mm3), eritrosit sedimentasyon hızı: 48mm/h (1–15 mm/h). Biyokimyasal analizlerinde: üre:
30 mg/dL (10–50 mg/dL), kreatinin: 0,8 mg/ dL (0,57–1,11 mg/dL), kreatinin klirensi: 104 mL/min/1,73 m2, glukoz: 98 mg/ dL (70–109 mg/dL), aspartate
aminotransferase (AST): 20 U/L (5–34 U/L), alanine aminotransferase (ALT): 32 U/L (5–34 U/L), TSH: 0,97 mIU/mL saptandı. Radyolojik görüntülemede;
renal doppler USG görüntülemesinde sağ RI: 0,61, sol RI: 0,62 olarak saptandı. İdrar analizinde; dansite: 1,018 mg/dl (1,005–1,020 mg/dl), protein (-),
urobilinogen (-), bilirubin (-), keton (-) ve lökosit esteraz (-) idi. Kan basıncı regülasyonu için hastanın tedavisine amlodipin 10 mg/gün eklendi. Tedavinin
2. gününde dil ve dudakta şişlik şikayeti ile tekrar başvurdu. Yeni başlanmış olan amlodipin tedavisi kesilip anjiyotensin inhibitörü başlandı. takiplerinde
mevcut tabloda gerileme ve 1 hafta sonra kontrolünde anjiyoödemi geriledi ve tansiyon takipleri normal değerlere geldi.
Sonuç: Anjioödem gelişiminde; alerjik, genetik, idiyopatik, ilaç ve sitokine ilişkili, fiziksel (soğuk, ısı, titreşim, travma), atipik ve tiroid hastalıkları gibi birçok
neden vardır. Anjiyoödem öyküsü olmayan hastada ilaç dışındaki tüm nedenler dışladık. Hastamızda öncelikle AÖ’e neden olabilecek tüm nedenleri dışladık.
Kalsiyum kanal blokörler ile gelişmiş AÖ vakaları sınırlı sayıdadır. KKB’nin en sık görülen yan etkisi periferik ödemdir. KKB’lerin kallikrein aktivasyonu veya
salınması yoluyla kinin oluşumunu uyararak AÖ tablosuna yol açtığı düşünülmektedir. Nadir de olsa KKB kullanımı sonrası anjiyoödem gelişebileceği akılda
tutulması gerekir.
Anahtar Kelimeler: amlodipin, angioödem, anti-hipertansif tedavi
PS-022 Dirençli Hipertansiyonda Santral Etkili Antihipertansif Kullanımı
Hüseyin Tezcan, Zafer Büyükterzi
Konya Şehir Hastanesi, Kardiyoloji bölümü, Konya
58 yaşında bilinen 10 yıldır DM tanısı olan kadın hasta dirençli hipertansiyon tanısı ile dış merkezden kliniğimize refere edilip yatışı yapılmıştı. Hastanın
tansiyon değeri ortalama 210/150 mmhg idi. Hastanın ekg si normal sinüs ritminde ve kalp hızı 82 atım/dakika idi. Hastanın ekokardiyografisinde Ef %60
saptandı, eser miktarda aort yetmezliği ve mitral yetmezlik saptandı. IVS kalınlığı 12 mm ve PW kalınlığı ise 11 mm olarak ölçüldü. Hastanın laboratuvar
parametrelerinde karaciğer fonsiyon testleri ve böbrek fonsiyon testleri normal olarak saptanmıştı. Hastaya lisinopril 20mg mg/hidroklorotiazid 25 mg 1x1,
nifedipin 30 mg 3x1, metoprolol 100 mg 2x1, spironolakton 50 mg 1x1, doksasozin 4 mg 2x1 antihipertansiyon medikasyonu başlandı. Hastanın fizik muayenesinde krepitan ralleri olduğu için furasemid iv infüzyon başlandı ve takibine göre 40 mg tablet 2x1 olarak tedavisine eklendi. Hastanın klinik takibinde
renal dopler usg ile renal vasküler sistem ve renal parankim normal olarak saptandı. Hasta endokrinoloji le konsulte edildi. Cushing ve feokramatizoma
dışlandı. Hastada aort koartasyonu radyolojik görüntüleme ile dışlandı. Hastanın mevcut tedavisi ile istenilen tansiyon kontrolü sağlanamaması üzerine
rezerpin 0,25 mg 1x1 başlandı. Ardından tansiyon değerlerinde hızlı bir düşme izlendi. Hastanın öncelikle dokzasosin ve spironolakton tedavisi kesildi.
Metoprolol dozu azaltılarak kesildi. Lisinopril 20mg, hidroklorotiazid 12,5 mg 1x1, nifedipin 30 mg 1x1, rezerpin 0,25 mg 2x1 olarak tedavisine devam
edildi. Hastaya 24 saat tansiyon holteri takıldı ve ortalama tansiyon değeri 126/77 mmhg olarak saptandı.
Reserpin adrenerjik nöron blokörüdür. Periferik sinir uçlarındaki katekolamin depolarını tüketerek veya katekolamin salınımını engelleyerek etki eder. Reserpin kullanımında şiddetli ortostatik hipotansiyon, bulantı, kabızlık, eklem ağrısı ve depresyon görülebilir. Hastamızda depresif belirtiler izlenmedi ancak
tedavinin erken bölümünde kabızlık izlendi ve tedavisi düzenlendi. Biz bu vaka ile kombine tedaviye rağmen dirençli hipertansiyon tedavisinde santral etkili
antihipertansiflerin son seçenek olarak akılda tutulması gerektiğini vurguladık.
Anahtar Kelimeler: dirençli hipertansiyon, santral etkili ajanlar, rezerpin
PS-023 Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Malign Hipertansiyonlu İki Olgu
Derya İnsal1, Fatma Ayerden Ebinç2, Gülay Ulusal Okyay2, Hatice Şahin2, Kadir Gökhan Atılgan2, Ebru Gök Oğuz2, Mehmet Deniz Aylı2
1
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH iç Hastalıkları ABD. Ankara
2
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Nefroloji BD. Ankara
Şiddetli hipertansiyon ile çoklu organ yetmezliği tablosunun gelişmesi malign hipertansiyon olarak tanımlanmaktadır. Antihipertansiflerin daha yaygın
ve güçlü bir şeklilde kullanılması organ yetmezliği riskinde azalma yaratmaktadır. Ancak bu hastalarda halen son dönem böbrek yetmezliği önemli bir
komplikasyon olarak devam etmektedir. Aşağıda belirtilen iki vaka malign hipertansiyona bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği olgusunu vurgulamaktadır.
Olgu 1: 37 yaşında erkek hasta acile şiddetli bulantı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Anamnezde ek bir hastalık öyküsü mevcut değildi. Başvuru anından
itibaren hipertansif (>200/100mmhg), seyretti. Hastada böbrek yetmezliği (kreatinin 9,49 mg/dl), trombositopeni (platelet 40.000/mikrom) ve hemolitik
anemi (hemoglobin 10,1mg/dl, LDH:751, PY’da şistosit) saptandı. 24 saatlik idrarda protein 753 mg/gün olarak ölçüldü. Ultrasonografide böbrek boyutları
normaldi. Retinada evre 4 hipertansif retinopati ve subretinal sıvı tespit edildi. Ekokardiyografi sol ventriküler hipertrofi izlendi. Hastaya malign hipertansiyona bağlı trombotik mikroanjiopati tanısıyla toplam 5 seans plazmaferez uygulandı. Diyaliz ihtiyacı olan hasta hemodiyalize alındı. Hipertansiyona yol
açabilecek sekonder bir sebep bulunamadı. Hastaya renal biyopsi yapıldı. Renal biyopsi sonucu vasküler hasarın eşlik ettiği, sekonder FSGS olarak yorumlandı. Hastanın diyaliz ihtiyacının devam etmesi nedeniyle hemodiyaliz desteği ile taburcu edildi.
Olgu 2: 57 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Başvuru anında ve sonrasında tansiyon yüksek (190/100mmHg) ölçüldü. Öyküde
komorbid bir hastalık yoktu. Laboratuvar incelemelerinde akut böbrek yetmezliği (kreatinin 7,59 mg/dl) ve anemi (hemoglobin 8,9 mg/dl) mevcuttu. Üriner
ultasonografi normaldi. Retinada papil ödemi ve evre 4 hipertansif retinopati saptandı. Ekokardiyografi de konsantrik sol ventrikül hipertrofisi izlendi. Spot
idrarda protein/kreatinin oranı 177 mg/gündü. Hipertansiyon için sekonder bir sebep tespit edilmedi. Takibinde diyaliz ihtiyacı olan hasta hemodiyalize
alındı. Malign hipertansiyona sekonder akut böbrek yetmezliği olduğu düşünülen hastaya kesin tanı için renal biyopsi planlandı.
Tartışma: Malign hipertansiyon sırasında ani kan basıncı yükselmesi ile hedef organlarda mikrovasküler alanda hasar oluşur. Böbrekte oluşan mikrovaskü-
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PS-024 Covid-19 sonrası Kompleman İlişkili Hemolitik Üremik Sendrom
Yasemin Öztürk Muhcu, Cengiz Bukrek, Zehra Sarıkaya Demirbaş, Hakkı Çetinkaya, Mahmut Gök, Gülizar Şahin
İstanbul 2.Sultan Abdulhamıd Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şikayet: Yan ağrısı
Hikaye: 31 yaşında erkek hasta, bilinen kronik hastalığı yoktu. Yan ağrısı ile Nefroloji polikliniğine başvurdu.Tetkıklerınde Kre:1,7 mg/dL,24 saatli idrar
protein =2862 mg/dL geldi.Etiyoloji açısından serolojik testleri istendi.ASO,ANA,ANCA,AntidsDNA,Anca IFA negatİF.C3,C4 normal.Boğaz ağrısı sebebiyle
alınan boğaz sürüntülerinde nükleik asit bazlı polimeraz zincir reaksiyonu ile SARS-CoV-2 testi pozitif çıktı. Vitaller stabil genel durumu iyi olması üzerine
evde izolasyon önerildi. 10 gün sonra bulantı kusma ile acil servise başvurdu. Bakılan tetkıklerde Üre (serum) - 231 mg/dl,Kreatinin - 13,78 mg/dL EGFR.
- 4,19 ml/dk/1.73 m² olması üzerine hasta acil diyalize alındı. Favipiravir ve Enoksaparin tedavisi verildi.Hastane yatışı esnasında yapılan renal biyopside;
glomerüllerde fibröz/ fibrosellüler kresent, glomerül bazal membranda kalınlaşma, fokal çift kontur, global/ segmental skleroz görüldü.Lezyonların kronikleşme eğiliminde olduğu saptandı ve bu nedenle düşük doz 0,5 mg /kg Prednizolon tedavisi başlandı.
Yatışından itibaren 2 haftalık süreçte Plt - 143 10^3/mm^3 ten 84 10^3/mm^3 e ve Hgb - 10,5 g/dL ten 7 g/dL e düşmesi üzerine anemi evaluasyonu
acıısndan tetkıkler istendi. Retikülosit sayımı - %0,4,Direkt coombs C3 - negatif,Direk Coombs IgG - negatif,Haptoglobin <8 mg/dL,İndirekt Coombs negatif,Eritropoetin - 5,6 mIU/mL,periferik yayma Şistosit sayısı > %1
Diğer tetkiklerinde; ADAMSTS13 düzeyi > %5 olması, LDH normalin 1.5 katından fazla (LDH:876 )olması, tanı öncesi son 14 gün içinde kanlı diyaresi
olmaması,dissemine intravasküler koagülopati laboratuvar bulguları taşımaması ve serum kreatinin düzeyi referans üst sınırından %20 daha fazla (kreatin:
6.7mg/ dL) olması nedeniyle hastada covid sonrası kompleman ilişkili HÜS düşünüldü.
Eculuzimab tedavisi başlandı.
ilk 4 hafta haftada bir 900 mg, 14 günde bir 1200 mg idame devam edildi.
Hastanın tedavi sonrası Hgb – 7,2 g/dl den Hgb – 10,2 g/dl ‘e, Plt - 43 10^3/mm^3 den 214 10^3/mm^3 e yükseldi.KBH gelişen hasta hala diyaliz tedavisi
almaktadır.
Sonuç: Yukarıda sunulan verilere dayanarak, Covid-19 ‘a bağlı kompleman ilişkili HÜS gelişebildiği ve Eculizumab ‘ın etkili bir tedavi seçeneği olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: HÜS, Eculizumab, Covid-19, Trombotik Mikroanjiopati
LDH seviyesi
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ler hasar, renovasküler iskemiye yol açar. Bu iskemik ortam böbrek yetmezliğine neden olurken aynı zamanda RAS’i aktive eder. Sonuçta RAS aktivasonu
ile kan basıncında daha fazla artış, buna bağlı olarak da renal hasarda ilerleme görülür. Bu hastalarda renal sağkalımı belirleyen önemli iki faktör kan basıncı
kontrolü ve etyolojide yer alabilecek olası sekonder sebeplerin tanımlanmasıdır. Paylaştığımız bu iki olgu günümüzde malign hipertansiyon sıklığının azalmasına karşın öneminin azalmadığını hatırlatmaktadır.
Anahtar Kelimeler: böbrek yetmezliği, hipertansiyon, malign

Platelet Sayısı

PS-025 Obezite İlişkili Fokal Segmental Glomerüloskleroz
Cengiz Bukrek, Yasemin Öztürk Muhcu, Zehra Sarıkaya Demirbaş, Hakkı Çetinkaya, Mahmut Gök, Gülizar Şahin
İstanbul 2.Sultan Abdulhamid Han Eği̇ti̇m ve Araştirma Hastanes
Obezite ilişkili böbrek hastalıkları sıklığı artmaktadır. Glomerülomegali, podosit hipertrofisi, mezengiyal matriks artışı, Fokal Segmental Skleroz (FSGS) gibi
çeşitli glomerüler lezyonlar obezite ilişkilidir.
Olgumuz 49 yaşında kadın, VKİ:38, kilo: 106 kg, insülin direnci, hipertansiyon, 24 saatlik idrarda 2500 mg proteinüri,kreatinin 0.7 mg/dl, hematüri saptanıp
Nefritik Sendrom bulgularıyla renal biyopsi yapılıyor.Renal biyopsi de FSGS (12 glomerül, 1 global skleroz, 3 fokal skleroz), IF inceleme negatif, hafif tubulointerstisyel fibrozis görülmüş ve ACE-i tedavisi başlanmış. Hasta aynı yıl obezite cerrahisi, Sleeve Gastrektomi operasyonu geçirmiş, yaklaşık olarak 46 kg
kilo kaybı olmuş. Operasyon sonrası uzun dönem 5.yılda son takibinde kilo: 70 kg, kan basıncı: 120/70 mmHg olarak ölçülmüş.Daha önce 3 adet antihipertansif ilaç almakta iken operasyon sonrası takipte 1 tane düşük doz ACE-İ almaktadır.Tetkiklerinde kreatinin: 0.6mg/dl, eGFR:108 ml/dak/1.78m2, proteinüri
65

POSTER BİLDİRİLER

(son 5 yılda sırasıyla: 1050, 300, 160, 150, 180 mg/gün ), HbA1c: % 5.1, glukoz 90 mg/dl, (daha önce metformin almakta iken kesilmiş) albümin 4.3/g/l idi.
Hastada ön planda obezite ilişkişli FSGS düşünüldü.
Obezite ilişkili glomerülopati prognozu ile igili bir çalışmada; 5 yılda hastaların %15 inde serum kreatinin düzeyinde ikiye katlanma veya SDBY gelişimi, 8
yılda % 45 hastada serum kreatinin düzeyinde ikiye katlanma veya SDBY gelişimi saptanmıştır.
Bu olguda 5. yılda böbrek fonksiyonlarında progresyon görülmemiş, proteinüri, metabolik parametrelerde ve kan basıncında düzelme devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: FSGS, Obezite, SDBY
PS-026 COVID-19 Seyrinde ANCA İlişkili Vaskülit ile Prezente olan IgA Nefropati Olgusu
Şeyda Gül Özcan1, Özge Sönmez1, Cebrail Karaca2, Ayşe Özdede3, Nurhan Seyahi2
1
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Giriş: SARS-CoV-2’nin otoimmün hastalık gelişimi veya hastalığın alevlenmesini tetikleyebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Antinötrofil sitoplazmik
antikor (ANCA) ilişkili vaskülit (AİV), küçük ve orta çaplı arterleri etkileyen, hem böbrek hem de akciğer tutulumu ile gidebilen bir hastalıktır. Ig A nefropati
tanılı, COVID-19 hastalığı seyrinde; akut böbrek hasarı (ABH), hematüri, hemoptizi ile başvuran, klinik prezantasyon ve radyolojik bulgular ile AİV tanısı
konan vakamızı sunuyoruz.
Olgu: 26 yaşında erkek, 2 yıl önce 2 gram/gün proteinüri ve hematüri ile başvuruda renal biyopsi yapılarak Ig A nefropati tanısı almış olan hasta, Ocak
2022’de ciddi nefes darlığı, hemoptizi, hematüri şikayetleri ile başvurdu. Oda havasında oksijen satürasyonu 90’dı. Oskültasyonla bilateral akciğer orta
ve bazal zonlarda krepitan raller mevcuttu. Başvuruda bakılan kanları Tablo 1’de gösterildi. Hasta ABH tablosunda idi ve normokrom normositer anemi,
lenfopeni, CRP artışı mecvuttu. Kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografide (BT), her iki akciğer parankiminde yaygın ve ağırlıklı olarak peribronkovasküler
yerleşimli buzlu cam alanları ve konsolidasyonlar izlendi, bulgular alveolar hemoraji açısından anlamlı bulundu (Figür 1). COVID-polimeraz zincir reaksiyon
(PCR) testi pozitif saptandı. MPO ANCA değeri 235 IU/ml, gönderilen diğer romatolojik belirteçler negatif saptandı. MPO ANCA yüksekliği, ABH tablosu ve
toraks BT bulguları birlikte değerlendirildiğinde AİV’e sekonder pulmonorenal sendrom olarak kabul edilerek 3 gün 1 gram/gün metilprednizolon tedavisini
takiben siklofosfamid 1gr/ay 3 dozluk tedavisi planlandı. Pulse steroid sonrası oksijen ihtiyacı kalmadı, hemoptizi ve hematürisi geriledi. Tedavi sonrası
laboratuvar değerleri Tablo 1’de gösterildi.
Tartışma: Literatürde COVID-19’un AİV gelişimini tetiklediğini gösteren vakalar mevcuttur. ABH, pulmoner tutulumla başvuran COVID-19 hastalarında
ayırıcı tanıda AİV’in de bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Hastanın pulmoner AİV şiddeti göz önüne alındığında, glukokortikoid tedavisi ile bilikte
siklofosfamid standart tedavi olarak kabul edilerek uygulandı. Viral enfeksiyonlarla ilişkili AİV yönetiminde, antiviral ajan ve immünsüpresif ajanların eş
zamanlı kullanımının olumlu sonuçlar doğurduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte COVID-19 tedavisinde kanıtlı spesifik bir ajan olmadığından eş zamanlı
immünsüpresif kullanımıyla enfeksiyonun kötüleşmesi en büyük endişe kaynağıdır. Ancak literatürde daha önce benzer vakalarda gözlendiği gibi bizim
hastamızda da immünsüpresif tedaviye iyi yanıt alınmıştır.
Sonuç olarak COVID-19 hastalarında gerekli endikasyon varlığında yakın gözlem altında immünsüpresif tedavi kullanımı önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Ig A nefropati, ANCA ilişkili Vaskülit, COVİD-19
Figür 1
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Tablo 1
Tedavi Sonrası

57/2,48

51/0,99

24 saatlik idrarda
Kreatinin klirensi (ml/dk)
Total protein (mg/gün)
Mikroalbümin (mg/gün)
24 saatlik idrar miktarı (ml)

NA
NA
NA

105
10456
9687
2400

Tam idrar tetkiki
Protein
Eritrosit
Sediment

+++
+++
10 lökosit, bol eritrosit, 2 yassı epitel, az bakteri,
az maya

+++
+++
3 lökosit, 27 eritrosit, 1 renal epitel, 1 yassı epitel, 5 bakteri, 32 kalsiyum oksalat, 1 hiyalen silendir, bol maya

Serum albümin (gr/dl)

3,48

3,15

C-reaktif protein (mg/l)

67,2

0,84

Ferritin (ug/l)

391

97

D-dimer (mg/l)

0,94

NA

Fibrinojen (mg/dl)

900

NA

Hemoglobin(gr/dl) / hematokrit (%)

11,1/32,4

13,3/37,9

Lökosit

7300

14300

Lenfosit

800

2600

ANA

1/80 (negatif)

NA

Anti ds-DNA IU/ml

8,38 (negatif)

NA

C3 / C4 (g/l)

1,26/0,37 (normal)

NA

PR3 ANCA / MPO ANCA (IU/ml)

0,56 / 235 (normal/yüksek)

NA
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Başvuru
Üre/kreatinin (mg/dL)

Şekil 1.

PS-027 Kronik Lenfoid Lösemili Hastada Maskeli IgG Kappa ilişkili C3
Glomerulopati: Olgu Sunumu
Emre Yaşar1, Rüveyda Bulut2, Betül Öğüt3, İpek Gönül3, Özant Helvacı1, Ülver Derici1,
Galip Güz1, Yasemin Erten1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Böbrek biyopsi materyallerinde birçok boyama yöntemi kullanılmaktadır. Rutin
immunflorasan(IF) boyama ile görülmeyip parafin blokların immunfloresan boyanması
ile görülen Ig depozitleri maskeli Ig depozitleri olarak bilinmektedir. Bu depozitlerin tespit
edilmesi hastaların rutin immunfloresan boyama ile yanlış teşhis edilmesinin önlenmesi
açısından önemlidir. Bu vaka raporunda Kronik Lenfoid Lösemi (KLL) tanısıyla takip edilen
monoklonal gamopati( IgG kappa)ilişkili C3 glomerülonefrit tespit edilen bir hasta sunulmuştur.
Olgu: Ailevi akdeniz ateşi ve KLL tanıları ile takip edilen 59 yaş erkek hasta Kasım 2021’de
romatoloji polikliniği başvurusunda nefrotik düzeyde proteinüri saptanması üzerine nefroloji polikliniğine başvurdu. Tetkiklerinde kreatinin:0,87 mg/dl, tam idrar tetkikinde lökosit:
1 /saha, eritrosit 1 /saha ve 24 saatlik idrarda protein 5400mg/gün, albumin 4351 mg/gün
olarak saptandı. Yapılan böbrek biyopsisinde kongo kırmızısı ya da kristal viyole ile amiloid
saptanmadı. İmmunohistokimyasal boyamada C4d ile glomerüllerde diffüz global, kapiller
duvarda kuvvetli boyanma izlendi. İmmunfloresan boyamada glomerül kapiller duvarda
kurdela benzeri C3 boyanması izlendi. Parafin bloklardan yapılan immunflorasan boyamada ise glomerüler kapiller duvarda Kappa monotipik IgG ile spesifik, granüler paternde boyanma izlendi. Patoloji materyalinin immunfloresan boyanma görüntüleri şekil 1’de
gösterilmiştir. Lenfositozu da olan KLL ile takipli olan hastanın nadir görülen hafif zincir
nefropatisi tanısı alması üzerine hastaya Hematoloji tarafından Venotoklaks-Rituksimab
tedavisi başlandı.
Sonuç: KLL hastalarında monoklonal gamopati nadir olarak bildirilmektedir. Bir vaka serisinde monoklonal gamopati ilişkili C3 glomerulonefriti olan hastaların (10) coğunluğu
MGUS(8) ve 1 hasta da hastamıza benzer şekilde KLL olduğu görülmüştür. KLL ve nefrotik sendromlu hastalarda maskeli IgG Kappa birikimi oldukça nadir olarak görülmektedir. Elektron mikroskopisinde mezengiyal proliferasyon izlenen rutin IF ile Ig boyanması
olmayan hastalarda bu glomerülonefrit formunu tanımlamak için parafin IF yapılması bu
hastaların doğru tanı alması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Maskeli IgG, Hafif Zincir Nefropatisi, Kronik Lenfoid Lösemi
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PS-028 Nadir Bir Vaka: Hiponatremi ile Prezente Olan Covid-19 Hastasında Psikojenik Polidipsi
Murat Kiracı1, Sevgi Pektaş2
1
Ankara Mamak Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Ankara
2
Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara
GİRİŞ: Psikojenik polidipsi (PP) susama hissi olmadan alışkanlık haline gelen normalden fazla su içme ile karakterize psikiyatrik bir tablodur (1). PP’de hiponatremi görülebilmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda Covid-19 enfeksiyonu hiponatremi ile ilişkilendirilmiştir (2, 3). Bu çalışmada hiponatremi
ile prezente olan Covid-19 hastasında psikojenik polidipsi vakası sunulmuştur.
VAKA TAKDİMİ: Bilinen tip 2 diyabet ve hipertansiyon tanılı hasta öksürük ve nefes darlığı ile acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerinde serum sodyum
değeri: 119 meq/litre olarak raporlandı. Diğer böbrek fonksiyon testleri normal tespit edildi. Covid pcr testi pozitif çıkan hasta servise yatışı yapıldı. Baş
dönmesi ve hafif düzeyde bilinç bulanıklığı tariflemesi üzerine hastaya %3 NacL 150 cc 20 dakika infüzyon şeklinde verildi. Takibinde serum sodyum:123
meq/litre olarak tespit edildi. Hastanın nörolojik semptomları gerilemesi üzerine hiponatremi etyolojisi için yapılan tetkiklerinde idrar sodyum düzeyi 70
meq/litre (54-190 meq/l), tsh, acth ve kortizol düzeyi normal aralıkta saptandı. Hastanemizde serum ve idrar osmolaritesi çalışılamadığı için osmolariteye
bakılamadı. Tam idrar tetkikinde idrar dansitesinin çok düşük olduğu görüldü (dansite <1005). Hastanın geçmiş sonuçları incelendiğinde en son 1 yıl
önce biyokimya tetkiki yaptırdığı ve o dönemde serum sodyum düzeyinin 129 meq/litre olduğu gözlendi. Kronik hiponatremi açısından ileri sorgulama
yapıldığında hastanın son 1 yıldır günlük 5 litre civarında su içtiği ve poliüri şikayetinin olduğu öğrenildi. Aynı zamanda 1 yıl önce hastaya nöbet? ekarte
edilemediğinden profilaktik levetirasetam 1x250 mg başlandığı görüldü. Hastada ön planda psikojenik polidipsi olabileceği düşünüldü. Günlük 1-1.5 litre
olacak şekilde sıvı kısıtlanması yapılarak levetirasetam ilacı kesildi. Takiplerinde 2. Gün serum sodyum düzeyi 130 meq/litreye, 3. Gün ise 132 meq/litreye
yükseldiği görüldü ve tam idrar tetkikinde ise dansite 1014 olarak raporlandı. Klinik olarak stabilleşen ve ek sıkıntısı olmayan hasta sıvı kısıtlanmasına
devamı önerilerek taburcu edildi.
TARTIŞMA: Covid-19 enfeksiyonunun hiponatremi ile prezente olabileceği akla gelmeli ve psikojenik polidipsi de bu hastalarda ekarte edilmelidir.
KAYNAKLAR:
1- Kohli A, Verma S Jr, Sharma A Jr. Psychogenic polydipsia. Indian J Psychiatry. 2011 Apr;53(2):166-7.
2- Elkind M.S.V., Cucchiara B.L., Koralnik I.J. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Neurologic Complications and Management of Neurologic Conditions. UpToDate2020.
3- Sterns R.H. Diagnostic Evaluation of Adults with Hyponatremia. Uptodate.
Anahtar Kelimeler: hiponatremi, covid-19, psikojenik polidipsi
PS-029 Sjögren ve kriyoglobulinemik vaskülit, bir olgu sunumu
Saliha Yıldırım1, Nail Zelyurt2, Ekin Kızılay2, Betül Öğüt3, Derya Yıldırım4, Hamit Küçük4, İpek Işık Gönül3, Özant Helvacı1, Ülver Derici1, Galip Güz1,
Yasemin Erten1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı
Giriş: Kriyoglobulinemi sendromlarının daha yaygın olan özelliklerden bazıları artralji, purpura, cilt ülserleri, glomerülonefrit ve periferik nöropatiyi içerir.
Klonal hematolojik bir hastalık, viral enfeksiyon veya bağ dokusu hastalığı gibi hastalıkları olan hastalarda bu semptomların görülmesi durumunda kriyoglobulinemiden şüphelenilmesi gerekmektedir. Düşük c4 kompleman düzeyi ve ölçülebilir miktarda kriyoglobulin (kriyokrit) varlığı, kriyoglobulinemi
sendromlarının en belirgin laboratuvar özelliklerindendir. Bu olgu sunumunda Sjögren hastalığı tanısı ile takip edilen ve kriyoglobulinemik vaskülit gelişen
bir vaka tartışılacaktır.
Olgu: Sjögren, hashimoto tiroiditi ve hipertansiyon tanıları ile takip edilen 51 yaşındaki kadın hasta yaklaşık 1 aydır olan ödem ve halsizlik şikayetleri ile
başvurdu. Kreatinin değeri 1.04 mg/dl, tahmini glomeruler filtrasyon hızı:60 ml/dk/1.73 m2, tam idrar tetkikinde eritrosit:115 protein:+3 sedimentasyon 64
mm/saat, CRP: 10.4 mg/L olarak saptandı. 24 saatlik idrar protein:2400 mg/gün, mikroalbumin:1470 mg/gün olarak görüldü. İdrar sedimentinde dismorfik
eritrositler ve eritrosit silendiri görüldü. Anca profili negatif, anti ro pozitif, romatoid faktör:623, total c4 - < 1,67 mg/dl(16-38),total c3 - 52,5 mg/dl(79-152)
olarak saptandı. Takibinde ateşi olması (38.1 derece) üzerine çoklu kan kültür örnekleri alındı üreme saptanmadı. Ateş sonrası alt ekstremitede bilateral 2*2
mm boyutunda birleşme eğilimi göstermeyen deriden kabarık olmayan purpura tarzında döküntüsü oldu. Ateş sonrası döküntüleri olması, nefritik düzeyde
proteinüri, mikroskopik hematüri ve C3,C4 düşüklüğü olması sebebiyle kriyoglobulinemik vaskülit ön tanısı ile renal biyopsi yapıldı. Plazma kriyoglobulin
seviyesi negatif olarak sonuçlandı. Böbrek biyopsisi kriyoglobulinemik vaskülit olarak raporlandı. Anti hcv ve hcv rna negatif olarak sonuçlandı. Klinik ve
laboratuvar olarak multiple myelom dışlandı. Enfektif endokardit açısından transözefagial ekokardiyografi yapıldı. Enfektif endokardit lehine bulgu saptanmadı. Hasta plazma kriyoglobulin negatif kriyoglobulinemik vaskülit olarak değerlendirilip 1 mg/kg metilprednizolon başlandı. Hastanın kriyoglobulinemik
vaskülit ile ilgili bulgularını içeren patolojik bulguları şekil 1’de sunulmuştur.
Tartışma: Karışık kriyoglobulinemi (tip 2/3) en sık olarak artralji, yorgunluk ve miyalji gibi yapısal ve spesifik olmayan semptomlar ve ayrıca kutanöz
vaskülite bağlı palpabl purpura ve periferik nöropatiye bağlı duyusal değişiklikler veya zayıflık ile ilişkilidir. Etkilenen hastaların yüzde 20 ila 30’unda bir
membranoproliferatif glomerülonefrit görülür. Belirtiler genellikle zamanla artar ve azalır, spontan remisyonlar ve alevlenmeler olur. Kriyoglobulinemik
vaskülit hastalarında plazma kriyoglobulin genellikle pozitif saptanmaktadır. Ancak kriyoglobülin düzeylerini ölçüm yöntemindeki zorluklar bu hastalar
değerlendirilirken akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kriyoglobulinemik vaskülit, sjögren sendromu, akut böbrek hasarı
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PS-030 Tolvaptan İlişkili Hepatotoksite Vakası ve Yönetimi: Olgu Sunumu
Burak Karakaya1, Hayri Üstün Arda2, Filiz Yıldırım3, Özcan Uzun3, Serpil Müge Değer3, Caner Çavdar3
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2
Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji BD, İzmir
Giriş: Tolvaptan vazopressin V2 reseptör antagonisti olup Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında(ODPBH) etkinliği kanıtlanmış halihazırda tek
moleküldür.ODPBH’de standart tedaviler, hastalığın komplikasyonlarına bağlı morbidite ve mortaliteyi sınırlayabilir;ancak hastalığın progresyonunu önleyemediği bilinmektedir.Tolvaptanın en yaygın yan etkileri su diüreziyle ilişkili olup nadir olarak idiyosenkrazik karaciğer toksisitesi vakaları da tanımlanmıştır.
Bu olgu sunumunda ODPBH nedeniyle tolvaptan alan izleminde tolvaptan ilişkili toksik karaciğer hasarı saptanan bir vaka anlatılacaktır.
Olgu: Otuz altı yaşında erkek hasta arteriyel tansiyon yüksekliği (160/90mmHg) ve kreatinin yüksekliği nedeniyle başvurdu. Sistemik sorgusunda ve muayenesinde özellik yoktu.Soygeçmişinde babada KAH ve DM,annesinde polikistik böbrek hastalığı ve KBH olan hastaya Zofenopril başlanarak tetkik edildi.Batın
ultrasonografisi: “Her iki böbreğin boyutu ileri derecede artmıştır.Bilateral böbrek parankimini dolduran en büyüğü 3.5cm çapına ulaşan multiple basit kortikal kistler, Bulgular PKBH ile uyumludur.” olarak sonuçlandı.Kreatinin:1,5mg/dL PTH:71pg/mL 24 saatlik idrarda protein:0,08gr/L olarak sonuçlandı,diğer
biyokimya ve hemogram tahlileri olağan saptandı.
Hastanın tansiyon yüksekliği,kreatinin yüksekliği,ultrasonografisinde polikistik böbrek hastalığı ile uyumlu bulgularını ve aile öyküsü olması nedeniyle
ODPBH tanısıyla izleme alındı.
5 yıl tedavisiz izlenen hastaya Haziran 2019’da ODPBH Mayo Sınıflamasına göre Sınıf 1D olması nedeniyle tolvaptan 2x60mg dozunda başlandı.Hastanın
Ocak 2020’de ilk defa Karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik görüldü.AST:51U/L(0-50) ALT:106U/L(0-50) GGT: 37U/L(0-55) ALP:113 U/L(30-120)
Total Bilirubin:0,56 mg/dl Direk Bilirubin: 0,1 mg/dl olarak sonuçlandı. Koagülasyon parametreleri normal saptandı. Hastanın tedavisi kesildi.
Hastada transaminaz enzim yüksekliği yapacak enfeksiyöz, non-enfeksiyöz, kolestatik, vasküler ve kitlesel patoloji saptanmadı.
Hastanın Ocak 2020’de ilacı kesilmesine rağmen izleminde KCFT yüksekliğinin ilacı bırakmasından 1.5 ay sonra AST:86 U/L ALT:204U/L GGT:59U/L
ALP:125U/L ile en üst noktaya ulaştığı görüldü.Bilirubin yüksekliği izleminde hiç saptanmadı.Hastanın karaciğer fonksiyon testleri ilacın kesilmesinden
ancak 5 ay sonra ilk defa normal aralıkta saptandı.
Hastanın kreatinin:3.05mg/dL GFR(MDRD):24.1mL/min/1.73m2 olması hastanın yakın zamanda diyaliz hastası olacağı öngörülerek ve potansiyel karaciğer yetmezliğinin riskleri de düşünülerek tolvaptan tedavisi başlanmadı.Ağustos 2021’de Kreatinin:4.43 mg/dL GFR(MDRD):14.7mL/min/1.73m2 Evre 5
Böbrek Yetmezliği olarak değerlendirilerek böbrek nakli açısından hazırlıklara başlandı.
Sonuç: Tolvaptan ODPBH’lı hastalarda nadiren idiyosenkrazik olarak ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden karaciğer hasarına yol açabilir. Genellikle
ilaç başladıktan 3-12 ay sonra ortaya çıkar ve ilacı bıraktıktan 4 ay sonra geriler.Tolvaptanın karaciğer hasarına yol açma potansiyelinden ötürü karaciğer
fonksiyon testleri yakın izlemelidir.Karaciğer hasarı olması durumunda hasta bazlı karar verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: otomozal dominant polikistik böbrek hastalığı, tolvaptan, hepatotoksisite
Hastanın 2014 yılından günümüze Kreatinin çizelgesi

Hastanın tolvaptan tedavisi başlanmasından ekim 2021’e dek ALT çizelgesi,
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PS-031 Metanol ve bonzai kullanımı sonrasında EKG değişikliği, derin metabolik asidoz, ABH ve görme kaybı gelişen hastanın erken
hemodiyaliz desteği ile başarılı bir şekilde tedavisi;
Çiğdem Mengüş1, Zeynep Türkmen2
1
adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adıyaman
2
adıyaman Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman
Giriş: Özellikle genç popülasyon tarafından keyif verici maddelerin kullanımı son zamanlarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Biz metanol ve bonzai kullanımı
sonrasında ağır intoksikasyon bulguları gelişen ve erken hemodiyaliz desteği ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olguyu sunarak erken tanı ve tedavinin
önemini vurgulamayı amaçladık.
Olgu: Otuz yıldır alkol kullanan 48 yaşındaki erkek hasta metanol tüketiminin ertesi günü bonzai kullanmış. Tükettiği miktarını ifade edemeyen hasta 30 sn
aralıklarla bulanık görme, kusma, nefes darlığı, göğüs ve sol kola yayılan ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastaya acil serviste yapılan ilk değerlendirmede kan basıncı:140/100 mmHg, nabız:105/dk, solunum sayısı:28/dk, spo2:%99 saptandı. Diğer sistem muayenelerinde patoloji saptanmadı. Anjina
tarifleyen, EKG’de anterior derivasyonlarda ST elevasyonu saptanan hasta akut korener sendrom ön tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesine alındı.
Takiplerinde görme kaybı, bilincinde bozulma ve solunum depresyonu gelişen hasta entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. Bonzai ve metil alkol
intoksikasyonu düşünülen hasta acil hemodiyalize alındı, hastaya %10 etil alkol ve görme kaybı nedeniyle 1-2 mg/kg’dan folinik asit verildi. Takiplerinde
ST elevasyonu düzelen, troponin negatif seyreden hastanın mevcut kliniğinin vazospazma bağlı geliştiği düşünüldü. 1 gün sonra genel durumu düzelmeye
başlayan hasta extübe edildi. Anürik seyreden hasta 2 gün daha hemodiyalize alındı. Takiplerinde diürezi artan; kardiyak markerlar, böbrek fonksiyon testleri
ve kan gazı normal seyreden hasta sol gözde %100, sağ gözde %20 görme kaybı ile taburcu edildi.
Tartışma: Sentetik kannobinoidlerin artan kullanımı ve kullanıcılarda bırakmanın zorlaşması tedavi arayışını arttırmıştır. Zehirlenmelerde tedavi semptomatiktir, antidot yoktur. Bazı hastalarda nöbet ve MI gibi hayatı tehdit eden durumlara sebep olabilmektedir. Hastamızda başvuru semptomları MI düşündürmüş olsa da takiplerinde MI dışlanmıştır.
Metanol zehirlenmesinin tedavisinde amaç metanolün toksik metabolitlerine dönüşümünü engellemektir. Metanolün yarılanma ömrü hafif zehirlenmelerde
14-20, şiddetli zelirlenmelerde 24-30 saattir ve diyalizle 2.5 saate düşürülebilmektedir.
Metanol ve sentetik kannobinoidlerin beraber kullanımları sık olmakla beraber litaritürde ilgili çalışmalara pek rastlanmamıştır. Sentetik kannabinoid çeşitliliğinin fazla olması, hastaların bunu gizlemesi, metil alkolün yol açtığı asidozun bazı durumları taklit etmesi veya maskelemesi tanıyı zorlaştırmaktadır.
Sonuç olarak giderek kullanım sıklığı artan keyif verici madde intoksikasyonlarının erken tanı ve tedavisi hayati önem taşımaktadır. Hayatla bağdaşmayan
pH değerine sahip olmasına rağmen hastamıza yapılan erken müdahale hastanın en az sekelle yaşamına devam etmesini sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, kannabinoid, bonzai, metanol intoksikasyonu
olgunun laboratuar değerleri
,

geliş değeri

kontrol değeri

Kreatinin (mg/dl)

1.9

0.7

üre (mg/dl)

32

20

Na (mmol/l)

130

139

K (mmol/l)

5,39

3.4

AST (IU/ml)

44

19

ALT (IU/ml)

28

14

CK(µg/litre)

623

1280

Kütle CK-MB (µg/litre)

12

16

Troponin (µg/litre)

<0.010

<0.010

ph

6,788

7.32

HCO3 (mmol/L)

5.5

16.6

PCO2 (mmHg)

%47

%31

PO2 (mmHg)

%45

%31,9

laktat (mmol/L)

11.4

1.6

anyon gap (mmol/L)

24

13,2

K2 (ng/ml)

48,0

-

-

-

-

PS-032 Nadir Bir Glomerulonefrit Nedeni, Anti Glomeruler Bazal Membran Hastalığı: Olgu Sunumu
Aysu Okumuş1, Aybike Erkoca1, Filiz Yıldırım3, Özcan Uzun3, Sülen Sarıoğlu2, Caner Çavdar3, Serpil Müge Değer3
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,İzmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Patoloji Bilim Dalı, İzmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
Giriş: Anti Glomerüler Bazal Membran(anti-GBM)Hastalığı milyonda 0.5-1.8 insidansa sahiptir,bazal membranlara(tip4 kollajen alfa 3 zinciri)karşı gelişen
otoantikorlarla böbrekleri ve akciğerleri etkileyebilen otoimmün bir hastalıktır(1,2).Nadir görülen bir hastalık olup,tüm glomerulonefritlerin%1-5’inden
sorumlu tutulmaktadır.Bizler başlangıçta kresentrik glomerulonefrit kliniği ile presente olan,izleminde akciğer bulguları gelişen anti-GBM hastalığı tanılı bir
hastayı sunacağız.
Olgu: 21 yaşında sistemik hastalığı olmayan erkek hasta,acil kliniğine 3 haftadır olan hematüri,ellerde,ayaklarda şişme nedeniyle başvurdu.Tetkiklerinde kreatinin yüksekliği (4,1mg/dl),spot idrarında nefrotik düzeyde proteinürisi(5,2g/gün) ve oligürisinin olması nedeniyle hızlı ilerleyen glomerülonefrit
ön tanısıyla Nefroloji Servisi’ne yatırıldı.Hastanın fizik muayenesinde bilateral +1 pretibial ödem dışında anormal bulguya rastlanmadı.Hastanın yakın
zamanda enfeksiyon,ilaç kullanım öyküsü yoktu.Ailede bilinen böbrek hastalığı öyküsü yoktu.Bakılan tetkiklerinde ANA,ANCA negatif,C3 ve C4 normal
aralıkta,ESH:66mm/saat,viral serolojileri negatif olarak sonuçlandı.24saatlik idrar proteini 3,52g/gündü.Gönderilen Anti GBM antikor düzeyi>200 idi. Üriner sistem ultrasonografide; böbrek boyutları,toplayıcı yapıları ve ekojenite olağan olarak değerlendirildi.Takip eden günde böbrek biyopsi yapıldı.3 gün
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süreyle 1g/gün pulse steroid tedavisi verildi.Ardından 60mg/gün olarak idame tedaviye geçildi.İzleminde hemodiyaliz ihtiyacı gelişti,hemodiyaliz tedavisine
başlandı.Hastanın böbrek biyopsisinde;15 glomerül(tümü)kresentrik ve nekrotik saptandı,tümünde dolunay görünümü mevcuttu.Direkt Immünfloresan
incelemesi:3 glomerülde IgG:+++,GBM’da lineer,C3c:+,Mezangiyal,Kappa:++,GBM’da lineer,Lambda:++,GBM’da lineer birikim saptandı.Anti-GBM nefriti
ile uyumlu olarak değerlendirildi(Görsel1).
Anti GBM hastalığı tanısı konulan hastaya plazmaferez tedavisine başlandı.İzleminde Anti-GBM antikor titresi negatifleşmedi.Siklofosfamid tedavisi verildi.
Yatışının 6.haftasında hemoptizisi olması üzerine çekilen Toraks BT’de sağ akciğer alt lobda belirgin olmak üzere alveolar paternde buzlu cam dansitesi
şeklinde infiltrasyonlar izlendi.Anti GBM Hastalığı’nın pulmoner tutulumu olarak değerlendirildi(Görsel2).
Hasta rutin hemodiyaliz protokolüne dahil edildi,plazmaferez+siklofosfomid tedavisinin devamı planlandı.
Sonuç: Hastalarda renal prognozu böbrek hasarının derecesi ve plazma değişime erken başlanması belirler(3).Hızlı ilerleyen glomerulonefrit tablosu ile
başvuran hastaların çoğunluğunda başlangıçtan itibaren akciğer tutulumu vardır(4).Bizim hastamız izole böbrek tutulumu ile gelmiş olup,tedavinin 6.haftasına kadar pulmoner tutulum olmamıştır,bu yönüyle literatürden ayrılmaktadır(5).Yoğun immünsüpresif tedaviye rağmen hastalığın gürültülü seyri,takipte
Anti-GBM titrelerinin gerilememesiyle koreledir.
REFERANSLAR:
1.Hellmark T,Segelmark M.Diagnosis and classification of Goodpasture’s disease(antiGBM).J Autoimmun.2014Feb-Mar;48-49:108-12.
2.Tang W,McDonald SP,Hawley CM,Badve SV,Boudville NC,Brown FG,Clayton PA,Campbell SB,de Zoysa JR,Johnson DW.Anti-glomerular basement
membrane antibody disease is an uncommon cause of end-stage renal disease.Kidney Int.2013Mar;83(3):50310.
3.Current Treatment And Diagnosis Serisi Nefroloji ve Hipertansiyon Tanı ve Tedavi 2.Baskı
4.Hellmark T,Segelmark M,Bygren P.et al Glomerular basement membrane antibodies.In:Peter JB,Shoenfeld Y,eds.Autoantibodies.1st ed.Amsterdam:Els
evier,1996;291-298
5.Y.O.Kim,J.Y.Choi,J.I.Park,S.A.Yoon,C.W.Yang,K.Hyoung,andB.K.Bang:A case of Goodpasture’s syndrome with massive pulmonary hemorrhage.JKorean Med Sci.2000Feb;15(1):99–102
Anahtar Kelimeler: anti glomerüler bazal membran hastalığı, pulmoner hemoraji, immünsupresif tedavi
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PS-033 İmmunotactoid Glomerulonefrit İle Prezente Olan Bir Multipl Miyeloma ve Anklozan Spondilit Vakası: Olgu Sunumu
Filiz Yıldırım1, Özcan Uzun1, Serpil Müge Değer1, Şadiye Mehtat Ünlü2, Caner Çavdar1, Sülen Sarıoğlu2
1
Dokuz Eylül Üniverstesi Hastanesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı
2
Dokuz Eylül Ünivertesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
Giriş: İmmünotaktoid glomerülopati (ITG), mikrotübüler birikimlerle karakterize nadir bir glomerülonefrit çeşididir. ITG’yi diğer proliferatif glomerüler hastalıklardan ayırt etmek için immünofloresan bulguları gereklidir (1). Elektron mikroskopi tanı için altın standarttır. Biz allta yatan monoklonal gamopatiye
sahip, aynı zamanda 30 yıldır süregelen ankilozan spondiliti olan bir immunotactoid glomerulonefrit vakasını sunacağız.
Olgu: 30 yıldır bilinen Anklozan Spondilit(AS) öyküsü olan 63 yaşında kadın hasta, geçmeyen sırt ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yaklaşık 2 ay
önce başlayan ağrısı ibuprofen ile hafiflemekteydi. Başvuruda;TA: 140/70 mmHg, Ateş:36.8C, ve Nabız:67/dk ritmik idi. Bilateral alt extremitelerde ++/++
ödem mevcuttu.Diğer fizik muayene bulguları normaldi.Laboratuvar testleri; BUN:14 mg/dl, kreatinin:0.8 mg/dl, nefrotik aralıkta (5300 mg/24 saat) proteinüri, hipoalbüminemi (total protein 9 g/dL, albümin 2.8 g/dL),calsiyum:9.5 mg/dl,sedimentasyon: 78 mm/saat, IgG (3241 mg/dL), IgA (124 mg/dL), IgM
(93 mg/dL) ve belirgin hipergamaglobulinemi mevcuttu. Hematüri ve piyüri yoktu. Antinükleer antikor (ANA), proteinaz (PR-3), miyeloperoksidaz (MPO)
ve Anti-GBM otoantikorların tümü negatifti. Hepatit B veya C virüsü için serolojik testlerin ikisi de negatifti. Kriyoglobulinemi tespit edilmedi. Serum ve
idrar immünfiksasyon elektroforezinde serumda monoklonal IgG(λ) proteinleri saptandı. Böbrek biyopsisi yapıldı.Işık mikroskobunda toplam glomerul
sayısı:12, bazal memranlar belirgin şekilde kalınlaşmış, mezengial matriksde noduler eozinofilik materyal birikimi tespit edildi. Tubuler cast yapıları yoktu
(Görsel -1). Direk immünfloresan incelemede, immünoglobulinlerin (IgG+++ mezengial nodüler (Görsel-2A), IgA minimal granüler(Görsel -2B), IgM+++
granüler mezangiyal (Görsel-2C)), hafif zincirlerin(kappa:+,lambda:++ glomerüler birikimini mevcuttu (Görsel 2E,2F), C3c +++ mezangiyal nodüler ve
membranöz lineer (Görsel 2D). DNAJB9 negatif, Kongo kırmızısı pozitif boyandı(Görsel 3). İmmünfloresan ve morfolojik bulgular elektron mikroskopi
yapılmasa da immunotaktoid glomerulonefrit ile uyumlu idi.
Sonuç: Fibriller glomerülonefrit(FG) ve immünotaktoid glomerülopati(IT) glomerülonefritlerin nadir, ancak farklı nedenleridir. Her iki bozukluk da immünoglobulinlerden türetilen tortulardan kaynaklanır. IT organize daha büyük mikrotübüler fibril dizileri olarak tanımlanmaktadır(2).LCDD(Hafif Zincir Birikim
Hastalığı )’deki doku birikintileri genellikle kappa hafif zincirlerinden oluşur;tortular granüler değil fibrillerdir ve kongo kırmızısı ile boyanmaz(3,4). Bizim
vakamızda literatürden ayrı olarak DNABJ9 negatif,kongo kırmızısı ile pozitif boyanmış olması beklenmeyen bir bulgu olmakla birlikte aynı spekturumda bir
proteinin farklı paternde birikimlerini düşündürmekteydi. Tüm bulgular ışığında hastada monoklonal gamopati düşünüldü. Takibinde kemik iliği biyopsi de
yapılan hastaya m myeloma tanısı konuldu.
Anahtar Kelimeler: M miyeloma, Anklozan Spondilit, Immunotactoid Glomerulonefrit
Görsel 1
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PS-034 Kronik Böbrek Hastasında Edinsel Reaktif Perforan Kollajenöz: Olgu Sunumu
Tülin Akagün1, Işıl Deniz Oğuz2, Samet Usta3, Hülya Öksüz Kabadayı4
1
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji BD, Giresun
2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Giresun
3
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun
4
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Giresun
Giriş: Reaktif perforan kollajenoz (RPK), epidermis boyunca dermal bağ dokusunda eliminasyon ve perforasyon ile karakterize bir grup cilt hastalığıdır.
Reaktif perforan kollajenozun iki tipi tanımlanmıştır. Genetik geçişli olan formu daha çok bebek ve çocukluk çağında görülürken; kazanılmış formu yetişkin
hasta grubunda sıklıkla diabetes mellitus (DM) ve kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda görülür.
Olgu: Bilinen 15 yıldır DM, 2 yıldır KBH, konjestif kalp yetmezliği (KKY) ve hipertansiyon tanılarıyla takip edilen hasta acil servise nefes darlığı, ödem ve
yaygın kaşıntı şikayeti ile başvurdu. Hastaneye başvuru anında glukozu: 160 mg/dL, kreatinin: 7.68 mg/dL, CRP: 73.69 mg/L, albümin: 2.8 mg/dL olarak
tespite dildi. Hastanın Ca: 7.2 mg/dL ve fosforu: 6.6mg/dL idi. Hastanın proBNP>35000 pg/mL bulundu. Hasta nefroloji servisine diyabetik nefropati, KBH
ve KKY tanıları ile hospitalize edildi. Hasta yaklaşık 6 yıldır olan tüm vücudunda yaygın, kaşıntılı lezyonları nedeni ile dermatoloji uzmanı ile konsülte edildi.
Hastanın dermatolojik muayenesinde ekstremite ve gövdesinde yaygın 2mm-3cmçapında kırmızı-kahverengi papül, plak ve nodüller tespit edildi (Şekil
1a,1b). Dermatoloji uzmanı tarafından punch biyopsi yapıldı. Histopatolojik incelemede: stratum korneum altında, nötrofil lökositlerden zengin iltihabi
hücreler, keratin materyal ve nekrotik debriden oluşan bazofilik materyal ve altındaki epidermiste perforasyon görüldü. Masson trikrom boyamada kollajen
liflerinin transepidermal eliminasyonu görüldü (Şekil 2,3). Klinik ve histopatolojik bulgularla birlikte hastaya edinsel RPK tanısı konuldu. Hastaya dar band
ultraviyole B haftada 3 gün, oral anti-histaminik ve topikal steroid tedavisi başlandı.
Sonuç: Reaktif perforan kollajenoz ilk kez 1967’de tanımlanmıştır. Edinsel RPK orta yaşlı erişkinlerde altta yatan sistemik hastalıklarla ilişkili olarak görülmektedir. Sıklıkla diyabetik hastalarda ve hemodiyalize girmekte olan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülmektedir. Reaktif perforan kollajenoz
nadir görülmekle birlikte, özellikle DM ve KBH öyküsü olan uzun zamandır kaşıntılı lezyonları olan hastalarda akla gelmelidir. Erken tanı ve tedavisi için
multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reaktif perforan kollajenoz, Kronik böbrek hastalığı, diabetes mellitus
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PS-035 Pfizer/biontech COVİD-19 aşısı sonrası gelişen rabdomiyoliz ilişkili akut böbrek hasarı
Atakan Doğan1, Nergiz Bayrakcı2, Veli Yakup Karabacak2, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Dünyada ilk kez aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının yan etki profili ilgili bilgiler kısıtlıdır. En sık bildirilen yan
etkisi enjeksiyon yerinde ağrı, hafif şiddette yaygın miyalji ve baş ağrısı olup, rapel dozlarında bu yan etkilerin daha şiddetli olduğu gözlenmiştir. İkinci doz
Pfizer/BioNTech aşısı sonrası rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarı (ABH) gelişen bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Bilinen kronik hastalık ya da sürekli ilaç kullanımı öyküsü olmayan 22 yaşında erkek hasta, 4 gündür devam eden bilateral yan ağrısı, idrar miktarında
azalma ve renginde koyulaşma, ishal ve günde 5-6 kez kusma şikayetleri ile acil servise başvurmuş. Serum kreatinin: 3.88 mg/d; bazal kreatinin: 0.81 mg/
dL olan hasta ABH tanısıyla nefroloji servisine yatırıldı. Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın 4 gün önce ikinci doz Pfizer/BioNTech
aşısı yaptırdığı; şikayetlerinin enjeksiyondan 4-6 saat sonra başladığı öğrenildi. Hasta geçmişte yasa dışı madde kullandığını, 2016 yılında olasılıkla madde
kullanımına bağlı ABH nedeniyle hemodiyalize alındığını ve sonrasında tekrar yasadışı madde kullanmadığını belirtti. Yatışında serum AST, ALT, CK, LDH
ve idrar miyoglobin düzeyleri yüksek saptanan hastada rabdomiyolize bağlı ABH düşünüldü. Rabdomiyoliz ile ilişkili olabilecek kas hastalıkları, toksik ajan
kullanımı, travma gibi major risk faktörleri dışlandı. Üriner görüntülemede ve serolojik incelemelerde patolojik bulgu saptanmadı. Yatışında anürik ve hiperkalemik olan hastaya 8 gün süre ile 5 seans hemodiyaliz uygulandı. Yatışının 15. günü itibariyle serum kreatinin: 1.08 mg/dL’ye gerileyen hasta önerilerle
taburcu edildi.
Sonuç: COVID-19 mRNA aşıları ile ilişkili olarak Nisan 2021 itibari ile 35 rabdomiyoliz olgusu bildirilmiş olup, bir kısmında rabdomiyoliz açısından olası ek
risk faktörlerinin bulunduğu belirtilmiştir. Bildirdiğimiz olguda rabdomiyoliz açısından major risk faktörleri dışlanmış olmakla birlikte, geçmişte yasa dışı
madde kullanımı öyküsü olması nedeniyle bu konuda kesin bir yorum yapılamamıştır. COVİD-19 aşıları sonrasında gelişebilecek nadir komplikasyonların
tanınması ve bildirilmesi, hızla kullanıma girmek durumunda kalan bu aşıların yan etki profillerinin tanımlanabilmesi açısından önemli ve gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Pfizer/Biontech, rabdomiyoliz, SARS-Cov2
Tablo 1- Hastaya ait laboratuar bulguları
Yatış Günü

Taburculuk(15. gün)

Kontrol(22.gün)

Kreatinin (mg/dl)

3.88

1.08

1.15

Potasyum (mEq/l)

4.1

4.7

5.01

Fosfor (mg/dl)

6

4

4.3

AST (IU/L)

2789

28

ALT (IU/L)

377

47

LDH (IU/L)

2958

257

CK (IU/L)

86.300

Miyoglobin (ng/ml)

10.000

ANA

NEGATİF

C3-C4

NORMAL

ANCA

NEGATİF

PS-036 Pfizer/BioNtech COVID-19 aşısı sonrasında gelişen semptomatik hipokalemi ve hipomagnezemi: Olgu Sunumu
Osman Alp Baykut1, Nergiz Bayrakcı2, Veli Yakup Karabacak2, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Dünyada ilk kez aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının yan etki profili ilgili bilgiler kısıtlıdır. En sık bildirilen yan
etkisi enjeksiyon yerinde ağrı, hafif şiddette yaygın miyalji ve baş ağrısı olup, rapel dozlarında bu yan etkilerin daha şiddetli olduğu gözlenmiştir. Pfizer/
BioNTech aşısı ikinci doz sonrası kas güçsüzlüğü gelişen bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Hipertansiyon dışında kronik hastalığı olmayan, kan basıncı kandesartan+hidroklorotiazid ile regüle seyreden 44 yaşında kadın hasta, COVID-19
BioNtech-Pfizer aşısının ikinci dozundan birkaç gün sonra iştahsızlık, bulantı, bilateral ekstremitelerde ilerleyici uyuşma ve güçsüzlük şikayetleri ile dış
merkeze başvurmuş. Gullain-Barre sendromu dışlanan hastada derin hipokalemi ve hipomagnezemi saptanmış; idame replasmana rağmen şikayetlerinin
tam olarak gerilememesi üzerine (aşı enjeksiyonundan sonraki 5. ayda) nefroloji bölümüne yönlendirilmiş. Öyküsünde ve fizik muayenesinde özellik saptanmayan hastada serum K: 2,9 mmol/L, Mg: 1,2 mg/dl; diğer tetkikleri normal saptandı. Hastanın aşı öncesindeki tahlillerinde elektrolit imbalansı mevcut
değildi. Kandesartan+hidroklorotiazid kesilerek amlodipin başlandı. Kullanmakta olduğu oral potasyum dozu 120 meq/gün’e, magnezyum dozu 730 mg/
gün’e çıkıldı. Ayaktan takibinde hipokalemi ve hipomagnezemi tablosu düzelmeyen hasta hospitalize edildi. 24 saatlik idrar transtübüler K gradienti: 4,92
saptanması üzerine üriner potasyum kaybı düşünüldü; hipokalemiye yönelik diğer tetkiklerde patolojik bulgu saptanmadı. Kullanmakta olduğu oral tedaviye
ek olarak 2 günde toplam 120 mmol iv potasyum klorür uygulandı. Takiben 4 günlük oral 120 mmol/gün potasyum, 365 mg/gün magnezyum tedavisi
sonrası kontrol serum K: 4,6 mmol/L; magnezyum: 2,1mg/dl saptandı. Üç günlük replasmansız izlem sonrası kontrol K: 4,4 mmol/L, magnezyum: 1,8 mg/
dL olan; şikayetleri tamamen gerileyen hasta, 250 mg/gün oral magnezyum biglisinat ile taburcu edildi. Taburculuktan 1 hafta sonraki kontrolünde kontrol
serum K: 4,5 mmol/L; magnezyum: 1.9 mg/dL idi.
Sonuç: Hastamızda aşı sonrası ani gelişen semptomatik hipokalemi ve hipomagnezemi, başka sebep bulunamaması nedeni ile öncelikle BioNtech/Pfizer
aşısının yan etkisi olarak değerlendirilmiştir. Literatürde benzer olgu raporu yoktur. Ancak, COVID-19 seyrinde önemli oranda hipokalemi raporlanmış olup,
renal tübüler kayıpla ilişkilendirilmiştir. Potasyum ekskresyonundaki artışın, ACE-2 üzerinden direkt viral etki ile RAAS aktivasyonunda artışla ve dolayısıyla
bir çeşit sekonder hiperaldosteronizm sonucu ortaya çıktığı, ya da direkt viral invazyon sonucu epitelyal sodyum kanallarının aktivasyonu ile ilişkili olduğu
öne sürülmüştür. Bu olası mekanizmaların Pfizer/BioNtech aşısı için geçerli olabileceğine ilişkin yeterli veri henüz yoktur.
Anahtar Kelimeler: BioNtech, COVİD-19, hipokalemi, mRNA aşısı, tübülopati
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Tablo 1. Hastanın biyokimyasal bulguları
Taburculuk (7. gün)

18

16

Poliklinik Kontrolü (12. Gün)

Kreatinin (mg/dl)

0,64

0,58

Potasyum (mmol/L)

2,9

4,4

4,5

Magnezyum (mg/dl)

1,2

1,8

1,9

Ph

7,39

7,38

Bikarbonat (mmol/L)

26,8

27,4

Sodyum (mmol/L)

142

Kalsiyum (mg/dl)

9,07

Fosfor (mg/dl)

4

24 Saatlik İdrarda Kalsiyum (mg/gün)

43,2

Transtubuler potasyum gradienti

4,92

Glukoz (mg/dl)

90

Kortizol (sabah) (ug/dl)

13,6

TSH (mIU/ml)

1,57

Plazma Aldosteron/Renin Oranı (ng/dl)/(ng/ml/h)

18,75

26,4
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Yatış Günü
Üre (mg/dl)

PS-037 Covid-19’un olası bir komplikasyonu: Arefleksif Detrüsör
Gizem Altın1, Enes Altın2, Nergiz Bayrakcı3, Veli Yakup Karabacak3, Gülsüm Özkan3
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Amaç: Arefleksif detrüsör, ürodinamik bir tanı olup; mesanenin boşaltım fazında istemli detrüsör kasılmasının gerçekleştirilememesidir. Sıklıkla altta yatan
nörolojik bir hastalığa sekonder ortaya çıkmaktadır. Hastalar karın içi basıncını artırarak mesane boşalmasını sağlarlar ya da taşma tipte inkontinans geliştirirler. COVID-19 sonrasında üriner inkontinans şikayeti başlayan ve arefleksif detrüsör tanısı alan bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Bilinen herhangi bir kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan 51 yaşındaki erkek hasta, serum kreatinin:3,8 mg/dL, proteinüri 1296 mg/gün saptanması üzerine nefroloji bölümüne yönlendirilmiş. Bazal kreatinin değeri 1.14 mg/dl olan hasta akut böbrek hasarı (ABH) tanısı ile yatırıldı. Hastanın 3
ay kadar önce COVID-19 geçirdiği ve o zamandan bu yana miksiyonda zorluk ve üriner inkontinansı olduğu, sürekli prezervatif sonda kullandığı öğrenildi.
Üriner USG’de bilateral böbrek boyutları ve prostat boyutları normaldi; 850 cc civarında post-voiding rezidüel idrar görüntülendi. Üroloji ile konsulte edilen
hastaya ürodinamik değerlendirme sonucu “arefleksif detrüssör ile seyreden nörojenik mesane” tanısı koyularak temiz aralıklı kateterizasyon önerildi.
Voiding sistoüreterografi incelemesinde bilateral reflü izlenmedi. Nörojenik mesane etiyolojisi açısından, COVID-19 sonrası demiyelinizan hastalık ön tanısı
ile (nöroloji bölümünün önerisi ile) yapılan EMG ve serebrospinal MR incelemelerinde patolojik bulgu saptanmadı. Vaskülitik ve viral serolojik belirteçleri
normal aralıktaydı. Yatışında açlık kan şekeri:182 gr/dL; HbA1c: 11,9 saptanması üzerine DM tanısı alan hastada, periferik nöropati ve retinopati olmaması
nedeniyle diyabetik nörojenik mesane tanısından uzaklaşıldı. Üriner semptomları COVİD-19 geçirmesinden hemen sonra başlayan, ABH ve nörojenik mesane açısından başka etiyoloji bulunamayan hastada mevcut klinik tablonun, COVİD-19’un bir komplikasyonu olabileceği düşünüldü. Poliklinik kontrolünde
serum kreatinin 1.6 olarak tespit edildi.
Sonuç: COVİD-19 seyrinde nadir olmakla birlikte postenfeksiyöz demiyelinizasyona bağlı nörojenik mesane olguları bildirilmiştir. Hastamızda nörolojik
değerlendirmede demiyelinizan süreç lehine bulgu saptanmamıştır. COVİD-19 sistemik bir enfeksiyonun ötesinde, hastalık esnasında ve sonrasında çeşitli
trombotik ve otoimmun sistemik komplikasyonlara yol açabilecek bir sendrom olarak nitelenebilir. Uzun dönem etkileri ve bu etkilerin patogenezi halen
detaylı şekilde bilinmemektedir. Bu sebeple, hastamızda nörojenik mesanenin COVİD-19 ile ilişkili olabileceğini ve demiyelinizan süreç dışındaki bir mekanizmanın söz konusu olabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, arefleksif detrüsör, covid-19, proteinüri
Tablo1:Hastaya ait biyokimyasal parametreler
Yatış

Çıkış

Referans Aralığı

Yatış

Çıkış

Referans Aralığı

Üre
(mg/dl)

51

58

12.8-42.8

AST
(IU/L)

33

33

0-40

Kreatinin
(mg/dl)

3.8

1.85

0.7-1.2

ALT
(IU/L)

36

47

0-41

Sodyum
(mmol/L)

133

140

135-145

LDH
(IU/L)

136

136

0-250

Potasyum
(mmol/L)

4.4

4.39

3.5-5.1

Hemoglobin
(g/dl)

12.65

11.44

13.5-18

Magnezyum
(mg/dl)

1.63

2.14

1.6-2.6

MCV
(Fl)

92

91

78-100

Ürik Asit
(mg/dl)

4.3

2.7

3.4-7

WBC
(UL)

16580

9270

4000-10500

Fosfor
(mg/dl)

4

4

2.6-4.5

PLT
(UL)

406000

242000

136000-380000

Kalsiyum
(mg/dl)

9

8.8

8.6-10.3

CRP
(mg/L)

114

4

0-5

Protein
(g/dL)

6.5

8.04

6.3-8.4

Sedimentasyon
(mm/saat)

114

77

0-20

Albumin
(g/dL)

2.8

4.78

3.5-5.2

Proteini
(mg/gün)

1131

1296

0-140
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Yatış

Çıkış

Referans Aralığı

Yatış

Çıkış

Referans Aralığı

Glukoz
(mg/dl)

182

117

74-106

Gfr
(ml/dk)

31.69

41.24

90-150

TSH
(mIU/L)

1.97

2.39

0.27-4.2

ANA

zayıf pozitif

-

negatif

sT4
(ng/dl)

1.45

1.45

0.93-1.7

ANCA

negatif

-

negatif

PH

7.36

7.34

7.35-7.45

C3
(g/l)

1.7

-

0.9-1.8

PCO2

34

51

35-45

C4
(g/l)

0.3

-

0.1-0.4

HCO3
(mmol/L)

19.6

27.3

20-24

IgG (g/dl)
IgA (g/dl)
IgM (g/dl)

17
2.5
1.8

-

7-16
0.7-4
0.4-2.30

PS-038 Akut böbrek hasarı, serozit ve malignite birlikteliği: Olgu sunumu
Dilara Koç Şeramet1, Nergiz Bayrakçı2, Veli Yakup Karabacak2, 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: Sistemik skleroz (SSc), yaygın vasküler disfonksiyon, derinin ve iç organların ilerleyici fibrozisi ile karakterize bağ dokusu hastalığıdır. Büyük oranda
idiyopatik görülür. Malignitelere sekonder olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kanser ve sistemik bağ dokusu hastalıkları arasında otoimmun temelli bir ilişki
olduğu düşünülmektedir. Serozit ve akut böbrek hasarı (ABH) bulguları ile başvuran ve SSc tanısı alan meme (invaziv duktal) karsinomu tanılı bir olgu
sunulmuştur.
Olgu: 2 yıl önce opere edilen ve letrozol tedavisi ile remisyonda seyreden meme karsinomu tanılı 58 yaşındaki kadın hasta, dispne ile acil servise başvurusunda masif plevral ve perikardiyal mayi saptanarak kardiyoloji servisine yatırılmış. Boşaltıcı perikardiyosentez ve torasentez sonrası efüzyonları tekrarlayan
hasta kalp yetmezliği, malignite ve enfeksiyöz süreçler açısından tetkik edilmiş; patolojik bulgu saptanmamış. İzlemde ABH gelişmesi üzerine hasta nefroloji
servisine devralındı. Fizik muayenesinde; dudak çevresinde ince, kırışık ve parlak cilt, sol kolda lenf ödem ve ciltte kalınlaşma, sağ skapula üzerinde eritemli
endüre plak, bilateral pretibial 2+ ödem ve akciğerde bilateral ralleri mevcuttu. Diüretiğe yanıtsız hipervolemi ve ABH bulgularının ilerlemesi nedeniyle aralıklı hemodiyaliz uygulanan hastada renal biyopsi planland,ı ancak genel durumunun bozulması ve trombositopeni gelişmesi nedeni ile yapılamadı. İzlemde
dispneik ve hipoksik olan hastanın toraks BT’sinde, bilateral buzlu cam alanları ve retiküler dansite artışları, bilateral masif plevral effüzyon saptandı. SARSCov-2 PCR testi negatif sonuçlandı. Serozit ve interstisiyel pnömoni lehine bulgular, cilt değişiklikleri ve ABH bulunan hastanın serolojik tetkiklerinde, ANA
2 + (kaba benekli); anti-sentromer antikor 1+ saptandı. SSc tanısı koyularak iloprost tedavisi planlandı ancak hasta hipotansiyon nedeniyle tedaviyi tolere
edemedi. Skapula üzerindeki eritemli lezyonun patolojik incelemesinde invaziv duktal karsinom infiltrasyonu gözlendi. Tıbbi onkoloji tarafından paklitaksel
başlanan hasta, kemoterapinin 1.; yatışının 12. haftasında exitus oldu.
Sonuç: Sistemik bağ dokusu hastalıkları malignite riskini artırabileceği gibi, malignite seyrinde paraneoplastik olarak da gelişebilirler. Literatürde her iki
durumla ilgili olarak birbirine yakın oranlar bildirilmiştir (%45-50 civarında). Hastamızda SSc bulgularının ne zaman başladığı ve invaziv duktal karsinom
ile zamansal ilişkisi bilinmemektedir. Ancak, meme kanseri açısından düzenli takipte olan ve remisyonda olduğu bilinen hastanın sistemik bulgularının
yeni ortaya çıkması ve eş zamanlı olarak karsinom nüksü saptanması, SSc’nin maligniteye ikincil gelişmiş olabileceğini düşündürmektedir. Malignite ve
otoimmun hastalıklar arasındaki karşılıklı yakın ilişki her zaman akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, invaziv duktal karsinom, malignite, otoimmünite, sistemik skleroz
Tablo 1 - Hastaya ait biyokimyasal parametreler

76

Sonuç

Referans Aralığı

Sonuç

Referans Aralığı

Üre
(mg/dl)

115

12.8-42.8

CRP

258

0-5

Kreatinin
(mg/dl)

3.2

0.7-1.2

TSH
(mIU/L)

7,6

0.27-4.2

Sodyum
(mmol/L

133

135-145

HBSAG
HCV
ANTİ HIV

NEGATİF

Potasyum
(mmol/L)

5.6

3.5-5.1

ANCA
PR3ANCA
MPOANCA

NEGATİF

Magnezyum
(mg/dl)

1.8

1.6-2.6

C3
(g/dL)

0,91

0,9-1,8

Fosfor
(mg/dl)

5

2.6-4.5

C4
(g/dL)

0,16

0,1-0,4

Kalsiyum
(mg/dl)

7

8.6-10.3

IG G
(g/dL)

8,63

7-16

Albumin
(g/dL)

3

3.5-5.2

IGA
(g/dL)

0,94

0,7-4

Glukoz
(mg/dl)

206

74-106

IGM
(g/dL)

4,1

0,4-2,3

Ürik Asit
(mg/dl)

5.6

3.4-7

Serum İmmünfiksasyon

Monoklonalite yok

AST
(IU/L)

43

0-40

ANTİ-GBM

NEGATİF

ALT
(IU/L)

46

0-41

ANA

+2
İNCE BENEKLİ

Referans Aralığı

295

0-250

ANTİ-SENTROMER -ANTİKOR

Sonuç
+1

Hb
(g/dL)

9,6

12,5-16

ANTİ-SSA
ANTİ-SSB

NEGATİF
NEGATİF

Wbc
(10^3/uL)

8,2

4-10,5

Plevral mayi
Glukoz
(mg/dl)

125

Ne
(10^3/uL)

6,9

1,5-6,6

Plevral mayi
LDH
(IU/L)

523

Plt
(10^3/uL )

124

150-400

Plevral mayi
Protein
(gr/dl)

2,4

Sedimantasyon

40

0-20

Plevral mayi
WBC

353MM^3

Referans Aralığı
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Sonuç
LDH
(IU/L)

PS-039 Tekrarlayan testlerde farklı tipte ANCA varlığı: Olgu sunumu
Ecem Bilgehan Erden1, Nergiz Bayrakcı2, Veli Yakup Karabacak2, Gülsüm Özkan2
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Nefroloji Bilim Dalı,Tekirdağ
Anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar, nötrofillerin ve monositlerin sitoplazmik granüllerinde bulunan antijenlere karşı oluşan otoantikorlardır. Çoğunlukla
vaskülit; daha az sıklıkla bağ dokusu hastalıkları, otoimmun hastalıklar, enfeksiyonlar ve ilaçlar ile ilişkili olup, hastalık patogenezine bağlı olarak farklı boyanma paternlerine sahiptirler. İmmunfloresan (IF) incelemede boyanma paternine göre sitoplazmik boyanma (c-ANCA); perinükleer boyanma (p-ANCA)
olarak isimlendirilir ve sırasıyla hedef antijenleri, PR3 ve MPO’dur. Bu iki paterne tam olarak uymayan ANCA ise “atipik ANCA (a-ANCA)”, paterni olarak
tanımlanmıştır. Katepsin G, elastaz ve laktoferrin gibi antijenlere karşı gelişir. Tekrarlayan testlerde farklı ANCA tiplerinin raporlandığı bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Bilinen hipertansiyon, tip 2 diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve hiperlipidemi tanıları olan, aktif yakınması olmayan 62
yaşında erkek hasta, serum kreatinin: 4 mg/dL saptanması üzerine nefroloji servisine yatırıldı. 1 ay önce periferik arterde oklüzyon nedeni ile stent yerleştirildiği öğrenildi. Yatışından 6 ay önceki serum kreatinin: 1; 1 ay önceki (anjiyografi öncesinde) serum kreatinin: 2 mg/dL olduğu görüldü. Fizik muayenede
patolojik özellik saptanmadı. Tetkiklerinde, 950 mg/gün proteinüri, ANA + (DFS70, AC-27); ANCA-ELİSA negatif; ANCA-IF, 2+ (formaline dirençli-c-ANCA)
saptandı. Mikroskopik poliangiitis ön tanısı ile renal biyopsi planlandı ancak ikili antiagregan tedavi kesilemediği için renal biyopsi ertelendi. Toraks ve
paranazal sinüs görüntülemelerinde vaskülit lehine bulgu saptanmadı. İzlemde serum kreatinin değeri stabil seyreden hastanın serolojik tetkikleri tekrarlandı; ANCA-ELİSA negatif; ANCA-IF, borderline (formaline dirençli p-ANCA) olarak raporlandı. Önceki tetkik sonucu ile birlikte değerlendirildiğinde, ilgili
laboratuar tarafından, ANCA tiplendirmesinin net olarak yapılamadığı belirtilerek 2 hafta sonra kontrol örnek gönderilmesi önerildi.
Sonuç: Hastamızda mevcut ANCA paterni net olarak tanımlanamadı. Eşlik eden ANA boyanma paternleri klinikle ilişkilendirilemedi. Nadiren bildirilmiş olan
“dual spesifite” durumuna uygun olarak eş zamanlı MPO ve PR3 spesifik otoantikor varlığı olabileceği düşünüldü. Kontrendikasyon nedeni ile renal biyopsisi ertelenen hastada, stabil serum kreatinin değeri ve ile yakın klinik takibe devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atipik ANCA, dual spesifite, MPO ANCA, PR3 ANCA
Tablo 1- Hastaya ait laboratuar bulguları
SONUÇ

REFERANS ARALIĞI

SONUÇ

REFERANS ARALIĞI

Kreatinin (mg /dl)

4,08

0.7-1.2

HbA1c: (%)

7,2

4,27-6,07

Sodyum (mmol/L)

128

135-145

24 H İdrar Protein(mg /gün)

957

0-140

Potasyum (mmol/L)

4,21

3.5-5.1

CRP (mg/L)

29

0-5

Magnezyum (mg /dl)

2,08

1.6-2.6

TSH (mIU/L)

0,79

0,27-4,2

Fosfor (mg /dl)

6,63

2.6-4.5

HBSAG HCV ANTI HIV

NEGATİF

Kalsiyum (mg /dl)

9,6

8.6-10.3

ANCA

2+ POZİTİF FORMALİN DİRENÇLİ
C-ANCA

Albumin (g /dl)

4,12

3.5-5.2

ANCA

BORDERLİNE FORMALİN DİRENÇLİ
P-ANCA

Glukoz (mg /dl)

136

74-106

PR3 ANCA

NEGATİF (2 KEZ TEKRARLI)

Ürik asit (mg /dl)

11

3,4-7

MPO ANCA

NEGATİF (2 KEZ TEKRARLI)

AST (IU/L)

9

0-40

C3 (g /dL)

1,47

0,9-1,8

ALT (IU/L)

6,8

0-41

C4 (g /dL)

0,33

0,1-0,4

LDH (IU/L)

140

0-250

IGG (g /dL)

10,34

7,0-16

Hb (g /dl)

10,5

12,5-16

IGA (g /dL)

3,37

0,7-4

WBC (10^3/uL)

5,6

4-10,5

IGM (g /dL)

0,56

0,4-2,3

Neu (10^3/uL)

3,15

1,5-6,6

SERUM İMMÜNFİKSASYON

MONOKLONALİTE YOK.

Plt (10^3/uL)

422

150-400

ANTİ-GBM

NEGATİF

Sedimentasyon (mm/
saat)

70

0-20

ANA

1+ POZİTİF

77
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PS-040 Oral sodyum fosfat ile kolon temizliği sonrasında gelişen akut fosfat nefropatisi: Olgu serisi
Ahmet Tuğser Demirel1, Nergiz Bayrakcı2, Veli Yakup Karabacak2, 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
Akut fosfat nefropatisi (APN) barsak temizliğinde yüksek sodyum fosfat (ONaP) içerikli solüsyon kullanımı sonrası %6.3 civarında görülen, günler-haftalar
içinde farkedilen, hastaların neredeyse tamamında kalıcı böbrek hasarı ile sonuçlanan bir klinik tablodur. Tanı anında serum kreatinin yüksekliği dışında
laboratuar anormalliği görülmesi beklenmez. Major risk faktörleri ONaP dozu; hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalığı (KBH) varlığı; ACEi, ARB,
NSAİİ kullanımı;ileri yaş ve kadın cinsiyettir. Histolojik incelemede nefrokalsinozis bulguları beklenir. ONaP ile kolonoskopi hazırlığı sonrası ABH gelişen
altı olgu sunulmuştur.
Olgu 1: Kolonoskopiden 3 hafta sonra bulantı ve ağız kuruluğu ile başvurusunda serum kreatinin 2.73 mg/dL saptanan 77 yaşında kadın hasta ABH tanısıyla
yatırıldı. APN ön tanısı ile (kolonoskopiden sonraki 7. haftada) yapılan renal biyopside “tübülointerstisiyel nefrit ve kristal nefropatisi” ile uyumlu bulgular
gözlendi.
Olgu 2: Kolonoskopiden 6 hafta sonra bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurusunda serum kreatinin 2.21 mg/dL saptanan 72 yaş erkek hasta ABH
tanısıyla yatırıldı. APN ön tanısı ile (kolonoskopiden sonraki 7. haftada) yapılan renal biyopside ‘’tübülointerstisyel nefrit ve kristal nefropatisi’’ ile uyumlu
bulgular gözlendi.
Olgu 3: Kolonoskopiden 1 hafta sonra halsizlik ile başvurusunda serum kreatinin 3,8 mg/dL saptanan 64 yaşında erkek hasta ABH tanısıyla yatırıldı. Henüz
biyopsi yapılmayan hastada işlem sonrası 4. hafta itibariyle yakın serum kreatinin takibine devam edilmektedir.
Olgu 4:Kolonoskopiden 4 gün sonra kusma ve ishal şikayetleri ile başvurusunda serum kreatinin 3.93 mg/dL saptanan 62 yaşında kadın hasta ABH tanısıyla
yatırıldı. APN ön tanısı ile (kolonoskopiden sonraki 12. haftada) yapılan renal biyopside ‘’yaygın glomerüloskleroz ve tübüllerde kristal birikimleri” gözlendi.
Olgu – 5: Kolonoskopiden 1 hafta sonra bulantı ve ağız kuruluğu şikayetleri ile başvurusunda serum kreatinin 4.48 mg/dL saptanan 52 yaş kadın hasta ABH
tanısıyla yatırıldı. İşlem sonrası 4. hafta itibariyle serum kreatinin yüksek seyreden hasta takiplerine devam etmedi.
Olgu 6: Kolonoskopiden 3 hafta sonra disguzi ve oligüri ile başvurusunda serum kreatinin 8.18 mg/dL saptanan 73 yaş erkek hasta ABH tanısıyla yatırıldı.
Böbrek boyutlarının küçük olması nedeniyle renal biyopsi yapılmadı.
Sonuç: Olgularımızın biyopsi bulguları APN lehine yorumlanmıştır. Biyopsi yapılamayanlarda ABH açısından ONaP dışında risk faktörü saptanmadı. Olgularımızın tamamında risk faktörlerinden herhangi birisi mevcuttu ve süreç KBH ile sonuçlandı. ONaP ilişkili APN farkındalığının artması renal sağkalım
açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Akut fosfat nefropatisi, Oral sodyum fosfat
Hastalara ait klinik özellikler ve serum kreatinin değerlerinin seyri
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PS-041 Nadir görülen bir antite; ANCA pozitif kresentik membranöz nefropati
Hüseyin Buğra Serenli1, Nergiz Bayrakcı2, Veli Yakup Karabacak2, Gülsüm Özkan2
1
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2
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Membranöz nefropati (MN), subepitelyal immün kompleks birikimi ve glomerül bazal membranda kalınlaşma ile karakterize olup erişkinlerde görülen nefrotik sendromun en sık sebebidir. Olguların çoğunluğu normal glomerüler filtrasyon hızı (GFH) ile prezente olmaktadır. MN çoğunlukla idiyopatik olmakla
birlikte (İMN), ikincil sebepler arasında otoimmun hastalıklar, vaskülitler, maligniteler, enfeksiyonlar ve ilaçlar yer alır. Kresentik formasyon nadir görülür.
ABH saptanan ve kresentik MN tanısı alan olgusu sunulmuştur.
Olgu: Bilinen kronik hastalığı bulunmayan 60 yaşında kadın hasta ödem şikayeti ile başvurusunda ABH (serum kreatinin: 2,96 mg/dL), mikroskopik hematüri
ve nefrotik düzeye yakın proteinüri (3100 mg/gün) saptanması üzerine yatırıldı. İki ay önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle amoksisilin+klavulonat
kullandığı, Bazal serum kreatinin: 0,8 mg/dL olduğu öğrenildi. Fizik muayenede patolojik bulgu yoktu. Serolojik tetkiklerinde; ANA 1+/1+ (ince benekli/
sitoplazma retiküler) ve ANCA 4+ (formalin dirençli, p-ANCA), MPO ve PR3-anca pozitif saptandı; diğer serolojik tetkikleri ve protein elektroforezi normal
sınırlardaydı. Hastada otoimmun hastalık ve vaskülit lehine klinik özellik saptanmadı. Renal biyopsinin mikroskopik incelemesinde; %40 oranında diffüz
selüler kresent; %20 oranında tam glomerüloskleroz; intersisiyumda mononükleer hücre infiltrasyonu; %20 oranında tübüler atrofi; %25 oranında intersisiyel fibrozis; damarların media tabakasında kalınlaşma; immunfloresan incelemede bazal membranda ve mezengiumda granüler tarzda 2 (++) C3, IgG,
IgA, kappa, lambda ve fibrinojen boyanması görüldü. Histolojik bulgular “kresentlerin eşlik ettiği MN” lehine yorumlandı. Serum PLA2R düzeyi bakılamadı.
Malignite açısından tarama testlerinde patolojik bulgu saptanmadı. İv siklofosfamid (500 mg) ve pulse metilprednizolon (3 günde total 2 gr) uygulandı. Siklofosfamid 2 hafta aralarla 500 mg iv ve metilprednizolon 60 mg/gün dozunda oral devam edilmesi planlanarak hasta taburcu edildi. Tedavi başlanmasını
takiben 2. haftada (1 kür iv siklofosfamid sonrası) serum kreatinin: 1,36 mg/dL saptandı.
Sonuç: Kresentik MN nadir görülen (%0.26-0.39) heterojen bir antite olup; ANCA, anti-GBM, PLA2R olmak üzere otoantikorlarla ilişkili olarak gelişebilmektedir. Kresentik MN, kresentik olmayan formun aksine çoğunlukla düşük GFH ve hematüri ile prezente olur. MN’de renal sağkalım %70-90 arasında
iken, özellikle ANCA ya da anti-GBM pozitifliğinin olduğu kresentik MN’de bu oran %50-60’a kadar düşmektedir. Literatürde bildiğimiz kadarı ile 10 olgu
bildirilmiş olup, tümünde birden fazla sistemik vaskülit bulgusu saptanmıştır. Olgumuzda ektsrarenal bulgu eşlik etmediği gibi, gerek tedavi öncesinde,
gerekse tedavinin erken döneminde hastalığın hafif şiddette seyrettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Glomerülonefrit, Kresentik membranöz nefropati, Membranöz nefropati, ANCA
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Tablo 1-Hastaya ait laboratuar bulguları
Sonuç

Serum kreatinin (mg/dL)

Parametre

Sonuç

Sedimentasyon (mm/sa)

54

Bazal

0.8

Proteinüri (mg/gün)

3010

Biyopsi öncesi

1.96

Anti-HCV

negatif

1. kür Cyc sonrası

1.36

HbsAg

negatif

Albumin (g/dL)

3.51

Anti-HIV

negatif

T. protein (d/dL)

6.72

VDRL

negatif

Ürik asit (mg/dL)

4,6

ANA

1+/1+ ince benekli (AC-4) / sitoplazma retiküler (AC-21)

AST (IU/L)

10

C3 (g/L)

0.95 (0.9-1.8)

ALT (IU/L)

17

C4 (g/L)

0.24 (01-0.4)

LDH (IU/L)

230

ANCA

4+ formalin dirençli, P-ANCA

CRP (mg/L)

3.6

MPO-ANCA (ELISA)

165 (pozitif)

Lökosit (1000/uL)

4.59

PR3-ANCA (ELISA)

43.7 (pozitif)

Hemoglobin (g/dL)

9.1

Serum immunfikasyon

Monoklonalite yok

Platelet (1000/uL)

192

İdrar immunfiksasyon

Monoklonalite yok
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Parametre

PS-042 Kan basıncı ölçümünün her iki koldan yapılması neden önemli ?
Resul Yıldız1, Nergiz Bayrakcı2, Veli Yakup Karabacak2, 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
Subklavyen arter stenozu genelde insidental olarak ve %80 oranında sol tarafta saptanır. En sık sebebi ateroskleroz olmakla birlikte, ayırıcı tanıda büyük
damar vaskülitleri, bağ dokusu hastalıkları, aort koarktasyonu, bası, iyatrojenik stenoz ve konjenital anomaliler yer alır. Kan basıncı yüksekliği ile başvuran,
subklavyen arterde ve renal arterde oklüzyon saptanan bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, diyabet ve kronik böbrek hastalığı (atrofik sağ böbrek) tanıları olan 58 yaşında kadın hasta sağ kolda uyuşukluk ve güç kaybı, baş ağrısı, sersemlik şikayetleri olması ve kan basıncının (KB) yüksek seyretmesi üzerine nefroloji polikliniğine başvurmuş. KB, sol
kolda 210/90; sağ kolda 140/90 mmHg saptanması üzerine hasta ileri tetkik amacıyla yatırıldı. Sağ üst ektremite distalinde azyıf nabız dışında muayenesi
normaldi. Klopidogrel, empagliflozin, nifedipine, karvedilol, diltiazem, linagliptin, furosemid, parasetamol, alfa lipoik asit + B1-B6-B12 kullanmakta olan
hastada, Diltiazem stoplanıp perindopril +indapamid başladı. Ekokardiyografide, EF %60, sol ventrikül ileri hipertrofik, 2o mitral, 2o aort yetmezliği saptandı.
BT anjiografisinde, sağ subklavyen arter proksimalinde (distalde akım mevcut-subklavyen çalma sendromu?), sol internal carotid arterde, sağ ve sol renal
arter proksimalinde ve sol internal iliyak arterde total/subtotal oklüzyonlar izlendi. Serum ANA 4+, anti-SSB+, anti-beta 2 glikoprotein 1 IgG pozitif, anti-kardiyolipin lgG ve lupus antikoagulanı yüksek pozitif; ANCA ve anti-dsDNA negatif saptandı. C3 ve C4 düzeyleri normaldi. Schirmer testi kuru göz ile uyumlu
idi. Ön planda anti-fosfolipid antikor sendromu düşünülmekle birlikte takayasu arteriti açısından PET/CT planlandı; henüz sonuçlanmadı. Hidroksiklorokin
tedavisi başlandı. Perindopril sonrası serum kreatinin yükseliği ve hiperpotasemi gelişmedi. Servis izleminde KB,sol kolda 150/90, sağ kolda 130/80 mmHg
civarında seyreden hasta önerilerle taburcu edildi.
Sonuç: Sublavyen arter stenozu genelde asemptomatik olmakla birlikte, vertebrobaziller yetmezlik; üst ektremitede soğukluk, ciltte renk değişikliği, ağrı,
his kaybı; senkop ile prezente olabilir. Üst ektremite distalinde nabız kaybı ve bilateral brakiyal arter kan basınçları arasındaki farkın 20 mmHg’nin üzerinde
ölçülmesi ana fizik muayene bulgularıdır. Özellikle ilk muayenede KB ölçümünün bilateral yapılması, rutin fizik muayenenin bir parçası olmasına karşın klinik pratikte çoğu zaman bunun atlandığı görülmektedir. Bu olguda KB ölçümünün her iki koldan yapılmış olması tanısal sürecin başlatılmasını sağlamıştır.
Uygun teknikle KB ölçümünün HT tanısı ve takibinden başka, genel sistemik değerlendirme için vazgeçilmez olduğu akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: anti-fosfolipid antikor sendromu, hipertansiyon, kan basıncı ölçümü, renal arter stenozu, subklavyen arter stenozu
Resim 1: Sağ subklavyen arter oklüzyon

Resim 2: Sağ renal arter oklüzyonu

Resim 3: Sol renal arter stenozu
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Tablo 1: Laboratuvar Parametreleri
Parametre

Sonuç

Kreatinin (mg/dl)

1,36

Glukoz (mg/dl)

119

HDL kolesterol (mg/dl)

34,00

Kolesterol (mg/dl)

205,60

Triglyserid (mg/dl)

172,50

LDL kolesterol (mg/dl)

137,1

Hba1C (%)

6.1

Anti-nükleer antikor (ANA)

+4 (pozitif)

Anti-SSB

+1 (pozitif)

Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IGG (U/mL)

31.5 (pozitif)

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM (U/mL)

12.6 (ara değer)

Anti kardiyolipin lgG (U/ml)

6,4 (yüksek pozitif)

Lupus Antikoagulanı (sn)

127 (pozitif)

PS-043 Tip 2 diyabetik hastada kayısı çayı kullanımına bağlı tübülointertisyel nefrit
Ferhan Candan1, Yener Koç1, Seda Yılmaz Güneş2
1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı, Sivas
2
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas
Kronik tübülointerstisyel nefrit son dönem böbrek yetmezliğinin önemli nedenlerinden biridir. Patolojik bulgu olarak tübüler atrofi ve interstisyel fibrozis ile karakterizedir.Farklı etiyolojiler, patofizyolojik olaylar sonucu ortaya çıkabilir.Etiyolojide infeksiyonlar, ilaçlar (analjezikler, lityum, antibiyotikler),vezikoüreteral
reflü, metabolik bozukluklar, herediter hastalıklar ve bitkisel ilaç kullanımı gibi çeşitli nedenler suçlanmaktadır.Bitkilerden elde edilen nefrotoksik bileşenlerin bazıları aristoloşik asitler ve diğer bitki alkaloidleridir.Ek olarak,antrakinonlar, flavonoidler ve bitkilerden elde edilen glikozitlerin de böbrek toksisitesine
neden olduğu bilinmektedir. Diyabetik nefropatisi olan hastamız marketlerde satılan poşet kayısı çayını yaklaşık 1-2 ay kullanmış ve buna bağlı olarak toksik
böbrek hasarı geliştiği düşünülmüştür.
55 Yaşında kadın hasta;Yaklaşık 2 haftadır nefes darlığı, mide bulantısı, halsizlik,kusma,oral alım bozukluğu ve noktürisi mevcut.Bun:59.3kreatinin:5.9K:5.7Venöz
kangazı: Ph: 7.34 HCO3:17.4 bazal kreatin değerleri normal olarak değerlendirilen hasta ABH olarak yatışı yapıldı. İdrarda mikro total protein: 3873 mg/
gün, otoimmün testler, hepatit B ve C negatif, C3, C4 normal ve PTH: 60.5 idi. Renal Usg:Böbrek boyutları normal ek patolojik bulgu yok. Diyabetik retinopati izlenmedi. Bilinen tip 2 dm, dislipidemi, diyabetik nefropati ve astımı tanısı olan hastanın zayıflamak için marketten aldığı poşet kayısı çayından
içtiği öğreniliyor. İçeriğinde sinameki yaprağı, barut ağacı kabuğu, kiraz sapı, meyan kökü, biberiye, maydonoz, stevya bitkisi, rezene, ısırgan yaprağı, sarı
kantaron, funda yaprağı, kuşburnu meyvesi, kayısı parçacıkları mevcut. Hasta bu çayı düzenli olarak günde 2 fincan olacak şekilde yaklaşık 1-2 ay boyunca
kullanmış.İv sıvı tedavisine uygun yanıt alınamayan hastaya yatışının 10. Günü Renal bx yapıldı; Kesitlerde 2 global sklerotik 3 normal görünümlü 5 adet
glomerül görülmektedir. İntertisyumda yaygın lenfositler ve eozinofillerden oluşan kronik inflamasyon bulunmaktadır. Tübullerde hyalen silendirler vardır.
Damarlarda patoloji tesbit edilmemiştir. Kongo red negatif olarak raporlandı.Düzeltilemeyen hiperkalemisi nedeniyle aralıklı olarak hd e alındı. 3 gün iv
pulse steroid verildi.İdame 1 mg/kg dozunda prednisolon devam edildi. 2. ayın sonunda renal fonksiyonları düzelmeyen hastanın steroid tedavisi azaltılarak
kesildi. Haftada 3 gün rutin hemodiyaliz programına alındı.Bitkisel kaynaklı ilaç kullanımına bağlı nefrotoksisite oluşumunda ileri sürülen mekanizmalar;
kullanılan ilaçın direkt toksik etkisi, ilaçın dozu, ilacın allerjik immünolojik etkileriyle oluştuğu ileri sürülmektedir. Diyabetik nefropati gibi risk faktörü olan
hastamızda bitkisel takviye kullanımının son dönem böbrek yetmezliği gelişme riskini artırdığını düşünmekteyiz. Hastalarda nedeni açıklanamayan renal
fonksiyon bozukluğu durumunda bitkisel takviye kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, bitkisel ilaç kullanımı, diyabetik nefropati, kronik tübülointertisyel nefrit
PS-044 Primer Distal Renal Tübüler Asidoz Hastasında Tedavi Sonrası Gelişen Şiddetli Metabolik Alkoloz; Olgu Sunumu
Ferhan Candan1, Yener Koç1, Burcu Yılmaz Işık2
1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı, Sivas
2
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas
Giriş: Primer distal tübüler asidoz (dRTA) normal serum anyon açığı, hiperkloremik metabolik asidoz, bikarbonatüri ve azalmış hidrojen iyon ekskresyonu
ile karakterize genetik geçişli bir klinik tablodur. Primer dRTA tedavisi altında iken gelişen şiddetli metabolik alkaloz tanısı alan olgumuzu sunmaktayız.
Olgu: 18 yaşında erkek olgu; 13.02.2022 tarihinde bulantı-kusma, halsizlik ve presenkop şikayetiyle acil servisimize başvurmuş. Hasta 3 aylıkken işitme
azlığı, bulantı-kusma atakları, gelişim geriliği ve ikinci derece kuzenden akraba evliliği sonrası primer dRTA tanısı ile dış merkezden takiplidir. İlaç olarak
Aldactazide 25 mg tb 1X1 ve majistral ilaç Shohl solüsyonu (Sitrik asit - Sodyum sitrat - Distile su karışımı) kullanmaktadır. Acilde bakılan tetkiklerinde
hemogramda anemi, trombositopeni görülmeyen, Na: 124 mmol/L, K: 1,82 mmol/L, Cl: 61 mmol/L, kan gazında pH: 7,69, pCO2: 39,5, Laktat: 2,8 olarak
saptanması üzerine hasta şiddetli alkaloz nedeniye Nefroloji servisine yatırıldı. Hastada herhangi bir enfeksiyon odağı saptanmadı. Çekilen beyin ve toraks
BT’lerde acil patoloji izlenmemiş olup BT abdominal serilerde sol böbrek üst polde 5 mm çaplı, sağ böbrek üst polde multiple kalkülle uyumlu hiperdens
imajlar izlendi. EKG’de belirgin U dalgaları, PR aralığında uzaması olan hastaya 20 mEq KCl/2 h monitörizasyon eşliğinde, Aldacton 100 mg 1X1, Kalinor eff
tb 3X2 ve Diazomid 250 mg 2X1 kan gazına göre verildi. Hipokalemi etiyolojisi araştırılan hastadan kortizol, aldosteron, renin, acth bakılarak endokrinolojik
diğer nedenler dışlanıldı. Günlük elektrolit replasmanları yapıldı. Hidroklorotiyazid stoplandı. 8 gün boyunca servisimizde uygun elektrolit replasmanları ve
mayi desteği yapılan hasta kan gazı normalleşmesi üzerine taburcu edildi.
Tartışma: Literatürde Distal renal tübüler asidoz tedavisi sonrası şiddetli metabolik alkaloz olan çok az sayıda vaka bulunmaktadır. dRTA tedavisinde kullanılan tiyazid ve diğer sistemik alkalinizasyon yapan ajanların nefrokalsinoz ve son dönem böbrek yetmezliğine gidişi engellemelerine rağmen şiddetli alkaloz
görülebilmesine yol açabileceklerine dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Distal renal tübüler asidoz, metabolik alkaloz, tiyazid diüretikler, Shohl solüsyonu
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PS-045 Nefrotik Sendrom ile Prezente Olan Yüksek Dereceli B Hücreli Lenfoma
Gökçe Çay, Sena Arıcı, İlker Taşçı
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Nefrotik sendrom, nefrotik düzeyde proteinüri (24 saatlik idrarda 3,5 g üzerinde protein atılımı), hipoalbüminemi ve periferik ödem varlığı ile tanımlanır.
Hiperlipidemi ve trombotik hastalık mevcut olabilir(1). Bu olgu sunumunda nefrotik sendrom ile prezente olan yüksek dereceli B hücreli lenfoma vakası
anlatılmıştır.
VAKA: 56 yaş erkek hasta, dahiliye polikliniğine bilateral yan ağrısı ve bacaklarda şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde bilateral 2+
pretibial ödem saptandı.Hastanın bilinen tip 2 diabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları mevcuttu. Hastanın poliklinikte yapılan tetkiklerinde üre 75 mg/
dL, kreatinin 2,7 mg/dL, potasyum 5,14 mg/dL, albümin 3 g/dL, hemoglobin 9 g/dL, tam idrar tahlilinde 1+ protein saptandı. Üriner Usg’de bilateral grade
1 hidronefroz ve mesane tabanınca 20 mm diffüz duvar kalınlaşması izlendi, böbrek boyutları ile santral ve parankim ekoları normaldi. Hasta ileri tetkik ve
tedavi amacıyla dahiliye kliniğine yatırıldı.
Hastanın yatışı sonrası yapılan tetkiklerinde 24 saatlik idrarda 8 g protein, sedimentasyon 97 mm/h, hemoglobin 9 g/dL saptandı. Multiple myelom (MM)
açısından kappa, lambda, serum ve idrarda protein elektroforez ve serum ve idrar immünfiksasyon tahlilleri gönderildi. Gama piki izlenmedi, bant saptanmadı, kappa/lambda oranı normaldi. MM düşünülmedi. Diabetik retinopati açısından göz hastalıkları kliniğine konsulte edildi. Her iki gözde de diabetik
retinopati bulguları saptandı. Üriner Usg’deki bulgular ve kreatinin değerindeki progresif artış nedeniyle hasta, üroloji kliniğine konsulte edildi. Hastaya
bilateral nefrostomi katateri takıldı ve mesaneden biopsi alındı. Hasta, nefroloji kliniğine konsulte edildi. Nefroloji tarafından muhtemel diabetik retinopati
düşünülse de amiloidoz ekartasyonu açısından rektal biopsi yapılması önerildi. Yapılan rektal biopsi ve mesane biopsisi sonuçlarında yüksek dereceli B
hücreli lenfoma saptandı. Hasta, tedavisini almak üzere Tıbbi Onkoloji kliniğine nakil edildi.
TARTIŞMA: Çok sık olmamakla birlikte literatürde nefrotik sendrom ile prezente olan lenfoma vakaları bulunmaktadır. Kidoguchi K ve arkadaşlarının 2020
yılında yayınladığı bir olgu sunumunda 68 yaşında bilinen tip 2 DM tanısı olan erkek hastada, nefrotik sendrom etyolojisi araştırılması amacıyla çekilen
abdomen BT’de pankreasta kitle saptanıp yapılan biopsi ile diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı konulmuştur (4). Bizim vakamızda nefrotik sendromun
muhtemel sebebi olarak ilk etapta diyabetik nefropati düşünülmüş olsa da etyolojiye yönelik yapılan araştırmada yüksek dereceli B hücreli lenfoma saptanmıştır. Nefrotik sendrom ve B hücreli lenfoma ilişkisi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: diabetik nefropati, nefrotik sendrom, lenfoma
PS-046 Canlı Böbrek Vericilerinde Böbrek Hacmi, Serum ve İdrar Uromodulin Düzeylerinin Mevcut Böbrek Fonksiyonlarıyla İlişkisi
Arda Erdut1, Cebrayıl Cebrayılov1, Ceren Önal1, Müge Üzerk Kibar1, Tuncay Hazırolan2, Ali Cansu Bozacı3, Tolga Yıldırım1, Şeref Rahmi Yılmaz1, Bülent
Altun1, Fazıl Tuncay Aki3, Yunus Erdem1, Mustafa Arıcı1
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH) hem dünyada hem Türkiye’de büyüyen bir sağlık sorunudur. Canlı vericiden böbrek nakli güncel en iyi renal replasman
tedavisidir. Nefrektomi sonrası kalan böbreğin hipertrofisiyle kaybedilen böbrek fonksiyonlarının bir kısmı geri kazanılmaya çalışılır. Uromodulin böbreğin
filtrasyon yeteneği bozulmasa dahi tübüler fonksiyonlarda meydana gelen bozuklukları gösterebilmektedir. Çalışmada canlı böbrek vericilerinde böbrek
hacmi, serum uromodulin (Sumod) ve idrar uromodulin (Uumod) düzeylerinin mevcut böbrek fonksiyonlarıyla ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2003-2019 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi’nde organ bağışlayan 100 hasta (Yaş ortalaması
52.46±10.38, 65 kadın, 35 erkek), kontrol nefroloji muayenesi için polikliniğe başvurdukları sırada ardışık olarak dahil edilmiştir. Bu hastaların kan ve idrar
uromodulin düzeyi ölçülmüştür. Hastaların kalan böbrek hacmini hesaplamak için manyetik rezonas görüntülemeleri yapılmıştır.
Bulgular-Sonuç: İzlem süresinin 63.23±56.82 ay olduğu çalışmamızda Sumod ile glomeruler filtrasyon hızı (GFH) (r=0.29, P=0.006), kreatinin (r=0.25, P=0.02) ve yaş (r=-0.36, P<0.001) arasında korelasyon bulunmuştur. KBH gelişen 16 hastanın Sumod ortalaması gelişmeyenlere göre düşüktür
(78.12±34.19 karşı 94.03±32.55 ng/ml, P=0.047). KBH olan hastalarda Uumod ile GFH arasında güçlü bir ilişki gösterilmiştir (r=0.64, P=0.007). Uumod’un
izlem süresiyle paralel arttığı saptanmıştır (r=0.28, P=0.006). Uumod ile proteinüri farkı arasında ilişki gösterilmiştir (r=-0.32, P=0.002). Uumod ve Sumod
arasında ilişki gösterilememiştir. Nefrektomi sonrası kalan böbreğin hacmi %22 artmıştır. Kalan böbrek hacmi izlem süresi uzadıkça büyümüştür. Hacim
artışına GFH’de artış da eşlik etmiştir. Çalışmamız böbrek vericilerinde Sumod, Uumod ve böbrek boyutlarının böbrek fonksiyonlarıyla ilişkili olduğunu,
Uumod’un özellikle KBH gelişen vericilerde böbrek fonksiyonlarını iyi yansıttığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uromodulin, Tamm-Horsfall proteini, böbrek hacmi, canlı böbrek vericisi, böbrek nakli
PS-047 Diyalize Girmeyen Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında Vitamin D Eksikliği ve İlişkili Faktörler
Selma Alagöz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
Amaç: D vitamini (25(OH)D3) eksikliği küresel bir sağlık sorunudur. Evre 3-5 kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda D vitamini eksikliğinin insidansını ve ilişkili faktörleri araştırmayı planladık.
Gereç-Yöntem: Polikliniğimizde evre 3-5 KBH tanısı ile takip edilen 432 hastada (erkek cinsiyet %48,6, ortalama yaş 67.4 ± 12.3 yıl, ortalama eGFR 31.6 ±
13.4 ml/dk/1.73 m2) 25(OH)D3 eksikliği prevalansı değerlendirildi. D vitamini eksikliği ile; klinik veriler ve biyokimyasal parametreler arasındaki ilişki lojistik
regresyon analizi ile hesaplandı. 25(OH)D3 <30 ng/ml ve <15 ng/ml düzeyleri sırasıyla; yetersizlik ve eksiklik olarak kabul edildi.
Bulgular: Toplam 432 hastanın, 354’ünde (%81,9) 25(OH)D3 yetersizliği; 195’inde (%45,1) 25(OH)D3 eksikliği tespit edildi. 25(OH)D3 vitamini eksikliği
olan ve olmayan hastaların özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Evre 5 KBH’li hastaların D vitamini düzeyleri Evre 3 KBH’li hastalara göre daha düşüktü
(p=0,034). D vitamini düzeyleri evre 4 ve 5 hastalarda benzerdi. Daha genç yaş, diyabet, düşük serum kalsiyum, albümin ve hemoglobin seviyeleri; yüksek
serum parathormon (iPTH) seviyeleri bağımsız olarak D vitamini eksikliği ile ilişkiliydi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, genç yaş (p=0.016),
diyabet (p=0.031), serum parathormon (p=0.003) ve albümin (p=0.000) düzeyleri 25(OH)D3 eksikliği ile yakından ilişkiliydi.
Sonuç: D vitamini eksikliği KBH hastalarında yüksek bir prevalansa sahiptir ve böbrek hastalığının ilerlemesi ile şiddeti artar. Daha genç yaştaki ve diyabetik
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hastalarda 25(OH)D3 eksikliği riski daha yüksektir. 25(OH)D3 eksikliği, daha yüksek iPTH seviyeleri ve daha düşük serum albümini ile ilişkiliydi. Diyabetik
ve KBH’li hastaların D vitamini düzeyleri yakından izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: İntakt Parathormon, Kronik Böbrek Hastalığı, Pre-Diyaliz, Vitamin D
Tablo 1. Vitamin D Eksikliği Olan ve Olmayan Hastaların Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması
Karakteristik Özellikler

Vitamin D Eksikliği Olan
(25(OH) D3<15 ng/mL) (n=195)

Vitamin D Eksikliği Olmayan
(25(OH) D3>=15 ng/mL) (n=237)

P Değeri

Yaş (yıl)

66.1±13.3

68.5±11.2

0.042

Cinsiyet (erkek)

96 (49.2)

114 (48.1)

0.847

DM, n(%)

118(60.5)

116(48.9)

0.020

HT, n(%)

174(89.2)

205(86.5)

0.462

KAH, n(%)

44(22.3)

59(24.9)

0.650

PHH, n(%)

3(1.5)

2(0.8)

0.662

Kanser, n(%)

9(4.6)

16(6.8)

0.411

Kreatinin, n(%)

2.4±1.4

2.2±1.2

0.056

eGFR (ml/dk/1.73m2)

30.2±13.4

32.8±13.4

0.048

25(OH) D3 (ng/mL)

9.6±3.0

28.6±12.7

0.000

Albümin (g/l)

3.8±0.5

4.0±0.5

0.000

Kalsiyum (mg/dl)

9.2±0.9

9.5±0.7

0.001

Fosfor (mg/dl)

4.0±0.9

4.0±1.0

0.914

iPTH (pg/ml)

177.8±164.5

117.9±107.1

0.000

Hemoglobin (gr/dl)

11.3±1.8

11.8±1.9

0.013

Demir (mcg/dl)

62.2±31.5

63.5±28.0

0.644

TDBK (mcg/dl)

245.2±76.0

260.2±88.7

0.063

Ferritin (ng/ml)

120.6±147.2

126.9±140.2

0.648

Vit B12 (pg/ml)

323.2±283.1

341.4±294.9

0.518

Folik asit (ng/ml)

8.2±4.7

8.2±4.3

0.957

CRP (mg/l)

14.7±27.5

14.5±24.1

0.943

HbA1C (%)

6.8±1.7

6.5±1.3

0.119

PS-048 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Tüm Renal Bulgularının Görüldüğü Vaka Takdimi
Kübra Kaynar1, Sedanur Demir2, Sevdegül Mungan3, Şükrü Ulusoy1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
Giriş: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) oldukça nadir, kronik, ilerleyici ve hayatı tehdit eden hematolojik bir hastalıktır. İnsidansı 1-10/milyon
kişi olarak bilinmektedir. Her iki cinsiyet de eşit etkilenmektedir. Tanısal kriterleri belirsiz olduğu için pekçok vaka atlanmaktadır.
Vaka Sunumu: Bir yıl önce PNH tanısı konulmuş 70-yaşında erkek hasta, on gündür eculizumab tedavisini alamamış olarak kırmızı-kahverengi idrar şikayeti
ile başvurdu. Fizik muayenesinde kan basıncı 110/70 mmHg bulundu. Laboratuvar testlerinde serum kreatinin düzeyi 2.33 mg/dL (1 yıl önceki değeri 1.4
mg/dL), hemoglobin düzeyi 5.2 g/dL, indirek bilirubin düzeyi 4 mg/dL, ve laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyi de 3108 mg/dL bulundu (Figür 1). Periferik
yaymada anizositoz, poikilositoz, ve retikülositoz (%6) bulundu. Serum haptoglobin düzeyi 0,02 g/L (Normal, 0,3-2) saptandı. Flow sitometrik testlerde
eritrositlerde, granulositlerde ve monositlerde glikozil fosfatidilinositole (GPI) bağlı proteinlerde kayıp ya da azalma bulundu. Ultrasonografide böbreklerin
boyutları normal iken ekolarında artış (grade 3) bulundu. Eculizumab tedavisinden 1 ay sonra böbreklerdeki parankim eko artışı normale doğru düzeldi
(grade 1). Renal biyopside 13 glomerülün 6’sında global skleroz, 2 glomerülde segmental bazal membran kalınlaşması, mezangial proliferasyon ve matriks
genişlemesi, 1 glomerülde fibrosellüler kresent, interstisyel alanın %40’ında fibrozis, tübül lümenlerinde hemosiderin pigment depolanması, vasküler
lümende %80 subintimal fibrozis görüldü (Figür 2). Amiloid, Ig G, Ig A, Ig M, C3, C1q, fibrin, kappa, ve lambda depolanması görülmedi. Oto-antikor paneli
negatif bulundu.
Tartışma: İmmün olmayan hemolitik anemi (retikülositoz, LDH artışı, indirek bilirubin artışı, haptoglobin azalması) ve renal yetmezlik vakalarında PNH
düşünülmelidir. PNH hastalarının %14’ünde renal tutulum gelişmektedir. Hem akut hem de kronik renal hasar olmaktadır. Ana hasar mekanizmalarının,
tübüllerde hemoglobinin yol açtığı obstrüksiyon, nitrik oksit azalmasına bağlı vazokonstrüksiyon, hem pigmentinin direk toksisitesi olarak bilinmektedir.
Bunların sonucunda tübüler alanda inflamasyon ve fibrozis, vasküler alanda tromboz, mikroinfarktlar, papiller nekroz, arterioskleroz (hipertansiyon olmadan) görülmektedir. Glomeruler kresent literatürde 2 vakada görülmüş olup bir vakada Ig A nefropatisi, diğerinde de C1q nefropatisi bulunmuş. Hastamızda
herhangi bir immün birikim olmadığı halde kresent saptanmıştır.

Sonuç olarak, glomerüler kresent oluşumunun başka ko-morbid renal hastalık olmadan PNH vakalarında renal tutulumun bulgularından biri olarak ilk defa sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemoglobinüri, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, akut böbrek hasarı
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Figür 2

PS-049 Atipik Anti-GBM Hastalığı Tanılı Hastaya Yaklaşım: Olgu Sunumu
Ebru Gök Oğuz, Kübra Özcan, Hatice Şahin, Gülay Ulusal Okyay, Fatma Ayerden Ebinç, Kadir Gökhan Atılgan, Emine Ergun, Mehmet Deniz Aylı
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Anti-GBM hastalığı nadir, fakat glomerulonefritin iyi tanımlanmış bir nedenidir. GBM’de yer alan tip4 kolajenin α3 zincirine karşı gelişmiş otoantikorlar
hastalığın patogenezinde yer alır. α3 zinciri GBM dışında pulmoner bazal membranda da bulunur ve bu durum hastalığın akciğer ve böbreğin aynı anda
tutulumunu açıklar. Otoantikorlar, pulmoner hemoraji ve renal fonksiyonlarda hızlı bozulmaya neden olan kresentrik nekrotizan glomerulonefrite neden
olurlar ve hastalığın en baskın klinik görünüm şekli budur. Hastalar daha nadiren glomerulonefritin daha kronik formu olan çizgisel IgG antikor birikimi ile
tanı alabilirler. Bu hastalarda klasik GBM antikor tespitinde kullanılan testler negatif sonuç verir ve bu hastalık atipik anti-GBM hastalığı olarak adlandırılır
(1). Aşağıda hematüri etiyoloji araştırılması amacıyla kliniğe yatırılıp atipik anti-GBM hastalığı tanısı konulan bir olguya yaklaşım sunulmuştur.
Olgu: Hematüri şikayetiyle nefroloji polikliniğine başvuran 20 yaş erkek hastanın serum kreatinin: 1.72 gr/dl, 24 saatlik idrar örneğinde proteinüri: 5201mg/
gün anti-GBM otoantikoru negatif olarak görüldü. Böbrek biyopsisi yapılmak üzere servisimize yatırıldı. Alınan biyopsi glomeruler bazal membranlarında
anti- IgG antikoru ile lineer formda boyanma görülmüş olup bu bulgu anti-GBM hastalığını işaret etmekle birlikte yumakta yaygın proliferasyon varlığı,
yumak dışı proliferasyonların (kresentler) fokal oluşu klasik bir anti-GBM hastalığından ziyade atipik anti-GBM hastalığı ile uyumlu olarak yorumlanmıştır.
Akciğer tomografisinde akciğer tutulumu saptanmadı. Hasta KDIGO 2021 nefrit kılavuzuna göre (2) 3 gün pulse steroid uygulandı. Sonrasında 56 mg/gün
metil prednizolon ve 2 gr/gün MMF ile taburcu edilen hastanın 1 ay sonra kontrol 24 saatlik örneğinde proteinüri: 2151 mg/gün serum kreatin: 1.48 gr/dl
olarak görüldü.
Tartışma Ve Sonuç: Anti-GBM hastalığı sıklıkla nefroloji pratiğinde akut nefritik sendromla karşımıza çıkar. Kliniğimize nefrotik düzeyde proteinüri ile gelip
renal biopsi ile anti GBM tanısı alan hasta KDIGO 2021 kılavuzuna göre tedavi edilerek yanıt alındığı gözlemlendi. Kliniği atipik olan anti GBM hastalığında
da klasik anti GBM hastalarında olduğu gibi renal survi üzerine etkili olacağı için erken tedavinin önemini vakamızla vurguladık.
Anahtar Kelimeler: anti-GBM hastalığı, hematüri, nefrotik sendrom
PS-050 Yavaş, ilerleyici, anlamlı proteinüri olmadan ve izomorfik hematüri ile seyreden Ig A nefropatisi vakası ve dokuz yıllık takibi
Kübra Kaynar1, Sevdegül Mungan2, Şükrü Ulusoy1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon
Giriş: İlk olarak Berger ve Hinglais 1968 yılında, immünglobulin (Ig) A nefropatisinin pek çok ülkede en sık görülen glomerulonefrit olduğunu bildirmişlerdir.
Ig A nefropatisinde seyir her hastada değişmekle birlikte tek bir hastanın seyri bile farklılık gösterebilmektedir. Patogenezde sorumlu tutulan mekanizma,
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anormal IgA1 (IgA monomerlerinden biri) üretimi ve metabolizmasıdır. Klinik özellikleri, asemptomatik glomerül kaynaklı hematüri, proteinüri, hipertansiyon, renal yetmezlik (akut ve/veya kronik), infeksiyonlarla tetiklenen hematüri atakları şeklinde değişmektedir.
Burada, kontrol altına alınmış hipertansiyonu olan erkek hastada Ig A nefropatisinin dokuz yıllık seyri sunulmuştur.
Vaka sunumu: Mart 2012 tarihinde sekiz ay önce tanı konulan hipertansiyonu ve 30 paket/yıl sigara içiciliği olan olan 45 yaşında erkek hastanın perindopril
(4 mg), indapamid (1.5 mg) tedavileri altında yapılan fizik muayenesinde kan basıncı 140/90 mmHg, beden kitle indeksi 29.7 kg/m2 hipertansif retinopatisi
olup laboratuvar incelemelerinde de serum kreatinin düzeyi 1,33 mg/dL, hiperürisemi (serum urik asit =7.96 mg/dL), hiperkolesterolemi (LDL-K =201 mg/
dL), sol ventriküler hipertrofisi, ve torasik aort anevrizması saptandı. Ultrasonografide hafif hiperekojen normal-boyutlu böbrekler görüldü. Isomorfik ve
aralıklı eritrositüri [2 - 20 eritrosits/BBA (HPF)] sonraki üç yıllık takiplerinde görüldü (Şekil 1). Sistoüretroskopi ile prostat ve mesane patolojisi saptanmadı.
Proteinüri 200 ile 400 mg/gün arasında seyretti. Metabolik sendrom nedeniyle atorvastatin 10 mg/gün ve allopurinol 150 mg/gün, perindopril 5 mg/gün,
benipin 4 mg /gün verildi. Diyete uyma ve sigarayı bırakma konusunda uyumlu olmayan hastanın kan basıncı 120/70 mm Hg ile izlenirken serum kreatinin
düzeyi 1.5 ile 2 mg/dL arasında iniş çıkış gösterdi. Ekim 2015 tarihinde, ishal sonrası kreatinin düzeyinde (3.55 mg/dL), proteinüride (1.33 g/gün) ve
hematüride artış görülmesi üzerine yapılan renal biyopside global sklerotik 5 glomerül, iskemik 2 glomerül, 6 glomerülde segmental mesangial hücre proliferasyonu, arteriolar hiyalinozis, interstisyel fibrozis, tübüler atrofi ve tübülointerstisyel inflamasyon korteksin %50’sinde izlendi (Şekil 2). İmmünflorasan
mikroskopi ile Ig A depolanması (+2) ve kompleman 3 depolanması (+1) saptandı (Şekil 3). Sigara ilişkili hipoksik renal hasar, hipertansif glomeruloskleroz
ve IgA nefropatisi (MEST-C skoru: M1, E1, S1, T2, C0) tanısı konuldu. Balık yağı, metilprednisolon (MP) 32 mg/gün ve kalsiyum 600 mg + vitamin D3 400
IU tedaviye eklendi.
Tartışma: Bu vaka ile IgA nefropatisinin dismorfik hematüri ve anlamlı proteinüri olmadan ilerleyebileceğini gördük.
Anahtar Kelimeler: Hematüri, hipertansiyon, Ig A nefropatisi
Şekil 1

Şekil 2
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PS-051 Moraxella Osloensis Peritoniti Vaka Deneyimi
Mehmet Mert, Belda Dursun
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli
Giriş: Peritonit, periton diyalizinde (PD) mortalite ve morbiditeye neden olan ciddi bir komplikasyondur. Burada nadir bir mikroorganizmanın neden olduğu
peritonit vakası sunulmuştur.
Vaka: İmmunglobulin A Nefropatisi nedeniyle 2011 yılında canlıdan renal transplantasyon öyküsü olan, son 2 yıldır rejeksiyon gelişmesi nedeniyle periton
diyalizine devam eden 49 yaşında erkek hasta ateş yüksekliği, iştahsızlık, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Fizik muayenede karında
yaygın hassasiyet mevcuttu ancak defans ve rebound yoktu. Kateter çıkış yerlerinde veya tünellerinde enfeksiyon belirtisi gözlenmedi. 38,4 °C ateşi mevcuttu, normotansifti (antihipertansif tedavi altında), diğer vital bulguları stabildi.
Laboratuvar sonuçları Tablo-1’de gösterilen hastaya PD ile ilişkili peritonit tanısı koyuldu ve standart peritoneal sıvı ve kan kültürü örnekleri alındı. İntravenöz (İV) yükleme dozundan sonra 1 gr/gün seftazidim ve 4x250 mg/gün sefazolin intraperitoneal (İP) idame tedavisine devam edildi. Ayrıca 6 ay
önce de peritonit öyküsü olan hastaya piperasilin-tazobaktam 3*2.25 gr/g İV başlandı. Tedavinin 2. gününde periton sıvı kültüründe moraxella osloensis
(M. osloensis) saptanan hastanın piperasilin-tazobaktam tedavisi kesildi. Seftazidim 1 gr/g ve sefazolin 4*250 mg/gün İP tedavisi 14 güne tamamlandı.
Hastanın kan kültürlerinde üreme saptanmadı. Klinik ve laboratuvar yanıt alınan hasta (Tablo 1) katateri çıkarılmadan tedavi edildi ve sorunsuz bir şekilde
taburcu edildi.
Tartışma: M. osloensis, insan derisi ve mukozasında bulunan gram negatif bir kokobasildir. İnsanlarda nadiren enfeksiyona neden olur. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda bu bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar bildirilmiştir [1]. M. osloensis penisilinler, sefalosporinler ve aminoglikozidler’e oldukça
duyarlıdır. Literatürde bugüne kadar M. osloensis kaynaklı sadece dört peritonit vakası rapor edilmiştir [2 - 5]. Bu vakaların hepsinde de bizim vakamıza
benzer şekilde antibiyotik tedavisine yanıt alınarak ve katater çekilmesine ihtiyaç duyulmadan hastalar tedavi edilmiştir. Bulaş açısından hasta öyküsü derinleştirildiğinde hastanın son 7-10 gün içinde birkaç kez elini yıkamadan ve temizlik kurallarına tam uymadan değişim yaptığı öğrenilmiştir.
Sonuç: PD yapan hastaların el ve çevre temizliği büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden bu hasta grubunun belli aralıklarda temizlik kuralları açısından eğitimlerinin tekrarlanması PD’e bağlı peritonit ataklarının sıklığını azaltabilir. M. osloensis’in neden olduğu PD ile ilişkili peritonit bizim vakamızda, daha önce
bildirilen literatürdeki 4 vaka ile benzer şekilde, ılımlı bir seyir göstermiş ve katateri çıkarılmadan başarılı bir şekilde tedavi edilebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, peritonit, moraxella osloensis
Laboratuvar testleri
Lökosit

11170/mm³ (%75,5 nötrofil)

Procalcitonin

8.96 ng/mL

CRP

61.12 mg/L

BUN

41 mg/dL

Kreatinin

11.57 mg/dL

Albumin

34.6 g/L

Diyalizat lökosit sayısı 1. gün

4624/mm³ (%86,1 nötrofil)

Diyalizat lökosit sayısı 4. gün

24/mm³ (%9.8 nötrofil)

Diyalizat lökosit sayısı 14. gün

1/mm³ (%0 nötrofil)

PS-052 Kronik ITP’e eklenen primer? membranöz glomerulonefrit olgusu; vaka Sunumu
Didem Bayram Aktuğ1, Rüya Mutluay2, Ümit Özkan2, Emel Tekin3, Aida Alisultanova1, Büşra Çelik1, Nurşen Ayfer Esen1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Membranöz nefropati hastalarda en sık karşılaşılan nefrotik sendrom nedenlerindendir. Pik insidans 40-50 yaş arasındadır. Olguların çoğu primerdir ve
fosfolipaz A2 reseptörüne karşı gelişmiş olan antikorlar pozitiftir. Sekonder MN için sebep olabilecek pekçok sebep sayılabilir. Burada genç yaşta sekonder
MN gibi görünen ancak histopatolojik olarak da primer MN bulguları taşıyan genç olguyu sunmak istedik.
Olgu: 20 yaşında erkek hasta, 2005 yılından beri Kronik ITP nedeniyle pediatik hematoloji bölümünce takipliymiş. Erişkin hematoloji bölümüne geçip
kontrole gittiğinde (yaklaşık 2 ay önce) proteinürisi farkedilmiş. İlerleyen zamanda yaygın ödeminin de olmasıyla nefroloji polikliniğine refere edilmiş.
Özgeçmişinde kr. ITP dışında özellik ve ilaç kullanımı olmayan hastanın başvuruda özellikle alt extremitelerde yaygın ödemi dışında yakınması yoktu. Tetkiklerinde Hg:12,8 gr/dl, trombosit:92000, WBC:3100/mm3, BUN:11 mg/dl, kreatinin:0,61 mg/dl, albümin:2,33 gr/dl ve tam idrar tetkikinde: protein:+++,
mikroskobik incelemede ise 1 eritrosit, 1 lokosit mevcuttu. 24 saatlik idrarında 7663 mg/gün proteinürisi olan hastanın Antifosfolipaz-A2 antikoru negatif
olarak sonuçlandı. ANA, anti ds-dna negatifti. Hipokomplementemi görülmedi. Hastaya ARB ile statin tedavisi başlanarak renal biyopsi planlandı. Yapılan
renal biyopside ise glomerüllerde diffüz bazal membran kalınlığı ile birlikte fokal segmental mezanşial hücre artışı ve immünhistokimyasal olarak Ig G4
boyasında bazal membranda pozitiflik; Ig G glomerullerde diffüz membranöz ince granüler ve mezanşial +++, lambda ve kappa ++, Ig M fokal segmental
membranöz ++, Ig A, C3c, C1q, fibrinojen negatif olarak bulunarak membranöz GN olarak raporlandı. Hepatit markerları negatif olan, bilinen ilaç kullanımı
olmayan hastanın yaygın ödemininin ve hipoalbuminemisinin olması nedeniyle hematolojik hastalığı da düşünülerek siklosporin+düşük doz steroid tedavisi
başlanarak takibe alındı.
Tartışma: Kronik ITP nedeniyle tedavisiz takip edilen ve nefrotik sendromu olan vakada hematürisinin olmaması nedeniyle başlangıçta amilodoz olabileceğini düşünmüştük. Ancak rektal biyopsinin amiloid lehine çıkmaması nedeniyle renal biyopsi yapmaya karar verdik. Literatür incelendiğinde ITP tanısıyla beraber tanı alan membranöz GN vakaları olduğu gibi tanıdan yıllar sonra ortaya çıkabilen vakaların da olduğu görülmektedir. Vakarın nasıl tedavi edildiklerinin
ise oldukça geniş spektrumda dağıldığı görülmektedir. Konservatif tedavi ile takip edilen vakaların yanında rituximab, steroid tedavisi gibi immunsupresif
tedavilerin kullanıldığı olgular da mevcuttur. Sunduğumuz olgunun da giderek artan proteinürisinin olması, hipoalbuminemisinin varlığı ve semptomatik
olması nedeniyle konservatif tedavi yanında kalsinörinle birlikte düşük doz steroid tedavisinin başlanarak takip edilmesine karar verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ITP, Membranöz glomerulonefrit, proteinüri
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PS-053 Kresentik seyreden familial IgA nefropati olgusu; vaka sunumu
Cemre Gönenç Arslan1, Bengin Gürsoy1, Valida Nuriyeva1, Ümit Özkan2, Emel Tekin3, Rüya Mutluay2
1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Bilim Dalı,Eskişehir
3
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Bilim Dalı,Eskişehir
Giriş: IgA nefriti en sık rastlanan primer glomerüler hastalıktır.Her yaşta görülebilmekle beraber 2.ve 3. dekatlarda pik yapar.Erkeklerde kadınlardan daha
sık görülmektedir.Hematüri ve nefrotik sendrom kliniği ile başvuran ve renal fonksiyonları hızla kötüleşen,ailede de IgA nefriti öyküsü olan kresentik IgA
nefriti tanısı konan hastamızı sunmaktayız.
Olgu: 26 yaşında erkek hasta,bilinen kronik hastalığı yok.Acil servise bilateral üst ekstremitede uyuşukluk şikayetiyle başvurmuş.Acil serviste yapılan
tetkiklerinde Hb:16,2gr/dl, plt:309000/uL, serum kreatinin:2,38mg/dl, TİT:protein+3,kan+3,eritrosit:1280, lökosit:25,bakteri:44,nitrit:+,lökosit esteraz+2
saptanması üzerine nefroloji kliniğine yatırıldı.Hastanın 5 aydır hematürisi mevcutmuş,abisi 4 yıl önce IgA nefriti tanısı almış.Hastanın 3ay önce serum
kreatinini:0,84mg/dl olarak ölçülmüş.Yoğun etanol kullanımı olan hasta acil servis başvurusundan bir ay önce tek doz mRNA aşısı olmuş.Hasta yatırıldıktan sonra tam idrar tetkikikinde piyürisi olması nedeniyle önce idrar kültürü alındı,ardından seftriakson tedavisi başlandı,hidrasyonu sağlandı.Bakılan
idrar sedimentinde her sahada bol miktarda eritrosit,nadir dismorfik eritrosit ve nadiren hiyalen silendir görüldü.ANA,C-ANCA,P-ANCA,Anti-GBM negatif, komplemanC3 normal ve C4 referans aralığının üst sınırına yakındı.Spot idrarda protein/kreatinin oranı:12740,17gr/g saptandı.Takiplerinde serum
kreatinin düzeyi 3,09mg/dl olan,kreatinin progresyonu devam eden hastaya 3 gün 500mg olacak şekilde pulse steroid tedavisi başlandı,hastaya pulse
steroid tedavisinin 3.gününde renal biyopsi yapıldı.Pulse steroidin bitiminde po 0.8 mg/kg/gün steroid tedavisine geçildi.Hastanın yoğun NSAIDs kullanımı
nedeniyle biyopsi yatışının 5.gününde yapılabildi.Renal biyopsi sonucunda toplam 34 glomerülün 31’inde bir kısmı tam ay görünümünde selüler kresent
saptandı,glomerüllerde mezengial matriks ve hücre artışı,endokapiller proliferasyon mevcuttu.Direkt immunfloresan çalışma sonucunda 4-5 adet kresentik
glomerülde IgA,C3c ile mezengial granüler 3 pozitif,kappa,lambda 2 pozitif depozisyon görüldü.Hastaya yatışının 7.gününde kresentik IgA nefriti tanısıyla
ıv Siklofosfamid tedavisi 0.5 gr/m2 verildi, abisi de IgA nefriti tanısıyla takip edilen hastadan familyal IgAN açısından genetik analiz gönderildi.Hastanın
takiplerinde siklofosfamid ve steroid tedavisi sonrasında kreatinin düzeyinde belirgin regresyon görüldü.
Tartışma:IgA nefropatisi pratikte en yaygın gördüğümüz glomeruler hastalıklardan olup hızlı ilerleyen nefropati şeklinde karşımıza çıkma olasılığı düşüktür.
Nefrotik sendrom kliniği ile birlikte hızla bozulan renal fonksiyonların eşlik ettiği bir IgA vakasının nasıl tedavi edileceğine dair literatürde tartışmalı veriler
olsa da genel kabul gören görüş bu vakaların ANCA ilişkili vaskülitler gibi tedavi edilmelerinin doğru olacağıdır.Literatürde ailevi IgA nefriti olguları az da
olsa bildirilmiştir ve klinik seyirlerinin de diğerlerine göre daha kötü olabildiği bilinmektedir.Biz de aile öyküsü olan kresentik seyreden bir IgA olgumuzu
sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: ailevi yatkınlık, IgA nefriti, nefrotik sendrom
PS-054 Şiddetli Akut Böbrek Hasarıyla Başvuran COVID 19 ile ilişkili minimal değişiklik hastalığı:Bir Vaka Sunumu
Enver Yüksel
SBÜ Gaz Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji bölümü, Diyarbakır
GİRİŞ: Pandeminin başlangıcından bu yana birçok rapor, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonunun sadece
solunum sistemi ile sınırlı olmadığını, birçok organı da etkileyebileceğini göstermiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyonundaki böbrek komplikasyonları, proteinüri
ve/veya hematüriden renal replasman tedavisi (RRT) gerektiren akut böbrek hasarına (AKI) kadar farklılık gösterebilir. SARS-CoV-2 ile ilişkili nadir nefrotik
sendrom vakaları bildirilmiştir. Bu vakada SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu hemodiyaliz gerektiren ABH ve nefrotik sendrom ile başvuran minimal değişiklik hastalığı olgusunu sunuyoruz.
Olgu: Hastanemize kabulünden 13 gün önce ateş, nefes darlığı, bulantı-kusma şikayetleri nedeniyle dış merkeze başvuran 32 yaşındaki kadın hastanın
SARS-CoV-2 PCR testi pozitif saptanmış. Genel durumu iyi olan hastaya favipravir reçete edilip evde izolasyon önerilmiş. Favipraviri hiç kullanmayan hastanın 10 gün sonra nefes darlığı artmış, idrar miktarı azalmış ve bacaklarında şişlik gelişmiş. Bu şikayetlerle acil servisimize başvuran hastanın tansiyonu
100/50 mmHg, ateş: 38.5, oksijen satürasyonu % 88, üre ve kreatinin değerleri yüksekti (Tablo 1). SARS-CoV-2 PCR testi negatif ancak Toraks BT’ sinde
yaygın SARS-CoV-2 bulguları olan hasta yoğun bakıma yatırıldı. Kreatinin değerlerinin progresif artması ve idrar çıkışlarının giderek azalması nedeniyle
hemodiyalize alındı. Hipoalbüminemi (1,2 g/dl) ve 21,6 gr/gün proteinüri saptanan hastanın genel durumunun kötü olması ve yoğun bakım ihtiyacının
devam etmesi nedeniyle erken dönemde böbrek biyopsisi yapılamadı. Serolojik incelemelerinde kompleman C3, C4, Anti nükleer antikor (ANA), antinötrofil
sitoplazmik antikor (ANCA), elizaları negatifti. Genel durumu düzelen, PCR testi negatif saptanan hasta nefroloji servisine devir alındı. Hastaneye hastanede
bir ay boyunca HD uygulandı. Nefrotik sendrom ve uzamış akut böbrek yetmezliği nedenleriyle böbrek biyopsisi yapıldı.
Biyopside glomerüllerin ışık mikroskopik olarak normale yakın morfolojide olması, segmental skleroz veya proliferatif glomerülopatinin tespit edilmemesi,
immünfloresan çalışmalarda immükompleks veya hafif zincir depolanmanın saptanmaması nedenleriyle olgu minimal değişim hastalığı (MDH) olarak
raporlandı.
Hastaya 1mg/kg/gün’ den metilprednizolon başlandı. Steroid tedavisinin 5 gününde idrar çıkışları artan ve serum kreatinin değerleri düşen hastanın hemodiyaliz ihtiyacı olmadı. Takiplerinde kreatinin değerleri normale döndü ve serum albümin değeri 1.2 g/dl’den 1,9 g/dl’ye yükseldi. Metilprednizolon ve
ramipril reçetelenerek taburcu edildi. Polikinik takiplerinde hastanın serum albümini 4,1 g/dl yükselirken, proteinürisi <0,3 g/gün düşerek tam remisyonla
sonuçlandı.
Sonuç: SARS-CoV-2 hastalığı MDH’yi tetikleyebilir. MDH ciddi akut böbrek hasarına ve ağır nefrotik sendroma yola açabilir.
Anahtar Kelimeler: Acute kidney injury, COVID 19, minimal change disease, nephrotic syndrome
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Figure 1: Böbrek biyopsi ışık mikroskopi, normal glomerüller, koyu siyah boyanan tubüler silendirler (silver stain, x200)(A).

Tablo 1. Hastanın acil başvurusundaki laboratuvar sonuçları
Glukoz mg/dL

68

BUN, mg/dl

128

Serum kreatinin, mg/d

5.6

Sodyum, mEq/L

119

Potasyum, mEq/L

4.7

Kalsiyum (albümin ile düzeltilmiş ) mg/dL

8.7

Alanine aminotransferase U/L

602

Albümin, g/dl

1.2

Lactate dehydrogenase U/L

125

C-reactive Protein mg/L

107

Prokalsitonin, ng/mL

10.2

D-dimer,ng/mL

2000

Creatine kinase, IU/L

188

WBC, 103/ml

17800

Hemoglobin, g/dl

14.7

Nötrofil, 103/ml

11670

Lenfosit, %

5270

Ph (kan gazı)

7.4

HCO3 (kan gazı) mmol/L

20.7

PS-055 Nörojenik mesane hastasında yetersiz palyatif bakıma sekonder ciddi komplikasyonlu akut böbrek yetmezliği
Avni Öncü1, Belda Dursun2, Mehmet Mert2, Alper Şimşek3
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
GİRİŞ:Miksiyon eylemi,üriner kontinansı sürdürmek için sempatik ve parasempatik sinir sistemi aktivitesi ile somatik sinir sistemi arasında işbirliği yapan
merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir (1).Mesanenin, afferent-efferent liflerindeki hasara veya santral sinir sistemi ile olan bağlantısının bozulmasına
bağlı olarak nörojenik mesane tablosu gelişir. Serebrovasküler olay(SVO), multiple skleroz(MS),beyin tümörleri,spinal kord tümörleri,transvers miyelit,disk
hernisi ve diabetes mellitus(DM) gibi pek çok durum nörojenik mesaneye neden olabilir(2).Bu vaka bildirisinde lomber disk hernisi mevcut olan immobil
hasta sunulmuştur.Hastaya gerekli palyatif bakımın yapılamamasına bağlı postrenal akut böbrek hasarı(ABH) tablosu gelişmiştir.Hasta makroskopik hematüri ve derin ven trombozu (DVT) tablosu ile komplike olmuştur.Amacımız bu vakayı sunarak palyatif bakımın önemini vurgulamak ve literatüre bu konuda
katkı sağlamaktır.
Olgu: Acil servise bacaklarda güçsüzlük, kabızlık ve idrar yaparken zorlanma şikayetleri ile gelen hastanın laboratuvar değerleri Tablo 1’de gösterildiği
şekilde saptanıp, tarafımıza danışılmıştır ve hasta ABH olarak değerlendirilip, hemodiyaliz desteği verilmiştir. Hastanın idrar çıkışında azalma ve suprapubik
bölgede ağrı-şişlik olması üzerine glob vezikale düşünülerek idrar sondası takılmıştır.Sonda takımı sonrası hastada mesanenin hızlı boşalması ve/veya zorlu
sonda takılması nedenli makroskobik hematürisinin olduğu görülmüştür. Hematürisi devam etmesi nedeniyle yıkamalı takip edilen hastaya toplamda 3
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ünite eritrosit süspansiyonu replasmanı yapılmıştır. Aynı zamanda hastanın takibinde sağ bacakta şişlik-çap farkı oluşması ve immobil olmasından dolayı
sağ alt extremite venöz doppler USG planlanmış ve sağ femoral vende DVT saptanmıştır. Hematürisinin olması nedeniyle kar-zarar oranı gözetilerek yakın
hemodinamik takip altında düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) 6000IU 2x1 subcutan başlanmıştır, ayrıca bacak elevasyonu ve varis çorabı uygulanmıştır. Takibinde hematürisi geçen hastada DMAH tedavisine devam edilmiştir ve ABH tablosu düzelmiştir (Tablo 1).
Sonuç: Nörojenik mesane hastasında yetersiz palyatif bakıma sekonder gelişen DVT ve ABH tablosu ciddi ölçüde mortalite ve morbidite riskini arttırmaktadır. Özellikle SVO,MS,beyin tümörleri, spinal kord tümörleri, transvers miyelit, DM ve disk hernisi gibi patolojilerde hastanın miksiyon foksiyonlarının
bozulabileceği akılda tutulmalıdır. Nörojenik mesane kliniğini düşünülerek bu tür hastalarda önceden planlama yapılması büyük önem arz etmektedir.
Önceden yapılan planlama sayesinde komorbid durumların oluşmasının önüne geçilebilir.
KAYNAKLAR
1.Yoshimura N, Şansölye MB. Alt üriner sistem fonksiyonu ve disfonksiyonunun nörofizyolojisi. Rev Urol. 2003;5 Ek8:S3-S10
2.Dursun E. Nörojenik Mesane ve Barsak Fonksiyon Bozuklukları. Beyazova M, Gökçe Kutsal Y ed. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi,2000:1216-3
Anahtar Kelimeler: Nörojenik Mesane, Palyatif Bakım, Akut Böbrek Hasarı
Tablo 1:Hastanın tedavi öncesi ve sonrasına ait laboratuvar değerleri
Tedavi Öncesi

Tedavi Sonrası

Kreatin (mg/dL )

10

1,17

BUN (mg/L )

165

25

K (mmol/L)

6

4,19

pH

7,28

7,48

HCO3 (mmol/L)

17

23,4

CRP (mg/L )

234

86

Hb (g/dL)

11,3

10,9

PS-056 Covid 19’un neden olduğu hipofosfatemi ile başvuran proksimal renal tubuler asidoz olgusu: nadir bir vaka
Emine Daldaban, Merve Karakuş, Yasemin Köroğlu, Zeynep Ebru Eser, Serap Demir, Ahmet Kıykım, Kenan Turgutalp
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Nefroloji BD
Giriş: Covid-19 akciğer dışında birçok organı etkilemekte ve bu organ tutulumları ile ilgili semptomlar ortaya çıkmaktadır. Covid-19’un böbrekte en sık
akut böbrek hasarı, glomerülonefrit, akut tübülointersistisyel hasar yaptığı bilinmektedir. Fakat proksimal tubül tutulumu sonrasında ortaya çıkan Fanconi
benzeri sendrom ve bunun sonucunda ortaya çıkan semptomlarla başvuran hasta sayısı nadirdir. Bu yazıda Covid-19 enfeksiyonu sonrası hipofosfatemi ile
başvuran, proksimal renal tübüler asidoz (PRTA) vakasını sunduk. Literatürde, Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen semptomatik PRTA vaka sayısı azdır.
Olgu: 29 yaş kadın hasta halsizlik, yorgunluk ve sabahları yüzde şişlik nedeniyle başvurdu. Bacaklarında güçsüzlük, kramp şeklinde kasılmalar ve ağrı
mevcut. Hastanın yüzündeki şişlik 3-4 haftadır olup gün içerisinde azalıyormuş.
Fizik muayene: Normal.
Biyokimya: üre; 13,8 mg/dl, kreatinin; 0,5 mg/dl, ürik asit; 5,11 mg/dl, potasyum; 3,32 mEq/L, fosfor; 0,69 mg/dl, klor; 112 mEq/L, alt; 21 u/L, albümin;
4,3 mg/dl, vitamin D; 30 ug/L, parathormon; 50,
Kan gazı analizi; ph:7,3 bikarbonat 18 mmol/L tam idrar tetkiki; ph:5, dansite 1011, glukoz saptanmadı, protein +, lökosit; eser, eritrosit; eser.
24 saatlik idrarda analizi; Protein: 480 mg/gün, Fosfor: 1,3 gr (0,4-1,3, Ürik asit: 800 mg (250-750), potasyum: 84 mmol/gün atılımı mevcut. Hastanın
bilinen komorbid hastalığı, ilaç kullanımı, bitkisel ürün kullanım öyküsü yoktu. Hasta dört hafta önce hastanede yatış gerektirmeyen Covid-19 geçirmiş,
o dönemde favipravir ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanmış. Semptomatik hipofosfatemisi olan hastaya kristalloid sıvı, sodyum bikarbonat tablet
3x500 mg, spironolakton 1x25 mg, kolekalsiferol 1x8 damla başlandı. 4 ay polikliniğimizde takip edilen hastanın biyokimyasal analizi; pH;7,399, bikarbonat;
24,1mmol/L, üre;18,93mg/dL, kreatinin;0,50mg/dL, ürik asit;4,71 mg/dL, sodyum; 140,0 mEq/L, potasyum;3,82 mEq/l, klorür;107,5 mEq/L, fosfor;2,82
mg/dL, alt; 14,2 U/L, albümin;43,26 g/L, vitamin D; 18,95 µg/L olması ve tüm şikayetlerinin düzelmesi üzerine tedavisi sonlandırıldı.
Sonuç: Covid-19 enfeksiyonu sonrası polikliniğe kas ağrısı ve kas krampları ile gelen hastalarda ayırıcı tanıda PRTA göz önünde bulundurulmalıdır. PRTA
Covid-19 un nadir görülen akut dönem komplikasyonları arasında yer alabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: covid-19, hipofosfatemi, proksimal renal tubuler asidoz
PS-057 HIZLA SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNE İLERLEYEN ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTTE TEDAVİ İLE TAM REMİSYON
Alperen Halil Hayla1, Belda Dursun2, Mehmet Mert2, Nagihan Yalçın3
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
AMAÇ: Bu çalışmada; hematüri ve hızlı ilerleyen akut böbrek hastalığı(ABH) tablosu ile prezente olan ve zamanında ve uygun immünsüpresif tedavi ile iyileşme sağlanan c-anca ilişkili vaskülit olgusu sunularak; hematüri eşliğinde ABH ile karşılaşıldığında ayırıcı tanıların derinleştirilmesi ve benzer durumlarda
hastalığın tanı ve tedavisinde gecikmenin önüne geçilmesi noktasında literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.
GİRİŞ: ANCA ilişkili vaskülitler öncelikle küçük damarları ilgilendiren bir grup vaskülittir. Cilt bulguları sıklıkla eşlik eder. Bunlar dışında ateş, halsizlik ve kilo
kaybı gibi konstitüsyonel semptomlar da sıkça mevcuttur. Küçük damar etkilenmesi nedeniyle üst ve alt solunum yolları, böbrekler, gastrointestinal sistem
ile birlikte periferik sinir sistemi de etkilenebilir[1]. Bazı durumlarda, hastalık öncelikle artrit ile prezente olabilmekte, bu nedenle tanıda öncelikle romatolojik
hastalıklar akla gelmekte, uygun tanı ve tedavinin hastaya sağlanmasında istemsiz gecikmeler yaşanabilmektedir [2].
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OLGU: 56 yaşında kadın hastaya, yaygın eklem ağrıları şikayetleri üzerine başka bir klinikte romatoid artrit ön tanısıyla metilprednizolon ve metotrexat
tedavisi başlandığı öğrenildi. Artrit kliniği devam eden, hematüri ve hızla ilerleyen ABH tablosu nedeniyle nefroloji bölümüne yönlendirilen hasta, yatırılarak
takibe alındı.Hastanın bir yıl önceki serum kreatinin düzeyi:1,35 mg/dl, 6 ay önceki düzeyi:1,28 mg/dl idi. Takiplerinde GFR:6 ml/dk, serum kreatinin:7,02
mg/dl, BUN:70 mg/dl ye yükselmesi üzerine, hastaya hemodiyaliz(HD) desteği verilmeye başlandı. Hastanın ANA, Anti-GBM, C3c-C4, Anti ds DNA, Hepatit
marker düzeyleri normal aralıkta idi. Tam idrar tetkiki eritrosit mikroskopisinde 287 eritrosit ve idrar sedimentinde dismorfik eritrositler mevcuttu. Hemoglobin:7,5 g/dl, c reaktif proetin(CRP):250 mg/l idi. Hastaya renal biyopsi işlemi yapıldı ve 5 gün 250 mg pulse steroid tedavisi verildi. Sonrasında 64 mg/gün
oral steroid tedavisine doz azaltılarak devam edildi. Biyopsi sonucu kresentrik glomerülonefrit ile uyumlu idi. Hastaya 4 doz 500 mg siklofosfomid tedavisi
verildi. Hasta 11 seans HD ve 2 seans plazmafereze alındı. Verilen tedavi sonrası hasta 1,3 mg/dl serum kreatinin düzeyi ile takip edilmektedir. Hastanın
tedavi öncesi ve sonrasına ait laboratuvar değerleri Tablo-1’ de verilmiştir.
SONUÇ: ANCA ilişkili vaskülitler, olgumuzda da olduğu gibi sinsi bir başlangıcı takiben hızla son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilmektedir. Hastalıktan
şüphelenildiğinde, multisistemik tutulum açısından uyanık olunmalı ve hastalar bu süreçte çok yakından takip edilmelidir. Tanı ve tedavideki gecikmeyi
engelleyebilmek adına, diğer organ tutulumları açısından şüphe oluştuğunda ivedilikle ilgili bölümlere kanalize edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hastalığı, ANCA ilişikili vaskülit, hematüri, siklofosfomid
Tablo-1: Hastanın tedavi öncesi ve sonrasına ait laboratuvar değerleri
TEDAVİ ÖNCESİ

TEDAVİ SONRASI

Tam İdrar Tetkik eritrosit mikroskobisi

287

3

Hemoglobin (g/dl)

7,5

12,4

CRP (mg/l)

250

1,58

Serum kreatinin (mg/dl)

7,02

1,39

GFR (ml/dk)

6

42

BUN (mg/dl)

70

21

PS-058 Anti-nötrofilik sitoplazmik antikor ilişkili vaskülit vakasında şiddetli glomerüler immün birikim varlığı
Kübra Kaynar1, Beyhan Güvercin1, Sedanur Demir2, Sevdegül Mungan3, Elif Tuğba Çifçi2, 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 ilerleyici renal yetersizlik ile glomerül tipinde hematüri ve proteinüri varlığında anti-nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) testi ve renal biyopsi
(kontra-indikasyon yoksa) acilen istenmelidir. ANCA ilişkili vaskülitlerin (AİV) sistemik organ (cilt, sinir, gastrointestinal, kas-iskelet, pulmoner, kardiyak
ve renal) tutulumları olmaktadır. AİV’in tipik renal patolojisi pausi-immün fokal ve segmental nekrotizan kresentik glomerulonefrit (PI-NKGN) olarak bilinmektedir.
Vaka Takdimi: Burada, bir ayda 20 kilo kaybı ve artaljisi olan 57 yaşında hızlı ilerleyen glomerulonefrit ve tekrarlayan sistemik enfeksiyonları bulunan iki
haftada kardiyak fonksiyonlarında ciddi ve hızlı bozulma (ejeksiyon fraksiyonunun %65’ten %40’a düştüğü) gözlenen ve miyeloperoksidaz (MPO) ANCA
titresi yüksek (210 U/mL) saptanan kadın hasta sunulmuştur. Renal biyopside ışık mikroskobik olarak nekrotizan kresentik GN (Şekil 1), immünfloresan
mikroskobik olarak da immünglobulin (Ig) A (+3) ve kompleman 3 (C3) (Şekil 2ve 3) birikimi saptandı. Ösafagus kandidiazis enfeksiyonu tedavi edilir
edilmez metilprednizolon 60 mg/gün ve siklofosfamid (15 mg/kg) intravenöz olarak başlandı. Tedaviye başladıktan bir ay sonra idrar miktarı artan hastanın
hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. Kardiyak fonksiyonları da iyileşen hastanın ejeksiyon fraksiyonu % 40’tan % 55’e çıktı. İki haftada bir uygulanan siklofosfamidin beşinci kürü sonrası serum kreatinin düzeyi 2.1 mg/dL, ve albumin düzeyi de 3.1 g/dL olup MPO-ANCA ölçülemeyen seviyeye düştü.
Tartışma: AİV vakalarında genelde immün birikim ya çok az (<+2) ya da hiç gözlenmemektedir (pausi-immün). Vakamızda şiddetli Ig A ve C3 birikimi olması
AİV ve Ig A nefropatisi (dual glomerulopati), IgA nefropatisi ve ANCA birlikteliği, AİV’te glomerüler IgA ve C3 depolanması ve post-enfeksiyöz glomerulonefrit ile birlikte ANCA gelişimi olasılıklarını düşündürmüştür. Vakamızda mesangial hücre proliferasyonu olmadığı için tüm Ig A nefropatisi formlarını dışladık.
Son yıllarda AİV vakalarında her zaman PI-NKGN görülmediği hatta şiddetli immün birikimli formlarının da olabildiği ve kötü prognoz göstergesi olduğu
rapor edilmiştir. AİV bu immün birikim mekanizması net anlaşılmamıştır. Ancak alternatif kompleman yolağının aktif olduğu görülmüştür. Bu konunun
aydınlatılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anti-nötrofilik sitoplazmik antikor, immünglobulin A, kalp yetmezliği, renal yetmezlik
şekil 1

şekil 2

şekil 3
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PS-059 Dirençli Hiponatremi ile Seyreden COVID-19 Sonrası Dissemine Tüberküloz Olgusu
Beril Kırmızıgül1, Nevzat Murat Uğurlu1, Sümeyye Nur Satin1, Deniz Dönmez1, Arda Erdut2, Tolga Yıldırım2, Şeref Rahmi Yılmaz2, Mustafa Arıcı2,
Bülent Altun2, Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
Giriş: COVID-19 hastalarında sıkça görülen bir elektrolit bozukluğu olan hiponatremi, COVID-19 ilişkili böbrek hasarının bir sonucu olabileceği gibi eşlik
eden komorbiditeler ve fırsatçı enfeksiyonların yol açtığı Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu’na (UADHS) bağlı olarak da gelişebilir. Raporumuzda
derin hiponatremi ve diğer elektrolit bozukluklarının eşlik ettiği COVID-19 pnömonisinin ardından gelişen bir dissemine tüberküloz olgusu sunulmuştur.
Olgu: Özgeçmişinde koroner arter hastalığı, multinodüler guatr ve ürotelyal karsinoma in situ olan senkop nedeniyle acil servise başvuran 70 yaşındaki
erkek hasta akut böbrek hasarı (ABH) ve COVID-19 pnömonisi tanısı koyularak servise yatırıldı. Hasta hipovolemik olarak değerlendirilerek intravenöz izotonik mayi ile oral alımı desteklendi. ABH’ye hiponatremi, hipokalsemi ve hipomagnezemi eşlik ediyordu. Bu durum COVID-19 ilişkili proksimal tübül hasarı
lehine yorumlandı. İzleminde övolemik hale gelen hastanın kreatinin değerleri normale döndü. Hiponatremi dışında diğer elektrolit bozuklukları düzeldi.
Ancak COVID-19 bulguları gerilemesine rağmen hastanın ateşi devam ediyordu. Klinik ve laboratuvar bulguları ışığında hiponatremi etiyolojisinde UADHS
düşünerek olası malignite ve latent enfeksiyonlar açısından hasta kapsamlı şekilde tetkik edildi. Beyin, toraks ve abdomen görüntülemelerinde malignite
düşündürecek lezyon görülmedi. Kan kültüründe üreme olmadı. Quantiferon testi pozitif, ateş ve steril piyürisi olması nedeniyle gönderilen idrar tüberküloz
kültüründe M. tuberculosis üremesi nedeniyle hastaya toraks tomografisi çekildi. Toraks tomografisinde interval dönemde miliyer tüberküloz geliştiği
saptandı. Hastaya izoniazid, rifampisin, pirazinamid ve etambutolünden oluşan dörtlü tedavi başlandı. Hastanın tedaviye ateş, klinik ve laboratuvar cevabı
olduğu görüldü. Hiponatremine yönelik hastanın aldığı sıvı kısıtlandı. Tuzlu diyet ve kısa süreli tolvaptan tedavisi verildi.
Tartışma: Normovolemik hiponatreminin en sık nedeni olan UAHDS, özellikle akciğer ve santral sinir sistemini etkileyen hastalıklarda karşımıza çıkar.
COVID-19’da sitokin fırtınası aracılığıyla böbrek parankiminde hasar, proksimal tübül glomerulopatisi ve elektrolit bozukluklarının meydana geldiği gösterilmiştir. Ayrıca bağışıklık sistemi yanıtında bozulmaya yol açarak UADHS’nin bir nedeni olan fırsatçı enfeksiyonların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
Gelişmekte olan ülkelerde UADHS’nin etiyolojisinde tüberküloz ön plana çıkmaktadır. COVID-19 pandemisi sürecinde tüberküloz vakası sayısı ve mortalite
oranlarında artış olduğu bildirilmiştir. Dirençli hiponatremi ile seyreden hastaların UADHS açısından malignite ve enfeksiyon sorgulamaları yapılmalı, bu
süreçte tüberküloz atlanmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hiponatremi, Tüberküloz, Uygunsuz ADH Sendromu
Akciğer grafisi

Akciğer grafisi
Toraks BT
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PS-060 Kolonoskopi Hazırlığı Sonrası Gelişen Fosfat Nefropatisi Vakası; Önlenebilir Ancak Geri Dönüşümsüz Bir Kronik Böbrek Hastalığı
Nedeni
Zeynep Ural1, Gülşah Dağ2, Özant Helvacı1, Betül Öğüt3, İpek Işık Gönül3, Yasemin Erten1, Ülver Derici1, Galip Güz1
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
GİRİŞ: Oral sodyum fosfat (OSP) kolonoskopi hazırlığında sıkça kullanılan bir ajandır. Kolonoskopi hazırlığında kullanılan OSP ve sodyum fosfat içeren
enemalar akut böbrek hasarına (ABH) yol açabilmektedir. Akut Fosfat nefropatisi (AFN) sağlıklı bireylerde de ortaya çıkabildiği gibi, volüm deplesyonu varlığında, hiperparatiroidizm, hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalığı olanlarda, ACEI/ARB/diüretik/NSAID kullanımı olan ileri yaş ve kadın hastalarda
AFS riski daha yüksektir.
OLGU: 59 yaşında 15 yıldır bilinen tip-2 diyabetes mellitus ve esansiyel hipertansiyonu olan kadın hasta demir eksikliği anemisi etyolojisini araştırmak
üzere kolonoskopi işlemi yapılmış. Kan şekeri 4’lü insülin rejimi ile regüle olan hastanın kullandığı herhangi bir oral antidiyabetik ilacı yoktu. Hipertansiyon
tedavisi için ise metoprolol ve bendipin kullanmakta idi. Kolonoskopi hazırlığı OSP içeren purgatif ile sağlanmış. Kolonoskopiden 2 ay sonra rutin poliklinik
kontrolünde akut böbrek hasarı tanısı konulmuş. Hastanın öyküsünde oral alım bozukluğu, bitkisel ilaç kullanımı, bulantı-kusma şikayeti olmamış. Yapılan
tetkiklerde kreatinin:2,16 mg/dl, BUN:30 mg/dl, potasyum:4,3 mmol/l, kalsiyum:9,1 mg/dl, fosfor:4,6 mg/dl, HbA1c: 6,9 %, tam idrar tetkikinde; Ph:6,5,
dansite 1007, protein bir pozitif, eritrosit 3, lökosit 1, Protein / Kreatinin (Spot İdrar): 1057 mg/g Albumin / kreatin (Spot idrar): 638 mg/g saptanmıştır.
Hastanın fizik muayenesinde bir pozitif pretibial ödemi mevcut olup, dehidratasyon bulguları mevcut değildi IV hidrasyon tedavisi ile kreatinin değerlerinde
gerileme olmayan hastaya yapılan böbrek biyopsisinde; ‘’izlenen 24 glomerülün 6’sında global skleroz saptanırken, diğer glomerüllerin bir kısmında hafif
derecede kapiller duvar kalınlaşması, mezengial matriks artışı ve hücre proliferasyonu gözlendi. Seyrek tübül atrofik görünümde olup distal tübüllerin bir
kısmında luminal kalsiyum fosfat kristalleri mevcuttur. Bu bulgular ışığında olgu akut fosfat nefropatisi olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA: İleri yaşta, volüm deplesyonu, kronik böbrek hasarı, diyabetes mellitus ve hipertansiyon durumlarında, nsaid, diüretik ve acei/arb ilaçları kullanımında akut fosfat nefropati riski ise daha fazladır. Sıklıkla elektrolit bozukluklarına sebep olmakla birlikte çoğunlukla bu bozukluklar kliniğe yansımamaktadır. Akut fosfat nefropatisinden sakınmak için yeterli hidrasyon önerilmelidir. İşlem öncesi NSAID, diüretik, ACEI/ARB kesilmeli, Oral fosfat doz azaltımı
düşünülmelidir. Risk grubundaki hastalarda ( Konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, gastrointestinal obstriksiyon ve inflamatuar bağırsak
hastalıkları) kolonoskopi hazırlığında fosfat içeren laksatif kullanılmaktan kaçınılmalı ve Oral sülfat tuzlar gibi alternatifler denenmelidir.
Anahtar Kelimeler: fosfat nefropatisi, kolonoskopi, kronik böbrek hastalığı, proteinüri
Resim-1

Resim-2

Resim-3
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PS-061 AA Tipte Renal Amiloidozun Nadir Bir Nedeni- Ig G4 İlişkili Hastalık
Ömer Faruk Akçay1, Meltem Büşra Erdemir2, Özant Helvacı1, Ülver Derici1, Yasemin Erten1, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
57 yaş, Kadın
Bilinen ek hastalığı olmayan hasta epigastrik bölgede olan karın ağrısı, bulantı, kusma ve son 2 ayda 6 kilo kaybı şikayetleri ile başvuruyor. Özgeçmişinde
40 paket/yıl sigara öyküsü olan hastanın devamlı kullandığı ilaç bulunmamakta olup alerji ve operasyon öyküsü de yoktu. Soygeçmişinde annede astım ve
nedeni bilinmeyen exitus, babada myokardiyal enfarktüs nedenli exitus öyküsü mevcuttu.Hastanın yapılan fizik muayenesinde karaciğerin sağ inguinalde
palpe edildiği ve dalağın kosta altından ele geldiği saptandı. Hastanın laboratuar incelemesinde anemi, trombositoz, kreatinin yüksekliği, kolestatik enzim
yüksekliği, albümin/globülin oranında ters dönme, INR yüksekliği ve tam idrar tetkikinde proteinüri tespit ediliyor. Ayrıca demir eksikliği anemisi ve hipergamaglobulinemide (IgG: 3530 mg/dl) saptandı. Serum protein elektroforezi ise poliklonal gamopati ile uyumlu olarak izlendi. Mevcut bulguları nedeniyle
Abdomen BT çekilen hastada hepatomegali ve pankreas çevresinde kitlesel lezyon ile lenfodenopatiler görüldü. Endoskopik USG’de pankreas gövde kesimine uyan alanda pankreatik-extrapankreatik ayırımı net yapılamayan 51x37 mm boyutunda avasküler, düzgün sınırlı oval görünümde hipoekoik lezyon
izlendi. Dinamik pankreas MR’da sol üst kadranda pankreas inferioru komşuluğunda mezenterik plan içerisinde yaklaşık 5.5x5 cm boyutlarında, çevresinde
satellit multipl nodüler lezyonlar (diffüzyon kısıtlamasının eşlik ettiği kitle lezyonu-mezenterik metastatik LAP?, primer mezenterik tm?), hepatomegali (25
cm)ile karaciğer parankiminde diffüz ödem ve splenomegali (16.5cm) görüldü şeklinde raporlandı (Resim-1). Sonrasında çekilen PET-BT sonucu “Sol parotis bezinde büyüğü yaklaşık 2 cm çapa ulaşan iki adet nodüler lezyonda tutulum SUVmaks: 9,9- (primer parotis bezi patolojisi?) pankreastan sınır ayrımı
net olarak yapılamayan yaklaşık 5x4,5 cm boyutlarındaki yumuşak doku kitlesinde tutulum (SUVmaks: 6,8) görüldü.” şeklinde raporlandı (Resim-2). Bu
nedenle hastaya pankreas komşuluğundaki kitleden US eşliğinde tru-cut biyopsi tekrar alınan biyopsi IgG4 plazma infiltrasyonu içeren pankreas dokusu
olarak raporlandı (Resim-3). Hastaya IgG4 ilişkili hastalık tanısı koyularak tedavisine yönelik 1 mg/kg’dan 60 mg Metilprednisolon başlandı. 2 ay süresince
oral steroid tedavisine devam edilen hastanın toplanan 24 saatlik idrarda 12 gr/gün proteinürisi saptanması ve kreatinin değerlerinde progresyon olması
üzerine hastaya renal biyopsi yapıldı. Hastanın yapılan böbrek biyopsisi AA amiloidoz olarak raporlandı. Bu hasta grubunda böbrek tutulumunun en karakteristik özelliği artmış IgG4-pozitif plazma hücreleri ve fibrozis ile görülen tübülointerstisyel nefrittir. Bu hasta grubunda vakamızda olduğu gibi nadir görülen
böbrek tutulumlarının da olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ig G4 ilişkili hastalık, amiloidozis, proteinüri
Resim-1

Resim-2
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PS-062 COVID-19 Sonrası Gelişen Avasküler Femur Başı Nekrozu
Arda Erdut, Tolga Yıldırım, Şeref Rahmi Yılmaz, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Yunus Erdem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
Giriş: COVID-19, SARS-CoV-2 virüsünün etken olduğu pek çok organ ve sistemin tutulumuyla seyredebilen bir hastalıktır. Solunum yetmezliği tablosunun
eşlik ettiği orta ve ağır seyirli pnömoni durumunda glukokortikoid tedavisi verilmektedir. Glukokortikoidlerin avasküler nekroz için bir risk faktörü olduğu
bilinmektedir. Bu vaka raporunda komplike olmamış bir COVID-19 hastasında iyileştikten sonra gelişen avasküler femur başı nekrozu olgusu sunulmuştur.
Olgu: 40 yaşında erkek hasta Kasım 2021’de COVID-19 olup hastalığı hafif semptomlarla geçirdikten sonra başlayan ve 3 aydır devam eden sağ kalça ağrısı
şikayetiyle başvurdu. Hastanın tıbbi öyküsünde 32 yıl önce ailesel akdeniz ateşi hastalığı tanısı alıp 12 yıl boyunca hemodiyalize girdikten sonra kadavradan böbrek nakli, 11 yıl önce tiroid nodülü ve paratiroid hiperplazisi nedeniyle total tiroidektomi ve 3.5 paratiroidektomi olduğu bilinmektedir. Halihazırda
Metilprednizolon 1x4 mg/gün, Everolimus 2x0.5 mg/gün, Azatioprin 1x75 mg/gün, Kolşisin 2x0.5 mg/gün, Kalsitriol 2x0.5 mcg/gün, Levotiroksin 1x200
mcg/gün, Metoprolol 1x25 mg/gün, Esomeprazol 1x40 mg/gün tedavilerini almaktaydı. Fizik muayenesinde hareketle ortaya çıkan sağ kalçada ağrı dışında
özellik yoktu. Hemogram, biyokimyasal paramatreler ve akut faz reaktanlarında anormallik saptanmadı. Medikal tedavisinde değişiklik yapılmadı. Hasta
fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine yönlendirildi. Yapılan sağ kalça manyetik rezonans görüntülemede femur başı epifizinde anterosüperiyor ve süperiyorda yaklaşık 46 mm çaplı ve hafif kemik iliği ödemiyle çevrelenen avasküler nekroz lezyonuna anteriyorda kortikal düzensizliğin eşlik ettiği görüldü.
COVID-19 sonrası avasküler femur başı nekrozu tanısı koyulan hasta ortopedi polikliniğine yönlendirildi.
Tartışma: Avasküler femur başı nekrozunun travma dışı nedenleri arasında ilaçlar (glukokortikoidler, bisfosfonat ve diğer antirezorptif ajanlar, alkol, sigara),
böbrek ve hematopoietik kök hücre nakli, sistemik lupus eritematosus, genetik hastalıklar (orak hücre hemoglobinopatileri, Gaucher Hastalığı, kalıtsal osteonekroz, kalıtsal trombofili ve hipofibrinolizis), dekompresyon hastalığı, radyoterapi, HIV enfeksiyonu sayılabilir. SARS epidemisi ve COVID-19 pandemisi
sırasında yoğun glukokortikoid kullanımına bağlı avasküler nekroz vakalarında artış bildirilmiştir. Ancak bu vakada hastalık hafif seyrettiği için glukokortikoid ve diğer immünsüpresif ilaçların dozunda değişiklik yapılmamıştır. Buna rağmen gelişen avasküler femur başı nekrozunun COVID-19’un nadir bir
komplikasyonu olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Avasküler nekroz, COVID-19, glukokortikoid
PS-063 Kronik Böbrek Hastasında Tüberküloz İlişkili Hiperkalsemi
Sinem Koçak1, Nihal Aydemir2, Barış Eser2, İbrahim Doğan2, Özgür Koçak3, Ümit Görkem3
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Nefroloji Kliniği
3
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Doğum ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Hiperkalsemi plazma kalsiyum konsantrasyonunun 10,5 mg/dl nin üzerinde olmasıdır. Hiperkalseminin en yaygın nedenleri maligniteler ve hiperparatiroidizmdir. Sarkoidoz, tüberküloz gibi granülomatöz hastalıklar, tirotoksikoz, d vitamini intoksikasyonu, kemiğin paget hastalığı, a vitamini intoksikasyonu,
adrenal yetmezlik nadir nedenlerdendir. Biz de hiperkasemi ile başvuran bir tüberküloz vakasını sunmayı amaçladık.
77 yaşında kadın hasta halsizlik ve sık idrara çıkma şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesi normaldi. Hastanın 5 yıldır bilinen
KBH ve hipertansiyonu mevcuttu. Lercadipin 20 mg dışında ilaç kullanımı yoktu. Hastanın tetkiklerinde üre:113 mg/dl kreatinin:2,4 mg/dl düzeltilmiş kalsiyum 13,4 mg/dl saptandı. Hemogramda hb:9,2 mg/dl, plt 103.000 idi. Hiperkasemi etyolojisine yönelik olarak Parathormon, tiroid fonksiyon testleri ve
25-hidroksi D vitamini normal sınırlarda saptandı. Periferik yaymada atipik hücre görülmedi total protein:7.1 gr/dl albumin:3,1 gr/dl saptanan ve anemisi
olan hastanın serum immünelektroforezinde monoklonal gammopati saptanmadı. Abdomen USG’de splenomegali, üst abdomen BT’de paraaortik alanda
1 cm ‘den küçük lenf nodları, toraks BT’de mediastende 1 cm’den küçük çok sayıda kalsifik lenf nodları saptandı, yer kaplayan kitle izlenmedi. Mammografi, endoskopi ve kolonoskopi’de malignite düşündüren lezyon görülmedi. Anemi ve total protein albumin terleşmesini açıklayabilmek amacıyla kemik
iliği biyopsisi yapıldı. Hiperkalsemi etyolojisinde tüberküloz araştırılmak üzere kemik iliği aspirasyon materyalinden mikobakteri tbc PCR ve ARB çalışıldı.
Mikobakteri PCR ve ARB pozitif saptandı. Bu sonuçla hastada hiperkalsemi nedeni olarak mikobakteri tbc enfeksiyonu düşünüldü. Antitüberküloz tedavi
sonrası plazma kalsiyumunun 10.5 gr/dl ‘nin altına düştüğü görüldü.
Tüberküloz tedavi edilebilir olmasına rağmen hala önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli klinik bulgularla karşımıza çıkabildiği için
göz ardı edilebilmekte ya da tanı alması gecikebilmektedir. Hiperkalseminin %90’dan fazla nedeni maligniteler ve hiperparatiroidizm olmasına rağmen nadir
olarak sarkoidoz ve tüberküloz gibi granülomatöz hastalıklar da hiperkalsemiye yol açar. Hiperkalsemik vakalarda malignite ve hiperparatiroidizim dışlandıktan sonra granülomatöz hastalıklar ve özellikle ileri yaş grubunda tüberküloz akla gelmelidir
Anahtar Kelimeler: hiperkalsemi, tüberküloz, kronik nönrek yetmezliği
tbc bt

tüberkiloz bt görüntüsü
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PS-064 Hemodiyaliz Hastasında Paratiroid adenomu İlişkili Beta HCG Yüksekliği
Sinem Koçak1, Nihal Aydemir2, İbrahim Doğan2, Barış Eser2, Özgür Koçak3, Ümit Görkem3
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Nefroloji Kliniği
3
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Doğum ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Sekonder hiperparatirodi kronik böbrek hastalığında (KBH) görülen, ciddi bir komplikasyondur. Hastalar asemptomatik olabileceği gibi kemik ağrıları,
proksimal kas güçsüzlüğü, yumuşak doku kalsifikasyonu veya kemik lezyonları ile prezente olabilir. Bir gebelik belirteci olan beta HCG hemen hemen tüm
dokulardan sentezlenir. Büyük oranda böbrekten atıldığı için hemodiyaliz hastalarında gebelik olmadan da ılımlı düzeyde yüksek saptanabilir. Biz de paratiroidektomi sonrası Beta HCG yüksekliği normale dönen bir vakayı sunmayı amaçladık
Olgu: 8 yıldır hemodiyalize girmekte olan 32 yaşında mental kapasitesi kısıtlı kadın hasta öksürük şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesi normaldi ve KBH
dışında sistemik bir hastalığı yoktu. Hastanın labaratuvarında PTH 1780 pl/ml idi. Belirgin PTH yüksekli olan hastaya paratroid sintigrafisi çekildi. Sintigrafide paratroid adenomu saptandı hasta genel cerrahiye konsülte edildi. Akciğer grafisinde tüm kostalarda litik lezyonlar olması nedeniyle hastaya Toraks BT
çekildi. BT’de kemik yapıda metastaz lehine yorumlanan lizise yol açan yumuşak doku lezyonları saptanması nedeniyle malignite taraması yapıldı. Bilateral
mamografi normal saptandı. Abdomen BT de pelviste 7.5x6 cm çapında kemiğe invaze kitle (Brown tümör?) saptandı. CA 125, CA 15-3, CEA VE AFP normal aralıkta, beta HCG yüksek (179 mıu/ml) olarak saptandı. Günaşırı Beta HCG ölçümü yapıldı. 190-320 mıu/ml arası plato çizdi. Hasta kadın hastalıkları
ve doğum bölümüne konsülte edildi, suprapubik USG ile gebelik kesesi izlenmedi. Coitus öyküsü olmayan hastaya laparoskopi yapıldı, kitlesel lezyon ve
gebelik izlenmedi. Eş zamanlı saptanan paratroid adenomu nedeni ile hastaya genel cerrahi tarafından paratroidektomi yapıldı. Operasyon sonrası hastanın
beta HCG değerlerinin referans aralığına gerilediği saptandı.
Tartışma: Beta HCG gebelik ilişkili bir hormon olmakla birlikte diyaliz hastalarında da beta HCG ılımlı düzeylerde yüksek saptanabilir. Fakat bizim vakamızda
beklenen düzeyin üzerinde idi. Gebelik dışı beta HCG yüksekliğine sebep olan diğer durumlar mol hidatiform, koryokarsinom, ovarian ve testiküler teratomlar gibi gonadal tümörler olmakla birlikte literatürde az sayıda vakada paratroid adenomu veya kanserlerinde de beta HCG’nin yükselebileceği bildirilmiştir.
Bizim vakamızda da beta hcg yüskekliği hemodiyaliz ilişkili olmayıp adenom cerrahisi sonrası normale dönmüştür.
Anahtar Kelimeler: Beta HCG, Paratiroid, Kronik Böbrek Yetmezliği
bt de kemiklerdeki litik lezyonlar

kemik litik lezyonları

PS-065 Akut böbrek hasarı ile başvuran waldenström makroglobulinemisi olgusu
Demet kötekoğlu, Meryem İrem Aydın, Merve Adıyaman, Hale Bülbül, Gülen Gül, Harun Akar
Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi
Waldenström makroglobulinemisi (WM) kemik iliği, dalak ve lenf nodlarının infiltrasyonu ve IgM monoklonal gamopatisi ile prezente olabilen lenfoplazmositer bir hematolojik malignitedir. Nadiren ekstranodal tutulum göstermekte olup, tanı lenf nodu ya da kemik iliği biyopsisi ile konulmaktadır. WM’li
olgularda %20 hepatomegali, %15 splenomegali, %15 lenfadenopati görülmektedir. Nadir olarak periferal nöropatiler, immun kompleks birikimine ikincil
vaskülit ya da renal hasar görülebilmektedir (1). Semptomlar genellikle IgM düzeyi 3 gr/L üzerinde olduğunda baş dönmesi, görme bulanıklığı, burun kanaması veya konjestif kalp yetmezliği alevlenme bulguları ile karşımıza çıkar. IgM düzeyinin yüksekliği ve hipervizkosite semptomları tedavi gerektirir(1) Bu
vaka sunumunda baş dönmesi ve bulantı ile başvuran ön planda akut böbrek hasari (ABH) düşünülerek yatirilan 72 yaş kadın hastanın WM tanısı ve tedavi
sonrası renal hasarın gerilemesini ele almaktayız.
Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, waldenström makroglobulinemisi, hipervizkosite
PS-066 Hiponatremi Nedeniyle Hospitalize Edilen Hastalarımızın Etyolojik Dağılımı
Fatih Eskin, Murat Doğan
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çorum
Giriş-Amaç: Hiponatremi, serum sodyum konsantrasyonunun 135 meq/L’nin altında olmasıdır. En sık karşılaşılan elektrolit bozukluğudur. Hastanede yatan
hastaların yaklaşık %10-15’inde hiponatremi saptanmaktadır. Serum sodyum konsantrasyonu, serum ozmolalitesini belirleyen temel faktördür. Serum ozmolalitesindeki azalma, hiponatremiye bağlı semptom ve klinik bulguların temel sebebidir. Hipoozmolar hiponatremilere gerçek hiponatremiler de denir ve
tedavi gerektiren hiponatremilerdir. Semptomlar, hiponatreminin derinliğine ve gelişim hızına bağlıdır. Semptomlar, genellikle hızlı gelişen hiponatremilerde görülür ve ön planda santral sinir sistemi ile ilgilidir. Semptomlar, bulantı, kusma, kas krampları, ajitasyon, letarji ve apati olarak görülür. Hiponatremiye
bağlı bulgular ise derin tendon reflekslerinde azalma, patolojik refleksler, Cheyne-Stokes solunumu, şuur bozuklukları ve konvülsiyonlardır. Çalışmamızda
hiponatremi nedeniyle hospitalize edilen hastalarımızın etyolojik faktörlerini ve demografik özelliklerini incelemeyi amaçladık.
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Gereç-Yöntem: Eylül 2021 ile Şubat 2022 tarihleri arasında iç hastalıkları kliniğimize hiponatremi nedeniyle yatışı yapılan 82 hastamızın etyolojik faktörleri
incelendi ve demografik verileri not edildi.
Bulgular: Hiponatremi nedeniyle hospitalize ettiğimiz hastaların etyolojik dağılımı ve demografik özellikleri tabloda verilmiştir. Vakaların en büyük kısmını
diüretik kullanan hastalar oluşturuyordu (%51). Diüretik kullanan hastalar, çoğunlukla kalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve hipertansiyon nedeniyle furosemid ve tiyazid grubu diüretik kullanan hastalardı. 51 hastada (%62) diüretik ve diüretik dışı ilaç kullanımına bağlı hiponatremi gelişimi dikkat çekici bir
özellikti. Hastaların yaş ortalamaları incelendiğinde, yaş ortalaması en küçük grup hiperglisemik hastalardı ve bunun nedeni olarak diabetik ketoasidoz
nedeniyle yatırılan genç tip1 DM hastaları olarak tespit ettik. Yaş ortalaması en yüksek grup ise çoğunlukla malignite ilişkili uygunsuz ADH sendromu olan
hastalardı. Hastalarımızın çoğunu kadınlar oluşturuyordu. Ciddi hiponatremik hastaların etyolojik faktörleri olarak; diüretik kullanımı, kalp yetmezliği ve
karaciğer sirozu öne çıkmaktadır. Diüretik dışı ilaç kullanımına bağlı ciddi hiponatremi vakası hiç görülmezken, gastroenterit, uygunsuz ADH sendromu ve
hipotiroidili hastalarımızın sadece 1’er tanesi ciddi hiponatremik idi. Diüretik dışı ilaç kullanan hastaların 8 tanesi SSRI grubu antidepresan ve 1 tanesi de
kemoterapik ajan kullanmaktaydı. Hiponatremi nedeniyle yatırılan hastalarımızın çoğu tuz kısıtlı diyet yapmakta olan hastalardı.
Sonuç: Diüretik kullanan hastaların hiponatremi açısından yakın takip edilmesi gerekmektedir. Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve hipertansiyon gibi uzun
süreli diüretik tedavisi verilen ve aynı zamanda tuz kısıtlı diyet önerilen hastalar ciddi hiponatremi riski yüksek hastalardır. Hiponatremi, hospitalizasyon
gerektiren çok değişik etyolojilerle oluşabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diüretik, hiponatremi, hospitalizasyon
Hiponatremili hastalarımızın etyolojik ve demografik verileri
n

Yaş
Ort.

Kadın

Erkek

Hafif Hiponatremi
(125-135meq/L)

Ciddi Hiponatremi (<125
meq/L)

Tuz Kısıtlı
Diyet (+)

Tuz Kısıtlı
Diyet (-)

Yatış Süresi
(gün)
4

Diüretik kullanımı

42

58

30

12

28

14

32

10

Kalp Yetmezliği

24

69

15

9

15

9

20

4

7

Akut Böbrek Yetmezliği

18

62

9

9

14

4

4

18

6

Karaciğer Sirozu

12

54

5

7

6

6

10

2

7

Hiperglisemi

12

47

9

3

9

3

2

10

4

Gastroenterit

11

52

5

6

10

1

0

11

3

Diüretik dışı ilaç kullanımı

9

50

6

3

9

0

5

4

3

Uygunsuz ADH Sendr.

6

71

2

4

5

1

3

3

8

Hipotiroidizm

4

56

4

0

3

1

1

3

5

Diğer

5

66

4

1

2

3

1

4

3

PS-067 İnflamatuar semptomlarla başvuran malignite ön tanılı pannikülit olgusu
İlker Yalçın1, Ali Şahin1, Ferhan Candan2
1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Sivas
2
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Sivas
Olgu, 39 yaşında kadın. Bilinen romatolojik tanısı olmayan hasta, daha önce platelet düşüklüğü nedeniyle hematoloji bölümüne başvurmuş. Hematolojik
açıdan tetkik edilen hastanın eşlik eden sağ el bileği ve sağ kalça ekleminde ağrısı olması nedeniyle ve akut faz reaktanlarının (AFR) yüksek seyretmesi üzerine romatoloji kliniğimize konsülte edildi. Hematolojik ve onkolojik açıdan malignite ön tanıları ekarte edilen olgu kliniğimize devir alındı. Romatolojik açıdan
otoantikorları negatif olan görüntülemede herhangi bir patoloji gözlenmeyen hastaya sebat eden yüksek AFR nedeniyle vaskülit ön tanısıyla PET-CT çekildi.
Sonuç; ‘Kemik iliğinin 18F-FDG tutulumu diffüz artmış olarak izlenmekte olup, diğer deri bulguları ve aksiller lenf nodları ile birlikte değerlendirildiğinde olası
primer kemik iliğine ait patolojilerin (waldenstrom makroglobulinemi vs?) ekarte edilmesi açısından histopatolojik incelemesi önerilir.
- Cilt altı dokularda tanımlanan, artmış 18F-FDG tutulumu gösteren lezyonlardan erişim kolaylığı açısından sol 10. kosta seviyesi posteriorda cilt altı dokudaki lezyondan biyopsi yapılması önerilir.’ şeklinde raporlandı. Hastanın kemik iliği biopsisi tekrarlandı ve malign bir bulguya rastlanmadı. Sol scapula
altından plastik cerrah tarafınca alınan derin yumuşak doku biopsi sonucu pannikülit olarak raporlandı. Bu tanıya istinaden hastaya yatışı esnasında metilprednizolon 100 mg 3 gün IV. verildi. Ayrıca azatiopurin 3X1 ve hidroksikolorokin 2x1 başlandı. Hasta tedaviden fayda gördü. Eklem şikayetleri ve AFR’si
geriledi. Hematolojik tablosu düzeldi. Şifa ile taburcu edildi. Taburculukta hastaya metilprednizolon 16 mg 1x1 eklendi ayrıca azatiopyrin, hidroksiklorokin
tedavisine devam edildi. Takiplerinde değerleri stabil seyretti.
Anahtar Kelimeler: inflamasyon, malignite, pannikülit, vaskülit
PS-068 Renal anjiografi sonrası gelişen renal arter vazospazmı ve renal arter anevrizması: Olgu sunumu
Hüseyin Aykaç1, Ecem Bilgehan Erden2, Nergiz Bayrakçı3, Veli Yakup Karabacak3, Ahmet Kaya4, Gülsüm Özkan3
1
Namık Kemal Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2
Namık Kemal Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
3
Namık Kemal Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
4
Namık Kemal Üniversitesi, Radyoloji, Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
AMAÇ: Renal arter stenozu(RAS) çoğunlukla ateroskleroz ve fibromuskuler displazinin neden olduğu renal arterlerin daralmasıdır.Tromboz, emboli, anevrizma, dışarıdan bası, vaskulit gibi nedenlerde daha seyrek olarak etken olabilir. Renal arter steozu vakalarının çoğu asemptomatiktir ancak nadiren embolik
komplikasyonlar ile prezente olabilir. Semptomatik RAS olgularında renal artere girişimsel işlem yapılabilir. Ancak girişimsel işlemler de bazı komplikasyonuları beraberinde getirir. Biz burada renal anjiografi yapılıp stent takılan hastada stent takılan tarafta vazospazm ve anevrizma, karşı renal arterde ise işlem
komplikasyonu olarak gelişen renal arter anevrizması olgusunu sunmayı amaçladık.
OLGU: 45 yaş erkek hasta bir ay önce karın ağrısı ile başvurduğu dış merkezde çekilen kontrastlı batın tomografisinde, sol renal arter total tıkalı, sol böbrek
kanlanmasında ileri derece azalma saptanması üzerine stent takılmış. İşlem sonrası şikayetleri gerileyen hasta taburcu edilmiş. Tarafımıza karın ağrısı ile
başvuran hasta RAS etyolojisi araştırmak için yatırıldı. Özgeçmişte herhangi bir özelliği olmayan hastanın fizik muayenesi normaldi. Hastanın dış merkezde
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yapılan renal stent işlemi sonrası sol böbrek üst polde kanlanma halen izlenemekte idi (şekil). Hastanın kardiyak romatolojik ve hematolojik değerlendirmesinde patoloji saptanmadı. Yapılan testler tablo 1 de verilmiştir. Göz dibi muayenesi normal saptandı. Karın ağrısı devam etmesi üzerine hastaya kontrol BT
anjiografi ardından DSA çekildi. DSA da;.sol renal arterdeki stentin bulunduğu segmentte fusiform anevrizmatik genişleme gelişmiştir (olasılıkla dissekan
anevrizma). Orta segmenter artere yerleştirilen stent total oklüdedir. Üst-orta pol segmenter arterlerinin seyrinde daralıp genişleyen patern ve tortüyozite
dikkati çekmiştir. Önceki BT anjiosu ve anjiografisinde olmayan bu görünüm, stentleme işlemi esnasında klavuz tel manipülasyonlarına bağlı dissekan
anevrizma gibi bir vaskülopati ya da vasküliti temsil edebilir. Sağ renal arterin orta-proksimal segmentinde yaklaşık 15 mm çapında sakküler anevrizma
izlenmiştir.
SONUÇ: Aterosklerotik RAS’da ilk tercih medikal tedavi olup girişimsel işlem sıklıkla önerilmemektedir. Refrakter hipertansiyon, böbrek fonksiyonlarında
progresif bozulma veya refrakter kalp yetersizliği durumunda sınıf IIb endikasyonla anjioplasti düşünülebilir. Anjioplasti ve stent işlemi, emboli, kanama,
dissekan anevrizma, vazosapazm gibi bazı komplikasyonları beraberinde getirir. Sonuç olarak bir renal arter stenozu hastası ile karşılaşıldığında önce
etyoloji araştırmak bunun sonucunda bir tedavi planı oluşturmak tedavinin başarısı ve hastalığın progresyonu açısından çok önemlidir. Girişimsel işlem
yapılırken de uygun stent ölçüleri kullanılması, nefroloji branşı ile koordineli hareket edilmesi önem arz etmektedir
Anahtar Kelimeler: renal arter stenozu, renal anjioplasti, sekonder hipertansiyon
bt anjiografi

invaziv renal anjiografi

invaziv renal anjiografi

invaziv renal anjiografi

invaziv renal anjiografi
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Tablo 1- Hastaya ait laboratuar bulguları
Sonuç

Parametre

Sonuç

Parametre

Sonuç

0,99

Anti-HIV

Negatif

Hemoglobin (g/dl)

12,21

Üre
(mg/dl)

26

HbsAg

Negatif

Lökosit birim

8860

Sodyum
(mmol/L)

138

HCV

Negatif

Plateletbirim

228000

Potasyum
(mmol/L)

4,32

ANA

1+/1+ benekli / sitoplazma
benekli

ANCA

2+ formalin duyarlı,
P-ANCA

Fosfor
(mg/dl)

3,86

MPO-ANCA (u/ml)

0,99(negatif)

KRİYOGLOBULİN

negatif

ALT(IU/l)

22,5

PR3-ANCA (u/ml)

1,06(negatif)

Beta-2 mikroglobulin(mg/l

3,22(0,8-2,2)

AST (IU/l)

20,9

C3 (g/l)

1,60 (normal)

Anti fosfolipitIgM

3,09(negatif)

CRP (mg/l)

3,76

C4 (g/l)

0,33 (normal)

Anti fosfolipitIgG

7,05(negatif)

Sedimentasyon (mm/saat)

17

SİFİLİZ (TOTAL ANTİKOR)

0,07(negatif)

ANTİ BETA-2 GLİKOPROTEİN 1 IGG

0,79(negatif)

Albumin (g/dl)

4,4

Anti beta-2 glikoprotein
1 IgA

1,36(negatif)

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM

0,13(negatif)

Protein (g/dl)

7,41

Homosistein (umol/l)

12,3(normal)

Metilmalonik asit
(nmol/l)

0,14(normal)

POSTER BİLDİRİLER

Parametre
Serum kreatinin (mg/dL)

PS-069 Covid Pozitif Hastada Multiorgan Disfonksiyon Sendromu
Özlem Esra Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya
GİRİŞ: Çoklu organ işlev bozukluğu sendromu (MODS), müdahale olmaksızın homeostazın sürdürülemeyeceği ilerleyici organ işlev bozukluğunu ifade
eder.En sık sepsis gibi enfeksiyöz durumlara sekonder gelişir ancak travma, yanık, gibi non-enfeksiyöz durumlara sekonder de görülebilir. Evrensel tanı
kriterleri mevcut olmamakla birlikte organlara özgü parametrelerin ilerleyici anormallikleri MODS teşhisinde yaygın olarak kullanılır.
VAKA: 56 yaş kadın hasta, bilinen hipotiroidisi mevcut,3 doz covid aşılı, levotiroksin kullanıyor. Halsizlik nedeni ile hastaneye başvuruyor. COVİD PCR
sonucu pozitif gelen, trombositopenisi, ABH’ı, karaciğer ve kolestaz enzim düzeylerinde yüksekliği olan hasta multiorgan disfonksiyon sendromu nedeniyle
tarafımıza sevk ediliyor. Hastanın gelişinde vitalleri stabil, akciğerde bilateral bazallerde raller mevcut. Diğer sistem muayeneleri doğal. PA Akciğer grafisinde infiltrasyon yok. Kan gazında respiratuar alkaloz mevcut. Tam kan sayımında Hb:8.8, HCT:% 20, WBC:7390, PLT:28000, Kreatinin:4.4, GFR:10, BUN:60,
CRP:53, ALT:134, AST:113, GGT: 87, ALP: 62, LDH: 1451, Tot.Bil: 1.1, Dir.Bil: 1.01, INR:1.02, APTT:36, D-dimer:4.54, Fibrinojen:221, AT-3:72. Tam idrar
tahlilinde enfektif bulgu yok. Hepatik ve Renal Doppler USG’de mevcut klinik tabloyu açıklayacak bir patoloji yok. Hasta enfeksiyon hastalıkları tarafından
değerlendirilerek meropenem başlandı. Meropenem uygun süre sonunda kesildi. Hasta günlük olarak BFT ve idrar çıkışına göre HD ve UF açısından
değerlendirildi. Hastanın karaciğer ve kolestaz enzim düzeyleri takiplerinde gün gün azalarak normale geriledi. Periferik yaymada gerçek trombositopeni
dışında bulgu gözlenmedi. Düzeltilmiş retikulositi %.0.5, ISTH DIC SKORU:5 olan takiplerinde trombositopenisi düzelen hastada; aneminin kronik hastalık
anemisine, trombositopenin MODS tablosuna bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya COVİD için ek tedavi verilmedi. Klinik ve laboratuar tablosu düzelen hasta
taburcu edildi.
TARTIŞMA: MODS, organ fonksiyonlarının, homeostazın müdahale edilmeden sürdürülemeyecek derecede bozulması ile karakterize bir sendromdur. Yüksek mortaliteye (%27-100) neden olur. Tanısında evrensel kabul edilmiş kriterler olmamakla birlikte organlara özgü parametrelerin ilerleyici anormallikleri
MODS teşhisinde yaygın olarak kullanılır. Solunumda / FiO2, kemik iliğinde trombosit sayısı, karaciğerde serum bilirubin düzeyi, böbreklerde kreatinin
düzeyi ve/veya idrar çıkışı, santral sinir sisteminde Glasgow Koma Skoru, kardiyovasküler sistemde kan basıncı ve/veya vazopressor gereksinimi kullanılır.
Genel olarak yetmezliğe giren organ sayısı arttıkça mortalite artar. Temel tedavi altta yatan nedenin tedavisi ve bozulan organ-sistemleri desteklemeye
yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: COVİD, MODS, TROMBOSİTOPENİ, ABH, KARACİĞER YETMEZLİĞİ

97

