5 KASIM 2020 PERŞEMBE
17:50-18:15

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

AÇILIŞ TÖRENİ
Prof Dr. Şali Çağlar Anma Konuşması
Konuşmacılar: Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanlar
18:15-19:00

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B
SÖZLÜ BİLDİRİLER 1

KONFERANS
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başçı, Dr. Davor Milicic
18:15-18:30 Yeni Hipertansiyon Kılavuzları Günlük Pratiğimizi Nasıl
Etkiledi?
Konuşmacı: Dr. Mustafa Arıcı
18:30-18:45 Yüksek Kan Basıncı: KBH Progresyonunda Major
Belirteçlerden Biri
Konuşmacı: Dr. Merita Rroji
18:45-19.00 Tartışma

Oturum Başkanları: Dr. Gülçin Kantarcı, Dr. Bojan Jelakovic
SS-01 Maskeli Hipertansiyonu Olan Hastalarda Kan Basıncı Ve Proteinüri
Düzeyi İle Üriner Anjiotensinojen Düzeyi Arasındaki İlişki
Orhan Özdemir
SS-02 Primer hipertansiyonda kan basıncı kontrolü sağlıklı tiyol/disülfit
dinamiği ile ilişkilidir
Özant Helvacı
SS-03 Akut Koroner Sendrom Sebebiyle Takip Edilen Hastaların Böbrek
Fonksiyonları İle Troponin Düşme Hızı Arasındaki İlişki
Fatma Dindar Çelik
SS-04 Obez hastalarda böbrek biyopsi endikasyonları ve biyopsi
sonuçlarının değerlendirilmesi
Zeynep Ural
SS-05 Vazohibin-1: Hemodiyaliz hastalarında endotel disfonksiyonunun
yeni bir belirteci olabilir mi?
Serdal Gök
AMGEN

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA RİSK YÖNETİMİ ve ANEMİ

19:00-19:40

Oturum Başkanı: Dr.Yunus Erdem
Konuşmacılar: Dr.Yunus Erdem, Dr.Ülver Derici

19:40-19:45
19:45-20:30

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-I

PERİTON DİYALİZ POLİKLİNİĞİ

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Bülent Tokgöz
19:45-20:00 Tüm Hipertansiflere Antilipemik Verelim mi?
Konuşmacı: Dr. Erhan Tatar

Oturum Başkanları: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
19:45-20:00 Periton Diyaliz Pratiğinde Yenilikler
Konuşmacı: Dr. Soner Duman

20:00-20:15 Stresli Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Özkan Ulutaş

20:00-20:15 PD Hastasında Kan Basıncı ve Volüm Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Ezgi Coşkun Yenigün

20:15-20:30 Tartışma

20:15-20:30 Tartışma
SANOVEL

20:30-21:10

PREVELANSI YÜKSEK HASTALIKLARDA KONTROL NASIL SAĞLANIR ?
Konuşmacılar: Dr. Tevfik Ecder,Dr Mustafa Kemal Balcı

21:10-21:15
21:15-22:15

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

SEMPOZYUM

MİNİ KONFERANS

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-II: VAKALARLA ACİL
DURUMLAR

KBH ve DİYALİZ HASTASINDA ÖNEMLİ DURUM-1

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Altun, Dr. Nurhan Seyahi
21:15-21:30 Hipertansif İnmeli Hastada Kan Basıncı Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Serpil Müge Değer
21:30-21:45 Aort Disseksiyonu ve Kan Basıncı Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Gökhan Nergizoğlu

Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. Oktay Oymak
21:15-21:30 Prediyaliz ve Diyalizde Metabolik Asidoz: Tedavi Etmek ya
da Etmemek
Konuşmacı: Dr. Zeki Aydın
21:30-21:40 Tartışma

21:45-22:00 Preeklampsi/Eklampside Kan Basıncı Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Fatma Ayerden Ebinç
22:00-22:15 Tartışma
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6 KASIM 2020 CUMA
18:00-18:30

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

MİNİ KONFERANS

MİNİ KONFERANS

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-III: TANI-TARAMA

KBH ve DİYALİZ HASTASINDA ÖNEMLİ DURUM-2

Oturum Başkanları: Dr. Kenan Ateş, Dr. Galip Güz
18:00-18:20 Toplumda Kan Basıncı Tarama Yöntemleri ve Kan Basıncı
Ölçüm Teknikleri: Kesin Tanıyı Nasıl Koyalım?
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan

Oturum Başkanları: Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Mehman Mamedov
18:00-18:20 Hastamın Hemoglobini Düşük, Ferritini Yüksek, MCV
Normal, Ne Yapmalıyım?
Konuşmacı: Dr. Elif Arı Bakır

18:20-18:30 Tartışma

18.20-18.30 Tartışma
BOEHRINGER
GÜNCEL KANITLAR İLE YENİ T2DM HASTASI İÇİN
ERKENDEN HAREKETE GEÇMENİN ÖNEMİ ve KOLAY YOLU

18:30-19:10

Konuşmacılar: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Aydoğan Aydoğdu
19:10-19:15
19:15-20:00

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

KONFERANS

SEMPOZYUM

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-IV: TEDAVİ EN DOĞRUSU NEDİR?

KÜÇÜK İYONLAR, HAYATİ ORGANLAR

Oturum Başkanları: Dr. Rezzan Ataman, Dr. Tevfik Ecder
19:15-19:30 Yaş Antipertansif Tedavide Belirleyici Faktör müdür?
Konuşmacı: Dr. Rüya Özelsancak

Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Alaattin Yıldız
19:15-19:30 Hastamın Kalsiyumu Yüksek, Fosforu Yüksek,
Parathormonu Yüksek: Ne Yapmalıyım?
Konuşmacı: Dr. Siren Sezer

19:30-19:45 RAS blokajında yan etki çıktı ne yapalım?
Konuşmacı: Dr. Şükrü Ulusoy

19:30-19:45 Kardiyovasküler Kalsifikasyonu Ne Kadar Önleyebiliyoruz?
Konuşmacı: Dr. Arzu Velioğlu
19:45-20:00 Tartışma

19:45-20:00 Tartışma

SERVIER
20:00-20:40

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE DEĞERİNİ BİLDİKLERİMİZ
Konuşmacılar: Dr.İlke Sipahi, Dr.Alper Özkan

20:40-20:45
20:45-21:30

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU
KONFERANS

SÖZLÜ BİLDİRİLER 2

AMAÇ: DAHA İYİ KLİNİK SONUÇLAR

Oturum Başkanları: Dr. Betül Öğütmen, Dr. Özlem Usalan
SS-06 Böbrek Transplant Hastalarında Hipertansiyon ve Donör Kan
Basıncı İlişkisi: CASTOR (Cardiovascular Status in a Group of
Turkish Organ Recipients) Çalışmasının Donör Kan Basıncı
Sonuçları
Elif Ari
SS-07 Nakil Öncesi Uzun Diyaliz Süresinin Renal Allograft Sağ Kalımı
Üzerine Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
Gizem Kumru Şahin
SS-08 Covid-19 enfeksiyonlu hastada, ketoasidoza bağlı metabolik
asidoz: Olgu sunumu
Tülin Akagün
SS-09 Büyük Damar ve Küçük Damar Vasküliti Olan Hastalarda Arteriyel
Sertliğin Değerlendirilmesi
Halil Durantaş
SS-10 Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Ambulatuvar Arteriyel
Sertlik İndeksi İle Hedef Organ Hasarı Arasındaki İlişki
Mehmet Sait Altıntaş

Oturum Başkanları: Dr. Zeki Tonbul, Dr. Serhan Tuğlular
20:45-21:00 Hemodiyaliz Etkinliğini Nasıl Artıralım?
Konuşmacı: Dr. Gülay Ulusal Okyay
21:00-21:15 Hemodiyalizden Haberler: Yeni İlaçlar
Konuşmacı: Dr. Hadim Akoğlu
21:15-21:30 Tartışma
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SALON B

7 KASIM CUMARTESI
10:30-11:30

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

HERŞEY DAHA FARKLI: COVID

GİRİŞİMSEL NEFROLOJİ

Oturum Başkanları: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Savaş Öztürk
10:30-10:45 COVID: Hipertansif Hasta Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Şükrü Ulusoy

Oturum Başkanları: Dr. Nurhan Özdemir, Dr. Ali Rıza Odabaş
10:30-10:45 Periton Diyaliz Kateteri Yerleştirme
Konuşmacı: Dr. Deren Oygar

10:45-11:00 COVID: Diyaliz Hastası Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Sena Ulu

10:45-11:00 Hemodiyaliz İçin Geçici ve Kalıcı Kateter Yerleştirme
Konuşmacı: Dr. Ahmet Baran Önal

11:00-11:15 COVID: İmmunosupresif Hasta Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Rahmi Yılmaz

11:00-11:15 Arterio-Venoz Fistül Açma: Optimal Yaklaşım
Konuşmacı: Dr. Özge Korkmaz
11:15-11:30 Tartışma

11:15-11:30 Tartışma

SANOVEL
11:30-12:10

BİR KARDİYOLOG BİR NEFROLOG: BİRAZ LİPİD BİRAZ TANSİYON
Konuşmacılar: Dr. Sadi Güleç, Dr. Mustafa Arıcı

12:10-12:15
12:15-13:00

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

KONFERANS

MİNİ- KONFERANSLAR

Oturum Başkanı: Dr. Turgay Arınsoy
12:15-12:40 Geçmişten Geleceğe Pandemiler ve COVID
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ceyhan

ART-METİK ve NEFROLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Semra Bozfakioğlu, Dr. Fevzi Ersoy
12:15-12:30 Tansiyon ve Matematik
Konuşmacı: Dr. Tekin Akpolat

12:40-13:00 Tartışma

12:30-12:45 Michelangelo: Resim, Anatomi, Böbrek
Konuşmacı: Dr. Beril Akman
12:45-13:00 Tartışma



13:00-14:00



YEMEK ARASI

ABDİ İBRAHİM
14:00-14:40

POTASYUM, ŞEKER, ADRENALİN
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Aykut Sifil

14:40-14:45
14:45-15:30

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

SEMPOZYUM

SÖZLÜ BİLDİRİLER 3
NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

RENAL KORUMADA YENİ YOLLAR
Oturum Başkanları: Dr. Saime Paydaş, Dr. Ercan Ok
14:45–15:00 Üçü Bir Arada: Kardiyo-reno-vasküler Korumada Ürik Asit
Konuşmacı: Dr. Bahar Gürlek
15:00–15:15 Polikistik Hastalık Korumasında: Vazopressin İnhibisyonu
Konuşmacı: Dr. İsmail Koçyiğit
15:15-15:30 Tartışma

Oturum Başkanı: Dr. Gülizar Manga Şahin
SS-11 Distrofik Epidermolizis Bülloza’ya Sekonder Renal Amiloidoz.
Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Dilek Barutçu Ataş
SS-12 Diyabetik nefropati progresyonunda endostatin ve YKL-40
biyobelirteçleri ile renal kardiyovasküler risk faktörlerinin ilişkisi
Aysun Toraman
SS-13 Yeni bir ambulatuvar kan basıncı monitorizasyon parametresi,
kan basıncı değişkenlik oranının, bilinen kardiyovasküler hastalığı
olmayan bireylerde metabolik sendrom varlığı ile ilişkisi
Elif Hande Özcan Çetin
SS-14 Nadir Bir Birliktelik: Erişkin Tip Still Hastalığı Ve Trombotik
Mikroanjiyopati
Elif Yücesu
SS-15 Yeni tanı hipertansif bireylerde oksidatif stres belirteci olarak
iskemi modifiye albümin
Nergiz Bayrakcı
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7 KASIM CUMARTESI
SANOFİ
YENİ DÖNEMDE HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE
BİZİ BEKLEYENLER ve İRBESARTAN

15:30-16:10

Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Muzaffer Değertekin
16:10-16:15
16:15-17:10

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU
SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dr. Gültekin Süleymanlar
16:15-16:35 Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme: Yeni Kılavuzdan
Notlar
Konuşmacı: Dr. Alp İkizler
16:35-16:55 KBH ve Diyaliz Mutfağı
Konuşmacı: Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
16:55-17:10 Tartışma
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SALON B
16:45-17:45

SÖZLÜ BİLDİRİLER 3 - NEFROLOJİ VE
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Oturum Başkanı: Dr. Rüya Mutluay
SS-19 Renal tubülointerstisyal fibrozis şiddeti ve oksidatif stres
arasındaki ilişki
Barış Eser
SS-20 Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Fibroscan Yöntemi ile
Karaciğerde Yağlanma ve Fibrozisin Değerlendirilmesi
Dilek Barutcu Atas
SS-21 COVID-19 pandemisi döneminde hemodiyaliz hastalarının
anksiyete ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi
Ercan Türkmen
SS-22 Hematopoetik kök hücre nakli-ilişkili trombotik mikroanjiyopatide
akut böbrek hasarının hasta sağkalımına etkisi
Cihan Heybeli
SS-23 Post Renal Akut Böbrek Hasarına Neden Olan Kemikte Metastatik
Skuamoz Hücreli Tümör Olgusu
Elif İpek Özkan
SS-24 Periton Diyaliz Hastalarında Karın Duvarı Komplikasyonları Sıklığı
ve Risk Faktörleri
Sibel Koçak Yücel
SS-25 Hemodiyaliz hastalarında arteriyel sertlik ve aort nabız dalga hızı
skoru ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
Mustafa Demir
SS-26 Santral Kateter Enfeksiyonlarında Spondilodiskit ve Risk
Faktörleri
Saliha Yıldırım
SS-27 Egzersize verilen artmış kan basıncı yanıtı maskelenmiş
hipertansiyon tanısının konulmasında yardımcı olabilir mi?
Ali Çoner
SS- 28 COVID-19 seyrinde görülen Akut Böbrek Hasarı’nın prognoza
olan etkisi ortaya çıkma zamanı ve etiyoloji ile ile ilişkilidir.
Ahmet Murt

8 KASIM 2020 PAZAR
10:30–11:00

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

MİNİ KONFERANS

SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 - NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER
YAKLAŞIM

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ

Oturum Başkanı: Dr. Rüya Mutluay
SS-16 Ailevi Akdeniz Ateşi Dışı Nedenlere Bağlı Renal Amiloidozis ve
Artmış Mortalite İlişkisi
Rezzan Eren Sadioğlu
SS-17 Diabetes Mellitus’u Olan Hastalara Yapılan Böbrek Biyopsilerinin
Değerlendirilmesi: Tek Merkez 5 Yıllık Deneyim
Emre Yaşar
SS-18 Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Hipertansiyon Prevalansı ve
Amiloidozun Kan Basıncı ile İlişkisi
Gözde Kavgacı

Oturum Başkanı: Dr. Deniz Ayli
Konuşmacı: Dr. Tolga Yıldırım
10:50-11:00 Tartışma

ABDİ İBRAHİM
11:00-11:40

HİPERTANSİYON TEDAVİSİ’NDE YARININ ÖTESİNDE
Konuşmacılar: Dr. Ülver Derici, Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

11:40-11:45

ARA

İBRAHİM ETEM
OLGULARLA FEBUKSOSTAT

11:45-12:25

Oturum Başkanı: Dr. Şükrü Ulusoy
Konuşmacılar: Dr. Zeki Aydın, Dr. Ekrem Kara, Dr. Hamad Dheir

12:25-12:30
12:30-13:00

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

SEMPOZYUM

MİNİ KONFERANS

HALA YÜKSEK: NE YAPILABİLİR?

COVID PANDEMİSİNDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

Oturum Başkanları: Dr. Nurol Arık, Dr. Caner Çavdar
12:30-12:40 Dirençli mi? Psödodirençli mi?-Hasta Uyumunu Nasıl
Artırabilirim?
Konuşmacı: Dr. Şebnem Karakan

Oturum Başkanı: Dr. Aykut Sifil
Konuşmacı: Av. Ece Sindel
12:50-13:00 Tartışma

12:40-12:50 Hipertansif Hastalarda TELE-TIP
Konuşmacı: Dr. Bülent Huddam
12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:00



YEMEK ARASI



BAXTER

14:00-14:40

KARDİYORENAL SENDROM VE PD
KARDİYORENAL SENDROMDA PATOGENEZ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Konuşmacı: Dr. Bülent Hüddam
KARDİYORENAL SENDROM RRT SEÇENEKLERİ
Konuşmacı: Dr. Betül Kalender

14:40-14:45

ARA
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8 KASIM 2020 PAZAR
14:45-15:30

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

KONFERANS

KONFERANS

DİYABETİK HASTADA KALP ve BÖBREK EL ELE: KARDİYORENAL
SENDROM

20. YÜZYILIN MUCİZESİ BÖBREK NAKLİNDE SINIRLAR NE KADAR
ZORLANABİLİR?

Oturum Başkanları: Dr. Meltem Pekpak, Dr. Ahmet Uğur Yalçın
14:45-14:55 Kalp Basmıyor
Konuşmacı: Dr. Hakan Altay

Oturum Başkanları: Dr. Aydın Türkmen, Dr. Kibriya Fidan
14:45-15:00 Bariyerleri Aşmak: Uzun Graft Sağkalımı
Konuşmacı: Dr. Kenan Keven

14:55-15:05 Böbrek Süzmüyor
Konuşmacı: Dr. Meltem Gürsu

15:00-15:15 Yüksek Riskli Hastada Strateji Ne Olmalı?
Konuşmacı: Dr. Ülkem Çakır

15:05-15:15 Şeker Yüksek
Konuşmacı: Dr. Alper Sönmez

15:15-15:30 Tartışma

15:15-15:30 Tartışma
ASTRAZENECA
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE
KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE OLMAZSA OLMAZ

15:30-16:10

Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Sadi Güleç
16:10-16:15
16:15-17:00

ARA

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU

SALON B

SEMPOZYUM

MİNİ KONFERANS

UFUKTA GÖRÜLENLER

KONUMUZ NEFROTOKSİSİTE

Oturum Başkanı: Dr. Savaş Sipahi
16:15-16:30 Antihipertansif Tedavide Yeni Kanıtlar, Gelecekteki Ajanlar
Konuşmacı: Dr. Orçun Altunören
16:30-16:45 Giyelibilir Diyaliz Tekniklerindeki Gelişmeler
Konuşmacı: Dr. Ebru Gök Oğuz

Oturum Başkanları: Dr. Musa Bali, Dr. Nedim Yılmaz Selçuk
16:15-16:30 İyotlu Kontrast Vermeliyim, Kreatinin 2 mg/dL, Nasıl
Koruyalım?
Konuşmacı: Dr. Sinan Trabulus
16:30-16:45 Tartışma

16:45-17:00 Tartışma
17:00-17:30

PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU
SEMPOZYUM
AKILCI İLAÇ OTURUMU-KAPANIŞ
Oturum Başkanı: Dr.Şule Şengül
Konuşmacı: Dr. Serpil Müge Değer
KONGRENİN TALİHLİLERİ
Konuşmacı: Dr. Müge Değer
KAPANIŞ - DİLEK VE TEMENNİLER
Konuşmacı: Dr. Ülver Derici
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SALON B

Ahmet Baran Önal
Konuşmacı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ahmet Uğur Yalçın
Oturum Başkanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Alaattin Yıldız
Oturum Başkanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ali Başçı
Oturum Başkanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ali Rıza Odabaş
Oturum Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sultan
Abdulhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Alp İkizler
Konuşmacı

Vanderbilt Üniversitesi, USA

Alper Sönmez
Konuşmacı

SBU Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi,
Endokrin
7

Arzu Velioğlu
Konuşmacı

Marmara Ünv Tıp Fakultesi

Aydın Türkmen
Oturum Başkanı

Koç Üniversitesi Hastanesi

Aykut Sifil
Oturum Başkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bahar Gürlek Demirci
Konuşmacı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi, Nefroloji

Beril Akman
Konuşmacı

İstinye üniversitesi tıp fakültesi, Ankara Liv Hospital

Bülent Tokgöz
Oturum Başkanı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakütesi

Bülent Altun
Oturum Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Bülent Hüddam
Konuşmacı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Nefroloji

Caner Çavdar
Oturum Başkanı

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fak.

Deren Oygar
Konuşmacı

Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

Ebru Gök Oğuz
Konuşmacı

Ankara Yıldrım Yıldırım Byazıt Üniversitesi
Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi

Ece Sindel
Konuşmacı

Elif Arı Bakır
Konuşmacı

Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Göztepe

Ercan Ok
Oturum Başkanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

9

Erhan Tatar
Konuşmacı

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi

Ezgi Coşkun Yenigün
Konuşmacı
Ankara Şehir Hastanesi

Fatma Ayerden Ebinç
Konuşmacı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Fatma Nurhan Özdemi̇r Acar
Oturum Başkanı
Başkent Üniversitesi Tıp fakultesi

Fettah Fevzi Ersoy
Oturum Başkanı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Galip Güz
Oturum Başkanı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gökhan Nergizoğlu
Konuşmacı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

10

Gülay Ulusal Okyay
Konuşmacı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Gülçin Kantarcı
Oturum Başkanı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Gülizar Manga Şahin
Oturum Başkanı

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Gülsüm Özkan
Konuşmacı

Namık Kemal Tıp Fakültesi

Gültekin Süleymanlar
Oturum Başkanı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hadim Akoğlu
Konuşmacı

SBÜ Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

Hakan Altay
Konuşmacı

Başkent Üniversitesi Tıp fakultesi, Kardiyoloji

11

İbrahim Karayaylalı
Oturum Başkanı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

İsmail Koçyiğit
Konuşmacı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kenan Ateş
Oturum Başkanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kenan Keven
Konuşmacı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji

Kibriya Fidan
Oturum Başkanı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mehmet Ceylan
Konuşmacı

Hacettepe Ünv Tıp Fakültesi

Mehmet Deniz Ayli
Oturum Başkanı

Dışkapı Yıldırım Beyazır EAH

12

Mehmet Emin Yılmaz
Oturum Başkanı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mehmet Şükrü Sever
Oturum Başkanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mehmet Tekin Akpolat
Konuşmacı

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Liv Hastanesi

Melike Betül Öğütmen
Oturum Başkanı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji

Meltem Pekpak
Oturum Başkanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Meltem Gürsu
Konuşmacı

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Memnune Sena Ulu
Konuşmacı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi

13

Mine Şebnem Karakan
Konuşmacı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Musa Bali
Oturum Başkanı
Gazi Üniversitesi

Mustafa Arıcı
Konuşmacı

Hacetttepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Müveddet Rezzan Ataman
Oturum Başkanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nedim Yılmaz Selçuk
Oturum Başkanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Neslihan Seyrek
Oturum Başkanı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Neval Duman
Oturum Başkanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

14

Nihal Aydemir
Konuşmacı

Çorum eğitim araştırma

Nurhan Seyahi
Oturum Başkanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nurol Arık
Oturum Başkanı

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oktay Oymak
Oturum Başkanı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Orçun Altunören
Konuşmacı

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Özge Korkmaz
Konuşmacı

Özkan Ulutaş
Konuşmacı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

15

Özlem Tiryaki Usalan
Oturum Başkanı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Rümeyza Kazancıoğlu
Oturum Başkanı

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji

Rüya Mutluay
Oturum Başkanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Rüya Özelsancak
Konuşmacı

Başkent Üniversitesi Tıp fakultesi

Saime Paydaş
Oturum Başkanı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Savaş Öztürk
Oturum Başkanı

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma

Savaş Sipahi
Oturum Başkanı

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

16

Semra Bozfakioğlu
Oturum Başkanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Serpil Müge Değer
Konuşmacı

YIU Tıp Koru Ankara Hastanesi

Sinan Trabulus
Konuşmacı

Cerrahaşa tıp fakultesi

Siren Sezer
Konuşmacı

Atılım Üniversitesi

Soner Duman
Konuşmacı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Süleyman Tevfik Ecder
Oturum Başkanı

Florence Nightingale Hastaesi

Şehsuvar Ertürk
Oturum Başkanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

17

Şeref Rahmi Yılmaz
Konuşmacı

Hacettepe Ünv Tıp Fakültesi

Şule Şengül
Oturum Başkanı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şükrü Ulusoy
Konuşmacı

Karadeniz Ünv Tıp Fakultesi

Taner Çamsarı
Oturum Başkanı

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fak.

Tolga Yıldırım
Konuşmacı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Turgay Arınsoy
Oturum Başkanı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ülkem Çakır
Konuşmacı

İstanbul Acıbadem Üniversitesi

18

Ülver Deri̇c
Konuşmacı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Zeki Aydın
Konuşmacı

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi

Zeki̇ Hali̇l Tonbul
Oturum Başkanı

Konya Meram Ünv Tıp Fakultesi

Zerrin Bicik Bahçebaşı
Konuşmacı

İstanbul Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştıma Hastanesi

Zübeyde Serhan Tuğlular
Oturum Başkanı
Marmara Ünv Tıp Fakultesi
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SS-01 MASKELI HIPERTANSIYONU OLAN HASTALARDA KAN BASINCI VE PROTEINÜRI DÜZEYI İLE ÜRINER ANJIOTENSINOJEN DÜZEYI
ARASINDAKI İLIŞKI
Orhan Özdemir1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1, Mehmet Tarakçıoğlu2
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep
Giriş: Üriner anjiotensinojen(UAGT) düzeyi intrarenal renin-anjiotensin sisteminin bir göstergesi olup hipertansiyon ile takipli hastalarda kan basıncı yüksekliğinin düzeyi ve proteinüri ile önemli ölçüde koreledir. Biz bu çalışmada maskeli hipertansiyonu olan hastalarda üriner anjiotensinojen düzeyi ile kan
basıncı ve albuminüri düzeyi arasındaki olası ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Bu çalışmaya diabetik olmayan tedavi altındaki 96 hipertansif hasta dahil edildi. Hastalar temel olarak maskeli hipertansiyonu olan
hastalar(ofis kan basıncı <140/90 ve ambulatuar kan basıncı >130/80 olanlar) ve kontrol altında hipertansiyon ile takipli hastalar(ofis kan basıncı <140/90
ve ambulatuar kan basıncı <130/80 olanlar ) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Sonuçlar: UAGT/Üriner kreatinin(Ucre) seviyesi ve üriner albumin kreatinin oranı (UAKO) maskeli hipertansiyonu olan hastalarda kontrollü hipertansiyonu
olan hastalara göre daha yüksekti.(7,76 mikrogram/gram’a karşın 4,02 mikrogram/gram p<0,001 ve 174.21 miligram/gram’a karşın 77.74 miligram/gram
p<0,001). Maskeli hipertansiyonu olan hastalarda ambulatuar sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyleri ile UAGT/Ucre seviyesi arasında önemli ölçüde
pozitif bir korelasyon saptanırken aynı korelasyon ofis ölçümlerindeki sistolik veya diastolik kan basınçları arasında saptanmadı. Ayrıca her iki grup hastada
da UAGT/Ucre seviyesi ile UAKO arasında önemli oranda pozitif korelasyon saptandı. Ek olarak bu korelasyon maskeli hipertansiflerde daha belirgin olarak
gözlendi.(r:0,854 p<0,001’e karşın r:0,512 p<0,01)
Tartışma: Sonuç olarak UAGT seviyesindeki artışın maskeli hipertansiyonu olan hastalarda albuminürideki artış ile ilişkili olduğu ve UAGT’nin aşırı üretiminin proteinüri gelişiminde önemli bir rol oynadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: albuminüri, maskeli hipertansiyon, üriner anjiotensinojen
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SS-02 PRIMER HIPERTANSIYONDA KAN BASINCI KONTROLÜ SAĞLIKLI TIYOL/DISÜLFIT DINAMIĞI ILE ILIŞKILIDIR
Özant Helvacı1, Burçak Helvacı2, Gamze Dam3, Salim Neşelioğlu4, Özcan Erel4, Ülver Derici5
1
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara
2
Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji, Ankara
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İç Hastalıkları, Ankara
4
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyokimya, Ankara
5
Gazi Üniversitesi, Nefroloji, Ankara
Giriş: Hipertansiyon, ölüme yol açan en yaygın kronik hastalıktır. Oksidatif stres (OS), patogenezde rol oynamaktadır. OS, aşırı reaktif oksijen türlerinin
(ROT) ve yetersiz antioksidan mekanizmaların sonucudur. Farklı belirteçleri kullanan çeşitli çalışmalar, hipertansiyonda artmış OS olduğunu göstermiştir.
Tiyol/disülfit ölçümleri, ROT’un amino asitlerin tiyol gruplarını hedef alması üzerine temellendirilmiş bir yöntemdir. Maskelenmiş hipertansiyonu olan
bireylerde bu dinamiğin disülfid yönüne doğru dengesizleştiği gösterilmiştir.
Bu çalışmada primer hipertansiyon ve tiyol/disülfit dinamiği arasındaki ilişkiyi ilaç tercihi ve kan basıncı (KB) kontrolü bağlamında değerlendirmeyi amaçladık.
Metotlar: Bu wkesitsel, çok merkezli çalışma, Ocak 2018 ile Ocak 2019 arasında iki farklı üçüncü basamak merkezde gerçekleştirilmiştir. Diyabet, koroner
arter hastalığı, kalp yetmezliği, aktif enfeksiyonu, kanseri olan hastalar dışlandı. eGFR’si 60 ml/dakikadan düşük, mikroalbüminürisi olan ve sigara içen
hastalar çalışmaya alınmadı.
İzin verilen ilaç sınıfları ACE inhibitörleri, ARB’ler, dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri (KKB), tiazid ve bunların kombinasyonları olarak seçildi. Diğer
antihipertansifler çalışma dışında tutuldu.
Demografik ve klinik veriler kaydedildi. Hastaların ev ve ofis KB kayıtları analiz edildi. Ortalama KB değeri 140/90 mmHg’den yüksek olanlar kontrolsüz
olarak kabul edildi. Nativ tiyol (NT), total tiyol (TT) ve disülfit (D) düzeyleri otomatik bir kolorimetrik ölçüm yöntemi ile elde edildi.
Bulgular: Çalışmaya 289 (183 kadın ve 106 erkek) hasta alındı. Yaş ortalaması 56±9›du (19-84). Ortalama hipertansiyon süresi 9±7 (1-38) yıldı. Ortalama
kan basınçları sırasıyla sistolik 128±14 ve diyastolik 80±7 mmHg›dı.
Monoterapi dahil dokuz farklı ilaç şeması vardı. En yaygın form ARB+tiaz (%33.6’sı) iken en nadiri ACE inhibitörü+tiaz+KKB (%1.4) idi. Dokuz grup arasındaki ANOVA, NT, TT veya D düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi. ACE inhibitörleri ve ARB hastalarını birleştirilmek sureti ile grup
sayısı beşe indirildikten sonra sonuçlar değişmedi.
Kırk yedi hastada (%16) kontrolsüz KB vardı. KB kontrollü olan hastalar ile kontrolsüz olan hastalar benzer demografik verilere sahiptiler. Hipertansiyon
süresi, VKİ ve temel laboratuvar verileri de benzerdi. Kontrolsüz KB’si olan hastalarda daha düşük nativ tiyol, toplam tiyol ancak daha yüksek disülfid düzeyleri vardı (p<0,001, Tablo 1).
Sonuç: Primer hipertansif hastalarda oksidatif stres, bozulmuş tiyol/disülfid homeostazının da işaret ettiği üzere artmıştır. Medikal tedavi tercihleri OS ile
ilişkili bulunmamıştır. Kan basıncının kontrol altında tutulması daha sağlıklı tiyol/disülfid dinamikleriyle ilişkilidir. Nedenselliğin belirlenmesi için prospektif
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: primer hipertansiyon, kan basıncı kontrolü, oksidatif stres, tiyol/disülfit oranı
Tablo1
Parametre
Sayı (%)
Yaş
Erkek/kadın oranı
HT öyküsü (yıl)
VKİ
Sistolik KB
Diyastolik KB
Kreatinin (mg/dL)
eGFR
Ürik asit (mg/dL)
Total kolesterol (mg/dL)
LDL kolesterol (mg/dL)
Trigliserid (mg/dL)
HDL kolesterol (mg/dL)
Albümin (g/dL)

Kontrolsüz
47 (16%)
57±8
18/29
8±6
29±4
151±11
90±4
0,73±0,14
96±11
5,2±1,2
209±42
127±35
177±113
47±12
4,3±,3

Kontrollü
252 (84%)
56±8
88/154
9±7
29±4
123±9
77±5
0,76±0,15
94±12
5,29±1,1
215±45
131±37
163±108
51±15
4,4±,3

p değeri
,478
,800
,560
,246
<0,001
<0,001
,224
,325
,607
,405
,500
,407
,102
,457

Nativ tiyol (µmol/L)
Total tiyol (µmol/L)
Disülfit (µmol/L)
D/TT oranı (%)
D/NT oranı (%)
NT/TT oranı (%)

342,7±72,0
389,6±74
18,9±8,3
3,4±2,9
4,2±4,5
87,7±3,7

413,2±61
452±63,2
13,5±10,9
4,5±2,2
4,3±1,9
91,6±6,1

<0,001
<0,001
<0,001
0,007
,966
<0,001

Kan basıncı kontrolsüz ve kontrol altında olan hastaların kıyaslanması
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SS-03 AKUT KORONER SENDROM SEBEBIYLE TAKIP EDILEN HASTALARIN BÖBREK FONKSIYONLARI İLE TROPONIN DÜŞME HIZI ARASINDAKI
İLIŞKI
Fatma Dindar Çelik1, Aysel Gürkan Toçoğlu1, Salih Şahinkuş2, Seyyid Bilal Açıkgöz3, Hamad Dheir4, Savaş Sipahi4
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
2
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
3
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ- ROMATOLOJİ BİLİM DALI
4
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- NEFROLOJİ BİLİM DALI
Giriş: Kardiyak iskemi ve nekrozu saptamada kardiyak troponinler (cTn) yüksek duyarlılığa sahip belirteçlerdir. Kronik renal yetmezliği olan hastalarda
bazal kardiyak troponin T (cTnT) ve yüksek sensitiviteliTroponin I (hsTnI) seviyelerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir,fakat kardiyak iskemi anında
değerlendirilmesi tartışmalıdır.Çalışmada akut koroner sendrom sebebi ile takip edilen hastaların böbrek fonksiyonları ile hsTnI ve düşme hızı arasındaki
ilişki incelenmiştir.
Materyal-Metod: Kardiyoloji servisinde Mart 2019 Eylül 2019 tarihleri arasında akut koroner sendrom tanısı ile takip edilen,perkütan koroner anjiografi
(KAG) işlemiyapılan,yatışları itibariyla 4 gün boyunca hsTnI düzeyleri bakılan hastalar ve aynı özelliklere sahip KBY’si bulunmayan,toplamda 111 hasta
çalışmaya dahil edildi.
Sonuçlar: Hastaların 36’sı(%32,4) kadın, 75’i(%67,6) erkek, ortalama yaşları 62,5±10,3 yıldı.Hastaların 66‘sında(%59.5)DM,86’sında(%77.5) HT mevcuttu.MI tipi,EF üzeyleri,kapak patolojili ve duvar hareket kusuru olan hasta sayısı ile KAG’deki lezyon durumu açısından gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0.224, p=0.063, p=0.056, p=0.524,p=0.081).Tüm hastaların ortalama syntax skoru7 (min-max: 0-26) hesaplandı ve gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p:0.174). Ortalama 1.günhsTnI:3494,6 ng/mL (945,3-21185,7),2.gün hsTnI:6217,7 ng/mL
(921,0-24844,4), 3.gün hsTnI:3601,2 ng/mL (676,6-15493,1) ve 4. gün hsTnI: 1980,7 ng/mL (502,0-9955,0) geldi. Gruplar arasında günlük troponin
düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).eGFR düzeyi 90 ve üzeri olan grupta hsTnI düzeylerinin KAG işlemi
sonrası 2. günde arttığı,eGFR düzeyi 90’ın altına olan gruplarda ise düştüğü tespit edildi (şekil 1). 3. ve 4.günde yapılan ölçümlerde hsTnI düzeylerinde
düşüş gözlenmiş olup gruplar arasında 3. ve 4. Günde toponinin yüzdelik değişimi açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (sırasıyla
p=0.052; P= 0.070). Çalışmaya dahil edilmiş olan tüm gruplarda etkilenen damar sayısı ve troponin yükseklikleri arasında korelasyon saptandı(sırasıyla
p=0.36,p=0.05,p=0.006,p=0.007).
Tartışma: hsTnI ve KBY ilişkisi KBY tanılı hastalarda akut koroner sendrom tanısı için belirlenmiş hsTnI eşik değeri, hsTnI düzeylerinin seyri ve düşme
eğrisi henüz tanımlanmamıştır.Hastaların troponin yükseklikleri eGFR düzeyleri ile orantılı olarak düşük bulunmuştur. Evre 1 hastalarda ve sağlıklı popülasyonda gözlemlenen 2.gün troponin piki ileri evre KBY hastalarında gözlemlenmemiştir. hsTnI azalım oranı evre 5 KBY dışındaki hastalarda benzer bulunmuştur. Çalışmaya alınan tüm grupların etkilenen damar sayısı ve troponin yükseklikleri arasında korelasyon saptanmıştır.Çalışmamızda 3.günden sonra
hsTnI düzeylerindeki azalma KBY olmayan olgular ile aynı oranda saptanmıştır.KBY hsTnI azalma oranına etkisini aydınlatacak daha geniş ve kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Troponin, Miyokard İnfarktüsü
Hastaların Demografik ve Laboratuvar Özellikleri
Özellik
Yaş (yıl)
Cinsiyet (E/K)
Diyabetes Mellitus (%)
Hipertansiyon (%)
Miyokardİnfarktüs Tipi (%)
USAP
Non-ST MI
ST MI
Kronik Böbrek Yetmezliği Evresi (%)
Evre 1
Evre 2
Evre 3
Evre 4
Evre 5
Bazal serum kreatinin (mg/dl)
KAG öncesi Hemoglobin (gr/dl)
KAG öncesi C-reaktif Protein (CRP) (mg/L)
KAG öncesi ortalama Troponin(ng/mL)
KAG öncesi ortalama syntax skoru

Sonuç
62,5±10,3
75(%67,6)/36(%32,4)
% 59.5 n:66
% 77.5 n:86
9(%8,1)
60(%54,1)
42(%37,8)
%54,1
%13,5
%13,5
%13,5
%5,4
0,88 (0,71-1,63)
12,5±2,0
5,0(3,0-11,7)
3494(945-21185)
7,0(3,0-12,0)

KAG: Koroner anjiografi
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SS-04 OBEZ HASTALARDA BÖBREK BIYOPSI ENDIKASYONLARI VE BIYOPSI SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI
Zeynep Ural1, Hacı Hasan Yeter1, Ayla Avcu2, Kaan Talay2, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Ankara
Giriş: Obezite tüm dünyada ve ülkemizde sıklığı epidemi şeklinde artan,birçok sistemi etkileyen ve zor tedavi edilen kronik metabolik bir hastalıktır.Obezide
Tip 2 diyabet,Kalp-damar hastalıkları,Hipertansiyon (HT), hiperlipidemi (HL),serebrovasküler hastalık gibi birçok kronik hastalığa yol açmaktadır.Gerek bu
hastalıkların etkisi gerekse obezitenin oluşturduğu birden fazla mekanizma böbrek hasarı ile sonuçlanmaktadır.
Bu çalışmamızda ünitemizde son 3 yılda beden kitle indexi (BMI) >30 olan hastalara yapılan böbrek biyopsi endikasyonlarını ve biyopsi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal-Metod: Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında ünitemizde yapılan 280 böbrek biyopsisi sonuçları retrospektif olarak tarandı.BMI>30 olan 92
hasta çalışmaya alındı.
Sonuçlar: BMI>=30 kg/m2 olan obez hastalarda (n=92) yaş ortalamasının (50,8±12,8 yıl), BMI<30 kg/m2olan normal kilolu hastalara göre (39,0±17,9
yıl) daha yüksek olduğu, aradaki farkında istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi(p<0.001).Çalışma grupları arasında cinsiyet yönünden anlamlı fark
saptanmadı (p=0.399). Endikasyon olarak obez hastaların %38,3’üne subnefrotik düzeyde proteinüri, %26,7’sine nefrotik sendrom, %23,3’üne kronik böbrek hastalığı akut hecme nedeni ile biyopsi yapıldığı, BMI<30 olan gruptaki hastaların tamamına (n=2) subnefrotik proteinüri nedeni ile biyopsi
yapıldığı(p=0.383) görüldü. Biyopsi sonuçlarına göre karşılaştırılığında; obez hasta grubunda en sık görülen biyopsi sonuçları FSGS (%17,6), membranöz
nefropati (%15,4) ve IgA nefropatisi (%13,2) iken, normal kilolu hasta grubunda FSGS (%20,0), kappa monotipik hafif zincir depo hastalığı, amiloidoz
(%15,0) ve non-spesifik bulgular (%15,0) olduğu saptandı (p=0.310). Obez hastaların %42,4’ünde hipertansiyon, %20,7’sinde DM ve %14,1’inde KVH
bulunduğu, normal kilolu hastalarda ise bu oranların sırasıyla %1,8, %0,0 ve %0,0 olduğu saptandı (sırasıyla p<0.001, p<0.001vep<0.001).Obez hasta
grubundakilerin %69,6’sının<10 IU, %17,4’ünün ise<20 IU Vitamin D değerlerine sahip olduğu, normal kilolu hasta grubundakilerin %37,7’sinin <10 IU,
%48,2’sinin ise<20 IUVitamin D değerlerine sahip olduğu saptandı. (p<0.001). Biyopsi esnasında obez hastalardaki GFR ortalamasının 55,0±26,8 ml/dk
olduğu, son dönem böbrek yetmezliğine ilerleme oranının %27,6 olduğu tespit edildi.
Sonuç: Merkezimizde obez hastalara yapılan böbrek biyopsi sonuçları da toplumla benzer şekilde FSGS ağırlıkta ve çeşitlilik göstermekteydi. Obez hastaların normal kilolulara göre anlamlı derecede daha iler yaşta olduğu,daha fazla kronık hastalıklara sahip olduğu ve D vitamini düzeyinin normal kilolu hastalara
oranla daha düşük olduğu görüldü.
Obez hastaların bir kısmında kilo kaybı ve diyet ile proteinüri gerilesede büyük kısmında altta yatan glomeruler patoloji olabileceği unutulmamalıdır
Anahtar Kelimeler: D vitamini, FSGS, obezite, proteinüri
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SS-05 VAZOHIBIN-1: HEMODIYALIZ HASTALARINDA ENDOTEL DISFONKSIYONUNUN YENI BIR BELIRTECI OLABILIR MI?
Orçun Altunoören1, Serdal Gök2, Ertuğrul Erken1, Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü Şİmasm Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.
Giriş: Hemodiyaliz (HD) hastalarının ölüm sebepleri arasında kardiyovasküler nedenler ilk sıdaradır. Geleneksel risk faktörlerinin yanında endotel disfonksiyonu ve artmış arteryel sertlik de mortalite ile ilişkili faktörlerdir. Vazohibin-1, endotel hücrelerinden salınan anjiogenez inhibitörü bir peptit olmakla
birlikte aynı zamanda endotel sağlığı ve yaşamı için gereklidir. Bu çalışmada litaratürde ilk defa Vazohibin-1’in serum düzeylerinin HD hastalarında endotel
disfonksiyonu, arteryel sertlik ve ateroskleroz ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.
Materyal-Metod: Çalışmaya en az altı aydır HD tedavisi gören, aktif enfeksiyonu ve malignite öyküsü olmayan 50 hasta ile 30 sağlıklı kontrol alındı. Endotel
disfonksiyonu Flow Madiated Vazodilatasyon (FMD) metodu ile değerlendirildi. Karotis arter intima media kalınlığı (CA-IMT) ultrasonografik olarak, arteriyel sertlik (pulse wave velocity, PWV) ise Mobil-O-Graph ambulatuar kan basıncı ölçüm cihazı ile ölçüldü. Serum Vazohibin-1 düzeyinin düzeyleri ELISA
yöntemi ile ölçüldü.
Sonuçlar: HD hastalarının ortalama yaşı 50,8±14 yıl olup, hastaların %56’sı erkekti. HD hastalarının %40,4’ünde Diyabet, %76’ında Hipertansiyon, %22’sinde koroner arter hastalığı vardı ve ortalama HD süresi 57,9±44,1 aydı. HD hastaları ile sağlıklı kontrol hastaları yaş ve cinsiyet dağılımı açısından farklı
değildi. HD hastalarının sistolik kan basınçları(SKB) kontrol grubundan farklı değildi (122,1±15,7 vs 123,1±8,8 p=0,6) ancak, diyastolik kan basınçları(DKB
69,34±9,79 vs 78,6±7,0 p<0,001) ve vücut kitle indeksleri(25,7±5,6 vs 29,3±3,5 p<0,001) sağlıklı kişilere göre anlamlı derecede düşüktü. Serum vazohibin-1 düzeyi HD hastalarında sağlıklı kontrol hastalarına göre anlamlı derecede düşük bulundu (387,7±115,7 vs 450,1±140,1 p=0,02). HD hastalarının
bazal damar çapları sağlıklı kontrol hastalarından farklı değildi (4,21±0,68 vs 4,17±0,54 p=0,77). HD hastalarının postiskemik dilatasyon miktarı (FMD)
sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük bulundu (6,65±2,50 vs 10,95±2,86, p<0,001). HD hastalarının CA-IMT (0,95±0,20 vs 0,60±0,11, p<0,001)
ve PWV değerleri sağlıklı kontrollerden daha yüksek bulundu (7,92±1,964 vs 6,79±0,96 p=0,01). Serum Vazohibin-1 düzeyleri ile FMD, CA-IMT ve PWV
arasında korelasyon saptanmadı.
Tartışma: Çalışmamızda literatürde ilk defa endotel sağlığı için gerekli olduğu bilinen bir molekül olan Vazohibin-1 düzeylerinin HD hastalarında sağlıklı
kişilere göre anlamlı düşük olduğunu gösterdik. Yine endotel disfonksiyonunu gösteren önemli belirteçler olan FMD, CA-IMT ve PWV ölçümlerinin diyaliz
hastalarında daha kötü olduğu bulundu. Çalışmamızda Vazohibin-1 düzeyinin düşüklüğünün bu parametrelerle korelasyonunun gösterilememesi hasta
sayısının az olmasına bağlı olabilir. Vazohibin-1 düzeylerinin HD hastalarında endotel disfonksiyonunun yeni bir göstergesi olmaya aday olabileceğini
düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Endotel disfonksiyonu, Hemodiayliz, Vazohibin-1
Hemodiyaliz hastaları ve sağlıklı kontrol grubunun serum Vazohibin-1 seviyeleri

Hemodiyaliz hastaları ve sağlıklı kontrol grubunun demografik özellikler, laboratuvar değerleri, vazohibin-1 ve endotel disfonksiyon göstergeleri açısından karşılaştırılması

Yaş (Yıl)
Cinsiyet (E %)
Diyaliz tedavisi gördüğü süre (Ay)
KBH sebebi
-DN (%)
-HN (%)
-PKB (%)
-GN (%)
-Taş hastalığı (%)
-Diğer (%)

HD
(n=50)
(ortalama ± SD)
50,8±14,0
56,0
57,9±44,1
32,7
32,7
5,8
5,8
1,9
21,2

Sağlıklı Kontrol
(N=30)
46,9±5,8
56,7
-

p
0,12
1

-
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DM (%)
HT (%)
KAH (%)
PAH (%)
Kt/V
URR
iPTH
HbA1c (diyabetikler için)
SKB (mmHg)
DKB (mmHg)
BMI (kg/m2)
BUN (mg/dl)
sCr (mg/dl)
Na (mmol/L)
K (mmol/L)
Ca (mg/dl)
P (mg/dl)
Açlık glukoz (mg/dl)
LDL (mg/dl)
HDL (mg/dl)
TG (mg/dl)
Albumin (g/dl)
Ürik asit (mg/dl)
İdrar protein/kreatinin (mg/gr)
Vasohibin-1 (pg/ml)
Bazal damar çapı (mm)
Post iskemik damar çapı (mm)
FMD (%)
CRP (mg/L)
PWV (m/s)
CIMT (mm)

HD
(n=50)
(ortalama ± SD)
40,4
76,0
22
0
1,58±0,17
72,4±5,3
473,2±455,3
6,8±2,5
122,1±15,7
69,34±9,79
25,7±5,6
55,2±14,0
8,3±2,5
136,7±3,1
4,7±0,6
8,7±0,6
4,7±0,9
131,9±73,7
96,1±31,9
37,4±13,0
180,8±93,8
40,6±3,7
6,1±1,1
387,7±115,7
4,21±0,68
4,49±0,68
6,65±2,50
18,4±25,1
7,92±1,964
0,95±0,20

Sağlıklı Kontrol
(N=30)
123,1±8,8
78,6±7,0
29,3±3,5
10,4±2,7
0,7±0,1
140,7±2,0
4,6±0,3
9,2±0,4
3,1±0,1
94,4±7,3
147,0±31,6
46,9±12,5
146,8±65,0
44,4±2,3
5,0±1,2
0,23±0,12
450,1±140,1
4,17±0,54
6,13±8,3
10,95±2,86
6,79±0,96
0,60±0,11

p

0,6
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,15
<0,001
<0,001
0,07
<0,001
<0,001
0,15
<0,001
<0,001
0,02
0,77
0,23
<0,001
0,01
<0,001

Hemodiyaliz hastalarında serum vazohibin-1 seviyeleri ile endotel disfonksiyonu belirteçleri ve bazı klinik parametreler arasındaki korelasyonlar

Vazohibin-1
CIMT
PWV
FMD
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p
r
p
r
p
r
p
r

CIMT

PWV

FMD(%)

Bazal
damar
çapı

Postiskemik
damar çapı

Yaş

0,4
-0,1
<0,001
0,6
0,1
-0,2

0,3
-0,15
<0,001
0,6
0,3
-0,15

0,2
-0,2
0,1
-0,2
0,3
-0,15
-

0,9
-0,02
0,003
0,4
0,2
0,2
0,001
-0,5

0,9
-0,1
0,009
0,4
0,4
0,1
0,02
-0,3

0,4
-0,1
<0,001
0,6
<0,001
0,8
0,1
-0,2

HD
tedavisi
gördüğü
süre
0,9
0,02
0,02
0,3
0,9
-0,01
0,5
0,1

Sistolik
kan
basıncı

Diyastolik
kan basıncı

Ürik
asit

LDL

Albumin

Crp

Vücut
kitle
indeksi

0,3
-0,1
0,3
-0,1
0,9
-0,02
0,3
0,15

0,6
0,08
0,003
-0,4
0,2
-0,16
0,6
0,06

0,7
-0,5
0,1
0,2
0,6
0,06
0,7
0,05

0,07
0,26
0,6
-0,08
0,9
-0,01
0,06
-0,3

0,005
0,4
0,8
-0,02
0,01
-0,3
0,7
-0,04

0,3
-0,1
0,4
0,1
0,03
0,3
0,6
-0,08

0,8
0,03
0,002
0,5
0,01
0,4
0,1
-0,2
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SS-06 BÖBREK TRANSPLANT HASTALARINDA HIPERTANSIYON VE DONÖR KAN BASINCI İLIŞKISI: CASTOR (CARDIOVASCULAR STATUS IN A
GROUP OF TURKISH ORGAN RECIPIENTS) ÇALIŞMASININ DONÖR KAN BASINCI SONUÇLARI
Tugce Uzar1, Sena Ekşi1, Zuhal Işıklı2, Çiğdem Altunok3, Elif Ari4, Francesco Fici5, Nicolas Roberto Robles6
1
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
2
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
3
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul
4
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
5
University of Salamanca School of Medicine, Salamanca, Spain
6
Hospital Universitario de Badajoz, Servicio de Nefrología, Badajoz, Spain
Giriş: Hipertansiyon (HT), böbrek transplant hastalarının uzun dönem prognozunu etkileyen ve %70-90 oranında görülen bir hastalıktır. Bu çalışmanın
amacı, bir grup böbrek transplant alıcısının 1 yıllık kan basıncı değişikliklerinde, böbrek donörünün operasyon öncesi hipertansif olmasının etkisini araştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek transplantasyonu yapılmış 330 hastanın transplantasyon öncesi ve sonrası 3.,
6., 12. aylarda kan basıncı değerleri kaydedilmiştir. Ayrıca her hastanın donörünün demografik verileri, HT tanısı olup olmadığı ve operasyon öncesi kan
basıncı değerleri kaydedilmiştir. Transplant alıcısı ve donörü için kan basıncı >130/80 mmHg olan değerler “kontrolsüz HT” olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Böbrek transplant hastalarımızın donör verileri Tablo 1 de özetlenmiştir. Başlangıçta böbrek transplant alıcılarının %67.8 i kontrolsüz HT tanımına
uygun kan basıncı değerine sahiptir ve donörlerinin %21.6 sının HT tanısı olduğu tespit edilmiştir. Kontrolsüz HT u olan transplant alıcılarının %76.2 sinin
normotansif donörlerden böbrek aldığı görülmektedir. Transplantasyon sonrası 1. yıl kan basıncı kontrolü oranlarına bakıldığında normotansif donörlerden böbrek alan hipertansif hastalarla (%67.6), hipertansif donörlerden böbrek alan hipertansif hastalar (%69.8) arasında fark saptanmamıştır (Tablo 2).
Benzer şekilde, normotansif donörlerden böbrek alan normotansif hastalarla (%87.5), hipertansif donörlerden böbrek alan normotansif hastalar (%94.4)
arasında 1. yıl kan basıncı kontrol oranları benzerdir (Tablo 2). Başlangıçta hipertansif olan transplant alıcılarının kan basıncı kontrol oranları, başlangıçta
normotansif olan transplant alıcılarına göre anlamlı olarak düşüktür (%68.2 vs %88.7, p<0.001)
Sonuç: Böbrek transplant alıcılarında 1 yıllık kan basıncı kontrolünde donörün hipertansif/normotansif olmasının herhangi bir etkisi saptanmamıştır. Çalışma grubunun 1 yıllık kan basıncı kontrolünü etkileyen en önemli parametre, başlangıçta kendisinin hipertansif olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: transplantasyon, donör, kan basıncı
Tablo 1: Çalışma Grubunun Donörlerinin Demografik ve Klinik Verileri
Donör Grubu (n=330)
48.50 ± 11.66
72/330 (%21.6)
34/330 (%10.3)

Yaş (yıl)
Hipertansif Donör Sayısı (n,%)
Diyabetik Donör Sayısı (n,%)
Sistolik Kan Basıncı
(Operasyon öncesi)
(mmHg)
Diyastolik Kan Basıncı
(Operasyon Öncesi)
(mmHg)
Serum Açlık Glukozu
(mg/dL)
Serum Kreatinin
(mg/dL)

117.82 ± 16.36
74.05 ± 9.04
96.06 ± 17.46
0.80 ± 0.19

Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir.
Tablo 2: Böbrek Transplant Alıcılarında Birinci Yıl Kan Basıncı Kontrolü

Hipertansif Transplant Alıcısı
(n=224)
Normotansif Transplant Alıcısı
(n=106)

Hipertansif Donör
(n=72)

Normotansif Donör
(n=258)

p değeri

% 69.8

% 67.6

>0.05

% 94.4

% 87.5

>0.05

Ofis kan basıncı < 130/80 mmHg olan değerler “kontrollü” olarak kabul edilmiştir. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
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SS-07 NAKIL ÖNCESI UZUN DIYALIZ SÜRESININ RENAL ALLOGRAFT SAĞ KALIMI ÜZERINE ETKISI: TEK MERKEZ DENEYIMI
Gizem Kumru Şahin1, Şahin Eyüpoğlu1, Acar Tüzüner2, Şule Şengül1, Kenan Keven1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Giriş: Türkiye’de böbrek nakli öncesi diyaliz süresi kadavra organ bağışının az olması nedeniyle uzundur. Çalışmamızda nakil öncesi 15 yıl ve üzerinde
diyaliz süresinin renal allograft fonksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal-Metod: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde Ocak 2009 ve Kasım 2019 tarihleri arasında böbrek nakli yapılan 423 hasta
retrospektif olarak incelendi. Hastalar nakil öncesi diyaliz sürelerine göre Grup A (>=15 yıl) ve Grup B (<15 yıl) olarak iki gruba ayrıldı. Demografik özellikler,
komorbiditeler, immünolojik özellikler, graft ve hasta sağ kalımı iki grup arasında karşılaştırıldı.
Sonuçlar: 29 hastadan oluşan Grup A’da nakil öncesi ortalama diyaliz süresi 226±44 ay iken, Grup B’de (394 hasta) 26±39 ay idi (p<0.001). Grup A’da
nakillerin %83’ü kadaverik donörden yapılmakta (p<0.001) ve hastaların çoğu hemodiyaliz tedavisi almaktaydı (%96.6, p=0.001). Alıcı yaşı (p=0.001), PRA
pozitifliği (p=0.001) ve hepatit C infeksiyonu sıklığı (p<0.001) Grup A’da daha yüksekti. Anti-T lenfosit globülin kullanımı Grup A’da daha fazla olmakla
birlikte (p=0.001); HLA uyumsuzluk sayısı (p=0.455), idame immünsupresif tedavi rejimi (p=0.240) ve ilk yıl ve gecikmiş akut rejeksiyon sıklığı (sırasıyla
p=0.979 ve p=0.151) iki grup arasında benzer saptandı. 15 yıl ve üzerinde hemodiyalize giren hastalarda graft kaybının daha sık olması klinik olarak anlamlı
değerlendirildi (Grup A, %17.2 vs. Group B, %7.4, p=0.072). Grup A’da graft kaybı Grup B’ye göre daha erken gözlendi (sırasıyla 16±20 vs. 45±28 ay,
p=0.033). 1, 3, ve 5 yıllık graft sağ kalım hızları Grup A’da sırasıyla %88.9, %84.6 ve %54.5 iken, Grup B’de %98.1, %94.1 ve %84.3 idi (p=0.076). Hasta
kaybı 15 yıl ve üzerinde hemodiyalize giren hasta grubunda daha sık görüldü (Grup A, %17.2 vs. Grup B, %6.3, p=0.045).
Tartışma: Çalışmamızda nakil öncesi diyaliz süresinin 15 yıl ve üzerinde olmasının graft ve hasta sağ kalımı üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir.
Ülkemizde nakil öncesi bekleme süresinin kısaltılması için stratejiler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, diyaliz süresi, graft sağ kalımı
Tablo-1: Nakil Öncesi Diyaliz Süresine Göre Demografik ve Klinik Özellikler

28

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-08 COVID-19 ENFEKSIYONLU HASTADA, KETOASIDOZA BAĞLI METABOLIK ASIDOZ: OLGU SUNUMU
Tülin Akagün1, Elvan Tekir Yılmaz2, Tuna Albayrak2, Hayriye Bektaş Aksoy3
1
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Giresun
2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Giresun
3
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Giresun
Giriş: Covid-19 sıklıkla hafif üst solunum yolu hastalığı ve gastrointestinal sistem semptomları ile seyreder; ancak ağır viral pnömoni, sistemik organ
yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilir.
Vaka: 55 yaşında kadın hasta; öksürük ve ateş şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde tip 2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon öyküsü olan hastanın kan
şekeri evde oral antidiyabetik ilaçlarla düzenli seyrediyormuş. Başvuru anında glukoz: 248 mg/dl, kreatinin: 0,62 mg/dl, CRP: 127,62 mg/L, beyaz küre:
4630 (lenfosit: 730). D-dimer: 305 ng/mL ve prokalsitonin: 0,14 olarak saptandı. Hastaya seftriakson+hidroksiklorokin+düşük molekül ağırlıklı heparin
tedavisi başlandı. Takiplerde nefes darlığı ve solunum sıkıntısı gelişen hasta hipoksik olması üzerine hastaneye yatışının 6. gününde yoğun bakım ünitesine alındı. Hastaneye yatışının 7. gününde pH: 7,28; pCO2: 20,2; HCO3: 10,5; Laktat: 1,9. Glukoz: 151, kreatinin: 0,53 mg/dl. Sodyum: 135, Cl: 104 ve
anyon açığı: 20,5 idi. Takiplerde hastanın kan şekeri 150-200 mg/dL arasında seyrediyordu. Bakılan idrar tetkikinde glukoz: negatif ve keton+3 pozitif idi.
Hastanın tedavisi yoğun bakım ünitesinde favipiravir+piperasilin tazobaktam+düşük molekül ağırlıklı heparin olarak devam ediyordu. Takiplerde pH: 7,18,
pCO2: 21,9, HCO3: 8,1, laktat: 1,72 oldu. Hastanın kan şekeri takipleri 180-200 mg/dL arasında seyretti. Takiplerde hastanın idrar tetkikinde keton negatif
oldu ve metabolik asidoz geriledi. Ancak hastanın hipoksisi derinleştiği için hasta hastaneye yatışının 9. gününde entübe edildi. pH: 7,22; pCO2: 48,1; pO2:
64,3; HCO3: 19,4 ve Laktat: 1,53. Prokalsitonin: 2,67, böbrek ve karaciğer fonksiyonları normaldi. Hastaya immün plazma tedavisi verildi. Takiplerde genel
durumunda iyileşme gözlenen hasta ekstübe edildi ve yaklaşık 25 günlük yoğun bakım takibi sonrasında servise alındı. Servisteki izlemi sırasında oksijen
ihtiyacı devam etti. Toplamda 37 günlük yatışın ardından genel durumu düzelen hasta taburcu edildi.
Tartışma: Keton cisimler karaciğerde serbest yağ asitlerinden oluşmaktadır. Ketoasidoz, sıklıkla diyabetik hastalarda keton cisimlerin birikimi ve asidoza
yol açmasıyla sonuçlanan ciddi metabolik bir bozukluktur. Literatürde Covid-19 enfeksiyonu ilişkili diyabetik ketoasidoz vakaları vardır, ancak diyabetik
olmayan Covid-19’lu hastalarda da ketoasidoz gösterilmiştir. Bizim vakamızda diyabet olmasına rağmen ketoasidoz saptandığı dönemde aşikar kan şekeri
yüksekliği saptanmamıştır. Bu durum Covid-19 enfeksiyonunun karaciğerde yağ yıkımını artırarak keton cisim sentezi ve ketoasidozu tetikleyebileceğini
düşündürmüştür. Tek bir vaka ile kesin sonuca varmak mümkün olamayacağı için diyabetik hasta grubunda Covid-19 virüsünün metabolik etkilerini araştırmak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Diyabetes mellitus, ketoasidoz
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SS-09 BÜYÜK DAMAR VE KÜÇÜK DAMAR VASKÜLITI OLAN HASTALARDA ARTERIYEL SERTLIĞIN DEĞERLENDIRILMESI
Halil Durantaş1, Hacı Hasan Yeter2, Hazan Karadeniz3, Abdurrahman Tufan3, Ülver Derici2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, ANKARA
Giriş: Sistemik vaskülitler kan damar duvarında inflamasyon ile karakterize hastalıklardır. İnflamasyonun endotel disfonksiyonuna ve artmış kardiyovasküler hastalık riskine neden olduğu gösterilmiştir. Damar duvarının viskoelastik özelliklerinde azalma ve damar duvarının kalınlaşması olarak tanımlanan arteriyel sertlik (AS), aterosklerozun önemli bir belirtecidir. AS değerlendirmesinde nabız dalga hızı (NDH; pulse wave velocity) ve 75/dk kalp hızı için normalize
edilen augmentasyon indeksi (AIx@75) en sık kullanılan parametrelerdir. Bu çalışmanın amacı, büyük damar ve küçük damar vasküliti olan hastalarda
arteriyel sertlik durumunu değerlendirmek ve hastalık durumu ile ilişkisini araştırmaktır.
Materyal-Metod: Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı’nda takipli toplam 60 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve 60 sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Vaskülit hastalarının romatolojik hastalık ve tedavi bilgileri, demografik ve laboratuar verileri kaydedilmiştir. Vaskülit hastalık aktivite skoru
için Birmingham Vaskülit Aktivite Skoru (BVAS), hasar skoru için Vaskülit Hasar İndeksi (VDI; vasculitis damage index) kullanılmıştır. Hasta ve kontrol
grubunda arteriyel sertlik ölçüm parametreleri (AIx@75, NDH) osilometrik yöntemi kullanan Mobil-O-Graph 24 h-PWA (I.E.M. GmbH, Stolberg, Germany)
monitör ile yapılmıştır.
Sonuçlar: Çalışmaya 33 ANCA ilişkili vaskülit, 18 Takayasu arteriti, 9 dev hücreli arterit hastası alınmıştır. Ortanca hastalık süresi 19 ay (5,5-70,5) olarak
saptanmıştır. Çalışmadaki 21 aktif vaskülit hastasının ortanca BVAS değeri 9,0 (4,0-13,0) olarak bulunmuştur. Tüm hasta grubunun ortanca VDI skoru
3,0 (1,0-4,0) bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubunun yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksleri arasında fark görülmemiştir. Hasta grubunun hem AIx@75, hem
nabız basıncı kontrol grubuna göre anlamlı artmış bulunmuştur. NDH ise hasta grubunda kontrollere göre daha yüksek olmasına karşın bu yükseklik istatistiksel anlamlı bulunmamıştır (Tablo-1). AIx@75 ve NDH değerleri, CRP, sedimentasyon, BVAS skoru ve hastalık süresi ile korele değilken, AIx@75 değeri
VDI ile pozitif korele bulunmuştur (Tablo-2). Ortanca VDI değeri olan 3 skoruna göre hastalar değerlendirildiğinde de yüksek VDI skoruna sahip olanlarda
artmış AIx@75 saptanmıştır. Aktif ve remisyondaki hastalarda ve hastalık süresine göre AIx@75 ve NDH değerlendirildiğinde fark bulunmamıştır (Tablo-3).
Tartışma: Vaskülit hastalarında arteriyel sertlik sağlıklı populasyona göre artmıştır. Arteriyel sertliğin artmasında önemli olanın, hastalık süresi veya hastalığın aktif olmasından çok hastalığın bırakacağı hasarın etkili olduğu düşünülmüştür. Vaskülit hastaları ateroskleroz açısından yüksek risk altındadır. Bu
hastalarda aterosklerozu azaltmaya yönelik kullanılacak ilaçların bu parametrelere etkisini değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel Sertlik, Augmentasyon İndeksi, Vaskülit, Vaskülit Hasar İndeksi
Tablo-1 Demografik, Laboratuar ve Ölçüm Verileri

Tablo-2 Korelasyon Analizi

Tablo-3 Hastalık Durumuna Göre Arteriyel Sertlik Değerlendirmesi
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Giriş: Ateroskleroz, hipertansiyonun (HT) bir komplikasyonudur ve ayrıca kardiyovasküler hastalık gelişimi için bir risk faktörüdür. Ambulatuvar arteriyel
sertlik indeksi (AASI) ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda hipertansiyon ile ilişkili hedef organ hasarı göstergelerinden karotis intima media kalınlığı (CIMT),
mikroalbüminüri ve sol ventrikül hipertrofisi gibi inflamasyon göstergeleri ile ilişkili olduğunu gösterilmiştir. Bu çalışmada yeni tanı hipertansiyon hastalarında ambulatuvar arteriyel sertlik indeksi ile hedef organ hasarı (HOH) arasındaki ilişki incelenmiştir.
Materyal-Metod: Kesitsel olarak planlanan bu çalışmaya 18 yaşından büyük, yeni tanı almış ve henüz tedavi verilmemiş primer HT tanısı olan 45 hasta
ve bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 45 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 90 kişi dâhil edildi. 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümleri (ABPM)
Mobil - PHYSIO-PORT (PAR Medizintechnik, Berlin, Almanya) ile ölçüldü. 24 saatlik ABPM kayıtlarından, her katılımcı için sistolik kan basıncı üzerindeki
diyastolik kan basıncının katsayısı belirlendi. Belirlenen katsayı 1’den çıkarılarak AASI hesaplandı. Hedef organ hasarı; karotis intima media kalınlığı (KİMK
>0,9) olan ve sol ventirkül kitle indeksi (SVKİ; kadınlarda >95 g/m2, erkeklerde 115 g/m2) kriterlerinin her ikisinin karşılanması olarak belirlendi.
Sonuçlar: Araştırma popülasyonun ortalama yaşı 45,4±10,6 yıl ve %62,5’i (n:125) erkek idi. Hipertansiyon ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet
dağılımları benzerdi. Hipertansiyon hastalarında kontrol grubuna kıyasla ortalama AASI (0,41±0,06 vs 0,37±0,05; p<0,001), ortalama KİMK (0,72±0,12
vs 0,52±0,10; p<0,001) ve ortalama SVKİ ( 94,4±15,3 vs 72,5±12,5; p<0,001) yüksek saptandı. HT hastaların %38’inde (n:72) HOH belirlendi. HOH olan
hipertansiyon hastalarında HOH olmayan hastalara kıyasla azalma ortalama AASI (0,41±0,06 vs 0,37±0,05; p<0,001) daha yüksek saptandı. HOH’nın bağımsız prediktörlerinin değerlendirilmesi için yapılan multivariable lojistik regresyon modelinde; yaş (OR: 1,2; %95 GA: 1,05-1,39; p=0,012), AASI (OR:5,8;
%95GA: 1,9-9,7; p<0,001) ve nondipper (OR:4,8; %95 GA: 2,1-7,5; p<0,001) varlığı HOH etkileyen bağımsız prediktörler olarak saptandı.
Tartışma: Yeni tanı hipertansiyon hastalarında AASI düzeyleri HOH’ın bir belirteci olabilir. Ayrıca HOH olan HT hastalarında noktürnal kan basıncındaki
azalmaya, arteryal sertlikteki bozulmuş sirkadiyen hemodinamik varyasyonlar aracılık edebilir.
Anahtar Kelimeler: Hedef Organ Hasarı, Hipertansiyon, Ambulatuvar Arteriyel Sertlik İndeksi

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-10 YENI TANI HIPERTANSIYON HASTALARINDA AMBULATUVAR ARTERIYEL SERTLIK İNDEKSI İLE HEDEF ORGAN HASARI ARASINDAKI
İLIŞKI
Mehmet Sait Altıntaş
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
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SS-11 DISTROFIK EPIDERMOLIZIS BÜLLOZA’YA SEKONDER RENAL AMILOIDOZ. OLGU SUNUMU VE LITERATÜR DERLEMESI
Dilek Barutçu Ataş, Basar Aykent, Hakki Arikan, Ebru Asicioglu, Arzu Velioglu, Mehmet Koc, Serhan Tuglular, Cetin Ozener
Marmara Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Distrofik epidermolizis bülloza (DEB) nadir görülen ciddi bir kalıtsal dermatozdur. Deri lezyonları, genetik test ve cilt biyopsisiyle tanı koyulur. Cildin
skuamöz hücreli karsinomu sık görülen bir komplikasyondur. DEB’li hastalarda hidroüreteronefroz, böbrek amiloidozu, IgA nefropatisi ve enfeksiyöz
glomerülonefrit gibi bozukluklar gelişebilir. Renal amiloidoz AA amiloid fibrillerinin birikmesinden kaynaklanır ve kronik böbrek yetersizliğine neden olarak
hastaların prognozunu kötü etkileyebilir.
Vaka: 26 yaşında erkek hasta halsizlik ve vücutta yaygın şişlik şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde DEB ve skuamöz hücreli kanser nedeniyle sol diz altı
amputasyon öyküsü vardı. Çinko, multi vitamin, sertralin, hidroksizin ve oral demir tedavisi alıyordu. Fizik muayenede büllöz deri lezyonları ve anazarka
tarzı ödem saptandı. Laboratuvar verilerinde; kreatinin 0.39 mg/dL, kreatinin klerensi 183 ml/dak, total protein 5.1 g/dL, albümin 1.4 g/dL, total kolesterol
292 mg/dL, LDL 209 mg/dL, HDL 45 mg/dL, trigliserit 190 mg/dL. lökosit 11.6x103/ L, hemoglobin 11 g/dL, trombosit 798x103 L, sedimantasyon 75
mm/s saptandı. Trombositoz açısından değerlendirilen hastanın EPO normal, JAK-2 mutasyonu ve bcr-abl negatifti. Protein elektroforezinde monoklonal
gamopati izlenmedi. Serum ve idrar immun-fiksasyonu normaldi. Protein idrar analizinde (+4) pozitif, 24 saatlik idrarda 16.6 g/gün idi. İdrar sedimentinde yağ silendirleri saptandı. C3-C4 normal, ANA, ANCA, hepatit B, C ve HIV serolojisi negatifti. Ultrasonografide böbrek boyutları normaldi. Biyopside
31 glomerulün %10’u global skleroz ve damar duvarlarında yaygın eozinofilik madde birikimi izlendi. Direk immünofloresan incelemesi negatifti. Kongo
kırmızısı ve amiloid AA boyasıyla amiloidoz tanısı doğrulandı (Şekil 1). Esansiyel aminoasit ve kolşisin başlandı. Takiplerinde proteinüri 24 g/güne yükseldi.
Şiddetli ishal nedeniyle kolşisin kesildi. Dışkı incelemesinde patoloji saptanmadı. Yoğun ishali devam eden hasta böbrek fonksiyonlarının hızla kötüleşmesi
nedeniyle yatırıldı. Yatışının ikinci gününde nöbet geçirerek entübe edildi Yoğun tıbbi desteğe rağmen aynı gün vefat etti.
Tartışma: DEB hastalarında renal amiloid birikiminin kesin patofizyolojisi bilinmemektedir. Muhtemelen romatoid artrit gibi hastalıklarda olduğu gibi kronik
inflamatuar durumla ilişkilidir. EB hastalarında keratinositlerin aktivasyonuna sekonder artmış serum IL-1 düzeylerinin sistemik amiloidoza yol açabileceği
ileri sürülmüştür. Yaptığımız literatür taraması sonucunda histolojik inceleme ile doğrulanan AA amiloidozu tanısı konulan DEB tanılı beş olgu bulduk (Tablo
1). Sonuç olarak DEB vakalarında böbrek yetmezliği ciddi bir komplikasyondur. Renal amiloidoz en iyi tarif edilen renal patoloji olup son dönem böbrek
yetersizliğinin ana nedenidir.
Anahtar Kelimeler: Amiloidoz, distrofik epidermolizis bülloza, nefrotik sendrom
Şekil 1: (a) Hematoksilin-eozin boyası ile eozinofilik materyal birikimi (*400). (b) Kongo kırmızısı ile boyanan glomerüllerde (* 400) amiloid birikimi.

Tablo 1: Amiloidozlu DEB hastalarının demografik, klinik ve laboratuvar bulguları
Proteinüri

Nefrotik
Sendrom

Olgu 1 (1) 17, E

6 g/gün

+

Olgu 2 (2) 16, E

38 g/gün

+

Olgu 3 (3) 22, K

3,7 g/gün

+

Olgu 4 (3) 26, K

6,1 g/gün

+

Olgu 5 (4) 25, K

5,6 g/gün

+

İndeks
olgu

16,6 g/gün

+

Yaş/cinsiyet

26, E

Serum kreatinin
(mg/dL)

Biyopside AA
amiloid varlığı
Böbrek, karaciğer, tiroid,
2,2
dalak, adrenal,
GİST (otopsi)
Böbrek biyopNormal
sisi
Rektal biyopsi
Belirtilmemiş (ClCr: Böbrek, ka8,3 ml/dk)
raciğer, dalak
(otopsi)
Böbrek, karaciğer, over,
Normal
dalak, adrenal,
GİST (otopsi)
Böbrek, kara0,78
ciğer, akciğer,
dalak (otopsi)
Böbrek biyop1,83
sisi

Diyaliz

SCC

Tanı sonrası sağkalım

Ölüm nedeni

HD

-

2 ay

Sepsis

HD tedavisini
reddetti

3 ay

Böbrek yetersizliği

Diyaliz için
uygun değil

-

5 ay

Böbrek yetersizliği

-

-

18 ay

Böbrek yetersizliği

-

+

Belirtilmemiş

Sepsis/pnomoni

-

+

3 ay

Sepsis/akut Böbrek
yetersizliği

HD: hemodiyaliz, ClCr: kreatinin klirensi, SCC: skuamöz hücreli kanser,: ( ):referans
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SS-12 DIYABETIK NEFROPATI PROGRESYONUNDA ENDOSTATIN VE YKL-40 BIYOBELIRTEÇLERI ILE RENAL KARDIYOVASKÜLER RISK
FAKTÖRLERININ ILIŞKISI
Aysun Toraman1, Nilüfer Özdemir2, Fatma Taneli3, Zeliha Hekimsoy2
1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Manisa
Giriş: Diyabetik nefropati (DN), kalıcı albüminüri, hipertansiyon ve glomerüler filtrasyon hızında (GFH) düşüşle karakterize, T2DM’in ciddi ve ilerleyici
bir mikrovasküler komplikasyonudur. DN’nin geri dönüşümsüz ilerleyici gelişimi, hastalık prognozu üzerindeki etkisi nedeniyle erken tanı ve tedavi klinik
olarak önemlidir. Mikroalbüminüri, klinik pratikte DN’nin erken bir belirteci olarak kabul edilir. Bununla birlikte, ortaya çıkan kanıtlar, glomerüler hasarın
normoalbüminürili diyabet hastalarında da mevcut olduğunu göstermektedir. Endotelyal hücre anjiyogenez inhibitörü olan endostatin ve enflamasyon için
invazif olmayan bir prognostik biyobelirteç olarak kabul edilen YKL-40’ın DN’de GFH ve albüminüri derecesiyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır.
Bizim çalışmamızda amaç DN’li hastalarda endostatin ve YKL-40 düzeylerinin KBH ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.
Materyal-Metod: Çalışmaya 61 kontrol ve 113 diyabetik hasta alındı. Hastalar üç gruba ayrıldı; normoalbüminüri (n=59), mikroalbüminüri (n=34) ve makroalbüminüri grubu (n=20). Endostatin ve YKL-40 ELİSA yöntemiyle çalışıldı.
Sonuçlar: Serum YKL-40 ve endostatin seviyeleri, T2DM grubunda kontrol grubuna göre (p<0.001), makroalbüminüri grubunda mikroalbüminüri grubuna
(p=0.045, p=0,022) ve mikroalbüminüri grubunda normoalbüminüri grubuna (p=0,003, p<0.001) göre anlamlı olarak yüksekti. YKL-40 ve endostatin hem
birbiriyle hem yaş, hastalık süresi, açlık kan şekeri, sistolik kan basıncı, ürik asit, kalsiyum, fosfor (P), parathormon (PTH), hsCRP, ferritin, albüminüri, trigliseritler ve HDL kolesterol ile pozitif, GFH, D vitamini ve hemoglobin düzeyiyle negatif korelasyon gösterdi. Çoklu regresyon modelinde endostatin için YKL40, GFH, P, PTH ve D vitamini ilişkisi anlamlılığını korudu. YKL-40 ise regresyon modelinde endostatin, GFH ve albümin ile koreleydi. Endostatin GFH ilişkisi
DN evresinde mevcutken YKL-40 normoalbüminüri evresinde de korelasyon gösterdi. DN evresinde her ikisi de PTH ve P yüksekliğiyle korele seyretti.
Tartışma: Bir proinflamatuar olan YKL-40 düzeyinin normoalbüminüri evresinden itibaren GFH ile korelasyon göstermesi, hsCRP, ferritin, anemi ve düşük
D vitamini düzeyleriyle ilişkili olması, hem YKL-40 hem endostatin düzeylerinin DN evrelerinde albüminüri, PTH ve P düzeyleriyle ilişkili olması; diyabetik
nefropatinin ortaya çıkması ve gelişmesinde rol oynayabileceklerini ve erken evre DN ve kardiyovasküler hastalık içinde yeni birer belirteç olarak faydalı
olabileceklerini düşündürmektedir. YKL-40 düzeylerinin koroner arter hastalığı ve aterosklerozla ilişkisini gösteren yayınlar olmakla birlikte endostatin
düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörleri ilişkisini gösteren ilk çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Albüminüri, diyabetik nefropati, endostatin, kardiyovasküler hastalık, YKL-40
Tablo 1. Grupların demografik ve laboratuvar parametrelerinin karşılaştırması

Cinsiyet (E,%)
Yaş
Dm tanı yaşı
Diyabet süre (yıl)
VKI (kg/m2)
Bel çevresi (cm)
Sistolik kan basıncı
(mmHg)
Diastolik kan
basıncı (mmHg)
Beyaz küre (103/
µL)
Hemoglobin (g/dL)
Platelet (103/µL)
Açlık kan şekeri
(mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
GFH (ml/dk)
Ürik asit (mg/dL)
Trigliserit (mg/dL)
HDL kolesterol
(mg/dL)
LDL kolesterol
(mg/dL)
Albümin (g/dL)
Kalsiyum (mg/dL)
Fosfor (mg/dL)
CaxP
Parathormon (pg/
mL)
D vitamini (ng/mL)
Hba1c (%)
hsCRP (mg/L)
Ferritin (ng/mL)
Albüminüri (mg/24
saat)
Endostatin (ng/mL)
YKL-40 (pg/mL)

Kontrol
(n=61), ort±SS
44,30
50,49±12,64
27,11±7,68
90,13±11,29

Normoalbüminüri
(n=59), ort±SS
50,80
52,59±12,36
42,56±14,95
10,03±8,79
29,94±6,89
100,28±14,75

Mikroalbüminüri
(n=34), ort±SS
58,80
58,35±13,68
45,34±13,85
12,72±10,53
29,24±5,3
100,74±9,32

Makroalbüminüri
(n=20), ort±SS
60,00
51,80±12,68
37,95±12,96
13,85±9,03
26,36±3,47
102,68±14,96

Diyabetik nefropati
(n=54), ort±SS
59,30
55,93±13,58
42,5±13,86
13,15±9,90
28,17±4,87
101,45±11,62

0,048
0,053
<0,001
<0,001
0,003
<0,001

116,89±16,93

123,36±16,2

128,82±20,71

128,25±17,49

128,61±19,41

0,003

70,80±8,57

74,66±9,04

75,44±10,83

75,70±10,17

75,54±10,49

0,011

p

8,59±3,81

10,45±4,91

8,47±1,79

17,71±6,43

11,89±6,51

0,001

13,77±1,82
265,18±62,63

13,33±1,90
266,62±79,14

12,81±2,75
252,61±80,34

10,58±1,71
262,05±56,90

11,98±2,63
256,11±72,11

<0,001
0,598

90,28±13,75

162,67±62,19

159,68±58,09

189,75±92,3

171,47±74,03

<0,001

0,69±0,20
111,53±22,75
4,94±1,32
129,05±84,73

0,82±0,26
98,94±34,1
5,06±1,56
163,66±103,99

1,59±1,33
65,99±38,92
6,45±1,81
194,03±102,13

3,03±2,09
38,58±29,38
5,52±1,29
221,95±119,48

2,12±1,77
55,84±37,82
6,11±1,68
204,37±108,61

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

52,75±13,75

53,21±16,36

45,2±15,02

48,25±13,56

46,33±14,44

0,026

115,54±30,63

125,24±37,9

122,09±43,76

133,95±37,56

126,48±41,60

0,216

4,28±0,38
9,55±0,44
3,75±0,57
35,86±5,52

4,22±0,45
9,45±0,50
3,66±0,72
34,59±7,1

3,89±0,91
9,08±1,1
4,05±1,07
36,29±8,62

3,23±0,7
9,02±0,49
5,26±2,13
47,22±18,2

3,65±0,89
9,05±0,92
4,50±1,62
40,34±13,90

<0,001
0,001
0,001
0,014

56,9±23,7

62,23±43,14

78,27±50,68

104,54±83,34

88,18±65,45

0,192

18,59±9,35
5,5±0,28
2,37±1,70
95,08±44,41

11,61±7,65
9,35±2,62
6,84±1,13
61,76±30,6

12,32±8,84
8,68±2,34
5,23±3,69
140,1±61,57

7,95±6,88
9,43±2,85
7,09±4,13
235,21±173,96

10,70±8,37
8,96±2,53
5,93±3,70
175,99±113,66

<0,001
<0,001
0,003
<0,001

-

8,52±7,08

128,79±82,99

1326,18±703,32

519,77±493,56

<0,001

1,84±0,91
778,00±409,86

2,65±1,19
1484,63±1167,22

5,13±3,86
2664,85±1839,49

7,23±3,87
3136,80±1491,91

5,96±3,96
2839,65±1719,79

<0,001
<0,001
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SS-14 NADIR BIR BIRLIKTELIK: ERIŞKIN TIP STILL HASTALIĞI VE TROMBOTIK MIKROANJIYOPATI
Elif Yücesu1, Emre Yaşar2, Ömer Faruk Akçay2, Musa Bali2
1
gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Trombotik mikroanjiyopati (TMA), non-immün hemolitik anemi, trombositopeni ve organ disfonksiyonu triadıyla kendini gösteren, mikrotrombüslerle seyreden patolojik bir oluşumudur(1,2). TMA yaygın damar içi pıhtılaşma, malign hipertansiyon, skleroderma renal krizi ve ilaç toksisiteleri gibi birkaç
hastalık sürecini içerebilir(1). TMA’ların sık görülen formları trombotik trombositopenik purpura ve hemolitik üremik sendromdur (HÜS)dur. Tipik HÜS
genellikle Shiga toksin üreten E.coli enfeksiyonu ile ilişkilidir(3). Atipik HÜS(aHÜS) sıklıkla genetik bir bileşeni olan ve alternatif kompleman yolunun aşırı
aktivasyonundan kaynaklanan, zamanında teşhis edilmediğinde veya uygun tedavi edilmediğinde yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir hastalıktır(3-6).
Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, etiyolojisi ve patofizyolojisi bilinmeyen sistemik inflamatuar bozukluktur. Ateş, artralji ve döküntü ile karakterizedir. Ancak
perikardit, farenjit, lenfadenopati, nöbetler ve nadiren TMA dahil hemolitik fenomeni de içerebilir(7,8). Bu sunumda TMA ve Still hastalığı birlikteliği bulunan
35 yaşında erkek vakayı incelenmiştir.
Vaka: 35 yaşında ek hastalığı olmayan erkek hasta Nisan 2019’da sağ ön servikal zincirde yaklaşık 4-5 cm lenfadenopati, ateş ve ciltte yaygın döküntü
nedeniyle Romatoloji bölümünde yatarak takip edilmiş. Still hastalığı tanısı alarak idame metiprednizolon tedavisi ile taburcu edilmiş.
Aralık 2019’da artralji-miyaljisi olan hastanın BUN: 29 mg/dl, kreatinin: 2,36 mg/dl, Hb:14.6, plt:337.000, LDH:746, sedim:75, CRP: 228 olması üzerine
tekrar romatolojiye yatırılmış. Üriner ve doppler ultrasonografide patoloji saptanmadı. Metabolik asidoz ve progresif kreatinin artışı nedeniyle hemodiyalize alındı. Takibinde anemi ve trombositopeni gelişti. Periferik yaymasında yaygın şistositler görüldü. Haptoglobulin düzeyi 4 mg/dl saptanan hastanın
ADAMTS13 aktivitesi %18 (azalmış) olarak görüldü. aHÜS olarak değerlendirilip 5 seans plazmaferez yapıldı. Klinik tablosu düzelmeyen ve laboratuvar
yanıtı alınamayan hastaya Eculizumab başlandı.
Eculizumab ile hemoglobini stabilleşen, haptoglobulini yükselen ve hemolizi gerileyen hastada hematolojik yanıt alındı ancak renal yanıt alınamadı. Bu
nedenle hasta halen haftada 4 kez hemodiyalize alınmaktadır.
Tartışma: Still hastalığı yüksek ateş, artralji ve somon rengi deri döküntüsü klasik üçlüsü ile karakterizedir(8,9). Still hastalığının teşhisi, non-spesifik
semptomların varlığı ve karakteristik biyobelirteçlerin olmaması nedeniyle zordur. Yamaguchi veya Fautrel kriterlerine göre enfeksiyöz, malign ve diğer bağ
dokusu hastalıklarının dışlanmasıyla tanı konulmalıdır(8).
Still hastalığı ve TMA birlikteliği oldukça nadirdir(10). TMA ilişkili organ hasarı ve mortalite riski hızlı tanı ve terapötik müdahale gerektirmektedir(7,10). Still
hastalığı tanısından sonraki özellikle ilk 6 ay TMA açısından dikkatli olunarak komplikasyonları ve nüksü önlenebilir(10,11).
Anahtar Kelimeler: Erişkin STİLL hastalığı, TMA, böbrek yetmezliği
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SS-15 YENI TANI HIPERTANSIF BIREYLERDE OKSIDATIF STRES BELIRTECI OLARAK ISKEMI MODIFIYE ALBÜMIN
Nergiz Bayrakcı1, Ahmet Menteşe2, Selim Demir3, Gülsüm Özkan1
1
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Teknolojisi, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Trabzon
Giriş: Endotel disfonksiyonu, hipertansiyon patogenezinde ve komplikasyonlarının gelişiminde önemli role sahip olup, oksidatif stresle yakın ilişkilidir. Antioksidan sistemin önemli bir üyesi olan albumin, oksidatif stres varlığında, “iskemi modifiye albumin” (İMA) olarak adlandırılan yeni bir moleküle dönüşür.
Akut ve kronik miyokardial iskemi başta olmak üzere diabetes mellitus, obezite, preeklampsi gibi oksidatif stresin arttığı durumlarda serum İMA düzeylerinde artış olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, esansiyel hipertansiyon ve beyaz önlük hipertansiyonu tanısı alan hastalarda oksidatif stres
göstergesi olarak serum İMA düzeyinin laboratuar parametreleri ile ilişkisi incelenmiştir
Materyal-Metod: Holter ve ofis kan basıncı ölçümleri yapılan 100 erişkin çalışmaya dahil edilerek 28’i sağlıklı, 53’ü hipertansif ve 19’u beyaz önlük hipertansiyonlu olan 3 grup oluşturuldu. Tüm hastalarda biyokimyasal parametreler ile serum İMA, malonildialdehit (MDA) düzeyi çalışıldı; oksidatif stres
indeksi hesaplandı.
Sonuçlar: Çalışma grubuna ait demografik özellikler ve laboratuar verileri tablo-1’de yer almaktadır. Gruplar arasında serum IMA düzeyleri açısından farklılık saptanmadı (p=0.277). Hipertansif grupta sağlıklı gruba kıyasla ürik asit düzeyi anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.02). Beyaz önlük hipertansiyonlu
bireylerin vücut kitle indeksi sağlıklı gruba kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.039). Yine beyaz önlük hipertansiyonu grubunda diğer gruplara kıyasla
MDA düzeyi daha yüksek saptanmış olup; bu bulgunun gruplarda yer alan hasta sayıları arasındaki farklılıktan kaynaklanabileceği ve anlamlı olmayabileceği
düşünüldü (p=0.03).
Tartışma: Yüksek serum İMA düzeyleri, kronik endotel hasarı ile ilişkili olduğu bildirilmekle birlikte, akut koroner sendrom gibi yıkıcı endotelyal hasarın
belirgin olduğu durumlarda tanısal belirteçler arasına girmeye adaydır. Çalışmamızda benzer bir ilişki saptanmamıştır. Çalışmamızdaki hipertansif grup yeni
tanı alan hastalardan oluşmaktaydı. Dolayısıyla bu grupta endotel disfonksiyonunun ileri düzeyde olmadığı öngörüldüğünde, hipertansif bireylerde oksidatif
stresin erken göstergesi olarak serum İMA düzeyi ölçümünün uygun olmadığı görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, İskemi modifiye albümin, Oksidatif stres
Çalışma grubuna ait demografik özellikler ve laboratuar bulguları
Kontrol (n=28)
Mean ±SD /Median (min-max)

HT (n=53)
Mean ±SD /Median (min-max)

Beyaz önlük HT (n=19)
Mean ±SD /Median (min-max)

p*

Yaş (yıl)

44.4 ± 12.5

44.9 ± 10.8

45.9 ± 16.1

0.917

Cinsiyet
(K / E) (n)

16 / 12

21 / 32

13 / 6

0.063

VKI (kg/m2)

27.1 ± 5.4

29.2 ± 4.2

30.6 ± 4.7

0.039

Ambulatuar SKB (mmHg)

121 ± 5

140± 9

120 ± 6

0.000

Ambulatuar DKB (mmHg)

77 ± 2

90 ± 10

73 ± 5

0.000

Ofis SKB(mmHg)

118 ± 9

155 ± 14

152 ± 17

0.000

Ofis DKB (mmHg)

76 ± 7

97 ± 11

95 ± 10

0.000

Glukoz (mg/dL)

93.8 ± 8.4

96.8 ± 10.9

95.2 ± 9.1

0.421

Kreatinin (mg/dL)

0.8 ± 0.2

0.8 ± 0.2

0.8 ± 0.1

0.166

Ürik asit
(mg/dL)

4.5 ± 1.0

5.6 ± 1.7

5.1 ± 1.0

0.003

Albumin (g/dL)

4.7 ± 0.3

4.6 ± 0.4

4.5 ± 0.4

0.919

Proteinüri (mg/gün)

60 (4.2-243)

97.3 (0-528)

112 ± (4.1-410)

0.662

İMA (ABSU)

0.51 (0.01-1)

0.45 (0-1.1)

0.48 (0.3-1.2)

0.102

TOS (μmolH2O2/L)

11.3 ( 1.23-48)

10.6 (0.96-154.6)

12.66 (4.57-46.8)

0.205

TAS (mmol Trolox/L)

2.2 ± 0.3

2.3 ± 0.4

2.2 ± 0.4

0.375

OSI

0.53 (0.05-2.08)

0.47 (0.04-7.48)

0.55 (0.21-2.52)

0.127

MDA (nmol/mL)

0.15 (0-2.86)

0.14 (0-12.03)

0.34 (0.08-7.91)

0.03

*İstatistiksel anlamlılık: p<0.05 HT: Hipertansiyon, SD: Standart deviasyon, VKI: Vücut kitle indeksi; SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diastolik kan basıncı; IMA: İskemi
modifiye albümin (ABSU: absorbans unit); TOS: Total oksidan status; TAS: Total antioksidan status; OSI: Oksidatif stress indeks (TOS/TAS); MDA: Malonildialdehit.
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SS-16 AILEVI AKDENIZ ATEŞI DIŞI NEDENLERE BAĞLI RENAL AMILOIDOZIS VE ARTMIŞ MORTALITE İLIŞKISI
Rezzan Eren Sadioğlu1, Mert Karaoğlan1, Merve Aktar1, Saba Kiremitçi2, Sim Kutlay1, Şule Şengül1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Sekonder amiloidozis inflamatuar hastalıkların uzun dönemde ortaya çıkabilen ve mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi
(FMF), ülkemizde ve dünyada sekonder amiloidozisin en sık nedenidir. Kolşisin kullanımının ya da amiloidozis nedeninin uzun dönem klinik sonlanımlara
olan etkisi net değildir. Çalışmamızda renal biyopsi ile tanı konulmuş sekonder amiloidozisli hastalarda renal ve hasta sağkalımına etkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Merkezimizde 2000-2020 yılları arasında renal biyopsiyle sekonder amiloidozis tanısı alan hastaların klinik bilgileri retrospektif olarak tarandı. Amiloidozis nedenleri, tedavide kullanılan ilaçlar, renal fonksiyonlar, hasta sonlanımları, tanıda ve son başvurudaki biyokimyasal değerleri kaydedildi.
Renal ve hasta sonlanımlarına etki edebilecek risk faktörleri araştırıldı.
Sonuçlar: Yaş ortalaması 55, 41’i kadın, 64’ü erkek olan ve ortalama izlem süresi 64 ay olan 105 hasta değerlendirildi. Biyopsiyle sekonder amiloidozis tanı
alan toplam 160 hastadan, klinik izlem, renal ve/veya hasta sağkalımı verileri elde edilemeyen 55 hasta çalışmaya dahil edilemedi.
Hastaların %79’unda amiloidozis nedeni FMF iken %26’sında neden FMF-dışı nedenlerdi (Tablo 1). FMF tanısı olan tüm hastalar kolşisin tedavisi alırken, 3
hasta ek olarak kanakinumab, 1 hasta azatioprin tedavisi almaktaydı. FMF tanılı hastaların sadece %10’u renal biyopsiden önce de kolşisin kullanmakta idi.
Amiloidozis etiyolojisi ve renal biyopsiden önce kolşisin kullanımına göre sonlanımlarda bir farklılık olup olmadığı değerlendirildi ancak fark saptanmadı.
27 (%25) hasta ortanca 12 ay sonra renal replasman tedavisi (RRT)’ne başlanmıştı. Ölen 26 (%20) hastanın tanı ile ölüm arasında ortanca 64 ay olduğu
kaydedildi.
RRT’ye etki edebilecek risk faktörleri değerlendirildiğinde multivariate lojistik regresyon analizinde başlangıçtaki eGFR değeri (OR, %95 GA, -0.9 (0,94 –
0,99), p=0,007) anlamlı bulunurken; mortaliteye etki edebilecek risk faktörleri, ileri yaş (OR, %95 GA; 1,08 (1,01 – 1,15),p=0,011), FMF-dışı nedenlerle
amiloidozis (OR, %95 GA, 6,04 (1,06 – 34), p=0,043), ve tanıda düşük albumin düzeyi (OR, %95 GA; 0,22 (0,06 – 0,76), p=0,036) anlamlı bulundu.
Tartışma: Ülkemizde sekonder amiloidozisin en sık sebebi FMF olmakla birlikte diğer inflamatuar hastalıkların uzun zaman sonucu olarak görüldüğü de iyi
bilinmektedir. Renal sağkalımla ilgili risk faktörü biyopsi anındaki düşük eGFR değeri, mortaliteyle ilgili risk faktörleriyse yaş, hipoalbuminemi ve FMF-dışı
amiloidozis gelişimi olduğu görülmüştür. FMF tanılı hastaların sadece %10’unun renal amiloidozis saptandığında düzenli kolşisin kullandığınin saptanması
da dikkate değer bir bulgudur.
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, Kolşisin, Mortalite, Sekonder Amiloidozis
Tablo 1

Genel Klinik Özellikler
Tablo 2

Tablo 3-4

Renal ve Hasta Sağkalımına Etki Eden Faktörler

Amiloidozis Sebebine göre klinik özellikler
36

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-17 DIABETES MELLITUS’U OLAN HASTALARA YAPILAN BÖBREK BIYOPSILERININ DEĞERLENDIRILMESI: TEK MERKEZ 5 YILLIK DENEYIM
Emre Yaşar1, İrem Biçer2, Gözde Duygu İşbilir2, Ömer Faruk Akçay1, Yasemin Erten1
1
gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Diabetes mellitus(DM) son dönem böbrek hastalığının en önde gelen nedenidir. Diyabetik böbrek hastalığı(DBH); T1DM’li hastaların yaklaşık
%30’unda, T2DM’li hastaların yaklaşık %40’ında görülen bir DM komplikasyonudur. Diyabetik hastalara yapılan böbrek biyopsilerinde DBH dışında nondiyabetik böbrek hastalıkları (NDBH) da sık olarak saptanmaktadır. DBH’den farklı olarak NDBH’ye neden olan glomerüler ve tübülointerstisyel hastalıkların
çoğu zamanında tespit edilirse tedavilerden fayda görebilir. Bu çalışmamızda ünitemizde son 5 yılda diyabetik bireylere yapılan böbrek biyopsilerinin
sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal-Metod: Ocak 2015-Aralık 2019 arasında ünitemizde yapılan 734 nativ böbrek biyopsisi sonuçları retrospektif olarak tarandı. >= 18 yaş, önceden
DM tanısı olan ve biyopsi yapıldığında hba1c >= 6.5 ölçülen 81 hasta çalışmaya dahil edildi.
Sonuçlar: Dahil edilen 55’i (%68) erkek 81 hastanın yaş ortalaması 56 ± 10,5 idi. Tüm hastaların ortalama DM süresi 102 ± 88 ay, hba1c’si 7,9 ± 1,45,
proteinürisi 5750 ± 5450 mg/gün, albüminürisi 2,640 ± 3,542 mg/gün, tam idrar tetkik(TİT) eritrosit sayısı 20 ± 61, bazal kreatinini 1,1 ± 0.5 mg/dl, biyopsi
öncesi kreatinini 1,7 ± 1,1 mg/dl idi. 38 (% 47) hastanın retinopati bilgilerine ulaşılamadı. 14’ünde (%17) retinopati mevcutken 29’unda (%36) yoktu.
21’inde (%26) DBH, 56’sında (%69) NDBH, 4’ünde (%5) DBH+NDBH saptandı. NDBH hastalarında en sık saptanan patolojik tip 14 hasta (%25) ile fokal
segmental glomeruloskleroz iken, 9’unda (%16) membranöz nefropati, 8’inde (%14) IgA nefropatisi saptandı.
DBH ve NDBH grupları karşılaştırıldığında sırasıyla; ortalama yaş 55,3 ± 2,5’e karşı 56 ± 1,3 (p=0.727), DM süresi 153’e karşı 76 ay (p=0.012), Hba1c
8,78’e karşı 7,53 (p=0.002), proteinüri 8070 ± 1473’e karşı 4985 ± 629 mg/gün (p=0.039), albuminüri 4.026 ± 849’e karşı 2203 ± 517 mg/gün (p=0.004),
eritrosit sayısı 5’e karşı 25 (p=0.034) idi. Retinopati 11’e karşı 5 hastada mevcuttu (p<0.001). Korelasyon analizinde DBH saptanması ile DM süresi
(r=.327,p=0.011), Hba1c(r=.351,p<0.001), proteinüri(r=.234,p=0.038) ve albüminüri(r=.372,p=0.003) arasında pozitif korelasyon saptandı. TİT’de görülen
eritrosit sayısı ile DBH saptanması arasında korelasyon saptanmadı(p=0.391).
Tartışma: Diyabetik böbrek hastalığını öngören faktörler olarak DM süresinin kısa olması, yüksek Hba1c, yüksek miktarda proteinüri ve albuminürinin
olması olarak belirlendi. Diyabetik hastalarda NDBH sık gözlenen bir durumdur. NDBH’nin sebeplerinin çoğunun potansiyel olarak tedavi edilebilir olduğu
göz önüne alınırsa, özellikle atipik seyir gösteren renal hasarlı diyabetik hastalara böbrek biyopsisi yapılması düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: diyabetik nefropati, biyopsi, proteinuri

37

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-18 AILESEL AKDENIZ ATEŞI HASTALARINDA HIPERTANSIYON PREVALANSI VE AMILOIDOZUN KAN BASINCI ILE İLIŞKISI
Gözde Kavgacı1, Şeref Rahmi Yılmaz2, Tolga Yıldırım2, Banu Peynircioğlu3, Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ateş ve serozal inflamasyonla karakterize kalıtsal, otoinflamatuvar bir hastalıktır. AAA inflamatuvar ataklar
ve ataklar arasında subklinik inflamasyonla seyreder. Kronik inflamasyon sonucu gelişen sekonder amiloidoz en önemli uzun dönem komplikasyonu ve
mortalite nedenidir. İnflamasyonun kardiyovasküler, renal, nöral, endokrin ve doku düzeyinde kan basıncı kontrol sistemlerine etkisini gösteren çalışmalar
mevcuttur. Çalışmamızda AAA hastalarında hipertansiyon sıklığının belirlenmesi ve amiloidozun kan basıncı ile ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Materyal-Metod: 2000-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Polikliniği’ne Ailesel Akdeniz Ateşi
tanısı ile başvuran 603 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma için kontrol grubu olarak Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından gerçekleştirilmiş olan Patent2 çalışmasının verileri kullanıldı. Yaş ve cinsiyet eşleştirmesi yapılarak kontrol grubu elde edildi.
Sonuçlar: AAA hastalarında hipertansiyon sıklığının %16,9 olduğu görüldü. Hipertansiyon sıklığında kadın ve erkek cinsiyet arasında anlamlı bir fark
bulunmadı. AAA hastaları ve 1329 bireyden oluşan kontrol grubu karşılaştırıldığında hipertansiyon sıklığı, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri AAA
grubunda anlamlı olarak daha düşük izlendi (p= 0,028, p<0,001, p=0,012). Hipertansiyon tanısı olmayan AAA hastaları ve kontrol grubu karşılaştırıldığında
sistolik kan basıncı değerleri AAA grubunda anlamlı olarak daha düşük izlendi (p<0,001). Homozigot ve heterozigot M694V mutasyonu ile hipertansiyon
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü. Amiloidozu olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında amiloidozu olan hastaların kan basınçlarının daha
yüksek olduğu görüldü (p<0,001). Glomerüler filtrasyon hızındaki (GFH) azalmanın kan basıncı üzerine olan etkisini ortadan kaldırmak için GFH<60 ml/
min/1.73m² olan hastalar ayrıldığında, GFH>60 ml/min/1.73m² olup amiloidozu olan ve olmayan hastaların hipertansiyon tanıları ve kan basınçları karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı farklılık olmadığı izlendi. GFH>60 ml/min/1.73m² olup amiloidozu olan hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
ise sistolik kan basıncının amiloidozu olan grupta anlamlı olarak daha düşük olduğu izlendi (p=0,002).
Tartışma: AAA hastalarında normal popülasyona göre hipertansiyon sıklığının düşük olması ve kan basıncı değerlerindeki düşüklüğün kolşisinin anti-inflamatuvar ve kardiyoprotektif etkisi ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Amiloidozun glomerüler filtrasyon hızında azalmaya neden olmadıkça kan basıncında
yükselmeye sebep olmadığı aksine kardiyovasküler, otonom sinir sistemi ve adrenal bez tutulumu ile sistolik kan basıncında düşmeye neden olabileceği
öngörüldü.
Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, Hipertansiyon, Amiloidoz, Kronik inflamasyon, Kan Basıncı
Grupların Cinsiyet, Yaş, Kan Basıncı Değerleri ve Hipertansiyon Tanısı Açısından Karşılaştırılması

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş, yıl
Ortanca
(min-maks)
Hipertansiyon
Sistolik Kan Basıncı, mmHg
Diyastolik Kan Basıncı, mmHg
Antihipertansif İlaç Kullanımı

AAA
(n=603)

Kontrol
(n=1329)

358 (%59,4)
245 (%40,6)

754 (%56,7)
575 (%43,3)

35 (18-81)

34 (18-81)

0,803

102 (%16,9)
110 (70-200)
70 (40-140)
134 (%22,4)

282 (%21,2)
119,5 (90-221,5)
70,5 (41-120)
166 (%12,5)

0,028
<0,001
0,012
<0,001

p Değeri
0,277

Hipertansiyon Tanısı Olmayan AAA Hastaları ve Kontrol Grubunun Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması
Hipertansiyon Tanısı Olmayan
Sistolik Kan Basıncı, mmHg
Diyastolik Kan Basıncı, mmHg
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AAA
(n=501)
110 (70-160)
70 (40-100)

Kontrol
(n=1047)
116,5 (90-139,5)
69,5 (41-89,5)

p Değeri
<0,001
0,001
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SS-19 RENAL TUBÜLOINTERSTISYAL FIBROZIS ŞIDDETI VE OKSIDATIF STRES ARASINDAKI ILIŞKI
Barış Eser1, İbrahim Doğan1, Hüseyin Kayadibi2
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hatalıkları Ana bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çorum
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Çorum
Giriş: İntersitisyal fibrozis/tubüler atrofi (IFTA) yaygınlığı kronik böbrek hastalığı (KBH)’nın geri dönüşümsüz ilerlemesinin en önemli belirleyicisidir. Deneysel çalışmalarda oksidatif stresin renal doku hasarı ve IFTA ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda böbrek biyopsisi yapılan erişkin hastalarda
total oksidan seviye (TOS), total antioksidan kapasite (TAK) ve oksidatif stres indeksi (OSI) gibi oksidatif stres göstergelerinin IFTA yaygınlığı ile arasındaki
ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Materyal-Metod: Bu kesitsel çalışmaya 71 hasta (37 erkek; ortalama yaş 45.3±16.8 yıl) dahil edildi. Tüm katılımcıların klinik özellikleri ve laboratuar verileri
kayıt edildi (Tablo 1). Renal biyopsi dokularında IFTA yaygınlık yüzdesi temelinde IFTA skorlaması yapıldı (1, <%10; 2, %10-24; 3, %25-50; ve 4, > %50).
TOS ve TAK ELISA metodu ile ölçüldü, OSI’i (OSI=TOS/TAK) hesaplandı.
Sonuçlar: IFTA skoru 1, 2, 3 ve 4’e göre hasta dağılımları sırası ile, 33 (%46.5), 22 (%31), 11 (%15.5) ve 5 (%7) olarak tespit edildi. IFTA skoru 3 ve 4
olan hastaların sayısı az olduğundan, IFTA skor 1, 2 ve 3+4 olacak şekilde üç grubun karşılaştırmalı analizleri yapıldı. Bu üç grup karşılaştırıldığında TOS,
TAK ve OSI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi [sırası ile, P=0.524; P=0.282; P=0.417, Tablo 2]. Ayrıca, proteinüri ile OSI arasında
pozitif bir korelasyon olmasına rağmen istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı [rs=0.197, P=0.103, Tablo 3].
Tartışma: IFTA şiddetine göre karşılaştırıldığında oksidatif stres parametreleri arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Bu bulgular hafif-orta IFTA varlığında
oksidan-antioksidan dengenin bozulmadığını düşündürmektedir. Etiyolojiden bağımsız olarak IFTA patofizyolojisi ve progresyonunda oksidatif stresin net
etkisinin ortaya konulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Proteinüri, Tübülointerstisyal fibrozis
Tablo 1. Hastaların demografik ve laboratuvar özellikleri
Parameters
Age, years
Male, n (%)
Body mass index, kg/m2
Systolic blood pressure, mm/Hg
Diastolic blood pressure, mm/Hg
Diabetes mellitus, n (%)
Hypertension, n (%)
Smoking, n (%)
Histopathologic diagnosis
FSGS, n (%)
MCD, n (%)
IgAN, n (%)
MNP, n (%)
Amyloidosis, n (%)
DNP, n (%)
Others, n (%)
RAAS blockers, n (%)
Hemoglobin, g/dL
Glucose, mg/dL
BUN, mg/dL
Creatinine, mg/dL
eGFR (mL/min/1.73 m2)
eGFR<=59 mL/min/1.73 m2, n (%)
Albumin, g/L
Uric acid, mg/dL
HDL-C, mg/dL
LDL-C, mg/dL
NLR
ESR, mm/h
hsCRP, mg/L
Proteinuria, g/day
TOS, μmol H2O2 Equiv./L
TAC, mmol Trolox Equiv./L
OSI, Arbitrary Unit

Patients (n=71)
44 ± 16
37 (52.1)
28 ± 5
124 ± 12
77 ± 8
8 (11.3)
21 (29.6)
9 (12.7)
15 (21,1)
14 (19.7)
12 (16.9)
8 (11.3)
6 (8.5)
6 (8.5)
10 (14.08)
14 (19.7)
12.8 ± 2.0
99 ± 25
20 (13 - 27)
1.0 (0.6 - 1.6)
89 (50 - 109)
25 (35.2)
3.3 ± 0.9
6.1 ± 1.4
48 (38 - 64)
141 (101 - 190)
2.2 (1.5 - 2.9)
30 (15 - 55)
3.5 (1.2 - 9.7)
3.4 (2.0 - 6.0)
15.1 (11.0 - 20.6)
1.30 ± 0.36
12.2 (8.8 - 16.6)

Categorical data are presented as frequencies and percentages; continuous variables are presented as mean ± standard deviations or median and interquartile ranges
(IQR: 25th-75th) depending on their distributions. Abbreviations; BUN, Blood urea nitrogen, eGFR, Estimated glomerular filtration rate, ESR, Erythrocyte sedimentation
rate; FSGS, focal segmental glomerulosclerosis; HDL-C, High density lipoprotein cholesterol; hsCRP, High sensitivity c-reactive protein; IgAN, IgA nephropathy; LDL-C,
Low density lipoprotein cholesterol; MGN, Membranous glomerulonephritis; MCD, Minimal change diseas; NLR, Neutrophil to lymphocyte Ratio; OSI, Oxidative stress
index; RAAS, Renin angiotensin aldosterone system; TAS, Total antioxidant capacity; TOS, Total oxidant status.
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Tablo 2. IFTA skorlarına göre hastaların demografik ve biyokimyasal verilerinin karşılaştırılması
Parameters
Age, years
Male, n (%)
BMI, kg/m2
SBP, mm/Hg
DBP, mm/Hg
DM, n (%)
HT, n (%)
Smoking, n (%)
RAAS blockers, n (%)
Statins, n (%)
Hemoglobin, g/dL
Glucose, mg/dL
BUN, mg/dL
Creatinine, mg/dL
eGFR (mL/min/1.73 m2)
eGFR<=59 mL/min/1.73 m2, n (%)
Albumin, g/L
Uric acid, mg/dL
HDL-C, mg/dL
LDL-C, mg/dL
NLR
ESR, mm/h
hsCRP, mg/L
Proteinuria, g/day
TOS, μmol H2O2 Equiv./L
TAC, mmol Trolox Equiv./L
OSI, Arbitrary Unit

Score 1 (n=33)
34 (22.5 - 60.5)
17 (51.5)
27.6 ± 5.0
123 ± 11
76 ± 7
3 (9.1)
3 (9.1)
4 (12.1)
7 (21.2)
2 (6.1)
13.3 ± 1.9
95 (85 - 105)
16 (12 - 22)a
0.7 (0.5 - 0.9)b,c
111 (93 - 125)e,f
3 (9.1)
3.6 (2,5 - 4.1)
5.9 ± 1.5
46 (40 - 66)
139 (90 - 202)
1.9 (1.3 - 2.7)h
23 (17 - 43)ı
2.8 (0.5 - 4.5)k,l
3.4 (1.8 - 5.2)
14.6 (10.5 - 19.5)
1.26 ± 0.31
11.5 (8.4 - 17.0)

Score 2 (n=22)
49 (36 - 59)
10 (45.5)
26.8 ± 4.5
120 ± 10
76 ± 8
2 (9.1)
5 (22.7)
2 (9.1)
2 (9.1)
0 (0)
12.2 ± 2.3
89 (93 - 97)
20 (13 - 33)
1.1 (0.8 - 1.6)d
65 (50 - 92)g
10 (45.5)
3.6 (2.1 - 4.1)
6.4 ± 1.6
47 (36 - 60)
142 (97 - 173)
2.6 (2.1 - 3.4)
25 (12 - 60)j
3.9 (2.3 - 10.3)
3.1 (2.0 - 6.2)
17.7 (13.2 - 21.7)
1.32 ± 0.43
13.7 (10.3 - 17.2)

Score 3+4 (n=16)
46 (40 - 54)
10 (62.5)
28.9 ± 4.6
129 ± 14
79 ± 9
3 (18.8)
7 (43.8)
3 (18.8)
5 (31.3)
0 (0)
12.3 ± 1.7
99 (89 - 117)
29 (21 - 45)
1.9 (1.4 - 3.0)
38 (23 - 60)
12 (75)
3.4 (2.7 - 3.7)
6.3 ± 1.1
50 (36 - 65)
141 (105 - 208)
1.8 (1.5 - 2.9)
45 (34 - 63)
7.5 (3.2 - 20.5)
5.4 (3.1 - 8.3)
15.0 (10.7 - 23.2)
1.37 ± 0.36
9.8 (8.6 - 14.2)

P
0.327
0.581
0.413
0.157
0.251
0.621
0.021
0.732
0.198
0.708
0.049
0.390
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.721
0.341
0.819
0.791
0.043
0.014
0.004
0.138
0.524
0.282
0.417

Categorical data are presented as frequencies and percentages; continuous variables are presented as mean ± standard deviations or median and interquartile ranges
(IQR: 25th-75th) depending on their distributions. aP < 0.001 compared with the score 3+4, bP = 0.001compared with the score 2, cP < 0.001 compared with the score 3+4, dP = 0.006 compared with the score 3+4, eP < 0.001 compared with the score 2, fP < 0.001compared with the score 3+4, gP = 0.010 compared with the score
3+4, hP = 0.017 compared with the score 2, ıP = 0.002 compared with the score 3+4, jP = 0.042 compared with the score 3+4, kP = 0.021 compared with the score 2,
lP = 0.003 compared with the score 3+4. Abbreviations; BMI, Body mass index; BUN, Blood urea nitrogen; DBP, Diastolic blood pressure; eGFR, Estimated glomerular
filtration rate; ESR, Erythrocyte sedimentation rate; HDL-C, High density lipoprotein cholesterol; hsCRP, High sensitivity c-reactive protein; HT, Hypertension; IFTA,
Intestinal fibrosis tubular atrophy; LDL-C, Low density lipoprotein cholesterol; NLR, Neutrophil to lymphocyte Ratio; OSI, Oxidative stress index; RAAS, renin angiotensin aldosterone system; SBP, Systolic blood pressure; TAS, Total antioxidant capacity; TOS, Total oxidant status.
Tablo 3. Proteinüri ile oksidatif stres parametrelerinin korelasyon analizi
Proteinuria (n=71)
Variables

rs

P

TOS

0.116

0.337

TAS

-0.111

0.360

OSI

0.197

0.103

Significance was determined with the Spearman rank correlation coefficient. Abbreviations; OSI, Oxidative stress index; TAS, total antioxidant capacity; TOS, total
oxidant status.
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SS-20 SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS HASTALARINDA FIBROSCAN YÖNTEMI ILE KARACIĞERDE YAĞLANMA VE FIBROZISIN
DEĞERLENDIRILMESI
Özge Yetginoğlu1, Dilek Barutcu Atas2, Arzu Velioglu2, Hakkı Arıkan2, Serhan Tuglular2, Ebru Asicioglu2
1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesiı, Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) özellikle genç doğurganlık dönemdeki kadın popülasyonda daha sık olarak gözlenen, çok çeşitli sistemik bulgularla karşımıza çıkan otoimmün bir hastalıktır. Neredeyse tüm vücudu etkileyen bu hastalıkta, karaciğer de etkilenmektedir. Ancak prezentasyonu ve
hastalığın prognozu açısından önemi bilinmemektedir. Lupusun hepatik tutulum özelliklerini tanımlamak, immünsupresif tedavilerin karaciğer üzerindeki
etkilerini göstermek, mortalite ve morbiditenin dolaylı olarak azalmasına katkıda bulunmak amacı ile SLE tanılı hastalardaki yağlanma ve fibrozis tablosunun
fibroscan yöntemi ile incelendiği bu çalışma tasarlanmıştır.
Materyal-Metod: Çalışma ölçütlere uyan 60 SLE tanılı hasta ile 30 kişilik sağlıklı kontrol grubu ile gerçekleştirilmiştir. Her iki grupta da fibroscan ile karaciğerde yağlanma ve fibrozis değerlendirilmesi yapıldı ve eş zamanlı demografik özellikleri, laboratuvar tetkik sonuçları incelenmiştir. SLE hastalarında ek
olarak kullanmış olduğu immünsupresif ilaç dozları hesaplanmıştır. Fibroscan verileri ile tüm parametreler arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenmiştir
Sonuçlar: Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir. Analizler sonucunda SLE tanılı kadın hasta grubunda karaciğer yağlanmasının, sağlıklı popülasyon ile benzer özellikler gösterdiği (p>0,05); yağlanma ile yaş, bel çevresi, kalça çevresi, bel çevresi/kalça çevresi oranı,
DM, VKİ, trigliserit, GGT ve CRP’nin ilişkili olduğu; VKİ (p=0,026) ve CRP’nin (p=0,046) ise çoklu değişken analizinde anlamlı çıktığı görülmüştür. SLE tanılı
kadın hastalarda fibrozis sağlıklı popülasyona göre artmış olup; yaş (p=0,034) ve düşük doz steroid kullanımı (p=0,034) ile ilişkilidir (Tablo 3). Fibrozis
sürecinde steroid dışındaki diğer ilaçlar ile gerek yağlanma gerek fibrozis arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Tartışma: Kadın SLE hastalarında karaciğer fibrozisi artmış olup, düşük doz steroid kullanımı ile ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Fibroscan, karaciğer fibrozisi, karaciğer yağlanması, sistemik lupus eritematozus
Tablo 1. SLE Tanılı Hastalar ve Kontrol Grubunun Demografik Verileri

Tablo 2. SLE Tanılı Hastalar ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Laboratuvar Değerleri

Tablo 3. Karaciğerde Fibrozis İçin Verilerin Çoklu Değişken Analizi Sonuçları
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SS-21 COVID-19 PANDEMISI DÖNEMINDE HEMODIYALIZ HASTALARININ ANKSIYETE VE DEPRESYON DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI
Ercan Türkmen1, Tuğba İzci Duran2, Seyyid Bilal Açıkgöz2, Melih Akpunar3, Hayriye Sayarlıoğlu1, Melda Dilek1, Nurol Arık1
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Anksiyete ve depresyon hemodiyaliz (HD) hastalarında sağ kalımı etkileyen faktörlerdir. Bu çalışmada COVID-19 salgını döneminde HD hastalarının
anksiyete ve depresyon düzeyleri ile bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Çalışma kesitsel olarak planlandı ve veriler Samsun ilindeki HD ünitelerine gönderilen anketler yoluyla toplandı. Yapılandırılmış anket demografik özellikler ile pandemi dönemine özgü anksiyete ve depresyona yol açabilecek nedenlere ait sorular içeriyordu. General Anxiety Disorder-7 (GAD-7)
anketi ve Beck depresyon envanteri ile anksiyete ve depresyon değerlendirilmesi yapıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya 380 [56 (18-96) yaş, 60.5% erkek] hasta dahil edildi ve ortanca hemodiyalize girme süresi 4.5 (1-33) yıldı. Hastaların %96.6’sı
COVID-19 enfeksiyonu hakkında HD ünitesi tarafından bilgilendirildiklerini ve % 88.4’ü COVID-19 enfeksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu
belirtti. Hastaların üçte biri (% 31.3) COVID-19 nedeniyle hemodiyalize gelmemeyi düşündüğünü, 226 hasta (% 59.5) ise COVID-19’dan dolayı hayatından
endişe duyduğunu belirtti. GAD-7 testinde 145 (%38.2) hastada hafif, orta veya şiddetli anksiyete bozukluğu ve Beck depresyon envanterinde 103 (%27.1)
hastada depresyon saptandı.
Hemodiyaliz hastaları anksiyete durumlarına göre (düşük anksiyete; hafif veya anksiyete yok, yüksek anksiyete; orta veya şiddetli) iki gruba ayrıldığında
anksiyetesi yüksek olan grupta diyalize girme süresi daha uzundu (4 (1-33) vs. 7 (7-30), p= 0.003). COVID-19 enfeksiyonu hakkında yeterli bilgisi olmayanların anksiyeteleri anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.011). Gelecekteki ekonomik zorluklarla ilgili endişe ve evde kalma/sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi
yüksek anksiyete grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.004, p=0.037).
Hemodiyaliz hastalarının depresyon durumlarına göre ‘yok’ ve ‘var’ olarak gruplandırıldığında depresyon var olan gruptaki hastaların daha genç olduğu saptandı (59 (18-96) vs. 50 (18-94), p= <0.001). Yine depresyon var olan gruptaki hastaların diyalize daha uzun yıllardır girdiği ve pandemi sürecinde diyalize
gelmemeyi düşündükleri saptandı (p=<0.001, p=0.002). Ekonomik zorluklarla ilgili endişe ve evde kalma/sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi depresyon
olan grubunda anlamlı yüksek saptandı (p=0.004, p=0.037).
Multivariate lojistik regresyon analizinde, hastanın COVID-19 enfeksiyonu hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması, kişisel koruyucu önlem olarak sadece
maske kullanılması, HD ünitesinde yeterli düzenlemenin yapılmamış olması, sosyal medya kullanmama anksiyeteyle ilişkiliyken bekâr olmak ve diyalize
gelmemeyi düşünmek depresyonla ilişkili saptandı (Tablo 1).
Tartışma: Hemodiyaliz hastalarında COVID-19 pandemi döneminde anksiyete ve depresyon sık görülmektedir. Risk faktörlerinin bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması uzun dönem sonuçları etkilemesi açısından önemli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, COVID-19, anksiyete, depresyon
Anksiyete ve depresyon ile ilişkili faktörlere ilişkin çok değişkenli regresyon analizinin sonuçları
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SS-22 HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE NAKLI-ILIŞKILI TROMBOTIK MIKROANJIYOPATIDE AKUT BÖBREK HASARININ HASTA SAĞKALIMINA ETKISI
Cihan Heybeli1, Nelson Leung2
1
Nefroloji Kliniği, Muş Devlet Hastanesi, Muş, Türkiye
2
Nefroloji ve Hipertansiyon Departmanı, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Giriş: Allojenik kök hücre nakli hastalarında görülen, transplant-ilişkili trombotik mikroanjiyopati (TA-TMA) sürecinde ortaya çıkan akut böbrek hasarının
(ABH) hasta sağkalımına etkisi detaylı olarak çalışılmamıştır. TA-TMA gelişen bireylerde akut böbrek hasarının hastaların sağkalımına kısa dönemdeki
etkisini araştırmayı hedefledik.
Materyal-Metod: Hasta verileri elektronik ortamdan geriye dönük olarak incelendi. TA-TMA tanısı laboratuvar ve/veya histolojik bulgulara göre konuldu.
Sonuçlar: Ocak 2000 ile Haziran 2019 arasında Mayo Clinic Rochester’da allojenik kök hücre nakli olan 1451 hastanın 89’unda (%6.1) TA-TMA olduğu
belirlendi. TA-TMA tanısı 79 hastada laboratuvar bulguları, 5 hastada laboratuvar bulguları ve böbrek biyopsi bulguları, 6 hastada ise böbrek biyopsi
bulguları ile konuldu. TA-TMA sırasında 67 (%75.3) hastada ABH görüldü. ABH evreleri: 32 (%36.0) evre 1, 11 (%12.4%) evre 2, ve 24 (%27.0) hastada
evre 3, olarak belirlendi. TA-TMA’dan itibaren ortalama izlem süresi 6 ay olarak hesaplandı. TA-TMA olan tüm kohortun tahmini medyan hasta sağkalımı
TA-TMA’dan itibaren 6 ay olarak saptandı. ABH sonrası 3 ay içerisine kreatinin düzeyinde gerileme olmaması ve/veya renal replasman tedavisi ihtiyacının
devam etmesi olarak tanımlanan renal progresyon 26 (%29.2) hastada görüldü. Renal progresyon olan bireyler ile progresyon olmayan grup kıyaslandığında tahmini medyan hasta sağkalımı sırasıyla 3 ay ve 20 ay olarak hesaplandı (p=0.004). Hastaların %21.8’inde TA-TMA sırasında yeni ortaya çıkan
evre 2 hipertansiyon (>=160 mm Hg sistolik ve/veya >=100 mm Hg diyastolik) görülürken, bu bireylerde renal progresyona daha sık rastlandı (52.9%’a
karşı 24.6%, p=0.025). Kan basıncı ile hasta sağkalımı arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmadı. Günlük 500 mg ve üzeri idrarla protein atılımının renal
progresyon (p=0.028) ve daha düşük hasta sağkalımı ile (p=0.048) birlikte olduğu görüldü. Böbrek biyopsisi yapılan bireylerden kalsinörin inhibitör tedavisi
sırasında TA-TMA gelişenlerde TA-TMA sırasında kalsinörin inhibitör tedavisi almayan hastalara kıyasla daha fazla sayıda ölüm olduğu görüldü.
Tartışma: Araştırmamızda, TA-TMA olan bireylerden özellikle renal progresyon olanlarda hasta sağkalımının belirgin olarak azaldığı gözlenmiştir. İmmunsupresif tedavi altında graft-versus host hastalığı gelişimi daha nadir olduğundan, böbrek biyopsisi ile TA-TMA tanısı alan hastalarda, tanı sırasında
kalsinörin inhibitör tedavisi almayan hastalarda tanı sonrası verilen immunsupresif tedavi ile hasta sağkalımının daha iyi olması bu kişilerde graft-versus
host hastalığının TA-TMA gelişiminde etkisini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: allojenik kök hücre nakli, akut böbrek yetmezliği, trombotik mikroanjiyopati
Böbrek biyopsisi ile TA-TMA tanısı alan bireylerde uygulanan tedaviler ve hasta sağkalımları

TA-TMA tanısı sırasında kalsinörin inhibitörü almayan bireylerde etyolojide graft-versus-host hastalığı olasılığı daha yüksek olup immunsupresif tedavi ile hasta sağkalımının daha iyi olduğu görülmüştür. Bu durum TA-TMA zemininde graft-versus-host hastalığı olduğunda immunsupresif tedaviye yanıtın daha iyi olabileceğini
düşündürmektedir. Kalsinörin tedavi altında TA-TMA’nın graft-versus-host hastalığı dışı faktörlere bağlı gelişmiş olabileceği ve sağkalımın daha kötü seyredebileceği
düşünülmüştür.
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SS-23 POST RENAL AKUT BÖBREK HASARINA NEDEN OLAN KEMIKTE METASTATIK SKUAMOZ HÜCRELI TÜMÖR OLGUSU
Elif İpek Özkan1, Saliha Yıldırım2, Ülver Derici2
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Postrenal akut böbrek hasarı (ABH) idrar yollarının akut tıkanıklığı sonucu oluşur, fakat sürecin uzaması sonucu kalıcı böbrek hasarına neden olabilir.
Postrenal ABH’nın birçok sebebi olabilir. Bu bildiride ABH, bacakta güçsüzlük ve tekrarlayıcı idrar yolları enfeksiyonu ile kliniğimize başvuran ve değerlendirilmesinde alışılmadık bir post renal neden olarak kemik tümörüne metastazı saptanan bir hasta sunulmaktadır
Vaka: Bilinen kronik böbrek hastalığı ve hipertansiyon tanıları mevcut olan 56 yaşında kadın hasta idrar miktarında azalma ve sol bacakta güçsüzlük, yürüyememe şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın idrar yaparken yanma, sol uylukta ağrı ve bacakta güçsüzlük şikayeti mevcuttu. Yoğun nonsteroid
antiinflamatuvar ilaç kullanımı ve son bir yılda altı kez idrar yolu enfeksiyonu öyküsü mevcuttu. Muayenesinde; kan basıncı 120/80 mmHg, vücut ısısı 37°C,
nabız 90/dakika idi. Sol flank bölgesinde hassasiyeti mevcuttu. Sol kalçada tek taraflı güç kaybı mevcuttu. Kan tetkiklerinde BUN 82 mg/dL kreatinin 4,73
mg/dL (bazal kreatının: 3,6 mg/dL), sodyum: 135 mmol/L, potasyum: 5,0 mMol/L, hemoglobin: 8,1 g/dL, trombosit: 557 000 ul, lökosit: 21690 ul, nötrofil:
17630 ul, crp: 305 idi. İdrar analizinde 1124 lökosit ve lökosit esteraz pozitifliği saptandı. İdrar kültüründe Klebsiella pneumonia üremesi olan hastaya piperasilin- tazobaktam başlandı. Üriner ultrasonografide sol böbrek ekojenitesi grade 1 artmış, toplayıcı sistemi dilate ve pelvis anterioposterior çapı 9 mm,
sağ böbrek atrofik ve toplayıcı sistemi belirgin olarak raporlandı. Abdomen tomografisinde mesane duvarında büyüğü 13 mm olan kalsifikasyon odakları ve
lümen içi hava dansiteleri ile birlikte sol asetabulum-pubik ramus düzeyinde kemik yapılarda erozyonla mesane duvarının bu alana indente olduğu saptandı.
Sistoskopide mesane duvarında çok sayıda kemik yapıya benzer yabancı cisim saptandı. Kemik lezyonlarından alınan örnek iyi diferansiye skuamoz hücreli
karsinom olarak raporlandı. Hasta opere edilerek, tümoral alanlar çıkarıldı, perfore alanlar onarıldı. Alınan örneklerde mesane ön duvarında skuamoz hücreli
karsinom ve kemik dokuda metastaz saptandı. Hastanın postoperatif dönemde böbrek fonksiyonlarında progresif kötüleşme nedeniyle hemodiyaliz tedavisi
haftada üç olarak başlandı.
Tartışma: Mesane skuamoz hücreli karsinomu enfeksiyonlar sonrası gelişen ve metastazı çok nadir görülen bir ürolojik malignitedir. Her ne kadar mesane
tümörlerinde lokal basıya bağlı olarak post renal ABH olsa da bu olguda metastaz olmuş kemiğin etkisine bağlı obstrüksiyon gelişmiştir.
Anahtar Kelimeler: postrenal akut böbrek hasarı, mesane kanseri, metastaz
Taş protokollü abdomen bilgisayarlı tomografide tümörün görünümü

Mesane duvarında büyüğü 13 mm olan kalsifikasyon odakları ve lümen içi hava dansiteleri ile birlikte sol asetabulum-pubik ramus düzeyinde kemik yapılarda erozyonla
mesane duvarının bu alana indente olduğu saptandı
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SS-24 PERITON DIYALIZ HASTALARINDA KARIN DUVARI KOMPLIKASYONLARI SIKLIĞI VE RISK FAKTÖRLERI
Arzu Kayalar Özdemir, Sibel Koçak Yücel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
Giriş: Periton diyaliz (PD) hastalarında PD kateterinin çıkartılması ve hastanın hemodiyalize (HD) geçirilmesinin en yaygın iki sebebi, enfeksiyon ve mekanik
komplikasyonlardır. Fıtıklaşma ve karın duvar sızıntıları en sık gelişen mekanik komplikasyonlardır. PD hastalarında fıtıklaşma ve sızıntı sıklığını saptamak
ve bu komplikasyonların ortaya çıkışında olası risk faktörlerini belirlemek amacıyla bu çalışma planlandı.
Materyal-Metod: 2006-2020 tarihleri arasında polikliniğimizde PD başlanan 217 hastada fıtıklaşma ve sızıntı gelişmesi geriye dönük olarak araştırıldı.
Fıtıklaşma ve/veya sızıntı gelişen 28 hasta ve gelişmeyen 189 hastanın demografik bilgileri [cinsiyet, yaş, boy, beden kitle indeksi (BKİ), PD takip süresi, PD
tipi] kaydedildi ve söz konusu komplikasyonların gelişimindeki olası risk faktörlerini belirlemek amacıyla karşılaştırıldı.
Bulgular: Fıtıklaşma ve/veya sızıntı oranı %12.9 idi. Karın duvarı komplikasyonu gelişen ve gelişmeyen hastaların demografik verileri tablo 1 ‘de özetlenmiştir. Fıtıklaşma ve/veya sızıntısı olan 28 hastanın 4’ünde her iki komplikasyon birlikte saptanırken 20’sinde fıtıklaşma ve 4’ünde sızıntı saptandı.
PD kateteri 19 (%67) hastaya açık cerrahi ve 9 (%33) hastaya laparoskopik yöntemle takıldı ve söz konusu komplikasyonların ortaya çıkış süresi kateter
yerleştirilmesinden sonra ortalama 28.67±36.5ay idi. Fıtıklaşma ve/veya sızıntısı olan hastaların 27’si sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) yapmaktaydı,
%75’i kadındı ve ortalama BKİ (29,42±6,2) ideal kilonun üzerindeydi. Fıtıklaşmalar 20 (%83) hastada umblikal, 3 (%12.5) hastada inguinal ve 1 hastada
hem umbilikal hemde inguinal lokalizasyonluydu. Fıtıklaşması olan 12 (%50) hastaya düşük hacimle aletli periton diyalizi (APD) (1.7L) başlanırken, 12 hastaya cerrahi girişim uygulandı. Operasyon sonrası 7 hasta HD’e geçerken 5 hastaya düşük hacimle APD (1.7L) yapıldı. Sızıntı gelişen hastalarda ise düşük
hacimle (1.7L) APD uygulandı ve hiçbir hastada kateter değişimi veya cerrahi girişim gerekmedi. Fıtıklaşma ve/veya sızıntı olup APD’ye geçilen hastalarda
ortalama 20.9±34ay APD tedavisine devam edildi. Yaş, kilo, BKİ ve primer böbrek hastalığının fıtıklaşma ve/veya sızıntı gelişimi için risk faktörü olmadığı
saptandı. Cinsiyet ve PD takıp süresinde 2 grup arasında anlamlı fark saptandı (p=0.03; p=0.02, sırasıyla).
Sonuç: Fıtıklaşma ve/veya sızıntı kadınlarda ve SAPD hastalarında daha sık görülmekte ve PD süresi uzadıkça gelişme riski artmaktadır. PD hastalarına
karın duvarı komplikasyonu nedeniyle cerrahi uygulansa da hemodiyalize geçmek yerine, düşük hacimle APD yapılarak PD tedavisine devam etmekten
kaçınılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, karın duvarı komplikasyonları, sızıntı, herni
TABLO 1:Fıtıklaşma /sızıntısı olan/olmayan hastaların genel özellikleri

Cinsiyet (K/E)
Yaş (yıl)
Ağırlık (kg)
BKİ (kg/m²)
PD Takip süresi (ay)
PD tipi

Primer böbrek hastalığı

Sadece SAPD yapanlar (n)
Sadece APD yapanlar (n)
İkisini de yapanlar (n)
Diabetes Mellitus (n)
Hipertansiyon (n)
Kronik glomerülonefrit (n)
Polikistik böbrek hastalığı (n)
Ürolojik hastalıklar (n)
Amiloidoz(n)
Bilinmiyor (n)

Fıtıklaşma/sızıntı var
(n=28)
21/7
47.9±10.9
75.8 ±17.5
29,42±6,2
49±41.6
11(%39.2)
15(%53.5)
2(%7.1)
4 (%14.2)
10 (%35.7)
4 (%14.2)
2 (%7.1)
2 (%7.1)
12 (%3.5)
5 (%17.8)

Fıtıklaşma/sızıntı yok
(n=189)
97/92
49.3±16.48
69.7±14.8
26.2±4.9
39.3±34.4
128(%67.7)
22(%11.6)
34(%17.9)
61 (%32.2)
68 (%35.9)
14 (%7.4)
5 (%2.6)
17 (%8.9)
7 (%3.7)
17 (%8.9)

p
=0.03
>0.05
>0.05
>0.05
=0.02
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SS-25 HEMODIYALIZ HASTALARINDA ARTERIYEL SERTLIK VE AORT NABIZ DALGA HIZI SKORU ILE ILIŞKILI FAKTÖRLERIN
DEĞERLENDIRILMESI
Burkay Yakar1, Mustafa Demir2
1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Elazığ
2
Tokat Devlet Hastanesi,Nefroloji Bölümü, Tokat
Giriş: Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler (KV) morbidite ve mortalite riski artmıştır. Arteriyel sertlik, KV hastalığının geleneksel olmayan önemli
bir risk faktörüdür. Artmış aort nabız dalga hızı (PWV), artmış arteriyel sertliğin değerlendirilmesinde altın standarttır. Aort nabız dalga hızı (PWV) ve ilgili
faktörlerin değerlendirilmesi, bu hastalarda KV mortalite ve morbiditenin azalmasına katkıda bulunabilir. Bu çalışma ile hemodiyaliz hastalarında arteriyel
sertlik prevalansını ve durumu kötüleştiren ilişkili faktörleri değerlendirmek amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: 86 hemodiyaliz hastasını içeren bu kesitsel çalışma Ağustos-Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Santral kan basıncı (BP), Augmentation index (AIx) ve aortik PWV değerleri Mobil-O-Graph Nabız Dalga Hızı sistemi (Stolberg, Almanya) kullanılarak değerlendirildi. Armış arteriyel sertlik
PWV’nin > 10 m/s üzeri olması olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Hemodiyaliz hastalarında ortalama PVW 8.14 ± 2.38, ortalama AIx 21.23 ± 11.58 ölçüldü ve hastalarda arteriyel sertlik prevalansı % 33.7 idi.
Univarite analizle belirlenen PWV’lerle ilişkili faktörler; sistolik kan basıncı, nabız hızı, nabız basıncı, merkezi sistolik kan basıncı, ileri yaş, HD süresi, HT
süresi, kreatinin, crp ve Nötrofil/lökosit oranı (NLR) idi. Multivariate linear regression analizinde sistolik kan basıncının (β = 0.313;% 95 CI: 0.006-0.042; p
= 0.009) ve hastaların yaşının (β = 0.795;% 95 CI: 0.096-0.129; p <0.001) PWV’nin bağımsız belirleyicileri olduğu saptandı.
Tartışma: Bilinen kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan hastaları içeren çalışmamızda hemodiyaliz hastalarında arteriyel sertlik prevalansı% 33,7 idi.
Yüksek yaş ve artmış sistolik kan basıncı, PWV’yi etkileyen bağımsız faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Pulse wave velocity, arterial sertlik, kardiovascular hastalık, sistolik kan basıncı, hemodiyaliz
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SS-26 SANTRAL KATETER ENFEKSIYONLARINDA SPONDILODISKIT VE RISK FAKTÖRLERI
Saliha Yıldırım1, Beyza Yılmaz2, Eren Yılmaz2, Ülver Derici1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Enfeksiyon hemodiyaliz hastalarında ölümün en sık nedenlerinden biri olarak dikkati çekmektedir. Kateter enfeksiyonları bu hasta grubunda en sık
görülen enfeksiyonlar arasındadır. Çalışmamızın amacı katetere bağlı gelişen bakteriyemilerde spondilodiskit sıklığı ve risk faktörlerini değerlendirmektir.
Materyal-Metod: Ağustos 2018- Mart 2020 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Nefroloji servisinde yatarak tedavi gören 1620 hasta taranarak kateter
enfeksiyonu nedeniyle takip edilen 77 santral kateterli hemodiyaliz hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri ve laboratuvar verileri kayıt
altına alındı. Spondilodiskit tanısı klinik bilgiler ve tanısal görüntüleme tetkiklerine dayandırıldı. Uygun istatistiksel analizler kullanıldı.
Sonuçlar: Çalışmaya ortalama yaşı 65,8±14,9 olan santral kateter enfeksiyonlu 42 erkek, 35 kadın 77 hasta dahil edildi. %80,5’inde hipertansiyon,
%51,9’unda diabetes mellitus mevcut idi. Santral kateterlerin %87’si tünelli idi. 15 hastada (%19.5) kateter enfeksiyonuna bağlı olarak metastatik enfeksiyon görüldü. Metastatik enfeksiyon görülen 15 hastanın 8’inde spondilodiskit, 2’sinde infektif endokardit, 2’sinde abse, 1’inde osteomyelit, 1’inde septik
artrit ve 1’inde septik emboli mevcuttu. Metastatik enfeksiyon görülen 15 hasta metastatik enfeksiyon görülmeyen kateter enfeksiyonu grubu ile karşılaştırıldığında yaş (66,3±11,2 vs. 65,7±15,7, p:0,812) ve cinsiyet (E/K: 36/26 vs. 6/9, p:0,254) açısından anlamlı fark görülmedi. Ek hastalıklar açısından
değerlendirildiğinde iki grupta diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, hipertansiyon varlığı açısından istatistiksel anlamlı fark görülmedi
(p>0,05). Metastatik enfeksiyon var olan ve olmayan iki grup arasında kateter süresi (362,9±483,5 gün vs. 337,0±589,6 gün, p:0,980) açısından anlamlı
fark görülmezken, renal replasman tedavi (RRT) süresi (1973,9±2761,3 gün vs. 802,1±1042,0 gün, p:0,011) açısından anlamlı fark saptandı. Lojisitk regresyon analizinde p:0,032 ile RRT süresinin metastatik enfeksiyon ile ilişkisi devam etti. Metastatik enfeksiyonlarda alt tip olarak en sık spondilodiskit izlendi
(8/15, %53,3). Spondilodiskit hastalarının en sık şikayeti bel ağrısı olmakla birlikte iki hastada motor kuvvet kaybı mevcuttu. Bütün spondilodiskit vakaları
lomber alanda izlendi. Spondilodiskit olan 8 hastanın 5’inde, olmayan 69 hastanın 5’inde öncesinde lomber herni mevcuttu. Bütün hastalar değerlendirildiğinde spondilodiskit geliştirme ile tek anlamlı ilişki öncesinde lumbal herni varlığı olarak izlendi (p:0,008). Regresyon analizinde lomber herni varlığının
spondilodiskit ile ilişkisi devam etti (p:0,04).
Tartışma: Renal deplasman tedavi süresi metastatik enfeksiyon için en anlamlı risk faktörü olarak izlenirken, lomber herni mevcudiyeti hemodiyaliz hastalarında kateter enfeksiyonu gelişmesi durumunda metastatik spondilodiskit gelişimi riski ile ilişkili bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, kateter, spondilodiskit
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SS-27 EGZERSIZE VERILEN ARTMIŞ KAN BASINCI YANITI MASKELENMIŞ HIPERTANSIYON TANISININ KONULMASINDA YARDIMCI OLABILIR
MI?
Ali Çoner, Ertan Akbay
Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Alanya
Giriş: Maskelenmiş hipertansiyon artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bununla birlikte maskelenmiş hipertansiyon tanısını koymak
klinik pratikte zordur. Çalışmamızda ofis kan basıncı normal olan orta yaş grubundaki Türk vatandaşı gönüllülerde egzersize verilen artmış kan basıncı
yanıtının maskelenmiş hipertansiyon tanısını koymadaki rolünü araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Çalışmaya ofis kan basıncı normal (<130/85mmHg) olan sağlıklı gönüllüler dahil edildi. İncelenen gönüllülere 24 saatlik ambulatuar kan
basıncı takibi yapıldı ve yaşa göre hesaplanmış maksimum kalp hızlarına (MKH) (MKH=220-yaş) ulaşmaları istenilen treadmill egzersiz testi uygulandı.
Ambulatuar kan basıncı takibinde gündüz ölçümlerinde ortalama >=135/85mmHg ve/veya gece ölçümlerinde >=120/70mmHg değerleri saptanan gönüllüler maskelenmiş hipertansiyon grubu, saptanmayanlar ise kontrol grubu olarak belirlendi. Yaşa göre hesaplanmış MKH’larında kan basıncı erkekler için
sistolik >=210mmHg, kadınlar için sistolik >=190mmHg değerleri egzersize verilen artmış kan basıncı yanıtı olarak belirlendi.
Sonuçlar: Toplam 126 gönüllü çalışmaya dahil edildi (ortalama yaş 44.0±6.9 yıl; erkek cinsiyet oranı %60.3, erkek gönüllü sayısı 76). Maskelenmiş hipertansiyon çalışmaya dahil edilen gönüllülerin %21.4’ünde izlendi (27 gönüllü). Maskelenmiş hipertansiyon grubunda erkek cinsiyet oranı daha yüksekti
(%77.7 vs. %55.5) (p=0.046). Bel çevresi (100.2 vs. 91.1cm), vücut kitle indeksi (30.3 vs. 26.9kg/m2) ve ofis sistolik kan basıncı (123.7 vs. 118.4mmHg)
ölçümleri maskelenmiş hipertansiyon grubunda daha yüksek bulundu (p değerleri sırasıyla <0.001, 0.004 ve <0.001). Egzersize verilen artmış kan basıncı
yanıtı 23 gönüllüde izlendi (%18.3). Egzersize artmış kan basıncı yanıtı olanlarda maskelenmiş hipertansiyon oranı daha yüksek bulundu (%43.4 vs.
%16.5) (p=0.009). Binary logistik regresyon analizinde ofis sistolik kan basıncı ölçümünün maskelenmiş hipertansiyonu öngördürdüğü izlendi [HR: 1.156;
%95 güven aralığı: 1.046-1.278; p=0.004].
Tartışma: Ofis kan basıncı normal olan orta yaş grubundaki Türk vatandaşı gönüllülerden oluşan çalışma popülasyonumuzda maskelenmiş hipertansiyon
oranı görece yüksekti. Maskelenmiş hipertansiyon grubunda erkek cinsiyet oranı, bel çevresi, vücut kitle indeksi, ofis sistolik kan basıncı ölçümleri ve
egzersize verilen artmış kan basıncı yanıtı olan gönüllülerin oranı daha yüksekti. İncelenen klinik parametrelerden daha yüksek ofis sistolik kan basıncı
ölçümünün maskelenmiş hipertansiyonu öngördürebileceği sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Egzersizle verilen artmış kan basıncı yanıtı, Maskelenmiş hipertansiyon, Ofis sistolik kan basıncı ölçümü
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SS-28 COVID-19 SEYRINDE GÖRÜLEN AKUT BÖBREK HASARI’NIN PROGNOZA OLAN ETKISI ORTAYA ÇIKMA ZAMANI VE ETIYOLOJI ILE ILE
ILIŞKILIDIR.
Ahmet Murt, Mevlüt Tamer Dinçer, Cebrail Karaca, Sinan Trabulus, Nurhan Seyahi, Mehmet Rıza Altıparmak
Giriş: COVID-19, gerek direkt virüsün etkisi gerekse immünolojik yanıta bağlı gelişen sitopatiler nedeni ile çoklu organ tutulumu ile seyredebilmektedir.
Böbrekler de etkilenen organlar arasındadır. COVID-19 hastalığının farklı evrelerinde ortaya çıkan akut böbrek hasarı (ABH) farklı etiyolojilere bağlı olabilir.
Bu çalışmada, hastaneye yatırılarak izlenen COVID-19 hastalarında gelişen ABH’nın ortaya çıkma zamanı ve etiyolojileri ile prognoz arasındaki ilişkini analiz
edilmesi amaçlanmıştır.
Materyal, hastalar ve metotlar: COVID-19 tanısıyla yatırılarak takip edilen 1056 hastanın klinik seyirleri ve laboratuvar verileri geriye dönük olarak analiz
edilmiştir. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi pozitif olan hasta sayısı 427 olup, bunlardan eGFR’si 60 ml/dk/1,73 m2 üzerinde
olanlar değerlendirmeye alınmıştır. Kronik böbrek hastalığının da prognoz ile ilişkili olduğu önceki çalışmalarda gösterildiğinden eGFR’si 60 ml/dk/1,73 m2
altında olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. COVID-19 seyrinde immünolojik yanıta bağlı organ hasarının ikinci haftadan itibaren geliştiği gösterildiğinden; hastalar, hastane başvurusunda ABH’ı olan, yatışın ilk haftasında ABH görülen ve yedinci günden sonra ABH gelişen hastalar olarak üç gruba ayrıldı.
Bu üç gruptaki hastaların inisyel hemogram, kreatinin ve enflamatuar belirteçleri ile, yatışları boyunca bu parametrelerde olan değişiklikler arasındaki farklar
analiz edildi. Ayrıca sağ kalan ve ölen hastalar arasındaki klinik ve laboratuvar değerleri de birbirleriyle karşılaştırıldı.
Bulgular: PCR ile konfirme edilmiş olan 427 hastanın 383’ünün eGFR’si 60 ml/min/1,73 m2’nin üzerinde idi. Bu 383 hastanın 89’unda (%23) ABH olduğu
görüldü. ABH gelişen hastalar (62,4 ± 14,2), genel hastane kohortuna göre daha yaşlı idiler (55 ± 15) ve erkek cinsiyet daha baskındı (67 erkek, 22 kadın).
ABH ortalama 6,7 ± 5,4. günde ortaya çıkmıştı. Hastaların hastanede ortalama yatış süreleri 13,3 ± 7,4 gün olup, %35 ‘inin yoğun bakım ihtiyacı oldu. ABH
geliştiren hastaların %23’u kaybedildi. 29 hasta başvuruda, 33 hasta yatışının ilk haftasında, 27 hasta ise ikinci haftadan itibaren ABH tablosu geliştirdi. Bu
üç grubun yaşları, bazal eGFR’leri, ortalama kan basınçları, ko-morbiditeleri, inisyel CRP, ferritin ve D-dimer değerleri arasında fark olmamasına rağmen,
geç dönemde ABH geliştiren hastaların pik CRP, ferritin ve D-dimer değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p=0,000; 0,004; 0,048). Başvuruda
ABH olanların %13,7’si kaybedilmiş olup, bu oran 7.günden sonra ABH geliştiren grup için %44’e kadar yükseldi. ABH geliştiren hastalardan ölenlerin, sağ
kalanlara göre inisyel CRP, LDH, ferritin ve D-dimer değerleri anlamlı olarak daha yüksek olup, lenfosit değerleri anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla,
p=0,002; 0,002; 0,000; 0,000; 0,000)
Tartışma ve sonuç: COVID-19 seyrinde görülen ABH’ların hepsi birbiri ile aynı değildir. ABH, hastalığın hangi döneminde görüldüğüne ve olası etiyolojilere
göre değerlendirilmelidir. Erken ABH daha çok pre-renal nedenlere bağlı olup, uygun sıvı desteği ile toparlama eğilimindedir. Hastalığın ilerleyen zamanlarında görülen ABH ise immünolojik yanıtla ilişkilidir ve daha kötü prognozludur.
Anahtar kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, COVID-19, çoklu organ yetmezliği, immünolojik hasar
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EP-03 GERIATRIK HEMODIYALIZ HASTALARINDA DIYALIZ YAŞININ UYKU,DEPRESYON VE YAŞAM KALITESI ÜZERINE ETKISI
Özgül Balseven, İrem Pembegül, Funda Datlı Yakaryılmaz, Ömer Boyraz
Malatya Eğitim ve araştırma hastanesi diyaliz servisi
Giriş: Giriş: Bu çalışmanın amacı, 60 yaş ve üstü hemodiyaliz hastalarında (HP) tedavi sürelerinin, depresyon düzeyleri, uyku kalitesi ve yaşam kalitesi
arasındaki ilişkiyi (varsa) değerlendirmek ve belirlemek ve sonuçları karşılaştırmaktı. HP <60 yaşında.
Yöntem: Çalışmaya HP <60 yaş olan 55 hasta (Grup 1) ve HP> 60 yaş olan 75 hasta (Grup 2) dahil edildi. Tüm katılımcıların depresyon düzeyleri, uyku
kalitesi, yaşam kalitesi ve hemodiyaliz yaşı sırasıyla Beck Depresyon Envanteri (BDI), Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi (PSQI) ve Kısa Form 36 (SF-36)
kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma 130 hasta ile tamamlandı, 58’i (% 46,6) kadın, 72’si (% 53,4) erkek ve yaş ortalaması 59,48 ± 14,57 idi. İki grubun demografik ve
laboratuvar özellikleri Tablo 1’de gösterildi. Ortalama hemodiyaliz süresi Grup 1’de 59,71 ay (6-204 ay) ve Grup 2’de 57,41 ay (5–204 ay) idi (P> 0.05).
İki grup karşılaştırıldığında, Grup 2’de BDI ve PSQI skorları Grup 1’e göre daha yüksek bulundu (sırasıyla p = 0.684 ve p = 0.013). Fiziksel işleyiş ve ruh
sağlığının SF-36 alt ölçekleri iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (P <= 0.05) (Tablo 1).
Sonuç: Bu çalışma yaşlı hemodiyaliz hastalarında depresyon, uyku kalitesi ve yaşam kalitesinin hemodiyaliz yaşı ile ilişkili olmayan yaş ile korele olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz,geriatri,yaşam kalitesi,depresyon
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EP-05 AZATIOPRIN VE ALLOPURINOLÜN BIRLIKTE KULLANIMINA BAĞLI NÖTROPENIK ATEŞ
Serdal Gök, Derya Kılınç Özlü, Münir Okumuş, Serhat Kura, Enes Süleyman Gün, Orçun Altunören, Özkan Güngör
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı,Kahramanmaraş
Giriş: Böbrek nakli hastalarında immünsupresif tedavide kullanılan azatioprin doza bağlı olarak anemi, lökopeni ve trombositopeni yapabilir. Azatioprin,
karaciğerde 6-merkaptopürin ve metilnitro-imidazole metabolize olur. Ksantin oksidaz enzimi ile oksidasyon sonucu 6-merkaptopürin inaktif hale gelir.
Hiperürisemi tedavisinde kullanılan allopurinol, ksantin oksidazı inhibe eder. Allopurinol ve azatioprin birlikte kullanıldığında, ksantin oksidaz inhibe olacağı
için azatioprinin sitopenik etkisi artmaktadır. Burada azatioprin kullanımı mevcut iken tedavisine allopurinol eklenen böbrek nakilli hastada meydana gelen,
uzun süren pansitopeni ve nötropenik ateş olgusu konuya dikkat çekmek için sunulmuştur.
Vaka: C3 nefriti nedeniyle kronik böbrek yetmezliği gelişen 45 yaşındaki erkek hastaya sekiz yıl önce kadavradan böbrek nakli yapılmıştı. Hasta halsizlik ve
ateş şikayeti ile hastanemize başvurdu. Kullandığı ilaçlar arasında prednizolon 5mg, azatioprin 50mg, allopurinol 300mg, esomeprazol 40mg, irbesartan
300mg + hidroklorotiyazid 25mg, demir III hidroksit sükroz, doksazosin 4 mg ve takrolimus 1 mg vardı. Fizik muayenesinde kan basıncı 130/60 mmHg,
vücut ısısı 38°C, nabız 96/dakika idi. Bilateral pretibial ödemi iki pozitif idi. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde BUN:85 mg/dl (6-20), kreatinin:4,88 mg/dl
(0,5-0,9), sodyum:137 mmol/l (132-146), potasyum:4.4 mmol/l (3.5- 5.5),ürik asit:8,9 mg/dl (3,4-7), WBC:0,35 109/L (3,38-8,86), nötrofil:0,06 109/L
(1,5-5), hemoglobin:5,6 g/dl, platelet 39.000 idi. Hasta nötropenik ateş tanısı ile nefroloji servisine yatırıldı. Allopurinol ve azatioprin tedavileri kesildi.
Hastanın tedavisine piperasilin + tazobaktam ve filgrastim 48 mıu eklendi. Hastadan alınan idrar kültüründe 100.000 koloni Staphylococcus Aureus üredi.
Bir ünite eritrosit süspansiyonu ve bir ünite trombosit aferezi verildi. İzlemde hastanın nötropenisi 1 hafta kadar düzelmedi ve Filgrastim tedavisine devam
edildi. Takipte ateşi düştü ve kontrol idrar kültüründe üreme olmadı. Hastanın nötropenisi düzeldi ancak pansitopenisi devam etti, WBC:3000 109/L, platelet
değeri 45.000 iken taburcu edildi. Taburculuktan 1 ay sonraki kontrolünde WBC:6,79 109/L (3,38-8,86), nötrofil:3,25 109/L (1,5-5), hemoglobin:9,4 g/dl,
platelet: 111.000 idi.
Tartışma ve Sonuç: Azatioprin böbrek nakli hastalarında immünsupresif tedavide eskisi kadar sık olmasa da kullanılan bir ilaçtır. Yan etkileri arasında kemik
iliği supresyonu da bulunmaktadır. O nedenle azatioprin alan hastalarda hemogram parametreleri dikkatli takip edilmelidir. Ürik asit yüksekliği olan böbrek
nakil hastalarında allopurinol başlanması düşünülüyorsa hastanın azatioprin alıp almadığından emin olunmalı ve gerekiyorsa immünsupresif tedavide yada
ürik asit düşürücü tedavide modifikasyona gidilmesi gerekliliği akılda tutulmalıdır. Aksi halde pansitopeni, nötropenik ateş gibi komplikasyonlar oluşabilir.
Anahtar Kelimeler: allopurinol, azatioprin, nötropenik ateş, böbrek nakli
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EP-06 ERIŞKIN STILL HASTALIĞI VE C3 GLOMERÜLOPATI BIRLIKTELIĞI
Derya Kılınç Özlü1, Serdal Gök1, Halil Vicdan1, Sevgi Bakarış2, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı,Kahramanmaraş
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı,Kahramanmaraş
Giriş: Erişkin Still hastalığı yüksek ateş, artrit ve döküntülerle karakterize inflamatuvar bir hastalık olup, etyolojisi tam olarak bilinmemektedir.Etyolojide
hem genetik faktörlerin hemde enfeksiyoz ajanların önemli olduğu düşünülmekte ancak bu faktörlerin rolünü destekleyici kanıtlar bulunmamaktadır.C3
glomerülopati, kompleman aktivasyonunun anormal kontrolü ile oluşan, glomerüllerde C3 birikimi ile karakterize bir nefrittir.Still hastalığı birçok sistemi
tutabilmesine rağmen çok nadiren proteinüri ile seyreden renal tutulum (minimal lezyon ve kollapsing glomerülopati) bildirilmiştir.Bu olgumuzda literatürde ilk defa C3 glomerülopati ve erişkin still hastalığı birlikteliği tanımlanmıştır.
Vaka: 43 yaşında kadın hasta, halsizlik, boğaz ağrısı, yüksek ateş ve ayaklarda şişlik şikâyeti ile kliniğimize başvurdu.Özgeçmişinde bilinen bir hastalığı
yoktu.Mevcut şikayetlerle hasta kliniğe yatırıldı.Fizik muayenesinde kan basıncı 140/71 mmHg, ateş:38°C, nabız 110/dakika idi. Bilateral pretibial ödemi bir
pozitif idi.Yapılan laboratuvar tetkiklerinde BUN:22 mg/dl (6-20), kreatinin:1 mg/dl (0,5-0,9), sodyum:133 mmol/l (132-146),potasyum:3,7 mmol/l (3.55.5), albumin:3,1 g/dl (3,9-4,9) ferritin:1020 ug/L (13-150), AST:90 U/L (0-32), ALT:46 U/L (0-33), 24 saatlik idrar protein:3900 mg (30-150),WBC:16,61
109/L (3,38-8,86),nötrofil:12,92 109/L (1,5-5),hemoglobin:10 g/dl, platelet:443 109/l, ANA negatif, ds-DNA negatif, ANCA negatif idi. Hasta enfektif endokartit açısından kardiyolojiye danışıldı ve ekokardiyografi yapıldı, endokardit düşünülmedi. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. Abdomen usg ve
akciğer grafisi normaldi. Brucella antikorları negatif geldi. Mevcut klinik ve laboratuvar bulguları eşliğinde hastada erişkin Still hastalığı düşünüldü ve 60
mg/gün prednizolon İV olarak başlandı.
Yapılan üriner usg de böbrek boyutları normal ve parankim doğaldı.Hastaya nefrotik proteinüri nedeniyle böbrek biyopsisi yapıldı.Biyopside mezangial
hücre artışı, yama tarzında mononükleer hücre infiltrasyonu, immünfloresan çalışmada C3 ile 5 glomerülün 3’ünde (1 pozitif) ve tübül bazal membranında
pozitif, kapiller ve vasküler yapılarda pozitif boyanma görüldü, diğer immün boyamalar negatif idi.Hastada ön planda C3 glomerülopati düşünüldü. Steroid
tedavisine devam edildi. Steroid tedavisine klinik olarak dramatik yanıt alındı, ateşi düştü ve ferritin değeri geriledi.Hastanın son kontrolünde kreatinin
değeri 0.56 mg/dl ve proteinürisi 56 mg/gündür.
Tartışma ve Sonuç: Still hastalığının patogonomik bir bulgusu yoktur ve ancak malignite, kollajen doku hastalığı ve infeksiyon gibi diğer nedenlerin dışlanmasıyla tanı konulabilir. Still hastalığında renal tutulum çok çok nadir olup literatürde birkaç olgu sunumu bulunmaktadır. Still hastalığı ve C3 glomerülopati
birlikteliği literatürde tanımlanmamış olup, bu iki hastalığın birlikteliği çok nadir olsa da akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: still hastalığı, c3 glomerülopati, kompleman
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EP-07 NADIR BIR HEMOLITIK ÜREMIK SENDROM NEDENI:SALMONELLA TYPHI
Serdal Gök1, Derya Kılınç Özlü1, Hatice Kübra Saylak1, Ahmet Rıza Şahin2, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı,Kahramanmaraş
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Kahramanmaraş
Giriş: Hemolitik üremik sendrom (HÜS), mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği triadı ile karakterizedir. HÜS’ün etyolojisinde genellikle verositotoksin (Shiga benzeri toksin) üreten mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlar vardır. Bu enfeksiyonlardan sorumlu patojenler
çoğunlukla enterohemorajik escherichia coli (EHEC), Shigella dizanteria tip 1, daha nadir olarak Citrobacter freundidir. Salmonellaya bağlı gelişen HÜS
vakaları literatürde son derece nadirdir. Burada Salmonella typhi’ye bağlı gelişen HÜS olgusu akılda bulundurulması gerekliliğiyle sunulmuştur.
Vaka: 28 yaşında erkek hasta, beş gündür devam eden bulantı-kusma şikayeti ile acil servise başvuruyor. Bilinen bir hastalığı olmayan hasta, acil serviste
yapılan tetkikler sonucunda akut böbrek yetmezliği ile yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Hastanın sürekli kullandığı ilaç yoktu. Fizik muayenesinde kan basıncı
110/87 mmHg, vücut ısısı 36,5 °C, nabız 108/dakika idi. Pretibial ödemi yoktu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde BUN: 100 mg/dl (6-20), kreatinin:13,98
mg/dl (0,5-0,9), sodyum: 134 mmol/l (132-146), potasyum: 3,9 mmol/l (3.5- 5.5), CRP: 274 mg/L (0-5), prokalsitonin: 44,84 ug/L (0-0,046), LDH: 2031
u/L (135-225), WBC: 3,74 109/L (3,38-8,86), hemoglobin: 13,9 g/dl, platelet: 15.000 idi. Hastaya hemodiyaliz tedavisi başlandı. Yapılan periferik yaymada
anizositoz ve yaygın şistositler görüldü. Ön planda hemolitik üremik sendrom düşünüldü. Hastadan alınan üç kan kültüründe Salmonella typhi üredi. Ona
yönelik olarak da intravenöz Seftriakson 2x1 gram dozunda intravenöz olarak uygulandı. 3 seans plazmeferez sonrası idrar çıkışında artma görüldü ve
kreatininlerinde gerileme ve trombositlerinde yükselme başladı. Hastanın taburculuk öncesi laboratuvar tetkiklerinde BUN: 24 mg/dl, kreatinin:1,27 mg/dl
ve platelet 115 109/l idi.
Tartışma ve Sonuç: Enfeksiyonlar, genetik mutasyonlar, ilaçlar, sistemik hastalıklar gibi birçok neden HÜS’e sebep olabilir. Enfeksiyonlar içerisinde en sık
olarak Enterohemorajik escherichia coli bağlı gastroenteritler yer almaktadır. Literatüre baktığımızda çok nadir olarak Salmonella enfeksiyonlarına bağlı
bildirilmiş HÜS vakaları da görülmektedir. Bizim olgumuzda da Salmonella enfeksiyonu HÜS’den sorumlu bulunmuştur. Bu nedenle HÜS vakalarında
Salmonella antikorları bakılması ve kan kültürlerinin alınması etyolojik nedeninin atlanmaması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: hemolitik üremik sendrom, salmonella typhi, enterohemorajik escherichia coli
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EP-08 KRESENTIK GLOMERÜLONEFRITLI HASTADA CMV’YE BAĞLI NÖROLOJIK TUTULUM
Derya Kılınç Özlü1, Serdal Gök1, Serhan Erayman1, Münir Okumuş1, Selçuk Nazik2, Fatih Yıldız3, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı,Kahramanmaraş
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Kahramanmaraş
3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Romatoloji BD, Kahramanmaraş
Giriş: Sitomegalovirus (CMV), immünsupresif hastalarda ateş, halsizlik, miyalji, artralji gibi non-spesifik semptomlara neden olabileceği gibi, retinit, pnömoni, ensefalit, hepatit gibi spesifik end-organ tutulumuna da yol açabilir. CMV nörolojik tutulumu öncelikle ağır immünsupresif hastalarda görülür. Nörolojik tutuluma bağlı olarak miyelit, poliradikülopati ve periferik nöropati görülebilir. Burada tedavi altındaki kresentik glomerülonefritli hastada, CMV’nin
nörolojik tutulumunun nadir olması nedeniyle sunulmuştur.
Vaka: 28 yaşında kadın hasta bulantı, kusma, öksürük ve bir haftadır idrar çıkışının olmaması şikayeti ile dış merkezde bir hastaneye başvurmuş. Akut böbrek yetmezliği nedeniyle hasta beş kez hemodiyalize alınmış. Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanemize sevk edilmişti. Hashimato troiditi dışında bir
hastalığı yoktu. Kullandığı ilaç levotiroksin 50 mcg idi. Fizik muayenesinde kan basıncı 120/80 mmHg, ateş 36.7 °C, nabız 130/dakika, idi. Bilateral pretibial
bir pozitif ödemi vardı. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde BUN 62 mg/dl (6-20), kreatinin3,6 mg/dl (0,5-0,9), sodyum 135 mmol/l (132-146), potasyum 5,06
mmol/l (3.5- 5.5), WBC 10,64 109/L (3,38-8,86), hemoglobin 11 g/dl, platelet 180 109/l idi. Antinükleer antikor ++ pozitif, anti-DS DNA negatif, anti-RA
ve anti-LO negatif idi. C3:0.8(0.9-1.8), C4 ise normaldi. P-ANCA ++, C-ANCA negatif olarak geldi. Hastadan yapılan böbrek biyopsisi sonucu pauci immun
kresentrik glomerülonefrit ile uyumlu idi. Hastanın tedavisine, 3 gün 1000 mg metil prednizolon ve 750 mg/ay siklofosfamid eklendi. Hastaya altı kez
plazmaferez yapıldı. Hasta lupus nefriti? Pauci immün kresentik glomerülonefrit? olarak takip edildi. İdrar çıkışı olmayan hastada diyaliz tedavisine devam
edildi. Yatışının 2.ayında kol ve bacaklarda uyuşma, belirgin kas güçsüzlüğü gelişti. Yapılan EMG motor aksonal polinöropati ile uyumlu idi. Hastadan CMV
PCR gönderildi. CMV PCR sonucu 46.000 kopya pozitif olarak geldi. Mevut nörolojik bulgular CMV enfeksiyonuna bağlandı. Hastanın tedavisine 1,25 mg/
kg/haftada 3 gün gansiklovir eklendi. Hastanın takiplerinde genel durumunda bozulma gelişti ve 10 gün sonra ex oldu.
Tartışma ve Sonuç: CMV özellikle immünsupresif hastalarda multiorgan tutulumu ile giden bir ajandır. Nörolojik tutulum da bunlardan birisidir. Mononöropati veya poliradikülopati görülebilir. Özellikle HIV(+) hastalarda ve immünsupresif ilaç kullanan hastalarda nörolojik tutulum görülebilmektedir. İmmünsupresif tedavi alan glomerülonefritli hastalarda da izlemde nöropati geliştiğinde CMV enfeksiyonu akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: glomerülonefrit, cmv, nörolojik tutulum
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EP-17 SUNITINIB İLIŞKILI NEFROTIK SENDROM: OLGU SUNUMU
Egemen Şenel1, Serdal Gök1, Münir Okumuş1, Gökmen Aktaş2, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
Giriş: İlaç-ilişkili böbrek hasarı genellikle tübülointerstisyel bölgede oluşur, akut tübüler nekroz ve akut interstisyel nefrit kliniği ile seyreder. Ancak bazı
ilaçlar glomerüler hasara neden olabilmektedir. Son zamanlarda kullanım sıklığı artan bir vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) reseptör tirozin kinaz
inhibitörü olan sunitinibin de kapiller endotel hasarı ile glomerüler hasar oluşturabildiği bildirilmiştir. Biz bu vaka sunumunda renal hücreli karsinom nedeniyle sunitinib tedavisi alan ve tedavi sonrasında nefrotik sendrom gelişen bir vakayı sunmaktayız.
Vaka: 38 yaşındaki kadın hasta, sağ yan ağrısı nedeniyle başvurduğu merkezde yapılan kontrastlı abdomen BT incelemesinde sağ böbrekte en büyüğü
35x21 mm olan toplam dört adet yer kaplayıcı yumuşak doku özelliğinde kitlesel lezyon izlenmiş ve “Renal hücreli karsinom”(RHK) ön tanısı almıştı. Hastanın evreleme amaçlı yapılan diğer görüntülemelerinde akciğerde ve kemiklerde çok sayıda metastatik nodül saptanmış ve doku biyopsisi de RHK olarak
yorumlanınca hasta evre 4 RHK olarak kabul edildi. Bilinen böbrek hastalığı olmayan ve bazal serum kreatinini: 0,4 mg/dL olan hastaya sunitinib tedavisi
başlandı. 4 hafta süren ve 2 hafta ara ile verilen 2 kür tedavi sonrasında hastanın spot idrar protein/kreatinin değeri 1.781 mg/g ve serum kreatinini:0,49
mg/dL olarak saptanmıştı. Hastaya proteinüri için takip önerilip tedaviye devam edildi. Hastanın 5. kür sonrasında yapılan 24 saat idrar proteinüri miktarının
5.440 mg/gün’e ve serum kreatininin 0,94 mg/dL’ye yükselmesi üzerine hastada sunitib ilişkili glomerülopati düşünüldü ve tedaviye ara verildi. Tedavinin
kesilmesinden 1 ay sonra yapılan değerlendirmede 24 saat idrar proteini 1.600 mg/gün, serum kreatinin 0,46 mg/dL seviyesine gerileyen hasta izleme
alındı.
Tartışma: İlaç-ilişkili glomerülopati, proteinüri ve azalmış glomerüler filtrasyon hızı ile seyreden bir durumdur. İnterferonlar, bifosfanatlar, lityum ve steroid- olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar, antianjiyogenetik ilaçlar(VEGFR inhibitörleri vb), interferon, kemoterapötikler (Mitomisin-c ve gemsitabin ) ve tiyenopiridinler ile ilaç-ilişkili glomerülopati oluşturabilmektedir. Proteinüri gelişimi Sunitib’in önemli bir yan etkisidir. 3 gram ve üzerinde proteinürisi gelişen
hastalarda tedavinin kesilmesi önerilir. Genellikle ilaç kesildikten sonra proteinüri geriler. Alternatif bir tedavi ajanı yok ise proteinüri geriledikten sonra
deneme amaçlı olarak tekrar başlanabilir. Renal hücreli karsinomu olup Sunitib alan yeni ortaya çıkan proteinürilerin değerlendirilmesinde detaylı öyküsü
alınmalı ve ilaç-ilişkili glomerülopati akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: sunitinib, nefrotik sendrom, VEGF
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EP-20 HIPOTIROIDI SONRASI GELIŞEN DEPRESIF BOZUKLUĞA BAĞLI NADIR GÖRÜLEN HIPERNATREMI-AKUT BÖBREK HASARI
İhsan Solmaz1, Süleyman Dönmezdil2, Süleyman Özçaylak1, Jehat Kılıç1, Eşref Araç1, Ramazan Danış3, Enver Yüksel3
1
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, iç hastalıkları bilim dalı
2
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, psikiyatri
3
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Giriş: Akut Böbrek Hasarı(ABH) vakalarında sodyum düzeyi değişiklikleri sık olup hipernatremi görülme oranı daha nadirdir.(1). Hipernatremi mortalitesi
ve morbiditesi oldukça yüksek bir elektrolit bozukluğudur(2). Hipotiroidi sonrası levotiroksin başlaması sonucu psikiyatrik bozukluk sonrası oral alma
bozukluğu(7-10 gün) sonucu gelişen ABH ve hipernatremi tablosu vakasını sunmak amaçlandı.
Vaka: 35 yaşında bayan hasta 1 ay önce hipotroidi tanısı konulup ve levotroksin tedavisi başlanmış, tedavi başlandıktan sonra sosyal izolasyon, anerji,
anhedoni, oral alımda azalma, aşırı uyuma ve kendisinde kanser olduğuna inanma gibi belirtiler ortaya çıkmış. 7-10 günlük oral alımda azalma sonrasında
bulantı kusma, dezorganize konuşma şikayetleri üzerine psikiyatri polikliniğine götürülmüş. Tetkiklerinde hipernatremi (Na:180 mmol/L) ve ABH tablosu
olunca tarafımızdan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastanın ilk fizik muayenesinde şuuru konfüze cilt ve dil kuru deri turgoru azalmıştı. Hastanın geliş ve
takipleri sırasındaki laboratuvar değerleri( tablo-1) de özetlendi. ilk gün idrar çıkışı 200 cc/gün idi. Kontrol biyokimyada üre/kreatin değerlerinde yükselme
ve şuurunda değişme olmaması üzerine hemodiyalize alındı. Hastanın ajıtasyon ve şuur değişikliği için kranial diffüzyon MR çekilip normal olduğu tespit
edildi. Psikiyatri konsültasyon istendi. Yer zaman ve kişi oryantasyonunda bozulma, ara ara serumunu ve kataterlerini çekme isteği, bilinçte dalgalanma
bulgularıyla organik etyolojiye bağlı deliryum tanısı ile haloperidol 3x10 damla başlanması önerildi. Günlük böbrek değerlerinde gerileme olmayınca yoğun
bakım yatışının üçüncü gününde ikinci defa hemodiyalize alındı. Hastanın sonraki günlerinde bakılan üre/kreatin /Na değerlerinde gerileme, idrar çıkışında
artış oldu ve üre, kreatin, Na değeri yatışının 12. gününde normale geldi. Hastada çok konuşma ve uykusuzluk ortaya çıkması üzerine tekrar psikiyatri
görüşü alındı. Ruhsal durum muayenesinde basınçlı konuşma, düşünce uçuşmaları, distraktibilite, uykusuzluk, psikomotor aktivite artışı olduğu görülen
hastada Bipolar afektif bozukluk manik epizod düşünülerek karbamazepin 400 mgx2 ve olanzapin 10 mgx1 başlandı. Hasta önce servis odasına ve biyokimyasal parametreleri tümüyle normale geldikten sonra psikiyatri kliniğine manik epizod tanısı ile transfer edildi.
Tartışma: Genelde yaşlı, gözetimsiz veya çok küçük yaştaki olgularda gelişen ve mortalitesi yüksek olan hipernatremi olgusunun daha önce herhangi
organik ve psikiyatrik bir hastalık öyküsü olmaması ve yeni tanı hipotirodi sonrası depresif bozukluk sonucu gelişen ağır hipernateremi ve ABH vakasını
sunmak ve tedavinin önemine değinmek ve klinisyenlerin psikiyatrik bozuklukları tanıyarak, tedavisinin aciliyet gerektirdiği bu gibi durumları atlamamasını
sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: hipernatremi, ABH, deliryum
Tablo:1 hastanın laboratuvar sonuçları
1.gün
2.gün
3.gün
4.gün
5.gün
6.gün
7.gün
8.gün
9.gün
10.gün
11.gün
12.gün

üre mg/dL
179
213
136
93
130
155
164
87
87
68
49
32

kreatinin mg/dL
5,76
9,74
8,74
6,28
7,62
8,46
7,03
3,7
2,86
2,08
1,51
1,16

Na mmol/L
180
180
164
153
154
157
153
144
140
138
136
139

K mmol/L
4,7
4
3,5
3,65
3,56
3,84
3,53
3,47
3,28
3,49
3,5
3,57

TSH mikroIU/mL
7,42

T3 ng/mL
1,47

T4 ng/mL
0,64
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EP-26 HIPOKALEMI VE HIPOMAGNEZEMI VARSA GITELMAN SENDROMUNU HATIRLAYALIM
Beyhan Güvercin1, Kübra Kaynar1, Özlem Güler2, Mukaddes Kalyoncu3
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, Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı, Trabzon
Giriş: Renal kayıplara bağlı gelişen hipokalemi, hipomagnezemi ve klor dirençli metabolik alkalozlu normotensif vakalarda kalıtımsal tübülopati olan Gitelman sendromu (GS) akla gelmelidir. Ebeveynlerinde akrabalık öyküsü olan ve kaliüretik ilaç almayan hastalarda tanı şüphesi artar. Tanı genetic testler ile
kesinleşir. Burada ciddi hipokalemi ve hipomagnezemisi olmasına ragmen asemptomatik olan üç erişkin GS vakası sunulmuştur.
Vaka:
Hasta 1
48 yaşında evli kadın hastanın, ganglion kisti operasyonu öncesi yapılan tetkiklerinde renal kaynaklı potasyum, magnezyum kaybı ve klor dirençli metabolik
alkalozu bulundu (Tablo). Genetik analizinde SLC12A3 geninde homozigot biallelik c.1180 +1G mutasyon saptandı.
Hasta 2
27 yaşında evli asemptomatik kadın hasta, dört yıl önceki rutin guatr kontrolü sırasında hipokalemi ve hipomagnezemisi olduğu farkedilmesi üzerine başvurdu (Tablo). Ebeveynleri birinci derece kuzen olan hastada hipokalemi ve hipomagnezemi yan etkisi olan diüretik ve amfoterisin B benzeri ilaç kullanım
öyküsü bulunamadı. GS tanısı genetik analizde SLC12A3 geninde homozigot biallelik c.938 C>T mutasyonu saptanmasıyla kesinleşti.
Hasta 3
33 yaşında asemptomatik kadın hasta, hasta 2’nin kız kardeşi olduğu için tarama önerildi. Hipokalemi (2.7 meq/L) ve hipomagnezemi (1.13 mg/dL) bulundu. Genetik analizinde SLC12A3 geninde homozigot biallelik c.938 C>T mutasyonu saptanarak GS tanısı konuldu.
Tartışma: Burada, GS tanısı konulan farklı yaşlarda üç vaka sunulmuştur (Tablo). GS tanı konulma yaşı ortalama 31 olarak (0.3-80 yaş aralığında) bildirilmiştir. Bu ömür boyu süren hastalığın en önemli hayatı tehdit eden riski, hipokalemi kaynaklı kardiyak komplikasyonlardır. Ebeveynleri akraba olan
renal kayba bağlı hipokalemi, hipomagnezemi ve klor dirençli metabolik alkaloz saptanan normotansif, hipokalsiürik, ve hiperreninemik bireylerde GS tansı
akla gelmelidir. Serum potasyum düzeyi hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Vakaların %34’ünde düşük potasyum düzeyi (<2.5 meq/L), %47’sinde
serum potasyum düzeyleri 2.5-3.0 meq/L bulunmaktadır. Vakalarımızın ikisinde serum potasyum düzeyi 3.0 meq/L üzerinde iken bir vakamızda 2.7 meq/L
olarak bulundu. GS olan vakaların % 16’sında serum magnezyum düzeyi normal (1.7-2.4 mg/dL) olup %5’inde yüksek bulunabilmektedir. Vakaların
%57’sinde düşük magnezyum düzeyi bulunmaktadır. Vakalarımızın tümünde serum magnezyum düzeyleri düşük olarak bulundu. GS olan hastalarda serum potasyum değerinin 3 meq/L üzeri, magnezyum seviyesinin 1.46 mg/dL üzerinde olması önerilmektedir. Tedavide, hedef değerlere ulaşmak için oral
potasyum ve magnezyum içeren destek tedavileri verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gitelman Sendromu, hipokalemi, hipomagnezemi, metabolik alkaloz, hipokalsiüri
Hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri
Değişken

Hasta 1

Hasta 2

Hasta 3

Yaş

48

27

33

Cinsiyet

Kadın

Kadın

Kadın

Şikayet

asemptomatik

asemptomatik

asemptomatik

Aile öyküsü

yok

var

var

Ebeveynlerde akrabalık

var

var

var

Kan basıncı (mmHg)

120/80

90/60

102/70

Serum potasyum düzeyi (meq/L)
Tanı sırası/son vizit

3.1 / 3.4

3.2 / 3.4

2.7 / -

Serum Mg düzeyi (mg/dL)
Tanı sırasında/son vizit

1.28 / 1.5

1.26 / 1.3

1.13 / -

Serum HCO3 düzeyi(mmol/L)
Tanı sırasında/son vizit

29.6 / 27.9

31.2 / -

27.7 / -

Gebelik öyküsü

Sağlıklı 2 çocuk

Ilk gebelik

Gravida: 0

İdrar klor düzeyi (meq/L) / Klor FA (%)

276 / 1.3 %

227 / 1.3 %

-

İdrar potasyum düzeyi (meq/gün)

84

51.2

117.6

İdrar kalsiyum/kreatinin oranı (mg/mg)

0.04

0.06

0.05

Mg FA (%)

4.2 %

10 %

14.3 %

SLC12A3 mutasyonu

SLC12A3 mutasyonu

SLC12A3 mutasyonu

Genetik analizi

Klor FA: Klor fraksiyonel atılımı; Mg FA: Magnezyum fraksiyonel atılımı
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EP-27 PRIMER MEMBRANÖZ NEFROPATIDE LATENT SIFILIZ VARLIĞI
Kübra Kaynar1, Beyhan Güvercin1, 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: Nefrotik sendrom hastalarında infeksiyöz nedenli mortalite ve morbidite, hem idrar ile serumdaki immünglobulinleri (Ig) kaybetmeleri hem de tedavi
için aldıkları immünsupresif ilaçlar kaynaklı genel topluma kıyasla daha yüksek olmaktadır. Ayrıca hepatit B, C, ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) gibi
bazı enfeksiyonlar, glomerülonefrit etiyolojisinde yer almaktadır.
Vaka: 37 yaşında, panik atak ve hipertansiyon öyküsü olan evli erkek hasta, plevral efüzyona bağlı dispne şikayeti ile başvurdu. Biyokimyasal olarak serum
kreatinin: 0.64 mg/dL, hemoglobin: 13.2 g/dL, albümin: 2.1 g/dL, kreatinin klirensi: 126 mL/dakika, LDL-K: 315 mg/dL, 24-saatlik idrarda protein atılımı:
19 g/gün, 24-saatlik idrarda albümin atılımı: 10.7 g/gün saptandı. Renal biyopside membranöz nefropati evre 2 (figür 1 ve 2) bulundu. Kliniğimizin rutin
enfeksiyon tarama protokolü sırasında sifiliz için ELISA testi ile antikor (1/250 cut off indeks) saptandı. Validasyon testleri (Treponema pallidum hemaglutinasyon testi –TPHA- Ig M ve Ig G) ile desteklendi. Asemptomatik (latent) sifiliz tanısı konuldu. Öyküde son zamanlarda yüksek riskli cinsel temas olmadığı
için geç latent sifiliz düşünülerek haftada bir benzatin penisilin G (2.4 milyon ünite i.m.) üç hafta süresince verildi. Serum kompleman düzeyleri normal olan
ve üç hafta sonra hala proteinürisi devam eden hastada anti-fosfolipaz A2 reseptör antikoru (anti-PLA2R antikoru (N= < 20 RU/mL) ELISA testi ile pozitif
olarak rapor edildi (Sonuç: 164 RU/mL) ve primer membranöz nefropati (MGN) tanısı kesinleştirildi. Steroid ve siklosporin tedavisi ile bir ay içinde serum
albümin düzeyleri 3.1 g/dL’ye yükseldi ve proteinüri 1 g/gün düzeyine azaldı.
Tartışma: Güncel rehberler (KDOQI) MGN hastalarında sifiliz araştırmasını rutin olarak önermemektedir. Sifiliz ilişkili sekonder MGN vakaları bildirilmiştir.
Sifiliz tanısı için organizmayı direkt PCR ile kanıtlamak ya da direkt floresan antikor testleri ile saptamak gerekmektedir. Vakamızda iki farklı treponemal
testin pozitif sonuçlanması ve aktif enfeksiyon bulgusu olmaması nedeniyle latent sifiliz tanısı konulmuştur.
Anti-PLA2R antikor varlığı primer MGP hem tanısında hem de aktivite takibinde kullanılan spesifik testtir. Vakamızda sifilizin tam tedavisi uygulanmasına
rağmen klinik durumda değişiklik olmaması nedeniyle primer MGP tanısı konuldu. Sifiliz tarama testi yapılmasaydı immünsupresif tedavi ile tersiyer sifiliz
gelişebilirdi. Bu vaka ile primer MGN vakalarında immünsupresif tedavi öncesi sifiliz taraması yapılmasının akla gelmesi ve prospektif randomize çalışmalar
ile bu konunun araştırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Primer membranöz nefropati, geç latent sifiliz, immünsupresif tedavi
Figür 1. Bazal membran kalınlaşması ve mezangial matriks genişlemesi gösteren glomerüller, H. E. (×200)

Figür 2. İmmünfloresan mikroskopide glomerüler bazal membranlarda granüler Ig G depolanması (×200).
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EP-28 D VITAMINI YANLIŞ KULLANIMINA BAĞLI INTOKSIKASYON VE CIDDI HIPERKALSEMI
İsmail Özer1, Ercan Türkmen2
1
Samsun Medical Park Hastanesi
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Giriş: Hiperkalsemi, sık görülen bir elektrolit bozukluğudur. Hiperkalsemi vakalarının çoğunda neden malignite veya hiperparatiroidizmdir. Ani başlangıçlı
ve şiddetli hiperkalsemi, konfüzyon ve letarjiye neden olan ve hızla ölüme yol açan dramatik semptomlara neden olabilir. Yüksek kalsiyum düzeyinin >15
mg/dL olması tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir ve agresif bir şekilde tedavi edilmelidir.
Vaka: Acil servise bilinç bulanıklığı ve genel durumu bozukluğu ile getirilen hastanın diyabetik nefropati ile takip edildiği öğrenildi. Son 1 haftadır giderek
artan halsizlik, yorgunluk yakınmasına 1-2 gündür eklenen iştahsızlık ve bilinç bozukluğu eklenince hasta acil servise getirilmişti. Fizik muayenesinde uykuya eğilimli, kan basıncının 112/65 mm Hg, takipneik (solunum sayısı 25/dk), bradikardik (ritmik,30-34 atım/dk), cilt turgor ve tonusunun azalmış olduğu
saptandı. Laboratuvarda BUN: 63 mg/dl, kreatinin: 2,7 mg/dl, Hb: 10,7 gr/dL, kalsiyum: 34,3 mg/dL, ph: 7,018, HCO3: 8,5 ve pCO2: 31,5, iyonize kalsiyum:
4,93 mmol/L, parathormon (PTH): 56 pg/mL, 25 (OH) vitD> 150 ng/mL görülen hastanın tekrarlanan kalsiyum düzeylerinin benzer düzeyde yüksek teyit
edildi. Elektrokardiyografisinde PR ve düzeltilmiş QT mesafesi kısalmış ve kalp hızının sinüs bradikardisi ile uyumlu olduğu saptandı. Hastanın son 3 aydır
değişik D vitamini preperatları aldığı son olarak kolekalsiferolü 1000 I.E. tabletten günde en az 3 kez kullandığı öğrenildi. Hastanın önerilen tedaviyi yanlış
kullandığı anlaşıldı.
Hastaya EKG değişiklikleri ve bilincinde bozulma olması nedeni ile hemodiyaliz yapıldı. Uzun süreli tek seans hemodiyaliz ile kalsiyum düzeyinin 10,8
mg/dl düzeyine düştüğü görüldü. İntravenöz hidrasyonla sıvı açığı giderildi. D vitamini preperatları kesildi, malignansi dahil diğer hiperkalsemi nedenleri
araştırılarak ekarte edildi ve taburcu edildi.
Tartışma: Kronik böbrek hastalarında hipokalsemi ve sekonder hiperparatiroidinin tedavisinde D vitamini ve türevleri sıklıkla kullanılmaktadır. Hastalarda
hiperkalsemi ve parathormon düzeylerinin ciddi derecede baskılanması en sık görülen yan etkilerdir. Hastamızda yüksek dozda D vitamini türevlerinin
kullanılmasına bağlı gelişen ciddi hiperkalsemi görülmüştür (34 mg/dL). Literatürde daha önce bu düzeyde bir hiperkalsemi olgusu bildirilmemiştir. Hiperkalseminin nörolojik ve kardiyak etkileri olan bu hastanın acil tedavisinde hemodiyaliz başarılı şekilde uygulanmıştır. Vakamızda her ne kadar hastanın yanlış
kullanmasına bağlı hiperkalsemi geliştiği görülmüş olsa da D vitaminin kullanıldığı tüm hastaların hiperkalsemi açısından dikkatli takip edilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, D vitamini, kronik böbrek hastalığı
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EP-30 BÖBREK TRANSPLANT HASTALARINDA HIPERTANSIYON: CASTOR (CARDIOVASCULAR STATUS IN A GROUP OF TURKISH ORGAN
RECIPIENTS) ÇALIŞMASININ KAN BASINCI SONUÇLARI
Elif Ari1, Francesco Fici2, Çiğdem Altunok3, Nicolas Roberto Robles4
1
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2
University of Salamanca School of Medicine, Salamanca, Spain
3
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul
4
Hospital Universitario de Badajoz, Servicio de Nefrología, Badajoz, Spain
Giriş: Hipertansiyon (HT), böbrek transplant hastalarının %70-90 ında görülür ve kardiyovasküler morbidite ve allograft kaybı için bağımsız bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı, böbrek transplant hastalarında HT prevalansını belirlemek ve seçilen antihipertansif tedavinin kan basıncı kontrolü, graft
fonksiyonları ve proteinüri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek transplantasyonu yapılmış 330 hastanın transplantasyon öncesi ve sonrası 3.,
6., 12. aylarda kan basıncı değerleri kaydedildi. Graft fonksiyon testleri ve 24 saatlik idrarda proteinüri değerleri transplantasyon sonrası 1., 3., 6 ve 12. aylarda kaydedildi. Her vizitte kullanılan antihipertansif ilaç sınıfı ve günlük tedavi dozu değerlendirildi. Kan basıncı >130/80 mmHg olan değerler “kontrolsüz
HT” olarak kabul edildi.
Bulgular: Böbrek transplantasyonu sonrası kontrolsüz HT prevalansı anlamlı olarak azalmıştır (transplantasyon öncesi %68.3, 3-, 6-, ve 12 aylık takiplerde
sırasıyla %62.4, 50.8, ve %49.0, p<0.001, transplantasyon öncesi ve 6. ay karşılaştırma). Ortalama antihipertansif ilaç sayısı, 12 ay sonunda anlamlı olarak
azalmıştır (1,9 ± 0,8 vs 1,4 ± 0,6, p=0.036)(Tablo 1). Çalışma grubunda 6 ay sonunda sistolik kan basıncı düzeyleri ile 24 saatlik idrarda proteinüri düzeyleri
arasında zayıf ama anlamlı bir pozitif korelasyon saptanırken (r=0.195, p<0.005); sistolik kan basıncı düzeyleri ve 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi arasında zayıf ama anlamlı bir negatif korelasyon (r=-0.150, p=0.026) saptanmıştır (Resim 1). En sık kullanılan antihipertansif ilaçların transplantasyonun ilk
6 ayında kalsiyum kanal blokerleri (%59.3), ardından beta blokerler (%38.0) olduğu görülmüştür. Transplantasyonun ilk 6 ayından sonra renin-anjiotensin
sistemi (RAS) blokerleri kullanımında anlamlı bir artış tespit edilmiştir (RAS blokerleri için %17.6 vs %40.4, p=0.002; RAS blokeri/kalsiyum kanal blokeri
kombinasyonu için %0.6 vs %22.2, p<0.001).
Sonuç: Böbrek transplantasyonu, kontrolsüz HT prevalansını ve kullanılan ortalama antihipertansif ilaç sayısını azaltmaktadır. Transplantasyonun ilk 6
ayından sonra RAS blokerlerinin ve RAS blokeri/kalsiyum kanal blokeri kombinasyon tedavisinin kullanımında belirgin bir artış görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyonu, Hipertansiyon, Renin-anjiotensin Sistemi Blokerleri
Resim 1: Böbrek Transplant Hastalarının İlk Yıl Sistolik Kan Basıncı Değerleri ile 24-saatlik Kreatinin Klirensi Değerleri Arasındaki Korelasyon Analizi

Çalışma grubunda 6 ay sonunda sistolik kan basıncı düzeyleri ile 24-saatlik idrarda kreatinin klirensi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir negatif korelasyon saptanmıştır (r=-0.150, p=0.026)
Tablo 1: Böbrek Transplant Hastalarının İlk Yıl Kan Basıncı Değerleri
Sistolik Kan Basıncı
(mmHg)
Diyastolik Kan Basıncı
(mmHg)
Antihipertansif ilaç sayısı
(ortalama ± SD)
Kontrolsüz HT oranı
[n=330, (%)]

Transplantasyon Öncesi

Transplantasyon sonrası 3. ay

Transplantasyon sonrası 6. ay

Transplantasyon sonrası 12. ay

131,75±18,35

129,71±12,81

128,28±15,55

127,82±11,10

78,98±8,73

78,59±7,37

78,13±8,34

76,86±7,05

1.9 ± 0.8

1.7 ± 0.9

1.4 ± 0.6

1.4 ± 0.6**

68.3%

62.4%

50.8%*

49.0%

*: p<0.001, transplantasyon öncesi ve transplantasyon sonrası 6. ay, **: p=0.036, transplantasyon öncesi ve transplantasyon sonrası 12. ay
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EP-31 BÖBREK TRANSPLANT HASTALARINDA KARDIYOVASKÜLER RISK PROFILI: CASTOR (CARDIOVASCULAR STATUS IN A GROUP OF
TURKISH ORGAN RECIPIENTS) ÇALIŞMASININ DEMOGRAFIK SONUÇLARI
Sena Ekşi1, Tuğçe Uzar1, Zuhal Işıklı2, Çiğdem Altunok3, Elif Ari4, Nicolas Roberto Robles5, Francesco Fici6
1
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
2
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
3
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul
4
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
5
Hospital Universitario de Badajoz, Servicio de Nefrología, Badajoz, Spain
6
University of Salamanca School of Medicine, Salamanca, Spain
Giriş: Böbrek transplant hastalarının en sık mortalite nedeninin kardiyovasküler hastalıklar olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir grup böbrek
transplant alıcısında kardiyovasküler risk faktörlerinin mevcut prevalansını belirlemektir.
Gereç-Yöntem: Bu gözlemsel çalışmada Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek transplantasyonu yapılmış 330 hastanın kardiyovasküler risk faktörü olarak tanımlanabilecek demografik, klinik ve biyokimyasal verileri kaydedilmiştir. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), kan basıncı
değerleri, lipid profili, diyabet mellitus varlığı, ve kardiyovasküler hastalık öyküsü kaydedilmiştir.
Bulgular: Böbrek transplant hastalarının %68.4 ü erkek, %31.6 sı kadın olup, bireylerin ortalama yaşı 43.7 ± 13.4 yıl saptanmıştır. Transplantasyon öncesi
hipertansiyon oranı %67.8, hiperlipidemi oranı %54.1 saptanmıştır. Transplantasyon öncesi diyabet oranı %16.7, post-transplant diyabet oranı ise %14.6
olup, tüm hastaların A1c ortalaması 6.42 ± 1.03 tespit edilmiştir. Çalışma grubunun VKİ ortalaması 27.8 ± 4.9 kg/m2 olup, VKİ> 27 kg/m2 olan hasta oranı
%38.3; VKİ> 30 kg/m2 olan hasta oranı %26.4 tür. Çalışma grubunda bireylerin sistolik kan basıncı ortalaması 132 ± 18 mmHg ve diyastolik kan basıncı
ortalaması 79 ± 9 mmHg tespit edilmiştir. Deneklerin %64.1 inde sistolik kan basıncı >130 mmHg iken, %73.9 unda diyastolik kan basıncı > 80 mmHg dir.
Transplantasyon öncesi kardiyovasküler hastalık prevalansı %7.9 saptanmıştır. Altmışbeş yaşından büyük hasta oranı %4.3 tür.
Sonuç: CASTOR Çalışma grubunun hipertansiyon ve hiperlipidemi prevalansı diğer dünya ülkelerindeki böbrek transplant hastalarından yüksek; aksine
diyabet mellitus prevalansı, önceki kardiyovasküler hastalık oranı, ileri yaş ve obesite prevalansı düşüktür. Bu kısmen düşük kardiyovasküler risk profilini,
örneklemin ortalama yaşının düşük olması ile açıklamak mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler: transplantasyon, kardiyovasküler, risk profili
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EP-32 BÖBREK TRANSPLANT HASTALARINDA HIPERTANSIYON VE İMMUNSUPRESIF TEDAVI: CASTOR (CARDIOVASCULAR STATUS IN A
GROUP OF TURKISH ORGAN RECIPIENTS) ÇALIŞMASININ İMMUNSUPRESIF TEDAVI SONUÇLARI
Elif Ari1, Francesco Fici2, Çiğdem Altunok3, Nicolas Roberto Robles4
1
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2
University of Salamanca School of Medicine, Salamanca, Spain
3
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul
4
Hospital Universitario de Badajoz, Servicio de Nefrología, Badajoz, Spain
Giriş: Hipertansiyon (HT), böbrek transplant hastalarında kardiyovasküler morbidite ve allograft kaybı için bağımsız bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın
amacı, bir grup böbrek transplant alıcısında verilen immunsupresif tedavinin, transplantasyon sonrası 1 yıl boyunca izlenen kan basıncı değerleri üzerindeki
etkilerini değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek transplantasyonu yapılmış 330 hastanın transplantasyon öncesi ve sonrası 3.,
6., 12. aylarda kan basıncı değerleri ve kullanılan immunsupresif ilaç kombinasyonları kaydedilmiştir. Kan basıncı <130/80 mmHg olan hastalar “kontrollü
kan basıncı” olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Böbrek transplantasyonu sonrası kullanılan immunsupresif (IS) ilaç kombinasyonları Tablo 1 de özetlenmiştir. Takrolimus bazlı IS tedavi alan
hastalar ile takrolimus içermeyen IS tedavi alan hastaların başlangıç sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri arasında fark saptanmazken; 1 yılın sonunda
takrolimus bazlı IS kullanan hastaların diyastolik kan basıncı değeri ortalaması takrolimus içermeyen IS tedavi alan hastalara göre istatistiksel anlamlılık
sınırında daha yüksek saptanmıştır (Tablo 2). Transplantasyon sonrası 1 yıllık takipte uzun etkili takrolimus ile kısa etkili takrolimus kullanımının kan basıncı
üzerindeki etkisi arasında fark saptanmazken, mTOR inhibitörleri kullanımının kan basıncı üzerinde herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir.
Gruplar arasında, başlangıçta kan basıncı kontrol oranları arasında fark görülmemiş; 1 yılın sonunda takrolimus içermeyen IS tedavi alan hastaların kan
basıncı kontrol oranları anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir (Tablo 2).
Sonuç: Böbrek transplant alıcılarında diyastolik kan basıncı değerleri, takrolimus bazlı IS tedavi rejimlerinde (takrolimus tipinden bağımsız olarak) artıyor
gibi görünmektedir. Ancak bu etki, mevcut kullanım dozlarında klinik olarak önemli bir gözlem olarak değerlendirilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, transplantasyon, uzun etkili takrolimus
Tablo 1: Böbrek Transplant Hastalarının İmmunsupresif Tedavi Kombinasyonları
İmmunsupresif Tedavi
Kısa etkili takrolimus + steroid +MMF
Uzun etkili takrolimus + steroid + MMF
Uzun etkili takrolimus + Everolimus + steroid
Rapamune + MMF + steroid
Kısa etkili takrolimus + Azatiyoprin + steroid
Kısa etkili takrolimus + steroid

Kullanan hasta oranı (%) (n=330)
%60.2 (198/330)
%23.7 (78/330)
%8.7 (29/330)
%5.4 (18/330)
%1.2 (4/330)
%0.9 (3/330)

MMF: Mikofenolat mofetil
Tablo 2: Böbrek Transplant Hastalarında İlk Yıl İmmunsupresif Tedavi Kombinasyonları ile Kan Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması
Transplantasyon Öncesi Sistolik Kan Basıncı
(mmHg)
12. ay Sistolik Kan Basıncı
(mmHg)
Transplantasyon Öncesi Diyastolik Kan Basıncı
(mmHg)
12. ay Diyastolik Kan Basıncı
(mmHg)
Transplantasyon Öncesi Kan Basıncı Kontrol Oranı (%)
12. ay Kan Basıncı Kontrol Oranı (%)

Takrolimus bazlı İmmunsupresif Tedavi

Takrolimus İçermeyen İmmunsupresif Tedavi

P değeri

131.75 ± 17.35

132.80 ± 18.05

>0.05

129.40 ± 10.05

128.65 ± 12.00

>0.05

78.90 ± 9.08

80.65 ± 8.10

>0.05

79.45 ± 8.25

76.05 ± 7.18

0.049*

% 56.6
% 69.8

% 51.4
%75.7

>0.05
0.042*

Veriler, ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir.
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EP-33 HEMODIYALIZ HASTALARINDA SANTRAL VENÖZ KATETER ILIŞKILI ENFEKSIYONLAR: TEK MERKEZ, 6 AYLIK PROSPEKTIF VE GÖZLEMSEL
ÇALIŞMA
Kübra Kaynar1, İftihar Köksal2, Beyhan Güvercin1, Muammer Cansız1, Şükrü Ulusoy1, Gamze Çan3
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon
Giriş-Amaç: Tüm dünyada diyaliz hastaları arasında enfeksiyöz komplikasyonların ikinci en sık ölüm nedeni olduğu bilinmektedir. Hemodiyaliz hastalarında
çoğunlukla vasküler giriş yolu kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlar görülmektedir. Pek çok hasta hemodiyalize santral venöz kateterler (SVK) ile başlamaktadır.
Bu çalışma ile kliniğimizde akut ve kronik böbrek yetersizliği nedeniyle diyaliz ihtiyacı gelişen yatan hastalarda SVK ilişkili enfeksiyon hızını araştırmayı
amaçladık.
Metod: Mayıs 2019 - Kasım 2019 tarihleri arasında kliniğimize yatırılmış SVK yerleştirilerek hemodiyalize alınmış 40 hasta, bu gözlemsel prospektif tek
merkezli çalışmaya alınmıştır. Altı aylık takip süresinde SVK ilişkili enfeksiyon geçiren ve geçirmeyen hastaların biyokimyasal, mikrobiyolojik ve demografik
verileri etik kurul ve hastaların onayı alınarak SPSS programı Ki-kare testi ile analiz edildi.
Bulgular: Altı aylık dönemde çalışmaya katılmayı kabul eden 40 hastanın SVK ilişkili enfeksiyon geçiren ve geçirmeyenler olarak iki grup halinde demografik, klinik ve laboratuvar verileri tabloda sunulmuştur. Altı hastada dokuz SVK ilişkili enfeksiyon vakası (5 tanesi Stafilokok enfeksiyonu) saptanmıştır
(Tablo). Hasta sayısının az olması nedeniyle grupların karşılaştırmalarında anlamlı sonuç bulunmadı. Çalışmamızda, merkezimizdeki SVK ilişkili enfeksiyon
geçiren hastaların geçirmeyenlere göre daha genç, ve komorbid hastalıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ek olarak vücut ısısında artış, hemoglobin
düşüşü, lökosit sayısında artış ve C-reaktif protein düzeyinde artışın ilk belirtiler olduğu, enfeksiyonun sıklıkla kateterin yerleştirildikten sonra ilk hafta içinde
ortaya çıktığı, ve enfeksiyon olan vakalarda kültür üremelerinin ilk 24 saat içinde gerçekleştiği bulunmuştur.
Sonuç ve Tartışma: Her merkezin diyaliz hastalarının SVK ilişkili enfeksiyon hızını bilmesi gerekmektedir. Bu şekilde morbidite ve mortaliteye bu enfeksiyonların katkısı bilinebilir ve potansiyel risklere karşı önlemler alınabilir. Merkezimizde 6 aylık hemodiyaliz santral venöz kateter ilişkili enfeksiyon hızı 0.15
olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık bulunamamış olsa da diyabetes mellitus, pulmoner ve nörolojik hastalıklar gibi komorbid hastalıkları
olanların, okuma yazma bilmeyenlerin ve kırsalda yaşayanların SVK ilişkili enfeksiyonu geçirme oranlarının daha fazla olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, enfeksiyöz komplikasyonlar, santral venöz kateter
Hastaların demografik, klinik, biyokimyasal ve mikrobiyolojik verileri
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62 ± 20
22 (55%)
28 (70%)

Kateter enfeksiyonu olan hastalar
(n:6)
47 ± 21
3 (50%)
6 (100%)

Kateter enfeksiyonu olmayan hastalar
(n:34)
65 ± 19
19 (56%)
22 (65%)

20 (50 %)
3 (8 %)

3 (50 %)
2 (33 %)

17(50 %)
1 (3 %)

15 (38%)
31 (78%)
29.8 ± 10.2

3 (50%)
5 (83%)
29.6 ± 15.7

12 (35%)
26 (77%)
29.8 ± 9.2

3
2
1
1
1
1

3
2
1
1
1
1

Değişkenler

Tüm hastalar n:40

Yaş (yıl)
Kadın n (%)
Kırsalda yaşayan n (%)
Meslek n (%)
Ev hanımı
İşsiz
Okuma yazması olmayan n (%)
Sigara içimi olmayan n (%)
Beden kitle indeksi (kg/m2)
Enfeksiyon etkeni
Staphylococcus epidermidis
Bacillus cereus
Corynebacterium jeikeium
Staphylococcus hominis
Staphylococcus aureus
Candida albicans
Enfeksiyon olanlarda kan kültüründe üreme süresi
(saat)
Enfeksiyon olanlarda kateter kültüründe üreme süresi
(saat)
Komorbiditeler
Akciğer hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
DM + HT + ateroskleroz
Hastanede yatış süresi (gün)
Kateterli takip süresi (gün)
SVK yerleşim yeri n (%)
Sol Juguler ven
Komorbid enfeksiyonlar n (%)
Pnömoni
Önceki kateter enfeksiyonları
Enfeksiyon hızı (6 aylık)
Ateş °C
Hastaneye yatışta
Enfeksiyon başlangıcında
Taburculuk sırasında
Hemoglobin g/dL
Hastaneye yatışta
Enfeksiyon başlangıcında
Taburculuk sırasında
Lökosit sayımı hücre/μL
Hastaneye yatışta
Enfeksiyon başlangıcında
Taburculuk sırasında
CRP mg/dL
Hastaneye yatışta
Enfeksiyon başlangıcında
Taburculuk sırasında

p değeri
0.046
0.153

0.596

18.9 ± 2.4
18.0 ± 8.7
3 (8%)
4 (10%)
16 (40%)

1 (17%)
3 (50%)
4 (67%)

2 (6%)
1 (3%)
12 (36%)

18.8 ± 10.1
9.7 ± 7

23.3 ± 9.2
7±3

17.9 ± 10.1
10 ± 7.5

0.167
0.56

30 (74%)

5 (83%)

25 (73%)

>0.05

7 (41%)
4 (10%)
6 (15%)
0.15

2 (33%)
1 (17%)
1 (17%)

15 (48%)
3 (9%)
5 (15%)

>0.05

36.6 ± 0.5
36.4 ± 0.5

36.7 ± 0.6
37.8 ± 1.0
36.4 ± 0.5

36.6 ± 0.5
36.4 ± 0.5

>0.05

9.4 ±1.5
9.7 ± 1.2

9.1 ± 0.9
8.2 ± 1.2
9.2 ± 0.9

9.5 ± 1.6
9.8 ± 1.2

>0.05

8321 ±3411
8729 ±3189

9025 ± 2292
12315 ± 1680
9135 ± 2911

8197 ±3585
8645 ±3285

>0.05

4±5
2±3

2±2
8±4
2±2

4±5
2±3

>0.05
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EP-35 EVRE I HIPERTANSIYONDA DIÜRETIK TEDAVISININ HEDEF ORGAN HASARI ÜZERINE ETKISI
Ferhat Eyyüpkoca
Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
Giriş: Hipertansiyon (HT) hastalarında diüretik tedavisinin kan basıncı regülasyonunu sağladığı ve hedef organ hasarına (HOH) karşı koruyucu rol oynadığı
bilinmektedir. Fakat yapılan çalışmaların çoğunluğu Evre II HT hastalarında değerlendirilmiştir. Evre I HT hastalarında diüretik kullanımının HOH’a yönelik
etkisi net bilinmektedir. Bu çalışmada, Evre I HT tanısı alan hastalarda 6 aylık takipte diüretik kullanımın HOH’a yönelik etkisini incelemeyi amaçladık.
Materyal-Metod: Retrospektif olarak planlanan bu araştırmaya Evre I HT tanısı alan hasta dahil edildi. Evre I HT tanımı; ACC/AHA klavuzuna göre sistolik
kan basıncı 130-139 mmHg ve diyastolik kan basıncı 80-89 mmHg olarak kabul edildi. Yaşları 30-70 arasında olan hastalarda diüretik kullanmayan 60
hasta ve diüretik kullanan 60 hasta randomize olarak çalışmaya dahil edildi. Araştırma popülasyonunda karotis intima media kalınlığı (KİMK >0,9) olan ve
sol ventirkül kitle indeksi (SVKİ; kadınlarda >95 g/m2, erkeklerde 115 g/m2) kriterlerinin her ikisine birden sahip olan hastalar HOH olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Tanı anında Evre I HT hastaların %43’ünde (n:52) hedef organ hasarı belirlendi. Diüretik kullanmayan hastalarda tanı anında HOH olan 25 hasta
mevcuttu ve bu hastaların %88’inde (n:22) 6.ayda da HOH varlığı devam ediyordu (p=0,250). Diüretik kullanan hastalarda ise hastalarda ise tanı anında
HOH olan 27 hasta mevcuttu ve bu hastaların %44’ünde (n:12) 6.ayda da HOH varlığı saptanmadı (p<0,001). Diüretik kullanan hastalarda 6.ayda HOH
varlığında azalma oranı diüretik kullanmayan gruba kıyasla daha yüksekti (%44 vs %12; p<0,001). Diüretik kullanan hastalarda kullanmayanlara kıyasla
ekokardiyografik bulgularda anlamlı iyileşme saptandı. Diüretik kullanımının 6 aylık takipte HOH’ını 3,4 kat azalttığı (OR:0,29; p<0,001) belirlendi.
Tartışma: Evre I HT hastalarında diüretik tedavisi, ekokardiyograifk bulgularda iyileşmes sağlamasının yanı sıra HOH’a karşı koruyucu role sahip olduğu
belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Diüretik, Evre I Hipertansiyon, Hedef Organ Hasarı
6 aylık takipte diüretik kullanımına göre ekokardiyografik bulgulardaki değişimler

Tanı anı

Diüretik Kullanımı
Var
n=60
6.Ay

12,8±4,0⸸
0,85±0,1
36(60,0)
62,0±5,0
49,0±5,2
32,2±5,4
11,3±1,9
11,4±1,6
31,2±3,6
29,4±2,5
78,9±23,6
92,6±33,2
42(70,0)
8(13,3)
10(16,7)
103,5±24,5
135,6±3,5
84,9±4,0

15,8±4,2
0,74±0,1
14(23,3)
62,3±4,8
46,7±4,5
31,5±3,4
11,2±1,8
11,0±1,4
31,6±3,1
30,0±2,6
84,2±18,5
83,6±18,2
18(30,0)
12(20,0)
30(50,0)
90,3±22,6
130,2±12,1
77,3±6,5

Değişkenler

FMD
KİMK
>=0,9
EF %
Diastolik çap
Sistolik çap
Septum kalınlığı
Arka duvar kalınlığı
Sol atrium çapı
Aort çapı
MA velocity E
MA velocity A
E/A Oranı
<1
=1
>1
SV kitle indeksi
SKBmean
DKBmean

p

Tanı anı

Diüretik Kullanımı
Yok
n=60
6.Ay

<0,001*
0,001*
<0,001*
0,704
0,007*
0,213
0,464
0,097
0,309
0,160
0,241
0,352
0,003*
<0,001*
0,045*
0,008*

9,7±3,4⸸
0,86±0,1
34(56,7)
63,1±5,0
46,5±5,2
32,6±6,1
11,6±1,8
11,1±1,5
33,1±5,4
30,4±3,9
82,1±27,5
84,1±21,4
37(61,0)
2(3,3)
21(35,0)
95,5±25,6
134,8±3,5
85,8±3,1

9,4±3,2
0,82±0,1
29(48,3)
63,1±5,3
49,0±6,0
32,4±5,8
12,0±1,6
11,6±2,0
34,2±4,3
32,0±4,3
80,4±20,1
83,1±21,2
34(56,7)
2(3,3)
24(40,0)
110,4±27,4
131,8±4,7
82,6±10,9

Δp
p
0,258
0,505
0,215
0,340
0,014*
0,903
0,154
0,131
0,013*
0,011*
0,860
0,812
0,688
0,001*
0,658
0,647

<0,001*
<0,001*
<0,001*
0,342
<0,001*
0,463
0,120
0,124
0,043*
0,044*
0,350
0,443
0,005*
<0,001*
0,036*
0,032*

Sayısal değişkenler ortalama±standart sapma veya ortanca (min-max) olarak gösterildi. Kategorik değişkenler sayı(%) olarak gösterildi. *: p<0,05 istatistiksel anlamlılık, ⸸: Bazal değerlerin diüretik kullanımına göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05), Δp: Diüretik kullanan (12.ay-Bazal) karşı Diüreik kullanmayan (12.ay-Bazal)
(p<0,05) Kısaltmalar: FMD, Akım aracılı dilatasyon; KİMK, Karotis intima media kalınlığı; EF, Ejeksiyon Fraksiyonu; MA, Mitral anulus; SV, Sol ventrikül; SKB, Sistolik
kan basıncı; DKB, Diyastolik kan basıncı
6 aylık takipte HOH’da iyileşme ile ilişkili faktörler
Değişkenler

Cinsiyet (erkek)
Age
VKİ
BUN
Kreatinin
Diuretik
Yok
Var
SKB
DKB

Univarible Regresyon

Multivarible Regresyon

OR (95% GA)

p

OR (95% GA)

p

0,62 (0,25-1,45)
1,16 (0,98-1,32)
1,15 (0,99-1,25)
1,10 (0,93-1,30)
0,58 (0,01-7,33)
0,35 (0,17-0,52)
1,05 (1,01-1,12)
0,96 (0,93-1,00)

0,211
0,115
0,060
0,233
0,413
<0,001*
0,046*
0,155

0,18 (0,04-1,52)
1,10 (0,92-1,25)
1,14 (0,88-1,34)
1,20 (0,90-1,48)
0,70 (0,01-8,05)
ref
0,29 (0,13-0,45)
0,97 (0,94-0,99)
0,94 (0,90-0,98)

0,105
0,244
0,645
0,180
0,965
<0,001*
0,020*
0,010*

*p<0,05 istatistiksel anlamlılık göstermektedir. Kısaltmalar: VKİ, Vücut Kitle İndeksi; BUN, Kan Üre Nitrojen; SKB, Sistolik Kan Basıncı; DKB, Diyastolik Kan Basıncı; OR,
Odds Ratio; GA, Güven Aralığı
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EP-36 ENFEKSIYÖZ NEDENLERE BAĞLI AMILOIDOZ GELIŞIMI: 2 ILGINÇ OLGU
Ercan Türkmen1, Arif Cengiz Gültekin2, Teyfik Demir2, Buket Demir2, Hayriye Sayarlıoğlu1, Melda Dilek1, Nurol Arık1
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Amiloidoz erişkin hastalarda kronik böbrek hasarı ve nefrotik sendromun en önemli nedenlerinden biridir. Ülkemizde özellikle Ailesel Akdeniz Ateşi
gibi kronik inflamatuar hastalıklar AA tip amiloidozun hala en sık nedenleridir ancak özellikle kronik enfeksiyöz durumlar da nadir olmayarak karşımıza
çıkabilmektedir. Bu vaka raporunda iki farklı nadir enfeksiyöz duruma bağlı amiloidoz örnekleri sunulmuştur.
Olgu1: 54 yaşında erkek hasta ödem nedeniyle kliniğimize başvurdu. 20 yıl önce koltuk altında nodüler tarzda lezyonları ile hidradenitis süpürativa tanısı
almış ve bu süre boyunca da ağrılı ve kaşıntılı lezyonları için dönem dönem cerrahi tedaviler yanı sıra uzun süreli antibiyotik tedavileri almış. Hastanın yaklaşık 2 ay önce lezyonlarında ilerleme olması üzerine aksilla ve inguinal bölgedeki lezyonları eksize edilip greft konmuş olan hasta 1 aydır özellikle bacaklarda
olan şişlik yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayenesinde kan basıncı 90/50 mm Hg, rektal bölgede pürülan akıntılı ülsere lezyonu ve anazarka tarzı ödemi
mevcuttu. Laboratuar bulguları Tablo1’de gösterilmiştir. Hastanın otoimmün serolojisinin negatifti ve yapılan biyopsi ile AA tip amiloidoz tanısı konuldu.
FMF ve diğer kronik inflamatuar hastalıklar ekarte edildikten sonra hastada hidradenitis süpürativa’ya bağlı amiloidoz olduğu düşünüldü.
Olgu2: 53 yaşında erkek hastaya 9 yıl önce abdominal aort anevrizması ve diseksiyon nedeniyle stent uygulanmış. İlk olarak 1 yıl sonrasında bakteriyemi
ile yatırılan hastada stent enfeksiyonu olduğu düşünülmüş ve antibiyotik tedavileri verilmiş. Takiplerinde yılda 2-3 kez bakteriyemi nedenli uzun süreli
hastaneye yatışları olmuş. Kültürlerinde koagülaz stafilokok üremesi olduğu görülmüş ancak stentin çıkarılması mümkün olmadığından uzun süreli antibiyotik tedavileri ile izlenmiş. Yine ateş nedeniyle başvuran hastanın renal fonksiyon testlerinde bozukluk ve ciddi proteinürisi olması üzerine araştırıldı.
Fizik muayenesinde yaygın alt ekstremite ödemi dışında bulguya rastlanmadı. Laboratuvar testleri Tablo1’de gösterilmiştir. Yapılan renal biyopside belirgin
glomerüler tutulum gösteren AA tip amiloidoz olduğu görüldü. Etyolojiye neden olabilecek diğer olası durumlar ekarte edildi ve hastada kronik stent enfeksiyonuna sekonder AA amiloidoz olduğu düşünüldü.
Sonuç: Kronik enfeksiyonlara bağlı AA amiloidoz sık görülmektedir. Altta yatan hastalığın sıkı kontrolü ve mümkünse ortadan kaldırılması amiloidozun
gelişiminin önlenmesindeki temel yaklaşımdır ve ancak olgularımızda olduğu gibi nedenin ortadan kaldırılamaması amiloidoz ile sonuçlanabilir. Literatürde
az sayıdaki hastada hidradenitis süpürativaya bağlı amiloidoz gelişimi gösterilmiştir ancak abdominal aort anevrizması için takılmış stente bağlı enfeksiyon
olgusuna rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, stent enfeksiyonu, amiloidoz, AA
Olguların laboratuvar bilgileri
ALT (U/L)
Kreatinin (gr/dL)
BUN (gr/dL)
Albümin (gr/dL)
WBC (/uL)
Hemoglobin (gr/dL)
Platelet (/uL)
Sedimentasyon (mm/saat)
CRP (mg/L)
Proteinüri (gr/gün)
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Olgu1
5,4
1,86
11,3
2,03
14950
11,7
317000
102
112
16,45

Olgu2
11
1,88
20,4
2,22
7320
8,2
222000
85
15,1
8,03
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EP-38 HEMODIYALIZ HASTALARINDA COVID-19 SALGININ PSIKOLOJIK ETKILERI
Özgül Balseven, İrem Pembegül, Funda Datlı Yakaryılmaz
Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Tüm dünyayı etkileyen korona virüsü salgını (COVID-19), uluslararası düzeyde endişe verici bir halk sağlığı acil durumudur ve psikolojik dayanıklılığa meydan okumaktadır. COVID-19 salgını ile küresel bir endişe ve depresyon atmosferi ortaya çıktı. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) evresindeki
bireyler; hayatta kalmak için bir makineye ve / veya sürece bağımlı olma yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Ek olarak, pandemik sürecin, SDBY nedeniyle
hemodiyaliz (HD) geçiren hastalarda daha ciddi hasara neden olması mümkündür. Bu çalışmanın amacı COVID-19 salgını sırasında hemodiyaliz hastalarında depresyon, anksiyete ve stres semptomlar’ını analiz etmektir.
Materyal-Metod: 26-92 yaş arası hemodiyaliz hastalarında 149 (ortalama = 60.81 ± 15.24),% 54.4’ü erkektir. Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeklerini doldurdular (DASS-21). Adaptasyon sürecinde COVID-19 Korkusu Ölçeği uygulanmıştır.
Sonuçlar:: Malatya Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesi tarafından takip edilen 149 hemodiyaliz hastası çalışmaya katıldı. Genel olarak, katılımcıların%
72,5’i salgının psikolojik etkisini orta veya şiddetli olarak derecelendirmiştir; % 14.8’i orta ila şiddetli depresif belirtiler bildirmiştir; % 57.7’si orta ila şiddetli
depresyon belirtileri bildirmiştir; % 57.7’si orta ila şiddetli anksiyete seviyeleri bildirmiş ve% 27.5’i orta ila şiddetli stres seviyeleri bildirmiştir. COVID-19
Ölçeği korkusu 19.66 ± 9.49 rapor etmiş ve covid korku skorları yaş, depresyon ve anksiyete skorları ile pozitif korelasyon göstermiştir (sırasıyla p <0.001,
p <0.001 ve p <0.001).
Tartışma: Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan psikolojik sorunlara ek olarak, COVID 19 pandemisi döneminde artmış psikososyal etkiler de dikkate
alınmalıdır
Anahtar Kelimeler: covıd 19, hemodiyaliz, depresyon, anksiyete, stres
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EP-43 HEMODIYALIZ HASTALARINDA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19 HASTALIĞI: ESKIŞEHIR,TÜRKIYE’DEN ÇOK MERKEZLI ÇALIŞMA
Sultan Özkurt1, Neslihan Tezcan1, Çiğdem Mengüş1, Bülent Özgür2, Özge Alkan Tali3, Emced Saidoğlu4, Hülya Özarkan5, Handan Gölgeli6, Muzaffer
Bilgin7, Ahmet Uğur Yalçın1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Nefroloji Bölümü,Eskişehir, Türkiye
2
Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
3
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
4
Eskişehir Özel Anadolu Diyaliz merkezi, Eskişehir, Türkiye
5
Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Diyaliz Ünitesi, Eskişehir, Türkiye
6
Özel RTS Yaşam Diyaliz Merkezi, Eskişehir, Türkiye
7
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Biyoistatistik Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Giriş: Hemodiyaliz (HD) hastalarının daha yaşlı olması, altta yatan hastalıklarının daha fazla olması ve immun sistemlerinin baskılanmış olmasından dolayı, COVID-19 enfeksiyonu ve komplikasyonları açısından daha yüksek risk altında olma olasılığı yüksektir.HD hastalarında COVİD- 19 görülme oranı ve
mortalitesi ile ilgili çelişkili raporlar mevcuttur. Çalışmamızda 6 diyaliz merkezinde tedavi edilen HD hastası ve sağlık çalışanında COVİD-19 görülme oranı,
hastalığın mortalitesi ve hastalığı önleyici önlemlere uyulma oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal-Metod: Çalışmaya 625 HD hastası ve 111 sağlık personeli dahil edildi. Hasta ve sağlık çalışanlarının kişisel hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye
uyum durumu, kişisel koruyucu ekipman(KKE) kullanım durumu değerlendiridi. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve göğüs bilgisayarlı tomografi sonucuna göre COVİD -19 enfeksiyonu tanısı almış semptomatik hastaların klinik özellikleri değerlendirildi.
Sonuçlar: Hastaların yaş ortalamaları 63.72 ±13.46 yıl, sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 39.16±8.97 yıl idi. 625 HD hastasının ikisinde (%0.3) semptomatik COVİD-19 enfeksiyonu tesbit edilirken, hiçbir sağlık çalışanında enfeksiyona rastlanılmadı. Ülkede ilk vaka tesbit edildiği andan itibaren hem sağlık
personeli hem de hastaların hastalığı önleyici tedbirlere tamamen uyduğu tesbit edildi.
Tartışma:: Çalışmamızda HD merkezlerinde alınan erken önlemler nedeniyle, HD hastalarında COVİD-19 enfeksiyonu oldukça düşük bulunurken, sağlık
çalışanlarında hastalığa rastlanılmamıştır. Hastalığın küratif tedavisini veya etkili bir aşıyı beklerken, koruma önlemleri salgının etkisini en aza indirmenin
en iyi yoludur.
Anahtar Kelimeler: covid-19, hemodiyaliz, sağlık çalışanları, insidans
Baseline characteristics of patients and medical staffs
Characteristics
Age (yr), mean (SD)
Sex, n (%)
Male
Female
BMI (kg/m2), mean (SD)
Current smoker, n (%)
Primary causes of ESKD, n (%)
Diabetic nephropathy
Hypertensive kidney disease
Glomerulonephritis
Polycystic kidney disease
Others
Unknown
Coexisting disorder, n (%)
Cardiovascular disease
Diabetes mellitus
Cerebrovascular disease
Hypertension
Chronic obstructive pulmonary disease
Cancer
Others
Hemodialysis access
AVF
CVC
AVG
Hemodialysis frequency (times/wk)
3 times week
Dialysis yr, median (SD)
ACEi/ARB n (%)
Bed to bed distance (cm), mean (SD)
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Patient (n=625)
63.722 (13.464)

Medical Staff (n=111)
39.164 (8.97)

332 (53.1%)
293 (46.9%)

27 (24.3%)
27 (24.3%)

25.055 (5.250)
92 (14.7%)

24.932 (3.713)
27 (24.3%)

225 (36.0%)
204 (32.6%)
18 (2.9%)
32 (5.1%)
62 (9.9%)
84 (13.4%)
73 (11.7%)
244 (39.0%)
13 (2.1%)
406 (65.2%)
30 (4.8%),
22 (3.5%)
54 (8.6%)
422 (67.6%)
197 (31.5%)
6 (1.0%)
625 (100 %)
5.592 (5.280)
57 (9.1%)
129.264 (35.047)

4 (3.6%)
3 (2.7%)
7 (6.3%)

Characteristics of hemodialysis patients with COVID-19 infection
Patient 1
Female
78
25,71
Unknown
Non-smoker
CHD, COPD
ASA
Cough,fever,dyspenea
Family contact
1 day
Bilateral ground grass opacity- reverse halo sign
0,66
14,4
148
1,94
473
yes
İnvasive

Medication

Oseltamivir,hydroxychloroquine sulfate, azithromycin

Mortality
Time from illness onset to death or discharge, days

Dead (Death Cause: ARDS)

Patient 2
Male
73
23,87
Unknown
Smoker
CHD
ASA, beta blocker
fatigue, flank pain
Unknown
4 day
Bilateral ground grass opacity
0,36
9,4
215,2
2,72
292
no
High-flow nasal cannula oxygen therapy
hydroxychloroquine sulfate, moxifloxacin, ceftriaxone,
favipiravir
Cure

9

18
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Characteristics
Gender
Age
BMI
Primary cause of ESKD
Smoking status
Comorbidity
Previous medications
Symptoms
Source of infection
Symptoms onset to diagnosis
Chest CT scan findings
Lymphocyte count × 10 per L
Haemoglobin, g/L
CRP mg/L
D-dimer mg/L
Lactate Dehydrogenase mg/dL
intensive care requirement
Mechanical ventilation

ARDS, acute respiratory distress syndrome; ASA,acetylsalicylic acid; CHD,Coronary heart disease; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CRP, C-reactive
protein; LDH,Lactate Dehydrogenase
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EP-45 RENAL BIYOPSI KANITLI PRIMER AMILOIDOZLU HASTALARIN DEMOGRAFIK VE KLINIK ÖZELLIKLERI
Merve Aktar, Rezzan Eren Sadioğlu, Şahin Eyüpoğlu, Şule Şengül, Sim Kutlay, Gökhan Nergizoğlu, Şehsuvar Ertürk, Kenan Ateş, Kenan Keven
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş: : Primer amiloidoz olarak da bilinen Amiloid Hafif Zincir (AL),immünglobulin hafif zincirlerinin hatalı katlanması sonucu çeşitli dokularda birikmesi
ile karakterize nadir bir hastalıktır (1). AL amiloidoz her yıl milyonda 10 kişide görülen klonal plazma hücre bozukluğu sonucu oluşur (2). Primer amiloidoz
ihtimali yaş ile artmakta olup en sık tutulan organ böbrek (%74)tir (3). Bu çalışmada renal biyopsi ile tanı konulmuş AL amiloidozlu hastaların demografik
ve klinik özelliklerini, renal sonlanım ve mortalite üzerine etkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Merkezimizde 2000-2020 yılları arasında böbrek biyopsisi ile primer amiloidozis tanısı alan 19 hastanın klinik bilgileri geriye dönük olarak
tarandı. Myelom varlığı, tedavide kullanılan ilaçlar, renal fonksiyonlar, hasta sonlanımları, tanıda ve son başvurudaki biyokimyasal değerleri kaydedildi.
Renal ve hasta sonlanımlarına etki edebilecek risk faktörleri araştırıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 57 iken, 8i (%42,1) kadın idi. %78,9’unda kemik iliği biyopsisi ile gösterilmiş multiple myelom tanısı bulunduğu izlenmiştir. Tanıda renal replasman (RRT) alan hasta olmazken izlem süresinde hastaların %21,1’inde diyaliz tedavisi gerekliliği olmuştur. %84,2’sinde kemik
iliği tutulumu, %36,8’inde ise kalp tutulumu bulunmaktaydı. Hastaların %57,9’u halen yaşıyor iken %36,8’i ölmüştür. Hastaların genel klinik ve laboratuvar
özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Kardiyak tutulum, renal sonlanım, hasta mortalitesi, bortezomib tedavisi ile laboratuvar değerleri arasında (serbest kappa-lambda oranı dahil) anlamlı bir
ilişki saptanmamıştır ve serbest kappa-lambda oranı ile tanı kreatinin, anemi varlığı, B2 mikroglobulin seviyesi arasında anlamlı bir düzeye ulaşan korelasyon bulunamamıştır.
Tanı ile ölüm arası sürenin medianı 5 ay olduğu izlenmiştir. Renal sonlanımla mortalite süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p:0,271). Son
izlemdeki kreatinin ve eGFR ile hasta sonlanımı arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Primer amiloidoz nadir görülen bir hastalık olup böbrek tutulumu sık görülmektedir. Bu çalışmada böbrek biyopsisi ile tanı konulan
primer amiloidozlu hastaların demografik ve klinik verilerini vermiş bulunmaktayız. Tanı sırasında RRT ihtiyacı olan hasta yokken hastaların izlem süresince
bir kısımında RRT ihtiyacı gelişmiştir. Ancak mortalite üzerine etkisi gösterilememiştir. Renal ve hasta sonlanımı ile klinik parametreler arasında bir ilişki
saptanamamasının sebebinin hasta sayısının az olması ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Primer Amiloidoz, AL amiloidoz, Mortalite, Renal replasman tedavisi
Tablo 1. Temel Özellikler
Yaş, yıl (mean ± SD)
Cinsiyet, Kadın (n, %)
Ek hastalık varlığı (n,%)
• BPH
• DM
• HT
• HL
• Mitral Darlık
Multiple Myelom varlığı (n, %)
Tanıda RRT (n,%)
Renal sonlanım (n,%)
• Prediyaliz
• Diyaliz
Mortalite (n,%)
• Sağ
• Exitus
Tanı-exitus arası zaman (ay) (median, min-maks)
Organ ve sistem tutulumları (n,%)
• Kemik iliği
• Böbrek
• Kalp
• GİS
• Beyin
• Lenf nodu
Tedavi (n,%)
• Konservatif
• İmmunsupresif
Kemoterapi (n,%)
• Bortezomib
• Melfalan
• Vinkristin
• Adriamisin
• Siklofosfamid
• Dexametazon
• Lenalidomid
Kemik iliği nakli yapılan (n, %)
Tanıda kreatinin, mg/dL (mean±SD)
Tanıda eGFR, mL/dk/1.73m2 (mean ± SD)
Tanıda serum albumin, g/L (mean ±SD)
Tanıda serum globulin, g/L (mean±SD)
Tanıda proteinüri, mg/24sa (mean±SD)
Tanıda serum kalsiyum, mg/dl (mean±SD)
Tanıda sedimentasyon mm/sa (mean±SD)
Tanı hemoglobin, g/dl (mean±SD)
Tanı B2-mikroglobulin (mean±SD)
İzlem süresi (ay) (median, min-max)
Son takip serum kreatinin, mg/dL (mean± SD)
Son takip eGFR, mL/dk/1.73m2 (mean ± SD)
Son takip serum albumin, g/L (mean ± SD)
Son takip globulin, g/L (mean±SD)
Son takip proteinüri, mg/24sa (mean±SD)
Son takip serum kalsiyum, mg/dl (mean ± SD)
Son takip sedimentasyon mm/sa (mean±SD)
Son takip hemoglobin, g/dl (mean±SD)
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57,74 ± 8,3
8, %42,1
5, %26,3
• 1, %5,3
• 1, %5,3
• 1, %5,3
• 1, %5,3
• 1, %5,3
15, %78,9
0, %0
• 14, %73,7
• 4, %21,1
• 11, %57,9
• 7, %36,8
5 (1-72)
• 16, %84,2
• 19, %100
• 7, %36,8
• 5, %26,3
• 2, %10,5
• 1, %5,3
• 2, %10,5
• 13, %68,4
• 6, %31,6
• 3, %15,8
• 2, %10,5
• 2, %10,5
• 2, %10,5
• 9, %47,4
• 2, %10,5

N:19

6, %31,6
1.33± 0,88
72,6 ± 35,5
2.06 ± 0.75
2,79 ±0,75
8677 ± 5556
8,3±0,68
54,3±25,4
13,8±1,63
5,74±3,87
10,5 (1-153)
2.04 ±1,09
42 ± 28
2,5 ± 1,03
2,3±0,44
7043 ± 5430
8,5 ± 0.9
56± 34
10,8 ±1,7
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EP-49 RITUXIMAB TEDAVISININ GLOMERULONEFRITLERDE ETKINLIĞINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN DEĞERLENDIRILDIĞI TEK MERKEZ
ÇALIŞMASI
Mahmut Gök
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NEFROLOJİ SERVİSİ /İSTANBUL
Giriş: Nefrotik sendrom etyolojisinde böbrek biyopsi ile saptanan farklı glomerulonefrit tipleri mevcuttur. Bu glomerulonefritlerin tipine göre tedavi seçenekleri belirlenmektedir. Belirlenen tedavi seçeneklerine yanıt alınamaması veya kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler gelişmesi durumunda alternatif tedavi
seçenekleri kullanılmaktadır. Son yıllarda ikincil tedavi seçeneği olarak CD20 (+) B hücreleri üzerine etkinliği olduğu bilinen Rituximab tedavisi kullanılmaktadır. Merkezimizde Rituximab tedavisi uyguladığımız nefrotik sendromlu hastaların bu çalışmada tedavi yanıtları ve tedaviye yanıtı etkileyen faktörler
değerlendirilmiştir.
Materyal-Metod: Hastanemizde son 3 sene içerisinde nefrotik sendrom tanısı konularak böbrek biyopsisi yapılmış primer membranöz glomerulonefrit(n=15),
fokal segmental glomeruloskleroz(FSGS) (n=2) ve minimal değişiklik hastalığı(n=1) olmak üzere 18 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. İlk tedavi seçeneği
olarak kullanılan ilaçlara(steroid, siklosporin, siklofosfamid) karşı gelişen yan etkiler veya kullanılmasına karşın tedavilerde yanıtsızlık saptanan hastalardır.
Bu hastaların 4 hafta ara ile 2 doz olarak 1000 mg rituximab uygulanması sonrasında 12 ay boyunca takipleri yapılmıştır. Hastaların tedaviye verdikleri
yanıtlara göre; tam yanıt(24 saatlik idrar proteini 300 mg>), parsiyel yanıt (24 saatlik idrar proteini 3.5 gr> veya başlangıç proteinürisinde %50< fazla
gerileme olması) ve yanıt alınamayan olarak değerlendirilmiştir. Tam yanıt alınanlar ve diğerleri olmak üzere 2 gruba ayrıldılar. İki grup tedaviyi etkileyen
faktörler(yaş, cinsiyet, başlangıç proteinüri, albümin ve serum kreatinin) açısından karşılaştırılıştır.
Sonuçlar: Hastaların 15’İ (%83.4) erkek, 3’ ü (%16.6) kadındı. Hastaların yaş, cinsiyet, klinik ve labaratuvar verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Bayan hastaların hepsinde tedaviye tam yanıt alındı. Tedaviye tam yanıt alınanların dışındaki hastaların yaş ortalaması anlamlı yüksek olarak saptandı(p=0.01) Yine başlangıç proteinürisi(p <0.001) ve serum kreatinin(p=0.02) düzeylerinde anlamlı yükseklik saptandı. Başlangıç serum albümin düzeyinin düşüklüğü(p=0.04)
tam yanıt alınamayanlarda anlamlı olarak saptandı. Çalışmaya alınan 1 minimal değişikliğine bağlı nefrotik sendromlu hastada tam yanıt, 2 FSGS li hastanın
bir tanesinde tam yanıt ve bir tanesinde parsiyel yanıt alınmıştır. Membranöz nefropatili 15 hastanın; 3 ünde yanıtsızlık, 6 sında tam yanıt ve 6 sında parsiyel
yanıt alınmıştır.
Tartışma: Çalışmamızda erkek cinsiyet, ileri yaş, başlangıç proteinürisinin ve serum kreatinin düzeylerinin yüksek ve serum albümin düzeyinin düşük olarak
saptanması rituximab tedavisinde alınacak yanıt açısından kötü prognostik faktör olarak değerlendirilebileceğini düşündürmüştür. Rituximab tedavisine
alınan yanıtlar nefrotik düzeyde proteinüri ile seyreden glomerulonefritlerde ilk basamak tedavisi olarak önerilebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Glomerulonefrit, nefrotik sendrom, Rituximab
Tablo-1
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EP-51 HEMODIYALIZ KATETERI YERLEŞTIRILMESI SONRASI METHEMOGLOBINEMI GELIŞIMI
Fatma Dülger1, Deniz Yıldız Kaya1, Hayri Üstün Arda2, Özcan Uzun2, Filiz Yıldırım2, Serkan Yıldız2, Caner Çavdar2, Taner Çamsarı2
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir
Giriş: Methemoglobin, hemoglobinin içindeki hem demir konfigürasyonunun ferrözden, ferrik duruma yükseltgenmesiyle oluşur.Konjenital ya da edinsel
olarak methemoglobin seviyesinin %5’ in üzerine çıkmasına methemoglobinemi denir.Lokal anestezik ilişkili akut toksik methemoglobinemi, oksijen desteğine cevap vermeyen hipoksiyle ölümcül seyredebilir.Biz hemodiyaliz kateteri yerleştirilirken prilokain kullanılan hastada gelişen methemoglobinemiyi
sunmayı amaçladık.
Vaka: 29 yaşında, bilinen hastalığı olmayan kadın hastaya acil servis başvurunda kan basıncını düşürmek amacıyla sodyum nitroprussid verilmişti.Hasta
kliniğimize kronik glomerülonefrit zeminindeki akut böbrek yetmezliği ile yatırıldı.İzlemde hemodiyaliz ihtiyacı gelişmesi üzerine diyaliz kateteri yerleştirilmesi planlandı.Diyaliz kateteri takılması esnasında hastada takipne, nefes darlığı, anksiyete, huzursuzluk, ağızda metalik tat hissi gelişti.İşlem sırasında
ajitasyon ve anksiyete bulguları aşırı derecede artan hastanın, bu sebeple kateteri takılamadı.İzleminde ekstremitelerinde ve yüzünde siyanoz gözlemlenen,
oda havasında oksijen saturasyonu düşen hastaya 4 lt/dk oksijen maske ile verildi.Fizik muayenesinde siyanoz dışında bulgu olmayan hastanın arteriyel
kan gazında ph 7.55, pCO2 24.9 mmHg, pO2 174 mmHg,O2sat%98,9, bikarbonat 24,5 mEq/L saptandı.Hb 8,2 g/dl, WBC 7700 /μL, PLT 217000 /μL olup,
işlem öncesiyle benzerdi.Toraks tomografisinde pnömotoraks izlenmedi.Damarsal yapılar normaldi.İşlemde 100 mg (5 ml) terapötik aralıkta prilokain
kullanılmakla beraber, methemoglobin düzeyi %18,2’di.Hastaya anemisi nedeniyle 1 ünite kırmızı küre süspansiyonu verildi.1 saat sonraki methemoglobin
%15,3 iken, 24 saat sonraki methemoglobin %1,9’a geriledi ve hasta klinik olarak düzeldi.
Tartışma: Hemodiyaliz için kateter yerleştirilirken en sık gelişen komplikasyon %95 oranında arteryal yaralanma olup bunu %10 sıklıkla hematom ve %5
sıklıkla pnömotoraks izler.(1)
Prilokainin terapötik dozlarda (1-2 mg/kg) kullanıldığında dahi methemoglobini artırdığı bilinmektedir.Bir çalışmada prilokainin yüksek konsantrasyonlu,
düşük hacimli kullanımı ve kadın cinsiyetin, methemoglobini artırdığı gösterilmiştir.Hastanın boyu, kilosu, vücut kitle indeksi, kateter yeri, kateter yerleştirme zorluğu ve süresi, venöz veya arteriyel damarın yanlışlıkla delinmesi gibi faktörlerin, methemoglobin düzeyinde önemli etkiye sahip olmadığı belirtilmiştir.(2)Olgumuzun kadın olması, prilokainin sulandırılmadan kullanılması ve sodyum nitroprussid alması methemoglobinemi için risk faktörü olabilir.
İlaca bağlı methemoglobineminin tedavisinde, methemoglobin %30’un üzerindeyse metilen mavisi kullanılır.(3) Methemoglobin seviyesinin %20-30 olduğu, pulmoner ve kardiyak hastalığı olan semptomatik hastalara da metilen mavisi verilebilir.Olgumuzda methemoglobin seviyesi %20’nin altında (%18,2)
olsa da aneminin semptomların gelişmesine katkıda bulunduğu düşünülmüştür.Nitekim, 1 ünite kırmızı küre süspansiyonu sonrasında bulguları gerilemiştir.
Sonuç: Hemodiyaliz kateteri yerleştirilirken nadir bir komplikasyon olarak methemoglobinemi gelişebileceği ve ölümcül seyredebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz kateteri, methemoglobinemi, prilokain, sodyum nitroprussid
arteriyel kan gazı
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EP-52 HEMODIYALIZ HASTASINDA SEZARY SENDROMU: NADIR BIR OLGU SUNUMU
Tansu Çevik, Tamer Selen, Ebru Gökoğuz, Gülay Ulusoy Okyay, Fatma Ayerden Ebinç, Kadir Gökhan Atılgan, Hatice Şahin, Elif Kahraman Güner,
Mehmet Deniz Aylı
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Hemodiyaliz hastalarının immunsupresif olması ve üremik toksinlerin DNA hasarına yol açması nedeniyle bu hastalık grubunda malignite görülme
sıklığı fazladır. Onkolojik açıdan belirli aralıklarla bu hasta grubunu taramayı unutmamak gerekir (1). Mikozis fungoides (MF) derinin en sık görülen kutanöz T hücreli lenfoma çeşididir. Biz bu yazıda hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde renal replasman tedavisi altında olan MF ve sezary sendromlu vakamızı
sunmayı amaçladık.
Vaka: 75 yaşında kadın hasta, 5 yıldır son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile rutin hemodiyaliz programı ile takipli. Özgeçmişinden konjestif kalp yetmezliği
ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yaklaşık 3 aydır yaygın kaşıntılı cilt lezyonları olduğu öğrenildi.
Fizik muayenede vücudunun çeşitli bölgelerinde geniş alana yayılan, kızarık, ağrılı, kaşıntılı cilt lezyonları mevcuttu. Ayrıca aksiller bölgede palpasyonla
yaklaşık 2x1cm lenfadenopati (LAP) saptandı. Laboratuvar parametleri incelendiğinde son dönem böbrek yetmezliği tablosuna ilaveten hastanın yapılan periferik kan yaymasında serebriform, sezary hücreleri tespit edildi. Hastanın aksiller usg ile incelemesinde her iki aksiller bölgede büyüğü sağda 28x13mm,
solda 25x10mm boyutlarında olmak üzere çok sayıda hipoekoik LAP izlendi. Hastaya yapılan cilt biyopsisinde CD4/ CD8 pozitif hücre oranı CD4 lehine
belirgin artmış olduğu görüldü. Yapılan aksiller lenf nodu ince iğne biyopsisi sonrası hastaya MF tanısı konuldu. Hasta evrelendirilme ve tedavi amaçlı
hematoloji ve dermatolojiye yönlendirildi.
Tartışma: Hemodiyaliz hastasının takibinde maligniteler akılda tutulmalıdır. Ayrıca olgumuzda da gördüğünüz üzere nadir görülen maligniteler de düşünülmeli. Sezary sendromu kutanöz T hücreli lenfomaların eritrodermi, kaşıntı, yaygın lenfadenopati ve kanda artmış sayıda Sezary hücreleri ile karakterize
lösemik bir varyantıdır (2). Olgumuzda olduğu gibi ciltte yaygın kaşıntılı lezyonlar, lenfadenopati, plamoplanter hiperkeratoz olan hastalarda sezary sendromu akla gelmelidir.
Referanslar:
1-Tanaka et al. Relationship between mortality and cancer-bearing status in patients with chronic kidney disease who attended an educational program.
Ther Apher Dial 22:49-57,2018
2-Schwingshackl P, Obermoser G, Nguyen VA, Fritsch P, Sep N, Romani N. Distribution and maturation of skin dendritic cell subsets in two forms of
cutaneous T-cell lymphoma: mycosis fungoides and sezary syndrome. Acta Derm Venereol 2012;92(3):269-75.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezliği, kutanöz T hücreli lenfoma, mikozis fungoides, sezary sendromu
sezary sendromu cilt lezyonu

hastanın eritroderminin eşilk ettiği lezyonu

hastanın yaygın eritrodermi ile karakterize lezyonu
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EP-53 İMMUNSUPRESIF TEDAVI ALTINDA GELIŞEN NADIR BIR CILT KANSERI: MERKEL HÜCRELI KARSINOM
İrem Ozarlı1, Ceren Önal2, Rahmi Yılmaz2, Tolga Yıldırım2, Yunus Erdem2
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
Giriş:
Merkel hücreli karsinom (MHK), cilt ve mukozanın nadir görülen ancak agresif seyreden bir nöroendokrin tümörüdür. Yapılan çalışmalarda beş yıllık
mortalite hızı, melanom dışı diğer deri kanserlerinden daha agresif olarak, %55-%84 arasında değişmektedir. Nadir görülen bir tümör olmasına rağmen,
immunsuprese bireylerde görülme sıklığının daha fazla ve seyrinin daha agresif olması nedeni ile tanısı önemlidir. Solid organ transplant alıcıları gibi
T-hücre disfonksiyonu ile seyreden immunsuprese bireylerde görülme sıklığının artmış olması, MHK gelişimi ile immun sistem arasında bir ilişki olduğunu
göstermektedir.
Vaka:
Bu olgu sunumunda kliniğimizde takipli, yedi yıl önce IgA nefropatisi nedeni ile renal transplantasyon yapılan ve immunsupresif tedavi altında izlenen,
yakın zamanda atipik yerleşimli MHK tanısı almış olan 60 yaşında erkek hastanın tanı, tedavi ve izlem sürecinin paylaşılması amaçlanmıştır. Özetle, 2013
yılında oğlundan preemptif renal transplantasyon yapılan hastanın idame immunsupresif tedavisi prednizolon, mikofenolat mofetil ve siklosporin olarak
düzenlenmiştir. 2017 ve 2019 yıllarında proteinüri miktarında artış olması üzerine yapılan graf böbrek biyopsileri aktif kronik antikor aracılı rejeksiyon
olarak sonuçlanması üzerine rituximab, plazmaferez ve IVIg tedavileri uygulanmıştır. Takibinde sağ uyluk arkasında yaklaşık 3x2cm boyutlarında pembe/
kırmızı renkli, üzeri kahverengi kurutlu papül saptanmış ve alınan punch biyopsi MHK lehine sonuçlanmıştır. PET-BT görüntülemesinde metastaz lehine
bulgu saptanmamıştır. Ardından cerrahi sınırlar intakt olacak şekilde lokal eksizyon yapılmış ve uyluk bölgesine adjuvan radyoterapi planlanmıştır. Hastanın
immunsupresif tedavisi prednizolon, mikofenolat mofetil ve everolimus olarak düzenlenmiştir.
Tartışma:
Nadir görülmesine rağmen, beraberinde getirdiği morbidite ve mortalite yükü göz önünde bulundurulduğunda, immunsuprese hasta izleminde MHK
farkındalığının artması önemlidir. İmmunsuprese hastaların ciltte yeni gelişen ve/veya hızla büyüyen lezyonlar açısından düzenli olarak muayene edilmesi
ve lüzumu halinde doku tanısı açısından erken değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle solid-organ transplant hastalarının takip edildiği kliniklerde
multidisipliner bir yaklaşım benimsenmesi ve immunsupresif tedavi rejimi ve dozlarının her vizitte gözden geçirilmesi önem büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: immunsupresyon, merkel hücreli karsinom, renal transplantasyon
Merkel hücreli karsinom, sağ uyluk
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Resim 1:

Resim 3:

Endoteliyozis ve damar içi trombüs

Genişlemiş kapiller ve tirbuşon görünümü

Resim 2:

POSTER BİLDİRİLER

EP-56 RENAL KRIZ ILE BAŞVURAN BIR SKLERODERMA OLGUSU
Hamide Gül Özdemir1, Zeynep Ural2, Taha Enes Çetin1, Turgay Arınsoy2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
Giriş:
Skleroderma cilt ve/veya visseral organların bağ dokularında progresif fibrozisle karakterize bir bağ dokusu hastalığıdır. 30-50 yaş arası pik yapar, kadınlarda erkeklere oranla 4,6 kat fazla görülür. Renal tutulum sıktır ve olguların yarısından fazlasında proteinüri, serum kreatinin konsantrasyonunda artış ve
hipertansiyon görülür. Ancak hayati tehdit edici renal kriz, yaygın formun %20’sinde, sınırlı formun %1’inde görülür. Bu olgu sunumunda renal kriz ile
başvuran bir skleroderma vakasından söz edeceğiz.
Vaka: 55 yaşında kadın hasta, tedaviye dirençli hipertansif atakları nedeniyle başvuruyor. Gelişinde ölçülen kan basıncı 210/100 mmHg.Sistem sorgusunda
son 1 yıldır halsizlik ve poliartralji olduğu öğrenildi.
Fizik muayenesinde; GKS: 15, S1 – S2 ritmik, bilateral akciğer bazallerinde raller, sol üst ekstremitede radial ve brakial nabızda sağa göre azalma, her iki alt
ekstremitede eser pretibial ödem, eklem açıklığı sol alt ekstremitede kısıtlı.
Laboratuvar tetkiklerinde;Hb 11,5 gr/dL, kreatin 3,69 mg/dl (bazal kreatitinin 0,7 mg/dL), kan üre azotu 39 mg/dL, GFR 17 ml/dk ESH 74 mm/St, crp 14,5
mg/L. İdrar analizinde 1 eritrosit, 25 lökosit, eser protein görüldü.ANA 2+(ince granüler) olarak saptandı.
PAAC de ince retikülonoduler görünüm olması üzerine çekilen HRCT de intersitisyel fibrozisle uyumlu görünüm izlendi.
Bulgular: Takiplerinde serum kreatin değerinde progressif artış görülmesi üzerine yapılan böbrek biyopsisinde trombotik mikroanjiopati, 1/14 global glomerüloskleroz, minimal tübüler atrofi, interstisyal fibrozis tespit edildi.
Hastanın mevcut klinik, laboratuvar bulguları ile romatoloji görüşü alınarak yapılan kapilleroskopide; skleroderma geç evre ile uyumlu bulgular,kapiller
silinme,tirbuşon ve genişlemiş kapiller görünüm saptanması üzerine mevcut bulgular ile skleroderma renal krizi ve interstisyel akciğer hastalığı olarak değerlendirildi. Renal krize yönelik 1x 5 mg ramipril,ac tutulumuna yönelik 2x40 mg prednol ve 15 gün arayla 500 mg siklofosfamid tedavisi başlandı.Böbrek
fonksiyonlarının bozulması ve üremik semptomların başlaması üzerine hasta hemodiyaliz programına alındı.
Tartışma:
Skleroderma renal krizinin patogenezinde interlobüler ve arkuat arterlerde obliteratif vaskülopati ve lümende daralma rol oynar. Renal kan akımında progresif azalma ve renin anjiotensin aldosteron sistemi aktivasyonu ile renal vazokonstriksiyon ağırlaşır ve hipertansif krizin kısır döngüsüne girilir.
Skleroderma renal krizi üç ana özellik ile tanımlanır; ani gelişen hipertansiyon, akut böbrek hasarı, hafif proteinüri. Vakamızda da tedaviye dirençli hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği ve proteinürü mevcuttu.
Sonuç olarak tedaviye dirençli hipertansiyon durumlarda sklerodermanın renal krizi akılda tutulmaldır.
Anahtar Kelimeler: dirençli hipertansiyon, hipertansif kriz, skleroderma

Resim 4:

Kapiller silinme ve genişlemiş kapiller görünüm
Fragmente eritrositler ve soğan zarı görünümü
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EP-57 ERIŞKIN BAŞLANGIÇLI GENETIK FSGS VAKASI
Merve Oruç1, Zeynep Ural2, Yasemin Erten2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
Giriş: Fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS), podositlere zarar veren çeşitli patojenik süreçlerden kaynaklanan histolojik bir lezyondur.Podosit veya
glomerüler bazal membranda eksprese edilen 50’den fazla gendeki mutasyonun immunsupresif ilaçlara dirençli genetik geçişli FSGS’ye neden olduğu
tespit edildi. Bunların çoğu çocukluk çağı başlangıçlı olması nedeniyle erişkin başlangıçlı genetik FSGS’nin klinik ve histolojik bulguları açıkca tanımlanmamıştır. Subnefrotik proteinüriden nefrotik sendroma kadar farklı klinikler gözlenebileceği görülmüştür. Tedavi stratejileri, böbrek donörü seçimi ve böbrek
nakli başarısı üzerinde büyük etkileri olacağından yetişkin başlangıçlı FSGS’nin genetik formlarını tanımak büyük önem taşımaktadır.
Vaka: 23 yaş kadın hasta şubat 2017 tarihinde gebeliğinin 27.haftasında bilateral bacaklarda şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu.Labotaruvar tetkiklerinde 8 gr/gün proteinüri saptanması üzerine yapılan renal biyopisisi FSGS olarak raporlandı.Hastaya mart 2017 tarihinde 64 mg metilprednizolon başlandı.
Gebeliğinin 33.haftasında vücudunda yaygın ödem ve 24 saatlik idrarda 10gr/gün proteinürisi olması nedeniyle metilprednizolon tedavisine siklosoporin
100+100mg eklendi.Gebeliğin 35. haftasında polihidramniyoz gelişen hastaya konsey kararı ile indüksiyonla doğum yaptırıldı. Postpartum 50.gününde
kontrole gelen hastanın proteinürisi 14 gr/gün saptandı.Steroid tedavisi haftalık azaltılarak 5 mg/gün idame tedavisine geçildi ve siklosporin tedavisine
mikofenolat mofetil 1000+500mg eklendi. Ağustos 2017’de 24 saatlik idrar proteini 7 gr/güne düşen hasta parsiyel remisyon olarak değerlendirildi.Nisan
2018 tarihinde hastanın 24 saatlik idrarda 7.1 gr/gün proteinürisi devam etmesi üzerine mevcut tedavilere yanıtsız olarak değerlendirildi ve mikofenolat
mofetil tedavisi kesilerek rituksimab 1000 mg 15 gün ara ile 2 kür uygulandı.Aralık 2018 tarihinde 24 saatlik idrarda proteinürisi 7.8 gr /gün olan hastanın
siklosporin tedavisi kesildi ve takrolimus 2+2 mg olarak başlandı ve genetik geçişli FSGS açısından genetik testler istendi.Şubat 2019’da 24 saatlik idrar
proteinürisi 14gr/gün olan hastanın takrolimus 3+3mg’a çıkıldı.Temmuz ayındaki kontrolde 7.5 gr /gün proteinüri görülmesi üzerine dirençli olarak değerlendirildi ve takrolimus kesilerek mikofenolat mofetil 2x1000mg başlandı, deltacortil 20mg /gün dozuna yükseltildi.
Hastanın genetik test sonucunda; FSGS ile ilişkili 3 adet kesin önemi bilinmeyen varyant tespit edildi,
lamb2 exon 25 heterozigot
nphs2 exon 8 homozigot resesif
nphs1 heterozigot
Ağustos 2019 tarihinde 24 saatlik idrarında 11gr/gün proteinüri gözlenen hasta genetik geçişli FSGS olarak değerlendirilip immunsupresif tedaviler kesilerek takip kararı verildi.
Sonuç: Erişkin başlangıçlı genetik geçişli FSGS’de immunsupresif tedavinin etkisi minimaldir veya hiç yoktur bu nedenle optimal tedavisine yönelik daha
fazla klinik çalışma gereklidir.
Anahtar Kelimeler: genetik FSGS, immunsupresif dirençli FSGS, proteinüri
Resim 1:

Genetik geçişli FSGS tanılı hastamızda immunsupresif tedavilere rağmen böbrek fonksiyonları progresif olarak bozuldu
Resim 2:

Yeterli süre ve dozda çeşitli immunsupresif tedavilere rağmen proteinüri subnefrotik düzeye inmedi
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EP-61 KRONIK HEMODIYALIZ HASTALARINDA HAFTA SONU ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI: TEK MERKEZ DENEYIMI
Gizem Kumru Şahin
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Van
Giriş: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma (PÇC) hemodiyaliz programındaki hastalar ile Salı, Perşembe ve Cumartesi (SPC) hemodiyaliz programındaki hastalar arasında diyaliz tedavi hedeflerine ulaşmada farklılık olup olmadığı bilinmemektedir. SPC programındaki hastalarda, hemodiyalizin bir gününün hafta
sonunda olması diğer hastalara göre daha kötü sonuçlara sahip olmalarına sebep olabilir. Bu çalışmada, bu iki farklı hemodiyaliz programındaki hastaların
hemodiyaliz tedavi hedeflerine ulaşma durumları değerlendirilmiştir.
Materyal-Metod: Bu çalışmada SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde 18 yaşından büyük, en az bir yıldır haftada üç gün hemodiyalize girmekte olan 62 kronik hemodiyaliz hastası değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri ve son altı aydaki hemodiyaliz ilişkili laboratuvar
verileri retrospektif olarak incelenmiş ve PÇC ile SPC grupları arasında karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar: Hastaların 29’u kadın (%46.8), ortalama yaşı 51.8 ± 15.4 yıl ve ortanca hemodiyalize girme süresi 55.5 (min:12 max:347) aydır. 32 hasta
(51.6%) PÇC ve 30 hasta (48.4%) SPC hemodiyaliz programında takip edilmektedir. Gruplar arası demografik özellikler, hemodiyaliz süresi, arteriyovenöz
fistül oranı ve hepatit B seropozitifliği benzerdir (Tablo-1). Laboratuvar tetkikleri, üre azalma oranı (URR) ve Kt/v değerinde gruplar arası anlamlı farklılık
izlenmemekle beraber; hemodiyaliz giriş potasyum değeri PÇC grubunda daha düşük bulunmuştur (p=0.063). Hemoglobin, potasyum ve fosfor hedef
değerlerine ulaşan hasta oranı PÇC grubunda daha yüksek iken; sadece hemoglobin için anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.05) (Tablo-2). URR ve Kt/v
hedefine ulaşma oranları gruplar arasında benzerdir.
Tartışma: Bu çalışmada, tüm tedavisini hafta içi alan hasta grubunda hemodiyaliz tedavi hedeflerine ulaşma başarısının daha iyi olma eğiliminde olduğu
gösterilmiştir. SPC hemodiyaliz programındaki hastaların, hafta sonu koşullarında suboptimal bakım alarak daha kötü sonuçlara sahip olmasına yönelik
şüphelerin giderilmesi için daha geniş hasta gruplu çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: hafta sonu etkisi, hemodiyaliz, tedavi hedefi
Tablo-1: Hemodiyaliz şemasına göre demografik özellikler ve hemodiyaliz ilişkili parametrelerin dağılımı

Tablo-2: Hemodiyaliz şemasına göre hedef laboratuar değerlerine ulaşan hastaların dağılımı
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EP-62 HEMODIYALIZE GIREN HASTALARDA DEPRESYON SIKLIĞI VE ŞIDDETININ LABORATUVAR PARAMATERELERI İLE İLIŞKISI
İlter Bozaci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü,İzmir
GİRİŞ:
Depresyon, toplumda en sık rastlanılan psikiyatrik bozukluktur. Başta depresyon olmak üzere, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. (K/DOQI) kılavuzları diyaliz hastalarının diyalize başlarken ve sonrasında en az senede 2 defa olacak şekilde depresyon açısından
değerlendirilmesi ve takibini önermektedir. Hastaların depresyon açısından değerlendirilmelerinde kullanılabilecek birçok farklı değerlendirme aracı bulunmaktadır.
Yapılan bir meta-analizde değerlendirmede kullanılan yöntemlerin ortalama hassasiyet ve duyarlılıkları sırasıyla %85 ve %74 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca
yöntemler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı da gösterilmiştir. Beck’s Depresyon Envanteri (BDI), 21 maddeden oluşan, 10 yaş ve üzerinde uygulanabilen bir depresyon değerlendirme aracıdır.
Çalışmamızda, hemodiyalize girmekte olan hasta grubumuzdaki depresyon sıklığı ve şiddeti ile demografik veriler ve laboratuvar parametreleri arasındaki
ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Method:
Çalışmaya hemodiyalize girmekte olanhastalar dahil edildi.
Hastaların demografik verileri, ek hastalıkları, kullanmakta oldukları ilaçlar kaydedildi.
Hastaların depresyon skorları Beck’s Depresyon Envanteri kullanılarak tespit edildi. Toplam skor 0-63 arasında değişmekte idi. Minimal, ılımlı, orta ve
şiddetli skorlar sırası ile 0-9, 10-16, 17-29 ve 30-63 idi. Biyokimyasal veriler ve tam kan sayımı sonuçları ise en yakın başvurularındaki kayıtlı verilerden
elde edildi.
Sonuç:
Çalışmaya 45 diyaliz hastası dahil edildi. Hastaların %22,2’inde Tip-2 DM, %35,6’sında Kardiyovasküler hastalık mevcut. Hastaların depresyon skorlarının
dağılımına bakıldığında 22,2 % minimal; 35,6 % ılımlı; 24,4% orta; 17,8% şiddetli olarak tespit edildi. Diyabeti olan ve olmayanlar arasında depresyon
skorları açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi (21±14,1 vs 15,6±13,2; p=0.285). KVH olan ve olmayanlar arasında depresyon skorları açısından anlamlı
farklılık tespit edilmedi. (21,86 ± 16,06 vs. 16,06 ± 13,43; p=0,185). Depresyon skorları ile laboratuvar parametreleri arasındaki korelasyon analizinde
depresyon skorları ile Ürik asit ve PTH seviyeleri arasında pozitif korelasyon saptandı. Yapılan çoklu lineer regresyon analizinde (değişkenler: PTH, hemoglobin, albümin, ürik asit, yaş) depresyon skorları ile PTH düzeyi (t: 3.44; p=0.001) ve ürik asit düzeyleri (t:2.13; p=0.040) arasında bağımsız ilişki saptandı.
ÇIKARSAMA:
Depresyon, hemodiyaliz hastaları gibi kronik hasta gruplarında dikkat edilmesi gereken ve hasta sağ kalımı üzerine direkt etkisi olan bir psikiyatrik bozukluktur. Depresyon ile ilişkisi çalışmalarda gösterilmiş PTH yüksekliği, ürik asit yüksekliği gibi laboratuvar bozuklukları da mutlaka uygun biçimde tedavi
edilerek depresyon riski azaltılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Diyaliz, Depresyon, Mortalite
Tablo.1 Hastaların Demografik ve Laboratuvar Verileri.
Hastalar
(n=45)
57±17
26/19
5.7±1.1
3.7±0.4
19.8±13.9
10.6±1,6
369.1±316

Demografik ve Laboratuvar Veriler (ortalama)
Yaş (yıl)
Cinsiyet K/E (%)
Ürik Asit (mg/dl)
Albümin (g/dl)
Depresyon Skoru
Hemoglobin (g/dl)
PTH (pg/ml)

Tablo.2 Hastaların Depresyon skorlarına göre dağılımı.
Depresyon Skoru
Minimal (0-9)
Ilımlı (10-16)
Orta (17-29)
Şiddetli (30-63)

Hastalar
(n=45)
10 (%22,2)
16 (%35.6)
10 (%22.2)
9 (%20)

Tablo.3 Depresyon Skorları İle Laboratuvar Verilerinin Korelasyon Analizi.

Yaş (yıl)
Hemoglobin (g/dl)
Albümin (g/dl)
PTH (pg/ml)
Ürik Asit (mg/dl)
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Depresyon Skoru
Rh0
0,154
0,152
0,180
0,568
0,312

Depresyon Skoru
P
0,312
0,318
0,238
0,000
0,037
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EP-63 DIYALIZ HASTALARINDA ANEMI VE ERITROPOETIN İHTIYACINA PARATIROIDEKTOMININ ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI
Emre Yaşar1, Cansu Coşkun2, Mine Karaca2, Musa Bali1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: Anemi ve sekonder hiperparatiroidi (SHPT) ile son dönem böbrek hastalığında (SDBH) sıklıkla karşılaşılır. SDBH’de anemi; azalmış eritropoetin üretimi, eritropoetine oluşan direnç, azalmış eritosit yaşam süresi ve kemik iliği fibrozisi gibi hiperparatiroidinin yol açabildiği nedenlerle ilişkilendirilmiştir. Bu
çalışmada uygun medikal tedaviye dirençli SHPT hastalarında etkili bir tedavi yöntemi olan paratiroidektominin; SDBH hastalarında anemi ve rekombinant
human eritropoetin (rhuEPO) ihtiyacına etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal-Metod: Çalışmaya paratiroidektomi öyküsü olan aktif olarak hemodiyaliz(HD) ve periton diyaliz(PD) ünitelerinde takip edilen, >= 18 yaş ve 1 yıllık
takip verileri olan 19 hasta dahil edildi. Veriler retrospektif olarak incelendi. Farklı rhuEPO preperatları kullanan hastaların dozları haftalık darbopoetin-alfa
dozuna çevrilerek kaydedildi. Hedef PTH’a ulaşma normalin üst sınırının 2-9 kat aralığında bir değere gerileme olarak kabul edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 10’u (%53) kadın 19 hastanın yaş ortalaması 45,7±10.9 idi. 11’i (%58) HD, 8’i (%42) PD hastasıydı. HD süresi ortalama
154±60 ay, PD süresi ortalama 130±63 aydı. Hastaların 13’ünde (%68)hedef PTH’a ulaşıldı. PTH ortalaması operasyon öncesi 2032±742 pg/ml’den operasyon sonrası 1.yıl 680±876 pg/ml’ye düştü ve düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı(p<0.001).
Diğer olası anemi nedenleri değerlendirildiğinde Hastaların operasyon öncesi ve operasyon sonrası 1.yıl ortalama ferritini (441±262 ve 472±290 ml/ng),
transferrin saturasyonu (% 29,0±7,9 ve 30,6±6,6), B12 düzeyi (494±369 ve 401±110 pg/ml), folik asit düzeyi (10,9±6,5 ve 7,7±2,4 ng/ml) ve C-reaktif
proteini (5,0±2,7 ve 5,3±3,1 mg/dl) saptandı.
Hastaların hemoglobin ortalaması operasyon öncesi 10,06±2,55 g/dl iken operasyon sonrası 1. yıl 11,01±1,37 g/dl’ye yükseldi ancak artış istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.081). Operasyon öncesi 13 (%68) hasta rhuEPO kullanırken operasyon sonrası 1. yılda bu hastaların 3’ünde rhuEPO’nun kesildiği
görüldü. rhuEPO kullanan hastaların operesyon öncesi ortalama haftalık rhuEPO dozu 28,9±22 mcg iken operasyon sonrası 1.yıl ortalama 13,6±14,8 mcg’a
düştüğü görüldü (p=0.005).
Tartışma:: Çalışmamızda paratiroidektominin operasyon sonrası 1. yılda PTH’yi etkili bir şekilde düşürdüğünü, rhuEPO ihtiyacını anlamlı olarak azalttığını
ve istatististiksel olarak anlamlı olmasa da hemoglobini arttırdığını bulduk. Bu bulgular göz önüne alınarak; PTH düzeyinde belirgin yüksekliğin eşlik ettiği
diğer olası anemi nedenlerinin dışlandığı dirençli anemisi mevcut olan SDBH olgularında paratiroidektomi tedavi yöntemi olarak akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: paratroidektomi, kronik böbrek hastalığı, anemi
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EP-64 GREFT NEFREKTOMI VE TAKIBINDE BILATERAL NATIV NEFREKTOMI İLE REGÜLE EDILEN KONTROLSÜZ HIPERTANSIYON OLGUSU
Derya Kırman1, Büşra Yıldız1, Emre Yaşar2, Kadriye Altıok2
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Renal transplantasyon sonrası hipertansiyon sık görülür(1,2). Kadavradan nakil, gecikmiş greft fonksiyonu, renal arter stenozu, nativ böbreklerin
varlığı,immunsupresif ilaçlar nakil sonrası artmış hipertansiyon riski ile ilişkilendirilmiştir(1,3). Nakil sonrası gelişen hipertansiyon çoğunlukla medikal
tedavi ile kontrol altına alınır. Kontrolsüz hipertansiyon ise morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir(2,3). Bilateral nefrektomi endikasyonlarından biri
de dirençli hipertansiyondur(4). Bu sunumda kontrolsüz hipertansiyon nedeniyle greft kaybı yaşayan ve cerrahi yöntemle hem greft hem nativ nefrektomi
ile tansiyon kontrolü sağlanan bir vakadan bahsedilecektir.
Vaka: 26 yaşında erkek hastaya 2009 yılında hipertansiyon, kreatininde yükseklik ve 7,5 g/gün proteinüri nedeniyle yapılan renal biyopside kresentik glomerulonefrit tanısı konmuş. Mart 2009’da son dönem böbrek hastalığı kabul edilerek hemodiyaliz tedavisine başlanmış. Ekim 2009’da ünitemizde anneden
renal transplantasyon yapıldı. Steroid, mikofenolat mofetil ve takrolimus tedavileri ile kreatinin değeri 1-1,2 mg/dl civarı takip edildi. 2012 Kasım’da akut antikor aracılı rejeksiyon gelişti. Pulse steroid tedavisi aldı. 2014’ten itibaren hipertansiyon atakları ve kreatinin artışı nedeniyle tekrarlayan seferlerle yatırılırak
takip edildi. Kreatinin değeri 3,35mg/dl olan hastaya Eylül 2016’da kontrol renal biyopsi yapıldı. Kronik aktif antikor aracılı rejeksiyon saptandı. Rituksimab
verildi. Dirençli hipertansif atakları ve kreatinin artışı devam etti. Mart 2017’den itibaren hemodiyalize girmeye başladı. Kasım 2017’de sağ alt kadran ağrısı
ile başvurusunda transplante böbrek parankimi ödemli olarak saptandı. Greft intoleransı düşünülerek greft nefrektomi yapıldı. Mayıs 2019’da maksimum
dozda antihipertansif tedaviye ve yeterli ultrafiltrasyona rağmen sistolik kan basıncı 180-190 mmHg civarı seyretti. Tansiyon regülasyonu sağlanamayan
hastaya Ağustos 2019’da bilateral nefrektomi yapıldı. Operasyon sonrası antihipertansif kullanmadan tansiyon regülasyonu sağlanan hasta hemodiyalize
girmeye devam etmektedir.
Tartışma: Malign hipertansiyon nadir ancak hızlı progresif seyir gösterebilen bir hastalıktır(5-7). Erken ve yeterli tedavi edilmediğinde vasküler komplikasyonlara neden olmaktadır ve kötü prognozla ilişkilidir(5,6). Prognozu yeni farmakolojik tedaviler, hemodiyaliz ve cerrahi sayesinde son yıllarda iyileşme
göstermiştir(5,8). Beş yıllık sağkalım, 1977 öncesi % 32 iken, 1977 ile 2007 arasında %91’e yükselmiştir(5). Malign hipertansiyonda bilateral nefrektomi
ve renal transplantasyon, tansiyon kontrolünü sağlamak için son basamakta tercih edilmektedir(5,9,10).
Vakada kontrolsüz hipertansiyon nedeniyle greft kaybı yaşamış hastanın greft nefrektomi sonrasında dirençli hipertansiyonu devam etti. Bilateral nativ nefrektomi sonrası tansiyon regülasyonu sağlandı. Bu nedenle malign hipertansiyonda bilateral cerrahi nefrektomi kan basıncı kontrolü için kurtarma tedavisi
olarak düşünülebilir(5,7).
Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, böbrek nakli, nefrektomi
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EP-65 MGRS VE MIDE ADENOKARSINOM BIRLIKTELIĞI
Derya Kırman1, Emre Yaşar2, Galip Güz2
1
gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: MGRS nefrotoksik protein üretimi ile giden bir patojenik klonal proliferasyon bozukluğudur. Olgumuzda MGRS ve mide adenokarsinom birlikteliği
olan bir vaka sunulacaktır.
Vaka: 60 yaşında erkek hasta halsizlik, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle merkezimize başvurdu. Öyküsünde hipertansiyon dışında ek hastalığı
olmadığı, Temmuz 2018’de başka bir merkezde kreatinin yüksekliği ve monoklonal gamopati saptanması üzerine kemik iliği ve böbrek biyopsisi planlanmış ancak hasta kendi isteği ile merkezden ayrılmış. 14/08/2018’de halsizlik, genel durum bozukluğu nedeniyle bir diğer merkeze başvurmuş. Üre:193
mg/dl kre:6.91 mg/dl Hb:10.2 g/dl saptanmış. Kreatinin yüksekliği ve üremi nedeniyle acil hemodiyalize alınmış. Serum immunfiksasyon sonucunda IgG
kappa monklonal gammopati saptanması nedeniyle kemik iliği biyopsisi yapılmış ve % 5-6 plazma hücresi saptanmış. Hastaya haftada 2 gün hemodiyaliz
planlanmış. Hasta 1 ay devam edip sonrasında diyalize gitmeyi bırakmış olduğu öğrenildi. Halsizlik, nefes darlığı göğüs ağrısı nedeniyle hastanemize
başvuran hastanın fizik muayenesinde akciğerlerde bilateral yaygın ronküs dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Laboratuvar değerlerinde BUN:161mg/
dl, Kre:13.78mg/dl, Na:142mmol/L, K:6.7mmol/L idi. Hemogramda ise Hb:5.6 g/dl olduğu görüldü. Tam idrar tetkikinde protein 1+ lökosit:39 eritrosit69
idi. Venöz kan gazında ph:7,26 HCO3:13 olarak ölçüldü. Hasta üremik olarak değerlendirilip acil hemodiyalize alındı. Daha sonra tanı ve tedavi planı için
nefroloji servisine yatırıldı. 24 saatlik idrarda protein:1648 mg/gün mikroalbumin:730mg/gün idi. İmmünglobulin ve kompleman düzeyleri normal aralıkta,
ANA-IFA, ANCA-IFA ve Anti-GBM negatif olarak sonuçlandı. Üriner ultrasonografide parankim ekojeniteleri grade 1-2 artmıştı. Anemi parametreleri normal
aralıktaydı. Serum protein elektroforezinde beta bandında monoklonal pik, serum ve idrar immunfiksasyon elektroforezinde IgG kappa monoklonal gamopati saptandı. Yapılan kemik iliği biyopsisinde %5-10 plazma hücresi, kappa ve lambda ile politipik boyanma mevcuttu. Amiloid birikimi negatifti. Hastaya
renal biyopsi yapıldı ve kappa monotipik monoklonal immunoglobulin depo hastalığı ile uyumlu olarak raporlandı. Anemi ve aralıklı hematokezya nedeniyle
yapılan endoskopide antrum proksimalinde yaklaşık 1 cm, yıldızvari, çevre dokuda çekinti yapan, tabanı beyaz eksudalı ülser görüldü. Ülserden alınan
biyopsi orta derecede differensiye adenokarsinom olarak raporlandı. Hastaya midedeki malignitesi metastatik olmadığı için cerrahi yapılması, daha sonra
hematolojik malignitesi için kemoterapi verilmesi ilgili bölümlerce planlandı. Subtotal gastrektomi yapılan hasta, yoğun bakım ünitesinde takibi sırasında
exitus oldu.
Tartışma:
MGRS solid tümör birlikteliği nadir olup olgu sunumumuzda MGRS ve mide adenokarsinom birlikteliği olan bir vaka sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: MGRS, mide adenokanser, monoklonal gamopati
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EP-66 TEKRARLAYAN MÜDAHALELERE RAĞMEN SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI İLE SONUÇLANAN BILATERAL RENAL ARTER STENOZU
OLGUSU
Elif Yücesu1, Gülşah Atbiner1, Emre Yaşar2, Kadriye Altıok2
1
gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Renal arter stenozu (RAS) çoğunlukla arteriyosklerotik hastalık, daha az sıklıkla fibromüsküler hastalığa bağlı olarak görülür (1,2). Renovasküler
hipertansiyona neden olabilir (1). Bilateral daralma durumunda, stenotik soliter veya transplant böbrekte böbrek hasarı gelişebilir. RAS, perkütan (balon
anjiyoplasti, stentleme) veya açık cerrahi prosedürler kullanılarak revaskularizasyonla tedavi edilebilir (3,4). Bu sunumda tekrarlayan bilateral RAS ilişkili
iskemik nefropati ve takipte gelişen son dönem böbrek hastalığından(SDBH) bahsedilecektir.
Vaka: 50 yaşında kadın hasta baş ağrısı ve bacaklarda şişlik şikayeti ile Ağustos 2019’da başvurdu. Kan basıncı 190/110 mm/HG ölçüldü. Bazal kreatinini 1
mg/dl olan hastanın; kreatinini 3,92 mg/dl, sodyum 136 mmol/l ve potasyum 3,04 mmol/l idi. 2018’de kan basıncının 200/110 mmHG ölçüldüğü, bilateral
RAS tespit edildiği, bilateral renal arterlere stent yerleştirildiği ve tansiyon regülasyonunun sağlandığı öğrenildi. Renal doppler ultrasonografide(RDUS) sağ
ana arter ostiumunda fokal stenoz, sol renal arter proksimalinde stenoz ile uyumluydu. Renal anjiyografide önceden stent yerleştirilen segmentlerde sağ
renal arterde %50, sol renal arterde %100 stenoz görüldü. Sol renal artere yeniden stent yerleştirildi. İşlem sonrası femoral arter anevrizması gelişmesi
nedeniyle femoral artere stent yerleştrildi. Tansiyon regülasyonu sağlandı. Kreatinin 1,08 mg/dl’ye geriledi. Mart 2020’de serum kreatinin değeri 3,44 mg/d
saptandı. RDUS’ta sol renal arter proksimalinde restenoz saptandı. Renal anjiyografisinde sol böbrekte akım saptanmadı. Önceki stentleme sonrası gelişen
komplikasyon nedeniyle stent takılamadı. Kreatinin 3mg/dl olarak taburcu edildi. Mayıs 2020’de acil servis başvurusunda kan basıncı 220/140 mm HG,
kreatinin 6,8 mg/dl ölçüldü. RDUS’da sol böbrek hipoperfüze izlendi. Antihipertansiflere yanıt alınamayan hastaya aralıklı hemodiyaliz ve ultrafiltrasyon
uygulandı. Renal fonksiyonları düzelmedi. Dirençli hipertansiyon devam etti. Medikal nefrektomi amacıyla ACE inhibitörü başlandı. Tansiyon yanıtı alınan
hasta periton diyalizi planlanarak taburcu edildi.
Tartışma: Renal arterin % 70-80 oranında daralmasına karşılık gelen ileri düzeyde vasküler oklüzyon kortikal hipoksiye yol açar. RAS kaynaklı böbrek hasarı
sıklıkla “iskemik nefropati” olarak adlandırılır ve progresif kreatinin artışı, dirençli şiddetli hipertaniyon, RAAS blokörü kullanımıyla kreatinin düzeyinde akut
artış şeklinde kendini gösterir (6,7,8). Perkutan stentlemenin en sık görülen komplikasyonlardan biri restenozdur (4). Aterosklerotik RAS nedeniyle yapılan
stentleme işlemlerinde %17-44 arası değişen oranlarda restenoz bildirilmiştir. (5,9) Bu vakada medikal tedavi başarısızlığı nedeniyle yapılan tekrarlayan
perkutan girişimlere rağmen renal fonksiyonlarda bozulma devam etti ve SDBH ile sonuçlandı.
Anahtar Kelimeler: renal arter stenozu, hipertansiyon, son dönem böbrek yetmezliği
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EP-67 BÖBREK BIYOPSILERINDE HEMOGLOBIN DÜŞÜŞÜ RISKINI BELIRLEYEN FAKTÖRLER: TEK MERKEZ DENEYIMI
Saliha Yıldırım1, Seher Selvi2, Bedriye Sezer2, Berfu Korucu1, Turgay Arınsoy1
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI
2
GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Giriş: Böbrek biyopsilerinin en önemli komplikasyonu kanamadır. Biyopsi sonrası ortalama 1 gr/dL hemoglobin düşüşü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı tek merkezde iki yıllık biyopsi verileri üzerinden kanama riskini belirleyen faktörlerin tanımlanmasıdır.
Materyal-Metod: Çalışmaya 2018-2020 yılları arasında Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı’nda yapılan 307 erişkin böbrek biyopsi hastası dahil edildi.
Hastaların majör komplikasyonları, işlem öncesi ve sonrası altıncı saat laboratuvar değerleri, ek hastalıkları, biyopsi tanıları, alınan kor büyüklükleri ve
sayıları kayıt altına alındı. Hastaların hemoglobin düşüşü ile ilişkili risk faktörleri arasındaki ilişiki incelendi.
Sonuçlar: 307 hastanın 68’inde (%22,1) 1 gr/dL’den daha fazla hemoglobin düşüşü izlendi. 5 hastada majör kanama komplikasyonu gelişti.1 hastada
cerrahi nefrektomi, 2 hastada anjiyografik müdahale yapılırken, diğer bir hastada ise böbrek kaybı ile sonuçlanan kanama izlendi. Hiçbir hastada kanama
komplikasyonuna bağlı ölüm görülmedi. Hemoglobinde 1 gr/dL’den fazla düşüş görülen grup ile görülmeyen grup arasında cinsiyet (E/K: 33/68 vs. E/K:
137/239, RR: 0,5, %95 CI: 0,24-1,01, p: 0,056 ), yaş (44,5±18,0 vs. 40,9±19,3, RR: 1,01, %95 CI: 0,99-1,03, p: 0,084), sigara kullanımı (18/68 vs. 82/236,
RR: 0,53, %95 CI: 0,26-1,07, p: 0,77), ek hastalıklar (p>0,05), CKD-EPI’ye göre tahmini glomerular filtrasyon hızı (38,1±4,8 vs. 43,0±3,0, RR: 0,99, %95
CI: 0,98-1,0, p: 0,537), alınan kor sayısı(p: 0,267), biyopside alınan en büyük kor büyüklüğü (RR:0,62, %95 CI: 0,3-1,31, p:0,214) ve böbrek biyopsi
tanısı (p:0,524) açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmazken, biyopsi öncesi hemoglobin değeri (RR:1,40, %95 CI: 1,18-1,64, p<0,0001) regresyon
analizinde istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu tek değişken olarak izlendi. Yapılan ROC analizinde sınır değer %63,2 sensitivite %62,8 spesifite ile
12,45 g/dL (pozitif prediktif değer: 32,6 vs. negatif prediktif değer: 85,7) olarak izlendi. Yapılan korelasyon analizinde eGFR’nin 30 mg/dL’den az olmasının
hemoglobinde daha fazla düşüş ile ilişkili olduğu izlendi (p: 0,031).
Tartışma: Merkezimizde yapılan biyopsiler genel olarak komplikasyon riski düşük olmakla beraber bazal hemoglobin ve hemoglobinde 1 gr/dL’den fazla
düşüşle ilgili tek faktör olarak izlendi. Kadınlarda ve ileri yaşta risk artışı izlense de bu durum istatistiksel anlamlılığa erişmedi. Hemoglobin düşüşünün alınan biyopsi sayısı ve büyüklüğünden bağımsız olduğu izlendi. eGFR’nin 30 mg/dL’nin altında olması ise hemoglobinde daha fazla düşüş ile ilişkili bulundu.
Anahtar Kelimeler: Böbrek biyopsisi, hemoglobin, komplikasyon
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EP-68 HIPERTANSIYONA SEKONDER EŞ ZAMANLI TROMBOTIK MIKROANJIYOPATI VE POSTERIOR REVERSIBLE ENSEFALOPATI SENDROMU
Yasemin Aktas1, Saliha Yıldırım2, Turgay Arinsoy2
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Posterior reversible ensefalopati (PRES) sendromu, manyetik rezonans görüntülemede bilateral paryetooksipital vazojenik ödem ile karakterize;
farklı nörolojik tablolar ile seyreden bir klinik durumdur. Trombotik mikroanjiyopati (TMA) mikroanjiyopatik anemi ve trombositopeniye böbrek fonksiyon
bozukluğu, ateş, nörolojik bulgular veya mikrovasküler trombozun eşlik edebildiği klinik tablodur. Bu olgu sunumunda kliniğimize eş zamanlı TMA ve PRES
sendromu ile başvuran bir hasta yer almaktadır.
Vaka: 24 yaşında erkek hasta acil servise yeni başlayan ilerleyici kas güçsüzlüğü ve bilinç bulanıklığı ile başvurdu. 18 yıldır Tip 1 DM ile takip edilen hastanın
6 hafta önce akut böbrek yetmezliği-TMA nedeniyle hastaneye yatış öyküsü olduğu TMA bulguları plazmaferezle düzelen hastaya yapılan böbrek biyopsisi
ile diyabetik nefropati zemininde tübülointersitisiyel nefrit tanısı konması üzerine steroid tedavisi başlandığı öğrenildi. Bazal kreatinin değeri 2 mg/dL olan
hastanın insulin, diüretik, anjiyotensin reseptör blokörü, beta blokör, pregabalin ve allopurinol kullanımı mevcuttu.
Şikayetlerine ek olarak görmede azalma ve denge bozukluğu tarif etmekteydi. Muayenesinde bilateral +2 pretibiyal ödemi mevcut olan hastanın kan basıncı 155/95 mmHg olarak saptandı. BUN:83 mg/dL, kreatinin:2,08 mg/dL, sodyum:139 mmol/L, potasyum:7,2 mmol/L, hemoglobin:11,8 g/dL, trombosit:193000/uL ve lökosit:14030/L olarak saptandı. Dirençli hiperpotasemisi olan hasta hemodiyalize alındı. Takibinde tansiyon değerleri 220/110 mmHg’ya
kadar yükseldi. Hastaya nitrogliserin başlandı. Görme kaybı ve bilinç bulanıklığı gelişen hastaya çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde patoloji saptanmadı. Beyin MRG’de frontopariyetalde ve bilateral superiotemporal posterior alanda ve oksipital alanda difüzyon kısıtlaması gösteren ödem alanları izlendi
ve PRES olarak değerlendirildi. Hastanın kontrol kan tetkiklerinde BUN:50 mg/dL, kreatinin:1,68 mg/dL, sodium:137 mmol/L, potasyum:4,53 mmol/L,
hemoglobin:10 g/dL, trombosit: 129000 ve lökosit: 16860 olarak saptandı. Haptoglobulin normal, retikülosit %1.6, periferik yaymada her alanda yaygın
şiştosit saptandı. ADAMST13 değeri (%69) normal olan hastaya 3 seans plazmaferez planlandı. Takibinde bilinci 24 saat sonra açılan hastada kademeli olarak oral antihipertansif tedaviye geçildi. 3 gün sonra çekilen kontrol MRG’da bulgularda belirgin gerileme görüldü. Tansiyon kontrolünün de sağlanmasıyla
sitopenisi, nörolojik tablosu tamamen düzelen hastanın, böbrek fonksiyonları da bazal değerine dönerek diyaliz ihtiyacı olmadan taburcu edildi.
Tartışma: Hipertansif aciller TMA ve PRES gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabilir ve erken tanıyla müdahale hayati tehdit oluşturan bu durumlarda en
önemli tedavi basamağıdır.
Anahtar Kelimeler: PRESS, TMA, hipertansiyon
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EP-69 KADAVERIK BÖBREK NAKILLERINDE, NAKIL ÖNCESI DEĞIŞKENLERLE GREFT SAĞKALIMININ TAHMINLENMESI
Sahin Eyupoglu1, Rezzan Eren Sadioğlu1, Şule Şengül1, Fırat Kocaay2, Acar Tüzüner2, Kenan Keven1, Ebru Öztürk3, Erdem Karabulut3
1
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2
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3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
Giriş: Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastalarda temel hedef tedavidir. Kronik böbrek yetmezliği görülme sıklığı, nakil olmazsa tedavi
seçeneğinin sağlık sistemi bağımlılığı ve komplikasyonları nedeni ile önemli bir sağlık sorunudur. Dünyada organ bekleme listelerinin çoğunu böbrek naklini bekleyen hastalar oluşturmaktadır. Ülkemizde ise organ nakli bekleyen hastaların %86.4’ü böbrek beklemektedir. Sınırlı kaynaklar nedeniyle, nakledilen
organ ile alıcının uzun yıllar yaşayabilmesi için optimal alıcı-verici eşleştirme kararı verilmelidir. Optimal eşleştirme uygulamaları çoğu Avrupa ülkelerinde
klinik ve biyoistatistik yaklaşımlarına dayanırken, bazı ülkelerde ise biyoistatistik karar destek sistemlerine dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ankara
Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde 1994-2020 yılları arasında kadavradan gerçekleşen böbrek nakil verileri değerlendirilerek, istatistiksel olarak en uygun
modelde etkili değişkenleri belirlemektir.
Materyal-Metod: 1994-2020 yılları arasında gerçekleşen 150 kadavradan böbrek nakli olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Greft kaybı ve kayıp zamanı
modellenerek etkili değişkenler belirlendi. Etkili değişkenleri bulabilmek için çok değişkenli Cox oransal hazard regresyon modeli, tek değişkenli Cox oransal
hazard regresyon modelinde p-değeri 0,25’den küçük olan değişkenler ile uygulandı. Bu aday değişkenlerle geriye yönelik değişken seçilimi uygulandı ve
son model böbrek naklini etkileyen değişkenler olarak saptandı. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak seçildi. Analizler RStudio versiyon 1.1.442
ile yapıldı.
Sonuçlar: Bu örneklemde 47 hastada greft kaybı gözlenmişken 103 hastada greft kaybı bulunmamaktadır. Greft kaybı yaşayan ve yaşamayan hastaların yaş
ortalaması ve standart sapması sırasıyla 39,13±13,08 42,01±11,56 (p=0,177). Greft kaybı yaşayan hastaların %48,9’u kadın ve %51,1’i erkek, yaşamayan
hastaların ise %47,6’sı kadın ve %52,4’ü erkektir (p=0,877). Etkili değişkenleri bulmak için tek değişkenli ve çoklu Cox oransal hazard regresyon modeli
sonucu Tablo 1’de sunulmuştur. Bu modele ait oransallık varsayımı Schoenfeld artıkları ile incelenmiş ve bu varsayımın sağlandığı görülmüştür. Aday
değişkenler diyalizde geçen süre, transplantasyon öncesi HT durumu, HLA uyumsuzluk sayısı ve kan grubu uyumsuzluğu olarak bulunmuştur. Bu aday
değişkenler arasında son modelde diyalizde geçen süre ve nakil öncesi HT durumu anlamlı bulunmuştur.
Tartışma: Verici yaşı 1 yıl arttıkça greft kaybı riski 1,029 kat artmaktadır. Alıcı nakil öncesi HT olan hastaların olmayan hastalara göre greft kaybı riski
3,373kat fazladır.
Anahtar Kelimeler: Kadavra, böbrek nakli, Oransal Hazard Regresyon Modelleri, istatistik karar destek sistemi
x Oransal Hazard Modeli Sonuçları

Daha önce transplantasyon durumu (Var/Yok)
Alıcı transplantasyon yaşı
Alıcı Diyalizde Geçen Süre
Alıcı Nakil Öncesi HT (Var/Yok)
Alıcı Nakil Öncesi DM (Var/Yok)
PRA (Pozitif/Negatif)
HLA uyumsuzluk (Var/Yok)
BKI (Kilolu/normal)
Gecikmiş
Greft Fonksiyonu (Var/Yok)
Verici yaşı

Tek Değişkenli Cox Regresyon Modeli
HR (%95 Güven Aralığı)
0,891 (0,318-2,502)
0,995 (0,971-1,021)
1,003 (0,999-1,008)
2,123 (1,089-4,138)
1,421 (0,494-4,091)
1,462 (0,581-3,682)
0,863 (0,677-1,101)
1,037 (0,516-2,086)

p
0,827
0,713
0,154
0,027
0,514
0,420
0,236
0,918

1,220 (0,634-2,350)

0,551

1,022 (1,004-1,040)

0,018

Çoklu Cox Regresyon Modeli
HR (%95 Güven Aralığı)

p

3,373 (1,522-7,477)

0,003

-

-

1,029 (1,011-1,048)

0,002
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EP-71 MPV C3 GLOMERULONEFRITTE SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI GELIŞIMINI ÖNGÖREBILIR MI?
Saliha Yıldırım1, Cihat Albayrak2, Nail Zelyurt2, Hacı Hasan Yeter1, Galip Güz1
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2
Gazi üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Giriş: C3 glomerulonefrit alternatif kompleman yolu anormalliği ve glomerüllerde kompleman birikimi ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Ortalama
trombosit hacmi (MPV) aynı zamanda hem tromboz hem de inflamasyonla ilgili olduğu düşünülen bir markerdir.
Bu çalışmanın amacı C3 glomerulonefritlerde MPV’nin prognoz ile ilişkisini saptamaktır.
Materyal-Metod: Çalışmamıza Gazi Üniversitesi Nefroloji Ünitesinde takip edilen en az 6 aylık takibi olan 32 C3 glomerülonefrit hastası dahil edildi. Hastaların tanı dönemindeki ve takiplerindeki laboratuvar değerleri, aldıkları tedaviler ve yanıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların remisyon ve yanıt
durumları; tam remisyon: eGFR >= 60 mL/min/1.73 m2 veya bazalin ±%15’i (eGFR <60 mL/min/1.73 m2) ve proteinürinin 500 mg/günden düşük olması,
kısmi remisyon: proteinüride >%50 azalma ve nefrotik düzeyde proteinüri olan hastalarda <3500 mg/güne gerilemesi ve böbrek fonksiyonunda iyileşme
veya stabilizasyon (±%25), tedaviye yanıtlı hasta: GFR’den bağımsız proteinüride >%50 azalma, stabil hastalık: GFR’nin bazalin %10’u aralığında olması ve
proteinürinin 1500 mg/günden az olması, cevapsızlık: proteinüride %50’den az azalma, >1500 mg/gün olması veya krreatininde %25 ve üstü artış olarak
belirlendi.
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 17’si erkek 15’i kadın 32 C3 glomerulonefrit hastasının ortalama yaşı 39±15,8 idi. Hastaların başvuru sırasındaki laboratuvar
değerleri tablo 1’de sunulmuştur. Hastalardan 12’sinde tedavide steroid, 4’ünde siklofosfamid ve steroid,12’sinde mikofenolat mofetil ve steroid kullanımı
mevcuttu. Tedavi modaliteleri arasında remisyon ya da son dönem böbrek hastalığı (SDBH) gelişimi açısından istatistiksel anlamlı fark izlenmedi. SDBH
gelişen ve gelişmeyenler karşılaştırıldığında başvuru MPV (7,53±0,25 vs 9,08±1,13, p:0.004) ve başvuru kreatinin (3,02±2,56 vs. 1,60±0,91, p:0.03) değerleri anlamlı ilişkili bulundu. Yapılan lojistik regresyon analizinde MPV ve kreatinin ile anlamlı ilişki devam etmekte idi (p sırasıyla 0,010 ve 0,043). Yapılan
ROC analizinde 7,57 MPV değeri SDBH öngörmede %92,6 sensitivite ve %60 spesifite ile sınır değer olarak izlendi. Remisyon açısından değerlendirildiğinde başvuru kreatinin değerleri remisyon gelişen grupta daha düşük olsa da istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (1,55±0.95 vs. 2,16±1,71, p:0,21) fakat
MPV değerleri istatistiksel anlamlı olarak farklı idi (8,32±1,13 vs. 9,24±1,09, p:0,027). Yapılan lojistik regresyon analizinde MPV’de anlamlı ilişki devam
etmekteydi (0,038).
Tartışma: Başvuru MPV değeri düşüklüğü C3 glomerülonefritte SDBH gelişimi ve tedaviye yanıtsızlık ile ilişkilidir. Bu durum başlangıçtaki inflamatuvar
sürecin şiddetine bağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: C3 glomerulonefrit, MPV, son dönem böbrek hastalığı
C3 glomerulonefrit hastalarında biyopsi dönemindeki laboratuvar değerleri
BUN (mg/dL)
Kreatinin
(mg/dL)
Total protein
(mg/dL)
Albümin
(mg/dL)
Proteinüri
(mg/gün)
Hemoglobin
(g/dL)
Trombosit
(x1000/uL)
Lökosit
(/uL)
MPV
(fl)
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Ortalama±Standart Sapma
29,5±22,5

Maksimum
102

Minimum
9

1,83±1,36

7,16

0,6

6,1±1,0

8,47

3,5

3,4±0,8

4,9

1,6

5493,9±5531,9

25197

281

12,4±2,5

16,6

6,10

269,9±77,3

433

120

8520±2575

16270

4260

8,84±1,18

11,4

7,2
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EP-72 EŞ ZAMANLI IGA EKSIKLIĞI VE C3 GLOMERULOPATI ZEMININDE ANCA İLIŞKILI VASKÜLIT
Elif İpek Özkan1, Saliha Yıldırım2, Yasemin Erten2
1
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Primer immun yetmezlikler içinde en sık görüleni selektif IgA eksikliği olup serum IgM ve IgG düzeyi normal iken IgA düzeyinin 0.5gr/L’nin altında
olması ile tanı konulur. Öte yandan membranöproliferatif glomerulonefrit zemininde ANCA ilişkili glomerulonefrit nadir görülen bir tablodur. Bu olgu sunumunda literatürde örneği görülmeyen eş zamanlı IgA eksikliği ve c3 glomerulopati zemininde anca ilişkili vaskülit vakası sunulacaktır.
Vaka: 28 yasında, bilinen hastalığı olmayan kadın hasta, 10 gündür olan kırmızı renkli idrar şikayeti ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde kan
basıncı 110/80 mmHg, vücut ısısı 37.6°C, nabız 100/dakika saptandı. Kan tetkiklerinde BUN: 35mg/dL, kreatinin: 4,34 mg/dL, EGFR: 13 mL/dk/1.73m²,
sodyum: 136 mmol/L, potasyum: 3,9 mMol/L, total protein: 6,6 g/dL, albümin: 3,1 g/dL hemoglobin: 9 g/dl, lökosit: 7360 ul, trombosit: 184000 ul, CRP
90,9 mg/dl idi. İdrar tetkikinde 84 eritrosit, 9 lökosit, +2 protein, +3 hemoglobin görüldü. İdrar kültüründe üreme yoktu. Spot idrar protein-kreatinin oranı
4,7 g/gün ölçüldü. Ultrasonografide toplayıcı sistem patolojisi saptanmadı. Total IgA < 6,67 mg/dL (82-453) (3 kez tekrarlayan ölçümle teyit edildi), Total
IgG: 1670 mg/dL, Total IgM: 177 mg/dL, ANCA IFA (Anti Nötrofil-Sitoplazmik Hücre) kuvvetli pozitif, MPO ANCA pozitif olarak raporlandı. Hastaya yapılan
böbrek biyopsisi iki pozitif mezenjiyal C3 boyanmanın eşlik ettiği pauci immun nekrotizan glomerulonefrit (8/27 glomerulde kresent formasyonu, 17/27
glomerulde fibrinoid nekroz) olarak raporlandı. Hastanın MPO-ANCA pozitifliği ile birlikte değerlendirildiğinde C3 glomerülonefriti zemininde gelişmiş ANCA
ilişkili glomerülonefrit olarak değerlendirildi. İmmünoloji bölümü onayı ile 3 gr pulse steroıd sonrası 1 mg/kg/gün idame steroid, total 6 doza bölünerek 3
gr siklofosfamid, ve trimetaprım-sulfometaksazol profilaksisi başlandı.
Altıncı doz endoksan tedavisi sonrası değerlendirilen hastanın güncel laboratuvarında BUN: 8 mg/dL, kreatinin: 0,71 mg/dL, glomerüler Filtrasyon Hızı
>90 mL/dk/1.73m², total protein 6,5 g/dL, albumin 3,8 g/dL, sodyum 141 mmol/L, potasyum 3,55 mMol/L, spot idrar protein kreatinin oranı: 930 mg/
gün, hemoglobin 11,0 g/dL ve idrar analizinde eritrosit 11 olarak saptandı. Tedavi sırasında 2 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren hastada hayati
risk oluşturan bir komplikasyon gelişmedi.
Tartışma: Asemptomatik IgA eksikliğine eşlik eden glomerulonefrit tablosunda yakın takiple verilen immünsupresif tedaviden hayati komplikasyon görülmeden fayda sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: ANCA ilişkili vaskülit, IgA eksikliği, C3 glomerulonefrit
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EP-73 RENAVASKÜLER HIPERTANSIYON: OLGU SUNUMU
Merve Tekinyıldız1, Tamer Selen2, Ebru Gök Oğuz2, Sanem Kayhan1, Mercan Taştemur1, Gülay Ulusal Okyay2, Fatma Ayerden Ebinç2, Kadir Gökhan
Atılgan2, Hatice Şahin2, Elif Kahraman Güner2, Mehmet Deniz Aylı2
1
Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2
Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nefroloji Bilim Dalı
Giriş: Renovasküler hipertansiyon; renal arter(ler) darlığının neden olduğu, yüksek kan basıncı ile karekterize klinik bir durumdur. Erken teşhiste, sekonder
hipertansiyonun, en sık nedenlerinden biridir. Renal arter stenozunu teşhis edebilmek için her hipertansiyon hastasında böbrek boyutları ve parankim
özelliği görüntüleme teknikleri ile değerlendirilmeli, iki böbrek arasında>1.5 cm’den fazla çap farkı saptanan hastalarda RVH olasılığı akla getirilmelidir.
RVH’ın en sık nedeni; gençlerde fibromusküler displazi,yaşlılarda aterosklerozdur. Anevrizma, tromboemboli, nörofibromatozis, travma, arteriyovenöz malformasyonlar diğer nedenler arasındadır(1). Hipokalemi,ödem,aniden başlayan veya progresif seyreden hipertansiyon,tekrarlayan pulmoner ödem,ace/arb
ile renal fonksiyonların hızlı bozulması,elektrolit imbalansı ile prezente olur. Sunduğumuz vakada renovasküler hipertansiyonun farklı bir prezentasyonuna
dikkat çekmek istedik.
Vaka: 48 yaşında erkek hasta polikliniğimize yaklaşık 40 gündür olan poliüri, polidipsi, baş ağrısı, baş dönmesi şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde; TA:180/110 mmHg ölçüldü. Alt ekstremitede arteriyel nabızlar alınamadı. Laboratuvar
parametrelerinde potasyum: 2,32 mEq/l sodyum:133 meq/L olduğu görüldü. Paranteral ve oral potasyum replasmanına rağmen hipokalemisi olan hastanın
polidipsi (8lt), poliürisi (8lt) olduğu izlendi. Hipokalemi etyolojisine yönelik bakılan 24 saatlik idrar tetkikinde K:155mEq/gün, serum Mg:2,18 mg/dL renin
düzeyi:28 ng/mL/saat olup aldosteron:46ng/dL, serum osm:287 mosm/kg idrar osm:343 mosm/kg gelmesi üzerine primer hiperaldosteronizm, liddle
sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ve cushing sendromu tanılarından uzaklaşıldı. Yapılan renal ultrasonografide sol böbrek boyutları 85x40 mm, sağ
böbrek boyutları 145x62 mm izlendi. RVH ön tanısı ile yapılan renal arter doppler ultrasonografide sol renal arterin net görüntülenememesi üzerine istenen
torakoabdominal bt anjıografide abdominal aortada sol renal arter orijini düzeyinde renal arteri içine alan en geniş yerinde 35 mm çapa ulaşan büyük oranda
tromboze sakküler anevrizma, bu düzeyde sol renal ven anterior superiora deplase görünümde, sol renal arterde orijin seviyesinden itibaren doluşu izlenemedi. Kardiyovasküler cerrahi tarafından stent yerleştirilmesi ve anevrizma onarımı sonrası hasta düzenli kontrollere çağırıldı. Takiplerde hipertansiyon
tedavisine ihtiyacının kalmadığı, elektrolit bozukluklarının ve diğer semptomlarının kaybolduğu gözlemlendi.
Tartışma: Renal arter stenozu genellikle irregüle hipertansiyon yada dirençli HT vakalarında tespit ettiğimiz sekonder HT nedenidir. Artmış renin-anjiotensin-aldosteron sistem aktivasyonu sonucu hipokalemi görülebilir(2). Hastanın hipokalemiye bağlı semptomları çıkmadan hasta arteriyel hipertansiyon ile
karşımıza gelebilir. Biz burada hipokalemi semptomları ile başvuran ve bilateral RAS tespit edilen bir hastayı sunarak renovasküler hipertansiyonun farklı
bir nedenine dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: hipokalemi, renovasküler hipertansiyon, anevrizma
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EP-74 SIKLOFOSFAMID ILE REMISYON SAĞLANAN RITUXIMAB YANITSIZ BIR LUPUS NEFRITI OLGUSU
Ahmet Oruç1, Zeynep Ural2, Berfu Korucu2, Musa Bali2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
Giriş: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE);tüm organları tutabilen,immunolojık anormalliklerin eşlik ettiği kronik inflamatuvar bir hastalıktır.15-45 yaş arası
pik yapar ve kadın/erkek oranı 9/1’dir.%80 olgu genç yaş kadınlardır.Tanıda %35’inde böbrek tutulumu mevcuttur ve bunların ilk 10 yılda % 60-702inde
lupus nefriti(LN) gelişir.Renal tutulumu olan hastalar daha yüksek mortaliteye sahiptir.
Vaka: Ocak 2014’de eklem ağrısı,vücutta yaygın ekimoz,malar rash ve fotosensitivite şikayetleri ile başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde ANA
++++,anti-dsDNA +,C3 düşüklüğü saptanması üzerine SLE tanısı alan hastaya tanı anında subnefrotik proteınurisi olması nedenı ıle böbrek bıyopsisi
yapılmamış.MTX 20 mg,hidroksiklorokin 2x200 mgve prednizolon 2x5 mg başlanarak takip edilen hastanın kasım 2015’de proteinürisinin artması nedeni ile MTX kesilerek azatiyopurin 1x50 mg eklenmiş.2017 yılına kadar sorunsuz izlenen hasta SLE aktivasyon ve retinit şikayeti ile tekrar dış merkeze
başvurmuş;hidroksiklorokin kesilerek tedavisine MMF 2X500 mg eklenmiş.2019 Eylül ayında periferik ödem ve yaygın eklem ağrısı ile dış merkez başvurusunda BUN:58mg/dL,kreatinin:2.58 mg/dL,C3 ve C4 düşüklüğü saptanması üzerine hastaya böbrek biyopsisi önerilmiş ancak hastanın kabul etmemesi
üzerine 4 gün pulse steroid verilerek MMF dozu artırılmış ancak bulantı kusma nedeni ile MMF’i tolore edemeyen hastaya siklofosfamid planlanmış ancak
hastanın yan etkiler nedeni ile kabul etmemesi üzerine ekim-kasım 2019 tarihinde iki doz rituximab verilmiş.Tedavi sonrası üre kreatin değerlerindeki artışın
devam etmesi nedeni ile böbrek biyopsisi yapılan hastanın patolojisi:lupus nefriti (klas IVa/c+V) olarak raporlanmış.Hastaya tekrar siklofosfamid tedavisi
planlanmış ancak hasta kabul etmeyerek tarafımıza başvurdu.Başvurusunda BUN:74 mg/dL,kreatinin:3.01 mg/dL,C3-C4 DÜŞÜK,ANA++++,anti-dsDNA+,
mg/24 saat proteinürisi olması nedeni ile hasta romatoloji nefroloji ortak konseyinde değerlendirilerek toplamda 6 gr olacak şekilde 500 mg 15 gün ara ile
siklofosfamid ve eş zamanlı 500 mg pulse steroid,5 seans plazma değişimi planlandı.Hastaya gerekli bilgilendirme yapılarak onamı alındı ve toplamda 8 kür
siklofosfamid ve pulse steroid tedavisi ile klinik ve laboratuvar olarak remisyon sağlandı.
Sonuç: Lupus nefritinin tedavisi renal tutulumun şiddetine ve hasar derecesine bağlı değişir.Proliferatif formlar dışında olan subnefrotik proteinüri ile
normal GFR’ye sahip klas II ve klas V hastalarda tedavi prensipleri;renin anjiotensin sistem blokerleri ile kan basıncı kontrolü ve immunomodulasyon için
gerekli olan antimalaryal ilaçlardır.Proliferatif lupus nefritinde (klas III/IV veya III,IV/V) yüksek doz kortikosteroidler ve mikofenolat mofetil veya siklofosfamid temel tedavi rejimini oluşturur.Rituximab da yeni gelişen indüksiyonda kullanılan ajanlardandır.
Anahtar Kelimeler: proteinüri, lupus nefriti, siklofosfamid
Resim 1:

Lupus nefriti olgusunda siklofosfamid tedavisi ile proteinürideki gerileme
Resim 2:

Lupus nefriti olgusunda siklofosfamidle böbrek fonksiyonlarındaki gerileme

89

POSTER BİLDİRİLER

EP-75 PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA NADİR BİR KOMPLİKASYON: GEÇ DÖNEMDE ORTAYA ÇIKAN HİDROTORAX
Gülay Ulusal Okyay, Fatma Ayerden Ebinç, Tamer Selen, Hatice Şahin, Elif Kahraman Güner, Kadir Gökhan Atılgan, Ebru Gök Oğuz, Mehmet Deniz
Aylı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara
Giriş:Periton diyalizi uygulanan hastalarda, konjenital ya da edinilmiş plöroperitoneal fistüller yolu ile diyalizatın plevraya hareketinin bir sonucu olarak
hidrotorax gelişebilir. Sıklıkla sağ taraf yerleşimli sıvının tipik klinik sunumu plöretik tipte göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır. Çoğu vakada periton diyalizine
başlandıktan sonraki ilk bir ay içinde ortaya çıksa da, bizim vakamızda olduğu gibi daha geç dönemde de gelişebilir. Bu hastalarda deneyimlerimiz sınırlıdır
ve çoğu zaman periton diyalizinin sonlandırılması gerekir.
Vaka: 53 yaşındaki erkek hasta ani başlayan nefes darlığı ve sağ yan ağrısı şikayetleri ile acil servise başvurdu. Arteriyel hipertansiyona sekonder gelişen
kronik böbrek yetmezliği tanısı ile 10 ay önce Tenckhoff kateter yerleştirilerek aletli periton diyalizi uygulanmaya başlanmıştı. İdrar çıkışı olan vakanın
düşük konsantrasyonlu glukoz solusyonu ile klinik ve laboratuar bulguları stabil düzeylerdeydi. Son haftalarda kabızlığının geliştiği, son bir hafta içinde
ultrafiltrasyon değerlerinde 100-300 cc/gün’lük azalma olduğu öğrenildi. Acil servise kabulünde 20/dakika olan solunum sayısı haricinde vital bulguları
stabil idi. Hipoksisi yoktu. Fizik muayenesinde sağ akciğer alt zonlarda solunum sesleri ve vibrasyon torasiğin azaldığı izlendi. Aynı alanlarda perküsyonda
matite alınıyordu. Grafisinde sağ akciğer alt zonda plevral efüzyon ile uyumlu dansite artışı izlendi (resim-1). Teropatik torasentezde saman rengindeki
sıvının transüda vasıfta olduğu anlaşıldı (tablo-1). Glukoz konsantrasyonu serumda 131 mg/dL iken plevral sıvıda 665 mg/dL idi (Chow gradienti: 534
mg/dL). Kültüründe üreme olmadı. Sitolojisinde malign hücre izlenmedi. Periton sıvısının transdiyafragmatik olarak plevraya kaçtığı düşünülerek periton
diyalizi sonlandırıldı. Santral tünelli kateter takılarak hemodiyaliz uygulanmaya başlandı. 1 hafta sonra çekilen akciğer grafisinde sıvı görünümü tamamen
kaybolmuştu (resim-2). Periton diyalizine devam etmek istemeyen hasta sonraki tedavi yaklaşımları (plörodezis ya da cerrahi) için planlanan sintigrafi
tetkikini kabul etmedi.
Tartışma: Periton diyalizi hastalarında, konjenital ya da akkiz olabilen plöroperitoneal fistüller, nadir görülen hidrotorax gelişimi ile sonuçlanabilir. Aşikar
konjenital defekti olan vakalar genellikle diyalize başlandıktan hemen sonra semptom verirken; geç dönemde ortaya çıkan vakalarda bazı kolaylaştırıcı etkenler aranmalıdır. Bizim hastamızda son haftalarda ortaya çıkan kabızlığın karın içi basıncını artırarak hidrotorax gelişimine katkı sağladığı düşünülmüştür.
Periton diyalizi hastalarında erken ya da geç dönemde ortaya çıkan plevral efüzyon durumlarında, özellikle Chow gradienti > 100 mg/dL iken, plöroperitonal
kaçış ayırıcı tanılar arasında bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hidrotoraks, Kronik böbrek yetmezliği, Periton diyalizi
Bir hafta sonra çekilen akciğer grafisi

Tanı anındaki akciğer grafisi

Serum ve plevral sıvı örneklerinin eş zamanlı sonuçları
Serum glukozu (mg/dL)
LDH (U/L)
Total protein (g/dL)
Albumin (g/dL)
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Serum
131
232
6.92
3.96

Plevral Sıvı
665
5
1.06
0.05
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EP-77 BÖBREK TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA CMV ENFEKSIYONU VE ILIŞKILI OLDUĞU FAKTÖRLER
Zeynep Ural1, Veysel Baran Tomar2, Gizem Gözde Genç2, Ülver Derici1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Ankara
Giriş: Böbrek transplantasyonlu hastalarda CMV enfeksiyonu sıklığını ve sebep olan faktörleri,ilişkili olduğu HLA gruplarını inceleyen birçok çalışma yapıldı
ancak hala elimizde çok az veri var.Biz bu çalışmada renal transplantlı hastalarda CMV enfeksiyonu ile ilişkili olabilecek faktörleri inceledik.
Materyal-Metod: Ocak 2016-Aralık 2019 tarihleri arasında merkezimizde böbrek transplantasyonu yapılan ve takibe devam eden 37 hasta çalışmaya alındı.
Sonuçlar: Böbrek nakli yapılan toplam 37 hastanın yaş ortalaması 40,2±13,0 yıl(min.=20-maks.=73), %51,4’ü (n=19) kadındı. Böbrek yetmezliği nedenleri
hastaların %45,9’unda DM/HT/IgA nefriti olduğu, %37,8’inde ise tekrarlayan VUR, pyelonefrit vb. sebepler olduğu tespit edildi. Transplant hastalarının
%21,9’unun (n=8) CMV pozitif,%78,9’unun (n=29) ise CMV negatif olduğu saptandı. CMV pozitif hastalarda yaş ortalamasının(41,8±9,9 yıl), CMV negatif
hastalara göre (39,7±13,8 yıl) daha yüksek olduğu, ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi(p=0.690). CMV pozitif hastaların
%12,5’inde, CMV negatif hastaların ise %10,3’ünde daha önce transplantasyon öyküsü vardı (p=0.862). CMV pozitif hastaların %50,0’sinin, CMV negatif
hastaların ise%51,7’sinin preemptif olduğu tespit edildi (p=0.931).CMV pozitif hastaların %75,0’ine, CMV negatif hastaların ise%75,9’una canlıdan transplantasyon gerçekleştirildiği görüldü (p=0.960).CMV pozitif hastaların %62,5’ine, CMV negatif hastaların ise %37,9’una plazmaferez yapıldığı (p=0.254),
yine CMV pozitif hastaların %62,5’ine, CMV negatif hastaların ise %34,5’ine ATG verildiği saptandı (p=0.228).CMV pozitif hastaların %75,0’inde hipertansiyon, %25,0’inde DM ve %25,0’inde KVH bulunduğu,CMV negatif hastalarda bu oranların sırasıyla%87,5, %14,3 ve %10,7 olduğu saptandı (sırasıyla p=0.596, p=0.596 vep=0.305).CMV pozitif hastaların %37,5’inde, CMV negatif hastaların ise %20,7’sinde akut t hücre aracılı rejeksiyon görüldüğü
(p=0.373), yine CMV pozitif hastaların %12,5’inde, CMV negatif hastaların ise %20,7’sinde kronik rejeksiyon görüldüğü saptandı (p=1.000).CMV pozitif
hastaların %87,5’inde A RH+ kangrubuna sahipken, CMV negatif hastaların isesadece%37,9’u A RH+ kan grubuna sahipti (p=0.960). Graft survival sürelerinin CMV pozitif hastalarda (median 4yıl), CMV negatif hastalara göre (median 3,5yıl) daha yüksek olduğu ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı belirlendi (p=0.561). HLA grupları ve CMV enfeksiyon sıklığı araasındaki ilişkiye bakıldığında HLA B57 ve HLA A3 allellerinin cmv gelişme ihtimali
ile negatif ilişkili olduğu görüldü (sırasıyla p=0.046,p=0.011)
Sonuç: Çalışmamızda ATG verilen ve plazmaferez uygulanan hastalarda uygulanmayanlara göre CMV enfeksiyonu sık görüldü.HLA grupları ile CMV enfeksiyonu ilişkisinde HLA B57 ve HLA A3’ün CMV enfeksiyonu için koruyucu olabileceği saptandı.
Anahtar Kelimeler: CMV, böbrek transplantasyonu, HLA

91

POSTER BİLDİRİLER
92

EP-78 BÖBREK NAKLI YAPILAN HASTALARDA FABRY HASTALIĞI TARAMASI
Şeyma Meriç Aktaş1, Gülay Ulusal Okyay2, Fatma Ayerden Ebinç2, Kadir Gökhan Atılgan2, Ebru Gök Oğuz2, Mehmet Deniz Aylı2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara, Türkiye
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Giriş: Fabry Hastalığı, glikosfingolipid metabolik yolunun X kromozumuna bağlı doğuştan gelen bir hatasıdır. GLA geninde ortaya çıkan mutasyonlar;
lizozomal α-galaktosidaz A (α-GAL-A) enzim aktivitesini azaltarak substratı olan glikosfingolipidlerin dokularda birikimine ve multisistemik bulgulara yol
açar. Hastaların önemli bir kısmında böbrekte organ fonksiyonlarını etkileyecek ölçüde birikimler gelişir. Erkek hastaların hemen hepsinde ve kadınların
bir kısmında son dönem böbrek yetmezliği gelişir. Ancak; pek çok hastada, primer hastalık aydınlatılamaz. Böbrek nakli hastalarında kısıtlı sayıda yapılmış
tarama çalışmaları, hastalık insidansının raporlanandan çok daha yüksek olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı, böbrek nakli olmuş hastalarımızda Fabry Hastalığı sıklığını belirlemektir.
Materyal-Metod: Merkezimizde takipli 126 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri tıbbi dosyalarından ve bilgisayar kayıt sisteminden elde edildi.
Erkek hastalarda, öncelikle α-GAL-A enzim aktivitesi (kuru kan damlası metodu ile) değerlendirildi. <= 2.5 nmol/ml/saat olanlarda GLA gen mutasyonu
taraması yapıldı. Kadınlarda enzim aktivitesi ölçümünün sensitivitesi ve spesifisitesi düşük olduğu için, direkt olarak GLA geninde mutasyon analizi yapıldı.
Sonuçlar: 126 hastanın, 89 (70.6 %)’u erkek ve 37 (29.4 %)’si kadın idi. Tarama anında ortalama yaş 48.75 ± 10.24 yıl, transplantasyondan sonra geçen
ortalama süre 10.10 ± 6.78 yıl idi. 1 erkek hastaya çalışmadan bir yıl önce Fabry Hastalığı tanısı konmuş [c.264C > G (p.Tyr88)] ve enzim replasman tedavisi başlanmıştı. Karın cildindeki anjiyokeratomları, kardiyak görüntülemede saptanan sol ventrikül hipertrofisi, oftalmolojik incelemede kornea vertisilatası
Fabry Hastalığı ile ilişkiliydi. Vakanın annesi, babası ve kız kardeşinde ilişkili mutasyon saptanmadı. Hastada Fabry ilişkili mutasyonun de novo geliştiği
düşünüldü. Diğer 1 erkek hastada α-GAL-A aktivitesi referans aralığın alt sınırında saptandı. Gen analizinde Fabry ilişkili mutasyonu saptanmadı. 1 bayan
hastanın gen analizinde c.937G>T (p.D313Y) heterozigot mutasyonu saptandı. Hastalık ile uyumlu kardiyolojik, oftalmolojik, dermatolojik ve nörolojik bir
bulgu saptanmadı. Lyso-Gb3 düzeyi normal sınırlarda idi. Çalışmamızda saptanan hastalık prevalansı % 0.79 (1: 126)’dur.
Tartışma: Türkiye’de ve Dünya’da böbrek hasarının etiyolojisi anlaşılamadan böbrek yetmezliği gelişen çok fazla sayıda hasta bulunmaktadır. Fabry
Hastalığı’nın böbrek hastaları arasındaki prevalansının belirlenmesi ve potansiyel komplikasyonlarının yönetilmesi için tarama çalışmaları son derece önemlidir. Tedavi yönetiminin erken başlanması hastalığın morbitide ve mortalitesini önemli ölçüde azaltır. De novo mutasyonlar meydana gelebileceği için,
yüksek riskli hasta hastaların aile öyküleri olmasa dahi taranması vaka sayısını artırabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Fabry Hastalığı, tarama
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COVID PANDEMİSİNDE HUKUKSAL SORUNLAR VE HEKİMİN SORUMLULUKLARI
Av. Ece SİNDEL
Sindel Hukuk Bürosu
Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi neticesinde bireyleri etkileyecek pek çok hukuki düzenleme yapılmıştır. Şüphesiz
ki düzenlemeler ve çalışma şartlarında birebir sağlık hizmeti veren sağlık personelleri en çok etkilenen meslek grubu olmuştur. Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın
17.03.2020 tarihli genelgesinde; salgın sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark
etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda kurum yöneticilerinin uygun planlamaları yapması gerektiği belirtildikten sonra sağlık çalışanları bazı hukuki sorularla karşı karşıya kalmıştır.
Açıklanan nedenlerle; Covid-19 süresince gelen sorunlara bağlı olarak sağlık çalışanlarımızın hakları ve sorumlulukları ile dikkat edilmesi gereken hususlar
da ortaya çıkmıştır.
Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Tedavi Sürecindeki Hakları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Sorunlar Hakkında Bilgilendirilmesi
T.C. Anayasamız, İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Biyotıp Sözleşmesi ile uluslararası pek çok düzenlemede; işverenlerin ve devletin
sağlık çalışanlarının güvenli, ekipmanları tam olarak çalışma hakları yanında hastalara mesleki standartlara uygun sağlık hizmeti sunma yükümlülükleri
bulunduğu belirtilmektedir.
Düzenlemelere bağlı olarak;
Sağlık kurumları ve yöneticilerinin öncelikli görevi; sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek şekilde gerekli tüm önlemleri almaktır. Bu bağlamda; sağlık çalışanlarına; iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmeli, sağlık çalışanlarına yeterli tıbbi malzeme ve sterilizasyon için
gerekli olan diğer tüm malzemeler sağlanmalı, organizasyon doğru şekilde yapılmalı, sağlık çalışanlarının içinde bulundukları zor durum gözetilerek nöbet
çizelgeleri oluşturulmalıdır. Tüm bu tedbirler sağlık çalışanlarının olduğu kadar hastaların da hayatını riske atmamak amacıyla gereklidir. İşverenlerin hukuki
düzenlemelere aykırı olarak hareket etmeleri halinde sağlık çalışanları için de uygulanabilecek 6331 Sayılı Kanun 13.maddesinde; “çalışmaktan kaçınma
hakkı” düzenlenmiştir. Düzenlemede;
(1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar,
çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk
ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.
(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini
feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.
İlgili düzenlemeye bağlı olarak; işverenin hukuki düzenlemelerin aksine örneğin; ekipman yetersizliği ile çalışmaya zorlanması halinde; sağlık çalışanının ispat açısından mümkünse diğer çalışma arkadaşları ile birlikte ekipman eksikliği nedeniyle kendi yaşamı ile birlikte diğer sağlık çalışanlarının ve hastaların da
hayatını riske atacağını bildiren ve tedbirlerin alınmaması halinde sorun çözülünceye kadar çalışamayacağını belirten yazıyı yönetime YAZILI olarak sunması
gerekmektedir. Yazılı olarak sunulan tutanak ya da ilgili yazıya bağlı olarak tedbirler alınmadığı taktirde, sağlık çalışanının kendisi, diğer çalışma arkadaşları
ve hastaların sağlığını korumak için çalışmama hakkı bulunmaktadır. İleride yaşanabilecek hukuki diğer sorunların önüne geçmek için bu durumun aynı
zamanda İl Sağlık Müdürlüğüne, ilgili Tabip Odasına bildirilmesi de yarar sağlayacaktır.
•
Sağlık çalışanları Covid-19 ile mücadelede birebir yer almaları nedeniyle Covid-19’a yakalanmada riski en yüksek meslek grubudur. Bu nedenle; sağlık
çalışanlarının Covid-19 ile mücadelesinde hastalığa yakalanmaları halinde iş kazası mı meslek hastalığı mı sayılması yönünde çeşitli görüşler sunulmaktadır. Buna ilişkin olarak iş kazası bildirimi yapılması şarttır. Çalışanların doğrudan Covid-19 virüsü ile temas halinde olması, virüsün yayılımının
hızlı olması gibi gerekçelere bağlı olarak 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma Gücü ve Meslekte
Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer bulan Arıza/Hastalık Listesi’nde meslek hastalıkları arasına Covid-19’un
eklenerek çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ancak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iletilen genelge ile çözüm bulunamamış ve meslek hastalığı konusunda da bir düzenleme yapılmamıştır. Belirtilen duruma ilişkin vefat eden sağlık çalışanlarının yakınları tarafından açılan iş kazasına ilişkin
davalar olmakla birlikte sonucundaki mahkeme kararı emsal teşkil edecektir.
•
Sağlık Çalışanları; Covid-19 tedavisindeki hizmetleri sürecinde kendisine verilen eğitimlere uymalı, Sağlık Bakanlığı tarafından güncel belirtilen tedavi
metotlarına uygun olarak tedavi yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Bu hususa ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından “Covid-19 Rehberi” yayımlanmıştır.
Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için; hekimlerin müdahale sırasında tıp biliminin kabul ettiği güncel veriler ışığında hareket etmesi ve hastanın hekim
tarafından tıbbi müdahalenin riskleri ve sonuçları hakkında bilgilendirilerek aydınlatılmış onamının alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda görevini yerine
getiren sağlık mensuplarının öncelikle gerekli ekipmanlarla kendilerini korumaları yanında hastalarının da sağlığını korumaları, bunun yanında tedavideki
yenilikleri takip etmeleri ve kendilerine belirtilen tedavi metotlarına uygun hareket etmeleri ve hastaları aydınlatmaları önem taşımaktadır.
Covid-19 Rehberinde1 de; olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde temaslılara yönelik yapılması gerekenler başlığında;
Test sonucu pozitif gelirse;
Yakın temaslıların evde ateş ve/veya solunum semptomları açısından takip edileceği; evdeki izlem süresinde yapması gerekenler ve cezai sorumluluğu
anlatıldıktan sonra bu bilgileri içeren onam formunun imzalatılacağı belirtilmiştir.
Covid-19 tedavisindeki sağlık hizmetlerine bağlı olarak sağlık çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluklarının doğmaması ve ileride yaşanabilecek hukuki
sorunlar için tüm tıbbi faaliyetlerini rehberlerdeki bilgilere uygun gerçekleştirmesi yanında Covid-19 teşhisi konulmuş ya da henüz test sonucu belli olma1
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T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) REHBERİ Bilim Kurulu Çalışması, https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_
Rehberi.pdf, 14.04.2020.

Sağlık Bakanlığı Kan ve Kan Ürünleri Daire Başkanlığı tarafından Mayıs 2020 güncelleme tarihli “COVID-19 İmmün (KONVALESAN) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi”3 yayımlanmış olup; ilgili rehberde de Covid-19 Bağışçı Bilgilendirme Onam Formu ile COVID-19 İmmün Plazma Hasta Bilgilendirilmiş
Onam Formu örneği yer almakta olup; belirtilen onam örneklerinin plazma tedavisinde alınması da ayrıca önem teşkil etmektedir.
•
Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Tedavisi Görevlendirmelerinde Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasının tedavi sürecindeki tıbbi müdahaleden kaynaklanan sorumlulukları kapsayıp kapsamayacağına ilişkin hekimler tarafından pek çok sorunla karşılaşıldı;
Sağlık Bakanlığı’nın 17.03.2020 tarihli genelgesi ile; salgın sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda kurum yöneticilerinin uygun planlamaları yapması
düzenlemesi ile birlikte uzmanlıklarına göre zorunlu mesleki sorumluluk sigortası bulunan sağlık çalışanlarının kendi uzmanlıkları dışında görevlendirildikleri Covid-19 tedavisinde de zorunlu mesleki sigortalarının kapsam içinde olup olmayacağı konusunda pek çok sorun yaşanmıştır.
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makla birlikte klinik bulguları gereği Covid-19 tedbirlerinin uygulanması gereken hastaların hastalığın teşhisi ve tedavi süreci hakkında aydınlatılmış onamının alınması gerekmektedir. Onam formunun TTB tarafından yayımlanmış aydınlatılmış onam kılavuzuna2, Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun hazırlanmış
olması gerekmektedir.

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortasında tebliğ genel şartlarında da düzenlenen “kuruluşlar bünyesinde görevli sigortalının naklen atama, geçici görevlendirme ve sair sebeplerle anılan kuruluşlar içinde mesleğini yürütmesi halinde de ilave sözleşme düzenlenemeyeceği veya prim talep edilemeyeceğinin açıkça düzenlenmesine bağlı olarak karşılanacağının belirtilmesi sonucunda; 23.05.2020 tarihli Resmi Gazete ile Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış,
tebliğ ile 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm uzmanlık alanları fark etmeksizin Covid çalışmaları kapsam dahiline alınmıştır. Dolayısıyla;
Covid 19 tedavisi sırasında hukuki sorunla karşı karşıya kalan hekimlerin ek primler ödemeksizin mevcut sigortalarından yararlanacağı düzenlemesi getirilmiştir.
•
Covid-19 Tedavisi Sırasında Sağlık Hizmetlerine Erişimdeki Zorluklara Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Online Tedavi- Tele-sağlık (Tele-health) Hizmetleri ile Kanunlarımıza Göre Değerlendirilmesi
Tele-tıp ülkemizde yeni bir kavram olmakla birlikte dünyada pek çok tıpta uzmanlık alanında uygulaması bulunmaktadır. Tele-tıp hakkında öncelikle dünyadaki tanımlamalarının yapılması, alanlardaki uygulamaları hakkında bilgi verilmesi ile ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre değerlendirme yapılması uygun
olacaktır.
4
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Teletıp- Telehealth ayrımına girilmeksizin Teletıp; birbirinden uzak mekanlar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tanı, tedavi, önleyici hekimlik, araştırma, değerlendirme, sürekli eğitim amaçlarına yönelik bireylerin ve toplumların sağlığını geliştirme amacını taşıyan
sağlık hizmeti sunumu olarak tanımlanmış, amaçları sayılmıştır.

Tele tıp amaçları;
-Coğrafi engellerin üstesinden gelmek,
-Klinik destek sağlamak,
-Çeşitli bilgi iletişim teknoloji türlerinin kullanımını sağlamak ve
-Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi olarak açıklanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tele-tıp uygulamaları en çok geleneksel olarak yetersiz hizmet verilen, az sayıda personeli olan uzak veya kırsal alanlardaki
sağlık kuruluşları ve yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişim hakkının sağlanması amacıyla desteklenmektedir.
2018-2021 yılları arasında daha iyi sağlığı desteklemek için e-sağlık kapsamında Avrupa Birliği üye devletleri açısından da yol gösterici olmak amacıyla
e-sağlık ağı çoklu çalışma programı5 hazırlanmıştır.
Programda; m-Sağlık ve uygulama güvenilirliği, hastaya veri erişimi ve kullanımı, hastaların dijital sağlık okuryazarlığı, Tele-health, sağlık hizmetlerinde büyük veri kullanımının bilinçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde verilerin yenilikçi kullanımı konusunda ortak bir vizyon geliştirilmesi, büyük veri için yönetim ve
metotlar oluşturulması, tele-health uygulamalarının benimsenmesinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, yeni kullanım durumları ve sürdürülebilirlik, yasal
zorluklar ve birlikte çalışabilirlik, profesyoneller için eğitimler, veri koruma ve veri güvenliği ile e-sağlığın değerlendirilmesi konularında kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir. Ortak hükümlerin istikrarlı ve güvenilir şekilde uygulanması amacıyla yasal çerçevenin belirlenmesi gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır.
American Telehealth Organization (ATA) Tele-health’in sesi olarak kabul edilmektedir. ATA; tele-sağlık kullanımındaki kapasiteyi ve erişimi genişleten sağlık
ve bakım yönetimi ve dağıtım sistemlerinin kullanımına yönelik kamusal desteği geliştirmeyi ve bunun önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayarak;
kongre, yönetim ve diğer hükümet organlarıyla aktif olarak çalışmaktadır. ATA’nın tanımlamasına göre; Tele-tıp, tıbbi bilgi ve hizmet sağlamak için telekomünikasyonun kullanılmasıdır. En basit anlamda, iki sağlık uzmanının telefonda bir durumu tartışmalarından başlayarak, video-konferans cihazları kullanarak iki ayrı ülkede bulunan sağlık tesisi arasında uydu teknolojisi yoluyla yayından istifade ile bir konsültasyonun yapılması örnek olarak gösterilmektedir.
6

ATA’ya göre de; tele-tıbbın kullanıcılarına pek çok yararı vardır. Bu yararlardan bazıları da bilgiye istenildiği anda hemen ulaşmak, verimlilik, doğruluk ve
hastaların özel hazırlanmış siteler sayesinde kendi hastalıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ne zaman doktora başvurabileceğine karar verilebilecek olmasıdır. ATA tarafından Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan Video Tabanlı Online Sağlık Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz7 çalışmasında;
Klinik, Teknik ve İdari yönden incelemelerde bulunularak, Tele-tıpta önem arz eden aydınlatılmış onam, hasta güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi konularda
da düzenlemeler getirilmiştir.
Dünyada birçok uzmanlık alanında uygulaması bulunan Tele-tıp; nefroloji uzmanlık alanını ilgilendiren bazı hastalıklar açısından da kullanılmaktadır.
2
3
4
5
6
7

Türk Tabipler Birliği Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, Türk Tabipler Birliği web sitesi, https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=983:onam.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı COVID-19 İmmün (KONVALESAN) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi Mayıs 2020, https://
dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/167135,covid-19-immun-plazma-tedarik-ve-kullanim-rehberipdf.pdf?0.
World Health Organization Telemedicine, Global Observatory for eHealth series-Volume 2, s.8-10, WHO 2010.
European Union EHealth Network Multiannual Work Programme 2018-2021, s.4-6, EU 2017.
American Telehealth Organization (ATA), https://www.americantelemed.org/, 04.05.2020.
American Telehealth Organization (ATA), Practice guidelines for video based online mental health services, Mayıs 2013.
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Tele-tıbbın; nefroloji uzmanlık alanında tele tıp gelişmesindeki önemli projelerin başında Radboud Üniversitesi Nijmegen Tıp Merkezinin hazırladığı telenefroloji adı verilen Nefrologlara özel bir sistem gelmiştir. İlgili sistemle, aile hekiminin böbrek hastalığı olan hastasıyla ilgili verileri yüklemesine olanak
tanınmıştır. Öte yandan, Nefrologların ilgili hasta bilgilerini çıkarabilir ve verilerini hastanın tedavi planlarına yardımcı olmak için kullanabilecekleri bir sistem
olmuştur. İlgili sistem Mayıs 2009 ile Ağustos 2011 arasında raporlandırıldığında; 12 görüşme yapıldığı, ortalama görüşmelerin 9 dakika sürdüğü, görüşmelerin yüzde 73’ünün her gün 08.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştiği, ortalama nefrologların konsültasyon taleplerini yanıtlamalarının 1,6 gün sürdüğü tespit edilmiş ve bu durumun yaklaşık üç gün olan geleneksel yöntemlere göre önemli bir zaman tasarrufu sağladığı belirtilmiştir. Raporlandırmalar
sonucunda bazı doktorlar açısından ilgili sistemin kullanılması neticesinde genel nefroloji bilgilerinin geliştiği ve hastalarının vakasını daha iyi anlamalarına
olanak tanıdığını bildirilmiştir.8 İlgili sistem gibi konsültasyon amaçlı kullanılması yanında, Nefroloji alanında da pek çok kronik hastalık takibi açısından tele
tıp önerileri tüm dünyada yayılmaya başlamıştır.
İnternet Üzerinden Tedavinin Uygulanabilirliğinin Yasalarımıza Göre Değerlendirilmesi;
Tele-tıbbın uygulanabilmesi için; uluslararası düzenlemelere bakıldığında; teknolojik alt yapılarının sağlanması, güvenilir ağ oluşturulması yanında yasaların
da tele-tıp uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verdiği ya da tele-tıp uygulamasına aykırılık teşkil edecek yasal düzenlemelerin yer almadığı görülmektedir. Tele tıp açısından en büyük sıkıntı yasal zeminin olmamasıdır.
Tele-tıp düzenlemesinin uygulanabilmesi için; teknik altyapı yanında, hastanın mahremiyetini ve gizliliğini göz önünde bulunduran politikaların olması,
hastaların kişisel sağlık bilgilerinin korunacağı devlet bağlantılı iletişim ağının oluşturulması, böylece profesyonel kimlik doğrulamasının yapılabilmesinin
yanında tele-tıp hizmeti sunan sağlık çalışanları için tıbbi sorumlulukların yanında hakların da belirlenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde;
tele- tıp uygulaması yarardan çok zarara sebep olabilecek bir uygulama halini alacaktır.
Ülkemizde; E-Nabız uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tele-tıp ve Tele-radyoloji sistemi entegrasyon kılavuzu, 26.03.2015 tarihli Tele Sağlık Servisi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
çıkarılmış; Tele-tıp ve Tele-radyoloji Genelgesi 2019/16 ile e-nabız uygulaması hakkında da bilgi verilerek; radyolojik tetkiklere ait görüntülere7-24 web
ortamında erişilmesine, görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası tele-konsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından
değerlendirilebilmesine ve E-nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ve hekimler ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan Tele Tıp ve Tele Radyoloji Sisteminin yönerge düzenlenerek getirildiği belirtilmiş ve Genelgede sisteme ilişkin değerlendirmeler yapılarak tüm hekimlerin sistem hakkında bilgilendirilmesi
gerekliliği vurgulanmış; böylece tele tıp ülkemize özellikle radyoloji alanında girmeye başlamıştır.
Ülkemizdeki yasal düzenlemelere baktığımızda;
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları md.23’te “Muayenesiz Tedavi Yasağı” düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Hekim, acil vakalar gibi zorunlu durumlar
dışında, hastasını bizzat muayene etmeden tedavisine başlayamaz.
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi md.16’da ;
“Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmi metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fenni kanaate
ve şahsi müşahadesine göre rapor verir. Hususi bir maksatla veya hatır için rapor veya herhangi bir vesika verilemez.” düzenlemesi getirilmiştir.
Hasta Hakları Yönetmeliğinde; tıbbi müdahale; Tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için
ilgili meslekî yükümlülükler ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fizikî ve ruhî girişimi kapsamaktadır şeklinde tanımlanmış;
Yine Hasta Hakları Yönetmeliği’nde tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından olan Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rıza düzenlenmiş;
Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamayacağı; Sağlık hizmetinin verilmesi
sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamayacağı da düzenlenmiştir.
İlgili düzenlemelerimize bağlı kalarak; internet üzerinden muayene hizmeti sunulması yasalarımıza aykırılık teşkil etmektedir.
Tele-tıp şüphesiz ki teknolojinin ilerlemesiyle sağlık hizmetlerine erişim hakkı açısından gereklidir. Ancak bu gerekliliğin uygulanabilirliği için ülkemizde
de tele-tıp uygulamasında mesleki standartların belirlenmesi, uzmanlık dernekleri tarafından da görüşler alınarak uygulanabilir hastalıkların belirtildiği
kılavuzlar hazırlanması ve tele-tıp uygulamalarının kanuna dayandırılması gerekmektedir. Şu anda; tele-tıp konusuna ilişkin ülkemizde yasal düzenleme
olmaması sorunu yanında hastaların kişisel sağlık verilerinin de korunamayacağı çeşitli platformlarda hasta hekim görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, tıbbi
müdahalenin hukuka uygunluk şartı olan hastanın aydınlatılmış onamının alınamaması gibi pek çok hukuki sorunla da karşılaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle; bazı uzmanlık alanları açısından uzaktan tedavi metotlarının uygulanabilirliği belirtilmesine karşılık henüz ülkemizde düzenlemesi
olmayan, Bakanlık tarafından da herhangi usul ve esasları belirtilmeyen, hasta kayıtlarının mahremiyetini sağlama konusunda da güvenilirliği olmayan
platformlarda uygulanan bir sürecin kontrolsüz bir şekilde başlaması hem hekimler açısından hem de hastalar açısından oldukça risk taşımaktadır.
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GIYILEBILIR DIYALIZ TEKNIKLERINDEKI GELIŞMELER
Doç.Dr. Ebru Gök Oğuz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
Diyaliz hasta sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Türk Nefroloji Derneğinin 2018 verilerine göre toplam renal replasman tedavisi
alan hasta sayısı 81.055 olmak üzere bunun 60.643 kadarını hemodiyaliz hastaları oluşturmaktadır (1). Geçmişden günümüze hemodiyalizde teknik açıdan
çeşitli değişimler olmuştur. Bunlardan biri de giyilebilinir diyaliz teknikleridir. Giyilebilir diyaliz tekniklerinin kullanımı ve gelişimi aşağıda önce neden diyalizde yeni teknolojilere ihtiyaç var? sorusunun ardından literatür eşliğinde anlatılacaktır.
1-Günümüzde diyalizde neden yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır?
Hemodiyaliz hastalarının artan sayısı haricinde halen üç temel sorunu vardır. Birincisi morbidite, hastaneye yatış, mortalitenin hala çok yüksek olması
ikincisi buna bağlı yaşam kalitesinin çok düşük olmasıdır. Üçüncüsü ise yüksek maliyettir. Yıllar içinde bu üç sorunla mücadele edilmiştir. Standart hemodiyalizle bilindiği üzere daha çok küçük molekül ağırlıklı üremik toksinler temizlenmektedir. Oysa orta ve büyük molekül ağırlıklı toksinlerin özellikle
kardiovasküler komplikasyonlar ile ilişkisi önemlidir (2). Bu nedenle diyaliz hastalarında mortalitenin azaltılması için özellikle her boyutta molekül ağırlıkta ki
üremik toksinlerin temizlenmesine yıllar içinde odaklanılmıştır. Bu amaçla etkin diyalizörler yani high-flux membranlar kullanılmış, daha sık-uzun diyalizler
planlanılmıştır. Hemodiyafiltrasyon ve ev hemodiyalzi gibi farklı diyaliz modaliteleri kullanılmaya başlanılmıştır. Özellikle ev hemodiyalizi yaşam kalitesinde
önemli düzelmeler sağlamıştır (3).
İlk hemodiyaliz cihazı Kollf tarafından 1943 de hastada kullanılmıştır. O günden bugüne membranda ki gelişmeler, volüm kontrollü makineler ve on line
hemodiafiltrasyon makineleri yıllar içinde sırayla yerini almıştır. Ancak diyaliz tedavisinde ki yıllar içinde ki tüm bu teknolojik ilerlemelere rağmen halen
mortalite, yaşam kalitesi ve maliyet sorunu devam etmektedir. Bundan dolayı geleceğin diyalizi kavramı ortaya çıkmaktadır. Geleceğin diyalizi ucuz, taşınabilir renal fonksiyonlara en yakın cihazlar olarak tanımlanabilmektedir. Membranlarda yapılan yenilikler bu istekleri tam karşılamamıştır. Diyaliz makineleri
küçültülüp ya giydirilmeli ya da vücuda takılmalıdır. Bu fikir giyilebilir diyaliz cihazları ve yapay böbrek fikrini doğurmuştur.
2- Giyilebilinir Diyaliz Cihazları (GDC) (Wearable Artificial Kidney) ve Literatürde Seyri
Bir nanoteknoloji ürünüdür. Nanoteknoloji bildiğimiz gibi moleküler boyutlardaki maddeyi manüple etme bilimidir. Organik kimya ve moleküler biyolojide
sık kullanılmakta olup tıpta karşılığı nanotıptır. Nanotıp 2005 de yaygınlaşmıştır. Onkoloji ilk alanı olup şu an 130 nano ilaç üzerinde kemoterapi tedavisi için
çalışmalar vardır. Nefrolojide nanotıp karşılığı GDC ve yapay böbrektir.
Literatürde GDC ilk kez 1970 de Ronco tarafından tariflenmiş olup 1999 da Humes tarafından araştırmalar devam edip 2005 de ise Davenport, Gura ve
Ronco’ nun çalışması görülmektdir. GDC uzaktan kumandalı programlanabilir cihazlardır. Düşük voltajlı şarj edilebilir pilleri vardır. Diyalizör ve diyalizat
daha küçük olup diyalizörde diyalizat kanla karşılaştıktan sonra bir kısmı atık torbasında birikirken diğer kısmı sorbentten geçerek üzerine bikarbonat eklenerek tekrar diyalizat oluşturularak yeniden diyalizöre gelir. GDC’de en önemli konu diyalizatın sorbentte yeniden oluşturulabilmesidir. Sorbentler yüksek
adsorbsiyon kapasiteli diyalizat kaynak sistemidir. Sorbentte üremik toksinler bağlanırken bikarbonat oluşur. Ancak amanyum karbonat gibi istenmeyen
elementler de oluşabilir.
GDC ile ilgili literatürdeki çalışmalar baktığımızda WAK ve WAKMAN projesi hemodiyaliz hastalarında iken VİWAK ve AWAK ise periton diyalizi için GDC
dir. WAK çalışması 2007’de lancette yayınlanmıştır (4). Sekiz rutin hemodiyaliz hastasına GHD giydirilip güvenliği ve etkinliği test edilmiştir. Bu cihaz 5
kg kadardır. Sekiz hastada cihaz ortalama 6.4 sa kalmıştır. Ortalama kan akım hızı 58.6 ml/dk ve ortalalama diyalizat akım hızı ise 47.1 ml/dk idi. Hastalar
2 saat ara ile kan kontrolü ile izlenmişler. Önemli bir elektrolit değişimi ile önemli bir kardiovasküler instabilite olmamış. Ancak sorbent kasetlerde üreden
üreaz ile oluşan karbondioksit kabarcıkları diyalizat akımında teknik zorluğa neden olmuş. Fakat hiçbir olguda tedavinin kesilmesine neden olmamıştır. İki
olguda devrede pıhtı olur iken bir olguda iğne dislokasyonu görülmüş. 2008’de Gura ve ark. ise WAKMAN projesini yayınlamışlar (5). Altı hipervolemik son
dönem böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş. Makinenin ağırlığı1.135 kg mış. Hastalar ortalama 5.7 sa kullanmışlar.
Tüm hastalarda kardiovasküler stabilite sağlanmış olup hipotansiyona rastlanılmamış. Yine 2007’de Ronco ve ark. bu sefer periton diyalizi hastalarında
GDC tasarlamışlardır. Deneysel aşamada kalan bu çalışmada periton sıvısı reçine kartuşlardan geçip temizlenerek hastaya tekrar verilmesi planlanılmıştır
(6). Bu sınırlı GDC çalışmalarından sonra literatürde sert eleştirilerde dikkat çekmektedir. 2008 de Stanley Shaldon derlemesinde GDC’nın orijinal bir buluş
olmadığından bilinen bir sorbent teknolojisi olduğu belirtilmiştir. Sürekli hastaların heparinize edilmesinin pratik olmadığını GDC’nın tek başına değil ancak
tedaviye yardımcı bir yöntem olarak ele alınmasının doğru olacağı bildirilmiştir (7). Bu tarihten sonra 2016’ da on hastalık yeni bir GDC çalışması dikkat
çekmekte olup cihazda aşırı miktada oluşan karbondioksit baloncukları çalışmanın durdurulmasına neden olmuştur (8).
3-Son Söz
Diyaliz açısından şu an nerdeyiz diye baktığımızda hemodiyafiltrasyon, uzun sık hemodiyaliz seansları ve ev hemodiyalizi ile geçmişten bugüne bir adım öne
çıktık. Yeni umudumuz GDC iken literatür değerlendirmemiz sonucunda bugün bu hali ile GDC beklenileni karşılamadığını söyleyebiliriz. Beklentimiz hem
hastanın hayatını kolaylaştırması hem de mortalitenin azalması iken hastanın sürekli üzerinde taşıması zorunda olması, sürekli heparinizasyon problemi,
şarj problemleri ve belirsiz maliyet bugün GDC için en önemli soru işaretleridir.
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KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ
Doç. Dr. Tolga YILDIRIM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Kan basıncı değişkenliği kan basıncı ölçümlerinin zaman içerisindeki dalgalanmasını ifade eder. Atımdan atıma (çok kısa süreli değişkenlik), gün içindeki
(kısa süreli değişkenlik) ve vizitten vizite ya da mevsimsel (uzun dönem değişkenlik) olarak üç değişik şekilde sınıflandırılır. Kan basıncı değişkenliğinin
altında yatan nedenler arasında vücudun pozisyonu, stres durumları, fiziksel aktivite, uyku ve ilaç uyumsuzluğu yer alır. Kan basıncı değişkenliğinin saptanmasında ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu önemli rol oynamaktadır. Genel popülasyonda yapılan gözlemsel çalışmalarla kan basıncı değişkenliğinin
kan basıncı değerlerinden bağımsız olarak hedef organ hasarı, kardiyovasküler olaylar ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Kronik böbrek hastalarında da kan basıncı değişkenliğinin sık görüldüğü, hastalığın evresindeki artışla beraber sıklığının daha da arttığı ve hemodiyaliz hastalarında en belirgin olduğu saptanmıştır. Bu durum artmış sempatik aktivite, renin anjiyotensin aldosteron sistemindeki dalgalanmalar, arteriyal sertlikte
artış, artmış tuz duyarlılığı, uyku problemleri, insülin duyarlığı, endorel disfonksiyonu, kan basıncı üzerine etkili çok sayıda ilacın kullanımı ve hemodiyaliz
hastalarında sıvı uzaklaştırılmasının etkilerine bağlanmıştır. Kan basıncı değişkenliği kronik böbrek hasta grubunda genel popülasyondaki olumsuz etkilerine ek olarak böbrek fonksiyon bozukluğunun daha hızlı ilerlemesi ve son dönem böbrek hastalığının daha erken gelişmesiyle ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki
kan basıncı düzeyi ve bazal glomerüler filtrasyon hızından bağımsızdır. Böbrek fonksiyonu normal olan kişilerde de kan basıncı değişkenliğinin kronik böbrek hastalığı gelişim riskini arttırdığı düşüncesinde olanlar vardır. Kronik böbrek hastalarında kan basıncı değişkenliğinin nasıl tedavi edilmesi gerektiğine
yönelik yeterli veri yoktur. İlaç uyumunun iyileştirilmesi uygun olacaktır. Genel hipertansif popülasyonda kalsiyum kanal blokörü grubu antihipertansiflerin
kan basıncı değişkenliğini azalttığı gösterilmiştir. Kronik böbrek hastalığında kan basıncı değişkenliğini düşüren yöntemleri saptamak ve bu tedavilerin kritik
sonlanım noktaları üzerindeki etkisini gösterebilmek için iyi planlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

