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Amaç: NO renal fizyolojinin kontrolünde; düz kas proliferasyonunun
inhibisyonu, makro ve mikrovasküler dilatasyon, renal medüller kan ak›m›n›n
modülasyonu, mitokondrial solunumun regülâsyonu ve elektrolit balans› gibi
birçok vital olayda yer al›r. NO hemodinaminin kontrolünde de görev al›r.
Unilateral nefrektomi (UNX) sonras› vücutta kalan böbrek dokusunda
gözlenen kompansasyon mekanizmalar›nda NO’nun yer ald›¤›
düflünülmektedir. Prostasiklinler, adenozin ve nitrik oksit (NO) gibi endotelden
sal›nan önemli endojen vazodilatörlerdendir. ‹loprost bir prostasiklin
analo¤udur. ‹loprostun NO sal›m›n› artt›rd›¤› bilinmektedir. Çal›flmam›zda
nefrektomi öncesi iloprost uygulamas›n›n kalan böbrek dokusundaki
malondialdehit (MDA), glutatyon(GSH) ve NO düzeylerine etkisini araflt›rd›k.
Yöntem-Gereçler: Wistar albino erkek s›çanlar (200–250 g), sham grubu
(S) (n=7), unilateral nefrektomi grubu (N) (n=7), nefrektomiden 1 saat
önce iloprost (1 ng/ml) uygulanan grup (IN) (n=7) olarak 3 gruba ayr›ld›.
Operasyondan 24 saat sonra servikal dislokasyon ile sakrifiye edildi. UNX
sonras› kalan böbrek dokular› al›nd›.Al›nan böbrek dokusunda MDA, GSH
ve NO düzeylerine bak›ld›. Sonuçlar›n SPSS program› kullan›larak istatistiki
analizi yap›ld›.
Bulgular: UNX sonras› N grubu MDA de¤erleri anlaml› olarak yükselmifltir
(p< 0.001). IN grubu MDA de¤erleri N grubuna göre anlaml› olarak düflük
ve GSH de¤eri anlaml› olarak yüksektir. IN grubu NO de¤eri N (p< 0.05)
ve S (p< 0.001) grubuna göre anlaml› olarak yüksektir.
Sonuçlar: Sonuçlar›m›za göre nefrektomi sonras› oksidatif stresin artt›¤›n›;
unilateral nefrektomi öncesi iloprost uygulamas›n›n kalan böbrekteki oksidatif
stresi azaltt›¤›n› ve NO düzeylerini artt›rd›¤›n› düflünüyoruz.
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Objectives: Endothelial functions have a key role for functional adaptation
mechanisms after nephrectomy. Prostaglandins are important endogenous
vasodilatators like nitric oxide and adenosine. NO has an important role in
the kidney functions such the suppression of smooth muscle cell proliferation,
renal macrovascular and microvascular dilatation, modulation renal medullary
blood flow, simulation of fluid, regulation of mitochondrial respiration and
electrolyte balance. Several diseases are associated with changes in endothelial
function mediated through reduced NO bioavailability. The hypertrophic
response to unilateral nephrectomy may be partially initiated by the signal
of hemodynamic changes. NO levels may affect compensatory mechanisms
at the remaining kidney after nephrectomy. NO levels of the remaining
kidney tissue heve not been well defined after nephrectomy. Iloprost is a
chemically stable derivative of a naturally-occurring prostacyclin (prostaglandin
I2). Prostaglandins are important endogenous vasodilatators like nitric oxide
and adenosine. Prostaglandins and NO are derived from the endothelium.
It has been demonstrated that NO release can be evoked by a stable analogue
of PGI2. The compensatory changes and adaptive responses following
unilateral nephrectomy have not been well defined yet.
Methods: The adult male Wistar albino rats weighing 200-250 g were divided
into 3 weight-matched groups. Sham group (S) (n=7), unilateral
nephrectomized group (N) (n=7), an hour before unilateral nephrectomy
1ng/ml/kg iloprost administered group (IN) (n=7). Under ketamine
chlorohydrate (40 mg/kg, intraperitoneally) anesthesia left posterior intercostal
incision was performed between 11. 12. ribs and left kidney removed. The
rats were sacrificed after one day from operation and the remaining kidneys
were taken for biochemical analysis. In this study tissue malondialdehyde
(MDA) and, glutathione (GSH) levels, nitric oxide (NO) levels were
measured to evaluate oxidative response of the remaining kidney tissue.
Results: Unilateral nephrectomy increased lipid peroxidation of the remaining
kidney tissue and lowered antioxidant response (p< 0.001) and iloprost use
before unilateral nephretomy reduced MDA levels which were increased
after operation (p< 0.001) and increased GSH level which was decreased
after operation. NO levels were significantly higher in IN group than N
group.
Conclusions: Iloprost use before unilateral nephretomy attenuated NO
production after operation. NO can be a cytotoxic agent and a cytoprotective
agent, by depending on its concentration and the environment. According
to this data we may suggest that oxidative stress might be reduced by iloprost
use before unilateral nephrectomy.

SÖZEL SUNUMLAR

ORAL PRESENTATIONS

S (n=7) N (n=7) IN (n=7)

MDA (nmol/mg protein) 0.31±0.05 0.48±0.07 0.29±0.06

GSH (μg/mg protein) 30.09±6.50 22.23±7.39 32.09±6.50

NO micromol/g.wet.tissue 0,145±0,01 0,156±0,01 0,175±0,01

Table I

S (n=7) N (n=7) IN (n=7)

MDA (nmol/mg protein) 0.31±0.05 0.48±0.07 0.29±0.06

GSH (μg/mg protein) 30.09±6.50 22.23±7.39 32.09±6.50

NO micromol/g.wet.tissue 0,145±0,01 0,156±0,01 0,175±0,01

Tablo I
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Amaç: Diyalizat sodyum ve glukoz konsantrasyon de¤iflikliklerinin hastalar›n
hemodinamisinde ve biyoimpedans analiz (BIA) ile ölçülen vücut s›v›
kompartmanlar›ndaki de¤iflikliklere olan etkilerinin incelenmesi.
Yöntem-Gereçler: Hastalara ilk hafta ortas›nda 200mg/dL glukoz ve
140mmol/dL Na içeren (grup 1-G1- toplam 17 hasta) diyalizat ile standart
4.5 saat diyaliz yap›ld›. Hastalar›n diyaliz öncesi ve bitiminde hematokrit
(hct) ölçümleri, ultrafiltrasyon miktarlar›, kan bas›nc›, nab›z dakika say›s›,
plazma ozmolarite ve plazma renin aktiviteleri tayin edildi. Ayr›ca çok
frekansl› bioelektrik impedans aleti (Bodystat®Quadscan 4000) ile 5, 50,
100 ve 200 kHz’lik ak›mlar uygulanarak vücut s›v› kompartmanlar›n›n miktar
ve oran ölçümleri (impedans indeks –Z200/Z5- dahil) yap›ld›. Ayn› hasta
grubuna, ayn› ölçüm ve tetkikler 2. hafta ortas›nda ayn› glukoz ve 135mmol/dL
Na içeren (grup 2- G2) diyalizatla ve 3. hafta glukoz içermeyen ve 140mmol/dL
Na içeren (grup 3 –G3) diyalizatla yap›lan seanslarla tekrarland›.
Bulgular:  ‹ntrasellüler volümün hasta kilosuna oran›nda (‹SV/VA); seans
ç›k›fl›nda, girifline göre azalma oran›, tüm gruplar aras›nda benzerdi. Ancak
ekstrasellüler s›v› oran› (ESV/VA) grup 2’de; grup 1 ve grup 3’e oranla daha
fazla azald›¤› saptand› (s›ras›yla p< 0.001 ve p: 0.007). Benzer yönde de¤ifliklikler
ç›k›fl/girifl impedans indeks oranlar›nda da saptand› (impedans indeks için
P de¤erleri: G1-G2: 0.08, G1-G3: 0.44, G2-G3: 0.063). Grup 2’de di¤er
gruplara oranla hipotansif atak say›s› aç›s›ndan anlaml› fark saptand›
(p= 0.001).
Sonuçlar: Hemodiyaliz hastalar›nda hipotansif atak geliflimi ile uyumlu
olacak flekilde biyoimpedans parametrelerinde de¤ifliklikler saptanabilmektedir.
B‹A, hemodiyaliz s›ras›ndaki vücut s›v› kompartmanlar›ndaki de¤ifliklikleri
göstermede yararl›d›r. Hastalar›n kuru a¤›rl›¤›na eriflmelerini takipde
kullan›labilir. Diyaliz s›v›s›nda glukozun yoklu¤u herhangi bir hemodinamik
de¤iflikli¤e yol açmamaktad›r.
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Objectives: Assessment of the hemodynamic effects of the changes at the
concentrations of dialysate glucose and sodium contents by bioimpedance
analysis (BIA).
Methods: The patients (group 1- G1- 17 patients) underwent hemodialysis
with dialysate that include 200mg/dL glucose and 140mmol/dL Na for 4.5
hours in the middle session of the week. At the beginning and at the end
of the session; hematocrit, vital parameters (tension arterial, pulse),
ultrafiltration volume, plasma osmolarity and plasma renin activity were
recorded. And also multi-frequency bioelectric impedance analyses
(Bodystat®Quadscan 4000) were performed for all of the patients at 5, 50,
100 and 200 kHz, including impedance index (Z200/Z5). In the second
middle week session the same procedure was performed with same glucose
but 135mmol/dL Na including dialysate (group 2-G2), and at the third week,
again, the same procedure was done with dialysate which includes 140mmol/dL
Na but no glucose (group3-G3).
Results: The changes of the ratio of the intracellular volume to total body
weight (ICW/TBW) at the beginning and the end of the session were same
for all groups. However there were significant difference in the ratio of the
changes for the extracellular volume/ total body weight (ECW/TBW) in G2
compared to G1 and G2(p values are < 0.001 and 0.007 respectively).
Likewise, the same changes were observed in the changes of impedance
indexes (p values for G1-G2: 0.08, G1-G3: 0.44 and G2-G3: 0.063). There
was significant increase of hypotensive events in G2 compared to other
groups (P=0.001)
Conclusions: There were rationale changes in impedance values according
to the development of hypotensive events in hemodialysis population. BIA
is a good modality for showing the changes in the body fluid volumes at the
hemodialysis time. BIA can be used to estimate lean body weight in this
population. There were no changes in the hemodynamic parameters related
to glucose concentration in dialysate fluid.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹
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Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Kullan›lan ‹ntravenöz Demirin
Yolaçt›¤› Oksidatif Stres ile Serum Albumin Düzeyi Aras›ndaki ‹liflki
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Amaç: ‹ntravenöz demir (‹VD) uygulamalar›, kronik böbrek yetmezlikli
(KBY) hastalarda anemi tedavisinde s›kça kullan›lmaktad›r ve oksidatif
stresin bilinen nedenleri aras›ndad›r. Oksidatif stres KBY hastalar›nda bafll›ca
morbidite ve mortalite nedeni olan kardiyovasküler hastal›klarla iliflkilidir.
Daha önce yap›lan çal›flmalarda serum proteinlerinin oksidatif stresten
etkilendikleri bildirilmifltir. Bununla birlikte, KBY hastalar›nda ‹VD
uygulanmas› sonras› geliflen oksidatif stresin serum albumin düzeyi ile iliflkisini
inceleyen ve normoalbuminemik ve hipoalbuminemik hastalarda oluflan
oksidatif stres fliddetinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flma yoktur. Bu çal›flmada
serum albumin düzeyi < 4 g/dl ve ≥ 4 g/dl olan hastalarda ‹VD uygulamas›
sonras› oluflan oksidatif stresin fliddeti karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 22 Hemodiyaliz, 24 SAPD ve 22 KBY hastas› prospektif,
aç›k uçlu ve kontrollü bu çal›flmaya dahil edildi. Akut inflamatuar durumu
olan (serum C-Reactive protein > 10 mg/dL), serum ferritin düzeyi ≥100
mg/dL olan, transferrin saturasyonu ≥% 20 olan ve hemoglobin düzeyi ≥ 12
g/dL olan hastalar çal›flmaya al›nmam›flt›r. Oksidatif stres belirteçleri olarak
serum malondialdehit (MDA) ve 8-isoprostoglandin F2 alfa (8-isoF2-α )
kullan›lm›flt›r. Tüm hastalardan bazal örneklemeler al›nd›ktan sonra 150cc
serum fizyolojik içinde 100 mg ferrik sukroz 30 dakika içinde infüze edilmifltir.
‹nfüzyon sonras› 30. ve 240. dakikada tekrar kan örnekleri al›narak her biri
bazal de¤erlerle karfl›laflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca tüm hastalar serum albumin düzeyi
< 4 g/dl ve ≥4 g/dl olanlar olmak üzere iki gruba ayr›larak, gruplar ‹VD
uygulamas›ndan sonra oksidatif stres belirteçlerindeki de¤ifliklikler yönünden
karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Tüm gruplar demografik ve BUN ve kreatinin de¤erleri d›fl›nda
bazal laboratuar parametreleri yönünden benzerdi. ‹VD uygulamas› sonras›
30. ve 240. dakikalarda MDA ve 8-isoF2-α düzeylerinde art›fl oldu. MDA
ve 8-isoF2-α düzeylerindeki art›fl hipoalbuminemik hastalarda,
normoalbuminemik hastalara göre oldukça belirgin bulundu. P de¤erleri
s›ras›yla MDA 30. dak. için P=0.003, 240. 30. dak için Padak. için P=0.002
ve 8-isoF2-> 0.05, 240. dak. için P=0.04 (fiekil 1).
Sonuçlar: Plazman›n en önemli antioksidan molekülleri özellikle albumin
üzerinde lokalize olan tiyol gruplar›d›r. ‹VD verilmesini takiben oksidatif
stres belirteçlerindeki art›fl oran›, serum albumin düzeyi normal olan hastalarda
s›n›rl› kalm›flt›r. Bu nedenle ‹VD tedavisi düflünülen KBY hastalar›nda
öncelikle nütrisyonun gözden geçirilmesi ve düflük albumin düzeylerinin
yükseltilmesi bu hasta grubunda olas› kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin
azalt›lmas› aç›s›ndan yararl› olabilir.

OP-003

The Interaction Between the Level of Serum Albumin and the Oxidative
Stress Induced by Intravenous Iron Therapy in Chronic Renal Failure
Patients

Demir M2, Ak›n H1, Ertürk J3, Sezer MT2

1Department of Internal Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Süleyman Demirel
University, Isparta, Turkey
3Dialysis Unit, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Objectives: Intravenous iron (I.V.IR) is widely used to treat anemia in
patients with chronic kidney disease (CKD) and causes oxidative stress.
Oxidative stress is associated with cardiovascular disease which is the main
cause of morbidity and mortality in CKD patients. Recently, plasma proteins
have been demonstrated to be extremely susceptible to cause oxidative stress,
however there was no study comparing the severity of oxidative stress in
normoalbuminemic and hypoalbuminemic patients with CKD after IVIR
therapy. Therefore we aimed to compare severity of oxidative stress in CKD
patients, with serum albumin level < 4 g/dl vs ≥ 4 g/dl.
Methods: This is a prospective open label controlled study. Sixty-eight
patients [22 hemodialysis patients (group HD), 24 peritoneal dialysis patients
(group CAPD) and 22 chronic kidney disease patients (group CKD)] were
included in the study and patients with acute inflammatory status, with
serum ferritin ≥ 100 mg/dL, transferrin saturation ≥ 20%, hemoglobin level
≥ 12g/dL and serum C-reactive protein (CRP) ≥ 10 mg/dL were excluded.
Serum malondialdehyde (MDA) and direct 8-isoprostoglandin F2 alpha (8-
isoF2-α ) levels were used as an oxidative stress marker. After baseline
oxidative stress measurement, 100 mg ferric sucrose was infused over 30
minutes time. Then blood samples were drawn at 30. and 240. minutes to
assess changes in oxidative stress markers after IVIR therapy. In each group,
severity of oxidative stress was compared in patients with serum albumin
level < 4 g/dl and ≥ 4 g/dl.
Results: There was no difference between the groups in terms of demographic,
clinical characteristics and baseline laboratory parameters. In all groups,
oxidative stress markers MDA and 8-isoF2-α levels were increased and this
was evident in patients with serum albumin level < 4 g/dl (Figure 1).
Conclusions: In plasma, the most important antioxidant is provided by thiol
groups, which are largely located on the albumin molecules. Albumin, via
its thiol groups, provides greater antioxidant protection. IV ferric sucrose
caused oxidative stress as reflected by increased MDA and 8- isoF2-α .
Patients with normal serum albumin as an antioxidant agent are protected
against oxidative stress induced by IVIR therapy.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Oksidatif stres belirteçlerindeki art›fl›n serum albumin düzeyi ile ilflkisi
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Zümrütdal A1, Demircan fi2, Baltal› M2, Singan M1, Micozkad›o¤lu H1,
Sezer S3, Özdemir FN3, Haberal M4

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Adana
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Adana
3Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
4Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Çal›flman›n amac›, klinik olarak gösterilebilen aterosklerotik damar
hastal›¤› olmayan hemodiyaliz (HD) hastalar›nda, bir y›ll›k takipte karotis
intima media kal›nl›¤›ndaki (K-‹MK) art›fl› belirleyen etmenleri
de¤erlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: Bafllang›çta bilinen kardiyovasküler hastal›¤› olmayan,
non-diyabetik, 55 yafl›n alt›nda olan 72 HD hastas› (43E,29K,34.5±10.6 yafl,
HD süresi 47,9±40,0 ay) çal›flmaya al›nd›. Ellidört hasta ile (29E,25K, 33,3±10
yafl, HD süresi 49,4±43 ay) bir y›ll›k çal›flma dönemi tamamland›. Hematokrite
göre düzeltilmifl eritrosit sedimantasyon h›z›, beta-2 mikroglobulin, serum
kardiak troponin I, C-reaktif protein, lipid profili, fibrinojen ve homosistein
düzeylerine çal›flman›n bafllang›c›nda ve birinci y›l sonunda bak›ld›.
K-‹MK art›fl› ile bu parametreler aras›ndaki iliflki de¤erlendirildi.
Bulgular: Bafllang›ç ortalama K-‹MK de¤eri 0.59±0.05mm’lik bir art›fl ile
0.64±0.07mm’ye yükseldi (p< 0.001). K›rkbir hastada (%75.9) K-‹MK
artarken 13 hastada de¤iflmedi (min 0.02, max 0.17 mm). Yetmifliki hastan›n
lineer regresyon analizinde bazal K-‹MK ba¤›ms›z olarak yafl (r=0.015 p=0.02),
beta-2 mikroglobulin (r=0.015 p=0.001) ve log-transform CRP (r=0.011
p=0.03) ile iliflkili bulundu. Birinci y›l sonunda 54 hastan›n K-‹MK progresyonu
yafl (r=0.406 p=0.02), fibrinojen (r=0.301 p=0.027) ve CRP art›fl› (r=0.585
p> 0.001) ile iliflkili idi. Lineer regresyon analizinde ise yafl (β =0.282 p<
0.013) ve CRP düzeylerindeki art›fl (β =0.570 p< 0.001), K-‹MK art›fl› ile
ba¤›ms›z iliflkili olan faktörlerdi.
Sonuçlar: Klinik olarak gösterilebilen aterosklerotik damar hastal›¤› olmayan
HD hastalar›n›n bir y›ll›k K-‹MK progresyonunda yafl ve CRP düzeylerindeki
art›fl önemli rol oynamaktad›r.
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Determinants of Early-Onset Atherosclerosis in Patients on Hemodialysis
Over the Course of One Year
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Objectives: The aim of this prospective study was to assess the determinants
of the progression of carotid artery intima-media thickness (C-IMT) over
one year in patients on regular HD therapy with no clinical evidence of
atherosclerosis.
Methods: Originally, a cohort of 72 HD patients (43 men, 29 women; mean
age, 34.5 ± 10.6 years, aged 18 to 55; mean time on HD, 47.9 ± 40.0 months)
participated in the study. Fifty-four patients (29 men, 25 women, mean age
33.3±10 years, aged 17 to 55, mean time on HD 49.4±43 months) completed
the one year period of the study. To assess the determinants of C-IMT
progression, hematocrit (Hct)-corrected erythrocyte sedimentation rate
(ESR), beta 2 microglobulin (β 2M), serum cardiac troponin I (cTnI), C-
reactive protein (CRP), lipid profile, fibrinogen and homocysteine levels
were assessed at baseline and after 12 months.
Results: The mean C-IMT at baseline, 0.59 ± 0.06 mm, were found to be
increased by a mean of 0.05±0.05 to 0.64±0.07 mm (p< 0.001) in one year.
At the end of follow-up: 41 patients (75.9%) had an increase in C-IMT, 13
patients remained stable (min –0.02 max 0.17 mm). In 72 patients, baseline
C-IMT was independently related with age (r= 0.015 p=0.02), β 2M (r=
0.015 p=0.001), and log-transformed CRP (r= 0.011 p=0.03) in linear
regression analysis. In 54 patients, C-IMT progression was correlated with
age (r=0.406 p=0.02), fibrinogen (r=0.301 p= 0.027) and increase in CRP
( r=0.585 p< 0.001). Linear regression analysis revealed that age ( β =0.282
p< 0.013) and increase in CRP levels (β =0.570 p< 0.001) were associated
with increases in C-IMT independently (R2 for the model 0.146).
Conclusions: Our results suggest that beyond age, increases in CRP levels
over one year play a significant role in the progression of C-IMT in HD
patients without any clinical evidence of atherosclerosis .
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SS-005

Türk SDBY Popülasyonunda Vitamin D Reseptör BsmI ve TagI Gen
Polimorfizmi ve Paratiroid Hormon Yan›t›na Etkileri

Tutal E1, Özdemir FN1, Sezer S1, Ataç B2, Verdi H2, fiahin F2, Haberal M3

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve T›bbi Genetik Ana Bilim
Dal›, Ankara
3Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) hastalar›n›n klinik durumlar›
ve komplikasyonlar› birçok çevresel ve genetik faktörün etkisi alt›ndad›r.
Bu çal›flmam›zda Türk SDBY popülasyonunda, Bsml ve Tagl vitamin D
reseptör geni polimorfizminin s›kl›¤›n› ve klinik tablo üzerine etkilerini
incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Hemodiyaliz (HD) tedavisi gören 186 hasta (111 erkek,
75 kad›n) çal›flmaya al›nd›. Vitamin D reseptör genininin insersiyon/ delesyon
Bsml (B_b, rezeksiyon k›sm›, exon VIII_IX) ve Tagl (T_t, 352 exon IX)
polimorfizmi çal›fl›ld›. Son 12 ayl›k laboratuar verileri (C-reaktif protein,
intakt paratiroid hormon, albümin, kalsiyum, fosfor, kalsiyum_fosfor çarp›m›)
ve klinik veriler (vitamin D ihtiyac›, a¤›rl›k) retrospektif olarak kaydedildi
ve incelendi.
Bulgular: Ortalama yafl ve takip süresi s›ras›yla 42.1±12.6 y›l ve 76.3±43.9
ay bulundu. Polimorfizm yüzdeleri s›ras›yla: Bsml; BB/Bb/bb:
%28.9/%65.3/%5.8, Tagl; TT/Tt/tt: %36.7/%60.5/%2.8 saptand›. Ayr›nt›l›
incelemede Tagl TT varyant› hiperparatirodizm ile iliflkili bulundu (p< 0.05).
Hastalar› iPTH sonuçlar›na (0-249, 250-499, 500-+ pg/mL) ve HD süresine
göre yeniden grupland›r›ld›ktan sonra yap›lan veri analizi ise TT
varyasyonunun hiperparatirodizm üzerine olan etkilerinin, artm›fl hemodiyaliz
süresi ve iPTH ile iliflkili oldu¤unu gösterdi (p< 0.05).
Sonuçlar: Tagl VDR geninin TT varyasyonu HD hastalar›nda
hiperparatirodizm geliflimini etkilemektedir. Bu etki uzun HD süresi ile daha
da belirgin olmaktad›r.

OP-005

Vitamin D Receptor BsmI and TagI Gene Polymorphisms in a Turkish
ESRD Population: Influences on Parathyroid Hormone Response

Tutal E1, Özdemir FN1, Sezer S1, Ataç B2, Verdi H2, fiahin F2, Haberal M3

1Department of Nephrology, Baflkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Molecular Biology and Medical Genetics, Baflkent University Faculty
of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of General Surgery, Baflkent University Faculty of Medicine, Ankara,
Turkey

Objectives: Clinical presentation and complications of end-stage renal
disease patients are under influence of many enviromental and genetic
factors. In this study we aimed to define frequencies of BsmI and TagI
Vitamin D receptor gene polymorphisms and possible influences on clinical
presentations in Turkish end-stage renal disease population.
Methods: 186 patients (111 male, 75 female) who are being followed by
hemodialysis were included. Genotyping was performed for the
insertion/deletion BsmI (B_b, restriction site, exon VIII_IX), TagI (T_ t,
352 exon IX) Vitamin D receptor gene polymorphisms. Last 12 months’
laboratory values (C-reactive protein, intact parathyroid hormone, albumin,
calcium, phosphorus, CaxP product) and clinical findings (vitamin D
requirement, body weight) were recorded and analysed retrospectively.
Results: Mean age and follow-up period lengths were 42.1 ± 12.6 years and
76.3 ± 43.9 months respectively. Polymorphism percentages were as follows:
BsmI; BB/Bb/bb: 28.9/65.3/5.8%, TagI; TT/Tt/tt: 36.7/60.5/2.8% respectively.
Further analysis revealed that TT variant of TagI was related with
hyperparathyroidism (p< 0.05). Analysis of data after regrouping patients
according to iPTH levels (0-249, 250-499, 500-+ pg/mL) and hemodialysis
duration (< 60 vs  60 months) revealed that influence of TT variation on
hyperparathyroidism became more frequent in case of increased hemodialysis
duration and iPTH levels (p< 0.005).
Conclusions: TT variation of TagI Vitamin D receptor gene influences the
development of hyperparathyroidism in hemodialysis patients. This influence
becomes more evident in patients with longer hemodialysis duration
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SS-006

Hemodiyaliz Hastalar›nda Endotelyal Disfonksiyon ve Vasküler
Kalsifikasyon

Yaz›c› H1, Y›ld›z A1, Boz H1, Püflüro¤lu H1, Oflaz H2, Gençhallaç H3, Tepe S4

1‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Radioloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
4TEST Tan› Merkezi, ‹stanbul

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda (HD) artm›fl ateroskleroz ve vasküler
kalsifikasyon riski mevcuttur. Endotel disfonksiyonu (ED) hemodiyaliz
hastalar›nda bildirilmifltir ve aterosklerozun noninvazif bir göstergesidir. Bu
kesitsel çal›flmada HD hastalar›nda ED ve koroner arter kalsifikasyonu
aras›nda iliflkinin incelenmesini amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: 85 HD hastas› (41 erkek, 44 kad›n, ortalama yafl: 45±12
y›l) çal›flmaya al›nd›. Ortalama diyaliz süresi 67 ± 52 ay idi. Tüm hastalar
6 aydan uzun süre diyalize girmekte idi. ED iskemi ile önkolda oluflan
vazodilatasyonun (EDD) yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi ile ölçümüyle
de¤erlendirildi. Hastalar›n prediyaliz serum total kolesterol, kolesterol
altgruplar›, hs-CRP ve fibrinojen düzeyleri ölçüldü. Koroner arter kalsifikasyonu
elektron beam tomografi ile de¤erlendirildi
Bulgular: 57 hastada (%67) koroner arter kalsifikasyonu saptand›.
Kalsifikasyonu olan hastalarda kalsifikasyon olmayanlara göre daha düflük
ED saptand› ( %7.85 ± 5.78 vs %13.41 ± 6.86, p = 0.002). Koroner
kalsifikasyon skoru EDD ile negatif korele bulundu ( r: -0.39, p=0.002). ED
ayr›ca yafl (r: -0.36, p=0.004), serum kolesterol (r: -0.37, p=0.003) ve fibrinojen
(r: -0.41, p=0.003) de¤erleri ile korele bulundu. Ancak hs-CRP ile korelasyon
saptanmad›. Multiple linear regresyon analizinde ED’yi belirlemede koroner
arter kalsifikasyonu (p=0.022) ve serum kolesterol düzeyleri (p=0.015)
ba¤›ms›z de¤iflkenler olarak bulundu.
Sonuçlar: Koroner arter kalsifikasyonu HD hastalar›nda s›k görülen bir
bozukluktur ve endotel disfonksiyonu ile iliflkilidir. Bizim bulgular›m›z koroner
kalsifikasyonun, bozulmufl mineral metabolizmas› d›fl›nda, en az›ndan k›smen
bu grup hastalardaki artm›fl ateroskleroz riski nedeni ile oldu¤u görüflünü
desteklemektedir

OP-006

Endothelial Dysfunction and Vascular Calcification in Hemodialysis
Patients

Yaz›c› H1, Y›ld›z A1, Boz H1, Püflüro¤lu H1, Oflaz H2, Gençhallaç H3, Tepe S4

1Istanbul School of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of
Nephrology, Istanbul, Turkey
2Istanbul School of Medicine, Department of Cardiology,Istanbul, Turkey
3Istanbul School of Medicine,Department of Radiology, Istanbul, Turkey
4TEST Tan› Merkezi, Istanbul, Turkey

Objectives: HD patients have increased risk of atherosclerosis and vascular
calcification. Endothelial dysfunction (ED), a noninvasive predictor for
atherosclerosis, has been reported in hemodialysis (HD) patients. In this
cross-sectional study, we aimed to investigate the association of ED and
coronary artery calcification measured by EBCT in HD patients.
Methods: 85 hemodialysis patients (41 male, 44 female, mean age: 45±12
years) were included. Mean time on dialysis was 67±52 months. All patients
have been dialysed more than 6 months. ED was assessed by ischemia-
induced forearm vasodilatation (EDD) with high resolution ultrasonography.
Blood biochemistry analysis for serum cholesterol, cholesterol subgroups, hs-
CRP and Fibrinogen were performed. Coronary artery calcification was
measured by EBCT.
Results: Fifty-seven patients (67%) had coronary artery calcification. Patients
with calcification have lower EDD than without calcification (7.85 ± 5.78
% vs 13.41 ± 6.86 %, p = 0.002). CACS was negatively correlated with
EDD ( r: -0.39, p=0.002),EDD was also inversely correlated with age (r: -
0.36, p=0.004), serum total cholesterol (r: -0.37, p=0.003), and fibrinogen
levels (r: -0.41, p=0.003). However did not correlated with hs-CRP. In
multiple linear regression analysis for predicting EDD (model r: 0.50),
coronary artery calcification (p=0.022) and serum cholesterol levels (p=0.015)
were found independent predictors.
Conclusions: Coronary artery calcification, a common abnormality in HD
patients was associated with endothelial dysfunction. Our data support the
idea that the coronary calcification is at least partly due to increased risk of
atherosclerosis in this group of patients.
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SS-007

Hemodiyaliz Hastalar›nda Nütrisyonel Durum ve ‹mmün Fonksiyonlar

Sayarl›o¤lu H1, Erkoç R1, Demir C2, Do¤an E3, Sayarl›o¤lu M4

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Nefroloji BD, Van
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Hematoloji BD, Van
3Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Nefroloji BD,
Kahramanmarafl
4Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Romatoloji BD, Van

Amaç: Epidemiolojik çal›flmalar hemodiyaliz hastalar›nda farkl› türde immün
fonksiyon bozukluklar› oldu¤unu göstermektedir. Bu çal›flman›n amac›
hemodiyaliz hastalar›nda immünite ile nütrisyonel durum aras›ndaki iliflkiyi
araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 54 kronik hemodiyaliz hastas› al›nd›, hastalar›n
34 kad›n 20 si erkekti, yafl ortalamas› 46,6±16,3(18-77) y›l. Tüm hastalar›n
kuru a¤›rl›klar› ve boylar› ölçüldü. Vücut kitle indeksleri hesapland›. Hastalar›n
serum üre, kreatinin, demir, kolesterol, trigliserit, CRP, IgG, IgM, IgA
de¤erleri ölçüldü. Lenfositleri flow cytometry yöntemi ile de¤erlendirildi.
CD4, CD8, CD19, CD16-56 lenfositleri say›ld›. Kt/V de¤erleri DOQI
klavuzuna göre hesapland›.
Bulgular: Serum albumin düzeyi ile total lenfosit, CD4 lenfosit say›s› aras›nda
pozitif korelasyon, serum trigliserit ve kolesterol düzeyleri ile lenfosit say›s›
ve subtipleri aras›nda pozitif korelasyon, serum hemoglobin düzeyi ile
CD4/CD8 aras›nda negatif korelasyon, serum ferritin düzeyi ile lenfosit, CD8
ve CD19 lenfosit say›lar› aras›nda negatif korelasyon gözlendi. Kt/V de¤erleri
ferritin ve hemoglobin de¤erleri ile pozitif korelasyon, trigliserit ve vücut
kitle indeksiyle negatif korelasyon göstermekteydi.
Sonuçlar: Bu çal›flmada nütrisyonel parametre olarak albumin, kolesterol
ve trigliserit düzeyleri ile immün parametre olarak total lenfosit ve subtipleri
aras›nda pozitif korelasyon gözlenmifltir. Hemodiyaliz hastalar›nda immünite
üzerine nütrisyonel durumun etkisini ve bu bulgular›n önemini
de¤erlendirebilmek için prospektif çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

OP-007

Nutritional Status and Immune Functions in Maintenance Hemodialysis
Patient

Sayarl›o¤lu H1, Erkoç R1, Demir C2, Do¤an E3, Sayarl›o¤lu M4

1Department of Nephrology, Yüzüncü Y›l University Medical Faculty, Van, Turkey
2Department of Hematology, Yüzüncü Y›l University Medical Faculty, Van, Turkey
3Department of Nephrology, Sütçü ‹mam University Medical Faculty,
Kahramanmarafl, Turkey
4Department of Rheumatology, Yüzüncü Y›l University Medical Faculty, Van, Turkey

Objectives: Epidemiological studies have suggested various aspects of immune
dysregulation in hemodialysis (HD) patients. The aim of this study was to
investigate the relationship between immune status and nutritional status
in HD patients.
Methods: We studied 54 patients with ESRD on chronic HD, included 34
female and 20 male with mean age 46,6±16,3(18-77) years. We measured
the height, dry weight of all patients. The BMI was calculated by dividing
weight (kg) by height squared (m2). In all patients serum urea, creatinine,
albumin, iron, cholesterol, triglyceride, CRP, IgG, IgM, IgA were measured.
Lymphocytes were analyzed by flow cytometry. CD4, CD8, CD19, CD16-
56 lymphocytes were measured. Kt/V values were calculated according to
DOQI guideline.
Results: Positive correlation of serum albumin levels with total lymphocyte
count, CD4 count, positive correlation of serum cholesterol and triglyceride
levels with total lymphocyte count and its subtypes, negative correlation of
serum hemoglobin levels with CD4/CD8 ratio, negative correlation of serum
ferritin with the number of CD8 (T-suppressor cell), CD19 and total
lymphocyte count were observed. Also Kt/V values were correlated with
ferritin and hemoglobin values. There were negative correlations of Kt/V
values with serum triglyceride levels and BMI.
Conclusions: In this study a positive correlation between albumin, cholesterol
and triglyceride levels as nutritional parameters and immune functions in
terms of total and subtype lymphocyte counts were observed. Further
prospective studies are needed to determine the clinical importance of this
finding and the appropriate means and effects of nutrition on immune
function in hemodialysis patients.
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SS-008

Ultrafiltrasyon ve Hemodiyaliz S›kl›¤›n›n Beyin Natriüretik Peptid ve C-
Reaktif Protein Üzerine Etkisi: Kardiyak Fonksiyon Bozuklu¤u,
‹nflamasyon ve Hipervolemi ‹liflkili mi?

Y›lmaz R1, K›rkpantur A1, fiahiner L2, Ar›c› M1, Altun B1, Erdem Y1,
Yasavul Ü1, Turgan Ç1

1Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Ünitesi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

Amaç: ‹leri derecede böbrek yetmezli¤i olan (diyaliz tedavisi alt›nda olmayan)
hastalarda yap›lan son dönem çal›flmalarda sol ventrikül dolum bas›nc›
(hipervolemi) ve inflamasyon aras›nda iliflki oldu¤u öne sürülmektedir.
Hemodiyaliz hastalar›nda diyaliz d›fl› dönemde vücutlar›nda s›v› birikimi
sebebi ile hipervolemi s›kl›kla görülmektedir. Bu çal›flmada hemodiyaliz hasta
grubunda diyaliz esnas›nda ultrafiltrasyonun art›r›lmas›n›n sol ventrikül
dolum bas›nc› ve inflamasyon üzerine etkisinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Prospektif bir çal›flma olarak planlanan çal›flmam›z
kapsam›nda tek bir merkezde diyalize giren 100 hemodiyaliz hastas›nda, iki
diyaliz seans› aras› kilo al›m›, sol ventrikül dolum bas›nc› belirteci olarak B-
tipi natriüretik peptid (BNP) ve inflamasyon belirteci olarak C-reaktif peptid
(CRP) belirlendi. Yüksek BNP ve CRP düzeyleri tespit edilen yirmi-alt›
hasta (17 erkek, 9 kad›n, ortalama yafl; 53±13 y›l) çal›flmaya dahil edildi.
Hastalar rastgele yöntemle iki gruba ayr›ld›. Grup 1 (n=13) deki hastalara
8 hafta süresince ek olarak ultrafiltrasyon uyguland›. Tolere edebilecekleri
en düflük kiloya ulaflmalar› sa¤land›. Grup 2 (n=13) deki hastalar ise rutin
tuz ve s›v› k›s›tlamalar› dahilinde düzenli diyaliz pro¤ramlar›nda takip edildi.
Bulgular: Çal›flma bafl›nda, 4. ve 8. haftalarda her iki grup hastalarda BNP,
CRP ve ekokardiyografik ölçümler yap›ld›. Bazal kan bas›nc›, CRP ve BNP
de¤erleri gruplar aras›nda benzerdi (p> 0.05). Grup 1’de BNP (bazal:
1461±1312,8.hafta: 771±738 pg/ml) ve CRP (bazal: 1.47±1.54,8.hafta:
0.79±0.92 mg/dl) de¤erleri önemli düzeyde düflüfl gösterdi (p< 0.05).
Grup1’deki bu düflüfle ra¤men grup 2’de BNP (bazal: 1481±801,8.hafta:
1358±802 pg/ml) ve CRP bazal: 1.37±1.34,8.hafta: 1.39±1.54 mg/dl)
düzeylerinde bir de¤ifliklik saptanmad› (p> 0.05).
Sonuçlar: Bu tek merkezli k›sa-dönem çal›flmam›z, artm›fl hücre-d›fl› s›v›
hacminin, hemodiyaliz hastalar›nda kronik inflamasyonu ve artm›fl sol
ventrikül duvar gerilimini etkiledi¤ini düflündürmektedir. Hipervolemi oldu¤u
düflünülen hastalarda ek olarak yap›lacak ultrafiltrasyon seanslar› ile s›k› s›v›
hacmi kontrolü, inflamasyonu ve kardiyovasküler hastal›k riskini azaltabilir.

OP-008

Effect of Increased Ultrafiltration on B-Type Natriuretic Peptide (BNP)
and C-reactive Protein (CRP): Does Hypervolemia Mediates Cardiac
Dysfunction and Inflammation?

Y›lmaz R1, K›rkpantur A1, fiahiner L2, Ar›c› M1, Altun B1, Erdem Y1,
Yasavul Ü1, Turgan Ç1

1Department of Nephrology,Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara
2Department of Cardiology,Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara

Objectives: A link between left-ventricular filling pressure, i.e. hypervolemia
and inflammation has been recently proposed in patients with advanced
renal insufficiency, not on dialysis. Haemodialysis patients are predisposed
to over-hydration as they continuously retain fluid during inter-dialysis
period. It is unknown whether increasing ultra filtration may alter both left
ventricular filling pressure and inflammation in haemodialysis patients.
Methods: In this single-center, prospective study, 100 patients were assessed
for inter-dialysis weight gain (IDWG), B-type Natriuretic Peptide (BNP)
as a marker of left ventricular filling pressure and C-reactive protein (CRP)
as a marker of inflammatory state. Twenty-six patients (17 male, 9 female,
mean age: 53±13 years) were recruited for the study as they have elevated
BNP and CRP levels. Patients were randomly allocated to two groups: Group
1 (n=13) had additional ultra filtrations for 8 weeks in order to reach the
lowest weight that the patient could tolerate. Group 2 (n=13) continued to
their regular dialysis treatments with continuous counseling about salt and
fluid restriction. BNP, CRP and echocardiography assessments were done
at the initiation, at 4th week and at 8th week.
Results: Baseline blood pressure, CRP and BNP values were similar between
two groups. In Group 1, BNP (from 1461±1312 to 771±738 pg/ml) and CRP
(from 1.47±1.54 to 0.79±0.92 mg/dl) levels decreased significantly (p< 0.05)
(Figure 1). There was however, no change in BNP (from 1481±801 to
1358±802 pg/ml) and CRP (from 1.37±1.34 to 1.39±1.54 mg/dl) levels in
Group 2 at the end of the study (p> 0.05) (Figure 2).
Conclusions: This single-center, short-term study suggests that excess extra-
cellular volume may mediate both chronic inflammation and increased
tension on the left ventricle. Strict volume control with additional ultra
filtration sessions as needed may be effective in reducing inflammatory
burden and cardiovascular disease risk.
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SS-009

Deneysel Puromycin-Aminonukleosid Nefrozu ve Anjiyogenez

Pekpak M2, Seçkin ‹1, Uzunalan M1, Köktürk S1, Uruluer B1, Sönmez H3,
Öztürk Z3, fiat›ro¤lu G1

1‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dal›, Istanbul
2‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› ve Nefroloji Bilim
Dal›, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Istanbul

Amaç: Mevcut kan damarlar›ndan yeni kapillerler oluflturma ifllemine
anjiyogenez denir. Anjiyogenez, normal geliflme esnas›nda ve hasarlanmaya
cevap olarak yara iyileflmesinde ortaya ç›kar; ayr›ca solid tümörlerin büyümesinde
ve sekonder yay›l›mas›nda katk›da bulunur. 'Platelet Derived Endothelial Cell
Growth Factor' (PDECGF) bu anjiyogenetik faktörlerden biridir. Yak›n y›llarda
tümörlerin ve inflamatuar dokular›n anjiyogenetik aktiviteye sahip oldu¤u
bildirilmifltir. PDECGF bir endotelyal mitojeni uyaran, yani endotelyal göçünü
tetikleyen bir faktördür. Endotel göçü anjiyogenik ifllemin bir anahtar
komponentidir. PDECGF ile endotel hücre proliferasyonu ve yeniden farkl›laflma
gerçekleflmektedir. Mezanjiyal matriks sentezinde de rol oynar. Normal
glomerülde bile 'yeni biçimlendirme' var oldu¤unu bilmekteyiz. Hasta
glomerüldeki anjiyogenez bu proçesin bir parças›d›r. Puromycin-Aminonukleosid
nefrozu PAN) yarat›lan Wistar s›çanlar›n›n glomerüllerinde proteinürik nefroz
olufltuktan sonraki ültrastrüktürel de¤ifliklikleri, yeni kapiller formasyonunu
ve ayr›ca PDECGF immünboyamas› ile anjiyogenezi göstermeye çal›flt›k.
Yöntem-Gereçler: Wistar s›çanlar 6'flar denekli 4 gruba ay›rd›k. Bir grup
kontroldü. Di¤er deneklere her gün serum fizyolojikte çözündürülmüfl 1.67
mg/100 g vücud a¤›rl›¤›na subkutan olarak puromycin aminonukleosid
enjeksiyonu yap›ld›. 24 saatl›k idrar toplanarak proteinüri miktar› belirlendi.
Ayr›ca üre, kreatinin, serum albümin, kreatinin klirensi ölçüldü/hesapland›.
Proteinürinin belirgin olarak görüldü¤ü gün esas al›narak (6.gün) s›çanlar
grupland›r›ld›. 'Proteinüri öncesi' diye adland›r›lan s›çanlar›n grubu, 4. gün
eter anestezisi alt›nda kan örnekleri al›nd›ktan sonra öldürüldü. 'Akut nefrozis'
grubu ve 'kronik nefrozis' diye di¤er iki grup oluflturuldu. Tüm denek
hayvanlar›ndan sol böbrek korteksi elektronmikroskopik incelemeler için
al›nd›. Her s›çan›n 3 glomerülün 3 ayr› bölgesinden 6000 büyütmede çekilen
mikrograflarda 6 cm'lik bölgeler 12000 büyütmede de¤erlendilerek pedisel ve
'slitpore'membranlar say›m› yap›ld›. Ütrastrüktürel görüntüler,yeni kapiller
olabilecek bölgeler ve immunperoksidaz yöntem ile boyanan PDECGF
anjiyogenezi göstermek için haz›rland›.
Bulgular: Proteinüri tüm deneklerde 3. enjeksiyondan sonra artt›. Akut nefroz
grubunda proteinürinin 18 misli artt›¤› görüldü. Serum albümin düfltü ve
kronik grupta kreatinin-klirens azald›. Podositlerde hipertrofi, ayaks› ç›k›nt›larda
azalma, 'slitpore'membranlarda anlaml› olarak azalmalar, podositlerde
dejenerasyonlar, mezanjiyal matriks art›fl›, mezanjiyal hücre proliferasyonu,
ç›plaklaflm›fl bazalmambranlar ve küçük kapillerler görüntülendi. Kontrol,
proteinüri öncesi grupta, PDECGF immün boyanma görünmez iken, akut ve
kronik grupta belirgin olarak boyand›.
Sonuçlar: Epstein (Epstein RJ, Human Molecular Biology, Chapter
III,Cambrigde University Press,2003) anjiyogenezin anjiyogenetik faktörler
yard›m› ile uyar›ld›¤›na iflaret etmifltir. Bu faktörler vasküler endotelyal büyüme
faktörü (VEGF), fibroblast büyüme faktörü (basic-bFGF), anjiyopoietin gibi
maddeler ve bizim kulland›¤›m›z PDECGF. PDECGF endotel hücre migrasyonu
üzerinden anjiyogenezi uyarmaktad›r. Akut ve kronik deneklerimizde yüksek
miktarda PDECGF immün boyanmay› ve morfolojik olarak mezanjiyal matrikste
ve infiltre olan makrofajlar›n komflulu¤undaki kapiller oluflumu gösterdik.
Hasarlanman›n daha çok oldu¤u gruplarda anjiyogenesin görülmesi(akut ve
kronik grupta, vücudun kendini iyilefltirme yöntemi olarak anjiyogenezi
kullanm›fl olabilece¤ini düflündürdü.

OP-009

Experimental Puromycine-Aminonucleoside Nephrosis and Angiogenesis

Pekpak M2, Seçkin ‹1, Uzunalan M1, Köktürk S1, Uruluer B1, Sönmez H3,
Öztürk Z3, fiat›ro¤lu G1

1University Istanbul, Cerrahpafla Medical, Department of Histology and Embryology,
Istanbul, Turkey
2University ›stanbul, Cerrahpafla Medical Faculty, Department og Internal
Medicine/Nephrology, Istanbul, Turkey
3University Istanbul, Cerrahpafla Medical Faculty, Department of Biochemistry,
Istanbul, Turkey

Objectives: Building new capillaries from existing ones is called angiogenesis.
Angiogenesis is normal in embryologic development and as healing-response
to an injury. It plays a role in growth and secondary spreading of solid tumors.
Platelet Derived Endothelial Cell Growth Factor (PDECGF) is one of these
angiogenetic factors. Recently tumors and inflammatory tissues have been
published to have angiogenetic activity. PDECGF is an endothelial mitogen
stimulant and induces endothelial migration,which is one of the key components
of angiogenesis. PDECGF induces endothelial proliferation and differentiation.
It plays also a role in mesangial matrix synthesis. We know that even in the
normal glomerulus 'remodeling' occurs, in the pathologic glomerulus
angiogenesis is a part of this remodeling-process. We tried to demonstrate
ultrastructural changes, new forming capillaries and immune peroxidase
staining of PDECGF, as marker of angiogenesis in rats with Puromycine-
Aminonucleside induced proteinuric nephrosis.
Methods: Four groups, each with six rats were divided. One group was control.
The other rats received every day 1.67 mg/100 g body weight Puromycine-
Aminonucleoside injection subcutaneously.The amount of proteinuria was
determined with 24 hour urine collection. Urea, creatinine, serum albumin,
creatinin-clearance were also obtained. Proteinuria was striking at day 6. The
rats of the 'before proteinuria' group were eter anesthesized and killed on day
4 and blood samples were obtained. Acute and chronic groups were divided
later. From each rats left kidney cortex was taken for electronmicroscopic
evaluation. Of each rats three pieces of three glomeruli were photographied
in 6000 times enlargment. 6 cm areas were examined with 12000 times
enlargmentand 'slitpore membranes and foot processes were counted.
Ultrastructural photographies, small capillary formation areas and
immunperoxidase PDECGF staining pieces to show angiogenesis were prepared.
Results: Proteinuria increased in all rats after day 3. In acute nephrosis
proteinuria rose to 18 times of control. Serum albumin decreased and creatinine-
clearance in the chronic group decreased significantly. Podocyte hypertrophy,
loss of foot processes, podocyte degenerations, mesangial matrix expansion
and mesangial cell proliferation and denuded basement membranes and small
capillary formation could be seen. In the control and 'before proteinuria'
groups PDECGF was not stained, but in the acute and chronic groups staining
for PDECGF was significant.
Conclusions: Epstein (RJ, Human Molecular Biology, Ch.III, Cambridge
Univ. Press,2003) said that angiogenesis is induced through angiogenetic
factors, like VEGF, bFGF, angiopoietin and PDECGF. That angiogenesis was
pronounced in the acute and chronic group animals, where injury was more
severe, led us to the conclusion that angiognesis was an effort for self-healing.
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Deneysel Renal ‹skemi/Reperfüzyon Hasar› Modelinde Dokuda Okside
LDL Birikimi

Külah E1, Taçc›lar Ö2, Tekin ‹Ö3, Cömert M2, Gün B4, Aç›kgöz fi5,
Karadeniz G2, Barut F4, Özdamar fiO4
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Amaç: Düflük molekül a¤›rl›kl› lipoprotein (LDL) kolesterolün oksidasyonu
sonucunda modifiye LDL parçac›klar› ortaya ç›kar. Bu parçac›klar içinde en
öne ç›kan erken lipid peroksidasyon ürünü olan okside LDL (ox-LDL) dir.
Genel olarak büyük damarlar›n antioksidatif yolu bozuldu¤unda oluflur.
Çeflitli çal›flmalarda ox-LDL nin iskemik dokuda birçok geri dönüflsüz olay›
bafllatt›¤› bildirilmektedir. Ayr›ca ox-LDL aterogenezdeki rolü aç›kl›kla
ortaya konulmufltur. Çal›flmam›zda deneysel hayvan modelinde renal
iskemi/reperfüzyon meydana getirerek dokuda ox-LDL birikimi gösterilmesi
amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Fakültemiz hayvan etik kurulundan çal›flma için izin
al›nd›. Çal›flmada 35 adet 3-4 ayl›k 200-250 gram wistar tipi erkek s›çan
kullan›ld›. Bu s›çanlar›n 14 tanesi sham grubu olarak ayr›ld›. Tüm s›çanlar
genel anestezi alt›nda diseke edilerek sol böbrekleri ç›kar›ld›. Daha sonra
s›çanlar›n sa¤ böbrek renal arterine 90 dakika süre ile klemp konuldu.
Doksan›nc› dakikan›n sonunda klempler al›narak, kar›n cerrahi teknik ile
kapat›ld›. Bu s›çanlar›n 24 (n: 7), 48 (n: 7), 72 (n: 7) saat sonra kar›n tekrar
aç›larak sa¤ böbrekleride ç›kar›ld›. Bu böbrekler daha sonra ox-LDL ile
boyanarak flörosans mikroskopta incelendi.
Bulgular: Sham operasyonu yap›lan s›çanlarda ox-LDL boyanmas› izlenmedi.
Sa¤ böbreklerine klemp konulan s›çanlar›n böbrek dokular›nda 24. saatte
minimal ox-LDL boyanmas› gözlenirken, 72. saatte bu boyanman›n
belirginleflti¤i görüldü.
Sonuçlar: Dokuda ox-LDL akümülasyonun 72. saatte, 24. saate göre daha
yo¤un oldu¤u gözlemlenmifltir. ‹skemi sonucunda ortaya ç›kan oksidatif
stresin antioksidan tedaviler ile düzeltilmesi sonucunda akut böbrek yetmezli¤i,
aterogenez ve böbrek transplantasyonu sonuçlar›n›n iyilefltirebilece¤ini
düflünüyoruz.. Bu amaçla renal iskemi/ reperfüzyon modelinde antioksidatif
tedavilerle ox-LDL oluflumu azaltmak için çeflitli farmakolojik ajanlar ile
çal›flma planland›.

OP-010

Oxidized Low Density Lipoprotein Accumulation in Experimental Renal
Ischemia/Reperfusion Damage Model

Külah E1, Taçc›lar Ö2, Tekin ‹Ö3, Cömert M2, Gün B4, Aç›kgöz fi5,
Karadeniz G2, Barut F4, Özdamar fiO4

1Department of Nephrology, Zonguldak Karaelmas University Hospital, Zonguldak,
Turkey
2Department of General Surgery, Zonguldak Karaelmas University Hospital,
Zonguldak, Turkey
3Department of Immunulogy, Zonguldak Karaelmas University Hospital, Zonguldak,
Turkey
4Department of Pathology, Zonguldak Karaelmas University Hospital, Zonguldak,
Turkey
5Department of Biochemistry, Zonguldak Karaelmas University Hospital, Zonguldak,
Turkey

Objectives: Oxidation of the low density lipoprotein (LDL) results in the
production of modified LDL. Among these production particules, the major
and early lipid peroxidation product is oxidized low density lipoprotein (ox-
LDL). It is generally produced in the large vessel walls when antioxidative
protective pathways fail. There are numerous studies reporting that ox-LDL
leads many unreversible events in the ischemic tissue. Besides, the role of
ox-LDL in the atherogenesis is also well known. In this study, we used an
experimental model to demonstrate the accumulation of ox-LDL in renal
ischemia/reperfusion damage model.
Methods: After permission of the ethic committe; 35 wistar type, 3-4 months
of age and 200-250 gr of weight male rats are included in the study. Under
general anesthesia, 14 of these rats were sham operated and the remainder
underwent left nephrectomy and the renal arteries of the right kidneys were
clemped for 90 minutes. After 90 minutes, the clemps were removed and
the operation was completed after surgical closure of the abdominal wall.
In these rats right nephrectomy was performed after 24 hours (n=7), 48
hours (n=7), 72 hours (n=7). These kidneys were stained with ox-LDL and
evaluated under fluorescent microscobe.
Results: Ox-LDL staining was not detected in the kidneys of the rats
underwent sham operation. On the other hand, ox-LDL was detected in the
kidneys of the rats which were clemped. It was seen that, ox-LDL staining
became more prominent at 72 hours after minimal staining at 24 hours.
Conclusions: Accumulation of the ox-LDL in the renal tissue is shown to
be more intense after 72 hours compared to 24 hours. We think that,
antioxidant treatment of the oxidative stres developing after ischemia can
improve the results of the acute renal failure, atherogenesis, and renal
transplantation. Therefore, further pharmacological studies are planned for
reducing ox-LDL levels in the renal ischemia/reperfusion model with
antioxidative treatments
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Deneysel Sisplatin Nefrotoksisitesinin Önlenmesinde Hiperbarik Oksijen
Tedavisinin Etkisinin Araflt›r›lmas›
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Amaç: Sisplatin çeflitli solid tümörlerin tedavisinde kullan›lan etkili bir
kemoterapötik ajand›r. Sisplatin kullan›m›nda en s›k görülen yan etki
nefrotoksisitedir. Çeflitli çal›flmalarda sisplatine ba¤l› nefrotoksisitede proksimal
tubul epitel hücrelerinde oluflan serbest oksijen radikallerinin önemli bir role
sahip olduklar› bildirilmifltir. Bu deneysel çal›flmada amaç, daha önce çal›fl›lmam›fl
bir konu olarak sisplatin nefrotoksisitesi üzerinde HBO tedavisinin etkilerini
gözlemektir.
Yöntem-Gereçler: Erkek Wistar albino ratlar›na ya sadece tek doz sisplatin
(intraperitoneal [IP] 0.6mg/100g) ya da hiperbarik oksijen (HBO) tedavisiyle
(yedi gün süreyle günde bir seans 2.5 atmosfer bas›nçda 60 dakika süreli)
birlikte sisplatin IP uyguland›. Deneklerin böbrek fonksiyonlar› ve çal›flma
sonunda sakrifiye edilen deneklerden elde edilen böbrek materyalinin
histopatolojik incelemeleri yap›ld›.
Bulgular: Çal›flma sonunda çal›flma bafllang›c›ndaki de¤erlere gore, sadece
sisplatin verilen grupta serum üre, kreatinin ve günlük üriner protein ekskresyon
düzeylerinin anlaml› olarak yüksek ve kreatinin klirens de¤erlerinin düflük
oldu¤u görüldü (p < 0.05). Bu parametrelerin sisplatin+HBO ve sadece HBO
alan gruplarda çal›flma bafllang›ç ve bitimi aras›nda farkl› olmad›¤› saptand›
(p > 0.05). Histopatolojik incelemede, sadece sisplatin verilen grupta proksimal
tubuler epitel nekroz skoru ve ortalama apoptotik hücre say›s› sisplatin+HBO
ve HBO alan gruplara gore daha yüksek bulundu (p < 0.05). Sisplatin+HBO
ile HBO gruplar› aras›nda proksimal tubuler epitel nekroz skoru ve lümende
hyaline materyal içeren distal tubul yüzdesi aç›s›ndan fark görülmedi (p >
0.05).
Sonuçlar: Bu çal›flmada deneysel sisplatin nefrotoksisitesinin önlenmesinde
sisplatin ile efl zamanl› olarak uygulanan HBO tedavisinin sisplatine ba¤l›
böbrek hasar›n› önledi¤i gözlemlendi.

OP-011

The Investigation of Hyperbaric Oxygen Therapy’s Effect on Prevention
of Cisplatin Induced Nephrotoxicity in Rats

Atasoyu EM1, Y›ld›z fi2, Bilgi O3, Çermik H4, Evrenkaya TR1, Aktafl fi5,
Gültepe M6, Kandemir EG3
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3Department of Medical Oncology, Gülhane Military Medical Academy Haydarpafla
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Objectives: Cisplatin (CP) is an effective chemotherapeutic agent used in
the treatment of various solid tumours. The most frequently observed side
effect with the use of CP is nephrotoxicity. Recently, evidence has been
demonstrated that reactive oxygen species forming in the tubular epithelium
play an important role in CP-linked nephrotoxicity. The aim of the study was
to observe the effect of hyperbaric oxygen (HBO) therapy on CP nephrotoxicity,
a subject which has not been studied previously.
Methods: Wistar rats were treated with CP (a single intraperitoneal [IP] dose
of 0.6 mg/100 g) alone and in combination with HBO (60 mins every day for
seven days at 2.5 atmospheric pressure). Effects of the treatment on renal
functions and histology were determined.
Results: In analyses at the end of the study it was observed that the serum
urea, creatinine and daily urinary protein excretion levels of the CP group
were higher than at the start of the study, and that the creatinine clearance
level had fallen (p < 0.05). There was no significant difference between the
CP+HBO group and HBO group serum urea, creatinine, creatinine clearance
and daily urinary protein excretion levels at the beginning and end of the
study (p > 0.05). At histopathological examination, in the CP group, the
necrosis score in the proximal tubule epithelial cells and average apoptotic
cell numbers were higher than those in the CP+HBO and HBO groups (p <
0.05). There was no statistical difference between the CP+HBO group and
the HBO group in terms of necrosis score in the proximal tubule epithelial
cells and the percentage of distal tubules containing hyaline casts in the
lumen.
Conclusions: In conclusion, in this study it was observed that in the prevention
of experimental CP nephrotoxicity the synchronous application of HBO
therapy with CP prevents kidney damage.
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Deneysel Piyelonefritin Neden Oldu¤u Oksidan Hasarda Melatonin'in
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Amaç: Piyelonefrit, böbrek pelvisini ve parankimini tutan, lokal hücresel
ve hümoral yan›tlar›n arac›l›k etti¤i enfeksiyöz ve inflamatuvar bir hastal›kt›r.
Bu çal›flmada güçlü antioksidan ve serbest radikal süpürücü özellikleri olan
melatoninin akut piyelonefritin neden oldu¤u doku hasar›na karfl› koruyucu
etkisi araflt›r›ld›.
Yöntem-Gereçler: Bu amaçla Wistar albino s›çanlar›n sa¤ böbreklerine 0.1
ml E. Coli suflu (10x10 koloni/ml; piyelonefrit) veya serum fizyolojik (SF)
enjekte edildi. Piyelonefrit grubunda s›çanlar›n yar›s›na SF, yar›s›na ise
melatonin (10 mg/kg/gün) intraperitoneal olarak uyguland›. Yirmidört saat
ve 1 hafta sonunda dekapite edilen hayvanlar›n kan örneklerinde BUN,
kreatinin, TNF-alfa ve laktat dehidrojenaz (LDH) tayinleri yap›ld›. Böbrek
dokusundan al›nan örneklerde ise miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi,
malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri ölçüldü. Doku hasar›
histolojik olarak da incelendi.
Bulgular: Bulgular›m›za göre E.Coli uygulamas› serumda TNF-alfa, LDH,
BUN ve kreatinin düzeylerini gerek erken gerek geç dönemde art›r›rken,
melatonin tedavisi bu art›fllar› engellemifltir. Piyelonefrit oluflturulan s›çanlar›n
böbrek dokular›nda ise nötrofil infiltrasyonuna ba¤l› olarak MPO art›fl› ile
oksidan hasar geliflmifl ve MDA düzeyleri artarken GSH düzeyleri de anlaml›
olarak azalm›flt›r.
Sonuçlar: Melatonin tedavisi gören gruplarda dokuda oksidan hasar
engellenmifl ve kontrol gruba benzer sonuçlar elde edilmifltir. Bu bulgular
eflli¤inde, günümüzde pek çok oksidatif hasarda koruyucu etkisi gösterilmifl
olan melatoninin piyelonefritli hastalarda alternatif bir tedavi seçene¤i
oluflturabilece¤i düflünülmektedir.

OP-012

The Protective Role of Melatonin Against Pyelonephritis-Induced Oxidative
Damage in Experimental Model
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Objectives: Pyelonephritis is an inflammatory and infectious disease
accompanied by local cellular and humoral responses. The protective effect
of melatonin, the potent antioxidant agent, against acute pyelonephritis-
induced tissue injury was investigated in the present study.
Methods: For this purpose 0.1 ml E. Coli species (10x10 colonies/ml) or
saline was injected directly into the renal parenchyma of Wistar rats.
Pyelonephritic rats were treated with saline or  melatonin (10 mg/kg/day)
intraperitoneally. At 24 hours or one week after E. Coli injection, rats were
decapitated and trunk blood samples were collected for BUN, creatinine,
TNF-alpha and lactate dehydrogenase (LDH) determination. Myeloperoxidase
(MPO) activity, malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels
were analysed in kidney tissue samples. Tissues were also examined
histologically.
Results: According to the results, E. Coli injection in the rats increased
TNF-alpha, LDH, BUN and creatinine levels in serum samples, while
melatonin prevented these elevations. In the kidney samples, MPO activity
and MDA levels were increased following E Coli administration and the
antioxidant GSH was decreased. On the other hand, melatonin administration
reversed these oxidant responses and reduced the severity of microscopic
damage.
Conclusions: In conclusion, melatonin protects against E.coli-induced
oxidative injury of the kidney by diminishing neutrophil infiltration, an
important source of oxygen free radicals. Our results suggest that melatonin
may be of therapeutic value in ameliorating pyelonephritis-associated
inflammation
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SS-013

S›çan Piyelonefrit Modelinde Lökotrien Reseptör Blokörü Montelukast’›n
Anti-Inflamatuar Etkileri

Tu¤tepe H2, fiener G1, Velio¤lu - Ö¤ünç A3, Çetinel fi4, Gedik N5, Ye¤en Ç B6

1Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji ABD, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji Embryoloji ABD, ‹stanbul
5Kas›mpafla Askeri Hastanesi Biyokimya Bölümü, ‹stanbul
6Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul

Amaç: Araflidonik asitten lipoksijenaz enzimleri arac›l›¤› ile oluflan lökotrienlerin
pro-inflamatuvar mediyatörler oldu¤u bilinmektedir. E. coli ile oluflturulan
deneysel piyelonefrit modelinde inflamatuvar yolaklar›n aktive oldu¤u
gösterilmifltir. Bu çal›flmada lökotrien reseptör blokörü montelukast›n deneysel
akut pyelonefritte böbrek dokusundaki koruyucu etkisinin araflt›r›lmas›
amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Bu amaçla Wistar albino s›çanlar›n sa¤ böbreklerine 0.1
ml E. coli suflu (10x10 koloni/ml) veya serum fizyolojik enjekte edildi.
Piyelonefrit grubunda s›çanlar›n yar›s›na SF, yar›s›na ise intraperitoneal olarak
montelukast (10 mg/kg/gün) uyguland›. Yirmidört saat ve 1 hafta sonunda
dekapite edilen hayvanlar›n kan örneklerinde böbrek fonksiyonlar› BUN ve
kreatinin tayinleri ile de¤erlendirilirken, sitokin aktivasyonu TNF- a ile ve
sistemik hasar da laktat dehidrojenaz ölçümleri ile belirlendi. Doku örneklerinde
nötrofil infiltrasyonu miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ile, oksidan hasar da
malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) tayinleri ile incelendi. Doku
hasar› histolojik olarak da de¤erlendirildi.
Bulgular: Bulgular›m›za göre, E.coli uygulanmas› serumda TNF-a, LDH, BUN
ve kreatinin düzeylerini art›r›rken, montelukast tedavisi bu art›fllar› engellemifltir.
Böbrek dokusunda ise E coli uygulamas› sonucu artan MPO, MDA de¤erleri
montelukast ile azalt›lm›flt›r.
Sonuçlar: Piyelonefritli s›çanlar›n böbrek dokular›nda önemli bir antioksidan
olan GSH’›n tüketimi montelukast tedavisi ile önlenmifltir. Sonuçlar›m›z,
ast›m ve kolit gibi inflamatuar olaylarda yeri olan montelukast›n piyelonefritli
hastalarda böbrek dokusunun korunmas› amac› ile yeni bir seçenek
oluflturdu¤unu düflündürmektedir.

OP-013

The Antiinflammatory Effects of Leukotriene Receptor Blocker
Montelukast in a Rat Model of Pyelonephritis

Tu¤tepe H2, fiener G1, Velio¤lu - Ö¤ünç A3, Çetinel fi4, Gedik N5, Ye¤en Ç B6

1Marmara University School of Pharmacy, Department of Pharmacology; Istanbul
2Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
3Marmara University Vocational School of Health Related Professions, Istanbul
4Marmara University School of Medicine, Department of Histology- Embryology,
Istanbul
5Kas›mpafla Military Hospital, Division of Biochemistry; Istanbul, Turkey
6Marmara University School of Medicine, Department of Physiology, Istanbul

Objectives: Leukotrienes, the products generated by the 5-lipoxygenase
pathway, are particularly important in inflammation. Experimental studies
demonstrated that inflammatory pathways were activated during E. Coli
–induced pyelonephritis. The aim of this study was to investigate the possible
protective effect of montelukast (ML), a leukotriene receptor blocker, against
pyelonephritis-induced inflammation.
Methods: For this purpose 0.1 ml E. Coli species (10x10 colonies/ml) or saline
was injected directly into the renal parenchyma of Wistar rats. Pyelonephritic
rats were treated with saline or ML (10 mg/kg) intraperitoneally. At 24 hours
or one week after E. Coli injection, rats were decapitated and trunk blood
samples were collected for BUN, creatinine, TNF-a and lactate dehydrogenase
(LDH) determination. Myeloperoxidase (MPO) activity, malondialdehyde
(MDA) and glutathione (GSH) levels were analysed in kidney tissue samples.
Tissues were also examined histologically.
Results: According to the results, E. Coli injection in the rats increased TNF-
a, LDH, BUN and creatinine levels in serum samples, while montelukast
prevented these elevations. In the kidney samples, MPO activity and MDA
levels were increased following E Coli administration and the antioxidant
GSH was decreased. On the other hand, montelukast administration reversed
these oxidant responses and reduced the severity of microscopic damage.
Conclusions: In conclusion, montelukast protects against E.coli-induced
oxidative injury of the kidney by diminishing neutrophil infiltration, an
important source of oxygen free radicals. Our results suggest that montelukast
may be of therapeutic value in ameliorating pyelonephritis-associated
inflammation.
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SS-014

Serum Adiponektin Düzeylerinin Restenozu Olan ve Olmayan
Aterosklerotik Renal Arter Stenozu ile ‹liflkisi

Alt›ok Reis K1, Funahashi T2, Ar›nsoy T1, Ilgit E3, Onal B3, Yüksel A1,
Mutluay R1, Derici Ü1, Erten Y1, Ozkan S4, Bali M1, Sindel S1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefrolji Bilim Dal›, Ankara
2Department of Internal Medicine and Molecular Science, Graduate School of
Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Aterosklerotik renal arter stenozu, renal arter stenozlu olgular›n %
90 dan fazlas›n› oluflturmakta, diyabeti ve hipertansiyonu olan olgularda
renal arter stenozu tan›s› daha fazla saptanmaktad›r. Adiponektin ya¤
dokusundan salg›land›¤› belirlenen adiposit kaynakl› bir proteindir. Yak›n
zamanda yap›lan çal›flmalar, adiponektinin antiinflamatuar ve
antiaterosklerotik özelli¤i nedeniyle, hipoadiponektineminin aterosklerotik
vasküler hastal›klar›n patogenezinde rol oynayabilece¤ini öne sürmektedir.
Bu çal›flmada aterosklerotik renal arter stenozu olan olgularda bir risk faktorü
olarak adiponektin düzeyleri ölçülmüfl ve tekrarlayan stenozla, olas› iliflkisi
de¤erlendirilmifltir. Ek olarak bir inflamasyon ve ateroskleroz belirteci olan
C-reaktif protein düzeyleri ölçülmüfltür.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 44 hasta ( 30E, 14 K; ort yafl 55.5±10.6) ve
36 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. Hastalar ortalama 38.5±15.4 ay takip edilmifltir.
Hastalar griflimsel müdahale sonras›nda 1., 3., 6., aylarda ve takib eden süre
içerisinde her 6 ayda bir klinik, radyolojik ve biyokimyasal parametreleri
yönünden de¤erlendirildi.
Bulgular: Restenozu olan ve olmayan aterosklerotik renal arter stenozlu
olgular›n klinik ve biyokimyasal özellikleri tablo 1 de izlenmektedir. Hastalarla
kontrol grubunun adiponektin düzeyleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark vard› (6.8±2.3 ve 12.4±4.6, p=0.001). Retenozu olan ve olmayan hastalar
de¤erlendirildi¤inde, adiponektin düzeyleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark bulunmad›. Restenozu olan hastalar›n ortalama C-reaktif protein düzeyi
7.02±2.2 mg/L ve restenozu olmayan hastalar›n ortalama C-reaktif protein
düzeyi 2.6±2.07 mg/L olarak tesbit edildi (p= 0.001).
Sonuçlar: Serum adiponektin düzeylerinin düflük olmas› aterosklerotik renal
arter stenozu ile iliflkili olabilir. Aterosklerotik renal arter stenozu olan
hastalarda C-reaktif protein yüksekli¤i restenozla iliflkili bulunmufltur. Bu
nedenle C-reaktif protein ölçümü yüksek riskli hastalar›n belirlenmesinde
yard›mc› olabilir.

OP-014

Serum Adiponectin Levels in the Patients with Renal Artery Stenosis
with and without Restenosis

Alt›ok Reis K1, Funahashi T2, Ar›nsoy T1, Ilgit E3, Onal B3, Yüksel A1,
Mutluay R1, Derici Ü1, Erten Y1, Ozkan S4, Bali M1, Sindel S1

1Department of Nephrology, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Internal Medicine and Molecular Science, Graduate School of
Medicine, Osaka University, Osaka, Japan.
3Departments of Radiology, Gazi University, Ankara, Turkey
4Department of Public Health, Gazi University Faculty of Medicine,Ankara

Objectives: Atherosclerotic renal artery stenosis accounts for more than
90% of cases of renal artery stenosis and increasingly identified in patients
with Diabetes Mellitus and hypertension. Adiponectin is an adipocyte-
derived factor that was identified in adipose tissues. Recent studies indicate
that adiponectin may have anti-inflammatory and anti-atherogenic properties,
suggesting that hypoadiponectinemia can play a role in the pathogenesis of
atherosclerotic vascular disease. In this study, we measured serum adiponectin
levels in the patient with renal artery stenosis, and evaluated a possible
relation between adiponectin levels and recurrent renal artery stenosis.
Serum C-reactive protein levels were also measured as an additional marker
indicating inflamation and an additional marker of atherosclerosis.
Methods: We studied with 44 patients (30 males and 14 females; mean age
55.5±10.6 years ) and 36 healty controls. The patients were followed for a
mean 38.5±15.4 months. The follow-up procedure entailed outpatient clinic
visits for 1, 3, and 6 months after procedure and at least once every 6 months.
Review involved clinical examination, recording of blood pressure and
current medical therapy, echo doppler scanning, masurment of serum
creatinin, blood urea nitrogen, C-reactive protein, and lipids.
Results: Table 1 shows the respective clinical and biochemical characteristics
of patients with renal artery stenosis (including restenosis [+] and restenosis
[-] subgroups). There were significant differences in the adiponectin levels
between the patients and controls ( 6.8±2.3 and 12.4±4.6, p=0.001). There
were no significant differences in the adiponectin levels between the patients
with and without restenosis (p> 0.05). In the patients with restenosis C-
reactive protein level was 7.02±2.2 mg/L, and in the patients without
restenosis C-reactive protein level was 2.6±2.07 mg/L (p=0.001).
Conclusions: Our findings suggest that low adiponectin levels could be
associated with atherosclerotic renal artery stenosis. CRP level was significantly
associated with restenosis. Thus, this protein may have an additional role
in the identification of high-risk groups of patients.
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Restenoz (+) n=15 Restenoz (-) n=29 P de¤eri

Yafl 53.5±13.5 56.5±7.9 NS

Cins ( E/K) 9/6 21/8 NS

Diabetes Mellitus(n=11) %40 %17 0.05

Sigara(n=29) %73 %62 NS

Vücut kitle indeksi 27.5±2.3 26.3±3.4 NS

Kreatinin(mg/dl) 1.16±0.3 1.05±0.2 NS

Total kolesterol (mg/dl) 186±16 171±17 0.013

LDL kolesterol (mg/dl) 145±36 139±26 0.001

Trigliserid (mg/dl) 207±45 167±49 0.003

C-reaktif protein (mg/L) 7.02±2.2 2.6±2.07 0.001

Adiponektin (μg/ml) 6.6±2.5 7.02±2.2 NS

Restenozu olan ve olmayan renal arter stenozu olan olgular›n klinik ve
biyokimyasal özellikleri

Restenosis (+) n=15 Restenosis (-) n= 29 P values

Age 53.5±13.5 56.5±7.9 NS

Sex, male/female 9/6 21/8 NS

Diabetes Mellitus( n=11 ) %40 %17 0.05

Smoking ( n= 29 ) %73 %62 NS

Body mass index 27.5±2.3 26.3±3.4 NS

Creatinin (mg/dl) 1.16±0.3 1.05±0.2 NS

Total cholesterol (mg/dl) 186±16 171±17 0.013

LDL cholesterol (mg/dl) 145±36 139±26 0.001

Triglycerides (mg/dl) 207±45 167±49 0.003

C-reactive protein (mg/L) 7.02±2.2 2.6±2.07 0.001

Adiponectin (μg/ml) 6.6±2.5 7.02±2.2 NS

Clinical and biochemical characteristics of patients with renal artery stenosis
(including restenosis [+] and restenosis [-] subgroups)
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SS-015

Esansiyel Hipertansif Hastalarda Anjiyotensin Dönüfltürücü Enzim Gen
Polimorfizminin Dipper/non-Dipper De¤iflimi Üzerine Etkisinin
Araflt›r›lmas›

Sert M2, Külah E1, Do¤an S M3, Dursun A4, Ayd›n M3, ‹likhan S2, Gürsürer M3

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dal›, Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Genetik Ana Bilim Dal›,
Zonguldak

Amaç: Genetik özelliklerin hipertansiyon patogenezindeki etkisi çeflitli çal›flmalarda
bildirilmektedir. Hipertansif hastalarda gece tansiyon düflme/düflmemesine
(dipper/non-dipper) etki eden faktörler aç›k de¤ildir. Non-dipper de¤iflim gösteren
hastalarda hedef organ hasar›n›n artt›¤› bildirilmektedir. Bu çal›flmada diabetik
olmayan hipertansif hasta grubunda dipper/non-dipper kan bas›nc› de¤iflimi
ile anjiyotensin dönüfltürücü enzim (ADE) gen polimorfizmi aras›ndaki iliflkinin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya nefroloji/kardiyoloji poliklini¤ine baflvuran, açl›k
ve tokluk kan flekeri ve böbrek fonksiyon testleri normal olan toplam 37 esansiyel
hipertansiyon hastas› (kad›n/erkek: 25/12, ortalama yafl: 48,1±7,9 y›l) al›nd›.
Tüm hastalarda ADE gen polimorfizmi (DD,ID,II), 24 saatlik ambulatuar kan
bas›nc› ölçümleri, rutin biyokimya testleri ve ekokardiyografik incelemeleri
yap›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan esansiyel hipertansif hastalar›n; 15’ inin DD
(%40,5), 14’ünün ID (%37,8), 8’inin II (%21,6) genotipi tafl›d›klar› görüldü.
Hastalar›n ambulatuar kan bas›nc› izlemlerinde; 14’ ünün (%37,8) dipper, 23’
ünün (%62,2) non-dipper de¤iflim gösterdi¤i gözlendi. Hastalar ADE gen
polimorfizmlerine göre DD ve non-DD (ID/II) olarak iki gruba ayr›ld›. DD
grubunda 7 hasta dipper, 8 hasta non-dipper de¤iflim gösterirken, non-DD
grubunda 7 hasta dipper, 15 hasta non-dipper de¤iflim gösterdi¤i izlendi (p>
0.05).
Sonuçlar: Hipertansif hastalarda ADE gen polimorfizminin dipper/non-dipper
de¤iflime etkisinin olmad›¤› görülmüfltür. Hipertansiyonda dipper/non-dipper
de¤iflim üzerine etki eden faktörlerin ortaya konulmas› hipertansiyon patogenezi,
tedavisi ve hedef organ hasar›n›n önlenmesine önemli katk›lar sa¤layabilir.

OP-015

The Effects of Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphisms on
Dipper/nondipper Changes in Essensial Hypertension Patients

Sert M2, Külah E1, Do¤an SM3, Dursun A4, Ayd›n M3, ‹likhan S5, Gürsürer M3

1Deparment of Nephrology, Zonguldak Karaelmas University Hospital, Zonguldak,
TURKEY
2Department of Internal Medicine Zonguldak Karaelmas University Hospital,
Zonguldak, TURKEY
3Department of Cardiology,Zonguldak Karaelmas University Hospital, Zonguldak,
TURKEY
4Department of Medical Genetics, Zonguldak Karaelmas University Hospital,
Zonguldak, TURKEY
5Deparment of Internal Medicine, Zonguldak Karaelmas University Hospital,
Zonguldak, TURKEY

Objectives: The effects of patients’ genotype on hypertension pathogenesis
have been reported. In hypertensive patients, the factors effecting dipper/non-
dipper changes have not been clearly understood. In non-dipper patients, the
target organ damage has been reported to be increased. In this study, the possible
relationship between angiotensin converting enzyme gene polymorphisms and
blood pressure changes in non-diabetic hypertensive patients group have been
aimed to be investigated.
Methods: Thirthy-seven essential hypertensive patients (female/male: 25/12,
mean age: 48,1±7,9 years) from nephrology and cardiology outpatient clinic
whose pre and post prandial glucose level and renal function tests were normal
have been included in this study. In all patients, ACE gene polymorphisms
(DD, ID, II), 24 hour ambulatory blood pressure measurement, rutine biochemical
tests and echocardiography have been employed.
Results: In essential hypertensive patients included in this study, 15 of them
were DD (40,5%), 14 of them were ID (37,8%) and 8 of them were II (21,6%)
genotype. It has been observed that 14 out of 37 patients were dipper (37,8%)
and 23 of them ( 62,2%) were non-dipper. Patients were divided into DD and
non-DD (ID/II) genotypes according to their ACE gene polymorphisms status.
While 7 patients were dipper and 8 patients were non-dipper in DD group, in
non-DD group 7 patients were dipper and 15 patients were non-dipper (p>
0.05).
Conclusions: It has been concluded that there is no effect of ACE gene
polymorphisms on dipper/non-dipper changes in hypertensive patients.
Establishing the factors affecting dipper/non-dipper changes in hypertensive
patients might be a great influence of understanding the pathogenesis, treatment
and preventing target organ damage.
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SS-016

Primer Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrikül Kitle ‹ndeksine ACE
Gen ve Angiotensinojen Gen Polimorfizmlerinin Etkisi

Koyuncu E1, Timura¤ao¤lu A2, Baflar›c› ‹3, Dizlek S2, Yalç›nkaya S3,
Süleymanlar G4

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hematoloji BD
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji ABD
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Primer hipertansiyon (PHT) patogenezinde ve sol ventrikül hipertrofisi (LVH)
oluflumda genetik faktörlerin rol oynad›¤›n› düflündüren kan›tlar vard›r. Bu
çal›flmada, PHT lu hastalarda hastalarda LVH nin bir göstergesi olan sol ventrikül
kitle indeksi (LVMI) üzerine renin angiotensin sistemini (RAS) kontrol eden
genlerden ACE ve anjiotensinojen gen polimorfizmlerinin etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Çal›flmaya 113 PHT hasta (E/K: 39/74) al›nd›. Yafl ortalamas› 52,9±7,2 (m±sem)
olan hastalar›n bilinen HT hikayesi 94±7,0 ay idi. Hastalar 84,1±7,2 aydan beri
çeflitli antihipertansif ilaçlar kullanmaktayd›. LVMI, Toshiba Povervision
ekokardiyografi cihaz› ile 2.5 MHz’lik linear probe kullan›larak LV duvar
kal›nl›klar› (mm) ölçüldü ve kitle indeksi (g/m2) hesapland›. Di¤er taraftan,
hastalarda polimeraz zincir reaksiyonu ile ACE geninin insertion/deletion (I/D)
polimorfizmi ve anjiotensinojen geninin M235T polimorfizmi analizleri yap›ld›.
PHT’lu hastalarda LVMI ile HT tedavi süresi(0,018), yafl (p: 0,01), cinsiyet (p:
0,002), BMI (0,013) ve OKB (0,009) aras›nda anlaml› iliflki vard›. Bütün hasta
grubunda ve cinsiyet alt gruplar›nda ACE genotipleri (DD, DI, II) aras›nda
LVMI farkl› de¤ildi. Bütün grup hesaba kat›l›nca anjiotensinojen M235T geni
allelleri (MM, MT, TT) aras›nda LVMI aç›s›ndan fark yoktu. Ancak cinsiyete
göre alt grup analizinde erkek alt grubunda LVMI, TT allelde (157±8,5(m±sem))
MT alleline (118±5,6) göre anlaml› derecede (ANOVA, p: 0,024) daha fazla
idi. Kad›n alt grubunda LVMI anjiotensinojen genotipleri aras›nda anlaml› fark
bulunmad›.
Sonuçlar›m›z, tedavi alt›ndaki PHT’lu hastalarda LVMI’nin ACE gen polimorfizm
tipleri aras›nda fark bulunmaz iken anjiotensinojen gen polimorfizminin TT
alt tipinde özellikle de erkeklerde daha fazla oldu¤unu ortaya koymufltur. PHT
da LVH gelifliminde özellikle erkeklerde anjiotensinojen gen polimorfizminin
belirleyici rol oynad›¤›n› düflündürmektedir.

OP-016

Effect of ACE Gene and Angiotensinogen Gene Polymorphisms on Left
Venticular Mass Index in Patients with Primary Hypertension

Koyuncu E1, Timura¤ao¤lu A2, Baflar›c› ‹3, Dizlek S2, Yalç›nkaya S3,
Süleymanlar G4

1Department of Medicine, Akdeniz University Medical School
2Hematology D›vision, Akdeniz University Medical School
3Department of Cardiology, Akdeniz University Medical School
4Nephrology Division, Akdeniz University Medical School

There has been some evidence that genetic factors may play role in the
development of left ventricular hypertrophy (LVH) in primary hypertension
(PHT). In this study, the main purpose was to assess the effects of the gene
polymorphism regulating renin angiotensin system (RAS) such as ACE and
angiotensinogen (Agt) on left venticular mass index (LVMI) in patients with
PHT.
A total of 113 patients with PHT were enrolled in this study. These patients
whose mean age was 52,9±7,2 year (m±sem) suffered from hypertension for a
duration of 94±7,0 months. They have received antihypertensive treatments for
84,1±7,2 months. Left ventricular wall thikness was measured by standard
echocardiographic technic and LVMI was calculated as g/m2. All patients were
genotyped by polymerase chain reactions (PCR) for the Insertion/deletion (I/D)
polymorphism of the ACE gene and M235T polymorphism of the Agt.
In patients with PHT, LVMI was significantly correlated with duration of HT
(p: 0.018), age (p: 0.01), gender (p: 0.002), BMI (p: 0,013) and mean arterial
pressure (p: 0,009). No significant association of LVMI with ACE gene
polymorphisms (DD, DI, II) was found in both all patients and gender subgroups.
But, significant association of LVMI with M235T polymorphisms
(157±8,5(m±sem) in TT allel vs 118±5,6 in MT allel, ANOVA, p: 0,024) of
the Agt was determined in male gender in spite of no association in female
gender.
Our results suggested that LVMI was associated with M235T polymorphism
(TT > MT) of the Agt particularly in male gender and there was no association
of LVMI with ACE gene polymorphisms in all patients. We conclude that the
gene polymorphism regulating angiotensinogen may play role as a contributing
factor in the development of left venticular hypertrophy in patients with PHT.
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SS-017

Ratlarda Sodyum Bikarbonat›n Deneysel Kontrast Nefropati Geliflimine
Etkisi

Akar H2, Barlak A1, Yeniçerio¤lu Y3, Meteo¤lu ‹4, Yenisey Ç5, Y›lmaz O6, Kolatan
E6, B›çakç› T5, Okyay P7, Dikicio¤lu E4

1Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dal›, Ayd›n
2Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroli Bilim Dal›, Ayd›n
3Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ayd›n
4Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Ayd›n
5Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Ayd›n
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Amaç: Kontrast madde nefropatisi yatan hastalarda morbidite ve mortalitenin
önemli bir nedenidir. Bu çal›flmadaki amac›m›z kontrast nefropati gelifliminin
önlenmesinde klinik olarak etkili bulunan NaHCO3’›n deneysel modelle etki
mekanizmas›n› araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: 28 adet difli Wistar albino rat kontrol, kontrast, NaHCO3
ve kontrast+ NaHCO3 olacak flekilde 4 gruba ayr›ld›. Kan biyokimyas›, kan
gaz› ve 24 saatlik idrar örnekleri topland›ktan sonra tüm ratlara furosemid (2
mg/kg SC) verildi ve 24 saat susuz b›rak›ld›. Ard›ndan %80’lik iothalamate
sodyum 6 ml/kg ‹V 2. ve 4. gruplara verildi. 3. ve 4. gruba %8,4’lük HCO3
1ml IV verildi. 4. günde 24 saatlik idrar biriktirildi. 4. günün sonunda ratlar
sakrifiye edilerek kan biyokimyas›, kan gaz› örnekleri tekrarland›. Bilateral
nefrektomi yap›ld›. Böbrek dokusunda myeloperoksidaz, nitrik oksit, glutatyon,
glutation redüktaz, superoksiddismutaz, katalaz ve malonildialdehit düzeyi
ölçüldü. H&E ile boyanm›fl preparatlar patolojik bulgular›n fliddetine göre
etkilenme yok, hafif, orta ve fliddetli etkilenme olarak grupland›r›ld›. ‹statistiksel
inceleme için her bir grupta yeterli veri olmamas› nedeniyle gruplar birlefltirilerek
analiz yap›ld›.
Bulgular: Bazal serum kreatinin ve kreatinin klirensleri bütün gruplarda
benzerdi. Deney sonras› kreatinin ve kreatinin klirenslerinde anlaml› bir fark
olmad›. Glutatyon düzeyi kontrast madde grubuna göre kontrast+HCO3
grubunda anlaml› olarak daha düflük saptand›. Di¤er parametreler gruplar
aras›nda farkl›l›k göstermedi. Mikroskopik incelemelerde, orta ve fliddetli
hasarlanma skorlar› kontrol grubunda rastlanmazken, kontrast madde grubunda
%71,4 oran›nda gözlendi. Kontrast grubu ile kontrast+NaHCO3 gruplar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise orta ve fliddetli etkilenme NaHCO3 verilen grupta anlaml›
olarak azalm›flt›. (%71,4 vs %28,6; p=0,02).
Sonuçlar: Kontrast madde kullan›m›na ba¤l› olarak geliflen akut böbek
yetmezli¤ini önlemede bikarbonat›n etkinli¤i histopatolojik olarak gösterilmifltir.
idrar alkalinizasyonu bu etkiyi oksidatif stresi azaltarak göstermifl olabilir.

OP-017

Effects of Sodium Bicarbonate on Development of Experimental Contrast
Nephropathy in Rats

Akar H2, Barlak A1, Yeniçerio¤lu Y2, Meteo¤lu ‹3, Yenisey Ç4, Y›lmaz O5, Kolatan
E5, B›çakç› T4, Okyay P6, Dikicio¤lu E3
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Ayd›n, Turkey
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3Deparment of Pathology, Adnan Menderes University Hospital, Ayd›n, Turkey
4Deparment of Biochemistry, Adnan Menderes University Hospital,
Ayd›n, Turkey
5Deparment of Laboratory Animals, Dokuz Eylül University Hospital,
‹zmir, Turkey
6Deparment of Public Health, Adnan Menderes University Hospital,
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Objectives: Contrast agents can cause acute reductions in renal function giving
rise to increased morbidity and mortality. In this study, the effectivity and
possible mechanisms of NaHCO3, which was shown to be effective in a previous
clinical study, is investigated in an experimental contrast nephropathy model
in rats.
Methods: Twenty-eight wistar rats were randomized into 4 groups. Control,
Contrast, NaHCO3, Contrast+NaHCO3. Blood chemistry, blood gases, 24-
hour urine samples were collected. After that all rats were administered furosemide
(2 mg/kg SC) and deprived of water for 24 hours. Iothalamate sodyum 6ml/kg
was administered to 2nd and 3rd groups; %8,4 NaHCO3 1ml IV was
administered to 3rd and 4th groups. On the 4th day 24-hour urine was recollected
and at the end of the 4th day rats were sacrified and blood biochemistry, blood
gases are recollected. Myeloperoxidase (MPO), nitric oxide (NO), glutathione,
glutathione reductase, catalase, superoxide dismutase and malondialdehyde were
quantified on renal tissue. H&E stained slides were examined under light
microscopy and severity of the lesions were scored as no lesion, mild, moderate
and severe involvement. Because of insufficient number of cases in each group,
we combined the groups and then performed the statistical analysis.
Results: Basal serum creatinine and creatinine clearance were similar in all
groups. There is no significant difference between the serum creatinine and
creatinine clearance by the end of the experiment. When contrast and
contrast+HCO3 groups were compared, glutatione level in the contrast+HCO3
group was lower. Other parameters were statistically similar in all groups. In
microscopical examination, there was no injury in control group while, there
was moderate-severe injury (%71.4) in the sections of contrast group. When
contrast group and contrast+HCO3 group were compared, frequency of
intermediate-severe injury scores were significantly lower (%71,4 vs %28,6;
p=0,02) in the contrast+HCO3 group.
Conclusions: In this study, the efficacy of NaHCO3 in prevention of acute
renal failure after contrast medium administration was demonstrated
histopathologically possibly by antioxidant mechanisms.
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SS-018

Böbrek Yetersizli¤i Olan Hastalarda Kontrast Madde Nefropatisi Risk
Faktörü Olarak Bozulmufl Açl›k Glukozu

Cirit M1, Toprak O1, Bayata S2, Yeflil M2, Tanr›sev M1, Varol U3,Postac› N2,
Efli E4
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2Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1.Kardiyoloji Klini¤i, ‹zmir
3Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2.‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹zmir
4Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Diabetes Mellitus kontrast madde nefropatisi (KMN) geliflimi için iyi
bilinen bir risk faktörüdür. Bozulmufl açl›k glukozu, KMN risk faktörü olarak
daha önce çal›fl›lmam›flt›r. Bu çal›flmada bozulmufl açl›k glukozunun kontrast
madde nefropatisi üzerine olan etkisi koroner anjiyografiye giren hastalar üzerinde
araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya serum kreatinin de¤eri 1.2mg/dl ve üzerinde
olan ve yafl ortalamas› 60.3±8.5 y›l olan 91 bozulmufl açl›k glukozlu hasta, 97
diabetik hasta ve 117 kontrol grubu olmak üzere toplam 305 hasta al›nm›flt›r.
KMN teflhisi, serum kreatinin de¤erinin koroner anjiyografi iflleminden 2 gün
sonra %25 ve üzerinde art›fl göstermesi esas›na göre, bozulmufl açl›k glukozu
ise serum glukoz de¤erinin 110mg/dl ve üzerinde olup 126mg/dl'nin alt›nda
olmas› kriterine göre kondu.
Bulgular: Diabetik hastalar›n %14.4'unde (p=0.010, kontrol grubuna k›yasla),
bozulmufl açl›k glukozlu hastalar›n %9.9'unda (p=0.109, kontrol grubuna k›yasla)
ve kontrol grubunun ise %4.3'ünde KMN geliflti. Bozulmufl açl›k glukozu
grubunda serum kreatinin de¤eri 1.41±0.19'den 1.59±0.38 mg/dl'ye (Δ :
0.19±0.25) (p=0.019, kontrol grubuna k›yasla), diabetik grupta 1.47±0.24'ten
1.69±0.47 mg/dl'ye (Δ : 0.23±0.30) (p=0.001, kontrolle k›yaslan›nca) ve kontrol
grubunda ise 1.42±0.24'ten 1.54±0.27 mg/dl'ye
(Δ : 0.11±0.19) yükseldi. Diabetes Mellitus, ileri yafl, konjestif kalp yetersizli¤i,
multi koroner damar tutulumu, hipoalbuminemi ve GFR  60ml/dk KMN
gelifliminin risk faktörleri olarak bulundu fakat bozulmufl açl›k glukozu KMN
geliflimi risk faktöru olarak tespit edilmedi.
Sonuçlar: Bizim verilerimiz Diabetes Mellitus’un KMN geliflimi için bir risk
faktörü oldu¤unu ama bozulmufl açl›k glukozunun KMN geliflimi için risk
oluflturmad›¤›n› göstermektedir.

OP-018

Impaired Fasting Glucose as a Risk Factor for Contrast-Induced
Nephropathy in Patients with Renal Insufficiency

Cirit M1, Toprak O1, Bayata S2, Yeflil M2, Tanr›sev M1, Varol U3,
Postac› N2, Efli E4

1Department of Nephrology, Atatürk Training and Research Hospital,
‹zmir, Turkey
2Department of First Cardiology, Atatürk Training and Research Hospital,
‹zmir, Turkey
3Department of Second Internal Medicine, Atatürk Training and Research Hospital,
‹zmir, Turkey
4Department of Radiology, Atatürk Training and Research Hospital,
‹zmir, Turkey

Objectives: Diabetes Mellitus is a well known risk factor for contrast-induced
nephropathy (CIN). Impaired fasting glucose as a risk factor for CIN has not
been studied. The aim of the present study was to assess the influence of
impaired fasting glucose on the development of CIN in patients undergoing
coronary angiography.
Methods: This was a prospective cohort study. A total of 305 patients with a
mean age of 60.3±8.5 years and serum creatinine level 1.2 mg/dl and over were
divided into three groups (impaired fasting glucose, n=91; Diabetes Mellitus,
n=97 and control, n=117). CIN was defined as an increase of 25% and over
in creatinine over baseline within 48 h of angiography, impaired fasting glucose
as serum glucose level 110 mg/dl or over but less than 125 mg/dl and Diabetes
Mellitus as serum glucose level 126mg/dl or over.
Results: CIN occurred in 14.4% of the diabetic group (p=0.010, compare with
control), 9.9% of the impaired fasting glucose group (p=0.109, compare with
control) and 4.3% of the control group. Serum creatinine increased from
1.41±0.19 to 1.59±0.38 mg/dl (Δ : 0.19±0.25) in the impaired fasting glucose
group (p=0.019, compare with control), from 1.42±0.24 to 1.54±0.27 mg/dl
(Δ : 0.11±0.19) in the control group and from 1.47±0.24 to 1.69±0.47 mg/dl
(Δ : 0.23±0.30) in the diabetic group (p=0.001, compare with control). Diabetes
Mellitus, advanced age, congestive heart failure, multi-coronary involvement,
hypoalbuminemia and GFR  60ml/min were predictors of CIN but IFG were
not a predictor of CIN.
Conclusions: Our data support that patients with Diabetes Mellitus are at risk
of developing CIN but patients with impaired fasting glucose are not at risk of
developing CIN.
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SS-019

Koroner Anjiyografi Hastalar›nda Trimetazidine’in Kontrast Madde
Nefropati Engellenmesi Üzerine Etkileri

Yeniçerio¤lu Y1, Onbafl›l› A2, A¤ao¤lu P2, Karul A3, Akar H1, Tekten T2,
Ünal S2, Bayrak ‹2
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Amaç: Kontrast nefropati (KN), koroner anjiyografi sonras› artm›fl morbidite
ve mortaliteye neden olmaktad›r. Pek çok ajan KN oluflumunun engellenmesi
amac›yla denenmifltir. Bu çal›flmada, trimetazidinin (TMZ) koroner anjiyografi
sonras› böbrek fonksiyonlar› ve total antioksidan kapasite (TAK) üzerine etkisinin
araflt›r›lmas› planlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Koroner anjiyografi ve/veya anjiyoplasti uygulanan ve
kreatinin de¤eri ≥ 1,2 mg/dl olan 74 hasta ( 55 erkek, 19 kad›n; yafl ortalamas›
60 ± 10) çal›flmaya al›nd›. Hastalar çift kör rastgele yöntemle kontrol (39 hasta)
ve TMZ (35 hasta) gruplar›na ayr›ld›. TMZ grubunda ifllemden 48 saat önce,
TMZ 20 mg 3X1 baflland›. Bütün hastalara ifllem öncesi ve sonras› 12 saat
süreyle izotonik NaCl solüsyonu 1 ml/kg/saat dozunda verildi. Serum kreatinin
de¤erleri ifllem öncesi, ifllem sonras› 2. ve 6. günlerde bak›ld›. TAK ölçümü için
ise ifllem öncesi, ifllem s›ras›nda ve ifllemden 1-2 saat sonras› serum örnekleri
al›nd›. ‹fllem sonras› 2. gün kreatinin de¤erinde ifllem öncesi de¤ere göre ≥ 0,5
mg/dl veya %25 art›fl olmas› KN olarak kabul edildi.
Bulgular: TMZ ve kontrol gruplar›nda ifllem öncesi serum kreatinin de¤erleri
benzerdi (1,26 ± 0,15 vs 1,25 ± 0,16). ‹fllem sonras› 2. günde kontrol grubunda
kreatinin de¤erleri TMZ grubundan daha yüksekti (1,38 ± 0,32 vs 1,24 ± 0,17;
p< 0,05). Serum kreatinin de¤erleri bazal de¤erler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda 2. günde
kontrol grubunda anlaml› art›fl (1,25±0,16 vs 1,38±0,32)gözlendi. Buna karfl›n,
TMZ grubunda (1,26±0,15 vs 1,24±0,17)anlaml› de¤ifliklik saptanmad›. TMZ
grubunda 35 hastadan sadece birinde (%2,8), kontrol grubunda ise 39 hastadan
alt›s›nda (%15,3) KN gözlendi (p< 0.0001). TMZ ve kontrol gruplar›nda ifllem
öncesi TAK de¤erleri benzerdi (2,24 ± 0,6 vs 2,21 ± 0,7, p> 0,05). Her 2 grupta
da ifllem s›ras›nda TAK’de azalma görüldü (1,90 ± 0,7 vs 1,90 ± 0,7, p> 0,05)
ve ifllem sonras› tekrar ifllem öncesi de¤erlere yükseldi (2,21 ± 0,6 vs 2,15 ±
0,7, p> 0,05).
Sonuçlar: Bu çal›flmada koroner anjiyografi veya anjiyoplasti nedeniyle kontrast
madde kullan›lan hastalarda trimetazidinin KN riskini belirgin flekilde azalt›¤›
görülmüfltür. Bu nedenle trimetazidin KN gelifliminin engellenmesinde iyi bir
seçenek olabilir. TMZ’nin etki mekanizmas› bu çal›flmada ortaya konamam›flt›r.

OP-019

Effects of Trimetazidine on Prevention of Contrast Nephropathy in
Patients Undergoing Coronary Catheterisation

Yeniçerio¤lu Y1, Onbafl›l› A2, A¤ao¤lu P2, Karul A3, Akar H1, Tekten T2,
Ünal S2, Bayrak ‹2
1Depatment of Nephrology, Adnan Menderes University School of Medicine, Ayd›n,
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3Depatment of Biochemistry, Adnan Menderes University School of Medicine, Ayd›n,
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Objectives: Contrast nefropathy (CN) developing after coronary catheterisation
may cause increased morbidity and mortality. Several agent were tried with the
hope of CN prevention. In this paper, effects of trimetazidine (TMZ) on renal
functions and total antioxidant capacity (TAC) in patients undergoing coronary
catheterisation is studied.
Methods: Seventy-four patients (Male/female: 55/19; mean age: 60 ± 10 years)
with a serum creatinine level above 1,2 mg/dl undergoing coronary angiography
or angioplasty were randomised into control (N. 39) and TMZ (n: 35) groups.
The patients in TMZ group were given TMZ 3x20 mg begining 48 hours before
the coronary procedure. All patient were administered isotonic NACl solution
at a dose of 1 ml/kg/hour begining 12 hour before procedure till 12 hours
after. Serum creatinine levels were determined before and 2 and 6 days after
the procedure. TAC determination in serum samples were performed before,
during and 1-2 hours after the procedure. Increase in serum creatinine level
exceeding 0,5 mg/d or  of basal is considered as contrast nephropathy.
Results: Basal serum creatinine levels in TMZ and control groups were similar
(1,26 ± 0,15 vs 1,25 ± 0,16). However serum creatinine levels at 2nd day were
significantly higher in the control group(1,38 ± 0,32 vs 1,24 ± 0,17; p< 0,05).
Serum creatinine levels at 2nd day, when compared with the basal levels,
documented significant increments in the control groups(1,25±0,16 vs 1,38±0,32,
p> 0,05), whereas no change observed in the TMZ group(1,26±0,15 vs 1,24±0,17,
p> 0,05). CN developed in 2,8% (1/35) and 15,3% (6/39) of patients in TMZ
and control groups respectively(p< 0.0001). Basal TAC values were similiar in
both groups(2,24 ± 0,6 vs 2,21 ± 0,7, p> 0,05). TAC values were decreased
during the procedure(1,90 ± 0,7 vs 1,90 ± 0,7, p> 0,05) and returned to baseline
afterwards(2,21 ± 0,6 vs 2,15 ± 0,7, p> 0,05) in both groups.
Conclusions: TMZ has significantly decreased the risk of CN after coronary
procedures and may be a good alternative for CN prevention. Mechanism of
action in prevention of CN could not be clarified by the study.
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Gadolinium ‹çeren Kontrast Maddelerin Evre 3 ve 4 Böbrek Yetmezli¤inde
Güvenilirli¤i
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Amaç: Magnetik rezonans görüntüleme yönteminde gadolinium içeren kontrast
maddeler yayg›n olarak kullan›lmakta olup nefrotoksik olmad›klar›
düflünülmektedir. ‹yotlu kontrast maddeler ile geliflen akut böbrek yetmezli¤i
çok iyi bilindi¤i için, özellikle böbrek hastal›¤› bulunan hastalarda s›kl›kla
radyolojik de¤erlendirmelerde gadolinium tercih edilir olmaktad›r. Ancak halen
gadolinium'un güvenilirli¤i konusunda, özellikle ileri evre böbrek yetmezli¤inde,
tart›flmalar devam etmektedir. Bu nedenle çal›flmam›zda evre 3 ve 4 böbrek
yetmezli¤i bulunan hastalarda gadolinium’un nefrotoksik etkisinin de¤erlendirilmesi
ve var ise risk faktörlerinin ortaya konulmas›n› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Retrospektif olarak, 91 K/DOQI’ye göre evre 3 ve 4 böbrek
yetmezli¤i bulunan ve gadolinium kullanan (magnetic rezonans) hastalar (fiubat
1999-Mart 2005) analize al›nd›lar. Akut böbrek yetmezli¤i (ABY), gadolinium
sonras› bazal kreatinin düzeyinden 0.5 mg/dL’den daha yüksek art›fl olarak
tan›mland›.
Bulgular: Doksan bir hastan›n [52 erkek and 39 kad›n, median yafl 59, median
estimated glomerüler filtrasyon oran› (eGFR): 33 mL/dk/1.73 m2] 11’inde
ABY geliflti (%12.1). Median eGFR, ABY’li hastalarda olmayanlara göre daha
düflük idi. ABY için risk faktörleri bazal eGFR, ileri yafl, diabetic nefropati,
düflük bazal hemoglobin düzeyi ve albumin düzeyi idi. Bazal eGFR ve diabetik
nefropati regresyon analizinde ba¤›ms›z risk faktörü olarak saptand›
Sonuçlar: Gadolinium kullan›m› sonras›nda ileri evre böbrek yetmezlikli
hastalarda ABY ortaya ç›kabilmektedir. Bu hastalarda gadolinium kullan›m›
s›ras›nda, özellikle risk faktörü yüksek hastalarda, ABY geliflimini önleyici
yöntemler gerekmektedir.

OP-020

The Safety of Gadolinium in Patients with Stage 3 and 4 Renal Failure

Ergün ‹1, Keven K1, Uruç ‹1, Ekmekçi Y1, Canbakan B1, Erden ‹2, Karatan O1
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2Ankara University School of Medicine, Dept. of Radiology, Ankara, Turkey

Objectives: Intravenous gadolinium based contrast agents have been widely
used for magnetic resonance imaging (MRI) and have been considered as non-
nephrotoxic. Because of the well-documented risk of acute renal failure (ARF)
with the iodinated contrast agents, gadolinium is often used for patients with
preexisting renal disease who needed radiological imaging study. However, there
has been still debate in safety issue of gadolinium especially in patients with
kidney failure. Therefore, we aimed to evaluate the safety of gadolinium in
patients with stage 3 and 4 renal failure as well as risk factors for nephrotoxicity.
Methods: We retrospectively analyzed 91 patients with stage 3 and 4 renal
failure according to K/DOQI definition who underwent diagnostic or/and
angiographic magnetic resonance imaging procedures that gadolinium was used
as the sole contrast agent in our centre from February 1999 to March 2005.
Acute renal failure (ARF) was defined as an increase of at least 0.5 mg/dL in
serum creatinine level over than baseline.
Results: Eleven of 91 [52 males and 39 females with a median age of 59 years,
median estimated glomerular filtration rate (eGFR): of 33 mL/min/1.73 m2]
patients developed ARF (12.1%). The median eGFR was lower in patients with
ARF than the patients who did not develop ARF. The risk factors for ARF were
baseline eGFR, older age, diabetic nephropathy, lower baseline hemoglobin
and albumin levels. Baseline eGFR and diabetic nephropathy were determined
as independent risk factors.
Conclusions: Acute renal failure can occur after using a gadolinium based
contrast agent especially in moderate to severe renal failure patients. These
patients should be identified carefully and considered for prophylactic measures
before gadolinium administration.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

ABY(11) Non-ABY(80) P

Yafl 72(54-78) 56(21-84) 0.014

Cins (K/E) 4/7 35/45 NS

Bazal eGFR (ml/dk/1.73m2) 16.0(15-53) 33.5(15-58) 0.001

Albumin (g/dl) 3.0(1.5-3.5) 3.4(1.5-4.7) 0.014

Hemoglobin (g/dl) 9.5(8.6-14.5) 11.0(7.3-17.0) 0.011

DN(n/%) 6(54) 12(15) 0.007

Tablo 1. Gruplar›n Özellikleri

Veriler median (min-max), ABY:Akut böbrek yetmezli¤i, eGFR:Estimated
gloemrüler filtrasyon oran›, DN:Diabetik nefropati, NS:Not significant

Exp(B) %95 CI P

Diabetik nefropati 6.9 1.4-33.9 0.017

Bazal eGFR 0.88 0.80-0.97 0.017

Tablo 2. Regresyon Analizi

CI:Confidence interval

ARF (n=11) Non-ARF (n=80) P

Age(years) 72(54-84) 56(21-84) 0.014

Gender (F/M) 4/7 35/45 NS

Basal eGFR (ml/min/1.73m2) 16(15-33) 33.5(15-58) 0.001

Albumin (g/dl) 3.0(1.5-3.5) 3.4(1.5-4.7) 0.014

Hemoglobin(g/dl) 9.5(8.6-14.5) 11.0(7.3-17.0) 0.011

DN(n/%) 6(54) 12(15) 0.007

Table 1. Characteristics of the Groups

Data are expressed as medians (min-max), ARF:Acute renal failure, eGFR:estimated
glomerular filtration rate, DN:Diabetic nephropathy, NS:Not-significant

Exp(B) 95% CI P

Diabetic nephropathy 6.9 1.4-33.9 0.017

Baseline eGFR 0.88 0.80-0.97 0.017

Table 2. Regression analyses

CI:Confidence interval
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Preeklampsili Hastalarda Dolaflan Endotel Hücreleri
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Amaç: Preeklampsi maternal endotelin yayg›n disfonksiyonu ile karakterize bir
bozukluktur. Pek çok çal›flmada preeklampsili hastalarda sonraki y›llarda
kardiyovasküler hastal›k riskinin artt›¤› gösterilmifltir. Son zamanlarda dolaflan
endotel hücrelerinin (DEH) periferik kanda say›lmas› ile endotel hasar›n›n
de¤erlendirilebilece¤i ileri sürülmektedir. Bu yöntemin özellikle endotel hasar›
ile birlikte seyreden hastal›klar›n aktivasyonu için bir belirleyici olabilece¤i
düflünülmektedir. Bizler de ilk defa vasküler hasar›n bir göstergesi olarak ileri
sürülen dolaflan endotel hücrelerinin preeklampsili hastalarda sa¤l›kl› gebelere
ve kontrol grubuna göre art›p artmad›¤›n› araflt›rd›k.
Yöntem-gereçler: Çal›flmaya 20 preeklampsili hasta, 15 normal gebe ve 15
sa¤l›kl› gönüllü kad›n al›nd›. Tüm çal›flmaya al›nan hasta ve kontrollerin sistolik-
diastolik kan bas›nçlar›, serum homosistein düzeyleri kaydedildi. Endotel hücreleri
periferik kandan anti-CD-146 kapl› immunomanyetik boncuklar (Dynabeads™)
kullan›larak izole edildi ve acridine orange ile boyand›. Endotel hücreleri bir
Nageotte say›m kamaras› kullan›larak immunfloresan mikroskopta say›ld›.
Bulgular: Preeklampsili hastalarda sa¤l›kl› gebelere ve kontrol grubuna göre
sistolik ve diastolik kan bas›nc› ve DEH say›s› istatistiksel olarak anlaml› derecede
yüksek bulundu (Tablo 1). Serum homosistein düzeyi preeklampsili hastalarda
sa¤l›kl› gebelere göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek iken kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› derecede düflük bulundu. Ayr›ca DEH
say›s› ile sistolik kan bas›nc› (p< 0.0001, r=0.63), diastolik kan bas›nc› (p<
0.0001, r=0.64), ve homosistein düzeyleri (p< 0.0001, r=0.74) aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› derecede pozitif korelasyon bulundu.
Sonuçlar: Sonuç olarak bu çal›flmada preeklampsili hastalarda sa¤l›kl› gebelere
ve kontrol grubuna göre bir vaskuler hasar göstergesi olan DEH say›s›nda
anlaml› art›fl saptanm›flt›r. Ayr›ca DEH say›s› hem kan bas›nc› hem de serum
homosistein düzeyi ile anlaml› korelasyon göstermektedir.
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The Circulating Endothelial Cells in Preeclampsia
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Objectives: Preeclampsia is characterized by a generalized dysfunction of the
maternal endothelium. An initiating event in preeclampsia has been postulated
to be reduced placental perfusion that leads to widespread dysfunction of the
maternal vascular endothelium. Several studies have suggested that women who
develop preeclampsia are at increased risk of cardiovascular complications later
in life. An increase in circulating endothelial cells (CECs) has been associated
with several clinical syndromes that affect the endothelium and it has been used
for assessment of vascular damage in recent years. We hypothesised that the
levels of CECs can be greater in preeclamptic patients due to endothelial
dysfunction and damage in comparison to healthy pregnant or controls.
Methods: Twenty patients with preeclampsia, 15 healthy pregnant and 15
controls were studied. Systolic and diastolic blood pressures, serum homocycteine
levels were measured. Endothelial cells were isolated from peripheral blood by
using immunomagnetic beads (Dynabeads™) coated with antibodies against
CD146, and were stained acridine orange. Endothelial cells counted in a
Nageotte chamber using an immunofluorescent microscope.
Results: Systolic and diastolic blood pressure and number of CECs in
preeeclamptic patients were significantly greater compared to those in healthy
pregnants and controls (Table 1). Serum homocysteine level in preeclamptic
patients was significantly higher compared with healthy pregnants but it was
significantly lesser compared with controls. Also, significant correlation between
systolic blood pressure (p< 0.0001, r=0.63), diastolic blood pressure (p< 0.0001,
r=0.64) and serum homocysteine (p< 0.0001, r=0.74) levels were found.
Conclusions: CECs have increased in preeclamptic patients in compared with
healthy pregnants and controls and there was a correlation between endothelial
cells and blood pressures as well as serum homocysteine.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

fiekil 1

Preeklampsi (n=20) Sa¤l›kl› Gebe (n=15) Kontrol (n=15) p de¤eri ANOVA

Sistolik KB (mmHg) 143±9a,b 113±9a,c 123±8b,c p<0.0001

Diastolik KB (mmHg) 97±5d,e 68±6d,f 75±6e,f p<0.0001

DEH (hücre/ml) 13.2±5.2g,h 5.2±1.4g,i 4.0±1.8h,i p<0.0001

Homosistein(μmol/L) 9.5±2.8j,k 6,0±0,6j,l 12.2±3.3k,l p<0.0001

Tablo 1. Gruplar aras› DEH, kan bas›nc› ve serum homosistein düzeyleri

DEH: Dolaflan endotel hücresi, Posthoc test: a,b,d,e,g,h,j,l (p<0.001), c (p = 0.016),

f (p = 0,029), i (p=0,069), k (p=0,019)

Preeclampsia (n=20) Healthy pregnant (n=15) Controls (n=15) p value ANOVA

Systolic BP (mmHg) 143±9a,b 113±9a,c 123±8b,c p<0.0001

DiastolicBP (mmHg) 97±5d,e 68±6d,f 75±6e,f p<0.0001

CEC (cells/ml) 13.2±5,2g,h 5.2±1.4g,i 4.0±1.8h,i p<0.0001

Homocysteine (_mol/L) 9.5±2.8j,k 6.0±0.6j,l 12.2±3.3k,l p<0.0001

Table 1. CEC, serum homocysteine levels and blood pressures in the groups.

CEC: Circulating endothelial cells, Posthoc test: a,b,d,e,g,h,j,l (p<0.001), c

(p=0.016), f(p=0,029), i(p=0,069), k (p=0,019)

Preeklampsi, sa¤l›kl› gebe ve kontrol

gruplar›n›n dolaflan endotel hücre

say›lar› (cell/ml)
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Hipertansiyon böbrek yetmezli¤inin en önemli nedenlerinden biri olup, insülin
direnci ile aras›nda güçlü bir iliflkisi vard›r. Uzun süreli ve yeterli tedavi görmeyen
primer hipertansiyonlu hastalarda böbrek fonksiyonlarda azalma beklenir.
Böbrek fonksiyonlar›nda meydana gelen azalma hem insülin-glukoz metabolizmas›
hem de insülin sensivitesinde meydana getirdi¤i de¤iflik nedeniyle insülin
direncini art›rd›¤› bildirilmektedir Böbrek yetmezli¤i olan ve olmayan hipertansif
hastalarda insülin direnci yönünden farkl›l›k olup olmad›¤›n› ve böbrek
yetmezli¤inin evresi ile insülin direnci aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmay› amaçlad›k.
Hastalar serum kreatinin, 24 saatlik proteinüri ve glomerüler filtrasyon de¤erlerine
göre identifiye ve klasifiye edildi. Böbrek yetmezli¤i olmayan (GFR  90ml/dk,<
30mg/gün proteinürisi) 49 hipertansif hasta (33K,yafl ort.46,27+10,03 ) ile
böbrek yetmezli¤i olan 206 hipertansif hasta çal›flmaya al›nd›. GFR göre böbrek
yetmezli¤i olan hastalar; GFR: 60-90ml/dk olan Grup1; 94 hasta (66K,yafl
ort.51,87+13,2)Evre1-2KBY ve GFR: 10-59ml/dk olan grup 2; 112 hasta (63K,
yafl ort.60,82+11,2 ) olmak üzere 2 gruba ayr›ld›.Tüm hastalar›n açl›k kan flekeri,
insülin, c-peptit, HOMA-insülin direnci, HbA1c, albumin, BMI, kolesterol,
trigliserit, CRP, ürikasit, PTH düzeyleri ile sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›
ölçüldü. Diyabetes Mellitus, amiloidoz, glomerülonefrit, polikistik böbrek hastal›¤›
olanlar çal›flmaya al›nmad›.Renal yetmezli¤i olan ve olmayan hipertansif hastalar›n
yafllar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptan›rken (p< 0,05), insülin
dirençi ve di¤er parametreler aras›nda istatistiksel olarak fark saptanmam›flt›r.(p>
0.05)Grup 1,Grup2 Kronik böbrek yetmezli¤i olanlar› karfl›laflt›rd›¤›m›zda; yafl,
insülin dirençi, ürikasit, PTH ve TG düzeyleri aralar›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark saptan›rken (p< 0.05), di¤er parametreler aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark saptanmad›.(p> 0,05)
Sonuç: Orta ve sidetli düzeyde böbrek yetmezli¤i olan hipertansif hastalarda
böbrek yetmezli¤inin fliddeti ile insülin dirençi aras›nda iliflki vard›r. ‹nsülin
dirençi olan üremik hastalarda ürikasit, trigliserit ve parathormon düzeyinde
yükseklik tespit edildi
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Insulin Resistance in Hypertensive Patients with Normal or Deteriorated
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Hypertension has been considered one possible important cause of end-stage
renal disease. Hypertension is strongly associated with insulin resistance. Chronic
renal failure is also an insulin-resistant state associated with hyperinsulinaemia
and renal dysfunction is relatively common among patients with long-standing
primary hypertension.We investigated insulin resistance in hypertensive patients
with normal or deteriorated renal function and the relation with the level of
renal failure and the insulin resistance. Serum creatinine levels and calculated
GFR were used to identify and classify kidney disease. Fourty eight patients with
normal renal function (GFR  90ml/min, 30mg/d proteinüria) and 206 patients
deteriorated renal function (GFR  90-15ml/dk, > 30mg/gün proteinüri) were
included. Patients with CRF are separated into two groups according to GFR:
< 90ml/min.-  60ml/min Grup 1; 94 patients (66M, mean age51,87+13,2)
Evre 1-2CRF and GFR: < 59ml/min grup 2; 112 patients (63M, mean
age60,82+11,2 Fasting blood glucose, serum insulin, C peptid, HOMA, total
cholesterol, TG, CRP, uric acid, PTH levels were analyzed and blood pressure
was measured. No significant difference was found for insulin resistans and the
other parametreler between hypertensive patients with normal or deteriorated
renal function patients.(p> 0.05)Significant difference was found for insulin
resistans, age, uric acid, TG and PTH levels between Grup1 and Grup 2 chronic
renal failure patients (p< 0,05).
Results: There is a relationship between the severity of renal failure and insulin
resistance in hypertensive patients who have moderate or severe renal failure.
Increases in uric acid, triglycerides and parathormone levels are found in uremic
patients who have insulin resistance.

SÖZEL SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Parametreler Evre 3-5 KBY (n=112) Evre 1-2 KBY (n=94) P

YAfi 60.82±11,2 51,87±13,2 0,05

HOMA 2,94±1,81 2,44±1,22 0,021

ÜR‹KAS‹T 7.44±2,12 5,58±2,73 0,000

TG 172,41±95,8 150,54±80,74 0,05

PTH 181,32±168,4 63,54±35,36 0,000

Tablo 1:KBY olan hipertansif hastalar›n karfl›laflt›r›lmas›

Stage 3-5CRF (n=112) Stage 1-2 CRF (n=94) P

AGE 60.82±11,2 51,87±13,2 0,05

HOMA 2,94±1,81 2,44±1,22 0,021

URIC ACID 7.44±2,12 5,58±2,73 0,000

TG 172,41±95,8 150,54±80,74 0,05

PTH 181,32±168,4 63,54±35,36 0,000

Comparison of the parameters of hypertensive Chronic renal failure
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Amaç: Türk Nefroloji Derne¤i Polikistik Böbrek Hastal›¤› Çal›flma Grubu taraf›ndan
gerçeklefltirilen bu çok merkezli çal›flmada ülkemizdeki otozomal dominant polikistik
böbrek hastal›¤› (ODPBH) olan hastalar›n demografik ve klinik özelliklerinin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Türk Nefroloji Derne¤i'nin internet sayfas›nda Çal›flma Grubu
üyelerinin ulaflabilece¤i bir sayfa oluflturulmufltur. Çal›flmada görev alan araflt›r›c›lar
bu sayfada bulunan hasta formlar›na kendi merkezlerindeki hastalar›n demografik
ve klinik özellikleri ile ilgili bilgileri internet ortam›nda kaydetmifllerdir. 1 Ocak
2003 ile 26 A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda toplam 11 merkezde takip edilmekte
olan 908 hastan›n özellikleri kaydedilmifltir. Hastalar, ODPBH'da görülebilen klinik
bulgular olan hipertansiyon, makroskopik hematüri, idrar yolu infeksiyonu (kültür
ile belgelenmifl), böbrek tafl› (düflürülmüfl ya da görüntüleme yöntemleri ile
belgelenmifl), karaci¤er kistleri (görüntüleme yöntemleri ile belgelenmifl) ve herni
(inguinal ve/veya umblikal) varl›¤› aç›s›ndan incelenmifltir. Ayr›ca mitral kapak
prolapsusu (ekokardiyografi ile), kolon divertikülü (görüntüleme yöntemleri ile) ve
intrakranial anevrizma (manyetik rezonans anjiyografi ile) aç›s›ndan tetkik edilmifl
olan hastalarda bu bulgular›n varl›¤› kaydedilmifltir.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 908 hastan›n (yafl ortalamas› 48.7 ± 17.7) 447'si erkek
(%49), 461'i kad›n (%51) idi. Hastalar›n 557'sinin (%61) ailesinde ODPBH olan
en az bir hasta vard›. Sigara hikayesi sorgulanabilen hastalar›n %62.6's›n›n hiç
sigara içmedi¤i, %17.1'inin eskiden içti¤i halde halen içmedi¤i ve %20.3'ünün
sigara kullanmakta oldu¤u ö¤renilmifltir. Hastalar›n klinik özellikleri Tablo 1'de
gösterilmifltir. Hastalar›n araflt›r›lan klinik özellikleri aras›nda en s›k rastlanan bulgu
%71.5 oran›nda hipertansiyon idi. Hipertansiyonu olan hastalar›n %45.6's›nda
antihipertansif tedavi ile kan bas›nc› kontrol alt›nda (sistolik kan bas›nc› < 130
mm Hg ve diyastolik kan bas›nc› < 80 mm Hg) idi. ‹nguinal ve/veya umblikal
herni saptanm›fl olan hastalar›n %44.8'inin opere edilmifl oldu¤u ö¤renilmifltir.
‹ntrakranial anevrizma varl›¤› aç›s›ndan araflt›r›lan hastalarda anevrizma saptanma
oran› %25.4 olarak bulunmufltur. Bu yüksek oran›n nedeni, muhtemelen
anevrizman›n öncelikle aile hikayesi olan riskli hastalarda araflt›r›lmas›d›r. ‹ntrakranial
anevrizma saptanan hastalar›n %50'sinde anevrizma opere edilmifltir. Elde edilen
laboratuar verileri ile toplam 154 hastan›n glomerüler filtrasyon de¤eri MDRD
formülü ile hesaplanm›fl ve ortalamas› 60.0 ± 40.2 ml/dak olarak bulunmufltur.
Sonuçlar: Ülkemizdeki ODPBH popülasyonun klinik özelliklerini ortaya koyan
bu çok merkezli çal›flma sonucunda hastalar›n %20.3'ünün halen sigara içtikleri
ve hipertansiyonun en s›k görülen (%71.5) klinik bulgu oldu¤u dikkati çekmifltir.
Bu hastalarda kan bas›nc›n›n kontrol alt›na al›nmas› oran› (%45.6), genel
popülasyonda primer hipertansiyonu olan hastalardaki oranlardan çok daha iyi
olmakla birlikte yetersizdir. Hem böbrek yetersizli¤i geliflmesini h›zland›ran, hem
de kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini art›ran sigara ve hipertansiyon
ile yo¤un bir flekilde mücadele edilmelidir.
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Objectives: The aim of this multicenter study which was performed by the Turkish
Society of Nephrology (TSN) Polycystic Kidney Disease Working Group, was to
investigate the demographic and clinical characteristics of patients with autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD) in Turkey.
Methods: Investigators of the Working Group entered the demographic and clinical
characteristics of their patients to patient forms that were established in the webpage
of TSN. The characteristics of 908 patients followed-up at 11 centers were registered
between January 1, 2003 and August 26, 2005. The investigated clinical characteristics
were hypertension, macroscopic hematuria, urinary tract infection (by urine culture),
urinary tract stone (passed or shown by imaging studies), liver cysts (by imaging
studies), hernia (inguinal and/or umblical), mitral valve prolapse (by echocardiography),
colonic diverticuli (by imaging studies) and intracranial aneurysms (by magnetic
resonance angiography).
Results: Among 908 patients included in the study (mean age: 48.7 ± 17.7), 447
were men (49%) and 461 were women (51%). 557 (61%) of the patients had at
least one family member with ADPKD. 62.6% of the patients had never smoked,
17.1% were ex-smokers and 20.3% were current smokers. The clinical characteristics
of the patients are shown in Table 1. The most common clinical finding was
hypertension with a rate of 71.5%. The blood pressure (BP) was under control
(systolic BP < 130 mm Hg and diastolic BP < 80 mm Hg) in 45.6% of the
hypertensive patients with antihypertensive therapy. Among patients with hernias,
44.8% were operated. Intracranial aneurysm was detected in 25.4% of the patients
who were searched for this finding. The reason for this high rate was most likely
due to the screening of high-risk patients, such as ones with a family history of
inctracranial aneurysm. The intracranial aneurysms were operated in 50% of them.
The mean glomerular filtration rate that was calculated by the MDRD formula in
154 of the patients was 60.0 ± 40.2 ml/min.
Conclusions: This multicenter study that evaluated the clinical characteristics of
patients with ADPKD in Turkey showed that 20.3% of this population are current
smokers and hypertension is the most common (71.5%) clinical finding. Although
the rate the BP control (45.6%) is better than the population with primary
hypertension, this is not satisfactory. Since smoking and hypertension play a
significant role in the progression to renal failure and cardiovascular morbidity and
mortality, the cessation of smoking and aggressive treatment of hypertension are
extremely important in these patients.
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Yok Var
Hipertansiyon n=246 (%28.5) n=618 (%71.5)
Makroskopik hematüri hikayesi n=553 (%70.5) n=231 (%29.5)
‹drar yolu infeksiyonu hikayesi n=550 (%70.8) n=227 (%29.2)
Böbrek tafl› hikayesi n=557 (%72.2) n=222 (%27.8)
Karaci¤er kistleri n=347 (%53.6) n=300 (%46.4)
Mitral kapak prolapsusu n=166 (%85.6) n=28 (%14.4)
Kolon divertikülü n=26 (%81.3) n=6 (%18.7)
Herni n=571 (%89.5) n=67 (%10.5)
‹ntrakranial anevrizma n=53 (%74.6) n=18 (%25.4)

Hastalar›n klinik özellikleri

Bütün hastalar tüm klinik bulgular aç›s›ndan araflt›r›lmad›¤› için rakamlar›n
toplam› tüm hasta say›s›ndan daha azd›r.

No Yes
Hypertension n=246 (28.5%) n=618 (71.5%)
History of macroscopic hematuria n=553 (70.5%) n=231 (29.5%)
History of urinary tract infection n=550 (70.8%) n=227 (29.2%)
History of urinary tract stone n=557 (72.2%) n=222 (27.8%)
Liver cysts n=347 (53.6%) n=300 (46.4%)
Mitral valve prolapse n=166 (85.6%) n=28 (14.4%)
Colonic diverticuli n=26 (81.3%) n=6 (18.7%)
Hernia n=571 (89.5%) n=67 (10.5%)
Intracranial aneurysm n=53 (74.6%) n=18 (25.4%)

Clinical characteristics of the patients

Since all of the patients were not evaluated for all the clinical findings, the
total number of findings is less than the total number of the patients.
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SS-024

Son Dönem Böbrek Yetersizlikli Çocuklarda Koroner Arter Kalsifikasyonu

Sever L1, Çivilibal M1, Çal›flkan S1, Kuruo¤lu S2, Oflaz H3, Candan C1, Canpolat
N1, Kasapçopur Ö1, Ar›soy N1

1‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›
2‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›
3‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›

Amaç: Koroner arter kalsifikasyonu (KAK) son dönem böbrek yetersizlikli
(SDBY) eriflkinlerde yayg›nd›r, ancak çocuklarda varl›¤› ve s›kl›¤› hakk›ndaki
bilgi s›n›rl›d›r. Bu çal›flman›n amac›, de¤iflik renal replasman tedavileri (RRT)
çocuklarda KAK s›kl›¤›n› araflt›rmak ve kalsifikasyonun risk faktörlerini saptamakt›r.
Yöntem-Gereçler: Toplam 53 SDBY'li çocuk hasta (15 hemodiyaliz (HD), 24
periton diyalizi (PD), 14 renal transplantasyon (Tx) hastas›) ile 17 sa¤l›kl› çocuk,
multidedektör spiral bilgisayarl› tomografi (MSBT) ile tarand›. Tüm hastalara
ve sa¤l›kl› çocuklara ekokardiyografi, B mod yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi
ile karotis doppler incelemesi ve ak›m iliflkili-endotele ba¤›ml› brakial arter
dilatasyonu ölçümü yap›ld›; serumda yüksek duyarl›kl› C reaktif protein ve
homosistein konsantrasyonlar› saptand›. Hastalar›n dosyalar› geriye dönük
olarak incelenerek, RRT'ye bafllan›lmas›ndan itibaren ölçülen tüm serum kalsiyum
(Ca), fosfor (P), paratiroid hormon (PTH), albumin, hemoglobin, ferritin ve
lipid de¤erleri kaydedildi. Kalsiyum içeren fosfat ba¤lay›c›lar ve kalsitriol'un
herbir hastada kullan›lan kümülatif miktarlar› hesapland›.
Bulgular: Hasta grubunun ortalama±SD olarak hesaplanan yafl›, 15.7±3.8 y›l
(da¤›l›m› 6.7-22.7 y›l, %40'› k›z), kontrol grubunun 13.2±3.8 y›l (da¤›l›m› 6.6-
18.8 y›l, %59'u k›z) idi. Sa¤l›kl› çocuklar›n hiçbirinde KAK görülmedi, buna
karfl›l›k, hastalar›n %15'inde (3 HD,3PD ve 2 Tx hastas›) KAK saptand›. KAK'l›
hastalar›n yafllar› 10.9-21.2 y›l aras›ndayd›. Agatston metoduna göre hesaplanan
ortalama KAK skoru 101.3 ünite (da¤›l›m› 8.5-4322 ünite) bulundu. Hasta
grubunda, sa¤l›kl› kontrol grubuna göre, sol ventrikül kütle indeksi (61.1±30.0
vs 33.3±9.3 g/m2, p< 0001), karotis intima media kal›nl›¤›(0.66±0.11 vs
0.50±0.10 mm, p< 0.0001) anlaml› olarak artm›flt›. Hastalar›n yüksek duyarl›
CRP (3.41±4.21 vs 0.38±0.32 mg/L, p< 0.0001)ve homosistein (18.4±14.2 vs
11.4±6.6 μ mol/L, p< 0.003) düzeyleri de sa¤l›kl› çocuklara göre anlaml› olarak
yüksek bulundu. KAK'l› hastalar KAK'› olmayanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda toplam
diyaliz süresinin (80.1±23.0 vs 47.3±31.5 ay, p< 0.005), serum P düzeyinin
(7.2±0.9 vs 5.5±0.9 mg/dL, p< 0.001), fosfor ba¤lay›c›larla al›nan kümülatif Ca
miktar›n›n (1741±634 vs 634±482 g) ve kümülatif kalsitriol dozunun (40.4±16.5,vs
11.5±11.3 mg, p< 0.001)yüksek oldu¤u görüldü. Lojistik regresyon analizi,
serum P düzeyleri ile Ca içeren fosfat ba¤lay›c› kullan›m miktar›n›n KAK geliflimi
için ba¤›ms›z risk faktörleri oldu¤unu gösterdi.
Sonuçlar: Bu çal›flma, renal replasman tedavisi uygulanan çocuk ve adölesan
yafl grubundaki hastalarda KAK'›n ortaya ç›kabilece¤ini göstermifltir. Bu
komplikasyonun önlenebilmesi için, SDBY'li çocuklarda serum P düzeylerinin
dikkatle izlenmesi ve Ca içeren fosfor ba¤lay›c› ajanlar›n kullan›m›ndan kaç›n›lmas›
gerekmektedir.

OP-024

Coronary Artery Calcification in Children with End-Stage Renal Disease

Sever L1, Çivilibal M1, Çal›flkan S1, Kuruo¤lu S2, Oflaz H3, Candan C1, Canpolat
N1, Kasapçopur Ö1, Ar›soy N1

1Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Dept. of Pediatric Nephrology
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Dept. of Radiology
3Istanbul University, Istanbul Medical School, Dept. of Cardiology

Objectives: Coronary artery calcification (CAC) is common in adults with end-
stage renal disease (ESRD), but little is known about its prevalence and extent
in children. The aim of the present study was to assess CAC in pediatric patients
on various renal replacement therapy modalities and to evaluate potential risk
factors for calcification in these patients.
Methods: We screened 53 patients (15 hemodialysis (HD), 24 peritoneal dialysis
(PD) patients and 14 renal transplant recipients (rTx)) and 17 healthy controls
with multidetector spiral CT (MDCT) for CAC. In all patients and controls,
echocardiographic examination and intima-media thickness measurment (IMT)
of the carotid artery were made; flow mediated endotelium-dependent
dilatation(EDD) of the brachial artery was calculated. Plasma homocystein and
serum high sensitive C reactive protein levels were determined. All patients'
medical records since start of renal replacement therapy were reviewed and
serum calcium (Ca), phosphate (P), paratyroid hormone (PTH), albumin, lipid,
hemoglobin and ferritin levels were recorded.
Results: The mean age was 15.7±3.8 years (range 6.9-22.7 years; 40% girls)
in the pateint group and 13.2±3.8 years (range 6.6-18.8 years; 60 girs) in the
control group. None of the healthy children had evidence of CAC, but it was
present in 15% of patients (3 HD, 3 PD, 2 rTx patients). The median age of
the patients with CAC was 17.4 years (range 10.9-21.2 years) and their median
CAC score was 101.3, ranging from 8.5 to 4322 according to Agatston method.
As compared with the patients without CAC, those with calcification had longer
duration of dialysis (median 80.8 vs 40.5 months; p=0.005), higher P (7.2±0.9
vs 5.5±0.9 mg/dL; p> 0.001) levels and were treated with higher doses of
calcitriol (40.4±16.5 vs 11.5±3 mg; p> 0.001) and Ca in P- binders (1741±634
vs 634±482 g; p> 0.001). The final model of the logistic regression analysis
indicated that serum P levels and the cumulavive dose of Ca-containing P-
binders were independently associated with CAC score.
Conclusions: Our data show that CAC may be present even in children on
RRT. For the preventing of these complication, serum P levels must be monitored
carefully and the use of Ca-containing P- binders should be restricted.
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De¤iflik Ca Konsantrasyonu Olan Periton Diyaliz Solüsyonlar›n›n U937
Monositik Hücre Dizisi Üzerine Olan Apoptotik Etkisi

Yavuz A1, De Cal M2, Andrikos E2, Bordoni V2, Bonello M3, Ratanarat R3,
Tuncer M1, Süleymanlar G1, Yakupo¤lu G1, Ersoy F.F1, Ronco C2

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon, Vicenza, ‹talya
3Nephroloji, Dializ ve Transplantasyon, Vicenza, ‹talya

Amaç: Peritonit, periton diyalizinin (PD) en önemli komplikasyonudur.
Biouyumlu olmayan PD s›v›lar› nedeniyle peritoneal hücre defans bariyerinde
olan defektler peritonit ataklar›na neden olabilir. PD solüsyonlar› de¤iflik
oranlarda iyonize kalsiyum (Ca+2) içermektedir. Bunlar 1.0, 1.25, 1.5 ve 1.75
mmol/L’dir. Programl› hücre ölümü veya apoptozis fizyolojik bir mekanizmad›r,
ve di¤er hücrelerden gelen sinyallerle olmaktad›r. Konvansiyonel PD
solüsyonlar›nda suprafizyolojik seviyelerde olan PD solüsyonu kalsiyum düzeyi
konak koruyucu hücrelerinde olan apoptosis için en çok suçlanan faktördür.
Biz bu çal›flmay› de¤iflik kalsiyum konsantrasyonu içeren periton diyaliz
solüsyonlar›n›n U937 monositik hücre dizisi üzerine olan apoptotik etkisi
üzer inde fark olup olmad›¤›n›  aratfl t › rmak üzere planlad›k.
Yöntem-Gereçler: Apoptozis ölçümü Hoechst 33342 and propidium iodide
metodlar› ile yap›lm›flt›r. U937 hücreleri 1 mL de¤iflik Ca2+ içeren PD solüsyonlar›
ve 1 mL RPMI solüsyonu ile inkübe edilmifltir. cells were incubated with 1 mL
different Ca2+ containing PDFs and 1 mL RPMI solution. Kontrol grubu ise
sadece 2 mL RPMI solüsyonu ile inkübe edilmifltir. Test ifllemi sekiz defa tabloda
görüldü¤ü üzere tekrar edilmifltir.
Bulgular: Sonuçlar›m›za göre, ilk 24 saatte, monositik hücrelerin tüm PD
solüsyonlar›nda ve kontrol grubunda zamanla artm›flt›r, ve gruplar aras› istatiksel
farkl›l›k yoktur. ‹lginç olarak, 24 saatten sonra 96 saate kadar, PD solüsyonlar›
ile inkübe edilen gruplar›n apoptosis oranlar›n›n control grubuna göre anlaml›
yüsek oldu¤u görülmüfltür (p< 0.03). Daha da fazlas›, 72. saatten sonra 1.5
Ca2+ içeren grubun apoptozis oran› di¤er Ca konsantrasyonlar›na göre daha
fazla bulunmufltur (p< 0.05). 1, 1.25, ve 1.75 Ca içeren PD solüsyonlar›nda
a p o p t o s i s  o r a n l a r ›  b e n z e r  b u l u n m u fl t u r  ( p >  0 . 0 5 ) .
Sonuçlar: Sonuç olarak, 1.5 Ca2+ içeren PD solüsyonlar›, hem kontrol grubuna
hem de di¤er Ca2+ konsantrasyonu içeren PD solüsyonlar›na göre daha fazla
mononüklear hücre apoptosis oran›na neden olmufltur. Bu durumun klinik
sonuçlar›n› de¤erlendirmek için daha fazla çal›flmalara gerek vard›r.

OP-025

Do Peritoneal Dialysis Solutions Containing Different Ca Concentrations
Have the Same Effect on Apoptosis of U937 Monocytic Cell Line?

Yavuz A1, De Cal M2, Andrikos E2, Bordoni V2, Bonello M2, Ratanarat R2, Tuncer
M1, Süleymanlar G1, Yakupo¤lu G1, Ersoy F.F1, Ronco C2

1Division of Nephrology, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Nephrology, Dialysis and Transplantation, san Bartolo Hospital, Vicenza, Italy

Objectives: Peritonitis is the most important complication of peritoneal dialysis
(PD). Defects in the peritoneal cellular defence barrier due to repeated exposure
to bioincompatible PD fluids (PDF)may be a causative factor in peritonitis
attacks. PDFs may contain different concentrations of ionized calcium, such as:
1.0, 1.25, 1.5, 1.75 mmol/L. Apoptosis which is a physiologic mechanism
regulated by signals provided by other cells helps in removal of the dying or
defective cells by the peritoneal macrophages and some other cells. Detrimental
effects of PDF on cellular host defense mechanisms, especially on monocytes
have been well described. In this study, we aimed to assess the effects of PDF
with different Ca2+ concentrations on U937 monocytic cell line.
Methods: Apoptosis was measured by Hoechst 33342 and propidium iodide
methods. U937 cells were incubated with 1 mL different Ca2+ containing PDFs
and 1 mL RPMI solution. Control group was incubated with 2 mL RPMI
solution. We repeated eight times experiment seen in Table.
Results: Our results have shown that, during first 24 hours, apoptosis rates
of monocytic cell lines increase significantly with time in response to all PDF
containing different Ca2+concentrations as well as control group of cells with
no statistical difference. Interestingly, after 24 th hour till 96th hour, there was
a significant increase in apoptosis rates of PDF groups compared to control
group (p< 0.03). Furthermore, after 72 hours apoptosis rates of 1.5 Ca2+ group,
was higher than 1, 1.25 and 1.75 Ca2+ groups (p< 0.05). Apoptosis rates in
1, 1.25 and 1.75 Ca2+ containing PDF were similar (p> 0.05).
Conclusions: In conclusion, PDF containing 1.5 Ca2+ seems to cause increased
apoptosis rates comparing both control medium and PDF with calcium
concentrations of 1, 1.25 and 1.75 Ca2+. We think that possible clinical
consequences of our finding deserves further studies in this area.
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Ca2+ Concentration (mmol/L) 1 hr 5 hr 24 hr 48 hr 72 hr 96 hr
1.0 2% 5% 6% 14% 22% 32%
1.25 1% 5% 6% 15% 22% 29%
1.5 2% 5% 7% 15% 27% 34%
1.75 1% 4% 6% 14% 22% 30%
Control 1% 4% 5% 7% 11% 12%

Apoptosis rates of different Ca2+ concentrations of PDFs

Ca konsantrasyonu (mmol/L) 1.saat 5.saat 24.saat 48.saat 71.saat 96.saat
1.0 %2 %5 %6 %14 %22 %32
1.25 %1 %5 %6 %15 %22 %29
1.5 %2 %5 %7 %15 %27 %34
1.75 %1 %4 %6 %14 %22 %30
Kontrol %1 %4 %5 %7 %11 %12

De¤iflik Ca konsantrasyonu içeren PD solüsyonlar›n›n apoptozis oranlar›
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S›çanlarda Deneysel Hipertonik Solüsyon Kullan›lan SAPD Modelinde
Lökotrien Antagonistlerinin Periton ‹fllevleri ve Morfolojik Özellikleri
Üzerine Etkisi

Koçak Yücel S1, Tu¤tepe H2, Çakala¤ao¤lu F3, Tu¤lular S4, Ako¤lu E5, Özener Ç4

1Bak›rköy Devlet Hastanesi, Istanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, Istanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi; Patoloji ABD, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi; Nefroloji BD,‹stanbul
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Amaç: Kronik periton diyalizinde, TGF- β 1 ve inflamatuar sitokinlerin sal›n›m›
artmakta, doku fibrozu ile ultrafiltrasyon yetersizli¤i geliflebilmektedir. Periton
inflamatuvar hücreleri ve lökositler uyar›ld›¤›nda LTB4 ve LTC4’ün artt›¤›na
iliflkin yay›nlar bulunmaktad›r. Çal›flmam›z›n amac›, lökotrien antagonisti olan
montelukast›n hipetonik solüsyon kullan›lan s›çanlardaki deneysel periton
diyalizi modelinde periton morfolojisini ve fonksiyonlar›n› nas›l etkiledi¤inin
incelenmesidir.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmada, bir tarafa tam di¤er tarafa 5/6 nefrektomi yap›lan
29 s›çana kronik periton diyalizi modeli uygulanm›flt›r. 8’i tedavisiz olarak
izlenmifl,10’una hipertonik periton diyalizi solusyonu,11’ine hipertonik solusyon
ile montelukast dört hafta süreyle verilmifltir (M). Bu sürenin sonunda, ifllevsel
de¤ifliklikler aç›s›ndan bir saatlik peritoneal eflitlenme testi (PET) uygulanm›flt›r.
Morfolojik aç›dan periton membran› örnekleri, ›fl›k mikroskopisi ve
immunohistokimya incelemeleri ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: ‹fllevsel aç›dan hiçbir parametrede gruplar aras›nda fark saptanmam›flt›r.
Morfolojik aç›dan ise kontrol grubu ile tedavi gruplar› aras›nda, submezotelyal
kal›nl›kta ve vasküler hiyalinizasyonda art›fl 30(100-10)μm vs 10(30-10) μm, p<
0.05); ve vaskulopati 2(2-1) vs 1(1-1),p< 0.001) aç›s›ndan anlaml› fark saptanm›flt›r.
M grubu ile dekstroz grubu aras›nda morfolojik bulgular aç›s›ndan anlaml› fark
saptanmam›flt›r. Dekstroz ve M grubunda, yeni damar oluflumlar›, kal›nl›k ve
fibrozis ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlaml› korelasyon bulunmufl
(r=0,767,p< 0,05; r=0,531,p< 0,05; r=0,775, p< 0,05)). TGF-β 1 ve VEGF
immunekspresyonlar›n›n da bu bulgular ile paralellik gösterdi¤i görülmüfltür.
Ancak montelukast alan grupta mezotel hücrenin düz hücreden kübik hücreye
transforme oldu¤u görülmüfltür.
Sonuçlar: Sonuç olarak, hipertonik solüsyon alan s›çanlarda almayanlara göre
periton membran›n morfolojisi bozulmufl, buna karfl›n peritoneal geçirgenli¤in
korundu¤u gözlenmifltir. Montelukast›n, mezotel düz hücreler üzerine rejenerasyon
etkisi olmufl ancak histopatolojik düzelme ve immunekspresyona etki
görülememifltir.

OP-026

The Effect of Leucotrien Antagonists on Peritoneal Functional and
Morphological Changes Induced by Hypertonic Solutions in an Experimental
Model of CAPD in Rats

Koçak Yücel S1, Tu¤tepe H2, Çakala¤ao¤lu F3, Tu¤lular S4, Ako¤lu E4, Özener Ç4

1Bak›rköy State Hospital, Istanbul
2Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric
Surgery,‹stanbul
3Marmara University School of Medicine, Department of Pathology,‹stanbul
4Marmara University School of Medicine, Department of Nephrology,‹stanbul

Objectives: Longstanding chronic ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)
induces increased release of TGF-β and other inflammatory cytokines resulting
in tissue fibrosis and ultrafiltration insufficiency. Data has been reported stating
marked increase in LTB4 and LTC4 when peritoneal inflammatory cells and
leucocytes are stimulated. The aim of our study was to investigate the effect of
montelukast, a leucotrien antagonist, on peritoneal morphology and functions
in the setting of hypertonic glucose solution in an experimental model of CAPD
in rats.
Methods: A total of 29 male Wistar rats with total nephrectomy on one side
and 5/6 on the opposite side performed were included. Study animals were
divided into 3 groups: 1st group no treatment was given (n=8)( control ), 2nd
group 20ml hypertonic peritoneal dialysis solutions (D) alone (n=10), 3rd group
20ml hypertonic peritoeneal dialysis solutions plus leucotrien antagonist (M)
were eployed for four weeks. At the end of this period, a 1-hour peritoneal
equilibration test (PET) was performed to determine the functional changes.
The morphological changes were assessed in peritoneal membrane specimens
with light microscopy and immunohistochemical staining.
Results: There were no significant differences between the groups for the
functional parameters. As for morphological changes, submezothelial thickness
and vascular hyalinization was significantly increased in both of the treatment
groups compared to the control group: thickness: 30(100-10)μm vs 10(30-10)
μm, (p< 0.05); vasculopathy: 2(2-1) vs 1(1-1), (p< 0.001). There were no significant
differences between the two treatment groups. Neovascularization, mezothelial
thickness and fibrosis was significantly positively correlated ((r=0,767,p< 0,05;
r=0,531,p< 0,05; r=0,775, p< 0,05) ); TGF-β 1 and VEGF immunexpression
was also correlated with these changes. A transformation from staright cells to
cubic cells in mezothelial cells was observed in group M.
Conclusions: In conclusion, peritoneal morphology was impaired in rats
receiving hypertonic glucose solutions, although peritoneal transport characteristics
was preserved. Although a regenerative effect of montelukast on mezothelial
cells have been observed, there was no influence on histopathological improvement
and immunoexpression.
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SS-027

Periton Diyalizi Hastalar›nda Fosfat Kontrolü
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N12, Utafl C13, Akpolat T14, Bozfakio¤lu S15, Wu GG16, Karayaylal› ‹17, Ar›nsoy T18,
Stathakis Ch19, Yavuz M20, Tsakiris D21, Dimitriades A22,
Y›lmaz M.E23, Gültekin M1, Süleymanlar G1, Oreopoulos DG24
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Amaç: Bu çal›flman›n amac› genifl bir grup kronik periton diyalizi (PD)
hastalar›nda fosfat kontrolünün genel durumunu de¤erlendirmek ve bunun
klinik ve laboratuvar iliflkilerini incelemektir.
Yöntem-Gereçler: Yirmidört merkezin kat›ld›¤› çal›flmaya 530 PD hastas›
(ortalama yafl 55±16, ortalama PD süresi 33±25 ay, 235 bayan, 295 erkek )
al›nm›flt›r. Serum kalsiyum (Ca+ + ), iyonize Ca+ +, fosfat (PO4), intact
parathormon (iPTH), 25(OH)D3, 1,25(OH)2D3, total alkalin fosfataz (ALP) ve
kemik alkalin fosfataz (BALP) de¤erlerine bak›lm›flt›r.
Bulgular: Hastalar›n ortalama Kt/V de¤erleri 2.3±0.65 ve haftal›k kreatinin
klerensi (wCrCl): 78.5±76.6 L ve günlük idrar miktarlar› 550±603 ml/gün idi.
Ortalama serum (PO4) seviyeleri 4.9±1.3 mg/dl iken Ca+ +: 9.4±1.07 mg/dL,
PTH: 267±356 pg/ml, i Ca+ +: 1.08±0.32 mg/dL, CaX (PO4): 39±19, 25(OH)D3:
8.3±9.3 ng/ml, 1,25(OH)2D3: 9.7±6.7 pg/ml ALP: 170±178 U/L, BALP:
71±108 U/L idi. Renal osteodistrofinin ana parametreleri örne¤in serum (PO4)
seviyesi ile yafl ve Kt/V aras›nda negatif korelasyon saptanm›flt›r: % Yafl (p<
0.0001) ve kt//V (p< 0.005). Daha da fazlas› regresyon analizinde serum (PO4)
düzeyini belirleyen en önemli faktörün yafl oldu¤u görüldü. iPTH seviyeleri
serum (PO4) (p< 0.0001), ALP( p< 0.0001), BALP (p< 0.0001) ile pozitif korele
ve yafl ile negative korele oldu¤u saptand›.Serum Ca+ + seviyeleri 1,25(OH)2D3
(p< 0.0001) ile korele saptan›rken, 25(OH)D3 ile korelasyon saptanmad›.
Hastalar›n %52.2 serum (PO4) seviyeleri 3.0-5.0 mg /dl aras›nda, % 22.1’in
> 5.0 mg/dl, ve % 25.6 3.0 olarak bulundu.
Sonuçlar: Sonuç olarak, çal›flmaya al›nan hasta grubunda kronik periton diyalizi
serum (PO4) seviyesini kontrol etmede etkili bir tedavi yöntemidir, ve hastalar›n
(PO4), iPTH seviyeleri Kabul edilebilir s›n›rlar içindedir. Ayr›ca sonuçlar›m›za
göre yafl›n serum (PO4) seviyesi ile ters iliflkisi vard›r. Yafll›l›kta daha düflük
serum (PO4) seviyesi mekanizmas› aç›k olmamakla birlikte belki de yafll›
üremiklerde s›kl›kla saptanan düflük döngülü kemik hastal›¤›n›n mekanizmas›n›
aç›klamaya yard›mc› olabilir.
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Phosphate Control in Peritoneal Dialysis Patients
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Ç6, Akçiçek F7, Çamsar› T8, Atefl K9, Ataman R10, Vlachojannis JG11, Dombros N12,
Utafl C13, Akpolat T14, Bozfakio¤lu S15, Wu GG16, Karayaylal› ‹17, Ar›nsoy T18,
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2Alexandroupolis Hospital,Democritous University of Thrace,Greece
3Scarborough Hospital Toronto,Canada
4Hippokration Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
5University Hospital of Ioannina,Greece
6Marmara University, ‹stanbul, Turkey
7Ege University, ‹zmir, Turkey
8Dokuz Eylül University, ‹zmir, Turkey
9Ankara University, Ankara, Turkey
10Cerrahpafla Medical School, ‹stanbul University, ‹stanbul, Turkey
11University Hospital of Patra, Greece
12Ahepa Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
13Erciyes University, Kayseri, Turkey
14Ondokuz May›s University, Samsun, Turkey
15Çapa Medical School, Istanbul University, Istanbul, Turkey
16Credit Valley Hospital, Toronto, Canada
17Çukurova University, Adana, Turkey
18Gazi University,Ankara, Turkey
19Laiko General Hospital of Athens, Greece
20Uluda¤ University, Bursa, Turkey
21General Hospital of Veria, Greece
22Agios Dimitrios Hospital of Thessaloniki, Greece
23Dicle University, Diyarbak›r, Turkey
24Akdeniz University Medical Faculty Nephrology Dept., Antalya, Turkey
25Toronto-Western Hospital, Toronto, Canada

Objectives: The aim of this study was to assess the general status of phosphate
control and its clinical and laboratory associations in a large group of patients
on chronic peritoneal dialysis (PD) treatment.
Methods: This cross-sectional, multi-center study was carried among 530 PD
patients with a mean age of 55±16 years and mean duration of PD 33±25
months 235 females, 295 male patients from 24 centers were included in the
study. Serum calcium (Ca+ + ), ionized Ca+ +, phosphate (P04), intact parathormon
(iPTH), 25(OH)D3, 1,25(OH)2D3, total alkaline phosphatase (ALP) and bone
alkaline phosphatase (BALP) levels were investigated.
Results: In 530 patients included in the study, mean Kt/V was 2.3±0.65 and
weekly creatinine clearance(wCrCl): 78.5±76.6 L and daily urine output was
550±603 ml/day. Mean serum P04 level was 4.9±1.3 mg/dl while Ca+ +:
9.4±1.07 mg/dL, PTH: 267±356 pg/ml, i Ca+ +: 1.08±0.32 mg/dL, CaXP04:
39±19, 25(OH)D3: 8.3±9.3 ng/ml, 1,25(OH)2D3: 9.7±6.7 pg/ml ALP: 170±178
U/L, BALP: 71±108 U/L. Major parameters of renal osteodystrophy such as
main serum P04 level was found to be negatively correlated with: Age (p<
0.0001) and Kt/V (p< 0.005). Furthermore, in regression analysis, most
important factor in determining P04 level was also age. iPTH levels were
positively correlated with serum P04 level (p< 0.0001), ALP( p< 0.0001), BALP
(p< 0.0001) and negatively with age (p< 0.0001). Serum Ca+ + levels were
correlated with 1,25(OH)2D3 (p< 0.0001) serum levels but not with 25(OH)D3.
52.2 % of patients had a serum P04 level between 3.0-5.0 mg /dl, 22.1 %
higher than 5.0 mg/dl, and 25.6 % had 3.0 or less.
Conclusions: Our study indicates that chronic peritoneal dialysis is an effective
treatment in controlling serum P04 and in our patients participated in this
study, mean serum P04 and iPTH levels were within accepted uremic-normal
limits. Our results also show age to have a significant reverse relationship with
serum P04 levels. Although the mechanism of developing lower serum P04
levels in the elderly is unclear, it may be a contributing factor in understanding
the mechanism of low turnover bone disease known to be more frequent in
the elderly uremics.
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SAPD Hastalar›nda Ç›k›fl Yerine Mupirosin Uygulamas›: 5 Y›ll›k
Sonuçlar›m›z

Güngör Ö1, Çavdar C1, Sifil A1, Çelik A1, Atay T2, Temizkan A1, Sa¤lam F1,
Y›ld›z S1, Özder A1, fianl›da¤ C1, Gülay Z2, Çamsar› T1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dal›, ‹zmir

Girifl: SAPD hastalar›nda ç›k›fl yerine mupirosin uygulamas› peritonit ve ç›k›fl
yeri enfeksiyonunu (ÇYE) belirgin ölçüde azaltmaktad›r. Bu çal›flmada SAPD
hastalar›nda haftada bir ve üç kez mupirosin uygulamas›n›n uzun dönemdeki
(5 y›ll›k) sonuçlar› sunulmufltur.
Metod: Daha önce ç›k›fl yerine mupirosin kullanmayan 33 SAPD (19 erkek,
14 kad›n; yafl ortalamas› 56 ±7.6) hastas›na 2000 y›l›ndan itibaren haftada bir
defa mupirosin kullan›lm›flt›r. 2002’den itibaren hastalar 2 gruba ayr›ld›. I.
grupta (17 hasta) haftada bir kez mupirosin kullan›m›na devam edildi. II. gruba
ise (16 hasta) haftada 3 defa mupirosin uygulamas›na geçildi. Ayr›ca 2002
y›l›ndan itibaren nazal, inguinal, aksiller ve ç›k›fl yerlerinden kültür al›nd›. Halen
devam eden çal›flmam›z›n 2000-2005 y›llar› aras›ndaki sonuçlar› de¤erlendirildi.
Peritonit, ç›k›fl yeri enfeksiyonlar› ve 2002 y›l›ndan itibaren üreyen
mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç flekilleri analiz edildi.
Bulgular: Hastalar mupirosin tedavisi öncesinde 3.0±1.9 y›l takip edildiler. I.
grupta mupirosin öncesinde 17 ÇYE (0.45 epizod/ hasta-y›l›) ve 21 peritonit
(0.56 epizod/hasta-y›l›) varken, 5 y›l sonunda 20 peritonit (0.28 epizod/hasta-
y›l›), 8 ÇYE (0.11 epizod/hasta-y›l›) gözlendi. Böylece ÇYE’de %75, peritonitte
ise %50 oran›nda azalma saptand›. 2002-2005 y›llar› aras›nda I. grupta 13
peritonit, 7 ÇYE; II.grupta 6 peritonit, 1 ÇYE saptand›. II.grupta I. gruba göre
peritonitin %56, ÇYE’nin %92 daha az oldu¤u görüldü. 5 y›l süresince toplam
1852 örnek incelendi. Sonuçlar Tablo 1’de sunulmufltur. Haftada üç defa
mupirosin uygulayan grupta S.Aureus üreme oran› daha düflük bulunurken
antibiyotik direncinde bir de¤ifliklik görülmemifltir.
Sonuç: Ç›k›fl yerine mupirosin uygulamas› peritonit ve ÇYE ‘nunu azaltmakta,
haftada üç defa uygulama haftada bire göre daha etkin görünmektedir. Klini¤e
yans›mam›fl olsa bile hem metisilin hem de mupirosin’e dirençli KNS ve ayr›ca
gram negatif enfeksiyon riski de ak›lda tutulmal›d›r.
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The Application of Mupirocin at the Exit Site in CAPD Patients: The
Long Term (5 year) Results of a Single Center
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Y›ld›z S1, Özder A1, fianl›da¤ C1, Gülay Z2, Çamsar› T1

1Department of Nephrology, School of Medicine, Dokuz Eylul University,
Izmir, Turkey
2Department of Microbiology and Clinical Microbiology, School of Medicine, Dokuz
Eylul University, Izmir, Turkey

Background: The application of topical mupirocin at the exit site leads to a
significant reduction in the rate of peritonitis and exit site infections (ESI). The
long term (5 year) results of topical mupirocin application with the comparison
of once weekly and thrice weekly are presented.
Methods: 33 CAPD patients (19 male, 14 female, mean age 56±7.6) who until
2000 were not under mupirocin treatment, began to receive weekly topical
mupirocin at the catheter exit site in the year 2000. Since the year 2002, the
patients have been divided into two groups. The first (17 patients) group lasted
to receive mupirocin once weekly, while the second (16 patients) began to receive
thrice. Moreover, nasal, inguinal, axillary and exit site samples were being taken
for cultural examination since 2002. The results of the period of 2000-2005
have been evaluated, while the study is stil going on. Peritonitis, exit site infections
(ESI), microbiological analyses with antibiotic resistance patterns have been
researched.
Results: Patients were followed up for 3.0±1.9 years before the mupirocin
application. In the first group, 17 ESI (0.45 episode/ patient-year) and 21
peritonitis (0.56 episode/patient year) were detected before mupirocin prophylaxis,
while 20 peritonitis (0.28 episode/patient year) and 8 ESI (0.11 episode/patient
year) were seen during the 5 year of once weekly mupirocin application. As a
consequence, after mupirocin prophylaxis there was a 75% reduction in ESI
and 50% reduction in peritonitis. During the period of 2002-2005, 13 peritonitis
and 7 ESI were assesed in the first group (once weekly mupirocin), while 6
peritonitis and 1 ESI were in the second (thrice weekly mupirocin). There was
a 56% reduction at peritonitis and 92% reduction at ESI in the second group
compared with the first. 1852 culture samples were analysed during the 5 years
period. The results are shown in Table 1. While there was a reduction of
Staphylococcus aureus in the group applying mupirocin thrice weekly, there
was no difference between the antibiotic resistance in both group.
Conclusions: The application of mupirocin at the exit-site is effective at reducing
peritonitis and ESI episodes. The application of thrice weekly seems to be more
effective than once weekly. Although it did not reflect to our clinical experience,
meticillin or mupirocin resistant(MuR) coagulase negative staphylococci also
futher resistant strains and gram negative infections should also be held on
mind.
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Üreme (%) Mu R Me R Peritonit Ç›k›fl yeri enfks.
Grup I haftada bir mupirosin
Koagulaz neg. staf. 700(70.56) 594(59.87) 335(33.7) 5 3
S.Aureus 21(2.11) 2(0.20) 0 0 0
Difteroid 94(9.47) 0 0 1 0
Gram negatif 12(1.2) 0 0 4 0
Di¤erleri 8(0.85) 0 0 1 1
Üreme yok 157(15.82) 0 0 2 3
Toplam örnek 992 13 7
Grup II haftada 3 kez
mupirosin
Koagulaz neg. staf. 625(72.6) 557(64.7) 287(33.3) 4 1
S.Aureus 8(0.93) 0 0 0 0
Difteroid 98(11.3) 0 0 0 0
Gram negatif 15(1.74) 0 0 1 0
Di¤erleri 4(0.46) 0 0 0 0
Üreme yok 113(13.1) 0 0 1 0
Toplam örnek 860 6 1

Tablo 1: 2002-2005 y›llar› aras›nda I. ve II gruptaki; peritonit, ÇYE, al›nan
kültür örnekleri ve direnç oranlar›

*Yüzdeler her gruptaki toplam örnek say›s›na göre hesaplanm›flt›r.

n(%*) Mu R(%) Me R(%) Peritonitis ESI
Group I once weekly mupirocin
Coagulase neg. staph. 700(70.56) 594(59.87) 335(33.7) 5 3
S.Aureus 21(2.11) 2(0.20) 0 0 0
Diphteroid 94(9.47) 0 0 1 0
Gram negative 12(1.2) 0 0 4 0
Others 8(0.85) 0 0 1 1
No growth 157(15.82) 0 0 2 3
Total samples 992 13 7
Group II thrice weekly
mupirocin
Coagulase neg. staph 625(72.6) 557(64.7) 287(33.3) 4 1
S.Aureus 8(0.93) 0 0 0 0
Diphteroid 98(11.3) 0 0 0 0
gram negative 15(1.74) 0 0 1 0
Others 4(0.46) 0 0 0 0
No growth 113(13.1) 0 0 1 0
Total samples 860 6 1

Table 1: The results of the period of 2000-2005 ; peritonitis, exit site
infections (ESI), microbiological analyses with antibiotic resistance patterns

*The percentages of isolates were calculated for each isolate group of total
number of samplings.
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Tacrolimus Nefrotoksisitesi Gelifltirilen S›çanlarda TGF-β , VEGF ve
BMP-7 Ekspresyonu

Ö¤ütmen B1, Tu¤lular S1, Çakala¤ao¤lu F2, Özener Ç1, Ako¤lu E1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flman›n amac›, kronik tacrolimus nefrotoksisitesi gelifltirilen
s›çanlarda TGF-β, VEGF ve BMP-7 ekspresyonunun kontrol grubu ile
karfl›laflt›r›lmas›d›r.
Metod: Çal›flmaya 16 adet Wistar tipi erkek s›çan al›nd›. S›çanlar 8’erlik iki
gruba ayr›ld›. Grup-1; sa¤l›kl› kontrol olarak ayr›ld›. Grup-2; 1mg/kg/gün
tacrolimus tedavisini intraperitoneal yolla ald›. Çal›flmaya 8 hafta süreyle devam
edildi. Renal fonksiyonlar› gösteren; BUN, serum kreatinin, kreatinin klirensi
için kan al›nd›ktan sonra s›çanlar sakrifiye edildi. Renal dokularda tacrolimus
toksisitesini görmek için özellikle afferent arteriolopati ve interstisyel fibrosis
bulgular› ›fl›k mikroskopisinde incelendi. TGF-β, VEGF ve BMP-7 ekspresyonu
semiquantatif skorlama yoluyla immunohistokimyasal yöntemlerle incelendi.
Bulgular: Tedavi grubunda ortalama Tacrolimus seviyesi 5.53±2.38ng/ml
bulundu. Grup-2 Grup-1 ile karfl›laflt›rld›¤›nda s›ras›yla serum BUN, kreatinin
ve kreatinin klirensi; 57.99±11.13 karfl›n 39.49±5.64mg/dl; 0.60±0.16 karfl›n
0.65±0.09mg/dl; 0.97±0.39 karfl›n 1.17±0.32 ml/min bulundu. Sadece BUN
düzeyi Grup-2’de Grup-1'e göre anlaml› olarak yüksek bulundu. Afferent
arteriolopati ve interstisyel fibrosis Grup-2’de Grup-1’e göre anlaml› olarak fazla
bulundu. TGF-β ve VEGF ekspresyonu Grup-2’de Grup-1’e göre anlaml› olarak
yüksek bulunurken BMP-7 ekspresyonu anlaml› olarak düflük bulundu.
Sonuç: Bulgular›m›z tacrolimusa ba¤l› nefrotoksisitede TGF-β ve VEGF
ekspresyonunun artt›¤›n›, BMP-7 ekpresyonunun azald›¤›n› gösterdi.

OP-029

TGF-β, VEGF and BMP-7 Expression in Tacrolimus Induced
Nephrotoxicity in Rats

Ö¤ütmen B1, Tu¤lular S1, Çakala¤ao¤lu F2, Özener Ç1, Ako¤lu E1

1Marmara Üniversity Medical School, Nefrology Department, Istanbul,Turkey
2Marmara Üniversity Medical School, Patology Department, Istanbul,Turkey

Objectives: The aim of our study was to investigate TGF-β , VEGF and BMP-
7 expression in the rat model of chronic tacrolimus (TAC) toxicity compared
to healthy controls.
Methods: Sixteen male Wistar rats were divided into two groups of 8: Group
1 formed the healthy control group and Group 2 was treated with TAC 1mg/kg
per day intraperitoneally for 8 weeks. At the end of the study period the animals
were sacrificed following renal functional studies including BUN, serum creatinine
and creatinine clearance, and renal tissues were examined by light microscopy
for the findings of tacrolimus toxicity, specifically for afferent arteriolopathy and
interstitial fibrosis. TGF-β , VEGF and BMP-7 expression was assessed by
semiquantative scoring of the immunohistochemically stained specimens.
Results: Mean Tacrolimus levels were 5.53 ± 2.38ng/ml in Group 2. serum
BUN, creatinine levels and creatinine clearance were 57.99 ± 11.13 vs 39.49
± 5.64mg/dl; 0.60 ± 0.16 vs 0.65 ± 0.09mg/dl; 0.97 ± 0.39 vs 1.17 ± 0.32
ml/min in Group 2 vs Group 1. Only BUN level was significantly higher in
Group 2 compared to Group 1. Afferent arteriolopahty and interstitial fibrosis
was significantly increased in Group 2 compared to Group 1. TGF-β and VEGF
expression was significantly increased while BMP-7 expression was significantly
decreased in Group 2 vs Group 1.
Conclusions: Our findings suggest that tacrolimus induced nephrotoxicity is
associted with increased TGF-β and VEGF and decreased BMP-7 expression.
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Renal Transplant Hastalar›nda Düflük Kemik Mineral Yo¤unlu¤unun
Tedavisi: Alendronat(Al) veya Alfakalsidol(Ak) Tedavisi ile Kombine
Alendronat ve Alfakalsidol(Al+Ak) Tedavisinin Karfl›laflt›r›lmas›

Trabulus S1, Alt›parmak MR2, Apayd›n S2, Serdengeçti K2, Sar›yar M3

1Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,Nefroloji,‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi,Nefroloji Bilim Dal›,‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilim Dal›
Transplantasyon Ünitesi,‹stanbul

Amaç: Bu çal›flmada düflük kemik mineral yo¤unluklu (DKMY) renal Tx
hastalar›n›n tedavisinde tek bafl›na Al veya Ak ün Al+Ak tedavisiyle karfl›laflt›r›lmas›
amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Allograft fonksiyonu stabil olan 64 renal Tx hastas› (22 K,
42 E) bu randomize kontrollü prospektif çal›flmaya al›nd›. 64 hasta içinden
lomber vertebra(LV) veya femur boynu(FB) T skoru -1 den daha büyük olan 9
hasta kontrol grubu olarak ayr›ld›. T skoru –1 e eflit veya –1 den daha düflük
olan DKMY lu 55 hasta randomize olarak üç tedavi grubuna ayr›ld›: Grup 1
(n=25) Ak 0,5 μg/gün oral, grup 2 (n=13) Al 10 mg/gün oral ve grup 3 (n=17)
Al 10 mg/gün ve Ak 0,5 μg/gün. Hastalar bir y›l süreyle tedavi edildi. DKMY
nun olas› risk faktörleri olarak yafl, cinsiyet, beden kitle indeksi, sigara, Tx öncesi
steroid kullan›m›, Tx öncesi üremik kemik hastal›¤›, kronik böbrek yetmezli¤i
ve diyaliz süresi, Tx ay›, donör kayna¤›, kümülatif steroid ve Cyc-A dozlar›, akut
rejeksiyon say›s›, osteonekroz ve persistan hiperparatiroidi ile ilgili veriler hasta
kay›tlar›ndan ö¤renildi. Kan biyokimyas›, PTH(i), idrarda Ca ve P, tübüler fosfat
reabsorbsiyonu, kemik alkalen fosfataz(KAF), osteokalsin(OK) ve
deoksipridinolin(DOP) düzeyleri ve LV ve FB kemik mineral yo¤unlu¤u de¤erleri
tedaviden önce ve tedavinin 12. ay›nda ölçüldü. Gruplar DKMY nun olas› risk
faktörleri yönünden karfl›laflt›r›ld›. Kan biyokimyas›, kemik döngüsü biyokimyasal
belirteçleri ve kemik mineral yo¤unlu¤u de¤erlerinin tedaviden önceki ve tedavinin
12. ay›ndaki düzeyleri hem gruplar›n kendi içerisinde hem de gruplar aras›nda
karfl›laflt›r›ld›. Kruskal-Wallis, One way ANOVA ve Student’s t testleri kullan›ld›.
Bulgular: Tedavi gruplar›nda 50 hasta (Ak grubu n=21, ort yafl 33,9±10,3; Al
grubu n=12, ort yafl 32,5±13,4; Al+Ak grubu n=17, ort yafl 35,2±7,7) ve kontrol
grubunda 9 hasta (ort yafl 27,7±10,4) çal›flmay› tamamlad›. Kombine grup
bafllang›çta di¤er gruplara göre daha fazla persistan hiperparatiroidili hastaya
sahipti (p=0,01). Ak grubunda 12. aydaki DOP de¤eri 1. aya göre anlaml› olarak
daha yüksek (p=0,01) bulundu. Al grubunda ise KAF ve OK in 12. aydaki
de¤eri 1. aya göre anlaml› olarak daha düflüktü (p=0,04 ve p=0,008, s›ras›yla).
Kombine grupta tedavi sonras› LV (-2.89 ± 0.95 ve -2,02±1,16, p=0,003) ve FB
( -2.25 ± 0.79 ve -1,75±1,28, p=0,02) T skoru de¤erlerinde tedavi öncesine göre
anlaml› düzelme saptand›. Oysa ki di¤er tedavi gruplar›nda ve kontrol grubunda
anlaml› de¤ifliklik bulunmad›.
Sonuçlar: Bu çal›flma sonucunda renal Tx hastalar›nda Al ve Ak ün kombine
kullan›m›n›n tek bafl›na Al veya Ak kullan›m›na göre kemik kitlesini art›rmada
daha etkili oldu¤u bulundu.

OP-030

Treatment of Decreased Bone Mineral Density in Renal Transplant
Recipients: A Randomized Prospective Trial of Alendronate(Al),
Alfacalcidol(Ak), and Alendronate Combined with Alfacalcidol(Al+Ak)

Trabulus S1, Alt›parmak MR2, Apayd›n S2, Serdengeçti K2, Sar›yar M3

1Department of Nephrology,Ministry of Health Istanbul Research and
Training Hospital,Istanbul,Turkey
2Department of Nephrology,Istanbul University Cerrahpasa Medical
Faculty,Istanbul,Turkey
3Department of General Surgery,Istanbul University Cerrahpasa Medical
Faculty,Istanbul,Turkey

Objectives: In this study, we aimed to compare the therapy modalities with
Ak, Al, and Al+Ak in renal transplant recipients with low bone mineral density
(BMD).
Methods: Sixty-four kidney graft recipients (22 F, 42 M) who had stable allograft
function were recruited in this randomized controlled study. The probable risk
factors for low BMD were obtained from patient records. Of these 64 patients,
9 served as the control group with a T score more than -1 at either the lumbar
spine(LS) or femoral neck(FN). The remaining 55 patients were randomly
assigned to treatment who had a T score less than -1 at either the LS or FN.
Patients were divided into three groups: Group 1 received Ak 0,5 μg/day by
mouth; group 2 Al 10 mg/day by mouth, and group 3 Al 10 mg/day plus Ak
0,5 μg/day. Twenty-five patients were allocated to Ak, 13 patients to Al and 17
patients Al+Ak treatment. Patients received drugs for 1 year. Blood chemistries,
iPTH, and urinary Ca and P were measured. Biochemical assessment of
boneturnover was performed by using serum bone alkaline phosphatase (BALP)
and osteocalcin (OC), and urine deoxypyridinoline (DOP). All laboratory tests
were performed before treatment and 12 months after treatment. BMD of LS
and FN was measured before and 12 months after treatment. The groups were
compared for the probable risk factors of osteoporosis, serum biochemistry,
biochemical markers of bone turnover and BMD. Kruskal-Wallis, One way
ANOVA and Student’s t tests were used.
Results: Fifty patients completed 1 year of therapy. Nine patients in control
group completed 1 year of follow-up. Four patients in the Al group and 1 patient
in the Ak group did not complete the trial. The only difference between the
four groups was that the Al+Ak group had more number of recipients with
persistent hyperparathyroidism (p=0,01). BALP and OC levels decreased
significantly in the Al group (p=0,04 and p=0,008, respectively). DOP values
increased significantly in the Ak group (p=0,01). BMD at LS increased significantly
by 7,9% in the Al+Ak group (p=0,006) with a significant improvement in T
score(p=0,003). BMD at the FN increased significantly by 8% in the Al+Ak
group (p=0,01) with a significant improvement in T score(p=0,02).
Conclusions: In conclusion, use of the combination of Al and Ak seems to
be effective at improving bone mass in renal transplant recipients.
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SS-031

Türk Renal Transplantasyon Popülasyonunda ACE ve ECNOS Gen
Polimorfizmlerinin Renal Arter Aterosklerozu ve Greft Sa¤kal›m› Üzerine
Olas› Etkileri

Tutal E1, Özdemir FN1, Baflaran Ö2, Özdemir BH3, Bilezikçi B3, Ataç FB4,
Haberal M5

1Baflkent Üniversitesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi Hastanesi, Gö¤üs Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Ankara
3Baflkent Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
4Baflkent Üniversitesi Hastanesi, Moleküler Biyoloji ve T›bbi Genetik Bölümü,
Ankara
5Baflkent Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Renal graft survisi pek çok faktöre ba¤l›d›r. Renal transplant al›c›lar›
immünsupresif protokollere ikincil h›zlanm›fl ateroskleroza e¤ilimlidirler ve bu
süreç azalm›fl greft sa¤kal›m›nda rol oynayan bir faktör olabilir. Bu çal›flmada
amac›m›z aterosklerozun renal arter ve renal greft sa¤kal›m› üzerine etkisinin
ve ACE-ecNOS gen polimorfizimlerinin bu süreç üzerine etkilerinin
de¤erlendirilmesidir.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmaya renal transplantasyon sonras› en az 36 ay
izlenen 33 renal transplantasyon al›c›s› (25 erkek, 8 kad›n; yafl aral›¤› 28.4+ -
9.6 y›l, 11 canl› verici) dahil edilmifltir. Al›c›larda, ACE insersiyon/delesyon
(I/D), AGT (M_T, 235), ATR1 (A_C, 1166), ATR2 (A_G, 1223) ve ecNOS
(b_a, intron4) gen polimorfizimleri saptand›. Tüm vakalara transplantasyon
cerrahisi s›ras›nda renal arter biyopsisi yap›ld› ve örnekler ateroskleroz varl›¤›
aç›s›ndan patolojik olarak incelendi.
Bulgular: Onsekiz verici ve 9 al›c›n›n renal arter patoloji örneklerinde
aterosklerotik dejenerasyon saptand›. Otuzalt› ayl›k sa¤kal›m analizleri greft
sa¤kal›m oran›n›n, transplantasyondan önce renal arter aterosklerozu olan ve
renal arterlerinde ateroskleroz saptanan vericiden organ alan al›c›larda daha k›sa
oldu¤unu göstermifltir (p=0,02, =0,04 s›ras›yla). Al›c›lardaki genetik varyasyonlar
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise aterosklerotik hastalar›n aterosklerotik olmayanlara göre
daha yüksek bir yüzdede AGT polimorfizminin CC/TT varyasyonuna sahip
oldu¤unu göstermifltir (%81 vs %53, p=0,03). ACE, ATR1, ATR2, ecNOS gen
polimorfizmleri aras›nda belirgin bir fark yoktur.
Sonuçlar: Nakil listesinde bekleyen renal transplantasyon al›c› adaylar›n›n
renin-anjiotensin sistemi gen polimorfizmi analizleri greft sa¤kal›m› ve genç
renal transplant al›c›lar›nda greft damarlar›nda transplantasyon sonras›
aterosklerotik dejenerasyon hakk›nda bilgi verebilir.

OP-031

ACE and ECNOS Gene Polymorphisms in Turkish Renal Transplant
Population and Possible Influence on Renal Artery Atherosclerosis and
Graft Survival

Tutal E4, Özdemir FN1, Baflaran Ö2, Özdemir BH3, Bilezikçi B3, Ataç FB5,
Haberal M6

1Department of Nephrology, Baflkent University, Faculty of Medicine, Ankara,
Turkey
2Department of Pulmonary Diseases, Baflkent University, Faculty of Medicine,
Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Baflkent University, Faculty of Medicine, Ankara,
Turkey
4Department of Nephrology, Baskent University, Faculty of Medicine, Ankara,
Turkey
5Department of Molecular Biology and Medical Genetics, Baflkent University,
Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
6Department of General Surgery, Baflkent University, Faculty of Medicine,
Ankara, Turkey

Objectives: Renal graft survival depends on many factors. Renal transplant
recipients are prone to accelerated atherosclerosis secondary to immunusressive
protocols and this process may also be a factor that play role in decreased graft
survival. In this study we aimed to analyze effects of atherosclerotic degeneration
at renal artery, on renal graft survival and influence of ACE-ecNOS gene
polymorphisms on this process.
Methods: Thirty-three renal transplant recipients (25 men,8 women; aged,28.4
+- 9.6 years, 11 living related donors) who have been followed for at least 36
months after renal transplantation, were included in the study. Genotyping was
performed in recipients for the insertion/deletion ACE (I/D), AGT (M_T,235),
ATR1 (A_C, 1166), ATR2 (A_G, 1223), and ecNOS (b_a, intron4) gene
polymorphisms. Renal artery biopsies were performed during transplantation
surgery for each case and specimens were analyzed for presence of atherosclerosis.
Results: Pathological examination indicated that 18 donor and 9 recipient
renal artery specimens had atherosclerotic degeneration. Survival analysis of 36
months indicated that graft survival rates of recipients who had atherosclerosis
at renal artery before transplantation and who recieved organ from donors with
atherosclerotic renal artery were shorter than their counterparts (p=0,002, =0,004
respectively). Comparison of genetic variations of recipients revealed that
atherosclerotic patients had higher percentage of CC/TC variation of AGT
polymorphism (81% vs 53%, p=0,003) than non-atherosclerotic ones. There
was no siginificant difference between groups in means of ACE, ATR1, ATR2,
ecNOS gene polymorphisms.
Conclusions: Renin-angiotensin system gene polymorphism analysis of patients
in renal transplantation waiting list may provide information about allograft
survival and posttransplant atherosclerotic degeneration at graft vasculature of
young transplant recipients.
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SS-032

Hasar Görmüfl Allograft Böbreklerde Al›c›-Kaynakl› Böbrek Hücrelerinin
Varl›¤›

Mete T1, Ensari A2, fiengül fi1, Keven K1, Erbay B1, Ertürk fi1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Deneysel ve klinik çal›flmalarla, aralar›nda akut tübüler nekroz, kronik
transplant rejeksiyonu ve deneysel glomerüler hastal›k modellerinin de bulundu¤u
renal hastal›klarda, böbrek dokular›ndaki onar›m proseslerinde kök hücrelerin
rol ald›¤› gösterilmifltir. Biz bu çal›flmada allograft disfonksiyonlu hastalar›n
böbrek dokular›nda al›c› kökenli hücrelerin varl›¤›n› araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Greft fonksiyonlar›nda bozulma nedeniyle böbrek allogreft
biyopsisi uygulanan 11 hasta çal›flmaya al›nd›. Cinsiyeti farkl› donörlerden
böbrek allogrefti alm›fl 7 hasta çal›flma grubu, geriye kalan 4 hasta da kontrol
grubu olarak kabul edildi (al›c›-donör cinsiyeti: erkek-erkek, n=2, pozitif kontroller;
kad›n-kad›n, n=2, negatif kontroller). Çal›flma grubundaki histopatolojik
de¤erlendirmeler ile 4 hastada kronik rejeksiyon (üçünde calcineurin toksisitesi
ile birlikte), birer hastada da akut rejeksiyon, akut tübüler nekroz, ve siklosporin
toksisitesi oldu¤u görüldü. Allogreft böbreklerde tübüler, mezenflimal veya
endoteliyal hücreler aras›nda al›c›ya ait hücrelerin bulunup bulunmad›¤›n›
anlamak amac›yla XY kokteyl probuyla kromojenik in situ hibridizasyon (CISH)
metodu ile böbrek biyopsi örnekleri de¤erlendirildi.
Bulgular: Pozitif kontrollerde böbrek biyopsi örneklerinde tübüler epiteliyal,
mezenflimal ve endoteliyal hücrelerde XY kromozomu ortaya ç›kar›ld›, az say›da
hücrede (%1-2) X kromozomu sinyali vard›, hücrelerin yaklafl›k %30’unda ise
ne X ne de Y kromozomu sinyali vard›. Negatif kontrollerin biyopsi örneklerinde
tüm böbrek hücrelerinin XX kromozomlu oldu¤u (di¤er bir deyiflle Y
kromozomunun hiç bulunmad›¤›) görüldü. Çal›flma grubu böbrek biyopsi
örneklerinde, al›c›-kökenli tübüler (%2-76), mezenflimal (%5-83) ve endoteliyal
(%1-53) hücreler in de¤ifl ik oranlarda var oldu¤u göster i ldi .
Sonuçlar: Allogreft böbreklerde al›c›-kökenli böbrek hücrelerinin varl›¤›
ekstrarenal (muhtemelen kemik ili¤i kökenli) hücrelerin allogreft böbrek onar›m
proseslerinde rol alabilece¤ini göstermektedir. Kök hücreler böbrek hasar›n›n
onar›m›nda katk›da bulunabilir. Ancak altta yatan mekanizmalar›n ortaya
konmas› için daha fazla çal›flmaya ihtiyaç vard›r.

OP-032

The Presence of Recipient-Derived Renal Cells in Damaged Allograft
Kidneys

Mete T1, Ensari A2, fiengül fi1, Keven K1, Erbay B1, Ertürk fi1

1Department of Nephrology, Ankara University School of Medicine, Ankara,
Turkey
2Department of Pathology, Ankara University School of Medicine, Ankara,
Turkey

Objectives: Both experimental and clinical studies have demonstrated that
stem cells may be involved in the repair processes of the renal tissues during
various renal disorders including experimental glomerular disease model, acute
tubular necrosis, and chronic transplant rejection. We aimed to search the
presence of recipient originated cells in renal tissues from patients with allograft
dysfunction.
Methods: Eleven patients who had been performed a kidney allograft biopsy
because of impairment of graft functions were included in the study. Seven
patients who had received a kidney allograft from sex-mismatched donors were
regarded as the study group and the remaining four patients were as the controls
(recipient-donor gender: male-male, n=2, positive controls; female-female, n=2,
negative controls). Histopathological evaluations in the study group revealed
chronic rejection in four patients (together with calcineurin toxicity in three)
and acute rejection, acute tubular necrosis, and cyclosporin toxicity in one
patient each. Renal biopsy specimens were examined using chromogenic in situ
hybridization (CISH) method for XY cocktail probe to search if any of the
tubular, mesenchymal, or endothelial cells in allograft kidneys were derived
from the recipient.
Results: Renal biopsy samples from the positive controls revealed that tubular
epithelial, mesenchymal, and endothelial cells had XY chromosome, with a few
cells (1-2%) showing a signal for X chromosome, and approximately 30% of
the cells had no signal for either X or Y chromosome. Biopsy samples of the
negative controls revealed that all renal cells had XX chromosome (i.e., no Y
chromosome was observed). Evaluation of the renal biopsy samples from the
study group showed variable ratios of recipient-derived tubular (2-76%),
me s en ch yma l  ( 5 - 8 3% ) ,  a nd  endo t h e l i a l  c e l l s  ( 1 - 5 3% ) .
Conclusions: The presence of recipient-derived renal cells in allograft kidneys
indicates that extra-renal (probably bone marrow-derived) cells may be involved
in repair processes in the allograft. Stem cells may have a contributing role in
kidney diseases, though further studies are needed to clarify the underlying
mechanisms.
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PS/HT-033

Hemodiyaliz Hastalar›nda Sol Ventrikül Kitle ‹ndeksinin Belirlenmesinde
Ambulatuvar Kan Bas›nc› ‹zlemi ile Diyaliz Öncesi Kan Bas›nc› Ölçümünün
Karfl›laflt›r›lmas›

Kutlay S1, fiengül fi1, Ekmekçi Y1, Dinçer ‹2, Nergizo¤lu G1, Ertürk fi1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Ambulatuvar kan bas›nc› izlemi(AKB‹) kan bas›nc›n›n düzeyi, de¤iflkenli¤i
ve yükü hakk›nda bilgi sa¤lad›¤› için çeflitli klinik durumlarda yararl› bir tan›
arac›d›r. Her ne kadar patofizyolojik önemi çok net de¤ilse de, uykuda kan
bas›nc›nda (KB) gözlenebilen relatif yükselmelerin, 24 saatlik KB yükünü
art›rmas› hemodiyaliz hastalar›nda s›k gözlemlenen bir bulgudur. Ancak, 24
saatlik AKB‹’nin sol ventrikül kitle indeksinin (SVK‹) tahmininde rutin diyaliz
öncesi ölçümlere olas› üstünlü¤ü üzerinde fazla çal›flma yap›lmam›flt›r.Biz kronik
hemodiyaliz hastalar›nda farkl› yöntemlerle yap›lan arteriyel kan bas›nc› ölçümleri
ile sol ventrikül geometrisi aras›ndaki iliflkiyi araflt›rd›k.
Yöntem-Gereçler: 49’u (%57) erkek, 37’si (%43) kad›n seksenalt› hasta (yafl
44.1±12.6) ortalama 37,5 ay süreyle izlendi; y›ll›k ekokardiyografik inceleme ve
AKB‹ yap›ld›. Ekokardiyografik incelemeler hemodiyaliz sonras›nda AKB‹ ise
diyalizler aras› günde yap›ld›. Her y›l önceki aya ait 12 rutin ölçümün ortalamas›
d i y a l i z  ö n c e s i  K B  d ü z e y i  o l a r a k  a l › n d › .
Sonuçlar: Diyaliz öncesi sistolik ve diyastolik kan bas›nc› düzeylerinin genel
olarak 24 saatlik AKB‹’den daha düflük oldu¤u görüldü. Ancak hem AKB‹ hem
de diyaliz öncesi KB ölçümleri SVK‹ ile benzer iliflkilere sahipti. Cinsiyet,
hemoglobin, CRP, ve KB düzeylerini kapsayan çokde¤iflkenli modellerde tüm
dönemler için SVK‹’nin ba¤›ms›z prediktörlerinin 24 saatlik ve diyaliz öncesi
sistolik KB oldu¤u görüldü (her ikisi için p< 0.01-0.0001). Diurnal varyasyon
ka yb ›n ›n  SVK‹ ’ y i  b e l i r l emede  e t k i n  o lmad › ¤ ›  g ö rü l dü .
Bulgular: Hemodiyaliz hastalar›nda SVK‹’nin tahmininde AKB‹’nin diyaliz
öncesi KB’dan daha üstün olmad›¤› anlafl›ld›. 12 rutin diyaliz öncesi KB
ölçümünün ortalamas›n›n, 24 saatlik AKB‹’ye gore hiç veri kayb› olmaks›z›n
güvenle kullan›labilece¤i görüldü.

PS/HT-034

Ayaktan Kan Bas›nc› ‹zleminin “Takma-Ç›karma” Hipertansiyonu

Evrenkaya TR1, Atasoyu EM1, Ünver S1, Tülbek MY2

1Gülhane Askeri T›p Akademisi, Haydarpafla E¤itim Hastanesi,
Nefroloji Servisi, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, ‹stanbul

Amaç: Ayaktan kan bas›nc› izlemi (AKB‹) hipertansiyonun tan›s›n› koymak
ve derecesini belirlemekte kullan›lan bir yöntemdir. Kan bas›nc› ölçümlerini
etkileyen bir çok faktör vard›r. Bir AKB‹ kaydedicisi bir kifliye ilk kez tak›ld›¤›nda,
bu durum ölçülen kan bas›nc›n› etkilemektedir. Bu duruma “AKB‹ etkisi” ya
da pressör etki ad› verilmektedir. Bu çal›flma primer hipertansiyonu olan ve
antihipertansif tedavi almayan kiflilerdeki AKB‹ etkisini belirlemek üzere
yap›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Kiflilerin 24 saatlik ve 22 saatlik ortalama arter bas›nc›
(OAB) de¤erleri aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤›n› belirlemek için, bu iki de¤iflkenin
ortalamalar› 144 hastadan oluflan bir çal›flma grubunda (86E,58K,ort.yafl:
37.98±13.78) karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Grubu oluflturan kiflilerin yafl, cinsiyet, vücut kitle indeksi, hipertansiyon
derecesi ve dipping durumlar›ndan ba¤›ms›z olarak 24 saatlik OAB de¤erleri
22 saatlik OAB de¤erlerinden anlaml› olarak yüksek bulunmufltur (p< 0.01).
Kaydedicinin tak›lmas› ve ç›kar›lmas› s›ras›nda ayaktan kan bas›nc›n›n tüm
h a s t a l a r d a  y ü k s e l d i ¤ i  s a p t a n m › fl t › r .
Sonuçlar: “AKB‹ etkisi” fenomeni elektronik ayg›t›n tak›lmas›na ba¤l› olarak
geliflen bir alarm tepkisi olarak nitelenebilir. Konvansiyonel bir AKB‹ iflleminde
yap›lan kay›tlar›n yorumlanmas›nda, takma ve ç›karma periyodlar›nda gözlenen
pressör etki önemli bir etken olarak göz önüne al›nmal›d›r.
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PS/HT-035

Hafif ile Orta fiiddette Hipertansiyonu Olan Bireylerde Kinapril ve
Kinaprila Art› Hidroklorotiazidin Etkinli¤i ve Güvenirli¤i: Türkiye’de
Yürütülen 12 Haftal›k, Aç›k Etiketli Bir Çal›flman›n Sonuçlar›

Yener G G1, Aran S N2, Özener Çetin3, Cordan J4, Bahçeci M5, Doven O6,
Bilge A R7, Özdemir K8, Ulusoy S9, Gültekin F10

1Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Ankara
2‹stanbul Üniv. Cerrahpafla T›p Fak. Aile Hekimli¤i AD, ‹stanbul
3Marmara Üniv. T›p Fak. Nefroloji BD, ‹stanbul
4Uluda¤ Üniv. T›p Fak. Kardiyoloji AD, Bursa
5Dicle Üniv. T›p Fak. Endokrinoloji BD, Diyarbak›r
6Mersin Üniv. T›p Fak. Kardiyoloji AD, Mersin
7Celal Bayar Üniv. T›p Fak. Kardiyoloji AD, Manisa
8Selçuk Üniv. Meram T›p Fak. Kardiyoloji AD, Konya
9Karadeniz Teknik Üniv. Farabi Hast. Nefroloji BD, Trabzon
10Cumhuriyet Üniv. T›p Fak. Kardiyoloji AD, Sivas

Amaç: Türkiye’de gerçeklefltirilen bu çal›flman›n amac› hafif ile orta fliddette
hipertansiyonu olan bireylerde 20 mg, 40 mg kinapril ve 20 mg kinapril+12.5
mg hidroklorotiazidin etkinli¤ini ve güvenirli¤ini de¤erlendirmektir
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmaya hafif ile orta fliddette hipertansiyonu (Sistolik
kan bas›nc› [SKB] ≥140 ve ≥179 mmHg ve diyastolik kan bas›nc› [DKB] ≥90
ve ≥109 mmHg) olan 200 (67 erkek, 133 kad›n) hasta (ortalama yafl 49.7±8.2
y›l) dahil edilmifltir. ‹lk 6 hafta boyunca bütün hastalara günde 20 mg kinapril
verilmifltir, 6. haftada KB hedef de¤erlerine ulafl›ld›¤›nda 20 mg ile tedaviye
devam edilmifl, KB hedef de¤erlerine ulafl›lmad›¤›nda ise yan›t vermeyen
hastalarda 40 mg kinapril ya da 20 mg kinapril+12.5 mg HCTZ tedavisine
geçilmifltir. Etkinlik ölçütleri, 6. ve 12. haftada KB hedef de¤erine ulaflan birey
yüzdesi, 6. haftada yan›t vermeyip 12. haftada KB hedef de¤erine ulaflan birey
yüzdesi, SKB ve DKB de¤erlerinde bafllang›ca göre de¤iflim olarak belirlenmifltir.
KB hedef de¤erleri SKB/DKB< 140/90 mmHg olarak JNC VI k›lavuzuna göre
tan›mlanm›flt›r. Güvenirlik, istenmeyen etkilerin s›kl›¤› ve tedavinin b›rak›lma
oran› ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Alt›nc› haftada 20 mg kinaprile yan›t veren birey oran› %63’tür.
Bunlardan %82’sinde KB hedefi 12. haftada sürdürülmüfltür. Alt›nc› haftada
yan›t vermeyen bireylerden, 40 mg kinapril grubundakilerden 14’ünde (%50)
ve 20 mg kinapril+12.5 mg HCTZ grubundakilerden 11’inde (%52) 12. haftada
KB hedef de¤erlerine ulafl›lm›flt›r. Bafllang›ç döneminde ortalama SKB ve DKB
s›ras›yla 152.4±11.3 ve 96.3±6.2 mmHg’dir. Alt›nc› haftada ortalama SKB ve
DKB s›ras›yla 135.6±16.9 mmHg ve 85.7±10.0 mmHg de¤erlerine düflmüfltür.
12. haftada, 6. haftada yan›t veren grupta kan bas›nc›nda daha fazla azalma elde
edilmifltir, ortalama SKB 127.8±12.6 mmHg ve DKB 79.4±8.2 mmHg. Benzer
flekilde, 6. haftada yan›t vermeyen hastalarda 12. haftada KB de¤erlerinde azalma
gözlenmifltir, kinapril 40 mg grubunda SKB’da ortalama azalma 14.1±17.8
mmHg; DKB’da ortalama azalma -10.1±11.9 mmHg ve 20 mg kinapril+12.5
mg HCTZ grubunda SKB’da ortalama azalma -20.6±12.3 mmHg, DKB’da
ortalama azalma 11.6±7.4 mmHg olmufltur. ‹lk 6 hafta boyunca bireylerin
sadece 18’inde (%9) tedaviyle iliflkili istenmeyen yan etki geliflmifltir. Tedaviyle
iliflkili en s›k gözlenen yan etki öksürük art›fl›d›r (n=10,%5). Tedaviyle iliflkili
istenmeyen yan etki geliflen birey say›s› 12. haftaya kadar düflük kalm›flt›r
(n=23,%14). Tedaviyle iliflkili ciddi istenmeyen yan etki geliflmemifltir ancak 12
birey tedaviye iliflkin istenmeyen yan etki nedeniyle çal›flmay› b›rakm›flt›r ve
bunun nedeni olgular›n ço¤unda öksürük art›fl›na ba¤l›d›r (n=6,%4).
Sonuçlar: Bu örnek popülasyonda kinaprilin etkin ve güvenilir oldu¤u
bulunmufltur. Genel olarak, 12. haftada bireylerin %73’ünde KB hedef de¤erlerine
ulafl›lm›flt›r. Kinapril dozunun 40 mg’a ç›kar›lmas› ya da 12.5 mg HCTZ
eklenmesi 20 mg kinaprile yan›t vermeyen hastalar›n tedavisi için baflar›l› olan
stratejilerdir.

PS/HT-036

Primer Hipertansiyonu Olan Anne ve Babalar›n Çocuklar›nda Ambulatuar
Kan Bas›nc› ‹zlemi

Özdemir N2, Alpay H1, Topuzo¤lu A3

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Hipertansiyon kardiyovasküler hastal›klar, serebrovasküler olaylar ve
son dönem böbrek yetersizli¤inin en önemli nedenidir. Çocuklarda hipertansiyon
genellikle bir nedene ba¤l›d›r ancak primer hipertansiyonun oluflumunda stres,
obesite ve özellikle genetik faktörlerin rol ald›¤› ve çocuklarda s›kl›¤›n›n giderek
artt›¤› bilinmektedir. Bu çal›flmada primer hipertansiyonu olan anne ve/veya
babalar›n çocuklar›nda 24 saatlik ambulatuar kan bas›nc› ölçümü (AKBÖ)
yap›larak, kan bas›nc› de¤erleri üzerine ailede hipertansiyon hikayesi olmas›n›n
etkisini göstermeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya primer hipertansiyon tan›s› ile takip edilen
hastalar›n 4-18 yafl aras› sa¤l›kl› hiçbir flikayeti olmayan çocuklar› al›nd› ve bu
çocuklarda 24 saatlik kan bas›nc› izlemi yap›larak kan bas›nc› de¤ifliklikleri
sa¤l›kl›, ailesinde hipertansiyon hikayesi olmayan çocuklarla karfl›laflt›r›ld›. Tüm
çocuklar›n kilo, boy, bel çevresi ölçüldü; poliklinik flartlar›nda kan bas›nc›
ölçümü yap›ld›.
Bulgular: Olgu grubunda 70 (%55.1 k›z), kontrol grubunda 63 (%48.3 k›z)
çocuk çal›flmaya al›nd›. Olgu ve kontrol grubu aras›nda yafl ve boy ortalamas›
aç›s›ndan anlaml› fark yoktu. Poliklinikte ölçülen kan bas›nc› ortalamalar›
aras›nda olgu ve kontrol grubu aras›nda hafif bir fark vard› ancak istatistiksel
olarak anlaml› de¤ildi. AKBÖ ile ölçülen gün ortalama sistolik kan bas›nc›
(SKB), gün ortalama MAP, gündüz ortalama SKB, gündüz ortalama MAP, gece
ortalama SKB, gece sistolik MAP, gün ortalama kan bas›nc› yükü, gündüz
ortalama kan bas›nc› yükü ve gece ortalama kan bas›nc› yükü aç›s›ndan anlaml›
derecede fark vard› ve olgu grubunda bu de¤erler daha yüksekti. Multipl lineer
regresyon analizi yap›ld›¤›nda gün ortalama kan bas›nc› de¤erleri üzerine anne
ve babada hipertansiyon hikayesi olmas›, boy, yafl ve
cinsiyetten ba¤›ms›z olarak etkili bulundu (B=4 p=0.003).
Sonuçlar: Ailede hipertansiyon hikayesi olmas› kan bas›nc› de¤erleri üzerine
etkili bir faktördür. Ailesinde hipertansiyon hikayesi olan, sa¤l›kl› çocuklarda
poliklinik kan bas›nc› ölçümleri normal olsa da AKBÖ önerilir.
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PS/HT-037

Hipertansif Hastalarda Vitamin D Düzeylerinin ADE Gen Polimorfizmi
ile ‹liflkisi

Külah E1, Dursun A2, Aç›kgöz fi3, Sar›kaya S4, Baflaran A4, Can M3,
Sökmen FÇ5

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›,Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Genetik Ana Bilim
Dal›, Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Ana Bilim
Dal›, Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ana Bilim Dal›, Zonguldak
5Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim
Dal›, Zonguldak

Amaç: Hipertansif hastalarda normotansiflere oranla serum vitamin D düzeyleri
yüksek olarak tespit edilmektedir. Literatürde hipertansif hastalarda vitamin D
düzeyleri ile renin anjiyotensin sistemi (RAS) aras›nda iliflki bulundu¤unu
gösteren çal›flmalar mevcuttur. RAS kuvvetli bir genetik kontrol alt›ndad›r.
Çal›flmam›zda hipertansif hastalarda vitamin D düzeyleri ile anjiyotensin
dönüfltürücü enzim (ADE) gen polimorfizmi aras›nda iliflkinin araflt›r›lmas›n›
amaçland›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma nefroloji ve kardiyoloji poliklini¤ine baflvuran,
böbrek fonksiyon testleri ve açl›k ve tokluk kan flekerleri normal olan 32
hipertansif hasta ( erkek/ kad›n 7/25, ortalama yafl: 48± 7 y›l) üzerinde yap›ld›.
Bu hastalar›n klinik, demografik, rutin biyokimyasal testleri (Açl›k-tokluk kan
flekeri, böbrek fonksiyon testleri, kan kalsiyum ve fosfor de¤erleri), intact
parathormon (iPTH),serum ADE, idrar kalsiyum ve deoksipiridinolin düzeyleri,
ADE gen polimorfizmleri, 25 (OH) vitamin D düzeyleri, ambulatuar kan bas›nc›
ölçümleri,kemik mineral dansitometreleri de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar ADE gen polimorfizmlerine göre DD ve non-DD ( II+ID)
olarak iki gruba ayr›ld›. DD grubunda (n: 17) kan 25 (OH) vitamin D düzeyleri
non-DD (n: 15) grubuna göre daha düflük olarak tespit edildi ( DD: 8±11,6
nmol/l, non-DD: 27,7±29,2 p=0,026). Ayr›ca bu iki grup aras›nda kalsiyum,
fosfor, iPTH, serum ADE, idrar kalsiyum ve idrar deoksipiridinolin düzeyleri
ve kemik mineral dansitometri aç›s›ndan bir fark bulunamad›.Bu hastalar›n
ambulatuar kan bas›nçlar›na sonuçlar› göre tansiyon ölçümleri ile vitamin D
düzeyleri aras›nda bir iliflki bulunamad›.
Sonuçlar: DD grubunda serum ve doku ADE aktivitesi daha yüksek
bulunmaktad›r. Vitamin D tedavisi ile hipertansif hastalarda kan bas›nc›
düflmekte, myokard hipertrofisi gerilemektedir. Çal›flmam›z›n sonucu ›fl›¤›nda
bu etkinin ADE gen polimorfizminin kontrolü alt›nda olabilece¤ini düflünüyoruz.

PS/HT-038

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Ürik Asit Düzeylerinin Hipertansiyon
Kontrolü ile ‹liflkisi

Külah E1, Do¤an MS2, Aç›kgöz fi3, Sert M4, ‹likhan S4, Can M3, Dursun A2,
U¤urbafl E3, Gürsürer M2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dal›,
Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dal›,
Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Zonguldak

Amaç: Hiperürisemi hipertansif hastalarda s›kl›kla gözlenir. Çal›flmalarda
diabetik hipertansif hastalarda serum ürik asit düzeylerinin yüksek oldu¤undan
bahsedilmektedir. Ayr›ca ambulatuar kan bas›nc› izlemlerinde gece kan bas›nc›
düflüflü olan ve olmayanlar (dipper/nondipper) karfl›laflt›r›ld›¤›nda serum ürik
asit düzeylerinin non-dipper grubunda daha yüksek oldu¤u bildirilmektedir.
Diabeti veya bozulmufl glukoz tolerans› bulunmayan hipertansif hasta grubunun
da serum ürik asit düzeyleri ilgili literatürde yeterli say›da çal›flma bulunmamaktad›r.
Bu çal›flmada bozulmufl glukoz tolerans› veya diabet olmayan hipertansif hastalarda
ambulatuar kan bas›nc› ile tespit edilen dipper/non-dipper grubunda ve
ambulatuar kan bas›nc› izlemi ile gece ve/veya gündüz tansiyonu yüksek
(kontrolsüz) hasta grubunda serum ürik asit düzeyinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma prospektif olarak nefroloji ve kardiyoloji poliklini¤ine
baflvuran, böbrek fonksiyon testleri ve açl›k ve tokluk kan flekerleri normal olan
73 hipertansif hasta ( 33 erkek, 40 kad›n, ortalama yafl: 48± 9.4 y›l) üzerinde
yap›ld›. Hastalar›n klinik demografik özellikleri kaydedildi.Tüm hastalarda 24
saatlik ambulatuar kan bas›nc› ölçümü, rutin biyokimya testleri ve ekokardiyografik
incelemeler yap›ld›. Ambulatuar kan bas›nc› izlemlerinde gündüz ve/veya gece
tansiyonlar› yüksek olan hastalar kontrolsüz hipertansif hasta olarak kabul edildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan hastalar›n 30 tanesi dipper, 43 tanesinde non-
dipper de¤iflimin gösteriyordu. Dipper de¤iflim gösteren hastalar›n 15’inde(%50),
non-dipper de¤iflim gösteren hastalar›n 24 (%56.8) tanesinde ambulatuar kan
bas›nc› ölçümlerinde gündüz ve/veya gece tansiyonlar› yüksek (kontrolsüz) tespit
edildi. Serum ürik asit düzeyleri dipper/non-dipper de¤iflim gösteren hastalar
aras›nda bir fark göstermiyordu. Ancak hem dipper hem de non-dipper olup,
ambulatuar ölçümlerde tansiyonlar› kontrolsüz olanlarda, olmayanlarda göre
serum ürik asit düzeyleri daha yüksek olarak tespit edildi (5,08±1,35 vs 6.02±
1.35 mg/dl p=0.014). Di¤er demografik, klinik ve laboratuar veriler aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›¤›nda dipper, non-dipper normotansif ve hipertansif hastalara
aras›nda bir fark bulunamad›.
Sonuçlar: Diabet gibi ürik asiti yükselten durumlar d›flland›¤›nda da, serum
ürik asit de¤erlerinin hipertansiyonun kontrolünün ve hedef organ hasar›n›n
gelifliminin takibinde önemli bir belirleyici olabilece¤i düflünüldü. Baz› çal›flmalarda
bildirilen non-dipper hastalar›n ürik asit düzeylerinin yüksek olmas›, bu
çal›flmalardan diabetik ve bozulmufl glukoz tolerans› bulunan hastalar›n›n
d›fllanmamas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
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PS/HT-039

Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasar› Gelifliminde Vitamin D
Reseptör Gen Polimorfizminin Rolü

Külah E1, Dursun A2, Aç›kgöz fi3, Do¤an SM4, Mungan G3, Can M3,
Ayd›n M4, Gürsürer M4

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›,Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Genetik Ana Bilim
Dal›,Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Ana Bilim
Dal›,Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim
Dal›,Zonguldak

Amaç: Klinik ve epidemiyolojik çal›flmalarda hipertansiyon ile vitamin D
aras›ndaki iliflkiye iflaret edilmektedir. Vitamin D düzeyleri hipertansif
hastalarda normotansiflere göre daha düflük oldu¤u bildirilmektedir. Ayr›ca
hipertansif hastalarda tedaviye vitamin D eklenmesi ile myokardiyal
hipertrofinin geriledi¤i bildirilmektedir.Ayr›ca vitamin D tedavisinin
tansiyonun kontrol alt›na al›nmas›na yard›mc› oldu¤u bildirilmektedir.
Vitamin D etkisini nükleer vitamin D reseptörü (VDR) arac›l›¤›yla
gerçeklefltirir. Literatürde VDR gene polimorfizmi ile çeflitli hastal›klar
aras›nda s›k› ba¤lant› gösteren çal›flmalar mevcuttur. Çal›flmam›zda esansiyel
hipertansiyon üzerinde vitamin D reseptör gen polimorfizminin etkisini
araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma diabetik olmayan, esansiyel hipertansiyon
nedeniyle takip edilen 53 (Kad›n/Erkek 37/16, ortalama yafl: 49,1±7.9 y›l)
hasta üzerinde yap›ld›. Tüm hastalar›n klinik, demografik, 24 saatlik ambulatuar
kan bas›nc› ölçümü, rutin biyokimya testleri, Lipid profili, sistatin-c, intact
parathormon (iPTH), Apolipoprotein A (Apo A), Apolipoprotein B (Apo
B) lipoprotein a (lip a) ve 25 (OH) vitamin D düzeyleri, idrar kalsiyum ve
deoksipiridinolin düzeyleri, Vitamin D reseptör gen polimorfizmleri (Apa-
I, Bsm-I, Fok-I) kemik mineral dansitometri ve ekokardiyografik incelemeleri
yap›ld›.
Bulgular: Hipertansif hastalar›n gen da¤›l›mlar› Apa-I (AA: 13, Aa: 31, aa:
9),Bsm-I (BB: 11,Bb: 23, bb: 19) Fok-I (FF: 26, Ff: 25, ff: 2) fleklinde idi.
Apa-I, AA ve non-AA (Aa+aa), Bsm-I, BB ve non BB (Bb+bb) ve Fok-I,
FF ve non FF (Ff+ff) fleklinde grupland›. Vit D reseptör gen polimorfizmleri
ile ambulatuar kan bas›nc› ölçüm sonuçlar› aras›nda bir iliflki tespit edilemedi.
Fok-I non-FF grubu, FF grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, non FF grubunda lipo
a, sistatin-c ve apo B düzeyleri daha yüksek tespit edildi (Tablo 1).Non- FF
grubunda 18 hastan›n 13’ ünde lipoprotein a düzeyleri 30 mg/dl un üzerinde
ölçüldü (p=0.03). Di¤er gen polimorfizleri ile ölçülen de¤erler aras›nda
istatistiksel bir farkl›l›k tespit edilemedi.
Sonuçlar: Fok-I non FF grubunda aterojenik lipoproteinler olarak kabul
edilen lipo a ve apo B düzeylerinin yüksek olmas› bu genin atheroskleroz
gelifliminde rolü olabilece¤ini düflündürmektedir. Vitamin D reseptör gen
polimorfizmi hipertansif hastalarda böbrek hasar›n›n gelifliminde rolü olabilir.
Hipertansiyon konusunda ilk defa yap›lan bu çal›flmada vitamin D reseptör
gen polimorfizminin hipertansiyonun hedef organ hasar› gelifliminde katk›s›
olabilece¤i düflünüldü.

PS/HT-040

Dipping ve Non-Dipping Durumla Total Anti Oksidan Status ve
Malondialdehit Düzeyleri Aras›ndaki ‹liflki

Sert M1, ‹likhan S1, Sökmen FC1, Can M2, Eren H1, Koyuncu B1,
Zaimo¤lu G3, U¤urlu E2, Aç›kgöz fi2, Külah E3

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokima Ana Bilim Dal›,
Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak

Amaç: Antioksidan kapasitenin baz› hastal›klar›n geliflmesinde ve ilerlemesinde
rolü oldu¤u düflünülmektedir. Hipertansiyon sonucu ortaya ç›kan hedef organ
hasar› serbest oksijen radikallerinin artmas› antioksidan savunman›n azalmas›
ile iliflkilidir. Serbest oksijen radikallerinin hipertansiyon sonucu geliflen
komplikasyonlar›n patogenezinde yer alan endotel disfonksiyonu, aterom
plaklar› ve tromboz oluflumunda rol ald›klar› öne sürülmektedir. Hipertansif
hastada nokturnal kan bas›nc›nda düflme(dipping) olmad›¤› takdirde hedef
organ hasar›n›n artt›¤› ileri sürülmektedir. Bu çal›flmada esansiyel
hipertansiyonu olan hastalarda dipping/non-dipping durumu ile serum total
anti oksidan status (TAS) ve malondialdehit (MDA) aras›ndaki iliflkinin
belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem-gereçler: Çal›flmaya nefroloji poliklini¤ine baflvuran böbrek fonksiyon
testleri normal olan ve diabetes mellitusu olmayan 51 esansiyel hipertansiyon
hastas› (Kad›n/Erkek, 35/16; ortalama yafl: 50±8 y›l) al›nd›. Tüm hastalara
24 saatlik ambulatuar kan bas›nc› ölçümü, rutin rutin biyokimya tetkikleri,
TAS, MDA düzeyleri tespit edildi.
Bulgular: Nokturnal dipping ve non-dipping durumu s›ras›yla hastalar›n 22
sinde 29 unda tespit edildi. Serum TAS düzeyleri aç›s›ndan dipper hasta
grubu (2.01±0.37 mmol/l), non-dipper hasta grubu (2.05±0.35 mmol/l)aras›nda
bir fark bulunamad›(p> 0.05). Serum MDA düzeyleri aç›s›ndan da dipper
hasta grubu ile (7.02±0.98 nmol/ml), non-dipper hasta grubu(7.11±1.1
nmol/ml) bir farkl›l›k tespit edilemedi(p> 0.05).
Sonuçlar: Dipping ve non-dipping durumla total antioksidan status ve
malondialdehit düzeyleri aras›ndaki iliflki saptanmam›flt›r. Non dipper
hipertansif hastalarda antioksidan sistem d›fl› baflka mekanizmalar hedef
organ hasar› gelifliminde etkili olabilir.

FF grubu Non-FF grubu P de¤eri

Lipoprotein a mg/dl 31,5±32,9 57,2±49,2 =0,01

Apolipoprotein B mg/dl 83,4±23,2 107,3±6,2 =0,036

Sistatin C mg/dl 0,61±0,13 0,72±0.13 =0,014

Tablo 1



PS/DN-042

Hiperbiluribineminin Tavflan Mesane ve Üreterine in vitro Etkisi

Kasap B2, Murat N1, Kavukçu S2, Soylu A2, Türkmen M2, Gidener S1

1Department of Pharmacology, Dokuz Eylül University Medical Faculty,
‹zmir, Türkiye
2Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Medical Faculty, ‹zmir,
Türkiye

Amaç: Antenatal hidronefrozun postnatal dönemde spontan olarak düzelmesi
beklenen bir sonuçtur. Non-obstrüktif dilatasyonlarda üreter ve mesane
fizyolojisindeki de¤iflikliklerin katk›da bulundu¤u bilinmektedir. Bu çal›flmada
de¤iflen bilirubin konsantrasyonlar›n›n üreter ve mesane üzerine in vitro etkilerini
göstermek ve böylece bilirübinin pelvikalisyel sistemdeki dilatasyonun spontan
düz e lmes ine  o l ab i l e c ek  k a t k › s ›n ›  i z l emek  amaç l anm› fl t › r .
Yöntem-Gereçler: Çal›flmada 3000-3500g a¤›rl›¤›nda her iki cinsden Yeni
Zelanda tavflan› kullan›ld›. Tavflanlara kulak veninden sodium tiopental (60mg/kg)
uygulanarak kardiak arrest oluflturulduktan sonra mesane ve üreter dokular›
longitudinal fleritler (3x6mm) halinde haz›rland›. fieritler, Krebs solüsyonu
içerisinde 2g (mesane) ve 0.5g (üreter) gerilim uygulanarak 10 ml’lik organ
banyosuna as›ld›. Bir saatlik (mesane) ve 30dk’l›k (üreter) dinlenme süreleri
sonunda 80mM (üreter) ve 120mM (mesane) KCl ile kas›lan dokulara normal
(0.1-1.2mg/dL) ve patolojik (5mg/dl-25mg/dL) aral›¤a uyan konsantrasyonlarda
kümülatif bilirübin uyguland›. Ayn› konsantrasyonlarda bilirubin dinlenme
periyodunun ard›ndan bazal tonusa ulaflan dokulara uyguland›.

PS/HT-041

Losartan›n Tip 2 Diyabetik Hastalarda Ürik Asit At›l›m› ve Albuminüriye
Olan Etkileri ve Ürik Asit At›l›m›, Albuminüri ve Hipertansiyon ile Sol
Ventrikül Kütlesi Aras›ndaki ‹liflki

Derviflo¤lu E1, fiengül E1, Akkafl M2, fiahin T3, Y›lmaz A1

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Serum ürik asit art›fl›, böbrek ve kardiyovasküler hastal›¤› (KVH)
olan hastalarda s›k görülen bir bulgudur. Yak›n zamanda, angiotensin reseptör
blokeri olan losartan›n serum ürik asit seviyesini düflürdü¤ü tesbit edildi.
Bununla beraber, bu etkinin klinik faydas› bilinmemektedir. Mikroalbuminüri,
diyabeti olan ve olmayan hastalarda giderek artan bir flekilde KVH için
ba¤›ms›z bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Sol ventrikül hipertrofisi
(LVH), diyabeti olan ve olmayan hastalarda KV mortalite ile mikroalbuminüri
iliflkisini aç›klayan bir baflka etkendir. Tip 2 diyabetik hastalarda LVH’nin
yayg›nl›¤› ve LV kütlesinin ölçümü albuminüri seviyesindeki art›fla paralel
olarak artmaktad›r. Bu çal›flman›n amac›, losartan potasyumun tip 2 diyabetik
hastalarda ürik asit at›l›m› ve albuminüriye olan etkileri ve serum ürik asit
at›l›m›, albuminüri ve hipertansiyon ile sol ventrikül kütlesi aras›ndaki olas›
iliflkileri incelemektir.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 16’s› kad›n, 9’u erkek 30-60 yafl aras› 25
hipertansif tip 2 diyabet hastas› al›nd›. Hastalara 100 mg/gün losartan baflland›.
Tedavi öncesi ve bir ay sonra serum ürik asit, 24 saatlik idrarda ürik asit
klirensi ve albuminüri bak›ld›.
Bulgular: Bir ayl›k tedavi sonras›nda serum ürik asit seviyelerinde ortalama
0.3 mg/dl azalma ve serum ürik asit klirensinde ortalama %15 art›fl saptand›.
Fakat, losartan, albuminüri seviyelerinde anlaml› bir azalma sa¤layamad›.
Kan bas›nc›, serum ürik asit seviyeleri, ürik asit klirensi ve albuminüri ile
LV kütlesi aras›nda anlaml› bir iliflki izlenmedi.
Sonuçlar: Losartan ile sa¤lanan ürikozürik etkinin klinik öneminin ortaya
konabilmesi için yeni çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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PS/DN-043

Deneysel Piyelonefritte Oksitosin'in Antioksidan ve Antiinflamatuvar Etkisi

Karaaslan B›y›kl› N1, Tu¤tepe H2, fiener G3, Velio¤lu-Ö¤ünç A4, Çetinel fi5,
Gedik N6, Ye¤en Ç B7

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefolojisi BD, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji ABD, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ‹stanbul
5Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji- Embriyoloji ABD, ‹stanbul
6Kas›mpafla Askeri Hastanesi, Biyokimya Bölümü; ‹stanbul
7Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul

Amaç: Piyelonefrit, böbrek dokusunda tubulointerstisyel de¤iflikliklere, kronik
dönemde fibrozise ve buna ba¤l› olarak da hipertansiyona ve renal fonksiyon
kayb›na neden olmaktad›r. Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler
çekirdeklerinden salg›lanan oksitosin (OT)’in immün ve antiinflamatuvar etkileri
oldu¤u, yara iyileflmesini h›zland›rd›¤› gösterilmifltir.
Bu çal›flmada, deneysel piyelonefrit (PN) modelinde, OT’nin böbrek hasar›nda
olas› tedavi edici etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Erkek Wistar s›çanlara E. coli suflu (1010 koloni/ml; PN
grubu) veya serum fizyolojik (SF; kontrol grubu) renal medulla içine (0.1 ml)
enjekte edildi. Her iki gruptaki s›çanlara enjeksiyondan hemen sonra bafllayarak,
intraperitoneal olarak OT (100 μ g/kg/gün) veya SF enjeksiyonu yap›ld›. S›çanlar
24. saatte veya günlük OT (20 μ g/kg/gün)veya SF tedavisi sonras›nda 7. günde
dekapite edilip gövde kan› al›nd› ve böbrek dokular› ç›kar›ld›. Kanda üre ve
kreatinin ile sistemik inflamasyonun göstergesi olarak serumda laktat dehidrogenaz
ve tümör nekroz faktör (TNF)-a düzeyleri, böbrek dokusunda ise oksidan hasar›n
belirteci olarak malondialdehid (MDA) -lipit peroksidasyon ürünü- ve glutatyon
(GSH) -antioksidan- ile nötrofil infiltrasyonunun göstergesi olarak miyeloperoksidaz
aktivitesi (MPO) ölçüldü.
Bulgular: PN’de üre, kreatinin ve serum TNF-a ile böbrek MDA ve MPO
düzeylerinin hem erken hem de geç dönemde artt›¤› (p< 0.05-0.001), GSH’n›n
ise düfltü¤ü (p< 0.001) gözlendi. OT tedavili PN gruplar›nda ise tüm bu
parametrelerin ve geç dönemdeki LDH art›fl›n›n düzeldi¤i (p< 0.05-0.001)
gözlendi.
Sonuçlar: Sonuç olarak, OT, piyelonefrite ba¤l› oksidan böbrek hasar›n› azalt›p
böbrek fonksiyonlar›n› düzeltmekte ve bu etkisini hem antioksidan etki göstererek,
hem de dokuya nötrofil infiltrasyonunu ve inflamatuvar sitokinlerin
serbestlenmesini engelleyerek gerçeklefltirmektedir. Piyelonefrit tedavisinde yeni
bir tedavi seçene¤i olabilecek OT için klinik araflt›rmalara gereksinim vard›r.

Bulgular: Üreter bazal tonusu üzerine normal ve patolojik bilirubin
konsantrasyonlar› (NBK, PBK) uyguland›¤›nda bir de¤ifliklik izlenmedi. PBK
mesane bazal tonusu üzerine istatiksel olarak anlaml› olan ortalama 303.8±52.9
mg’l›k ek bir gevfleme yan›t›na neden olurken (p: 0.028) NBK hiçbir de¤ifliklik
oluflturmad›. KCl ile kas›lan üreter dokular›nda NBK % 86.4±7.2 gevfleme
yan›t› olufltururken PBK % 133.9±17.4 gevfleme yan›t› oluflturdu (p: 0.04).
Benzer flekilde KCl ile kas›lm›fl mesane dokular›nda NBK % 35.3±2.2 maksimum
relaksasyon olufltururken PBK % 53.5±3.5 gevfleme oluflturdu (p: 0.001).
Sonuçlar: PBK peristaltizmi temsil eden kontrakte dokularda anlaml› derecede
gevfleme yan›tlar›na neden olurken üreter ve mesane bazal tonusu üzerinde
düflük oranda gevfleme yan›t› oluflturmufltur. Bu sonuçlar ile, yüksek bilirubin
seviyelerinin mesane üzerindeki gevfletici etkileri üzerinden hidronefrozun geriye
dönüflümünü k›smen sa¤layabilece¤i, ancak üreter ve mesane dokular›ndaki
gevflemeye ba¤l› olarak üriner sistem enfeksiyonlar›n› kolaylaflt›rabilece¤i
düflünülmüfltür.



PS/DN-045

Polifenol Bilefli¤i Resveratrol’ün Deneysel Pyelonefritte Geliflen Oksidan
Hasara Etkisi

Karaaslan B›y›kl› N2, Tu¤tepe H1, Velio¤lu - Ö¤ünç A3, Çetinel fi4, Gedik N5,
Ye¤en Ç B6, fiener G7

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefolojisi BD, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji Embryoloji ABD, ‹stanbul
5Kas›mpafla Askeri Hastanesi Biyokimya Bölümü, ‹stanbul
6Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul
7Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi, Farmakoloji ABD, ‹stanbul

Amaç: Resveratrol (RVT), k›rm›z› üzüm ve k›rm›z› flarapta bol miktarda bulunan,
çeflitli deneysel modellerde güçlü antioksidan özellikleri oldu¤u gösterilmifl bir
flavanoiddir. RVT’nin tümör hücrelerinin proliferasyonunu ve NF-kappa B gibi
transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonunu bask›lad›¤›, proinflamatuar sitokinlerin
oluflumunu önledi¤i ve baz› protein kinazlar› inhibe etti¤i gösterilmifltir. Bu
çal›flmada deneysel pyelonefrit (PN) modelinde RVT’nin koruyucu etkisi
araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Bu amaçla Wistar albino s›çanlar›n sa¤ böbreklerine 0.1
ml E.coli ATCC 258922 suflu (1010 koloni/ml) verildi. Sham grubuna ise
benzer flekilde 0.1 ml serum fizyolojik injekte edildi. Tedavi amac›yla SF

PS/DN-044

Böbrek ‹skemi-Reperfüzyon (I/R) Hasar›nda Resveratrol’ün Koruyucu
Etkisi

Tu¤tepe H2, fiener G1, Yüksel M3, Çetinel fi4, Gedik N5, Ye¤en Ç B6

1Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji ABD, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji Embryoloji ABD, ‹stanbul
5Kas›mpafla Askeri Hastanesi Biyokimya Bölümü, ‹stanbul
6Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul

Girifl: Resveratrol (RVT) k›rm›z› üzüm ve flarapta bulunan, güçlü antioksidan
etkileri olan bir flavanoiddir. RVT’nin özellikle kalp-damar sistemi üzerine olan
yararl› etkileri, günlük diyetinde k›rm›z› flarap bulunan toplumlarda kardiyovasküler
hastal›k insidans›n›n düflüklü¤ü ile desteklenmifltir. Bu çal›flmada, renal ‹/R
hasar›nda resveratrolün koruyucu etkileri araflt›r›ld›.
Yöntem-Gereçler: Bu amaçla Wistar albino s›çanlarda anestezi alt›nda sa¤
nefrektomi yap›ld› ve sol böbrek pedikülü 45 dakika süreyle klempe edilerek
iskemi oluflturuldu. Bu sürenin sonunda reperfüzyona b›rak›lan hayvanlar 6
saat sonra dekapite edildi. Resveratrol (30 mg kg-1) iskemiden 30 dakika önce
ve reperfüzyonun bafllang›c›nda olmak üzere 2 kez intraperitoneal olarak
uyguland›. Kontrol grubu s›çanlarda taklit operasyon ve serum fizyolojik
uygulamas› yap›ld›. Hayvanlar›n kan örneklerinde BUN, kreatinin, TNF-a ve
laktat dehidrojenaz tayinleri yap›ld›. Böbrek dokusu örneklerinde ise malondialdehit
(MDA) ve glutatyon (GSH), düzeyleri ve miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi
ölçüldü. Doku hasar› histolojik olarak da incelendi. Dokularda reaktif oksijen
türevlerinin oluflumu luminol ve lusigenin problar› ile kemiluminesans (CL)
t e k n i ¤ i  k u l l a n › l a r a k  d e ¤ e r l e n d i r i l d i .
Bulgular: Bulgular›m›za göre ‹/R böbrek MDA, MPO ve radikal düzeylerini,
serumda BUN, kreatinin, LDH ve TNF-a düzeylerini anlaml› olarak (p< 0.01-
0.001) art›r›rken GSH düzeylerini azaltt›. Resveratrol tedavisi bu de¤iflimleri
tersine çevirdi (p< 0.01).
Sonuçlar: Sonuç olarak, resveratrol böbrek dokusunda ‹/R’nin neden oldu¤u
oksidan hasar› engelleyerek dokuyu ve renal fonksiyonlar› korumufltur.
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PS/DN-046

Deneysel Böbrek ‹skemi - Reperfüzyon Hasar›na Oksitosin’in Etkisi

Tu¤tepe H1, Karaaslan B›y›kl› N2, fiener G3, Yüksel M4, Çetinel fi5, Gedik N6,
Ye¤en Ç B7

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji ABD, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ‹stanbul
5Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji- Embriyoloji ABD, ‹stanbul
6Kas›mpafla Askeri Hastanesi Biyokimya Bölümü, ‹stanbul
7Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji ABD, ‹stanbul

Amaç: Bu deneysel çal›flmada, immün ve antiinflamatuvar etkileri oldu¤u ve
yara iyileflmesini h›zland›rd›¤› bilinen oksitosinin böbrek dokusunda
iskemi/reperfüzyon’un (‹/R) neden oldu¤u hasara karfl› etkileri araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Bu amaçla Wistar albino s›çanlara anestezi alt›nda sa¤
nefrektomi yap›ld› ve sol böbrek pedikülü 45 dakika süreyle klempe edilerek
iskemi oluflturuldu ve ard›ndan 6 saat reperfüzyona b›rak›ld›. Oksitosin (100
μ g/kg/gün) iskemiden 30 dakika önce ve reperfüzyonun bafllang›c›nda olmak
üzere 2 kez intraperitoneal olarak uyguland› ve reperfüzyon süresi sonunda
hayvanlar dekapite edildi. Kontrol grubu s›çanlara taklit operasyon ve serum
fizyolojik uyguland›. Hayvanlar›n kan örneklerinde BUN, kreatinin, TNF- alfa
ve laktat dehidrojenaz tayinleri yap›ld›. Böbrek dokusundan al›nan
örneklerde ise oksidan hasar›n belirteci olarak malondialdehid (MDA) -lipit
peroksidasyon ürünü- ve glutatyon (GSH) -antioksidan- ile nötrofil infiltrasyonunun
göstergesi olarak miyeloperoksidaz aktivitesi (MPO) ölçüldü. Dokularda reaktif
oksijen türevlerinin oluflumu lusigenin probu ile kemiluminesans (CL) tekni¤i
kullan›larak de¤erlendirildi. Doku hasar› histolojik olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: ‹/R serumda BUN, kreatinin, LDH ve TNF-a düzeylerini ve böbrekte
MDA, MPO ve CL düzeylerini anlaml› olarak art›rm›fl, doku hasar›na neden
olmufl ve GSH düzeylerini azaltm›flt›r. Oksitosin tedavisi ise ‹/R’ye ba¤l›
de¤iflimleri tersine çevirmifl ya da ortadan kald›rm›flt›r. (p< 0.05-0.001).
Sonuçlar: Sonuç olarak, ‹/R ile böbrekte oluflan oksidan hasar, anti-inflamatuvar
etkili olan oksitosin taraf›ndan nötrofil-ba¤›ml› bir mekanizma ile engellenerek
renal fonksiyonlar korunmufltur.

veya RVT 30 mg/kg/gün dozunda i.p. olarak uyguland›. 24 saat ve 1 hafta
sonunda dekapite edilen hayvanlar›n kan örneklerinde BUN, kreatinin, TNF-
alfa ve laktat dehidrojenaz tayinleri yap›ld›. Böbrek dokusundan al›nan örneklerde
ise myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, malondialdehit (MDA) ve glutatyon
(GSH), düzeyleri ölçüldü. Doku hasar› histolojik olarak da incelendi.
Bulgular: Bulgular›m›za göre PN’de TNF-alfa, LDH, BUN ve kreatinin
düzeylerini gerek erken gerek geç dönemde artarken, RVT tedavisi bu art›fllar›
engellemifltir. E. Coli ile pyelonefrit oluflturulan s›çanlar›n böbrek dokular›nda
ise nötrofil infiltrasyonuna ba¤l› olarak MPO art›fl› ile oksidan hasar geliflmifl
ve MDA düzeyleri artarken GSH düzeyleri de anlaml› olarak azalm›flt›r.
Sonuçlar: RVT tedavisi gören gruplarda dokuda oksidan hasar engellenmifltir.
Bu bulgular eflli¤inde önemli bir antioksidan olan resveratrolün pyelonefritli
hastalarda da yararl› olabilece¤i ve do¤al kaynakl› etken maddelerin al›m›na
özen gösterilmesi düflüncesindeyiz.



PS/DN-047

Tacrolimus Nefrotoksisitesi Gelifltirilmifl S›çanlarda Renin-Angiotensin
Sisteminin ‹nhibisyonu Fibrojenik Sitokin Ekspresyonunu Azalt›r

Deniz H1, Ö¤ütmen B2, Tu¤lular S3, Çakala¤ao¤lu F4, Özener Ç3, Ako¤lu E3

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› ABD, ‹stanbul
2Siyami Ersek Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi,‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji ABD, ‹stanbul

Amaç: Çal›flmam›z›n amac› Tacrolimus nefrotoksisitesi gelifltirilmifl s›çan
modelinde renal fonksiyon, ›fl›k mikroskopi ve immünohistokimyasal bulgular
üzerinde angiotensin dönüfltürücü enzim inhibisyonu ve angiotensin II reseptör
blokaj›n›n etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Bu amaçla 32 s›çan 8 s›çandan oluflan 4 gruba ayr›lm›flt›r.
Grup 1 kontrol grubu olup 4 hafta süreyle sadece 0.5 ml intraperitoneal(ip)
serum fizyolojik verilmifltir. Grup 2-4’e 4 hafta süreyle ip Tacrolimus (Tac) 1
mg/kg/gün verilmifltir. Grup 3 (Tac+Q) ve 4 (Tac+V)’e ise Tac’a ek olarak
peroral s›ras›yla quinapril 10 gm/kg ve valsartan 40mg/day 4 hafta süreyle
verilmifltir. Çal›flman›n bafllang›c›nda ve sonunda serum BUN, kreatinin düzeyleri
ve kreatinin klirensi çal›fl›lm›fl ve çal›flma hayvanlar›n›n sakrifiye edilmesini
takiben renal dokular afferent arteriyolopati ve interstisyal fibrozis
baflta olmak üzere tacrolimus toksisitesinin ›fl›k mikroskopik bulgular› aç›s›ndan
morfolojik olarak de¤erlendirilmifltir.. Interstisyal TGF-β , VEGF, PDGF, BMP-
7 ve IL-6 ekspresyonu immünohistokimyasal boyamadan sonra semikantititif
olarak de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Ortalama tacrolimus düzeyleri Grup 2, 3 ve 4’te s›ras›yla 5,65±2,56
ng/ml; 13,36±9,52 ng/ml ve 4,63±1,62ng/ml’dir. Çal›flman›n sonunda, çal›flma
bafllang›c› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Grup 1 d›fl›ndaki tüm gruplarda serum BUN
ve kreatinin düzeylerinde art›fl meydana gelmifltir. Kreatinin klirensi Grup 1,
2 ve 4’de belirgin olarak de¤iflmemifl; fakat Grup 3’de fark istatistiki anlaml›l›¤a
ulaflm›flt›r. Tacrolimus alan 3 grubta da afferent arteriyolopati ve interstisyal
fibrozis kontrol grubuna göre belirgin flekilde fazlad›r; fakat 3 grup içinde afferent
arteriyolopati ve interstisyal fibrozis Grup3 ve Grup 4’de daha azd›r. TGF-β ,
VEGF, PDGF, ve IL-6 ekspresyonu Grup 1 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Grup 2-4’de
belirgin flekilde artm›flt›r, Grup 2’de ise Grup 3 ve 4’e göre belirgin flekilde daha
fazlad›r. Grup 3 ve 4’de TGF-_ ve PDGF immünekspresyonu birbirine benzerken
VEGF ekspresyonu Grup 3’de Grup 4 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha azd›r. BMP-
7 ekspresyonu Grup1 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Group 2-4’de belirgin olarak
azalmakla birlikte fark istatistiki anlaml›l›¤a ulaflmam›flt›r.
Sonuç: Sonuç olarak,çal›flmam›z›n verileri tacrolimus nefrotoksisitesi gelifltirilmifl
s›çanlarda renin angiotensin inhibisyonunun fibrojenik sitokin ekspresyonunu
azaltt›¤›n› düflündürmektedir.
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SK HK Q-G Q+‹-G Q+LC-G
Hb 13,9±0,9 13,6±1,0 12,5±1,6 12,8±0,8 13,0±1,0
HbA1c 2,5±1,0 7,9±1,4 e 7,5±0,9 e 7,4±0,8 e 7,5±1,4 e
GFR 0,5±0,3 1,3±0,8 b 0,9±0,4 b 0,9±0,6 0,8±0,3
fNa 0,2±0,1 1,1±1,9 b 0,8±1,9 b 0,5±0,6 a 0,3±0,1
UGA 0,7±0,5 5652±1135 e 3411±965 e 3435±1821 e/y 3117±757 c/z
UPA 3±1 18±8 e 14±10 d 13±10 c 8±3 b/z
UAE 0,1±0,1 0,6±0,6 d 0,3±0,3 a 0,3±0,3 a 0,3±0,2 a
NAG 0,04±0,04 1,06±0,51 d 0,88±0,23 d/y 0,52±0,37 d/y 0,51±0,28 c/y
MDA 3,1±0,8 4,5±0,5 c 3,5±0,7 c/z 3,4±0,4 c/t 3,4±0,9 c/x

Çal›flma gruplar›n›n laboratuvar verileri

SK ile hastal›kl› gruplar: p (a<.01,b<.005,c<.0005,d<.00005,e:000005) HK ile
Tedavi gruplar›,P (x<.01,y<.005,z<.0005,t<.00005)

PS/DN-048

Anjiotensin Konverting Enzim ‹nhibitörü (ACEi) nün Tek Bafl›na,
Anjiotensin Reseptör Blokeri (ARB) veya L-Karnitin ile Kombine
Tedavilerinin Diyabetik Nefropati Geliflimine Etkileri

Üstünda¤ S1, fien S1, Gönlüflen G2, Yalç›n Ö3, Do¤utan H1, Çoflkun Ö4,
Kanter M3, Çiftçi fi5

1Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Edirne
2Çukurova Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, Adana
3Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, Edirne
4Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dal›, Edirne
5Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dal›, Edirne

Amaç: S›kl›¤› giderek artan Diyebetik Nefropati (DN) son dönem böbrek
yetmezli¤i'nin en önemli nedenidir. DN gelifliminde, sistemik ve lokal renin-
anjiotensin sistem aktivasyonu ve oksidatif stres önemli rol oynamaktad›r.
Çal›flmam›zda, ACEi (Kinapril)'nün tak bafl›na ve ARB (‹rbesartan)veya L-
Karnitin ile kombine tedavilerinin DN geliflimine etkilerini araflt›rd›k.
Yöntem-Gereçler: Difli Spraque-Dawley cinsi ratlar al›narak, sa¤l›kl› kontrol
grubu (SK) d›fl›ndakilerde streptozotozin (ip 50 mg/kg) ile diyabet oluflturuldu.
Hasta kontrol grubu (HK) d›fl›ndaki üç tedavi grubuna s›ras›yla kan bas›nc›n›
etkilemedi¤i bildirilen dozlarda 3 mg/kg Kinapril, 1.5 kinapril + 2.5 mg/kg
irbesartan, 1.5 mg/kg kinapril + 50 mg/kg L-karnitin günlük olarak içme suyu
içinde verildi. Çal›flma boyunca ratlar serbest su ve standart rat yemi ile beslendi.12
hafta sonunda, son 24 saatlik idrarlar› metabolik kafeste toplanan ratlar, intra
kardiak ponksiyonla kan al›narak sakrifiye edildiler. Tam kanda hemoglobin
(Hb), lökosit, trombosit say›m›; plazmada kreatinin, total protein, albumin, ürik
asit, total kolesterol, trigliserid, Na, K, endotelin, total antioksidan kapasite
(pTAC), idrarda kreatinin, Na ve glukoz (UGA), protein (UPA), albumin (UAE),
N-acetyl-β -D-glycosaminidase (NAG), endotelin at›l›mlar› incelenerek 100 gram
doku bafl›na günlük at›l›mlar›,GFR ve fraksiyonel Na at›l›m› (fNa) hesapland›.
Renal dokuda, lipid peroksidasyon ürünü malondialdehid (MDA) ve antioxidan
enzim superoxid dismutaz (SOD) ölçüldü. Glomerül çap›, TGF-β 1 ve Tip IV
Kollajen'in glomerüler ve interstisyel birikimi ›fl›k mikroskop, glomerülo-tubülar
bazal membran kal›nl›¤› elektron mikroskopta incelendi. STZ uygulanan tüm
gruplarda renal histoloji ve fonksiyonlardaki bozulma ve lipid peroksidasyon
art›fl› ile birlikte renal hasar geliflti¤i görülmüfltür. HK grubuna göre, kombinasyon
gruplar›nda daha belirgin olmak üzere üç tedavi grubunda da lipid peroksidasyon
art›fl› ile histolojik ve fonksiyonel göstergelerdeki bozulman›n daha hafif geliflti¤i
izlenmifltir.
Sonuçlar: Sonuçlar›m›z,renin anjiotensin sistem aktivasyonu ve oksidatif stres
art›fl›n›n diabetik nefropati geliflimindeki önemini ortaya koymaktad›r.
Çal›flmam›zda, tek bafl›na kinapril (ACEi) tedavisi diabetik nefropati geliflimini
yavafllatm›fl, irbesartan (ARB) veya L-Karnitin ile kombine düflük doz tedavi
daha ileri koruma sa¤lam›flt›r.
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PS/DN-049

S›çanlarda Adriamisin ile Gelifltirilen Nefrotik Sendrom Modelinde,
Doksisiklinin Proteinüri, Matrix Metalloproteinazlar› ve Nitrik Oksit
Düzeyi Üzerine Etkisi

Y›lmaz N1, Kedrah A1, Tu¤lular S2, Gogas D3, Çakala¤ao¤lu F4, Özener Ç2,
Ako¤lu E2

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dal›, ‹stanbul
4Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Matrix metalloproteinazlar› (MMP) ve nitrik oksit (NO) inflamasyonda
rol oynayan ve extrasellüler matrix y›k›m›n› regüle eden biyolojik medyatörlerdir.
glomerülonefritlerde, MMP-2, MMP-9 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz
(iNOS) expresyonunun artt›¤› gösterilmifltir. Doksisiklinin, hem MMP hem de
NO ‘in potent inhibitörü oldu¤ubilinmektedir. Çal›flmam›z›n amac›,
glomerülonefrit patogenezinde önemli rol oynad›¤› bilinen MMP ve NO’in,
adriamisin ile gelifltirilen nefrotik sendrom patogenezindeki rolünü ve doksisiklinin
bu mediatörler ile renal inflamasyon ve proteinüri üzerine olan etkisini ortaya
koymakt›r.
Yöntem-Gereçler: 18 adet Wistar türü erkek ve difli s›çan kullan›larak yap›lan
çal›flmada, 12 hayvana, 5 mg/kg intravenöz (‹V) adriamisin enjeksiyonu yap›larak,
nefrotik sendrom modeli oluflturuldu.S›çanlar 3 gruba ayr›ld›.Grup 1’e serum
fizyolojik ‹V (n=6), Grup 2’ye, tek bafl›na adriamisin ‹V (n=6), Grup 3’ e,
adriamisin + doksisklin 20 mg/kg/gün po,14 gün (n=6) verildi ve çal›flma 14.
günde sonland›r›ld›. Çal›flman›n bafl›nda ve sonunda hayvanlar›n serum kreatinin
ve 24 saatlik protein de¤erleri ölçüldü. Böbrek dokular› histopatolojik olarak
de¤erlendirildi. ‹mmunhistokimyasal olarak MMP-2, MMP-9 ve iNOS expresyonu
ölçüdü.
Bulgular: S›çanlar›n 14. gündeki proteinüri de¤erlerine bak›ld›¤›nda, Grup
3’de Grup 2’ye göre anlaml› derecede azalma oldu¤u görülmüfltür. (125 (253-
27) mg/dl, 358 (490-118) mg/dl, p< 0,05). Histopatolojik de¤erledirmede,
adriamisin alan gruplarda, interstisyel hücre art›fl›, tubullerde kistik dilatasyon,
hyalen cast oluflumu, hafif derecede mezangial matrix art›fl› gözlenmifltir. Grup
3’te Grup 2’ye göre kistik dilatasyon oran›nda anlaml› azalma saptanm›flt›r.(p<
0,05) ‹mmunhistokimyasal de¤erlendirmede, sa¤l›kl› kontrol grubunda iNOS,
MMP-2 ve MMP-9 expresyonu saptanamazken, Grup 2 ve Grup 3’te interstisyumda
pozitif saptanm›fl, fakat glomerüllerde negatif bulunmufltur. Doksisiklin tedavisi
ile interstisyumdaki MMP-2 ve iNOS expresyonunda azalma olmakla birlikte,
istatiksel anlaml›l›¤a ulaflamam›flt›r. MMP-9 expresyonu doksisiklin verilmesi
ile de¤ifliklik göstermemifltir.
Sonuçlar: Adriamisin ile nefrotik sendrom gelifltirilen s›çanlarda, 14.günde,
doksisiklin tedavisi alan grupta proteinürinin anlaml› derecede azald›¤› gözlenmifltir.
MMP-2, MMP-9 ve iNOS’in interstisyumda pozitif boyanmas›, bu moleküllerin
nefropati patogenezinde rol oynad›¤›n›, buna karfl›l›k glomerüllerde boyanma
olmamas› ise glomerüler hasarlanmada etkisinin olmad›¤›n› düflündürmüfltür.
Doksisiklin,interstisyumdaki MMP-2 ve iNOS düzeyini, proteinüri düzeyindeki
azalma ile paralel olarak azaltm›fl, ancak bu azalma istatiksel aç›dan anlaml›
bulunmam›flt›r.

PS/DN-050

‹loprost Unilateral Nefrektomi Sonras› ‹nflamasyonu ‹nhibe Edebilir mi?

Seymen P1, Aytac E2, Uzun H3, Dikmen G2, Özdemir A2, Altu¤ T4,
Seymen HO5

1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji ve
Transplantasyon Ünitesi, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi 6.s›n›f ö¤rencisi
3‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Biokimya Ana Bilim Dal›
4‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Deney Hayvanlar› Üretim
ve Araflt›rma Laboratuar›
5‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dal›

Amaç: Interleukin–6 (IL–6) ve tümör nekrozis faktörü-_ (TNF-α ) inflamasyon
ve doku iyileflmesi sürecinde görev al›rlar. Cerrahi giriflimlerin akut faz yan›t›n›
tetikledikleri bilinmektedir. Unilateral nefrektomi de di¤er giriflimsel prosedürler
gibi akut faz yan›t›n› tetikler. Unilateral nefrektomi renal patolojilerin tedavisi
yan›nda canl›dan böbrek nakli içinde yap›lan bir cerrahi prosedürdür. Nefrektomi
sonras› oluflan adaptasyon mekanizmalar› halen yo¤un bir flekilde araflt›r›lmaktad›r.
Prostasiklinler, renal fizyolojinin düzenlenmesinde rol al›r. ‹loprost bir prostasiklin
analo¤udur. Çal›flmam›zda nefrektomi öncesinde iloprost uygulamas›n›n,
inflamasyon sürecinin düzenleyicilerinden olan plazma TNF-α ve IL–6 de¤erlerini
nas›l etkiledi¤ini araflt›rd›k.
Yöntem-Gereçler: Wistar albino erkek s›çanlar (200-250 g, n=21), sham grubu
(S), unilateral nefrektomi grubu (N), nefrektomiden 1 saat önce iloprost (1
ng/ml) uygulanan grup (IN) olarak 3 gruba ayr›ld›. Operasyondan 24 saat sonra
servikal dislokasyon ile sakrifiye edildikten hemen sonra intrakardiyak ponksiyon
ile deneklerin kanlar› al›nd›.Plazmada TNF-α ve IL–6 de¤erleri çal›fl›ld›.Sonuçlar
SPSS program› kullan›larak istat ist iki olarak de¤erlendiri ldi .
Bulgular: Tabloda görülmektedir.Plazma TNF-α de¤erlerinde gruplar aras›nda
anlaml› de¤ifliklik yoktu. N grup plazma IL–6 de¤eri S gruba göre anlaml› olarak
yüksekti (p< 0.001). IN grup IL–6 de¤eri N gruba göre anlaml› olarak düflük
bulundu (p< 0.05).
Sonuçlar: Nefrektomi öncesi uygulanan iloprost, önemli bir inflamasyon ve
akut faz yan›t mediyatörü olan IL–6 de¤erini anlaml› olarak düflürmüfltür.
Nefrektomi öncesi iloprost uygulamas› kalan böbre¤in ve donörlerin korunmas›
için alternatif bir yaklafl›m olabilir.



PS/DN-051

Siklosporin, Mikofenolat ve Steroid Kombinasyonunun Kültüre Edilmifl
Monositik U937 Hücre Dizisinde Apoptozis Etkisi

Yavuz A2, Andrikos E1, Bordoni V1, Ratanarat R1, De Cal M1, Bonello M1,
Salvatori G1, Levin N3, Yakupo¤lu G2, Pappas M4, Ronco C1

1Nephrology, Dialysis and Transplantation, San Bartolo Hospital, Vicenza, Italy
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
3Renal Research Ins. New York, USA
4Department of Nephrology, “G.HATZIKOSTA” Hospital, Ionnina, Greece

Amaç: Transplante hastalar›n plazmas› serum kreatinin düzeylerinin normal
hale gelmesine ra¤men in vitro ortamda mononuclear hücre apoptozisini
artt›rmaktad›r. ‹mmunosuppressif tedavi de¤iflmifl olan apoptozisten sorumlu
tutulabilir.
Yöntem-Gereçler: Biz bu çal›flmada de¤iflik dozlarda siklosporin, mikofenolat
mofetil ve steroidlerin kültür ortam›nda bulunan mononuklear hücre U937
dizisine olan apoptotik etkisini inceledik. Apoptozis ölçümleri fluresan
mikroskobu ve Annexin V yöntemi ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Siklosporin konsantrasyonunun artt›r›lmas› (100 to 800 ng/mL)
apoptozis oran›nda progressif art›fla (16 to 32%) neden olmufltur. Streoid
0.01 μ g/mL ve siklosporin kombinasyonu apoptozis oran›n› %45’ e artt›rm›flt›r.
Mikofenolat tek bafl›na 0.3 μ g/mL %34 apoptozis oran›na yol açm›flt›r.
Mikofenolat›n teröpatik düzeyleri olan 3-7 μ g/mL s›ras›yla %56, %67 apoptozis
oranlar›na neden olmufltur. Siklosporin, steroid ve mikofenolat kombinasyonu
apoptozis oran›n› %95’e ç›karm›flt›r.
Sonuçlar: ‹mmunosuppressif tedavi transplante hastalar›n mononuclear
hücrelerinde yüksek apoptozis oran›na neden olabilir. Bu hastalar›n enfeksiyonlara
olan duyarl›l›¤›n› artt›rabilir.
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PS/HD-052

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda Düflük Sodyumlu Diyalizat›n Etkisi:
Ekokardiografik Çal›flma

Sayarl›o¤lu H1, Erkoç R1, Tuncer M2, Esen R3, Gümrükçüo¤lu H A2,
Do¤an E4, Sayarl›o¤lu M3

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Nefroloji BD, Van
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji AD, Van
3Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Van
4Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Nefroloji BD,
Kahramanmarafl

Amaç: Su ve sodyum birikimi hemodiyaliz hastalar›nda sol ventrikül hipertrofisi
ve hipertansiyonun en önemli nedenidir. Hemodiyaliz hastalar›nda diyaliz aras›
dönemde diyette tuz al›m› k›s›tlanmazsa, vücutta tuz birikimi meydana gelir. Bu
çal›flmada düflük sodyumlu diyalizat ile hemodiyaliz yap›lan hastalarda
ekokardiografik de¤ifliklikler araflt›r›ld›.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya hemodiyaliz uygulanan 18 son dönem böbrek
hastas› al›nd›. hastalar›n 8'i kad›n 10'u erkekti, yafl ortalamalar› 48,3±14,6 (24-
70) y›ld›. Ortalama hemodiyaliz süreleri 30,8±14,0 (12-60) ayd›. Çal›flmaya
hematokrit de¤eri %24'ün üzerindeki hastalar al›nd›. Ekokardiografileri Vingmed
CFM 725 (Horten Norway) ekokardiografi cihaz› ile ve 3.25 MHz transduser
ile yap›ld›. Sol ventrikül hacmi ve ejeksiyon fraksiyonu ölçüldü. Sol ventrikül
sistolik çap› (SVSÇ), sol ventrikül diasyolik çap› (SVDÇ), interventrikül septum
(‹VS), triküspit regürjitasyonu (TR), mitral regürjitasyonu (MR), pulmoner arter
bas›nc› (PAB) ve inferior vena kava çap› (‹VKÇ) ölçüldü.
Bulgular: Ekokardiografik parametrelerden ‹VS,TR, PAB ve ‹VKÇ düflük
sodyumla diyalize al›nan hastalarda anlaml› olarak düflüktü (s›ras›yla P=0.002,
0.04, 0.013, 0.00). Prediyaliz sistolik ve diyastolik, postdiyaliz sistolik kan bas›nc›
ve interdiyalitik kilo al›mlar› bazal seviyelerine göre istatistiksel aç›dan anlaml›
olarak azalm›flt› . (s›ras›yla p=0.00, p=0.011, p=0.022, p=0,00)
Sonuçlar: Hastalar›n prediyaliz sodyum de¤erlerine göre diyalizat sodyumunun
azalt›lmas› sistolik kan bas›nc›n› düflürmekte ve kalpteki volum yükünü
azaltmaktad›r. Çal›flmam›zda kan bas›nç de¤erleri normalize edilememifltir ve
diyastolik kan bas›nc› düflüflü sa¤lanamam›flt›r. Bu yöntem daha uzun süreli
uygulamalarla yap›lmal›d›r.
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n Ortalama Std.sapma t p
ΔNa Normotansif 44 1.68 1.43 -2.134 0.03
ΔNa hipertansif 40 2.42 1.7

Normotansif ve hipertansif gruplarda ΔNa

Hipertansif grupta sodyum konsantrasyon de¤iflimi(ΔNa) normotansif gruba
göre daha yüksek bulundu p=0.03

PS/HD-053

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hemodiyaliz Sonras›nda Oluflan
Sodyum Konsantrasyon De¤ifliminin Klinik Sonuçlar›

Sipahio¤lu MH1, Oymak O1, Sav T1, Tokgöz B1, Gül A2, Öztürk A3,
Akçakaya M1, Utafl C1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dal›, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dal›, Kayseri

Amaç: ‹deal bir hemodiyaliz uygulamas›nda iki diyaliz seans› aras›nda kazan›lm›fl
olan su ve sodyum yükü vücuttan uzaklaflt›r›lmal›, ancak post-diyaliz sodyum
konsantrasyonu pre-diyaliz de¤ere göre belirgin de¤ifliklik göstermemelidir. Post-
diyaliz sodyum konsantrasyonunun belirlenmesinde en etkili faktör diyalizat
sodyum içeri¤idir. Günümüz hemodiyaliz prati¤inde diyalizat reçetesi genellikle
bireysellefltirilmez. Bu çal›flmada standart sodyumlu diyalizatla yap›lan
hemodiyalizlerde ortaya ç›kan serum sodyum konsantrasyon de¤ifliminin klinik
sonuçlar› incelenmifltir.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 84 (47 erkek, 37 kad›n) hemodiyaliz hastas›n›n
bir y›ll›k dönemi içine alan kay›tlar› taranarak baflland›. Kay›tlardan diyaliz
öncesi ve sonras› serum sodyum de¤erleri, interdiyalitik kilo al›mlar›, prediyaliz
kan bas›nçlar› ve antihipertansif ilaç say›lar› belirlendi ve bu de¤erlerin ortalamalar›
hesapland›. Daha do¤ru bir klinik yorum sa¤layabilmesi için interdiyalitik kilo
al›m› hastan›n kuru a¤›rl›¤›na oranlanarak interdiyalitik kilo al›m› yüzdesi
(‹DKA%) hesapland›. Susama hissini de¤erlendirebilmek için Bots ve arkadafllar›
taraf›ndan gelifltirilen Diyaliz Susama Anketi uyguland› (1). Anket puan›n art›fl›,
susama hissinin daha güçlü hissedilmesi anlam›na geliyordu. Kardiyak fonksiyonlar›
de¤erlendirmek için ekokardiografi yap›ld›. ‹statistiksel incelemelerde basit
do¤rusal regresyon analizi, Pearson korelasyon analizi ve independent Student
t test kullan›ld›.
Bulgular: Tüm çal›flma grubu için ortalama prediyaliz sodyum düzeyi: 136.5±1.9
mEq/L, post-diyaliz sodyum düzeyi 138.5±1.3 mEq/L ve serum sodyum
konsantrasyon de¤iflimi (Δ Na) 2.0±1.6 mEq/L olarak bulundu. Sadece üç
hastan›n ortalama prediyaliz sodyum de¤eri diyalizat sodyum konsantrasyonu
olan 140 mEq/L nin üzerinde kald›. Diyalizat ve prediyaliz sodyum konsantrasyonu
aras›ndaki fark Δ Na de¤eri ile pozitif yönde iliflki gösterirken (r=0,672, p=0,001),
hasta yafl›(r=-0,311, p=0,004) negatif yönde iliflki gösterdi. Hasta Δ Na de¤eri
susama anketi puan› (r=0.27, p=0,01) ve interdiyalitik kilo al›m› (r=0,42, p=0,001)
ile pozitif yönde korelasyon gösterdi. Ekokardiografik olarak tespit edilen kardiyak
kitle, sistolik ve diyastolik parametrelerle Δ Na aras›nda iliflki tespit edilmedi
(p> 0.05). Hipertansif hastalar›n normotansif hastalara göre daha yüksek Δ Na
de¤eri gösterdikleri tespit edildi (s›ras›yla 2.42±1.70 ve 1.68±1.43 mEq/L,
p=0.03).
Sonuçlar: Standart sodyumlu diyalizatla yap›lan hemodiyaliz uygulamalar›nda
diyaliz boyunca serum sodyum konsantrasyonunda de¤iflimler meydana
gelmektedir. Diyalizat ile pre-diyaliz serum sodyum düzeyi aras›ndaki fark artt›kça
bu de¤iflimin de¤eri artmaktad›r. Artan serum sodyum konsantrasyonu susama
hissini ve interdiyalitik kilo al›m›n› art›rmakta ve hipertansiyona neden
olabilmektedir. Elde etti¤imiz sonuçlar hastalar›n pre-diyaliz sodyum de¤erine
göre diyalizat sodyumunun ayarlanmas›n›n hastalar›n volüm, interdiyalitik kilo
al›m› ve hipertansiyon sorunlar›n›n çözümünü kolaylaflt›raca¤›n› düflündürmektedir.

ΔNa de¤erinin diyalizat ve serum sodyum konsantrasyonlar› aras›ndaki farkla iliflkisi

Serum sodyum konsantrasyon de¤ifliminin (ΔNa) diyalizat ve serum sodyum
konsantrasyonlar› aras›ndaki farkla iliflkisi (r=0,672, p<0,001). D[Na]=diyalizat sodyum
konsantrasyonu, S[Na]=serum sodyum konsantrasyonu

Susama anketi puan› ile ΔNa aras›ndaki iliflki

Susama anketi puan› ile ΔNa aras›ndaki iliflki (r=0.27, p<0,01)

‹nterdiyalitik kilo al›m› yüzdesi (‹DKA%) ile ΔNa aras›ndaki iliflki

‹nterdiyalitik kilo al›m› yüzdesi (‹DKA%) ile ΔNa aras›ndaki iliflki (r=0.42, p<0.001)
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PS/HD-056

Ciddi Hiperbilirubinemisi ve Akut Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastalarda
Tek Geçiflli Albumin Diyalizi Etkili Bir Tedavi Olabilir mi? Olgu Sunumu

Yavuz A1, Y›lmaz M2, Cengiz M2, Sa¤lam T2, Ruhi C1, Mahsereci E1,
Tuncer M1, Süleymanlar G1, Ersoy F. F1, Ronco C3, Yakupo¤lu G1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Reanimasyon Bilim Dal›, Antalya
3Nephrology, Dialysis and Transplantation, San Bartolo, Vicenza, Italy

Amaç: ‹n vitro çal›flmalara göre, bilirubinin hücresel solunuma, hücre membran
bütünlü¤üne ve hücresel transport fonksiyonlar›na zararl› etkileri bulunmaktad›r.
Hiperbilirubinemi bir k›s›r döngüye yol açarak, hepatik fonksiyonlarda daha
fazla bozulmaya ve multi-organ yetmezli¤ine neden olmaktad›r. Bilirubin albumine
ba¤lanmas› nedeniyle kandan kolay temizlenememektedir. Bu nedenle yeni
gelifltirilen karaci¤er destek cihazlar› örne¤in moleküler adsorban çevirici sistem
( molecular adsorbent recycling system (MARS)) hiperbilirubinemisi ve karaci¤er
yetmezli¤i olan hastalarda total bilirubin seviyelerini azaltmak için kullan›lmaktat›r.
Yöntem-Gereçler: Hastanemizde leptospira enfeksiyonuna ba¤l› ciddi
hiperbilirubinemisi ve anurik akut böbrek yetmezli¤i olan 66 yafl›nda bir bayan
hasta takip edildi. Yo¤un devaml› renal replasman tedavisine ra¤men hastan›n
serum total bilirubin ve direk bilirubin seviyeleri normal de¤erlerin üstünde idi.
Albumin ba¤l› toksinleri uzaklaflt›rabilen alternatif bir tedavi yöntemi olarak
devaml› veno-venoz hemodiafiltrasyon (Continue veno-venous hemodiafiltration
(CVVHDF)) s›ras›nda tek geçiflli albumin diyalizi (single-pass albumin dialysis
(SPAD)) yapmay› planland›. Albumin konvansiyonel diyalizatla ifllem öncesi
kar›flt›r›larak %1.75 albumin konsantrasyonu elde edildi. Albumin-diyalizat
kar›fl›m› ile 6 saat süre ile CVVHDF gerçeklefltirildi.
Bulgular: Pre/post tedavi total and direk bilirubin seviyeleri; total bilirubin
için 13.01 mg/dL and 11.46 mg/dl, ve direk bilirubin için ise 10.93 mg/dL
and 9.69 mg/dL dir. ‹fllem sonras› toplanm›fl art›k diyalizat total bilirubin
konsantrasyonu konvansiyonel RRT s›ras›nda 0.3 mg/dL iken albumin diyalizi
s›ras›nda 1.1 mg/dL dir. Sonuçta CVVHDF s›ras›nda total bilirubin uzaklaflt›rma
oran› %12, direk bilirubin uzaklaflt›rma oran› %5 olarak bulunmufltur. Tek
geçiflli albumin diyalizi s›ras›nda ise total bilirubin uzaklaflt›rma oran› %16,
direk bilirubin uzaklaflt›rma oran› ise %15 tir.
Sonuçlar: Öneri olarak tek geçiflli albumin diyalizi CVVHDF s›ras›nda daha
iyi bilirubin klerensine neden olmufltur. SPAD tedavisi ekstrakorporeal karaci¤er
destek sistemleri olmayan merkezler için daha ucuz alternatif bir tedavi yöntemi
olabilir.

PS/HD-054

Hemodiyalizde Düflük Kan Ak›m H›z› ile Hastalara Ait Klinik ve
Biyokimyasal Parametreler Aras›ndaki ‹liflki

Ünver S, Atasoyu EM, Evrenkaya TR
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi, ‹stanbul

Amaç: Arterio-venöz (AV) fistüller kronik hemodiyaliz hastalar›n›n en çok
tercih edilen damar ulafl›m yerleridir. Bu çal›flmada 38 hastaya aç›lan AV fistülün
yeterlilik durumlar› de¤erlendirilmifl, ihtiyaç duyulan 350 ml/dk kan ak›m h›z›na
(KAH) ulafl›lamayan sorunlu fistüller ile hastalara ait klinik ve laboratuar de¤erler
aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya yafllar› 35 ile 79 aras›nda (58.29±13.06) olan
26’s› erkek (% 68.4), 12’si kad›n (% 31.6) olmak üzere toplam 38 hemodiyaliz
hastas› dahil edilmifltir. KAH 350 ml/dk’n›n alt›nda olan 21 olgu “1. Grup”,
KAH 350 ml/dk ve üzerinde diyaliz yap›lan 17 olgu ise ‘‘2. Grup’’ olarak
de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Her iki grup demografik, klinik özelliklerine,
biyokimyasal verilerine ve fistül lokalizasyonuna göre karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹statistiksel
analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0
program› kullan›lm›flt›r. Tan›mlay›c› istatistiksel metodlar›n (Ortalama, Standart
sapma) yan›s›ra niceliksel verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda Student-t testi, niteliksel
veri ler in karfl› laflt ›r › lmas›nda ise Ki -Kare test i  kullan›lm›flt ›r .
Bulgular: Yafl, cinsiyet, diyaliz süresi, vücut kitle indeksi’ne (VK‹) göre gruplar
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›flt›r (p> 0.05). Düflük
KAH ile diyaliz yap›lan grubunun hemoglobin ve serum albumin düzeyi, 350
ml/dk n›n üzerinde KAH ile diyaliz yap›lan 2. gruba göre göre istatistiksel olarak
ileri düzeyde anlaml› düflüktür (p< 0.01). Düflük KAH’l› grubunun serum
kalsiyum-fosfor çarp›m› ve parathormon düzeyleri, 2. gruptan istatistiksel olarak
anlaml› düzeyde yüksek saptanm›flt›r (p< 0.05). Her iki grubun serum total
kolesterol düzeyleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k
bulunmamaktad›r (p> 0.05). Sigara kullan›m oranlar›, diyabet varl›¤›, hipertansiyon
varl›¤›na göre gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fakl›l›k
bulunmamaktad›r (p> 0.05). Fistül lokalizasyonuna göre gruplar aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k yoktur (p> 0.05).Hemodiyaliz s›ras›ndaki
düflük kan ak›m h›z›na hemoglobin, serum albumin, serum kalsiyum-fosfor
çarp›m› ve parathormon düzeyi parametrelerinin etkilerini Backward stepwise
lojistik regresyon analizi ile de¤erlendirdi¤imizde; modelin ileri düzeyde anlaml›
(p< 0.01) bulundu¤u ve Negelkerke R square de¤erinin 0.790 olarak saptand›¤›,
modelin aç›klay›c›l›k katsay›s›n›n (% 94.7) çok iyi düzeyde oldu¤u görülmüfltür.
Serum albumin düzeyi ve serum kalsiyum-fosfor çarp›m›n›n düflük kan ak›m
h›z›na negatif yönlü bir etkisi oldu¤u görülmektedir.
Sonuçlar: 350 ml/dk KAH’n›n alt›nda yap›lan diyalizde, prognostik de¤eri
kan›tlanm›fl olan serum albumin, hemoglobin, parathormon ve serum kalsiyum-
fosfor çarp›m düzeylerinin olumsuz etkilendi¤i aflikard›r.

PS/HD-055

De¤iflik Hemodiyaliz Modalitelerinde Fosfat Klrensleri

Ratanarat R1, Yavuz A2, Brendolan A1, Volker G1, Bonello M1, Salvatori G1,
Andrikos E1, Crepaldi C1, Ronco C1

1Nephrology, Dialysis and Transplantation, San Bartolo Hospital, Vicenza, Italy
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya

Amaç: Akut böbrek yetmezli¤i olan hastalarda anormal serum fosfat
konsantrasyonuna %65-80 oran›nda rastlanmaktad›r. Aral›kl› hemodiyaliz ile
(AHD) fosfat uzaklaflt›r›lmas› ve kineti¤ini inceleyen çal›flmalar vard›r, ancak
yavafl düflük-etkinlikli (Slow Low-Efficiency Dialysis [SLED]) hemodiyaliz ve
devaml› renal replasman tedavi (Continuous Renal
Replacement Therapy [CRRT]) modaliteleri ile fosfat klerensi aç›s›ndan çal›flma
bulunmamaktad›r.

Yöntem-Gereçler: Rezidüel renal klerensleri < 4.0 ml/dak olan 8 AHD, 8
SLED ve 10 devaml› venövenöz hemofiltrasyon (CVVH) yap›lan hastalarda
tek seans diyaliz s›ras›nda fosfat uzaklaflt›r›lmas› ve kineti¤i çal›fl›lm›flt›r. CVVH
için bafllang›çtan 24 saat sonra çal›fl›flm›flt›r. Diyaliz/replasman s›v›s›nda fosfat
bulunmamaktad›r .  Kt/V, üre k lerensi (Ku) ,  inorganik fos fa t
(Kp) ve solüt uzaklaflt›r›lmas› direk dializ ölçmesi (direct dialysate quantification
[DDQ]) ile yap›lm›flt›r.
Bulgular: Üç dializ tekni¤i ile saptanan Kp de¤erleri: AHD, 126.9 +/- 18.4
ml/dak; SLED, 58.0 +/- 15.8 ml/dak, ve CVVH, 31.5 +/- 6.0 ml/dak. Ancak,
k›sa diyaliz tedavisi s›ras›nda fosfat›n total uzaklaflt›r›lmas› uzun diyalize göre
anlaml› olarak daha azd›r (IHD, 29.9 +/- 7.7 mmol; SLED, 37.6 +/- 9.6 mmol;
CVVH, 66.7 +/- 18.9 mmol, p = 0.001). Tedavi süresi fosfat uzaklaflt›r›lmas›n›
belirleyen tek faktördür (r = 0.7, p < 0.0001 linear korelasyon modeli). AHD’de
oldu¤u gibi SLED s›ras›nda fosfat kinetikleri 2 havuzlu kinetik modeli ile
aç›klanamaz, ve diyaliz sonras› fosfat›n yeniden yükselmesi 1 saate kadar
uzamaktad›r. Ancak, bu yeniden yükselme k›sa diyalize göre daha azd›r
Sonuçlar: Bu çal›flma de¤iflik diyaliz modaliteleri uygulanan hastalarda diyaliz
s›ras›nda olan fosfat kinetiklerini göstermektedir. Bu sonuçlar hekimlerin bu
diyaliz tedavileri s›ras›nda hastalara fosfat deste¤i aç›s›ndan yard›m etmeleri
yönünden önemlidir.
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PS/HD-057

Santral Venöz Kateterizasyona Ba¤l› Karfl›t Taraf Juguler Ven Trombozu

Kazanc›o¤lu R1, Veyseller B2, Akarsu Ö1, Kutlu Ç1, Ulusoy M3, fiar F1

1Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 5. Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul
2Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, KBB Klini¤i, ‹stanbul
3Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹stanbul

‹nternal juguler ven trombozu bafl-boyun infeksiyonlar› ve cerrahi giriflimleri
ile santral venöz kateterizasyon sonras›nda görülebilen ancak yeteri s›kl›kta tan›
alamayan bir tablodur. Yirminci yüzy›l›n bafl›nda akut orofarengeal infeksiyonlar
s›ras›nda septik juguler ven trombozu görülürken günümüzde santral ven
kateterizasyonunun yayg›nlaflmas› ile kateter uygulamas›na ba¤l› trombozlar
ortaya ç›kmaktad›r. Son dönem böbrek yetmezli¤i olgular›nda nefroloji ünitelerine
baflvuru zaman› ço¤u kez geç oldu¤undan hastalara acil diyaliz uygulanabilmesi
için damar yolu olarak geçici kateter s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Burada subklavyen
ven kateterizasyona ba¤l› kontralateral juguler ven trombozu geliflen bir olgu
sunulmaktad›r. 35 yafl›nda erkek hasta boynunun sol taraf›nda bir gün önce
bafllayan a¤r› ve flifllik yak›nmas› ile baflvurdu. K›rk befl gün önce hastanemize
nefes darl›¤› ve burun kanamas› flikayeti ile baflvurdu¤unda interne edilen hastada
o s›rada etyolojisi bilinmeyen son dönem böbrek yetersizli¤i saptanm›fl. Acil
diyaliz ihtiyac› olmas› üzerine sa¤ subklavyen vene diyaliz kateteri tak›larak
hemodiyalize al›nm›fl. Daha sonra kronik diyaliz programlar› aras›ndan sürekli
ayaktan periton diyalizini tercih eden hastaya perkütan yolla tenckhoff kateteri
yerlefltirilerek 25 gün sonra subklavyen ven kateteri çekilmifl. Befl y›ld›r
hipertansiyonu olan hastan›n annesi de befl y›ld›r hemodiyaliz hastas› imifl.
Sigara 20 paket-y›l kullanan hastan›n fizik muayenesinde tiroidi nonpalpabld›,
lenfadenopatisi yoktu. Atefli 36.5°C idi. Orofarenks do¤ald›. Boyun sol taraf›nda
supraklaviküler bölgede belirgin olan, bast›rmakla hassasiyet saptanan orta
sertlikte flifllik bulundu. Bu bölgede k›zar›kl›k ve ›s› art›fl› yoktu. Kan bas›nc›
100/60 mmHg, NDS: 80/ritmik idi. Di¤er sistem muayenelerinde bir özellik
yoktu. Hastan›n laboratuvar verileri Tablo 1 de sunulmaktad›r. Çekilen acil
boyun ultrasonografisinde (USG) sol juguler ven çap› artm›fl bulundu. Lümen
içinde ekojen, heterojen trombüs materyali saptand›. Doppler USG ile sol
internal juguler vende akut tromboz bulundu. Bilgisayarl› tomografi ile çekilen
anjiyografide sol juguler vende boyundaki seyri boyunca ak›m tesbit edilemedi.
Venin toraksa girdi¤i bölgede lümen içinde trombüs seçildi. Trombozun olas›
nedenleri araflt›r›ld›. Homosistein düzeyi, antikardiyolipin antikorlar›, tümör
markerlar›, serum C3 ve C4 düzeyleri normal s›n›rlar içinde bulundu. Antids
DNA, ANA, RF negatif idi. Antikoagülan tedaviye heparin ile bafllanan hastada
daha sonra kumadine geçildi. Bir ay sonra çekilen kontrol doppler USG’de
juguler ven çap›nda daralma ve trombüste lizis ve %50 oran›nda rekanalizasyon
görüldü. Olgumuzdaki trombozun, damar girifl yolu olarak subklavyen venin
kateterizasyonuna ba¤l› bir komplikasyon oldu¤u kabul edildi. Son dönem
böbrek yetmezli¤i olgular›n›n renal replasman tedavileri konusunda erkence
bilgilendirilmeleri ile gereksiz kateterizasyon uygulamalar› ve bunlara ba¤l›
komplikasyonlardan korunulabilinir.

Tablo 1

Sedimentasyon, mm/saat 100
Kreatinin, mg/dl 8,3
Ca, mg/dl 8,5
P, mg/dl 6,2
Total kolesterol, mg/dl 161
Trigliserid, mg/dl 155
LDH, IU/L 580
Lökosit, /μL 11900
Hgb, gr/dl 10,1
Trombosit, /μL 314000

PS/HD-058

Geçici Femoral Ven Kateterizasyonunda Kateterin K›sa ya da Uzun Oluflunun
Önemi var m›?

Y›lmaz M1, Ünsal A1, Özel A2, Bafltürk T1, Ahbap E1, Sakac› T1, Koç Y1,
Özer E2, Süt N3, Gözkonan A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹stanbul
3Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹statistik Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

Femoral ven kateterizasyonu akut vasküler giriflimin en güvenilir ve s›k kullan›lan
yollar›ndand›r. Klini¤imizde femoral kateterle diyalize ald›¤›m›z hastalarda 15cm.
ve 20cm.lik kateterleri kal›fl süresi, trombüs ve resirkülasyon oluflumu aç›s›ndan
karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.Çal›flmaya 12 hasta (10E; yafl ortalamas› 42±15) al›nd›.
Hastalara önce 15cm. femoral kateter tak›ld›. Herhangi bir sebeple kateter ç›kar›lmak
zorunda kal›n›nca di¤er femoral vene 20cm. kateter tak›ld›. Her iki kateter için
düflük ak›m yöntemi ile birer hafta arayla 2 kez resirkülasyon ölçümü yap›l›p
ortalamas› al›nd›. Hastalara kateter tak›lmadan önce, kateter ç›kar›ld›¤›nda ve
kateter tak›l›fl›n›n 3. ay›nda doppler ultrasonografi yap›larak femoral ve iliyak
venlerde trombüs oluflumu araflt›r›ld›.15cm. ve 20cm.lik kateterlerin ortalama kal›fl
süreleri s›ras›yla 30,1 ± 22,1 (3 - 65) ve 30,1 ± 21,0 (6 - 79) gün olarak bulundu.
Kateterler aras›nda kal›fl süreleri aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad› (p=1,).15cm.
ve 20cm. kateterlerde, ortalama kan pompa h›zlar› s›ras›yla 256 ± 33 ml/dk ve
255 ± 31 ml/dk. iken (p=0,98); ortalama resirkülasyon de¤erleri s›ras›yla %15,2
± 10,8 ve %12,1 ± 10,0 olarak bulundu (p=0,19). 15cm. kateter tak›lan 1 hastada
klinik olarak derin ven trombozu saptan›rken doppler ultrasonografi ile 9 hastada
(%75) femoral ve/veya iliyak vende trombüs saptand›. 20cm.lik kateter tak›lan
hastalar›n hiçbirinde klinik olarak derin ven trombozu görülmedi. Bu hastalar›n
8’inde (%66,7) doppler ultrasonografi ile trombüs saptand›. Venöz trombüs
oluflumu aç›s›ndan her iki grup aras›nda anlaml› fark bulunmad› (p= 0.653)Sonuç
olarak, femoral ven kateterizasyonunda kullan›lan kateterlerin 15 veya 20cm.
olmas›n›n kateter kal›fl süresini, trombüs ve resirkülasyon oluflumunu etkilemedi¤i
kanaatine var›ld›.
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PS/HD-059

Femoral Kateterler Mutlaka K›sa Süreli mi Tutulmal›? Uzun Süreli Kalan
Femoral Kateterlerde Venöz Tromboz Riskinin Karfl›laflt›rmas›

Y›lmaz M1, Ünsal A1, Özel A2, Bafltürk T1, Koç Y1, Ahbap E1, Sakac› T1,
Özer E2, Süt N3, fiahin N4, Gözkonan A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹stanbul
3Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹statistik Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
4fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Klini¤i, ‹stanbul

Hemodiyaliz hastalar›nda femoral ven kateterizasyonu güvenilir ve s›k kullan›lan
geçici damar yolu olmas›na ra¤men juguler kateterlerin aksine 1 haftadan daha
uzun süreli kalmas› önerilmemekte; ancak baz› hastalarda kal›c› damar yolunu
sa¤lamak gecikti¤inde veya di¤er geçici damar yollar› denenmifl ve kullan›lamaz
durumda oldu¤unda, zorunlu olarak daha uzun süre b›rak›labilmektedir. Bu
çal›flmada, femoral kateterleri zorunlu olarak uzun süre kalan hemodiyaliz
hastalar›ndaki trombüs s›kl›¤›n› k›sa süre kateterizasyon yap›lan hastalarla
karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.Çal›flmaya al›nan 30 hastada (19E; yafl ortalamas› 44±16)
ortalama kateter kal›fl süresi 33,8 ± 23,4 (3 - 93) gün idi. Kateterler 12 hastada
(%40) enfeksiyon, 5 hastada (%!6,7) kateter t›kanmas›, 8 hastada (%26,7) periton
diyalizine bafllama, 4 hastada (%13,3) fistülü kullanma, 1 hastada (%3,3) derin
ven trombozu nedeniyle ç›kar›ld›. Hastalar kateter kal›fl süresine göre iki gruba
ayr›ld›. Grup1; femoral kateterleri 2 haftadan daha k›sa süre (3 - 13gün; ort.7,3
± 4,3gün) kalan 7 hastadan (3E; yafl ort. 58±16), Grup 2 ise 2 haftadan daha uzun
süre (15 - 93gün; ort.41,9 ± 20,6 gün) kalan 23 hastadan (16E; yafl ort. 42±15)
olufltu. Her iki grup venöz trombüs oluflumu aç›s›ndan incelendi. Femoral ve
iliyak venlerde trombüs oluflumu doppler ultrasonografi ile araflt›r›ld›. Her iki grup
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› yafl fark› bulunmakta (p=0,02), daha genç
hastalarda kateterler daha uzun süre kalmakta idi. Derin ven trombozu grup 1’de
klinik olarak saptanmaz iken grup 2’de 1 hastada (%4,3; 22. günde) saptand› ve
kateter ç›kar›larak heparinize edildi. Doppler ultrasonografide Grup 1’de 4 hastada,
grup 2’de 15 hastada iliyak ve/veya femoral vende trombüs saptand›. Her iki grup
aras›nda venöz trombüs oluflumu aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad› p=0,65)Bu
çal›flman›n sonuçlar›na göre; femoral kateterlerin uzun süre tutulmas›n›n k›sa süre
kalmas›na göre venöz trombüs riskini art›rmad›¤›, bu nedenle gerekti¤inde, zorunlu
durumlarda uzun süre tutulabilece¤i kanaatine var›ld›.

PS/HD-060

Superior Vena Kava T›kan›kl›¤› ve Azigos Venine Yerleflmifl Hemodiyaliz
Kateteri: Vaka Sunumu

Üzüm A1, Toprak O1, Ersoy R1, Cirit M1, Memifl A2

1Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Hemodiyaliz kateteri olan hastalarda katetere ba¤l› olarak geliflen çeflitli
komplikasyonlar oluflabilmektedir. Bu vakada nadir görulen bir hemodiyaliz
kateter komplikasyonu sunulmustur.
Yöntem-Gereçler: Polikistik böbrek hastal›¤›na ba¤l› son dönem böbrek
hastal›¤› olan ve çeflitli defalar A-V fistulu t›kand›g› için 3 y›ld›r kal›c› kateterle
hemodiyalize giren 48 yafl›nda bir bayan hasta.
Bulgular: Kal›c› tünelli hemodiyaliz kateteri tak›ld›ktan 2 y›l sonra, Eylül 2004
tarihinde hastada yetersiz kateter kan ak›m› olufltu. Çekilen PA-AC grafisinde
juguler hemodiyaliz kateter ucunun bulunmas› gereken yerin üstünde oldu¤u
görüldu. Bu kateter, k›lavuz tel arac›l›¤› ile yenisiyle de¤ifltirildi. Buna ra¤men,
kontrol PA-AC grafisinde kateter ucunun yine yerinde olmad›¤› ve kateter
lumeninden aspire edilen kan›n venoz kanla uyumlu oldu¤u görüldü. Çekilen
superior vena kavograf ide azigos veninin genifllemifl oldu¤u
ve superior vena kavan›n ileri derecede konsantrik olarak darald›¤› görüldü.
Venoz dolafl›m›n bafll›ca azigos veni arac›l›¤› ile oldu¤u kateter ucunun azigos
veninin proksimalinde oldu¤u görüldü.

Sonuçlar: Uzun dönem hemodiyaliz kateteri olan hastalarda damarlarda tromboz
ve t›kan›kl›k komplikasyonlar› s›kl›kla görülür. Superior vena kava trombozu
veya t›kan›kl›¤› da bu vakalarda düflünülmelidir. Kateter takma ve de¤ifltirme
ifllemleri sürecinde fluoroskopi ve venografi kullan›m› bu tür
komplikasyonlar›n önlenmesi ve tan›nmas›nda kullan›labilir.

PS/HD-061

Kateter ile Hemodiyalize Giren Hastalarda Kateter Enfeksiyonu S›kl›¤›

Yüksel fi1, Arslan Z1, Çetinkaya Z2, Acartürk G1, Uslan ‹1, Demir S1

1Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Afyon
2Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal›, Afyon

Amaç: Geçici veya kal›c› kateterler ile hemodiyalize al›nan akut veya kronik
böbrek yetmezlikli hastalarda, kateter enfeksiyonu s›kl›¤›n› ve neden olan
mikroorganizmalar›n tipini belirlemek ve al›nabilecek önlemleri gözden geçirmek.
Yöntem-Gereçler: Son bir y›l içinde akut böbrek yetmezli¤i veya kronik böbrek
yetmezli¤i nedeniyle klini¤imize yat›r›l›p hemodiyalize al›nmas› için kateter tak›lan
hastalar ile kateter de¤iflimi için hastanemize sevk edilen böbrek yetmezlikli 33
hasta, kateter enfeksiyonu aç›s›ndan retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastalar
kateterin tipi, kateterin yeri, kateterin kal›fl süresi, efllik eden hastal›klar, antibiotik
ve kateterden IV demir kullan›m›, atefl ve lökositozun varl›¤› ve baz› laboratuvar
parametreleri yönünden de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n yafl ortalamas› 58±13.7, E: K=20: 13 idi. 6 hastada (%18.2)
akut böbrek yetmezi¤i, 27 hastada (%81.8) kronik böbrek yetmezli¤i mevcuttu.
7 hastada (%21.2) yandafl bir hastal›k yoktu, 10 hastada (%30.3) bir, 16 hastada
(%48.5) birden fazla say›da efllik eden hastal›k ve 16 hastada (%36.4) Diabetes
Mellitus (DM) mevcuttu. 29 hastada (%87.9) geçici, 4 hastada (%12.1) kal›c›
kateter kullan›lm›flt›. 14 kateter (%42.4) femoral, 16 kateter (%48.5) subklavian
ve 3 kateter (%9.1) juguler yerleflimli idi. 7 kateter (%21.2) bir haftadan az süre,
15 kateter (%45.5) 7-30 gün ve 11 kateter (%33.3) 30 günden fazla süre tak›l›
kalm›flt›. 18 hastada (%54.5) kateterden IV demir kullan›m› mevcuttu. 17
hastada (%51.5) lökositoz ve 18 hastada (%54.5) antibiyotik kullan›m› vard›.
13 kateterden (%39.4) al›nan kültürlerde üreme oldu. Üreyen mikroorganizma
tipleri Tablo 1’ de
gösterilmifltir. Kültür pozitif kateterlerin 7 tanesi (%53.8) femoral, 6 tanesi
(%46.2) subklavian yerleflimli idi. Üreme olan kateterlerden 1 tanesinin (%7.7)
kal›fl süresi bir haftadan az, 5 tanesinin (%38.5) kal›fl süresi 7-30 gün ve 7
tanesinin (%53.8) kal›fl süresi bir aydan uzun idi. Kültüründe üreme olan
kateterlerin 8 tanesinde (%61.5) kateterden IV demir kullan›m›, 7 tanesinde
(%53.8) antibiotik kullan›m›, 5 tanesinde (%38.5) lökositoz, 6 tanesinde (%46.2)
atefl, 7 tanesinde (%53.8) DM mevcuttu.
Sonuçlar: Daha önce yap›lan çal›flmalarda hemodiyaliz için kateter uygulamalar›n
%15-60’›nda enfeksiyonun varl›¤› gösterilmifltir. Bizim çal›flmam›zda da kateterlerin
%39.8’inde bir enfeksiyon ajan› tesbit ettik. Kal›fl süresi bir haftadan az olan
kateterlerde enfeksiyonun varl›¤›n›n çok az olmas› (%7.7) ve en çok üreyen
mikroorganizman›n KNS olmas› beklenen bir sonuçtu. Üremenin, kal›fl süresi
1 aydan fazla olan kateterlerde en s›k gözlenmesi literatür bilgileri ile uyumlu
idi. Kültür pozitif olan hastalarda Diabet Mellitus oran›n›n yüksek olmas›
(%53.8), atefl (%46.2) ve lökositoz (%38.5) oran›n›n düflük olmas› dikkat
çekiciydi. DM gibi kateter enfeksiyon riskinin artt›¤› durumlarda daha dikkatli
davran›lmas› gerekti¤i ve al›nabilecek önlemler konusunda daha hassas davran›lmas›
gerekti¤i kanaatindeyiz

Kateter Kültüründe Üreyen Mikroorganizma Tipleri
Üreyen Mikroorganizma Say› Yüzde
Koagulaz negatif stafilokok(KNS) 6 46.1
Morexalla lacunata 1 7.7
Enterobacter cloacae 1 7.7
Methicillin rezistan staf. aureus(MRSA) 1 7.7
Pseudomonas aureginosa 1 7.7
Actinobacter species 1 7.7
Echerichia coli 1 7.7
KNS-Methicillin rezistan stafilokok 1 7.7
Toplam 13 100
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PS/HD-062

Hemodiyaliz Hastalar›nda Arteriovenöz Fistül ve Hasta Özelliklerinin
De¤erlendirilmesi

Kadiro¤lu AK, fiit D, Kemeç Z, Y›lmaz ME, Ifl›ko¤lu B
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Kronik hemodiyaliz (HD) program›nda olan hastalarda arteriovenöz
fistül (AVF) ve hasta özelliklerini de¤erlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: Kronik HD program›nda olan 62 hasta (33E,29K) çal›flmaya
al›nd›. Hastalar grup 1 ( birinci AVF) ve grup 2 ( tekrarlanan AVF) fleklinde
ikiye ayr›ld›. Hastalar›n demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Hemostaz
faktörleri ve intradiyalitik hipotansif atak nedenleri belirlendi.
Bulgular: Grup 1: (n=32, 21E, 11K), ortalama yafl 41.1±13.7 y›l, ortalama HD
süresi 24.4±21.2 ay. Grup2: (n=30,12E,18K), ortalama yafl 42.0±15.0 y›l,
ortalama HD süresi 36.2±26.7 ay olarak saptand›. Hastalar›n % 51.6’s›nda
(n=32) I.AVF, %27’sinde(n=17) II.AVF, %14’ünde III.AVF (n=9), % 3.2’sinde
(n=2) IV.AVF, %3.2’sinde V.AVF (p=0.000) oldu¤u belirlendi. Grup 2’de
kad›n cinsiyet (p=0.043) ve HD süresi (p=0.038)istatistiksel olarak grup 1’den
farkl› bulundu. Gruplar›n hemostaz faktörleri karfl›laflt›rmas›nda aralar›nda
istatistiksel olarak farkl›l›k gözlenmedi (p> 0.05). ‹ntradiyalitik hipotansif atak
s›kl›¤› karfl›laflt›rmas›nda gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
saptanmad› (p=0.264). ‹ntradiyalitik hipotansif atak nedenlerinden kardiyak
parametreler kad›n hastalarda istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.028).
Sonuçlar: AVF kayb› ve tekrarlanan AVF oluflturulmas› ihtiyac› hemodiyaliz
süresinin uzamas›yla birlikte artmaktad›r. Tekrarlanan AVF oluflturulmas›
gereksinimi kad›n hastalarda daha s›kl›kla meydana gelmektedir.

PS/HD-063

Primer A-V fistül ameliyatlar›ndan hemen sonra erken hemodiyaliz

Esentürk M1, Zengin M2, Berktafl H2, Orhan R1, Yurdagül M1, Çil AS3

1Malatya Devlet Hastanesi Malatya
2Fresenius Güneydo¤u Diyaliz Merkezi Malatya
3Modern T›p Merkezi Radyoloji Ünitesi Malatya

Amaç: Hastay› prediyaliz döneminde teflhisle A-V fistülünü aç›p 2-4 hafta damar
maturasyonu için beklemek (K-DOQI/Guidline) idealdir. Amac›m›z primer
fistül ameliyat›ndan sonra erken dönem diyaliz tedavisinin yap›labilirli¤ini, (arter
girifli fistülün uza¤›ndan antecubitalden, ven ayn› kol biceps veya di¤er koldan
yap›larak matürasyon süresini geçifltirmek) bunun fistül survivesine etkisinin
incelenmesi, kateter maliyet, komplikasyonlar›ndan uzak kal›nmas› da
hedeflenmifltir
Yöntem-Gereçler: 01,01-30,08,2005 aras›nda 8 ayda yap›lan 63 A-V fistülden
26s› primer fistüldü. Bunlar›n 10u kad›n, 8i diyabetli ve 23-85 yafl aras›ndayd›.
Diyalize bafllama süreleri, ayn› gün opere edilen 8inde ortalama 48 dk, ertesi
gün al›nan 11inde 15 saattir. Hastalardan 1i 2. gün, 1i 3. gün, 2si 4. gün, yeni
fistülden al›n›rken, 3 vaka 3 hafta kateterle diyalize al›nm›fl, sonras›nda primer
fistülünden devam edilmifltir. Damar uygunlu¤una cerrahi tecrübe, yeterli venöz
dolgunlukla karar verilmifltir. 8.ci vaka hariç hastalar›n tamam›nda ilk girifl
tarihlerinden, 30.08.2005 tarihine bir sorunla karfl›lafl›lmam›flt›r. 8. vakada
fistül 77. gün durmufl ertesi gün 2cm proksimalden yeni fistül aç›lm›fl, bir gün
sonrada diyalize al›nm›flt›r. Hastalar›n16s›nda sol kolda, 6s›na snuff-box, 20sine
Brescio-Cimino, 2sine uc-yan, 24üne yan-yana tekni¤i kullan›lm›flt›r. tablo 1
opere edilen hastalar›n detay bilgileriresim 1 operasyon esnas›resim 2 anastomoz
yap›l›rkenresim 3 çal›flan dolgun fistülresim 4 hasta operasyondan 1 saat sonra
8 dakikad›r hemodiyalize al›nm›fl

Sonuçlar: Diyabetli, obez, kad›n, çocuklarda maturasyon için 3-4 hafta beklenebilir.
Kat› olarak 2-4 hafta sonra diyaliz yap›lmas› konusunda, uygun damar trasesi,
debisi, dilatasyonu olan hastalarda esnek olunmas›, gerekirse ayr› kollardan
erken girifl yap›labilmesi, böylece fistül olgunlafl›ncaya kadar zaman kazan›lmas›
nedeniyle kateterlerin ciddi-ölümcül komplikasyonlar›ndan korunulacakt›r.

Primer fistül operasyon esnas›nda Anastomoz yap›l›rken

Çal›flan dolgun fistül Hasta operasyondan 1 saat sonra 8 dakikad›r
diyaliz tedavisi al›rken

Operasyon detay listesi
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PS/HD-065

Bir Hemodiyaliz Seans›ndaki Venöz Bas›nç De¤ifliklikleri ile Fistül Doppler
Ultrasonografi Bulgular› Aras›ndaki ‹liflki

Ünver S1, Atasoyu EM1, Karaman B2, Pekkafal› Z2, Evrenkaya TR1,
Özmen N3

1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Nefroloji Servisi, ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Radyoloji Servisi, ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Kardiyoloji Servisi, ‹stanbul

Amaç: Arteriovenöz fistüller (AV), uzun süre kullan›m avantaj› ve
komplikasyonlar›n›n azl›¤› nedeniyle kronik hemodiyaliz tedavisinde en s›k
tercih edilen damar eriflim yollar›d›r. Burada; fistül yeterlilik ölçütü olan 350
ml/dk’l›k kan ak›m h›z›na (KAH) bir diyaliz seans› boyunca kademeli bir flekilde
ç›k›l›rken elde edilen venöz bas›nç de¤ifliklikleri ile hastalara yap›lan AV fistül
doppler USG verileri aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya minimum 350 ml/dk kan ak›m h›z› ile hemodiyaliz
tedavisi gören 23 olgu (K: 9, E: 14) al›nm›flt›r. Diyaliz tedavisine 275 ml/dk
KAH ile bafllanm›fl, 30’ar dakikal›k aral›klarla KAH 25 ml/dk art›r›larak ayn›
seans içinde minimum 350 ml/dl’l›k KAH’na ulafl›lm›flt›r. Her art›fl esnas›nda
gözlenen venöz bas›nç de¤iflikli¤i kaydedilerek, elde edilen veriler ile hastalar›n
AV fistüllerine yap›lan doppler USG bulgular› aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Hastalara ait genel özellikler, farkl› kan ak›m h›z›ndaki venöz bas›nç
de¤ifliklikleri, AV fistüllere ait doppler USG verileri Tablo-1, Tablo-2, Tablo-
3’te özetlenmifltir. Venöz bas›nç de¤ifliklikleri ile AV fistül arter çap› ve arter
debisi aras›ndaki pozitif yöndeki iliflki d›fl›nda, baflta pulsatilite ve resistivite
endeksleri olmak üzere hiçbir doppler parametresi aras›nda anlaml› bir iliflki
bulunamam›flt›r.
Sonuçlar: Minimum 350 ml/dk kan ak›m h›z›na ulafl›labilen fistüllerde bir
hemodiyaliz seans› boyunca gözlenen venöz bas›nç art›fl›, AV fistül ile iliflkili
bir sorunu yans›tmamaktad›r.

PS/HD-064

574 A-V Fistül Vakas›nda Sefalik Venin Ekonomik Kullan›lmas› ve
Korunmas›n›n Araflt›r›lmas›

Esentürk M1, Zengin M2, Berktafl H2, Zengin H.B.1, Yurdagül M1, Sipahi S3

1Malatya Devlet Hastanesi Malatya
2Fresenius Güneydo¤u Diyaliz Merkezi Malatya
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Amaç: KBY hastalar› için A-V fistüller “alt›n standart”d›r. Merkezimizde
açt›¤›m›z 574 A-V fistül vakas›n› inceledik. Amac›m›z korumak istedi¤imiz
fistüllerin lokalizasyonlar›n› anastomoz flekillerini belirlemek ve ileri araflt›rmalara
zemin haz›rlamakt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmada Nisan 1989-A¤ustos 2005 aras› Malatya Devlet
Hastanesinde yapt›¤›m›z fistül operasyonlar› incelenmifl, KBY hastalar›nda
Cerrahi-Medikal takibin nas›l yak›n bir iliflkide oldu¤u araflt›r›lm›flt›r. 574
hastan›n yafllar› 13-85 aras›yd›. Ortalama yafl 54,18. Hastalar›m›z›n 237ü kad›n
(% 41), 337 i erkek (%59)ti. 381 vakada (% 66) sol kol, 193unda (%34) sa¤
kol kullan›lm›flt›r. “Uc- Uc’a 0 (%0), “Uc-Yan” 55 vaka (%10),”Yan - Yana”
519 vaka’da (%90) oran›nda kullan›lm›flt›r. 163 kiflide (%29) Snuff Box, 209
(%37) Brescio Cimino 1, 112 (%19) Brescio Cimino 2, 15(%2) Bressio Cimino
3, 74 (%13) Ante-cubital ve 1 (%0) Femoral olarak gerçeklefltirilmifltir. % 85
vakada distal lokalizasyonlu A-V fistül kullan›lm›flt›r. resim 1 yafl da¤›l›m› (dekat)
resim 2 cinsiyet resim 3 fistül aç›lan kol resim 4 fistül tipi resim 5 fistül
lokalizasyonlar› resim 6 uç-yan fistül operasyonu resim 7 yan-yan fistül operasyonu.
Sonuçlar: Fistüllerin haz›rlanmas›, maksimum süre istifadesi için, sefalik ven’in
dikkatli kullan›lmas›, az kanule (travmatize) edilmesi A-V fistül ameliyatlar›na,
snuff-box ile en distalden bafllan›lmas›, t›kanma durumunda, 2-4 cm proximalinden
Brescio-Cimino’larla devam edilmesi (1-2-3), uzun y›llar sefalik ven segmentinden
yararlan›lmas›, son seçenek olarakda komplikasyonlar› fazla olan ante-cubital
fistül yap›lmal›d›r.

Yan-yan anastomoz operasyonu

Fistül lokalizasyonu Uç-yan anastomoz operasyonu

Fistül aç›lan kol Fistül tipi

Yafl da¤›l›m› (dekat) Cinsiyet

Tablo-1 : Hastalara ait Genel Özellikler

Ortalama (Range)-SD
Yafl (y›l) 62.78 (35-79)± 13.14
BMI 24.30 (17-36) ±4.61
Fistül kullan›m süresi (ay) 20.39 (1-108) ±25.14
Serum hemoglobin düzeyi 12.16 (10.40-14.30) ±1.21
Serum kolesterol düzeyi 176.82 (92-284) ±45.45
Serum albumin düzeyi 3.75 (3.10-4.70) ±0.34
Kalsiyum fosfor de¤eri 53.82 (30-81) ±16.33
Parathormon düzeyi 388.52 (75-1558) ±404.08
Diyalizde geçen süre (ay) 38.34 (3-161) ±40.36

Tablo-2: Farkl› kan ak›m h›z›ndaki venöz bas›nç de¤ifliklikleri

Ortalama (Range)- SD
275 ml/dk KAH’daki Venöz bas›nç 154.34 (80-300) ±45.50
300 ml/dk KAH’daki Venöz bas›nç 173.47 (90-320) ±47.54
325 ml/dk KAH’daki Venöz bas›nç 188.26 (100-350) ±50.33
350 ml/dk KAH’daki Venöz bas›nç 207.82 (110-400) ±57.67

Tablo-3: Fistüllere ait Doppler USG bulgular›

Ortalama (Range)- SD
Fistül arter çap› (mm) 4.69 (2.75-8.12) ±1.54
Pulsatilite indeksi 0.710 (0.36-1.53) ±0.37
Resistivite indeksi 0.377 (0.26-0.63) ±0.093
Arter debisi (ml/dk) 773.73 (78-2857) ±641.71
Ven Çap› (mm) 6.41 (4.23-10.40) ±1.49
Ven debisi (ml/dk) 551.73 (202-1613) ±327.49
Fistül taraf subklavian ven çap› (mm) 7.01 (3.43-9.61) ±1.43
Subklavian ven debi (ml/dk) 431.39 (51-1100) ±313.21

n (%)
Arter ateroskleroz grade hafif: 15 (65.2)

orta: 8 (34.8)
Ven Tromboz Grade hafif: 11 (47.8)

orta: 11 (47.8)
ileri: 1 (4.4)

Fistül Subklavian ven tromboz grade yok: 15 (65.2)
hafif: 7 (30.4)
orta: 1 (4.4)
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Sonuçlar: Bu çal›flmada "nütrisyon durumu bozuk olan hastalarda AKB de¤iflkenli¤i
bozulmufl mudur" sorusunun yan›tlar› aranm›flt›r. Volüm durumunun AKB de¤iflkenli¤ini
azaltan, gündüz ile gece kan bas›nc› aras›ndaki fizyolojik fark›n kapanmas› (nondipper)
ve hatta gece de¤erlerinin daha yüksek olmas›n›n saptanmas›na (reverse-dipper) neden
olan bir etmen oldu¤u bilinmektedir. Sonuçlar nütrisyon durumunun bozulmas› ile
birlikte gündüz-gece aras›ndaki kan bas›nc› fark›n›n giderek ortadan kayboldu¤unu ve
hatta tersine döndü¤ünü göstermektedir. Bu da malnütrisyon derecesi artt›kça kan
bas›nc›ndaki de¤iflkenli¤in azalmas› yolu ile hemodiyaliz hastalar›ndaki morbiditenin ve
mortalitenin artabilece¤ini düflündürmektedir. Altta yatan temel sorumlu oldu¤u düflünülen
volüm fazlal›¤› ile malnütrisyon aras›ndaki neden-sonuç iliflkisini tam olarak ortaya
koyabilmek için prospektif, daha fazla olgu say›l› ve biyokimyasal ve kardiyolojik volüm
belirteçlerinin de eklendi¤i çal›flmalara gereksinim vard›r.

PS/HD-068

Hemodiyaliz Hastalar›nda Malnütrisyon ile QT Dispersiyonundaki Art›fl Aras›ndaki
‹liflki

Tekçe H1, Al›c› T1, Hülya Bahad›r Çolak H2, Kürflat S1

1Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda QT intervali ve QT dispersiyonundaki art›fl›n tehlikeli
ventriküler aritmiler ve ani ölümlerin oluflumunda bir risk faktörü oldu¤u düflünülmektedir.
Buna benzer bir flekilde malnütrisyon da gerek yaflam kalitesini bozmas› gerekse de
mortaliteyi artt›rmas› nedeniyle üremik hastalardaki temel problemlerden bir tanesidir.
Bu çal›flman›n amac› kardiyak aritmilerin prediktörü durumunda olan QT dispersiyonundaki
art›fl›n, kronik hemodiyaliz program›nda olan vakalarda malnütrisyon ile iliflkisini ortaya
koyabilmekt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 24 ay›n üzerinde hemodiyalize girmekte olup iskemik
kalp hastal›¤› ve kalp yetmezli¤i olmayan 51 hasta al›nd›. T dalgas› ölçülemeyen, atriyal
fibrilasyonu olan, EKG’ de dal blo¤u paterni olan ve QT intervali uzamas›na neden
olabilecek antiaritmik ve di¤er gruplara ait ilaç kullan›m› olan hastalar çal›flmaya dahil
edilmedi. Hastalar›n klinik özellikleri gözden geçirildikten sonra beslenme durumlar›n›n
de¤erlendirilmesi amac›yla malnütrisyon skoru hesapland› (Subjective
Global Assessment). Klinik de¤erlendirmesi yap›lan hastalar›n hafta ortas› diyaliz
seans›ndan bir gün evvel konvansiyonel 12 derivasyonlu EKG kay›tlar› al›nd›. QT ve
düzeltilmifl QT (QTc) dispersiyonlar›, oniki derivasyonun her birisi için, minimal-
maksimal QT ve QTc de¤erlerinin aras›ndaki farkl›l›k olarak tan›mland› ve veriler
istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 25 kad›n ve 26 erkek hastan›n yafl ortalamalar› 51 ± 17 y›l,
ortalama hemodiyalize girifl süreleri 39 ± 14 ay idi. Çal›flmaya al›nan olgularda ortalama
QT dispersiyonu 96 ± 66 ms, ortalama QTc dispersiyonu 137 ± 71 ms olarak saptand›.
Olgular›n ortalama malnütrisyon skoru 20.2 ± 8.4 puan idi. Malnütrisyonun derecesi
ile QT dispersiyonu aras›ndaki korelasyon istatistiksel olarak anlaml› bulundu (r=0.353,
p=0.023). Bununla birlikte QTc dispersiyonundaki art›fl da malnütrisyon skorundaki
art›fl ile do¤ru orant›l› idi (r=0.378, p=0.015).
Sonuçlar: Hem QT dispersiyonunun hem de malnütrisyon derecesinin art›fl› son dönem
böbrek yetmezli¤i olan hastalarda mortalite aç›s›ndan önemli risk faktörleri olarak
de¤erlendirilmektedir. Bu çal›flmada birbirinden ba¤›ms›z gibi görünen bu iki faktör
aras›ndaki iliflki sorgulanm›flt›r. Ortaya ç›kan sonuçlardaki anlaml› iliflki, daha önce
yap›lan çal›flmalara ait sonuçlarla birlefltirildi¤inde; malnütrisyon derecesi artt›kça volüm
kontrolünün bozuldu¤u; bunun da miyokardiyal hipertrofi ve ventriküler geometrideki
de¤ifliklikler yoluyla QT ve QTc dispersiyonunu artt›rd›¤› yorumu yap›labilir. Sonuç
olarak artm›fl QT dispersiyonu, kronik hemodiyaliz hastalar›nda malnütrisyon ile artm›fl
kardiyovasküler morbidite ve mortalite iliflkisini aç›klayan bir mekanizma olabilir.

PS/HD-067

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i Nedeniyle Hemodiyalize Girmekte Olan Hastalarda
Malnütrisyon Derecesi ile Ambulatuar Kan Bas›nc› Parametreleri Aras›ndaki
‹liflki

Tekçe H1, Al›c› T1, Hülya Bahad›r Çolak H2, Kürflat S1

1Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›

Amaç: Malnütrisyon, kronik hemodiyaliz hastalar›nda s›k karfl›lafl›lan ve mortalite
üzerine etkili bir problemdir. Kronik hemodiyaliz hastalar›nda kan bas›nc› de¤iflkenli¤inin
azalmas›n›n mortaliteyi artt›rd›¤›, bilinen bir baflka gerçektir. Bu çal›flman›n amac›;
hemodiyaliz hastalar›ndaki nütrisyon durumunu ele almak ve malnütrisyonun derecesinin
ambulatuvar kan bas›nc› (AKB) parametreleri ile iliflkisini saptamakt›r.
Yöntem-Gereçler: Kronik hemodiyaliz hastalar›n›n malnütrisyonla ilgili laboratuar ve
antropometrik ölçümleri yap›ld›ktan sonra, Subjektif Global De¤erlendirme kriterleri
kullan›larak malnütrisyon skoru hesapland›. Sonras›nda AKB monitörizasyonu yap›lan
hastalar dipper (grup A, 11 hasta), non-dipper (grup B, 17 hasta) ve reverse-dipper (grup
C, 13 hasta) olmak üzere 3 gruba ayr›ld› ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 19’u erkek, 22’si kad›n 41 hastan›n yafl ortalamas› 56 ±
14 y›l olarak hesapland›. Olgular›n ortalama hemodiyalize girifl süreleri 37 ± 26 ay idi.
Ortalama malnütrisyon skorlar›, grup A için 13.8 ± 6.4, grup B için 21.1 ± 6.1,
grup C için 28.1 ± 3.9 olarak hesapland› ve gruplar aras› bu fark istatistiksel olarak
anlaml›yd› (r=0.688, p< 0.01). Grup A ile B, B ile C, A ile C’ nin malnütrisyon skorlar›
ikili olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda da ortaya ç›kan fark anlaml› düzeydeydi (Mann-Whitney
test, p< 0.05).

PS/HD-066

Hemodiyaliz Hastalar›nda Arteriovenöz Fistül Geliflimi ve Fistül Geliflimine
Etkili Faktörler

Seyahi N1, Pekpak M1, Alt›parmak MR1, Taflc›lar K2, Serdengeçti K1, Erek E1

1Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Kronik hemodiyaliz yap›labilmesi için en iyi damar eriflim yolu arteriovenöz
fistüldür (AVF). Bu çal›flmada AVF aç›lan hastalarda fistül geliflimini incelemeyi
ve geliflime etki eden faktörleri saptamay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Araflt›rmada 31 (21E/10K, ortalama yafl 55.8 ± 16.2) kronik
böbrek yetmezli¤i olan hasta incelendi. Hastalar fistül operasyonu öncesi ve
operasyon sonras›nda birinici gün ve birinci, ikinci, üçüncü ve alt›nc› aylarda
renkli doppler ultrasonografi (USG) ile de¤erlendirildirler. Radial arter (RA)
çap›, arterdeki kan ak›m h›z› ve debi, rezistivite indeksi, sefalik ven çap›, vendeki
kan ak›m h›z› ve debi ölçüldü. ‹lk bir ay içinde çal›flmayan fistüller (erken
yetersizlik) ve çal›flmayan tüm fistüller, alt›nc› ay sonunda çal›flan fistüllerle
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Operasyon sonras› birinci gün fistül çal›flma oran› %87,1 iken alt›nc›
ay sonunda bu oran %67.8’di. Fistül operasyonu ile radial arter ak›m› 13.7 ±
14.0 ml’den birinici ayda 396.8 ± 277.5 ml/dk’ya alt›nc› ay sonunda 513.0 ±
327.1 ml/dk’ya ç›kt›. Sefalik ven ak›m› ise birinci ay sonunda 493.3 ± 191.8
ml/dk, alt›nc› ay sonunda 548.6 ± 316.5 ml/dk olarak bulundu. Erken çal›flmayan
fistüllerde operasyon öncesi ölçülen RA çap› (1.7 ± 0.4mm vs 2.1 ± 0.6mm,
p< 0.05) ve hiperemi sonras› ölçülen RA çap› (1.8 ± 0.4mm vs 2.4 ± 1.1mm,
p< 0.05) çal›flan fistüllere göre daha düflüktü. Çal›flmayan tüm fistüllerde ise
sadece operasyon öncesi ölçülen RA çap›, çal›flan fistüllerden daha düflüktü.
Çal›flmayan fistüller kad›n hastalarda daha s›kt›.
Sonuçlar: AVF’ler genelde operasyon sonras›ndaki birinici ayda hemodiyaliz
için yeterli kan ak›m› sa¤layacak duruma gelmektedirler, ancak fistül geliflimi
alt›nc› aya kadar devam etmektedir. Özellikle kad›n hastalarda ve RA çap› küçük
bulunan hastalarda fistül yetersizli¤i geliflebilir. Fistül damarlar›n›n operasyon
öncesi renkli doppler USG incelenmesi fistül yetersizli¤ini ön görmek için yararl›
bir yöntemdir.

Tablo 1: Olgulardaki gündüz-gece kan bas›nc› de¤iflkenli¤i ile malnütrisyon
skoru aras›ndaki iliflki
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PS/HD-069

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›ndaki Malnütrisyonun Derecesi ile Ekokardiyografik
Parametreler Aras›ndaki ‹liflki

Kürflat S1, Tekçe H1, Ekmekçi C2, Al›c› T1, Bahad›r Çolak H3

1Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›
3Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤inin seyri s›ras›nda oldukça s›k olarak beslenme
problemleri ile karfl›lafl›labilmektedir. Bu grup hastalardaki beslenme bozukluklar›;
hastalar›n, gerek yaflam kalitelerini bozmakta, gerekse de artm›fl morbidite ve mortalite
oranlar›n›n sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Bu çal›flman›n amac›, beslenme
durumundaki bozulman›n, hemodiyaliz hastalar› üzerinde oluflturdu¤u ekokardiyografik
de¤iflikliklerin saptanmas›d›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya al›nan olgular›n genel klinik özellikleri gözden geçirildikten
sonra beslenme durumlar›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla malnütrisyon skoru hesapland›
(Subjective Global Assessment). Bu de¤erlendirmenin ard›ndan tüm hastalara ayn›
cihazla ve ayn› kifli taraf›ndan haftan›n 2. hemodiyaliz seans›ndan bir gün önce
ekokardiyografik de¤erlendirme (sol atrium çap› ve indeksi, vena cava inferiorun
ekspiratuvar ve inspiratuvar çaplar› ile birlikte kollaps indeksi, sol ventrikül kitlesi ve
kitle indeksi, ejeksiyon fraksiyonu parametrelerini içeren) yap›ld›. Elde edilen veriler
Pearson korelasyon testi ile istatistiksel olarak analiz edilip karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 22’si erkek, 24’ü kad›n 46 hastan›n yafl ortalamas› 52 ±
13 y›l olarak hesapland›. Olgular›n ortalama HD yafl› 35 ± 21 ay ve ortalama malnütrisyon
skorlar› 19.2 ± 8.1 puan idi. Malnütrisyon skoru ile sol atrium indeksi aras›nda pozitif
korelasyon saptan›rken (r=0.731, p< 0.01); vena cava inferior kollaps indeksi negatif
korelasyon göstermekteydi (r=-0.761, p< 0.01). Sol ventrikül kitle indeksi ile malnütrisyon
skoru aras›nda ise istatistiksel olarak anlaml›, do¤ru orant›l› bir iliflki saptand› (r=0.787,
p< 0.01). Ejeksiyon fraksiyonu ile malnütrisyon skoru aras›nda istatistiksel bir iliflki yoktu
(r=-0.249, p> 0.05).
Sonuçlar: Volüm fazlal›¤›n›n sol atriumda dilatasyona, kollaps indeksinde azalmaya ve
sol ventrikül kitlesinde art›fla neden olan bir etmen oldu¤u bilinmektedir. Sonuçlar
nütrisyon durumunun bozulmas› ile birlikte sol atrium çap ve indeksinde bir art›fl
oldu¤unu, vena kava inferior kollaps indeksinin düfltü¤ünü, sol ventrikül kitle ve kitle
indeksinin artt›¤›n› göstermektedir. Bu da malnütrisyon derecesi artt›kça volüm dengesinin
de artan derecelerde bozulabilece¤ini düflündürmektedir. Sonuç olarak volüm fazlal›¤›,
kronik hemodiyaliz hastalar›nda malnütrisyon ile artm›fl kardiyovasküler
morbidite-mortalite iliflkisini aç›klayan bir mekanizma olabilir.

PS/HD-070

Hemodiyaliz Hastalar›nda Vücut Ya¤ Kitlesi ve Beslenme Durumu
Aras›ndaki ‹liflki

Torun D1, Micozkad›o¤lu H1, Torun N1, Adam FÜ1, Altunok E1, Sezer S2,
Özdemir FN2, Haberal M3

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Adana
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Protein enerji malnütrisyonu, hemodiyaliz (HD) hastalar›nda artm›fl
mortalite ve morbidite ile iliflkilidir ve bu hastalarda protein enerji malnütrisyonunu
de¤erlendirmede serum albümin düzeyi yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu
çal›flmada amaç HD hastalar›nda vücut ya¤ da¤›l›m› ve beslenme durumu
aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirmekti.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 164 HD hastas› (Erkek/Kad›n: 89/75, ortalama
yafl: 48.4 ± 15.8 y›l, ortalama HD süresi: 58.2 ± 42.6 ay) dahil edildi. Vücut
ya¤ kompozisyonu cilt katlant› kal›nl›¤› (CKK) ve serbest ya¤ kitlesi ölçülerek
yap›ld›. Serbest ya¤ kitlesi haftan›n ilk HD seans›ndan sonra çift kompart›manl›
(ayak-ayak) bioelektirik empedans› cihaz› kullan›larak belirlendi. Yafl, cinsiyet,
HD süresi, son dönem böbrek yetmezli¤inin nedeni ve vücut kitle indeksi (VK‹)
belirlendi. Kan parametreleri; hemoglobin, kan üre nitrojeni (BUN), kretainin,
potasyum, kalsiyum, fosfor, albümin, total kolesterol, trigliserid ve C-reaktif
protein tüm hastalarda ölçüldü. Vücut kitle indeksine göre hastalar 3 gruba
ayr›ld›; VK‹ 18.5-24.9 olan hastalar normal, 25-29.9 olanlar fazla kilolu ve >
30 obez.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan hastalar›n VK‹ da¤›l›m›; 96 hasta (%59) normal,
40 hasta (%24) fazla kilolu, ve 28 hasta (%17) obezdi. Obez HD hastalar›nda
cilt katlant› kal›nl›¤› (18.2 ± 6.0 mm, 16.5 ± 4.5 mm, 14.8 ± 4.9 mm, p =
0.005) ve serbest ya¤ kitlesi (50.5 ± 9.1 kg, 46.5 ± 9.1 kg, 45.6 ± 8.8 kg, s›ras›yla,
p = 0.04) fazla kilolu ve normal VK‹ olanlara göre daha yüksekti. Serum glikoz
(140.6 ± 70.3 gr/dL, 111.8 ± 39.0 gr/dL, 110.6 ± 53.5 gr/dL, s›ras›yla, p =
0.03), total kolesterol (195.8 ± 70.1, 174.6 ± 32.5 mg/dL, mg/dL, 158.8 ± 52.6
mg/dL, s›ras›yla, p = 0.02) ve trigliserid düzeyi (224.6 ± 101.4 mg/dL, 220.8
± 112.2 mg/dL, 164.6±105.3 mg/dL, s›ras›yla, p = 0.02) obez HD hastalar›nda
fazla kilolu ve normal VK‹ olanlara göre daha yüksek, fakat serum albümin (3.7
± 0.3 g/L, 3.8 ± 0.3 g/L, 3.9 ± 0.3 g/L, s›ras›yla p = 0.05) ve BUN düzeyleri
(69.9 ± 13.2 mg/dL, 73.6 ± 12.0 mg/dL, 77.8 ± 17.7 mg/dL, s›ras›yla p = 0.05)
daha düflüktü.
Sonuçlar: Düflük serum albümin ve BUN düzeyleri, iyi besleniyor gibi
görünmelerine ra¤men obez HD hastalar›nda diyetlerinde protein al›n›m›n
düflük oldu¤unu göstermektedir. Bu çal›flma HD hastalar›nda artm›fl vücut
a¤›rl›¤›n›n yeterli protein enerji al›n›m›n› göstermeyebilece¤ini düflündürmektedir.

Tablo 1: Çal›flmaya al›nan olgular›n ekokardiyografik özellikleri ve bunlar›n malnütrisyon skoru ile iliflkisi

Minimum Maksimum Ortalama Malnütrisyon skoru ile iliflkisi (r,p)
Sol atrium çap› (cm) 2.30 4.80 3.75 ± 0.68 r=0.731 p<0.01
Sol atrium indexi (cm/m2) 1.42 3.28 2.31 ± 0.44 r=0.764 p<0.01
VCI ekspiratuar çap (cm) 1.00 2.50 1.80 ± 0.28 r=0.171 p>0.05
VCI inspiratuar çap (cm) 0.40 2.00 1.03 ± 0.33 r=0.420 p<0.01
VCI kollaps indeksi (%) 16 67 44 ± 12 r=-0.761 p<0.01
IVST / PWT oran› 0.80 1.19 1.03 ± 0.06 r=0.114 p>0.05
Sol ventrikül kitlesi (gr) 124.00 348.00 213.95 ± 53.72 r=0.733 p<0.01
Sol ventrikül kitle indeksi (gr/m2) 81.00 199.00 130.78 ± 31.91 r=0.787 p<0.01
Ejeksiyon Fraksiyonu (%) 38.00 65.00 55.56 ± 6.25 r=-0.249 p>0.05

VCI: Vena cava inferior IVST: ‹nterventriküler septum kal›nl›¤› PWT: Posterior duvar kal›nl›¤›
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PS/HD-073

Hemodiyaliz Tedavisindeki Hastalar›n Problem Çözme Konusunda
Kendilerini Alg›lama fiekillerinin ‹ncelenmesi

Demir S1, Tufan G2, Yüksel S1, Birge P1, Dinçer F1, Ulup›nar Y2

1Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Afyonkarahisar
2Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Afyonkarahisar

Amaç: Bu çal›flma hemodiyaliz hastalar›n›n problem çözme becerileri konusunda
kendilerini nas›l alg›lad›klar›n› incelemek için yap›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya en az üç ayd›r hemodiyaliz tedavisinde olan 20
kronik böbrek yetmezli¤i hastas› ve kontrol grubunu oluflturmak üzere 42 sa¤l›kl›
gönüllü dahil edilmifltir. Tüm olgulara problem çözme envanteri içerisinde yer
alan anket sorular› yöneltilmifl ve olgular›n demografik özellikleri, en son bak›lan
serum kalsiyum, fosfor, hematokrit, ferritin, parathormon, albumin, eritrosit
sedimentasyon h›z› kaydedilmifltir. Problem çözme envanteri bireyin problem
çözme becerileri konusunda kendini alg›lay›fl›n› ölçen, 35 maddeden oluflan
Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten al›nan toplam puanlar›n yüksekli¤i, bireyin
problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak alg›lad›¤›n› gösterir.
Verilerin istatistiksel analizi ba¤›ms›z iki örneklemde t testi ve Pearson korelasyon
analizi uygulanarak yap›lm›flt›r.
Bulgular: Çal›flmaya kat›lan hemodiyaliz hastalar›n›n 13’ü erkek, 7’si kad›n
ve yafl ortalamalar› 52.2 ± 12.5’ti. Kontrol grubundaki olgular›n (30 erkek, 12
kad›n) ise yafl ortalamas› 50.5 ± 11.01’di. Çal›flman›n sonucunda hemodiyaliz
hastalar›n›n 94.8 ± 13.4, kontrol grubundaki olgular›n ise 84.8 ± 21.0 puan
ald›¤› tesbit edilmifltir (p< 0.05). Hemodiyaliz hastalar›n›n problem çözme
envanterinden elde ettikleri puan ile serum kalsiyum, fosfor, hematokrit, ferritin,
parathormon, albumin ve eritrosit sedimentasyon h›z› aras›nda bir korelasyon
bulunamam›flt›r.
Sonuçlar: Sonuçlar›m›z hemodiyaliz hastalar›n›n günlük yaflant›lar›ndaki
sorunlar›n› çözme becerileri konusunda kendilerini kontrol grubundakilere göre
daha yetersiz hissettiklerini ortaya koymaktad›r. Önceki çal›flmalar hemodiyaliz
hastalar›n›n yüksek düzeyde stres alg›lad›klar›n› ve psikososyal stresleri en az
fizyolojik olanlar kadar ciddi bir sorun olarak alg›lad›klar›n› ortaya koymufltur.
Bu bireylerin probleme-dayal› bafletme metodunu, duygulan›ma-dayal› metoddan
daha fazla kulland›klar› gözlenmifltir. Hemodiyaliz hastalar›n›n ayr›ca ciddi
depresyon yaflayabilecekleri ve bunda somatik ve sosyal baz› faktörlerin etkili
oldu¤u, hastalar›n böbrek yetmezli¤i nedenini bilme derecesinin de depresyon
prevalans›n› artt›rd›¤› tesbit edilmifltir. Çal›flmam›z ve önceki araflt›rmalardan
görüldü¤ü üzere hemodiyaliz hastalar› daha fazla psikiatrik deste¤e ihtiyaç
duymaktad›rlar.

PS/HD-071

Geriyatrik Diyaliz Hastalar›nda Beslenme Deste¤inin 5 y›ll›k Sa¤kal›ma
Etkisi

Akman B, Sezer S, Arat Z, Altuno¤lu A, Canöz M, Özdemir FN
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Malnütrisyon ve diyalize bafllama yafl› kronik böbrek yetmezli¤i hastalar›nda
sa¤kal›m› etkileyen faktörler aras›ndad›r. Amac›m›z diyaliz tedavisinin ilk 5
y›l›nda yafl faktörü ve beslenmenin sa¤kal›ma etkisinin karfl›laflt›r›lmas›d›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmam›za 65 yafl ve üzerinde(Grup I, n=15, K/E: 6/9,
yafl: 71.8±3.1, diyaliz süre: 3.0±2.1 y›l), kontrol grubu olarak 45-64 yaflta(Grup
II, n=36, K/E: 14/22, yafl: 56.0±4.5, diyaliz süre: 3,8±2,4 y›l) diyalize bafllayan
hastalar al›nm›fl ve 5 y›l süreyle takipte tutularak y›ll›k ortalama laboratuvar
de¤erleri ve ölenler kaydedilmifltir. Hastalar›n ayl›k biyokimya sonuçlar›na göre
diyet önerileri yap›lm›fl ve gerekti¤inde oral/parenteral beslenme deste¤i verilmifltir.
Bulgular: Gruplar aras›nda ölüm oran› aç›s›ndan fark saptanmad› (p> 0.05).
‹lk albumin de¤erleri Grup I’de 3.7±0.1 g/dl, Grup II’de 3.7±0.2 g/dl bulundu(p>
0.05). Befl y›ll›k takip sonras›nda grup I’de albumin de¤eri 4.1±0.4 g/dl,grup
II’de 3.6±0.7 g/dl bulundu (p=0.007). ‹lk hemoglobin
de¤erleri, grup I’de 12.9±1.6 g/dl, grup II’de 11.9±2.6 g/dl saptand›. Befl y›ll›k
takip sonras›nda hemoglobin grup I’de 13.5±1.6 g/dl, grup II’de 11.9±1.7 g/dl
bulundu.
Sonuçlar: Diyaliz tedavisi bafllanan geriyatrik hastalar›n mortalitesinin yüksek
oldu¤u bilinmektedir. Ancak bafllang›ç nütrisyon de¤erlerinin iyi olmas›n›n ve
takip s›ras›nda daha yo¤un beslenme deste¤i verilmesinin, diyalizin ilk befl
y›l›nda geriyatrik hastalar›n sa¤kal›m›n› artt›rd›¤› düflünülmüfltür.

PS/HD-072

Diyaliz Hastalar›nda Aile Terapisi

Demirbilek H
Baflkent Üniversitesi ‹st.Diyaliz Merkezi

Amaç: Diyaliz hastalar›n›n psiko-sosyal sorunlar›n›n çözümlenmesinde aile
terapisinin önemi.
Yöntem-Gereçler: Diyaliz hastas›na bireysel terapinin yan›nda aile terapisine
de ihtiyaç duyulmufltur. Hastaya ve ailesine Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ)
verilmifltir. Ölçe¤in ›fl›¤› alt›nda aile içi sorunlar tespit edilerek hastan›n ve
ailesinin sorunlar›n›n çözümüne gidilmifltir.
Bulgular: Diyaliz hastas›n›n psiko-sosyal problemlerinin çözümünde bireysel
terapinin yan›nda gerekli oldu¤unda mutlaka aile terapisi yap›lmal›. Böylelikle
aile içinde, aile üyelerinin görevlerini sa¤l›kl› bir biçimde yerine getirip getirmedi¤i,
aile içi iliflkiler yap›s› ayr›ca,rollerinden norm ve de¤erlere ba¤l› olarak
davran›fllar›n›n kontrol edilme biçimi ortaya ç›kar. Dolay›s›yla birbirlerine uygun
davran›flla duygusal tepkiyi verebilme ve meydana gelen sorunlar›n aile içinde
çözümlenebilip çözümlenmeyece¤i ortaya ç›kar.
Sonuçlar: 1 – Hastan›n aile içi sorunlar› çözümlenmifl, 2 – Hastan›n aile ba¤lar›
güçlendirilerek hem kendine olan hem ailesine olan güveni gelifltirilmifltir. 3
– Aile sorunlar›n›n aile içinde çözümlenebilece¤i al›flkanl›¤› kazand›r›larak
üyelerin dayan›flmas› sa¤lanm›flt›r. 4 – Hasta halen diyalize devam etmekle
beraber ifl bularak çal›flmaya bafllam›flt›r.

Aile De¤erlendirme Ölçe¤i(ADÖ)

Hasta ailesinin bireyleri Problem ‹letiflim Roller Duygusal Gereken ilgiyi Davran›fl Genel
çözme tepki verme gösterme kontrolü ifllevler

ailede baba 1,50 1,50 2,00 2,16 2,71 2,00 1,66
ailede anne 1,00 1,66 1,77 1,00 2,40 1,25 1,58
ailede hasta 2,50 2,00 1,72 1,72 3,14 1,44 2,33
ailede k›z kardefl 2,33 2,44 1,90 3,33 2,57 1,62 2,41

ADÖ'ne göre ailede genel durum bozuklu¤u dikkat çekicidir.
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PS/HD-074

Hemodiyaliz Hastalar›n›n Sosyotropik-Otonomik Kiflilik Özelliklerinin
‹ncelenmesi

Demir S1, Yüksel S1, Tufan G2, Özkan A1, Do¤an M1, Ifl›k A3

1Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›,
Afyonkarahisar
2Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Afyonkarahisar
3Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Afyonkarahisar

Amaç: Bu çal›flman›n amac› hemodiyaliz tedavisindeki son dönem böbrek
hastalar›n›n sosyotropik ve otonomik kiflilik özelliklerinin araflt›r›lmas›d›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya en az 3 ayd›r hemodiyaliz tedavisinde olan 20
son dönem böbrek yetmezli¤i hastas›, bir baflka kronik hastal›k grubunu
oluflturmak üzere 56 diabetik olgu ve kontrol grubu için 42 sa¤l›kl› gönüllü
dahil edilmifltir. Tüm olgulara sosyotropi otonomi ölçe¤i (SOSOTÖ) içerisinde
yer alan anket sorular› yöneltilmifl ve olgular›n demografik özellikleri, en son
bak›lan serum kalsiyum, fosfor, hematokrit, ferritin, parathormon, albumin ve
eritrosit sedimentasyon h›z› de¤erleri kaydedilmifltir. SOSOTÖ insanlara
ba¤›ml› ve insanlardan özerk kiflilik özelliklerini ölçen, sosyotropi ve otonomi
alt ölçeklerine ait 30’ar maddeden oluflan bir ölçektir. Sosyotropi alttestinde
yüksek puanlar yüksek sosyotropik kiflilik özelliklerine, otonomi alttestinden
al›nan yüksek puanlar yüksek düzeydeki otonom özelliklere iflaret eder. Verilerin
istatistiksel analizi ba¤›ms›z iki örneklemde t testi ve Pearson korelasyon analizi
ile yap›lm›flt›r.
Bulgular: Çal›flmaya kat›lan hemodiyaliz hastalar›n›n 13’ü erkek, 7’si kad›n
ve yafl ortalamalar› 52.2 ± 12.5’ti. Diabetik olgular›n (32 erkek, 24 kad›n) yafl
ortalamas› 48.96 ± 7.8’di. Kontrol grubundaki olgular›n (30 erkek, 12 kad›n)
ise yafl ortalamas› 50.5 ± 11.01’di. Çal›flman›n sonucunda sosyotropi alt
ölçe¤inden hemodiyaliz hastalar›n›n 72.75 ± 23.3, diabetik olgular›n 77.03 ±
17.11, kontrol grubundaki olgular›n 63.26 ± 15.4 puan ald›¤› (p> 0.05), otonomi
ölçe¤inden ise hemodiyaliz hastalar›n›n 84.15 ± 17.7, diabetik olgular›n 78.83
± 17.13, kontrol grubundaki olgular›n ise 74.61 ± 12.8 puan ald›klar› tesbit
edilmifltir. Hemodiyaliz hastalar›n›n kontrol grubuna göre daha yüksek otonomi
puan›na sahip oldu¤u görülmüfltür (p< 0.05). Hemodiyaliz hastalar›n›n sosyotropi
ve otonomi ölçeklerinden elde ettikleri puanlar ile serum kalsiyum-fosfor çarp›m›,
hematokrit, ferritin, parathormon, albumin, eritrosit sedimentasyon h›z›, Kt/V
de¤erleri aras›nda bir korelasyon bulunamam›flt›r.
Sonuçlar: Bu çal›flma ile hemodiyaliz hastalar›n›n sa¤l›kl› bireylere ve di¤er bir
kronik hastal›k grubunu oluflturan diabetiklere göre daha fazla ba¤›ml› kiflilik
özellikleri göstermedikleri, özerk kiflilik özellikleri yönünden diabetiklerden bir
farklar› olmad›¤› ancak ilginç olarak sa¤l›kl› bireylere göre daha fazla insanlardan
özerk kiflilik özellikleri gösterdikleri anlafl›lm›flt›r. Daha önce yap›lan çal›flmalar
hemodiyaliz hastalar›n›n ciddi düzeyde fizyolojik ve psikososyal stres yaflad›klar›n›
ortaya koymufltur. Ancak çal›flmam›z yaflanan bu streslerin hastalar›n ba¤›ml›
ve özerk kiflilik özellikleri üzerine kötü yönde etkisi olmad›¤›n› ve hatta sa¤l›kl›
bireylere göre daha fazla otonom özellik gösterdiklerini ortaya koymufltur.
Yaflanan stresler ve kötü tecrübeler otonom kiflilik özelliklerini güçlendiriyor
olabilir veya bunu etkileyen di¤er sosyokültürel, fizyolojik ve psikolojik faktörler
olabilir. Ancak bu sebeplerin ortaya konabilmesi için daha fazla say›da hasta
ile bu faktörlerin araflt›r›lmas› gerekir.

PS/HD-075

‹nterdiyalitik Kilo Al›m› ile Emosyonel Distress ‹liflkisi

Ç›nar Y1, Akman B2, Ersal B1, Sezer S2, Özdemir FN2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Amac›m›z, hemodiyaliz hastalar›nda yüksek interdiyalitik kilo al›m›(IDKA)
ile emosyonel distress (anksiyete-depresyon) aras›ndaki iliflkiyi ve bunlar›n hasta
uyku ve yaflam kalitesine etkilerini incelemektir.
Yöntem-gereçler : Hastalar IDKA’lar›na göre 2 gruba ayr›lm›flt›r (Grup1:
IDKA=≥ kuru a¤›rl›¤›n›n %5, n=26, HD süresi (63.1±31.8 ay), (Grup2: IDKA=≥
Kuru a¤›rl›¤›n›n %5,n=24, HD süresi: (81.7±48.5 ay). Gruplara Hastane
Anksiyete-Depresyon Ölçe¤i, Pittsburg Uyku Kalite ‹ndeksi, Short Form-36
uygulanm›flt›r. Demografik ve laboratuvar verileri kaydedilmifltir.
Bulgular: Gruplar aras›nda cinsiyet, medeni durum, KBY etyolojisi ve komorbid
hastal›klar, sigara-alkol kullan›m› aç›s›ndan farkl›l›k yoktu (p> 0.05). E¤itim
düzeyi azald›kça yüksek IDKA s›kl›¤› artm›fl bulundu(p=0.02). Yüksek IDKA
hastalar›n›n anksiyete puanlar› daha yüksek olmas›na karfl›n, bu yükseklik
anlaml› de¤ildi (p> 0.05). Depresyon saptanan hastalarda IDKA yüksekti
(p=0.03). Yüksek IDKA olan hastalar›n uyku kalitesi düflüktü (P= 0.04). Yüksek
IDKA olan hastalar›n olmayanlara göre; fiziksel sa¤l›k skorlar› farkl›l›k göstermezken
(P> 0.05), ruhsal sa¤l›k skorlar› (P= 0.01) ve total yaflam kalite skorlar› (P= 0.04)
düflüktü.
Sonuçlar: Yüksek IDKA emosyonel distress (özellikle depresyonla) ile yak›ndan
iliflkilidir. Bu hastalarda uyku ve yaflam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Yüksek
IDKA olan hastalarda diyet önerileri yap›l›rken psikiyatrik de¤erlendirmenin
de yap›lmas› ve uygun tedavinin verilmesi hasta uyumunu h›zland›rarak yaflam
kalitesinin artmas›na katk›da bulunacakt›r.

PS/HD-076

Hemodiyaliz ve SAPD Hastalar›nda Plazma Brain Natriuretik Peptid
(BNP) Düzeyleri

Alçelik A1, Bicik Z2, Bahçebafl› T3, Erbilen E4, Albayrak S4

1A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› ABD
2A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Nefroloji BD
3A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› ABD
4A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Kardiyoloji ABD

Amaç: BNP bir çok kardiyak hastal›¤›n seyrinde ventriküler disfonksiyonun
belirlenmesi amac›yla kullan›lmaktad›r. Renal yetmezli¤in kendisi do¤rudan
plazma BNP düzeylerini etkileyebilece¤inden üremik hastalarda BNP’nin tan›sal
de¤eri düflük olabilir. Bu çal›flmada hemodiyaliz (HD) ve SAPD hastalar›nda
BNP düzeyleri ve volüm yükü ile iliflkili klinik ölçeklerle olas› korelasyonlar›n
incelenmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: 14 HD hastas›nda diyaliz öncesi ve sonras›nda, 9 SAPD
hastas› ve 12 sa¤l›kl› gönüllüde plazma BNP düzeyleri ölçüldü. Volümle iliflkili
klinik ölçeklerle korelasyon testleri yap›ld›.
Bulgular: Plazma BNP düzeyleri HD hastalar›nda 767.5 ±113.6pg/ml, SAPD
hastalar›nda 369.3 ±134.5 pg/ml ve sa¤l›kl› kontrol grubunda 13.0±2.6 pg/ml
bulundu. HD ve SAPD hastalar›n›n de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda PD hastalar›nda
anlaml› düflük bulundu (P=0.036). HD hastalar›nda diyaliz öncesi de¤erler
diyaliz sonras›nda anlaml› düflüfl gösterdi (767.5±113.6 pg/ml / 573.1±94.2
pg/ml: t=2.93, P=0.012) ancak yine de SAPD ve kontrol grubundan yüksek
de¤erlerdeydi. SAPD ve HD hastalar›nda yüksek bulunan plazma BNP de¤erleri
ile sol ventrikül kitle indeksi, diyaliz aras› volüm yükü, hipertansiyon ve diyaliz
yeterlili¤i gibi klinik ölçekler aras›nda anlaml› iliflki bulunmad›.
Sonuçlar: Bu çal›flman›n en önemli s›n›rlay›c› yan› hasta say›s›n›n yetersiz
olmas›d›r, ancak diyaliz yeterlili¤i, volüm yükü, hipertansiyon ve sol ventrikül
kitle indeksi gibi klinik durumlarla iliflki bulunamamas› BNP yüksekli¤inin
bas›nç adaptasyon mekanizmalar› d›fl›nda üremik ortamdan etkilendi¤ini
düflündürmektedir.
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Tablo
Akut hasta Kronik hasta p

pH girifl 7.24±0.09 7.29±0.10 0.01
pH ç›k›fl 7.31±0.11 7.37±0.06 0.005
pCO2 girifl 28.75±9.83 32.84±8.94 0.03
pCO2 ç›k›fl 33.72±10.68 35.95±6.46 0.25
HCO3 girifl 13.95±5.55 17.48±5.35 0.001
HCO3 ç›k›fl 19.15±5.60 22.22±3.96 0.004

PS/HD-077

Acil Hemodiyaliz Tedavisine Gereksinim Gösteren Hastalarda Metabolik
Asidoza Efllik Eden Respiratuvar Alkaloz Varl›¤› Bir Sepsis Prediktörü
Olabilir mi ?

Eriflkon E1, Türkmen F1, Seymen P1, Ersan C1, Aky›ld›z A1, Çakan S1,
Sözübir N1, Süleymenlar Y1, Özflen Ö1, Sevinç C2, Cengel O1, Barut Y2

1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi,
‹stanbul
2Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2.Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Acil hemodiyaliz gereksinimi olan hastalar ciddi üremik komplikasyonlara
maruz kalm›fl, multisistem bulgular› olan yüksek riskli hastalard›r. Üremi klini¤i
içinde gözden kaç›r›labilen respiratuvar sistem ile ilgili bozukluklar›n aç›¤a
ç›kar›lmas›nda,asit-baz durumunun de¤erlendirilmesi yol göstericidir. Bu çal›flmada
acil hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalar›n asit-baz durumu tedavi öncesi
de¤erlendirilerek, komorbid faktörlerle ve diyaliz komplikasyonlar› ile iliflkisi
araflt ›r › larak tedavi sonuçlar›n›n de¤erlendiri lmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: 0cak 2005-Mart 2005 tarihleri aras›nda acil hemodializ
tedavisi uygulanan 119 hasta(59 E, 60 K) çal›flmaya al›nd› (yafl ortalamas›
55.7±16.7). Hastalar›n 40’› akut, 79’u kronik böbrek yetmezli¤i, 33‘ü DM
tan›l›yd›. Hastalardan prediyaliz ve postdiyaliz tek havuz modeline göre kan
pompa h›z› 100ml/dk’ indirilerek, ultrafiltrasyon s›f›ra getirilip, 15 saniye sonra
kan al›nd›. Asit-baz bozukluklar› yönünden hastalar de¤erlendirildi. Efllik eden
ko-morbid faktörler araflt›r›ld›. Hastalar akut hemodiyaliz komplikasyonlar›
yönünden izlendi. Cihaz bikarbonat düzeyi hastaya göre ayarland›. Tedavide
daima pH düzeyi dikkate al›nd›.
Bulgular: Hastalar›n 96’›nda bir, 34 ‘ünde birden fazla komorbid faktör
saptand›. 33 DM,5G‹S kanama, 28 sepsis, 11 vasküler girifl yolu infeksiyonu,
4 pnömoni, 7 malignite, 3 akut kardiyovasküler olay, 21 koroner arter hastal›¤›,
2 iskemik kardiyomopati, 3 kardiyovasküler operasyon, 1 SVA, 2 akut bat›n
operasyonu, 1 kollum femoris k›r›¤›, 5 KOAH, 1 milier tbc, 1 akut pankreatit,
2 diyabetik ayak amputasyonu, 1 karaci¤er sirozu saptand› 28 sepsisli olgunun
11’i DM tan›l›yd›. Akut ve kronik hastalar›n diyaliz girifl ve ç›k›fl kan gaz› de¤erleri
tablo -1 de izlenmektedir. Artm›fl anyon gapl› metabolik asidoz (AAGMAS)
55olgu, normal anyon gapl› metabolik asidoz (NAAGMAS ) 23 olguda olmak
üzere 78 olguda metabolik asidoz saptand›. 41 olguda mikst tip asit-baz bozuklu¤u,
34 olguda respiratuvar alkaloz (22 olguda respiratuvar alkaloz ile birlikte
AAGMAS, 12 respiratuvar alkaloz ile birlikte NAAGMAS), 7 olguda respiratuvar
asidoz (3 olguda respiratuvar asidoz ile birlikte AAGMAS, 4 olguda respiratuvar
asidoz ile birlikte NAAGMAS) metabolik asidoza efllik ediyordu.. DM ve non
diyabetik hastalar›n asit-baz dengesi karfl›laflt›r›ld›¤›nda NAGMAS aç›s›ndan
istatistiki bir anlaml›l›k yoktu ( p> 0.05). Respiratuvar alkaloz ile birlikte metabolik
asidoz saptanan 34 hastan›n 21 inde sepsis saptand›. Respiratuvar alkalozun
ve asidozun efllik etmedi¤i metabolik asidoz (55 artm›fl anyon gapl› ve 23 normal
anyon gapl›) saptanan 78 olgudan 4’ünde sepsis saptand›. Sepsis saptanan 28
olgunun 21’ inde respiratuvar alkaloz mevcuttu. Respiratuvar alkaloz saptanan
ve saptanmayan hastalar sepsis birlikteli¤i aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda fark
istatiksel olarak anlaml›yd›. (p< 0.002)
Sonuçlar: Acil hemodiyaliz gereksinimi olan hastalarda metabolik asidoza efllik
eden respiratuvar alkalozun varl›¤›, t›pk› non üremik hastalarda oldu¤u gibi
üremik hastalarda da sepsis için prediktör olabilir, üremi klini¤i içinde gözden
kaçabilen sepsis olas›l›¤›na karfl› bu hastalar tekrar de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca
bu hastalar›n solunum sistemini ilgilendiren ek patolojiler yönünden de
araflt›r›lmas› gerekir. Tedavide respiratuvar alkalozu olan hastalar›n cihaz
bikarbonat düzeyleri postdiyaliz alkaloz riskinden dolay› düflük tutulmal›d›r.

PS/HD-078

Ciddi Sekonder Hiperparatiroidili ve Brown Tümörlü Bir Olgu Sunumu

Yollu B1, Yeniçerio¤lu Y2, Akar H3, Yürekli Y4, Güney E5, Akdilli A6,
Boylu fi7, Erdo¤an S4

1Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dal›, Ayd›n
2Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroli Bilim Dal›, Ayd›n
3Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ayd›n
4Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p Bilim Dal›, Ayd›n
5Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dal›, Ayd›n
6Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Bilim Dal›, Ayd›n
7Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Bilim Dal›, Ayd›n

Amaç: Renal osteodistrofi (ROD) diyaliz hastalar›nda s›k görülen bir
komplikasyondur. Yeterli diyaliz tedavisi ile birlikte kalsiyum-fosfor dengesinin
sa¤lanmas› ROD’yi önleyebilir; hiperparatiroidizmin yol açt›¤› kemik deformitelerini
azaltabilir, geriye çevirebilir. Etkin diyaliz ve medikal tedaviye yan›t›n dramatik
oldu¤u, ciddi ROD bulgular› olan bir olgu sunulmufltur.
Olgu: Yedi y›ld›r Son Dönem Böbrek Yetmezli¤i ( KBY) tan›s›yla hemodiyalize
al›nan, 45 yafl›nda kad›n hasta, halsizlik, nefes darl›¤› yak›nmalar› ile takipneik,
ortopneik, taflikardik ve hipotansif bir tablo ile acil poliklini¤e baflvurdu. Fizik
bak›s›nda genel durum bozuk, kaflektik, solunum say›s› 35/dk, vücut ›s›s› 36,2
0C, konjonktivalar soluk; pozitif juguler venöz dolgunlu¤u, S3 gallo, mitral
odakta 2/60’den sistolik üfürümü, bilateral akci¤er bazallerinde matite, bilateral
üç pozitif godeb›rakan ödem, sa¤ femur boynunda 6x10 cm çap›nda kitle vard›.
Baflvurusunda haftada 3x5000 Ü eritropoetin tedavisi alan hastan›n labarotuvar
incelemelerinde ciddi anemi, hipoalbuminemi, respiratuvar asidoz, bilateral
masif pevral efüzyon (transuda), sa¤ akci¤er apekste ve sa¤ femur boynunda
kitle, hiperparatirodizm, pulmoner hipertansiyon, trikuspit yetmezli¤i, mitral
yetmezli¤i, ciddi osteoporoz saptand›. Hasta son dönem böbrek yetmezli¤i, ciddi
hipervolemi, masif plevral effüzyon tan›lar›yla yo¤un bak›m servisine yat›r›ld›.
Solunum yetmezli¤i nedeniyle entübe edilerek ventilatör tedavisi baflland›.
Torasentez ile s›v› boflalt›lmas›, etkin diyaliz ve ultrafiltrasyon tedavisinden sonra
vücut a¤›rl›¤› 49 kg’dan 33 kg’a düfltü. Plevral effüzyon tamamen düzeldi.
Ventilatör gereksiniminin sona ermesiyle hasta ekstübe edildi. Eritropoetin
deste¤i olmadan hemoglobin de¤eri 6,2 g/dl’den 13,1 g/dl düzeyine yükseldi.
Ekokardiyografisinde sol atrium çap›nda 48 mm’den 38 mm'ye gerileme oldu.
Sa¤ akci¤er apekste mevcut kitle lezyona yönelik çekilen toraks bilgisayarl›
tomografisi Brown tümörü ile uyumlu bulundu. Direk grafide sa¤ femur
boynunda, tibiada, humerusta, el parmaklar›nda, kostalarda multipl Brown
tümörü ile uyumlu kemik lezyonlar› saptand›. Paratiroid ultrasonografide ve
sintigrafide paratiroid adenomu ile uyumlu lezyon saptand›. Hastan›n operasyonu
kabul etmemesi nedeniyle paratiroidektomi geciktirildi. Bu sürede yüksek doz
aktif D vitamini ile kemik mineral dansitesinde dramatik düzelme gözlendi. Alt›
ay sonra negatif sonuçlanan desferroksamin aliminyum sal›n›m testi sonras›
paratiroidektomi uyguland›. Operasyon sonras› kemik kitlesi artmaya devam
ederken PTH seviyelerinde düflme gözlenmedi. Yüksek doz parenteral kalsitriol
tedavisine devam edildi. Postop 8. ayda tekrarlanan görüntüleme yöntemlerinde
paratiroid kitle ile uyumlu lezyon saptand›. Hastan›n cerrahi giriflimi kabul
etmemesi nedeniyle medikal tedavi alt›nda izleme al›nd›.
Tart›flma: Yaz›m›zda patagonomik ögeler tafl›yan bir olgunun etkin diyaliz ve
medikal tedavi sonras›nda dramatik klinik düzelmesi, etkin diyaliz tedavisi
vurgulanarak sunulmufltur.
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PS/HD-079

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalar›nda Serum N-Telopeptid (NTx)
Düzeyleri ve Kemik Resorbsiyonuna Yatk›nl›¤›n De¤erlendirilmesi

Derviflo¤lu E3, Sözer V1, Himmeto¤lu fi2, Sezgin C2, Uzun H2, Kalender B3,
Kaya S2

1Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›,
‹stanbul
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Kocaeli

Amaç: Böbrek kaynakl› kemik hastal›¤›, kronik böbrek yetersizli¤i olan kiflilerde
görülür ve tek tip metabolik hastal›k de¤ildir. Kemik rezorbsiyonunu ölçmek
için çeflitli markerler gelifltirilmifltir. Çapraz ba¤l› amino terminal tip 1 kollagen
telopeptid (NTx) kemik rezorbsiyonu ile yak›n iliflkilidir. Çal›flmam›z›n amac›
böbrek yetersizli¤i olan hastalarda kemik rezorbsiyonuna neden olan faktörleri
ve bu faktörlerin böbrek yetersizli¤inin derecesi ile olan iliflkisini incelemektir.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 29 Hemodiyaliz, 45 Sürekli Ayaktan Periton
Diyalizi hastalar› ve 20 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. Hasta ve kontrol gruplar›nda
serum intact Parathormon (iPTH), NTx, vitamin D, kalsiyum, fosfor, kreatinin
ve üre düzeyleri çal›fl›ld›.
Bulgular: Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi hastalar›nda iPTH,
NTx ve vitamin D de¤erleri aras›nda anlaml› bir fark bulunmad›. Bu iki grup
total olarak kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda serum iPTH, NTx düzeyleri
anlaml› derecede yüksek (p< 0,01), D vitamini düzeyi ise anlaml› derecede düflük
bulundu (p< 0,01). Hemodiyaliz hastalar›n›n serum iPTH de¤erleri ile serum
kreatinin ve NTx aras›nda yüksek derecede korelasyon izlendi. Bu grupta serum
vitamin D düzeyleri ile kalsiyum konsantrasyonlar› aras›nda negatif korelasyon
bulundu. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi hastalar›n›n kreatinin düzeyleri ile
NTx ve fosfor düzeyleri aras›nda pozitif korelasyon, vitamin D düzeyleri aras›nda
negatif korelasyon mevcuttu.Yine bu grupta NTx düzeyleri iPTH ile pozitif,
kalsiyum düzeyi ile negatif korelasyon gösterdi.
Sonuçlar: Bu sonuçlar bize NTx’in kemik rezorbsiyon göstergesi olarak
kullan›labilece¤ini göstermektedir. Diyaliz hastalar›nda h›zland›r›lm›fl bir kemik
rezorbsiyonu vard›r ve bu resorbsiyon serum kreatinin düzeyi ile iliflkilidir.

ay›rd›¤›m›zda osteodistrofik grupta (CaXP> 55 ve/veya ‹PTH> 200pg/dL)
PAPP-A düzeyleri anlaml› yüksek bulundu(p< 0.01). Diyaliz sonras› PAPP-A bu
grupta azal›rken(p< 0.05) osteodistrofisi kontrol alt›nda olan grupta de¤iflmedi.
Çal›flma ölçekleri ile PAPP-A aras›nda iliflki bak›ld›¤›nda iPTH> 200pg/dl
olanlarla(r=0.611; p> 0.01) ve diyaliz süresi aras›nda(r=0.423; p> 0.05) anlaml›
iliflki bulundu. Böbrek yetmezli¤i etyolojisi ile iliflki araflt›r›ld›¤›nda ise
hipertansiyonlularda PAPP-A düzeylerinin yüksek(p< 0.05) oldu¤u görüldü.
Sonuç: PAPP-A osteodistrofi takibinde osteoblastik aktivitenin de¤erlendirilmesi
için iyi bir belirteç olabilir. Efllik eden ya da etyolojide var olan kardiyovasküler
sorunlar ve diyaliz süresi PAPP-A düzeylerini etkilemektedir.

PS/HD-081

Kronik Hemodiyaliz Hastas›nda Uzun Süreli Atefl ve Bel A¤r›s› Nedeni
Olarak Pott Hastal›¤›, Olgu Sunumu

Derviflo¤lu E1, fiengül E1, Y›lmaz A1, An›k Y2

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, Kocaeli

Bugüne kadarki gözlemlerin ›fl›¤›nda tüberkuloz enfeksiyonunun insidensinin
hemodiyaliz hastalar›nda belirgin olarak artt›¤› söylenebilir. M. Tüberkulosis
bu hastalarda s›kl›kla ekstrapulmoner yerleflimli hastal›k yapar. Bu olgu sunumunda
klini¤imizce kronik hemodiyaliz program›nda olan 51 yafl›nda bir bayan hasta
vaka takdimi olarak sunulmaktad›r. Hasta 20 gündür, özellikle geceleri artan
atefl, sonras›nda buna eklenen bel a¤r›s› yak›nmalar› ile nefroloji servisine
yat›r›lm›fl ve gerekli klinik ve radyolojik incelemeler yap›lm›flt›r. Radyolojik olarak
lomber vertebralarda L4-L5 seviyesinde kemik lezyonu saptanan hastaya bilgisayarl›
tomografi (BT) alt›nda ince i¤ne biyopsisi uygulanm›fl ancak tan› konulamam›flt›r.
Aç›k cerrahi yöntemle lezyondan al›nan materyalin histopatolojik ve mikrobiyolojik
incelemesiyle tan›ya gidilmifltir. Olgunun spinal sistem MRG’si flekilde
görülmektedir. Bu olgu; ekstrapulmoner tüberkuloz olgular› içerisinde spinal
tüberkuloz oran›n›n az olmas› ve tüberkuloz tan›s›ndaki gecikmenin özellikle
hemodiyaliz hastalar›nda yüksek mortaliteye sebep olmas› nedeniyle sunulmaya
de¤er bulundu.

pott absesi

PS/HD-080

Hemodiyaliz Hastalar›nda PAPP-A (Pregnancy Assoc›Ated Plasma
Protein) Düzeyleri

Bicik Z1, Coflkun A2, Alçelik A1, Duran S3, Yavuz Ö2, Güler S2, fiahin ‹2

1A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Düzce
2A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Biyokimya ABD, Düzce
3A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Düzce

Amaç: Pregnancy associated plasma protein–A(PAPP-A) ismiyle an›lan IGFPB4
proteaz (Insulin like growth factor binding protein proteaz 4) son zamanlarda
kardiyovasküler olaylar ve böbrek fonksiyonlar› ile ilgili yeni bir belirteç olarak
tan›mlanmaktad›r. Üremik hastalarda PAPP-A düzeylerini sa¤l›kl› bireylerle
karfl›laflt›rmak ve üremik grup içinde olas› farkl›l›klar› incelemek amaçlanm›flt›r.
Metod: Çal›flma grubu 29 kronik hemodiyaliz hastas› ve 10 sa¤l›kl› kontrolden
olufltu. Serum PAPP-A, intakt parathormon(iPTH), üre, kreatinin, total, HDL,
LDL ve VLDL kolesterol, trigliserid, ürik asit, kalsiyum, fosfor, ve alkalen fosfataz
de¤erleri ölçüldü.
Bulgular: Hemodiyaliz hastalar›nda PAPP-A kontrol grubundan yüksek
bulundu(p< 0.05). Hastalar› renal osteodistrofi ölçekleri ile iki gruba
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PS/HD-083

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda H. Pylori
‹nfeksiyonu

Güvence N5, Altay M1, Babal› A2, Duranay M3, Cak›l E4, Duman K1

1S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i,Ankara
2S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü,Ankara
3S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i,Ankara
4Refik Saydam H›fz› S›hha Merkezi Baflkanl›¤›, Ankara
5S.B. Ankara Etlik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Transplantasyon Ünitesi,
Ankara

Amaç: Üremik hastalarda dispeptik semptomlar oldukça s›kt›r. Bu semptomlardan
ne kadar›n›n Helicobacter pylori (H. pylori) infeksiyonuna ba¤l› oldu¤u ve farkl›
diyaliz uygulamalar›n›n H. pylori üzerine olan etkisi henüz tam olarak
bilinmemektedir. Bu çal›flman›n amac› dispeptik yak›nmalar› olan, düzenli
olarak hemodiyaliz (HD)-sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan
hastalarda H. pylori infeksiyonu varl›¤›n› araflt›rmak ve

dispepsiye neden olan özofageal, gastrik ve duodenal lezyonlar›n bulunmas›
yönünden diyaliz türlerini karfl›laflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya dispeptik yak›nmalar› olan ve daha önce H.pylori
eradikasyonuna yönelik ilaç kullan›m› olmayan toplam 50 olgu dahil edildi (17
HD, 14 SAPD hastas› ve böbrek fonksiyonlar› normal olan 19 sa¤l›kl› birey).
Yafl ve cinsiyet yönünden benzer olan bu 3 gruptaki olgulara üst gastrointestinal
sistem endoskopisi yap›ld› ve gastrik mukozadan (antrum ve korpus) biyopsiler
al›nd›. Biyopsilerin histopatolojik incelenmesi sonucuna göre H. pylori infeksiyonu
tan›s› konuldu.
Bulgular: HD grubunda 10 (% 58.8), SAPD grubunda 7 (% 50.0) ve kontrol
grubunda 10 (% 52.6) kiflide H. pylori infeksiyonu saptand› (p> 0.05). HD ve
SAPD birlikte de¤erlendirildi¤inde diyaliz süresi 1 y›ldan az ve 1 y›ldan fazla
olanlarda H. pylori pozitifli¤i aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmad›. Her 3 grupta
gastrik ve duodenal lezyon oranlar› benzer bulundu. SAPD grubunda özefageal
lezyona daha fazla rastland› (SAPD’nde % 42.9, HD’de % 11.8 (p= 0.049) ve
kontrol grubunda % 15.8 (p = 0.08) ). 50 hasta beraber de¤erlendirildi¤inde H.
pylori pozitif olanlarda duodenal lezyona daha s›k rastland› (% 59.3’e karfl›l›k
% 26.1, p = 0.02).
Sonuçlar: Bu çal›flmada; 1.diyaliz türleri ve süresinin H. pylori görülme s›kl›¤›
üzerine herhangi bir etkisi olmad›¤›, 2. diyaliz hastalar›nda dispeptik flikayetlerin
önemli bir bölümünden H. pylorinin sorumlu oldu¤u gözlenmifltir.

PS/HD-082

Renal Yetersizlik Seyrinde Tüberküloz Geliflen 19 Hastan›n
De¤erlendirilmesi

Ahbap E1, Ünsal A1, Y›lmaz M1, Sakac› T1, Koç Y1, Bafltürk T1, Öza¤r› A2,
Erimez D1, Salter T1, K›l›çaslan I3

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i
3‹.Ü.‹stanbul T›p Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dal›

Kronik böbrek yetersizli¤i olan ve renal replasman tedavisi gören hastalarda
tüberküloz(tbc), genel populasyona göre daha s›k (7-50 kez) rastlanmaktad›r.
Nisan 2002-Temmuz 2005 tarihleri aras›nda ünitemizde kronik böbrek yetersizli¤i
nedeniyle takip edilen veya renal replasman tedavisi gören hastalarda saptanan
19 tbc hastas› demografik özellikleri, klinik seyri, tedaviye yan›t› ve yan etki
profili aç›s›ndan retrospektif olarak incelendi.Ondokuz hastan›n (7K; yafl ort
43,7±17,8 y›l ) 6’s› hemodiyaliz, 7’si periton diyalizi program›nda iken, kalan
6‘s›nda de¤iflik evrede kronik böbrek yetersizli¤i mevcuttu. Böbrek yetersizli¤i
nedeni 4 hastada glomerülonefrit(GN), 1 hastada diabetik nefropati,1 hastada
amiloidoz, 1 hastada pyelonefrit iken 12 hastada etyoloji tesbit edilemedi. Dört
hastada daha önceden geçirilmifl akci¤er tbc öyküsü bulanmakta idi. Ayr›ca 3
hastada GN nedeniyle immunsupresif ilaç kullan›m› mevcut idi. Ondokuz
hastan›n 8’sinde akci¤er tüberkülozu saptan›rken, 11’inde akci¤er d›fl› tutulum(2
milier tbc, 5 tbc lenfadenit, 1 Pott hastal›¤›,1 tbc peritonit, 1 üriner tüberküloz)
tesbit edildi. Hastalar›n %84,2‘sinde ifltahs›zl›k, atefl, kilo kayb› gibi nonspesifik
semptomlar mevcut iken, bir k›sm›nda kar›n a¤r›s› (%10,5), boyunda kitle
(%15,7), bel a¤r›s› (%5,2), pulmoner semptomlar (%42,1) mevcut idi. Tüberküloz
tan›s› 11 hastada klinik ve radyolojik bulgularla konurken, 8 hastada histopatolojik
ve mikrobiyolojik yöntemlerle konuldu. ‹ki hastada lenf bezi biyopsisi, 1 hastada
periton biyopsisi, 1 hastada kemik ili¤i biyopsisi yap›ld›; 2 hastada abse
materyelinde Bactec yöntemi ile, 2 hastada ise balgamda ARB(+)’li¤i ile tan›
kondu. Hastalar›n 17’sine 4’lü antitüberküloz tedavi, INH 300(2ay) mg, RIF
600 mg (2ay), ETM 1 gr/gün afl›r›(9ay), PZA 1,5 gr/gün (9ay) uygulan›rken 2
hastaya bu tedaviye ek olarak daha önce geçirilmifl tbc öyküsü nedeniyle
Streptomisin baflland›. Hastalar›n 4’ü (2’si akci¤er, 2’si akci¤er d›fl› tbc) tedavinin
ilk 3 ay›nda exitus oldu, 1 hasta takip d›fl› kald›. Kalan 14 hastan›n ortalama
takip süresi 13,7±11,7 ay tedavi süresi 7,1±3,4 ay idi.Üç hasta henüz tedavinin
1. ay›nda olup geri kalan 11 hastada klinik ve radyolojik olarak iyileflme sa¤land›.
Sonuç olarak böbrek yetersizli¤i olan hastalarda önemli bir sorun olan tüberküloz,
hastalar›m›zda oldu¤u gibi daha çok ekstrapulmoner yerleflimli olup mortalitesi
halen yüksek bir hastal›kt›r. Ancak hastalar›n önemli k›sm› uygun tedaviden
yarar görmektedir.

PS/HD-084

Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun
Serum Pepsinojen I, II ve Gastrin Düzeylerine Etkisi

Yavaflcan Ö1, Akman SA2, Kara OD1, Çoker I3, Özbay E4, Çetinkaya E1,
Aksu N1

1‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Bölümü,
Yeniflehir-‹zmir
2‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bölümü,
Yeniflehir-‹zmir
3‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Yeniflehir-‹zmir
4‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nükleer T›p Bölümü, Yeniflehir-‹zmir

Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda Helicobacter pylori (HP)
enfeksiyonu s›kl›¤›n›n artt›¤› ve serum pepsinojenleri (P) ile gastrin (G) düzeylerinin
yükseldi¤i belirtilmektedir. Bu çal›flmada KBY’li çocuklarda HP enfeksiyonunun
serum PI, PII ve G düzeylerine etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma 24’ü diyaliz (3 HD, 21 PD), 24’ü prediyaliz
program›nda izlenen toplam 48 hasta (31 erkek, 17 k›z) üzerinde yap›lm›flt›r.
Hastalar›n yafl ortalamas› 12.35±4.14 y›l olup yafl da¤›l›m› 3-21 yafl aras›ndad›r.
Yafl ortalamas› 8.44±3.08 y›l olan 25 sa¤l›kl› çocuk (15 erkek, 10 k›z) kontrol
grubunu oluflturmufltur. Tüm olgulardan serum HPIgG antikoru, PI, PII ve G
düzeyleri çal›fl›lm›flt›r. HP antikoru pozitif saptanan hastalara Üre nefes testi ve
üst G‹S endoskopisi yap›lm›flt›r. Endoskopide al›nan materyal ise histopatolojik
olarak de¤erlendirilmifltir. ‹statistiksel de¤erlendirme SPSS 11.0 program›nda
khi2 ve Mann-Whitney U testleri kullan›larak yap›lm›fl olup, p< 0.05 anlaml›
kabul edilmifltir.
Bulgular: HP enfeksiyon s›kl›¤› KBY hasta grubunda % 33.3 (16/48) [prediyaliz
%37.5 ( 9/24), diyaliz %29.1 (7/24)], kontrol grubunda ise %12 (3/25)
bulunmufltur. Hasta grubunda PI (2997.29±740.62) [prediyaliz (2706.57±870.39),
diyaliz (3288.01±432.39)] ve PII (126.31±67.8) [prediyaliz (99.54±53), diyaliz
(153.07±71.33)] düzeyleri kontrol grubuna k›yasla anlaml› yüksek olup (p<
0.01), G düzeyleri ise hasta (12.06±10.39) ve kontrol (11.0±8.52) grubunda
farkl›l›k göstermemifltir (p> 0.05). PI ve PII düzeyleri ise diyaliz grubunda
prediyaliz grubuna göre anlaml› olarak yüksek saptanm›flt›r (p< 0.01). Hem
hasta (diyaliz ve prediyaliz) hem de kontrol grubunda HP enfeksiyonu saptanan
ve saptanmayan gruplar ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inde, gruplar aras›nda PI, PII
ve G düzeyleri aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptanmam›flt›r (p> 0.05).
Sonuçlar: Sonuç olarak, KBY’li çocuklarda PI ve PII düzeylerinin yükselmesi
HP enfeksiyonu ile iliflkili de¤ildir. Bu hastalardaki PI ve PII düzeylerindeki art›fl
hastal›¤›n süresi ile iliflkili olup, böbrek yoluyla klirenslerinin yetersizli¤ini
göstermektedir.



PS/HD-085

Pott's Disease in Hemodialysis

Ö¤ütmen B, Koç H, Çelik M, Güneri K, Y›lmaz B, Özener Ç
Türkmed Hemodialysis Centers

Case: E.Y. is a 22 years old housewife on hemodialysis for 5 years. For about
a year she was complaining very disturbing back pains and leg pains spreading
from the right hip through. Recently night sweating was present for some time.
CRP(++++), ESR: 75mm/h. There was no previous tuberculosis infection.There
was no loss of sensation of muscle strength for bilateral lower extremities. There
was a decreased deep tendon reflex for right lower extremity. Lumbosacral MR
revealed paravertebral abscess collection through L1-L5 levels on the right with
destruction particularly on the right disc surfaces, spondylitis presenting an
abscess formation at the anterior epidural distant through the lower half of L3
corpus, and an intensity change compatible to diffused re-conversion of the
bone marrow. Paravertebral abscess was drained by the findings of tomography.
No particular feature was detected in the histopathological examination of the
abscess material. There was no growth obtained in the culture antibiogram.
Mycobacterium tuberculosis was failed to be developed. Clinical, laboratory and
radiological findings were suggestive of Pott’s disease. Quarter antituberculosis
treatment was begin with isovit 5 mg/kg/day, rifampicin 600 mg/day, ethambutol
8-10 mg/kg/day, pyrazinamide 10 mg/kg/day. At the 4th week of the treatment,
treatment response was measured. Lumbar MRI suggested spondylitis with right
paravertebral, anterior epidural abscess collections in thoracic regions, T2 –T3,
lumbar regions, L3-L4. Constriction of disks in T9-T10 and L1-L2, and spur
formations in ventral region suggested spondilitis sequela. ESR was found to
be 61mm/h with CRP (+).Her complaints were regressed significantly. These
findings have demonstrated response to treatment. At the 7th month of treatment,
ESR was 21 mm with CRP (+), and Lumbar MRI revealed spondilitis (sequela)
with abscess collection of right paravertebral thin anterior epidural extension
in L3-L4.Treatment was continued for 12 months. Ethambutol was discontinued
at the 4th month and the treatment was finished with isovit + rifampicin. There
was not any complication developed due to antituberculosis treatment. Uremic
skeletal disease in end stage renal disease patients on hemodialysis may take
the form of secondary hyperparathyroidism, osteomalasic type bone disease,
adynamic type bone disease and the relevant clinical findings include bone
sensitivity and musculoskeletal arthralgia. Complaints of arthralgia and bone
sensitivity by patients on hemodialysis are usually considered by their physicians
as the signs of uremic skeletal disease and studied along. However, such
immunocompromised patients at cellular level are also at the risk of tuberculosis
and skeletal tuberculosis.

Pre-treatment cross-
sectional MR imaging
of the abscess area
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Cross-sectional MR imaging of the
abscess area at the 1st month of
treatment

PS/HD-086

Hemodiyaliz Hastalar›nda A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›n›n Önemi

Bayraktar G1, Kurtulufl ‹2, Duraduryan A2, Çintan S2, Kazanc›o¤lu R3,
Y›ld›z A3, Bozfakio¤lu S3

1‹.Ü. Difl Hekimli¤i Fakültesi, Total-Parsiyel Protezler Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹. Ü. Difl Hekimli¤i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›,
‹stanbul

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) olan hastalardaki dental problemler
onlar›n sistemik sa¤l›klar›n› ve medikal tedavilerini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu amaçla hemodiyaliz (HD) tedavisi gören bir grup hastan›n
(deney grubu) a¤›z ve difl sa¤l›¤› bulgular›, sa¤l›kl› kontrol (K) grubunun verileri
ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya; 76 HD tedavisi gören hasta ile, 61 sa¤l›kl› birey
kat›lm›flt›r. Gruplar›n a¤›z ve difl sa¤l›klar›n› belirlemek için; çürük, eksik ve
dolgulu diflleri kaydedilmifl ve her hasta için çürük, eksik ve dolgulu difl indeksi
(DMFT) hesaplanm›flt›r. HD grubu da; 3 y›ldan az ve 3 y›l ve daha uzun süre
HD tedavisi gören hastalar olarak iki alt gruba ayr›lm›fl ve her iki grup için de
parametrelerin karfl›laflt›rmas› yap›lm›flt›r.
Bulgular: HD tedavisi gören hasta grubuyla, K grubu aras›nda çürük, eksik,
dolgulu difl ve DMFT indeks de¤erleri aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptanmam›flt›r. Ancak; HD grubunda diyaliz süresi ile eksik difl bulgusu
aras›nda anlaml› pozitif bir iliflki (p=0.024) oldu¤u belirlenmifltir.
Sonuç: HD grubunda HD tedavi süresi uzad›kça a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›n olumsuz
etkilendi¤inin saptanm›fl olmas›, HD hastalar›n›n diyaliz ekibi ve diflhekimleri
taraf›ndan oral hijyenlerini sa¤lamalar› yönünden düzenli olarak motive edilmeleri
gerekti¤ini göstermektedir.
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PS/HD-087

Servisimizde 2005 Y›l› ‹çinde De¤iflik Nedenlerle Plazmaferez Uygulanan
Hastalar›n Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi

Çetinkaya R2, Kiki ‹1, Odabafl AR2, Uyan›k A2, Kelefl M2, Ayd›nl› B3

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Hematoloji BD, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi BD, Erzurum

Amaç: Plazmaferez, böbre¤i de etkileyen sistemik hastal›klardan, transplantasyonda
karfl›lafl›lan birtak›m özel klinik tablolara kadar Nefroloji prati¤indeki de¤iflik
hastal›klar›n tedavisinde kullan›labilen bir tedavi yöntemidir. Klini¤imizde 2005
y›l› içinde plazmaferez yap›lan hastalar›n sonuçlar›n› incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Servisimizde 2005 y›l› içinde plazmaferez uygulanan 12
hasta geriye dönük olarak demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri aç›s›ndan
incelendi.
Bulgular: Birinci hasta; 33 yafl›nda kad›n, canl› vericili böbrek nakli sonras›
geliflen hemolitik üremik sendrom nedeniyle plazmaferez uyguland›. Hastada
nakil sonras› 1. haftada trombositopeni, kreatinin yüksekli¤i ve trombotik
mikroangiopatik hemolitik anemi tablosu geliflti. Yap›lan greft biyopsisinde
trombotik mikroangiopati tespit edildi. Toplam 90 seans plazmaferez tedavisine
ra¤men cevap al›namad›, greft kayb›yla sonuçland›. Hasta hemodiyalize döndü.
‹kinci hasta; 28 yafl›nda erkek, hemoptizi, böbrek yetmezli¤i ve üremik koma
tan›lar›yla yat›r›lan ve acil hemodiyalize bafllanan hastan›n klini¤inde belirgin
düzelme olmad›. Good-Pasture sendromu düflünülen ve böbrek biyopsisi yap›lan
hastaya yüksek doz steroidle birlikte plazmaferez baflland›. Plazmaferez sonras›
hastan›n akci¤er bulgular› düzeldi. Oligürik olan hastan›n idrar miktar› artt›.
Ancak böbrek yetmezli¤i düzelmedi. Hasta kronik hemodiyaliz program›na
al›nd›. Üçüncü hasta; 45 yafl›nda kad›n; akut böbrek yetmezli¤i ve akci¤er ödemi
ön tan›s›yla yat›r›lan ve Wegener granülomatozu tan›s› konulan hastaya plazmaferez
baflland›. Plazmaferez sonras› hastan›n akci¤er bulgular› düzeldi. Ancak böbrek
yetmezli¤i düzelmedi. Yap›lan böbrek biyopsisinde yayg›n fibrozis vard›. hasta
hemodiyaliz program›na al›nd›. Dördüncü hasta; 25 yafl›nda kad›n; sistemik
lupus eritamatozus ve lupus nefriti tan›l› hastada immün süpresif tedaviye ra¤men
a¤›r trombositopeni ve böbrek yetmezli¤i geliflti. Hastaya 14 gün süreyle plazmaferez
uyguland›. Trombosit say›lar› düzeldi, böbrek yetmezli¤inde kismi düzelme oldu.
Beflinci hasta; 36 yafl›nda, kad›n, trombotik trombositopenik purpura (TTP)
tan›s› ile yatt›. Plazmaferez tedavisi sonras›, klinik ve laboratuvar bulgular› düzeldi.
Alt›nc› hasta; 27 yafl›nda erkek, TTP tan›s› ile plazmaferez uyguland›. Tedaviye
cevap verdi. Klinik ve laboratuvar bulgular› düzeldi.Yedinci hasta; 24 yafl›nda
erkek, TTP tan›s› ile plazmaferez uyguland›. Klinik ve laboratuvar bulgular›
düzeldi. Sekizinci hasta; 19 yafl›nda, kad›n, TTP tan›s› konularak plazmaferez
uygulanan hastan›n tedavi sonras› klinik ve laboratuvar bulgular› düzeldi.
Dokuzuncu hasta; 24 yafl›nda erkek, TTP tan›s› konuldu. Plazmaferez sonras›
hasta düzeldi. Onuncu hasta; kad›n, 40 yafl›nda, TTP tan›s› konuldu. Plazmaferez
tedavisine baflland›. Hastaya 3 seans plazmaferez yap›ld›. Ancak hastada belirgin
düzelme olmad›. Tedavinin 3. günü hasta exitus oldu. Onbirinci hasta; 44
yafl›nda kad›n, kadavra vericili böbrek nakli yap›lan hastada primer böbrek
hastal›¤› olan fokal segmental glomerüloskleroz nüks etti. Yap›lan 20 seans
plazmaferez sonras› proteinüri miktar› 10 gr/günden, 4 gr/güne kadar düfltü.
Tam cevap al›namad›. Onikinci hasta; 17 yafl›nda, kad›n, TTP tan›s› ile
plazmaferez yap›ld›. Tedavi sonras› hasta düzeldi.
Sonuçlar: Plazmaferez de¤iflik endikasyonlarla uygulanabilen bir tedavi yöntemidir.
Tedavisiz kald›klar›nda mortalite oranlar› yüksek olan trombotik mikroangiopati
ile seyreden hastal›klarda mortaliteyi azaltmada belirgin olarak etkin bir tedavi
yöntemidir.Ayn› zamanda akut böbrek yetmezli¤i ile seyreden di¤er sistemik
hastal›klar›n tedavisinde de seçilebilecek bir tedavi yöntemidir. Keza transplantasyon
prati¤inde de giderek daha yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanan bir tedavi
yöntemi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

PS/HD-088

Karsinoid Tümörlü Karaci¤er Transplantasyonu Gecikmifl Greft
Fonksiyonunda Kombine Plazma Filtrasyonu ve Adsorpsiyonunun
Kullan›lmas›

Yavuz A1, Dinçkan A2, Koçak H1, Mahsereci E1, Had›m›o¤lu N3, Duman A4,
Demirbafl A2, Ersoy F1, Gürkan A2, Yakupo¤lu G1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Reanimasyon Ana Bilim Dal›, Antalya
4Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Antalya

Amaç: Karaci¤er transplantasyonunda primer non-fonksiyon veya gecikmifl
graft fonksiyonu önemli problemlerdir. Primer non-fonksiyon durumunda kesin
tedavi re-transplantasyondur. Bilirubin yüksekli¤i; hücre solunumunda ve hücre
membran bütünlü¤ünde zararl› etkilere neden olarak hücre membran›n›n
transport fonksiyonlar›n› etkiler. Hyperbilirubinemi, k›s›r döngü ile, karaci¤ere
iliflkin fonksiyonlar›n daha da bozulmas›na ve multi-organ yetersizli¤ine neden
olabilir. Bu sorun k›smen de olsa köprü görevi gören MARS (moleculer adsorbent
recycling devices) cihazlar› ile karaci¤er, böbrek kombine yetmezli¤i olan hastalarda
çözülebilir. Ayr›ca literatürde karaci¤er fonksiyonlar›na destek olmak amac› ile
adsorpsiyon ve plazma filtrasyonu da kullan›lm›flt›r. CPFA (kombine plazma
filtrasyonu ve adsorpsiyonu) ünitemizde ilk defa gecikmifl graft fonksiyonuna
ba¤l› karaci¤er yetmezli¤i olan bir hastada uygulanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Akdeniz Üniversitesi hastanesinde 38 yafl›nda erkek hasta
kadavradan karaci¤er transplantasyonu, gecikmifl greft fonksiyonu ve
hiperbilirubinemi nedeniyle takip edilmifltir. Böbrek fonksiyon testleri ve idrar
ç›k›fl› normal olan hastan›n yo¤un plazma de¤iflim tedavisine ra¤men total
bilirubin ve direk bilirubin seviyeleri yüksek devam etmektedir. CPFA özellikle
sepsiste kullan›lan pro ve anti-inflammatuvar mediatörleri uzaklaflt›rmakta yararl›
etkileri olan bir diyaliz yöntemidir. Daha önce yap›lan çal›flmalarda aktif karbon
kullan›larak önemli bir deneyim elde edilmifltir, ancak bu yöntemlerin hastan›n
yaflam süresini artt›rd›¤›na dair etkileri bulunmamaktad›r. Fakat bu çal›flmalar›n
hiç birisinde CPFA kullan›lmam›flt›r.
Bulgular: CPFA tedavisi toplam 4 defa günafl›r› uygulanan hastan›n bilirubin
seviyelerinde CPFA tedavisi ile %12,5 oran›nda azalma olmufltur. Bu oran
plazma de¤iflimi tedavisi ile %5 seviyesinde kalm›flt›r. Aradaki fark istatiksel
olarak anlaml›d›r.
Sonuçlar: Literatür taramalar›na göre, bu hasta, karaci¤er transplantasyonunda
gecikmifl greft fonksiyonunun tedaviside CPFA kullan›lan ilk olgudur. Bu olgu,
ayn› zamanda, mide karsinoid tümörü nedeniyle total gastrektomi ve hepatit B
enfeksiyonu sonucu karaci¤er sirozu ve karaci¤er transplantasyonu yap›lan ilk
hastad›r.
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Tablo 1
4.gün 5.gün 6.gün 8.gün 10.gün 30.gün

Üre(mg/dl) 12 5 2 13 13 14
Kreatinin(mg/dl) 0.71 0.81 0.5 0.70 0.80 0.77
AST(U/L) 2625 1525 928 540 272 12
ALT(U/L) 695 525 421 600 450 19
LDH(U/L) 4570 1372 1051 880 680 175
CPK(U/L) 246200 66360 32280 5320 3230 30
INR 1.11 0.99 1 0.9 1.0 0.97

PS/HD-089

KBY’de Digital ‹ntoksikasyonunda Hemoperfüzyon Kullan›m›-Olgu
Bildirimi

Atalay H, Selçuk NY, Alt›ntepe L, Güney ‹, Yeksan M, Türk S, Tonbul HZ
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji BD. KONYA

Amaç: Böbrek yetmezli¤i hastalar›nda digital klirensi azald›¤› ve yar›lanma
süresi artt›¤› için daha düflük dozlarda kullan›lmas› gerekmektedir. Digital
intoksikasyonu ölümcül sonuçlara yol açmaktad›r. Hemodiyalize (HD) girmekte
olan bir hastada digital kullan›m›na ba¤l› geliflen intoksikasyonun tedavisinde
hemoperfüzyon ile düzelen bir olgu sunulmaktad›r.
Bulgular: 61 yafl›nda kad›n hasta, kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) nedeniyle
haftada 3 kez HD’e girmekteyken, Diabetes Mellitus ve koroner arter hastal›¤›
nedeniyle özel bir diyaliz merkezinde digoksin 0,25 mg’l›k tab’den 2x1 olarak
7 gün kullanmas› sonras›nda nefes darl›¤›, gö¤üs a¤r›s›, bulant›, kusma ve bilinç
bulan›kl›¤› flikayetleri ile acil servisimize baflvurdu. AV tam blok nedeniyle geçici
pacemaker tak›lan hastan›n kan digoksin düzeyi > 6.00 ng/mL (0.8-2.4ng/mL)
tespit edildi. Hastaya bir kez GAMBRO ADSORBA® 300 C adl› filtre ile
hemoperfüzyon tedavisi uyguland›. Hemoperfüzyon sonras› digoxin düzeyi 4.6’ya
kadar geriledi. Takibinde klinik bulgular› ve AV tam blo¤u düzelen hastan›n
pacemaker’i ç›kar›ld›.
Sonuç: Digital intoksikasyonunda, özellikle KBY’li hastalar›n tedavisinde,
digoksinin kandan uzaklaflt›r›lmas›nda hemoperfüzyonun alternatif olarak
tedavide kullan›m› göz önünde bulundurulmal›d›r.

birlikte 8 saat süre ile ard›fl›k 5 gün on-line hemodiyafiltrasyon tedavisi
uyguland›. Birlikte oral potasyum ve fosfor deste¤i verildi. Kan gaz›na göre cihaz
bikarbonat düzeyi ayarlanarak metabolik alkaloz önlendi.
Bulgular: Tablo-1’de tedavi boyunca izlenen laboratuar parametreleri
görülmektedir.
Sonuçlar: Endosülfan zehirlenmelerinde erken, uzun süreli on-line
hemodiyafiltrasyon tedavisi uygulanmas› etkin bir toksin eliminasyon yolu olup,
hayat kurtar›c› bir tedavi modalitesi olabilir.

PS/HD-090

Endosulfan Zehirlenmesinde On-line Hemodiyafiltrasyon Tedavisi: Bir
Olgu

Seymen P1, Türkmen F1, Ersan C1, Çengel O1, Çakan S1, Eriflkon E1,
Özflen Ö1, Ifl›k E2, Sevinç C2

1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi,
‹stanbul
2Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Endosülfan güçlü bir pestisid olup, yanl›fll›kla veya intihar amac› ile
al›nd›¤›nda ço¤u kez ölümle sonuçlanan a¤›r klinik tablolara yol açmaktad›r.
Literatürde tek olgu sunumlar›nda semptomatik destek tedavileri uyguland›¤›
ve hemodiyaliz tedavisi ile ilgili deneyimlerin az oldu¤u görülmektedir. Bu
olgumuzda toksinin proteine güçlü ba¤lanmas› ve da¤›l›m hacminin yüksek
olmas› göz önüne al›narak, etkin ve k›sa sürede eliminasyonu amac› ile uzun
süreli on-line hemodiyafiltrasyon tedavisi uyguland›.
Yöntem-Gereçler: 18 yafl›nda, erkek hasta. Samsun’da bir restorandan al›nan
lahmacun ve çi¤ köfte yedikten befl dakika sonra kusma, bay›lma, kas›lmalar›
olmufl. Samsun Devlet Hastanesine,oradan 19 May›s Üniversitesi T›p Fakültesine
sevkedilen hasta, 3 gün sonra Ankara’ya karaci¤er yetmezli¤i tan›s› ile gönderilip,
oradan karaci¤er nakli gerekebilece¤i düflünülerek merkezimize sevk edilmifl.
Zehirlenme Merkezi etkenin güçlü bir pestisid olan endosülfan oldu¤unu, çok
say›da zehirlenme olgusunun tesbit edildi¤ini, 20 olgunun a¤›r durumda olup,
bir olgunun da kaybedildi¤ini bildirdi. Genel durumu iyi, fluur aç›k, fakat olay
ile ilgili amnezi nedeni ile anamnez veremiyor ve yayg›n kas a¤r›lar›ndan
yak›n›yordu. Fizik muayenede; a¤r›l› 5 cm hepatomegali d›fl›nda patolojik bulgu
saptanmad›. Nörolojik muayenesi normal. EKG, akci¤er grafi normal.
Ekokardiyografide septum hafif kal›n olarak de¤erlendirildi. ALT, AST, LDH,
CPK, CRP, fibrinojen,d-dimer de¤erleri yüksekti. Bilirubin, alkalen fosfataz,
kan proteinleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, klor, ürik
asit, gamma GT, lipid düzeyleri, kan gaz›, hemogram de¤erleri normal s›n›rlardayd›.
Toksik hepatit ve rabdomiyoliz olarak de¤erlendirilen hastada renal fonksiyonlar
normal olup, tam idrar tetkiki normaldi. Hastaya 4000 ml/gün paranteral s›v›
deste¤i ile

PS/HD-091

Bir Hemodiyaliz Hastas›nda Nadir Bir Anemi Nedeni: Pulmoner Hemorajik
Sendrom

fiit D, Kadiro¤lu A K, Kayabafl› H, Y›lmaz M E
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› A.D., Diyarbak›r

Amaç: Kronik hemodiyaliz (HD) program›nda olan bir hastada ani hematokrit
(hct) düflüklü¤üne ba¤l› geliflen derin anemiyi de¤erlendirmek.
Yöntem-Gereçler: 2 y›ld›r kronik HD program›nda olan 27 yafl›nda erkek
hastada, hedef hct de¤erlerinde stabil iken rutin kontrollerde saptanan ani ve
belirgin hct düflüklü¤ü nedeniyle tetkik edildi.
Bulgular: Fizik muayenede konjonktiva soluk ve sol akci¤er alt zonda solunum
sesleri azalm›fl saptand›. Laboratuarda; hgb: 6.46, hct: %15, beyaz küre: 11.400,
trombosit: 346.000, retikülosit: % 0.5, periferik yayma: eritrositler normokrom
normositer, % 65 PNL, % 35 lenfosit, trombositler yeterli kümede idi. KZ: 5.5
dk, P›ht›laflma zaman›: 9 dk, PTZ: 13.6, INR: 1.2, Ca: 10.2, P: 3.9, Ca x P:
40, PTH: 115, Albümin: 3.8. p-ANCA: (-), c-ANCA: (-), Anti-GBM: (-). Di¤er
kollajen doku markerlar› negatif geldi. PA Akci¤er grafisi: Sol akci¤er alt zonda
plevral effüzyon izlendi. Yap›lan torasentezde hemorajik s›v› geldi. Plevra biopsisi,
pulmoner hemorajik sendrom (PHS) ile uyumlu geldi.
Sonuçlar: PHS, radyolojik olarak diffüz pnömoni veya pulmoner ödemden zor
ayr›lan ve nadir görülen bir durum olup, fliddetli anemi, dispne ve diffüz akci¤er
infiltrasyonlar› olan hemodiyaliz olgular›nda aneminin ay›r›c› tan›s›nda
düflünülmelidir.
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PS/HD-092

Parenteral Yolla Kullan›lan Demir Dekstran ve Demir Sükrozun Allerjik
Etkilerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Sav T1, Tokgöz B1, Deveci M2, Sipahio¤lu M.H.1, Oymak O1, Utafl C1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji B.D.
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› A.D.

Amaç: Son dönem böbrek yetmezlikli hastalardaki anemi günümüzde eritropoetin
kullan›lmas›na ra¤men halen önemli bir problemdir. Bu hastalarda demir
eksikli¤i yüksek oranda oldu¤undan multipl parenteral demir preperatlar› da
kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmada günlük pratikte kullan›lan demir dekstran ve
demir sükroz preparatlar›n›n allerji yapma potansiyelleri karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 60 demir eksikli¤i anemili son dönem böbrek yetmezlikli
hasta iki eflit gruba ayr›ld›. Yak›n zamanda demir tedavisi almam›fl olan ve
transferin satürasyonlar› 20’nin alt›nda bulunan bu hastalara 25 mg bolus
verdikten sonra geri kalan 75 mg demir infüzyonla verildi. Geliflen akut ve
kronik reaksiyonlar istatistiksel olarak de¤erlendirildi
Bulgular: Her iki grupta en s›k görülen yan etkiler kafl›nt› ve nefes darl›¤›
idi.Tüm yan etkiler aç›s›ndan her iki grupta istatistiksel olarak anlaml› fark
gözlenmedi. Hastal›k etyolojisine göre de yan etkiler birbirinden farkl› de¤ildi.
Sonuçlar: Bu sonuçlar demir-dekstran ve demir-sükroz preparatlar›n›n yan etki
insidans›n›n düflük oldu¤unu ve bu bak›mdan birbirlerine üstünlüklerinin
bulunmad›¤›n› göstermektedir

PS/HD-093

Hemodiyaliz Hastalar›nda Sol Ventrikül Hipertrofisinin Seyri ve
Belirleyicileri: Uzun Süreli ‹zlem Çal›flmas›

Kutlay S1, Dinçer ‹2, fiengül fi1, Nergizo¤lu G1, Duman N1, Ertürk fi1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Sol ventrikül hipertrofisi (SVH) hemodiyaliz hastalar›nda kardiyovasküler
ölümün bilinen en güçlü prediktörüdür. Bu çal›flmada hedef hemodiyaliz (HD)
hastalar›nda uzun süreli izlem ile sol ventrikül kitle indeksi (SVK‹) ve SVH'nin
seyrini ve belirleyicilerini ortaya koymakt›r.
Yöntem-Gereçler: Düzenli HD tedavisinde olan 108 hasta al›nd›. Hastalar›n
tamam›na hematolojik ve biyokimyasal de¤erlendirmelere ek olarak y›ll›k
ekokardiyografi ve 24 saatlik ambulatuvar kan bas›nc› izlemi (AKB‹) yap›ld›.
Her hastaya ortalama 50 ayl›k (12-63 ay) izlem süresinde ortalama 4 ekokardiyografik
muayene yap›ld›. Y›ll›k ekokardiyografileri sonuçlar›ndan ortalama SVK‹
hesapland›. SVK‹ erkeklerde > 131 g/m2, kad›nlarda > 100g/m2 oldu¤unda
SVH varl›¤› olarak yorumland›.
Bulgular: 82 hastada (%75.9) bazalde SVH bulunmaktayd›. Son kontrolde 17
hastada (%15.7) SVH kaybolurken, ilk kontrolde SVH’s› bulunmayan 11
hastada (%10.2) SVH ortaya ç›kt›. Ortalama SVK‹, ortalama diyaliz sonras›
sistolik kan bas›nc› (KB), 24-saatlik sistolik KB, gece sistolik KB, gece nab›z h›z›,
ve CRP ile pozitif; ortalama Kt/Vüre, hemoglobin, ve prealbumin ile negatif
korelasyon göstermekteydi. Ba¤›ms›z SVK‹ prediktörleri gece sistolik KB ve
CRP düzeyi idi (her ikisi için p< 0.001). 24-saatlik sistolik KB (p=0.009) düzeyi
de ba¤›ms›z SVH prediktörü idi
Sonuçlar: HD hastalar›nda uzun süreli izlemde hem SVK‹ hem de SVH
varl›¤›nda de¤ifliklikler oluflabilir. SVK‹’nin iki ana prediktörü olan inflamasyon
ve hipertansiyon ile agresif mücadele hasta sa¤kal›m›na katk›da bulunabilir.
SVK‹ ile yak›n iliflkisi nedeniyle 24 saatlik AKB‹ belirli HD hasta gruplar›nda
uygulanabilir.

PS/HD-094

Asemptomatik Hemodiyaliz Hastalar›nda Noninvazif Kardiyovasküler
Test ile Tesbit Edilen ‹skemi ile Korelasyon Gösteren Parametreler

Çobano¤lu A1, Cirit M1, Bayata S2, Polat M3, Köseo¤lu M4

1Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
2Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi 1. Kardiyoloji Klini¤i, ‹zmir
3Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi Nükleer T›p, ‹zmir
4Atatürk E¤itim Araflt›rma Hastanesi, 1. Biyokimya Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda y›ll›k mortalite %24 olarak belirtilmektedir.Bu
mortalitenin de %44'ünden kardiyovasküler nedenli mortalite sorumludur.
Önceden yap›lan çal›flmalarda ileri yafl, DM, diyaliz süresindeki art›fl ile koroner
arter hastal›¤› aras›nda iliflki tesbit edilmifltir. Biz yapt›¤›m›z bu çal›flmada
asemptomatik olan hemodiyaliz hastalar›nda miyokardiyal iskemi eforlu
myokardiyal perfüzyon sintigrafisi ile (SPECT)araflt›r›ld›. ‹skemi ile yafl, diyaliz
süresi,PTH,Ca,fosfor, ferritin, prediyaliz troponin I, kolesterol düzeyleri aras›ndaki
korelasyona bak›ld›.
Yöntem-Gereçler: Asemptomatik 20 hemodiyaliz hastas›, myokard perfüzyon
sintigrafisi(SPECT) ile iskemi aç›s›ndan tarand›. Hastalarla ilgili korelasyonuna
bak›lan parametreler diyaliz merkezlerinden elde edildi. Korelasyon analizleri
Mann Whitney U test kullan›larak yap›ld›.
Bulgular: 20 hastam›zdan 7'sinde sintigrafi ile iskemi tesbit edildi (%35).
Ortalama yafl 57,diyaliz süresi 30 ay, PTH 273 pg/ml,Ca 8.7 mg/dl, fosfor 4.7,
ferritin 986.2 mg/dl, prediyaliz troponin I 0.019 ng/ml, kolesterol 184 idi.
Sonuçlar: ‹skemisi (+) olan olgular›n yafl ve ferritin ortalamas› istatistiksel olarak
anlaml› düflük, Ca düzeyi ise yüksekti (p< 0,05). Daha önce yap›lan çal›flmalar›n
aksine bizim hastalar›m›zda iskemi ile yafl aras›nda negatif korelasyon tesbit
edilirken, ferritin düzeyi düflük olanlarla ve Ca'u yüksek olanlarda iskemi daha
fazla idi. Daha önce prognostik faktör olarak birkaç çal›flmada gösterilen prediyaliz
troponin I düzeyi tüm hastalarda normal düzeyde bulundu.
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Tablo 1: Çal›flmaya al›nan olgulardaki ekokardiyografik ölçütlerle QT dispersiyonu aras›ndaki iliflki
Ortalama ± SS QT dispersiyonu ile iliflkisi (r,p) QTc dispersiyonu ile iliflkisi (r,p)

Sol atrium çap› (cm) 3.91 ± 0.78 r=0.237 p>0.05 r=0.349 p<0.05
Sol atrium indexi (cm/m2) 2.41 ± 0.50 r=0.479 p<0.01 r=0.473 p<0.01
VCI ekspiratuar çap (cm) 1.70 ± 0.28 r=-0.208 p>0.05 r=-0.243 p>0.05
VCI inspiratuar çap (cm) 1.10 ± 0.33 r=-0.017 p>0.05 r=-0.027 p>0.05
VCI kollaps indeksi (%) 47 ± 15 r=-0.398 p<0.05 r=-0.343 p<0.05
IVST / PWT oran› 1.08 ± 0.10 r=-0.152 p>0.05 r=-0.139 p>0.05
Sol ventrikül kitlesi (gr) 223 ± 65 r=0.260 p>0.05 r=0.336 p<0.05
Sol ventrikül kitle indeksi (gr/m2) 134 ± 36 r=0.467 p<0.01 r=0.448 p<0.01
Ejeksiyon Fraksiyonu (%) 51 ± 9.3 r=-0.014 p>0.05 r=-0.125 p>0.05

QTc: Düzeltilmifl QT VCI: Vena cava inferior IVST: ‹nterventriküler septum kal›nl›¤› PWT: Posterior duvar kal›nl›¤›

PS/HD-095

Son Dönem Böbrek Yetmezli¤ine Ba¤l› Hemodiyalize Giren Hastalarda
QT Dispersiyonunun Ekokardiyografik Parametrelerle ‹liflkisi

Kürflat S1, Tekçe H1, Ekmekçi C2,  Al›c›T1, Bahad›r Çolak H3

1Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›
3Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Bilim Dal›

Amaç: Hemodiyaliz hastalar› için QT dispersiyonundaki (QTD) art›fl, son
zamanlarda kardiyak aritmilerin prediktörü olarak kabul edilmektedir ve bu
art›fl›n volüm fazlal›¤›yla iliflkisi halen gösterilmemifltir. Bunun yan› s›ra son
dönem böbrek yetmezli¤inde (SDBY) volümle iliflkili olarak bir tak›m
ekokardiyografik anormalliklerin sergilendi¤i de bilinmektedir. Bu çal›flman›n
amac›, temelde oldukça basit bir flekilde ölçülebilen QTD’ nin, ekokardiyografik
ölçütlerle iliflkisinin tespit edilmesi ve böylece SDBY’ nin seyri s›ras›nda bir
kardiyovasküler volüm belirteci olarak kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n›n
araflt›r›lmas›d›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya hemodiyalize girip, bilinen bir kalp hastal›¤›
olmayan 48 hasta al›nd›. T dalgas› ölçülemeyen, atriyal fibrilasyonu olan, EKG’
de dal blo¤u paterni olan ve QT intervali uzamas›na neden olabilecek ilaç
kullan›m› olan hastalar çal›flmaya dahil edilmedi. Tümü haftada üç kez hemodiyalize
giren hastalar›n haftan›n 2. hemodiyaliz seans›ndan bir gün önce EKG kay›tlar›
al›nd›. QTD ve düzeltilmifl QT dispersiyonu (QTcD), on iki derivasyonun her
birisi için, minimal-maksimal QT ve QTc de¤erlerinin aras›ndaki farkl›l›k olarak
tan›mland›. Bunun ard›ndan hastalara ekokardiyografik de¤erlendirme (sol
atrium çap› ve indeksi, vena cava inferiorun ekspiratuvar ve inspiratuvar çaplar›
ile birlikte kollaps indeksi, sol ventrikül kitlesi ve kitle indeksi, ejeksiyon
fraksiyonu parametrelerini içeren) yap›ld›. Sonuçlar Pearson korelasyon testiyle
istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan hastalar›n yafl ortalamalar› 49 ± 15 y›l, ortalama
hemodiyalize girifl süreleri 41 ± 18 ayd›. Olgular›n ortalama QTD 92 ± 59 ms,
ortalama QTcD 134 ± 67 ms olarak saptand›. QTD ve QTcD ile sol atrium
indeksi aras›nda pozitif korelasyon saptan›rken (r=0.479, p< 0.01 ve r=0.473,
p< 0.01); vena cava inferior kollaps indeksi negatif korelasyon göstermekteydi
(r=-0.398, p< 0.05 ve r=-0.343, p< 0.05). Sol ventrikül kitle indeksi ile QTD
ve QTcD aras›nda ise istatistiksel olarak anlaml›, do¤ru orant›l› bir iliflki saptand›
(r=0.467, p< 0.01 ve r=0.448, p< 0.01). Ejeksiyon fraksiyonu ile QTD ve QTcD
aras›nda istatistiksel bir iliflki yoktu (r=-0.014, p> 0.05 ve r=-0.125, p> 0.05).
Sonuçlar: Volüm fazlal›¤›n›n sol atriumda dilatasyona, kollaps indeksinde
azalmaya ve sol ventrikül kitlesinde art›fla neden oldu¤u bilinmektedir. Bu
çal›flman›n sonuçlar›, QTD ve QTcD’ nin artmas› ile birlikte sol atrium
indeksinde bir art›fl oldu¤unu, VCI kollaps indeksinin düfltü¤ünü, LV kitle
indeksinin artt›¤›n› göstermektedir. Bu da QT ve QTc dispersiyonlar› artt›kça
volüm dengesinin de artan derecelerde bozulabilece¤ini düflündürmektedir.
Sonuç olarak volüm fazlal›¤›, kronik hemodiyaliz hastalar›nda QT ve QTc
dispersiyonu art›fl›ndan sorumlu ya da en az›ndan bununla iliflkili bir faktör
olabilir. Volüm fazlal›¤› ile QT dispersiyonu aras›ndaki neden-sonuç iliflkisini
tam olarak ortaya koyabilmek için prospektif, daha fazla olgu say›l›, biyokimyasal
ve ambulatuvar kan bas›nc› belirteçlerinin de eklendi¤i çal›flmalara gereksinim
vard›r.

PS/HD-096

Kronik Hemodiyaliz Hastalar›nda QT Dispersiyonunun Ambulatuar Kan
Bas›nc› De¤iflkenli¤i ile ‹liflkisi

Tekçe H1, Al›c› T1, Bahad›r Çolak H2, Ekmekçi C3, Kürflat S1

1Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›
2Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
3Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda QT intervali ve QT dispersiyonundaki (QTD)
art›fl›n tehlikeli ventriküler aritmilerin oluflumunda bir risk faktörü oldu¤u
düflünülmektedir. Bunun yan›nda ambulatuvar kan bas›nc› (AKB) de¤iflkenli¤inin
azalmas›n›n, volüm disregülasyonu ile olan iliflkisi ve mortalite art›fl› üzerine
olan etkisi bilinen bir baflka gerçektir. Bu çal›flman›n hedefi, hemodiyaliz
hastalar›nda QTD ile AKB de¤iflkenli¤i aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas› yoluyla,
kan bas›nc› de¤iflkenli¤indeki azalman›n QTD art›fl› ile iliflkili olup olmad›¤›n›
ortaya koymakt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 24 ay›n üzerinde hemodiyalize girmekte olan ve
bilinen bir kalp hastal›¤› olmayan 49 hasta al›nd›. T dalgas› ölçülemeyen, atriyal
fibrilasyonu olan, EKG’de dal blo¤u paterni olan ve QT intervali uzamas›na
neden olabilecek antiaritmik ve di¤er gruplara ait ilaç kullan›m› olan hastalar
çal›flmaya dahil edilmedi. Tümü haftada üç kez hemodiyalize giren hastalar›n
haftan›n 2. hemodiyaliz seans›ndan bir gün önce konvansiyonel 12 derivasyonlu
EKG kay›tlar› al›nd›. QTD ve düzeltilmifl QTD (QTcD), on iki derivasyonun
her birisi için, minimal-maksimal QT ve QTc de¤erlerinin aras›ndaki farkl›l›k
olarak tan›mland›. Sonras›nda AKB monitörizasyonu yap›lan hastalar dipper
(grup A, 14 hasta), non-dipper (grup B, 19 hasta) ve reverse-dipper (grup C,
16 hasta) olarak 3 gruba ayr›ld› ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 23 kad›n ve 26 erkek hastan›n; yafl ortalamalar›
54 ± 11 y›l, ortalama hemodiyalize girifl süreleri 40 ± 13 ay, ortalama QTD 88
± 51 ms ve ortalama QTcD 142 ± 71 ms olarak saptand›. Ortalama QTD ve
QTcD de¤erleri; grup A için 74 ± 48 ms ve 138 ± 90 ms, grup B için 77 ± 42
ms ve 115 ± 49 ms, grup C için 128 ± 73 ms ve 182 ± 64 ms olarak hesapland›
ve gruplar aras› bu fark, istatistiksel olarak anlaml›yd› (r=0.382, p< 0.05 ve
r=0.341, p< 0.05). Grup A ile C ve B ile C, QTD ve QTcD aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›¤›nda da ortaya ç›kan fark anlaml› düzeyde iken (Mann Whitney
test, p< 0.05); grup A ile B aras›nda istatistiksel bir anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›
(Mann Whitney test, p> 0.05).
Sonuçlar: AKB de¤iflkenli¤indeki azalman›n, hedef organ tutulum olas›l›¤› ile
kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi artt›rd›¤› bilinmektedir. Sonuçlar QTD
ve QTcD art›fl›yla birlikte gündüz-gece aras›ndaki kan bas›nc› fark›n›n giderek
ortadan kayboldu¤unu ve hatta tersine döndü¤ünü düflündürmektedir. Bu da
özellikle reverse-dipper olgularda QT dispersiyonundaki art›fl›n daha belirgin
olarak ortaya ç›kabilece¤ini göstermektedir. Sonuç olarak gece kan bas›nc›n›n
yeteri kadar düflememesi ve özellikle gündüz kan bas›nc› ortalamalar›n› aflmas›n›n
SDBY hastalar›nda kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi artt›rmas›nda,
artm›fl QT dispersiyonu sorumlu bir mekanizma olabilir.
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PS/HD-097

Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹ntravenöz Asetilsisteinin Plazma Homosistein
Düzeyine Etkisi

 Derviflo¤lu E1, fiengül E1, Y›lmaz A1, Bekin A2

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Kocaeli,
Türkiye

Amaç: Hemodiyaliz (HD) hastalar›nda, hipertansiyon, anemi, oksidatif stres
ve hiperhomosisteinemi gibi kronik böbrek yetmezli¤ine özgü düzeltilebilen risk
faktörleri kardiyovasküler mortalitede art›fla neden olurlar. Standart bir
hemodiyaliz seans› plazma homosistein düzeyini yaklafl›k %28 azaltmaktad›r.
Literatürde, intravenöz asetilsistein uygulamas›n›n sa¤l›kl› olgularda plazma
homosistein düzeyini anlaml› olarak azaltt›¤› gösterilmifltir. Bu çal›flman›n amac›,
hemodiyaliz hastalar›nda intravenöz asetilsistein verilmesinin plazma homosistein
düzeyine etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya haftada 3 kez 4 saat düzenli olarak hemodiyaliz
giren 24 hasta (14 kad›n, 10 erkek) al›nd›. Hastalar›n ortalama yafl›: 61,5 y›l,
HD süresi: 34 ay, hemoglobin: 10,38±1,42 gr/dl, BUN: 56,32±18,16 mg/dl,
kreatinin: 8,15±2,79 mg/dl, Kt/V: 1,62±0,42, albumin: 3,37±0,55gr/dl,
kalsiyum: 8,75±1,03 mg/dl, fosfor: 5,18±1,80 mg/dl, PTH: 236,39±194,75
pgr/ml, vit B12: 305,5 pgr/ml, folik asit: 6,24 ngr/ml, TSH: 2,15±2,11
μ U/mL idi. Böbrek yetmezli¤i etiolojisi hastalar›n 8’inde diabetes mellitus,
4’ünde hipertansiyon, 4’ünde polikistik böbrek hastal›¤›, 3’ünde kronik
glomerülonefrit, 2’sinde malignite, 1’inde nefrolitiyazis idi. ‹ki hastada etyoloji
saptanamad›. Hastalara iki ard›fl›k hemodiyaliz seans›nda plasebo kontrol için
250 ml %5 dekstroz ve tedavi için 250 ml % 5 dekstroz içinde 5 gram asetilsistein
verildi. Seanslar›n hemen bafllang›c›nda ve sonunda plazma homosistein düzeyini
ölçmek için kan al›nd›. Tüm analizler bilgisayarda SPSS for Windows version
12.0 kullan›larak yap›ld›.
Bulgular: Plazma homosistein düzeyi, plasebo verilen seansta 24,06±9,26 den
15,75±7,33 μ mol/L’e (% 38,6), asetilsistein uygulanan seansta 21,25±8,66 μ
mol/L’den 7,36±4.06 μ mol/L’e (%65,36) azald›. Plasebo ve asetilsistein gruplar›
aras›ndaki farkl›l ›k istatistiksel olarak anlaml› idi (p: 0.000).
Sonuçlar: Bu çal›flma, asetilsisteinin plazma homosistein konsantrasyonunu
hemodiyalizin etkisinin yan›nda normal düzeylere düflürdü¤ünü göstermektedir.

PS/HD-098

Hemodiyaliz Hastalar›nda Anemi, Ekokardiyografik Bulgular ve
Antihipertansif Tedavinin Klinik Sonuçlar›

Kadiro¤lu A K, fiit D, Y›lmaz M E, Ifl›ko¤lu B
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Kronik hemodiyaliz hastalar›nda anemi, ekokardiyografik bulgular ve
antihipertansif tedavinin klinik sonuçlar›n› de¤erlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: Kronik hemodiyaliz program›ndaki 44 hasta (22Kad›n,
22Erkek) çal›flmaya al›nd›. Tüm hastalar haftada üç gün ve 5 saat bikarbonatl›
hemodiyaliz tedavisi almaktayd›. ‹ki y›ll›k takip süresinde hastalar›n s›ras›yla
bafllang›ç ve bitifl üre azaltma oranlar› (URR), predi-yaliz üre, prediyaliz kreatinin,
albumin, kolesterol, paratiroid hormon (PTH), hematokrit (hct) ve ekokardiyografik
parametreleri ( LVH, LVF, EF ve kapak patolojileri) ölçüldü. Antihipertansif
tedavi uygulama s›kl›¤› kaydedildi.
Bulgular: Tüm hastalar çal›flmay› tamamlad›. Hastalar›n yafl ortalamas› 44.8±13.4
y›l, ortalama HD süresi 38.4±24.8 ay. S›ras›yla çal›flman›n bafllang›ç ve bitifl
de¤erleri URR; 66.0 ± 7.9 ve 72.9±6.2 (p=0.000), hct; 26.5±5.7 ve 32.4±3.6
(p=0.000), albumin; 3.4±0.40 ve 3.6±0.35(p=0.003), PTH; 684.0±538.7 ve

303.6±265.1 (p= 0.000), LVH; n=36, %81.8 / n=25, %56.8 (p=0.005), diyastolik
disfonksiyon; n=25, %56.8 / n=14, %31.8 (p=0.012), valvüler patoloji;
n=20,%45.5 / n=9,%20.5 (p=0.002) ve antihipertansif tedavi uygulama, n=25,
%56.8 / n=8,%18.2 (p=0.000) olarak bulundu.
Sonuçlar: Hemodiyaliz hastalar›nda aneminin düzeltilmesinin sol ventrikül
hipertrofisinin gerilemesinde, diyastolik disfonksiyonun düzelmesinde ve valvüler
patolojilerin azalmas›nda belirgin etkisi vard›r. Ek olarak aneminin düzeltilmesi
antihipertansif tedavi uygulama s›kl›¤›n› da azal›r.

PS/HD-099

Non-diyabetik Hemodiyaliz Hastalar›nda Koroner Arter Hastal›¤›n›
Belirleyen Etmenler: Vaka-Kontrol Çal›flmas›

Zümrütdal A1, Baltal› M2, Singan M1, Torun D1,
Sezer S3, Özdemir FN3, Haberal M4

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Adana
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
4Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Çal›flman›n non-diyabetik hemodiyaliz hastalar›nda geleneksel risk
faktörleri d›fl›nda koroner arter hastal›¤›n› belirleyen etmenleri araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Üçyüzoniki hemodiyaliz hastalar› içinden seçilen anjiografik
olarak tespit edilmifl koroner arter hastal›¤› olan 26 non-diyabetik hasta (20
E,6K,58,0± 13 yafl, 30-82 yafl aras›) vaka grubu olarak seçildi (grup 1). Non-
invaziv testlerde koroner arter hastal›¤› ekarte edilmifl, benzer total kolesterol,
vücut kitle indeksi, sigara al›flkanl›¤› ve kan bas›nc› olan 26 yafl uyumlu non-
diyabetik hasta kontrol grubu olarak seçildi (20 E, 6 K,53, 1±12 yafl,grup 2).
Hastalar›n demografik özellikleri, lipid profilleri, PTH, Ca, P, CaXP, beta-2
mikroglobulin, kardiyak troponin I, eritrosit sedimentasyon h›z›,C-reaktif protein
düzeyleri gruplar aras›nda karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Grup 1’deki hastalarda CRP ve troponin I düzeyleri (18,0±12 ye
7,2±5mg/L, p< 0.001 ve 0.36±10mg/dl’ye 0.22±0.05 U/L, p< 0.01) grup 2’ye
göre daha yüksek iken, HDL kolesterol düzeyleri daha düflük idi.(37,0±10mg/dl
ye 46,3±17mg/dl, p=0.02), CRP düzeyleri yafl (r=0.327, p=0.02) ve troponin
I (r=0.283, p=0.04) ile korele bulundu. Backwards logistik regresyon analizinde
düflük HDL-kolesterol düzeyi (OR 0.825 her 1 mg/L art›flta, %95 Cl, 0.690-
0.986,p=0.03) yüksek troponin ve CRP düzeyleri ( OR 1.504 her 1 mg/L art›flta
%95 Cl 0.38-2,181, p=0.03 ve OR 1.04 her 0.001ng/ml art›flta %95 Cl 0.08-
1.074, p=0.014) koroner arter hastal›¤› ile ba¤›ms›z iliflki bulundu.
Sonuçlar: Non-diyabetik hemodiyaliz hastalar›nda düflük HDL kolesterol,
yüksek CRP ve troponin I düzeyleri koroner arter hastal›¤›n›n belirleyici
etmenleridir.
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PS/HD-100

Hemodiyaliz ve Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalar›n QTc ‹ntervali ve
QTc Dispersiyonlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Bafltürk T, Sakac› T, Y›lmaz M, Ahbap E, Koç Y, Ulu Y, Apucu G, Gürdal A,
Özkan fi, Ünsal A
fiiflli Etfal E¤itim Araflt›rma Hastanesi,Nefroloji Klini¤i,‹stanbul

Böbrek yetmezli¤i hastalar›nda kardiyovasküler komplikasyonlar önemli mortalite
nedenidir. Hemodiyalizin (HD) ani kardiyak ölüm ve fliddetli ventriküler aritmi
için predispozan olan QTc intervali ve QTc dispersiyonunda art›fla neden oldu¤u
ileri sürülmektedir. HD ve kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) olan hastalar›n QTc
intervali ve QTc dispersiyonlar›n› karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.En az 3 ayd›r HD
uygulanan 25 hasta (15E,ort.yafl43,04±14,04)ile GFR< 60ml/dk olan 20 KBY’li
hasta (11E,ort.yafl45,51±2,84) çal›flmaya al›nd›. Diyabetes Mellitus, amiloidoz,
ileri derece malnütrisyonu olan hastalar çal›flmaya al›nmad›. KBY’li hastalarda
ayn› gün EKG çekildi, kanlar› al›narak K, Ca, P, Mg düzeylerine bak›ld›. HD’e
giren hastalar›n HD’den 30 dk önce ve sonra kanlar› al›narak elektrolitlerine
bak›ld›, EKG’leri çekildi. EKG’de AVR hariç en az 7 derivasyonda birbirini
takip eden ortalama 3 komplexde QT, kalp h›z›na göre düzeltilmifl QTc intervali
ve QTc dispersiyonu (QTc max-QTc min) ölçüldü. HD sonras› QTc intervalinde
diyaliz öncesine göre anlaml› bir art›fl olurken (p< 0.007), HD sonras› Ca daha
yüksek, P, Mg ve K ise predializ dönemine göre daha düflüktür.. QTc intervalindeki
art›fl homojen olmay›p,16 hastan›n(%64) QTc intervalinde artma, 5 hastan›n(%20)
azalma, 4 hastan›n(%16) ise de¤iflme olmam›flt›r. HD sonras› QTc dispersiyonu
artanlarda bazal de¤ere göre Mg düzeyleri daha düflük olup, QTc  dispersiyonyonu
azalanlara göre aralar›nda anlaml› farkl›l›k saptand›. (p< 0,05). HD öncesi 14
hastada(%56) anormal derecede uzam›fl QTc intervali (> 44Oms) saptan›rken,
sonras›nda 18 hastada (%72) saptand›.QTc dispersiyonunda HD sonras› anlaml›
fark saptanmam›flt›r(p> 0.05). HD sonras› 12 hastan›n( %48) QTc dispersiyonunda
art›fl olurken, 2 hastada(%8) de¤iflmemifl, geri kalan 11 hastada(%44) azalm›flt›r.
HD sonras› QTc dispersiyonu artanlarda bazal de¤ere göre Mg ve P düzeyleri
daha düflük olup, QTc dispersiyonyonu azalanlara göre aralar›nda korelasyon
saptand›(p< 0,05). KBY’li hastalarla HD hastalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda HD öncesi
ve sonras› QTc intervali KBY’li hastalara göre daha uzun olup(p< 0.05), hastalar›n
HD öncesi Ca de¤erleri düflük, P de¤eri yüksek, HD sonras› ise sadece K düzeyi
daha düflük bulunmufltur. Aralar›nda korelasyon saptand›.(p< 0,05). HD öncesi
ve sonras› QTc dispersiyonunu yönünden KBY’li hastalar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
aralar›nda anlaml› fark saptanmad›(p> 0.05). KBY’li hastalar›n 5’inde(%25)
anormal derecede uzam›fl QTc intervali(> 44Oms) tespit edildi.HD hastalar›nda,
KBY olanlara göre QTc intervali daha uzundur. Hemodiyaliz tedavisi bu
hastalar›n OTc intervalinde daha fazla art›fl›na neden olmaktad›r. Bu durum
hemodiyalizin plazma elektrolit konsantrasyonunda özellikle Ca, P, K, Mg
düzeylerinde meydana getirdi¤i h›zl› de¤ifliklikler ile iliflkili olup, elektrolitlerdeki
bu de¤iflikli¤in OTc dispersiyonu üzerine daha az etkili oldu¤u kanaatine vard›k.

PS/HD-101

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalar›nda Kardiyak Risk Faktörü
Olarak Homosistein Konsantrasyonunun Önemi

Derviflo¤lu E3, Uzun H1, Sözer V2, Sezgin C1, Kalender B3, fiimflek G4

1‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
2Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, ‹stanbul
3Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
4‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Homosistein metiyonin metabolizmas› s›ras›nda oluflan ve sülfür içeren
bir aminoasittir. Transsülfürasyon veya remetilasyon yollar›ndan birini kullanarak
metabolize olur. Plazma homosistein düzeyi önemli bir kardiovaskuler hastal›k
risk faktörü olup böbrek fonksiyonunun bozulmas› ile ileri derecede iliflkilidir.

Hiperhomosisteinemi böbrek yetersizli¤i olan kiflilerde s›kl›kla görülen bir
problemdir. Bütün vücut homosistein metobolizmas›n›n böbrek yetersizli¤inde
de¤iflti¤ini gösteren çok say›da bulgu vard›r. ‹zotop çal›flmalar› bize diyaliz
hastalar›nda transsülfürasyon ile azalm›fl homosisteinin temizlenmesi, azalm›fl
homosistein remetilasyon ve metiyonin transmetilasyonu oldu¤unu göstermektedir.
Bu çal›flman›n amac›; plazma homosistein konsantrasyonunun hemodiyaliz
(HD) ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda karfl›laflt›r›lmas›
ve bu sonuçlar›n yafl ve plazma kreatinin düzeyleri aras›ndaki korelasyonu
saptamakt›.
Yöntem: Çal›flmaya 29 HD, 45 SAPD hastas› ve 20 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. HD
ve SAPD hastalar›nda kardiyak risk faktörlerini belirleyebilmek için bu gruplardaki
diyaliz hastalar›n›n serum üre, kreatinin, homosistein, hs CRP, total kolesterol,
LDL kolesterol, folat ve B-12 vitamin düzeyleri tayin edildi.
Bulgular: SAPD ve HD hastalar›n›n homosistein, B-12 vitamini, hs CRP,
kolesterol, LDL kolesterol ve folat düzeyleri aras›nda anlaml› farklar görüldü
(p< 0,01). Total kolesterol, LDL kolesterol ve hsCRP SAPD grubunda, plasma
homosistein seviyesi HD grubunda önemli derecede yüksek bulundu (p< 0,01).
Özellikle bu iki grubun homosistein düzeyleri kontrol grubuna göre anlaml›
düzeyde yüksek bulundu (p< 0,01).
Sonuçlar: Bu sonuçlar bize homosisteinin böbrek yetersizli¤i olan kiflilerde
yeterli düzeyde temizlenemedi¤ini göstermektedir. Ayn› zamanda çal›flmam›zda
plazma homosistein düzeyleri ile yafl ve plazma kreatinin düzeyleri aras›nda
pozitif korelasyon bulundu. Plazma homosistein düzeyi tedavi edilmemifl hastalarda
böbrek yetersizli¤inin ilerlemesini gösteren bir parametre olarak kullan›labilir.
Homosistein de¤erlerine göre hemodiyaliz kardiyak riski artt›rmaktad›r.

PS/HD-102

Hemodiyaliz Hastalar›nda Endotel Disfonksiyonu, ‹nflamasyon, ACE ve
e-NOS Gen Polimorfizmi

Yaz›c› H1, Çine N2, Öztürk S1, Püflüro¤lu H1, Gençhallaç H3,
Erginel-Unaltuna N2, Y›ld›z A1

1‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, DETAM, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›nda endotel disfonksiyonu(ED) bildirilmifltir. Bu
çal›flmada ED ile inflamasyon, ACE ve eNOS gen polimorfizmleri aras›ndaki
iliflkinin incelenmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Bu kesitsel çal›flmaya 132 hemodiyaliz hastas› ( 62 erkek,
70 kad›n, ortalama yafl: 47 ± 13 y›l) al›nd›. Ortalama diyaliz süresi: 67 ± 49 ay
idi. Hastalarda ED iskemi ile önkolda oluflan vazodilatasyonun (EDD) yüksek
rezolüsyonlu ultrasonografi ile ölçümüyle de¤erlendirildi. Hastalar›n prediyaliz
serum total kolesterol, kolesterol altgruplar›, hs-CRP, fibrinojen ve prokalsitonin
düzeyleri ölçüldü. ACE ve NOS gen polimorfizmleri PCR ile tayin edildi.
Bulgular: Hastalarda EDD serum kolesterol (r: -0.28, p: 0.007), LDL–kolesterol
(r: -0.202, p: 0.049), ve fibrinojen düzeyleri (r: -0.32, p: 0.013) ile korele bulundu.
Ancak hs-CRP ve prokalsitonin düzeyleri ile istatistiki anlaml› korelasyon
saptanmad›. Hastalar CRP düzeylerine göre üç gruba ayr›l›p incelendi¤inde
düflük CRP’li hastalarda EDD yüksek CRP'li gruba göre anlaml› olarak daha
yüksek bulundu (%11.0 ± 7.5 vs %7.4±4.8, p= 0.022). Hastalar›n ACE gen
polimorfizm gruplar›n›n da¤›l›m› DD ( n: 47,%36), DI (n: 54,%41) ve II (n:
31,%24) fleklinde idi. DD ve non-DD ACE genotipi olan olgular karfl›laflt›r›ld›¤›nda
EDD de¤erlerinde anlaml› fark saptanmad› (%9.8±6.1 vs %10.5±6.9, p> 0.05).
NOS gen polimorfizmi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde de gruplar aras›nda
anlaml› fark saptanmad›. ( bb genotip için %10.1 ± 9.4, nonbb grup için %10.7
± 7.5, p> 0.05).
Sonuçlar: Hemodiyaliz hastalar›nda endotel disfonksiyonu inflamasyon
parametreleri ile iliflkili bulunurken, ACE ve NOS gen polimorfizmleri ile
iliflkisiz bulundu.
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Tablo 1 : HCV pozitif ve HCV negatif olgular›n karfl›laflt›rma sonuçlar›
HCV (+) HCV (-) P de¤eri

Fibrinojen (mg/dL) 391 ± 142 437 ± 122 AD
hs-CRP (mg/dL) 1.38 ± 1.77 1.17 ± 1.31 AD
Prokalsitonin (ng/mL) 0.98 ± 0.81 0.76 ± 0.40 0.08
HOMA indeksi 2.23 ± 2.69 2.46 ± 1.88 AD
‹ntima media kal›nl›¤› (mm) 0.78 ± 0.15 0.79 ± 0.15 AD
Plak skoru 29 ± 44 26 ± 37 AD
Kolesterol (mg/dL) 155 ± 40 188 ± 58 0.035
LDL kolesterol (mg/dL) 80 ± 30 107 ± 47 0.008
Eritrosit deformabilitesi 0.59 ± 0.44 0.5 ± 0.15 AD

HCV, hepatit C virüs; AD, anlaml› de¤il; hs-CRP, yüksek duyarl›kl› C reaktif protein

PS/HD-105

Arteriyovenöz Fistüllerin Kardiak Sonuçlar›

fiekercio¤lu N1, Seyahi N1, ‹lerigelen B2, Pekpak M1

1‹stanbul Universitesi,Cerrahpafla T›p Fakültesi,Nefroloji Bilim Dal›,‹stanbul
2‹stanbul Universitesi,Cerrahpafla T›p Fakültesi,Kardioloji Ana Bilim Dal›,‹stanbul

Amaç: Biz bu çal›flmam›zda arteriovenöz fistül ak›mlar›n›n ekokardiografik kalp
fonksiyonunu gösteren parametrelere etkisini tesbit etmeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Bu tek merkezli çal›flma hemodializ gören hastalarda
yap›ld›.‹skemik kalp hastal›¤› olan, anemisi olan ve ciddi renal osteodistrofisi
olan hastalar çal›flma d›fl› b›rak›ld›.20 hemodializ hastas› aras›ndan sadece 10
arteriovenöz(AV) fistüllü hasta dahil edilme kriterlerine uyuyordu.Ekokardiograf›
HP SONOS aleti ile yap›ld› ve kardiak sistolik ve diastolik disfonksiyon ile
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu(EF) tesbit edildi.AV fistul ak›mlar› doppler
ultrasound (Ultramark 9 HDI,ATL,USA) ile yap›ld›.Fischer exact test ve Student's
t testi istatiksel analiz için kullan›ld›.
Bulgular: Toplam 10 hastadan(kad›n: 2,erkek: 8) alt›s›nda düflük ak›m h›zl›
AV fistül tesbit edilip birinci grupta yerald›(K=2,E=4).Dört yüksek ak›ml› AV
fistüllü hasta ise (K: 0,E: 4)ikinci grubu oluflturuyordu.Düflük ak›ml› grupta
ortalama yafl 45+-16.5 y›l,ortalama hemodializ süresi 6.8+-5.8 y›l,ortalama AV
ak›m h›z› 524+-261ml/dakika ve EF %58+-4.4 idi.Yüksek ak›ml› grupta ise
ortalama yafl 36.7+-7.6 y›l,ortalama hemodializ süresi 4.5+-4.7 y›l,ortalama AV
ak›m h›z› 2812.5+-839ml/dakika ve ortalam EF %54.5+-9.71 idi.‹ki grup
ortalama hemodializ süresi ve yafl bak›m›ndan benzer olmas›na ra¤men AV
ak›m h›z›ndaki anlaml› fark›n EF (P: 0.56),diastolik disfonksiyon(P.0.2), ve
sistolik disfonksiyon(p: 0.46) üzerine etkisi yoktu.
Sonuçlar: Çal›flmam›zda hemodializ gören hastalarda yüksek ak›m h›zl› AV
fistüllerin kalp yetersizli¤i için ba¤›ms›z bir risk faktörü olmad›¤›n› tesbit ettik.

PS/HD-103

Hemodiyaliz Hastalar›nda ‹nflamasyon, ‹nsülin Direnci, Ateroskleroz ve
Hepatit C Virüs ‹nfeksiyonu

Çal›flkan Y1, Yaz›c› H1, Püflüro¤lu H1, Boz H1, Oflaz H2, Tamer fi3, Y›ld›z A1

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Hepatit C virus (HCV) infeksiyonu hemodiyaliz (HD) hastalar›nda en
yayg›n kronik infeksiyon nedenidir. Normal popülasyonda HCV infeksiyonu
ile diyabet geliflimi ve insülin direnci iliflkisi bildirilmifltir. Ateroskleroz kronik
inflamatuar bir hastal›k olarak kabul edilmektedir. Bu çal›flmada HD hastalar›nda
HCV ile inflamasyon göstergeleri, endotel fonksiyonu, insulin direnci ve karotid
arter aterosklerozu aras›ndaki iliflki incelenmifltir.
Yöntem-Gereçler: 95 HD hastas› (43 erkek, 52 kad›n, ortalama yafl: 46 ± 12
y›l) incelendi. Ortalama diyaliz süresi 73 ± 52 ay idi. Hastalarda inflamasyon
göstergesi olarak C reaktif protein (CRP), fibrinojen, prokalsitonin düzeylerine
bak›ld›. Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi ile önkolda iskemi ile oluflturulan
vazodilatasyon ölçülerek endotel disfonksiyonu incelendi. Ayr›ca her iki karotid
arterde plak varl›¤›, intima media kal›nl›¤› (IMK) ve plak fliddeti aç›s›ndan
de¤erlendirildi. ‹nsulin direnci HOMA (Homeostasis Model Assessment) indeksi
ile incelendi. Hastalarda ayr›ca eritrosit deformabilitesine bak›ld›.
Bulgular: 57 (%60) hastada HCV pozitif saptand›. HCV pozitif hastalar ile
negatif hastalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda insülin direncinde (HOMA), inflamatuar
parametrelerde ve endotel fonksiyonunda fark saptanmad›. Serum kolesterol
ve LDL kolesterol düzeyleri anlaml› derecede düflük bulundu. IMT ve
aterosklerozun fliddetinde fark saptanmad› (Tablo 1).
Sonuçlar: Sonuç olarak diyaliz hastalar›nda s›k görülen bir infeksiyon olan
HCV ile inflamasyon ve ateroskleroz geliflimi iliflkisiz bulunmufltur. Çal›flmam›zdaki
bulgular hemodiyaliz hastalar›ndaki insülin direncinden HCV infeksiyonunun
sorumlu olmad›¤›n› düflündürmektedir.

PS/HD-104

Hemodiyaliz Hastalar›nda Medial Arteryal Kalsifikasyon ve Arteriyel
Distensibilite ile ‹liflkisi

Nergizo¤lu G2 Avc›o¤lu U1, Ekmekçi Y2, Keven K2, Duman N2, Karatan O2,
1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD

Amaç: Hemodiyaliz hastalar›ndaki artm›fl kardiyovasküler mortalitenin
nedenlerinden birisi olarak düflünülen vasküler kalsifikasyonun de¤erlendirilmesini
ve arteriyel distensibilite ile iliflkisini de¤erlendirmeyi amaçlad›k. Bu iliflki intimal
ve mediyal kalsifikasyonun birlikte de¤erlendirildi¤i çal›flmalarda gösterilmifl
olmas›na karfl›n böbrek yetmezli¤i hastalar›ndaki spesifik tutulum olan medial

arteryal kalsifikasyon ile iliflkisini de¤erlendiren çal›flma yoktur.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya en az alt› ayd›r kronik hemodiyaliz program›nda
olan 44 ’ü erkek 29 ‘u kad›n toplam 73 hasta dahil edildi. Medial arteryal
kalsifikasyon (MAK) de¤erlendirmesi, pelvis ve uyluk bölgesinin postero-anterior
digital direkt grafisinde iliak ve femoral arterlerin kalsifikasyonu de¤erlendirilerek
yap›ld›. Arteryel distensibilite nab›z SphygmoCor PVx kullan›larak pulse wave
velocity (PWV) ile de¤erlendirildi. Hastalarda vasküler kalsifikasyonun s›kl›¤›
ve bunun yafl, cinsiyet, diyaliz süresi, vücut kitle indeksi, primer böbrek hastal›¤›,
sistolik,diyastolik kan bas›nc›, nab›z bas›nc›, hemoglobin, serum albümin, CRP,
kalsiyum. fosfor, PTH, total kolesterol, TG, HDL ve LDL kolesterol düzeyleri
ve kalsiyum içeren oral fosfor ba¤lay›c› ve aktif D vitamini dozuyla iliflkisi
araflt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n % 37’sinde iliak pelvik bölge arterlerinde medial arteriyal
kalsifikasyon saptand›. Univariate analizde hemodiyaliz süresi sistolik kan bas›nc›,
nab›z bas›nc›,CRP, fosfor, PTH ve PWV ile vasküler kalsifikasyon aras›nda
anlaml› iliflki gözlendi. (Tablo 1) Ancak multivariate analizde ba¤›ms›z de¤iflkenler
yaln›zca hemodiyaliz süresi ve serum fosfor düzeyi olarak saptand›. (Tablo 2)
Öte yandan vasküler kalsifikasyon ile PWV aras›nda istatiksel aç›dan anlaml›
iliflki bulundu.
Sonuçlar: Çal›flmam›zda kronik hemodiyaliz hastalar›nda mediyal arteriyal
kalsifikasyon s›kl›¤›n›n anlaml› ölçüde yüksek oldu¤unu ve serum fosfor düzeyinin
temel belirleyicilerden biri oldu¤unu, yan› s›ra MAK ile arteryal distensibilite
aras›nda yak›n iliflki oldu¤unu saptad›k. Bu nedenle hastalarda serum fosfor
düzeyinin kontrol alt›na al›nmas›n›n vasküler kalsifikasyonu ve dolay›s›yla arteryel
kat›l›¤›n geliflimini engelleyerek kardiyovasküler riskin azalt›lmas›nda önemli
rolü olabilece¤ini düflünmekteyiz.
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PS/GN-106

Kronik Böbrek Hastalar›nda Kardiyak Hipertrofinin Seyri ve Belirleyici
Faktörler

Y›lmaz B1, Dinçer ‹2, Kutlay S1, fiengül fi1, Keven K1, Ertürk fi1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Kardiyovasküler hastal›k, kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) hastalar›nda
genellikle renal replasman tedavisine bafllanmadan ortaya ç›kar. Hastal›¤›n erken
dönemlerinde kardiyovasküler hastal›k geliflimiyle iliflkili risk faktörlerinin ortaya
konmas› bu nedenle önemlidir. Bu çal›flmada biz KBY’li hastalarda sol ventrikül
hipertrofisinin (SVH) prevalans›n› ve klinik prediktörlerini belirlemeyi hedefledik.
Yöntem-Gereçler: Evre 3 ve 4 KBY’li 34 hasta çal›flmaya al›nd›. Çal›flman›n
bafllang›c›nda ve birinci y›l›n sonunda hematolojik ve biyokimyasal
de¤erlendirmelere ek olarak kan bas›nc› ölçümleri, ekokardiyografi ve ambulatuvar
kan bas›nc› izlemi uyguland›. Devereux formülü kullan›larak ekokardiyografik
sol ventrikül kütlesi hesaplan›p vücut yüzey alan›na göre indekslendi (SVK‹).
Erkeklerde SVK‹ > 131 g/m2, kad›nlarda da > 100 g/m2 oldu¤unda SVH
tan›s› kondu.
Bulgular: ‹zlem süresinde bir hasta öldü, bir y›l›n sonunda 4 hasta
ekokardiyografiyi kabul etmedi. Bu nedenle kalan 29 hastaya ait veriler karfl›laflt›r›ld›.
Çal›flman›n sonunda istatistiksel olarak anlaml› olmasa da kreatinin klirensinde
düflme gözlendi (36.6±11.7’den 31.0±14.0 mL/dk’ya, p=0.055); SVK‹’de anlaml›
art›fl oldu (130.2±35.6’dan 140.5±30.5 g/m2’ye, p=0.03). Bafllang›çta hastalar›n
23’ünde (%67.6), çal›flman›n sonunda da 26’s›nda (%89.7) SVH vard›. Yafl,
eritrosit sedimentasyon h›z›, total kolesterol, ve CRP ile bafllang›çtaki SVK‹
aras›nda anlaml› iliflki vard›. Yafl (p=0.006) ve eritrosit sedimentasyon h›z›
(p=0.012) bazal SVK‹ için ba¤›ms›z prediktörlerdi. Son SVK‹ ile bazal CRP,
total kolesterol, bazal 24-saatlik sistolik kan bas›nc› ve gündüz sistolik kan
bas›nc›, hem bazal hem de çal›flman›n sonundaki klinik sistolik kan bas›nc›,
ve çal›flma süresindeki kreatinin klirensindeki düflme ile anlaml› iliflki
göstermekteydi. Multipl regresyon analizi ile son SVK‹ ba¤›ms›z prediktörlerinin
yafl (p=0.035), bazal CRP (p=0.001), bazal gündüz sistolik kan bas›nc› (p=0.01),
ve kreatinin klirensindeki düflme (p=0.002) oldu¤u görüldü.
Sonuçlar: Bu bulgulara göre Evre 3 ve 4 KBY’li hastalarda SVH çok s›kt›r ve
izlem süresinde kreatinin klirensi düflerken SVH prevalans› artmaktad›r. Böbrek
fonksiyonlar›n›n bozulmas›n›n engellenmesi ve agresif kan bas›nc› kontrolü
kardiyovasküler mortalite ve morbiditede azalmaya yard›mc› olabilir.

PS/GN-107

Prediyaliz Dönemdeki Son Dönem Böbrek Hastal›kl› Hastalarda ‹nsülin
Rezistans› Prevalans›

fiit D, Kadiro¤lu A K, Y›lmaz M E, Ifl›ko¤lu B
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Prediyaliz dönemdeki son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastalarda
insülin rezistans› (IR) prevalans›n› de¤erlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Nefroloji klini¤ine
üremi tan›s›yla yat›r›lan yeni tan› son dönem böbrek yetmezlikli ard›fl›k 89 olgu
( 42E, 47K) çal›flmaya al›nd›. Diyabetik ve obez hastalar çal›flma d›fl› b›rak›ld›.
IR homeostasis model assessment – insulin rezistans (HOMA-IR) formülüyle
hesapland›. Bir gece açl›k sonras› serum glukoz, insulin c-peptid, albumin, lipid
profili, hemoglobin, hematokrit, bikarbonat ve paratiroid hormon ölçümleri
yap›ld›.
Bulgular: Hastalar›n yafl ortalamas› 48.7±19.7 y›l, ( E: 49.5±21.5, K: 48.1±18.0)y›l,
glukoz: 98.4±20.6, insulin: 16.7±16.2, HOMA-IR 5.46±1.14, hematokrit:
26.1±5.0, Ca.P: 52.2±16.2, PTH: 377.7±258.1 ve HCO3: 16.6±5.3 olarak
saptand›. HOMA-IR için cut point 5.44 olarak belirlendi. HOMA-IR % 49.5
(n=44) oran›nda pozitif bulundu. HOMA-IR ile glukoz aras›nda (r=0.789,

p=0.000) ve HOMA-IR ile insulin aras›nda (r=0.230, p=0.031) pozitif korelasyon
oldu¤u görüldü.
Sonuçlar: ‹nsülin rezistans› prediyaliz dönemdeki son dönem böbrek hastal›kl›
hastalarda yüksek oranda oldu¤u saptand›. Kronik böbrek hastal›¤›n›n insülin
rezistans›n›n oluflumunda büyük oranda etkiye sahip oldu¤u düflünüldü. Bu
nedenle kronik böbrek hastal›¤› sürecinde olan hastalarda insülin rezistans›n›
önleyecek ve onunla iliflkili komplikasyonlar› en aza indirecek tedavi modalitelerinin
gelifltirilmesi gere¤i kabul edildi.

PS/GN-108

Hipertansif Kronik Böbrek Yetmezli¤i Olan Hastalarda Metabolik Sendrom
S›kl›¤›

Bafltürk T1, Sakac› T1, Ayd›n l2, Koç Y1, Ahbap E1, Y›lmaz M1, Gürdal A1,
Süt N3, Eren N4, Ünsal A1

1fiiflli Etfal Hastanesi,Nefroloji Klini¤i,‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi,2.Dahiliye Klini¤i ‹stanbul
3‹stanbul Cerrahpafla T›p Fakültesi,‹statistik ABD,istanbul
4fiiflli Etfal Hastanesi,Biokimya Klini¤i,‹stanbul

Metabolik sendrom (MS) Diyabetes Mellitus ve kardiyovasküler hastal›k (KVH)
geliflimi için risk faktörü olup, KVH’lar kronik böbrek yetmezli¤inde (KBY)
görülen mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir.Bundan dolay› MS ve
renal anormallikler birlikte bulunabilir ve KVH riskindeki art›fla neden olabilir.
Renal yetmezli¤i olan/olmayan hipertansif hastalarda MS yönünden fark olup
olmad›¤› ve renal yetmezlik düzeyi ile MS aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmakt›r. Renal
yetmezli¤i olmayan 47 hipertansif hasta (31K, yafl ort. 48,37+10,2 ) ile renal
yetmezli¤i olan 195 hipertansif hasta çal›flmaya al›nd›. GFR göre KBY olan
hastalar Evre 1-2 KBY(Grup 1) 94 hasta ( 66K,yafl ort.53,47+12,2) ve Evre 3-5
KBY (grup 2) 101 hasta (63K,yafl ort.62,85+13,2) iki gruba ayr›ld›. Açl›k kan
flekeri, insülin, insülin dirençi, BMI, HDL, trigliserit, sistolik ve diyastolik kan
bas›nçlar› ölçüldü. Modifiye NCEP kriterlerine göre 3 MS pozitif kabul edildi.
KBY olan ve olmayan hipertansif hastalar›n yafllar› aras›nda ise istatistiksel
olarak anlaml› fark saptan›rken (p< 0.05), cinsiyetleri aras›nda istatistiksel olarak
fark saptanmad›(p> 0,05). KBY olan hastalar›n 129’da (%66,15), olmayanlar›n
ise 23 (%48.9)’de MS mevcut olup, aralar›nda istatistiksel olarak fark
vard›r.(p=0.028) KBY olmayanlar ile Evre1-2 KBY’li grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda
MS yönünden aralar›nda istatistiksel olarak fark saptanmazken (p> 0,05), Evre
3-5 KBY’li gruplar ile aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanm›flt›r.(p<
0,05) Evre 1-2 KBY olanlar ile Evre 3-5 KBY’li olan grubu karfl›laflt›r›ld›¤›nda
MS yönünden aralar›nda istatistiksel olarak farkl›l›k saptanmam›flt›r (p> 0.05),
bu hastalardaki MS s›kl›¤› s›ras›yla %74,2, %,58.6, %, 68.1, %68.7, %60
oran›ndad›r. Sonuç olarak, hipertansif renal yetmezli¤i olan hastalarda metabolik
sendrom daha s›k görülmekle birlikte, renal fonksiyonlardaki azalman›n fliddeti
ve yafl ile metabolik sendrom s›kl›¤› aras›nda iliflki saptanm›flt›r.



PS/GN-109

Hafif Derecede Kronik GFR Azalmas›nda Koroner Arter Kalsifikasyonu

Seyahi N1, Kahveci A1, Bolay›rl› M2, Akman C3, Apayd›n S1, Alt›parmak MR1,
Sar›yar M4, Serdengeçti K1, Erek E1

1Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Cerrahpafla T›p Fakültesi, Fikret Biyal Merkez Araflt›rma Laboratuar›, ‹stanbul
3Cerrahpafla T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
4Cerrahpafla T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY), artm›fl kardiovasküler mortalite ile
iliflkilidir. Bu iliflkinin hafif derecedeki (GFR 60-89 ml/dk/1.73 m2) KBY'de de
oldu¤u gösterilmifltir. Ancak artm›fl kardiovasküler mortalitenin hangi mekanizmalar
ile olufltu¤u aç›k de¤ildir, öne sürülen nedenlerden biri koroner arter
kalsifikasyonudur (KAK). KAK diyalize girmeyen KBY hastalar›nda artm›fl olarak
bulunmufltur ancak böbrek fonksiyonlar› hafif derecede azalm›fl kiflilerde KAK
s›kl›¤›n›n art›p artmad›¤› iyi bilinmemektedir. Bu çal›flmada KAK'nu primer
böbrek hastal›¤› olmayan, GFR azalmas›n›n süresi tam olarak belli olan renal
transplantasyon vericilerinde incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-gereçler: Böbrek transplantasyonu için yap›lan nefrektomi sonras› en
az bir y›l geçmifl ve 65 yafl›ndan küçük, 69 verici çal›flmaya al›nd›. Kontrol grubu
olarak ise yine 65 yafl›ndan küçük sa¤l›kl› gönüllülerden 50 kifli çal›flmaya al›nd›.
Multislice spiral tomografi (Siemens –Sensation 16 Cardiac, Erlangen, Almanya)
ile sol ana koroner arter, sol ön inen koroner, sirkumfleks koroner ve sa¤ koroner
arterde kalsifikasyon skorlamas› yap›ld› ve total KAK skoru hesapland›. Tüm
sonuçlar ayn› radyolog taraf›ndan klinik verilere kör olarak de¤erlendirildi. Hasta
ve kontrol grubunda glukoz, kalsiyum, fosfor,
iPTH, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid, C-reaktif protein
(CRP) ve mikroalbuminüri ölçüldü. GFR, kreatinin kalibrasyonu
dikkate al›narak, modifiye MDRD formülü ile hesapland›. Veriler ortalama ±
SD fleklinde ifade edildi. ‹statistiki analizlerde ki-kare testi, ba¤›ms›z örnekli t-
testi ve Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Odds oranlar› (OR)ve konfidans aral›¤›
(Cl) lojistik regresyon analizi ile hesapland›. P< 0.05 anlaml› olarak kabul edildi.
Bulgular: ‹ncelenen parametreler Tablo 1'de özetlenmifltir. Nefrektomi sonras›
süre 55.0±45.9 ayd›. Her iki grup aras›nda yafl ve cins bak›m›ndan anlaml› fark
yoktu. KAK s›kl›¤› ve KAK skoru aç›s›ndan da her iki grup benzerdi. Kontol
grubunda GFR de¤eri 90ml/dk/1.73m2 ve üstünde olan bireyler (n=22) seçilerek
yap›lan analizde de KAK s›kl›¤› (n=3, %13.6) ve KAK skoru (1.25±3.3) hasta
grubundakinden istatistiki olarak farkl› de¤ildi. Hasta grubunda univariate analizde
erkek cinsiyet, yüksek kilo, glukoz seviyesi ve nefrektomi sonras› süre KAK ile
iliflkili idi. Lojistik regresyon analizinde ise kilo (OR=1.142, %95 Cl 1.032-1.263,
p=0.01) ve glukoz (OR=1.158, %95 Cl 1.02-1.313, p=0.023) KAK ile iliflkili
bulundu.
Sonuçlar: Hafif GFR azalmas› olan renal transplantasyon vericilerinde KAK
s›kl›¤› ve skoru sa¤l›kl›lardan farkl› de¤ildir. Hafif böbrek yetmezli¤i olan
olgulardaki, artm›fl kardiovasküler mortalite KAK d›fl›ndaki mekanizmalara ba¤l›
olabilir.
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Çal›flma gruplar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

Hasta grubu (n=69) Kontrol grubu (n=50) P
Yafl 47.5±8.0 48.0±8.8 NS
Cins (E/K) 23/46 29/21 NS
BMI (kg/m2) 29.3±4.7 28.2±4.3 NS
Sigara (%) 20.3 28ö NS
Aile Hikayesi (%) 18.8 14 NS
Glukoz (mg/dl) 92.5 ±10.2 90.2 ± 9.1 NS
Kalsiyum (mg/dl) 9.0±0.6 9.3±0.4 0.001
Fosfor (mg/dl) 3.3±0.5 3.3±0.6 NS
PTH (pg/ml) 67.0±30.5 58.6±29.1 NS
T. Kolesterol (mg/dl) 184.8±43.6 199.4±34.8 NS
HDL kolesterol (mg/dl) 48.9±9.3 52.1±13.4 NS
LDL kolesterol (mg/dl) 110±33.2 121.6±30.9 NS
Trigliserid (mg/dl) 142.1±68.8 124.1±55.7 NS
CRP (mg/dl) 4.3±4.0 3.4±2.4 NS
Mikroalbuminüri (mg/l) 19.2±23.7 33.8±87.4 NS
h-GFR (ml/dk/1.73m2) 71.1±15.7 84.4±26.1 0.002
KAK s›kl›¤› (%) 10.1 14 NS
KAK skoru 4.0±26 4.7±23 NS

h-GFR: hesaplanm›fl GFR, KAK: koroner arter kalsifikasyonu

Kontrast Madde Nefropatisi Geliflimi Risk Faktörlerinin Multivariate Analizi
De¤iflken OR (95% CI) p
Çoklu damar tutulumu 6.24 (2.14-18.19) 0.001
Hipoalbuminemi 5.79 (1.71-19.64) 0.005
Diabet 5.60 (1.63-19.64) 0.006
GFR≤40ml/dk 4.84 (1.46-16.01) 0.010
Konjestif kalp yetersizli¤i* 3.36 (1.18-9.60) 0.024
Kronik ADE inhibitoru kullan›m› 3.37 (1.14-9.94) 0.028

*New York Kalp Cemiyeti Evre III-IV kalp yetersizli¤i

PS/GN-110

Kontrast Madde Nefropatisi Risk Faktörü Olarak Anjiyotensin
Dönüfltürücü Enzim ‹nhibitörleri

Cirit M1, Toprak O2, Yeflil M3, Bayata S3, Postac› N3, Pupim L4, Efli E5

1Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir
2Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir;
  Vanderbilt Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Nashville, TN, USA
3Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1.Kardiyoloji Klini¤i, ‹zmir
4Vanderbilt Universitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Nashville, TN, USA
5Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Kontrast madde nefropatisi akut böbrek yetersizliklerinin en s›k görülen
3. sebebidir. Kontrast madde nefropatisi geliflimi sonras› diyalize ihtiyaç duyan
hastalar %40 hastane içi mortalitesine ve %80, 2 y›ll›k mortalite oranlar›na
sahiptir. Anjiyotensin dönüfltürücü enzim (ADE) inhibitörlerinin kontrast madde
nefropatisi üzerine olan etkisi tart›flmal›d›r ve bu konuda literatürde çeliflkili
sonuçlar bulunmaktad›r. Bu çal›flmada koroner anjiyografiye giren hastalar
üzerinde ADE inhibitorlerinin kontrast madde nefropatisi geliflimi üzerine olan
etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 65 yafl ve üzeri olup böbrek yetersizli¤i de bulunan
230 hasta al›nm›flt›r. Hastalar ADE inhibitoru kullan›m› öykülerine göre ADE
inhibitörü grubu (n=109) ve kontrol grubu (n=121) olarak ikiye ayr›ld›. Koroner
anjiyografiden an az 2 ay öncesine kadar düzenli olarak bir ADE inhibitörü
kullanan hastalar ADE inhibitoru grubu olarak tan›mland›. Kontrast madde
nefropatisi, koroner anjiyogarfiden sonraki 48 saat içinde serum kreatinin
de¤erinin bazal de¤erine göre %25 artmas› olarak tan›mland›.
Bulgular: ADE inhibitörü grubunda 17 hastada (%15.6) ve kontrol grubunda
7 (%5.8) hastada kontrast madde nefropatisi geliflti (p=0.015). Serum kreatinin
de¤eri ADE inhibitörü grubunda 1.34±0.20'den 1.53±0.27 mg/dl'ye yükseldi.
Kontrol grubunda ise 1.33±0.18'den 1.45 ± 0.19 mg/dl'ye yükseldi (p< 0.001).
Kronik ADE inhibitörü kullan›m› kontrast madde nefropatisi geliflimi için bir
risk faktörü olarak saptand› [odds ratio (OR) 3.37; 95% güven aral›¤› (95% CI)
1.14–9.94; p=0.028]. Çoklu koroner damar tutulumu (p=0.001), hipoalbuminemi
(p=0.005), Diabetes Mellitus (p=0.006), GFR min (p=0.010) ve konjestif kalp
yetersizli¤i (p=0.024) kontrast madde nefropatisi geliflimi için di¤er risk faktörleriydi.
Sonuçlar: Yafll› ve böbrek yetersizli¤i olan hastalarda kronik anjiyotensin
dönüfltürücü enzim inhibitoru kullan›m›, kontrast madde nefropatisi geliflimi
için bir risk faktörüdür.



PS/GN-112

H›zl› ‹lerleyen glomerülonefrit (RPGN): 33 Hastada Klinik, Histopatolojik
Veriler ve Prognoz

Ahbap E1, Ünsal A1, Bafltürk T1, Koç Y1, Y›lmaz M1, Sakac› T1, Öza¤r› A2,
K›l›çaslan I3, Gürdal A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i,‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

H›zl› ilerleyen glomerülonefrit nadir görülen ancak erken tedavi edilmedi¤inde
son dönem böbrek yetersizli¤ine yol açan bir hastal›kt›r. Nisan 2003-Temmuz
2005 tarihleri aras›nda takip edilen RPGN’li hastalar›n klinik özellikleri,
laboratuar, histopatolojik verileri, tedavi ve prognoz aç›s›ndan retrospektif olarak
de¤erlendirilmesi amaçland›. RPGN’li 33 hastan›n (11K; ort. yafl 39,0±18,9)
ortalama takip süresi 4,5±5,7 ay idi. Yap›lan böbrek biyopsilerinde, hastalar›n
3’ünde (%9,1) Tip1 Anti-Glomerül Bazal Membran Hastal›¤›, 11’inde (%33.3)
Tip2 idiyopatik kresentik glomerülonefrit (‹mmun kompleks hastal›¤›), 18’inde
(%54,5)Tip3 Pauci immun glomerülonefrit (ANCA iliflkili form) saptand›. Bir
hastada yetersiz materyel nedeniyle immun floresan inceleme yap›lamad›.
Hastalar›n %78’inde halsizlik, bulant›-kusma, atefl, bafl a¤r›s› gibi nonspesifik
semptomlar bulunurken, %45’inde oligüri, %39’unda ödem, %9’unda hemoptizi,
%9’unda makroskopik hematüri, %6’s›nda deri döküntüsü, %3’ünde eklem
a¤r›s›, %3’ünde epistaksis görüldü. Biyopsi s›ras›nda hastalar›n ortalama üre
128,8±62,7 mg/dl; kreatinin 6,0±3,6 mg/dl; Hb 9,2±2,1g/dl; alb 3,4±0,8 g/dl;

PS/GN-111

Acil Servisimize Baflvuran Böbrek Yetmezli¤i Olgular›n›n Analizi

Al›c› T2, Bahad›r Çolak H1, Tekçe H2, Kürflat S2

1Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Manisa

Amaç: Böbrek yetmezli¤i t›bbi aciller içindeki riskli grubu oluflturur ve
hemodiyaliz gerekli olabilir. Bu nedenle böbrek yetmezlikli hastalar için acil
ünitesinde dikkat edilmesi gerekenleri vurgulamay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmam›zda Ekim 2004 ve A¤ustos 2005 tarihleri
aras›nda acil dahiliye ünitemize baflvuran böbrek yetmezlikli hastalarla bunlar›n
içinden hemodiyaliz endikasyonu olanlar›n ve olmayanlar›n özelliklerini retrospektif
olarak inceledik.
Bulgular: Hastalar›n demografik özellikleri, baflvuru flikayeti, tan› ve süresi,
EKG, bat›n USG’si, baflvuru laboratuvar de¤erleri, diyaliz endikasyonu, diyaliz
girifl yolu tipi incelendi. Bu süre içinde acil ünitemize 41 (24 kad›n, 17 erkek;
yafl ortalamas›: 65.7± 12.4) hasta baflvurdu. Hastalar›n gelifl flikayetleri
incelendi¤inde ço¤unlukla yak›nmalar›n›n bilinç bulan›kl›¤›, anüri, bulant›-
kusma, diare, ödem, dizüri oldu¤u gözlendi. 13 (%31.7) hastada kronik böbrek
yetmezli¤i zemininde akut böbrek yetmezli¤i ve 12 (%29.2) hastada ABY’i oldu¤u
düflünüldü. KBY’li hastalar›n 1’inde (%2.4) uterus malignitesi nedeniyle
membranöz GN, 9’unda (%21.9) diabetik nefropati, 6’s›nda (%14.6) hipertansif
nefropati saptand›. Ortalama serum kreatinin de¤erleri 4.8.± 3.3 mg/dL, kan
flekerleri 140± 100 mg/dL, kalsiyum 9.4± 1.2 mg/dL, potasyum 4.4± 0.8 mg/dL,
albumin 3± 0.6 mg/dL, arterial kan gaz› pH’› 7.3± 0.01 idi. Toplam 13 (%31.7)
hasta acil diyalize al›nd›. Bu hastalar›n 3’ü zaten kronik hemodiyaliz hastas›
olup ikisi G‹S kanama, di¤eri femoral kateterdeki kanama nedeniyle interne
edildi. 9’u KBY zemininde ABY nedeniyle anüri geliflen olgulard› ve akut diyaliz
seanslar›n›n ard›ndan kronik hemodiyaliz program›na al›nd›. 1’i prerenal böbrek
yetmezli¤i ard›ndan geliflen akut tübüler nekroz nedeniyle acil diyalize al›nd› ve
sonras›nda böbrek fonksiyon testleri düzeldi. Ölen 2 (%4.8) olgu d›fl›nda tüm
hastalar tedavileri tamamlanarak eksterne edildi.
Sonuçlar: Böbrek yetmezlikli olgular diyaliz d›fl› problemlerle de acile
baflvurabilmektedir. Acil ünitesinde bu hasta grubunun t›bbi sorunlar›na yönelik
uygulamalar önceden planlanmal›d›r.
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PS/GN-113

Akut Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Beslenme Yolu ile Adezyon Molekülü
Aras›ndaki ‹liflki ve Prognoz

Demir M2, Güngör G1, Sezer MT2, Ertürk J3

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyaliz Ünitesi, Isparta

Amaç: Deneysel çal›flmalarda, total parenteral nütrisyon (TPN) sonras› intestinal
interselüler adezyon molekülü-1’in (ICAM-1) artt›¤› tespit edilmifltir. ICAM-
1’in afl›r› ekspresyonu organlarda polimorfonükleer lökosit birikimi ile iliflkilidir.
Bir klinik çal›flmada plazma ICAM-1 düzeyindeki art›fl›n organ yetmezli¤inin
ve mortalitenin belirleyicisi oldu¤u gösterilmifltir. Bu nedenle enteral nütrisyon
(EN) ve (TPN) uygulanan akut böbrek yetmezlikli hastalar› serum ICAM-1
düzeyi, enfeksiyon ve mortalite s›kl›¤› yönünden karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Prospektif ve kontrollü bu çal›flmaya akut böbrek yetmezli¤i
geliflen 64 hasta dahil edildi. nütrisyon tipi hastan›n klinik durumu göz önünde
bulundurularak yo¤un bak›m ünitesi ekibi taraf›ndan belirlendi. Her iki tip
nütrisyon kullan›lan hastalar çal›flmaya al›nmad›. Hastalar›n demografik, klinik
özellikleri ve nütrisyon tipi kaydedildikten sonra, nefroloji konsultasyonunun
yap›ld›¤› gün APACHE III skoru de¤erlendirildi. Ayr›ca ayn› gün bazal serum
albumin ve ICAM-1 düzeyleri için, 4. gün ve 7. gün ise sadece serum ICAM-
1 düzeyleri için kan örneklemeleri yap›ld›. 7 gün içinde enfeksiyon geliflen,
oligurik olan ve diyaliz tedavisi alan hasta say›s› kaydedildi. Serum ICAM-1
düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. 45 EN ve 19 PN hastas› enfeksiyon s›kl›¤›,
mortalite oran›, serum albumin ve ICAM-1 düzeyleri yönünden karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya toplam 64 hasta dahil edildi (34 Erkek, 30 Kad›n ortalama
yafl 64.1±12.3 y›l). Her iki grubun demografik özellikleri, oligurik hasta say›s›
ve diyaliz tedavisi alan hasta say›s› benzerdi. TPN grubunda APACHE III skoru
EN grubuna göre biraz daha yüksekti (P=0.053). Bununla birlikte PN grubunda
EN grubuna göre serum albumin düzeyi daha düflük, enfeksiyon, mortalite
oran› ve ICAM-1 düzeyleri daha yüksekti (s›ras›yla P=0.01, P=0.001, P=0.049,
P=0.001). Bazal serum albumin düzeyi ile bazal ICAM-1 düzeyi aras›nda negatif
korelasyon tespit edildi (r= -0.36 P=0.003).
Sonuçlar: Bu çal›flma parenteral beslenen akut böbrek yetmezlikli hastalar›n
enteral beslenen hastalara göre daha yüksek serum ICAM-1 düzeyine sahip
oldu¤unu ayr›ca yüksek ICAM-1 düzeylerinin artm›fl enfeksiyon ve mortalite
ile iliflkili oldu¤unu göstermifltir. Bu nedenle enteral nütrisyonun akut böbrek
yetmezlikli hastalarda mümkün oldu¤unca tercih edilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
TPN kullanan hastalarda artm›fl serum ICAM-1 düzeyi ile artm›fl mortalite oran›
aras›ndaki iliflkiyi izah edecek çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

proteinüri 3,5±3,5 g/gün olarak bulundu. Befl hastada serum C3 düzeyi düflük,
befl hastada ANCA(+), iki hastada ANA(+) bulundu. Yirmi üç hastaya 3 gün
iv pulse metilprednisolonu takiben oral steroid (0.5mg/kg/gün) + iv Endoxan
0,5-1 g/ay veya oral endoxan (100mg/gün) verilirken 2 hastaya (1 hastada
skleroze glomerüllerin çoklu¤u, di¤erinde ise geçirilmifl tbc öyküsü nedeniyle)
sadece oral steroid 1 mg/kg/gün baflland›. Alt› hastaya (3 Good Pasture
Sendromu, 2 Wegener Granülomatozu ve 1 immun kompleks hastal›¤›)
immunsupresif tedaviye ilaveten plazmaferez uyguland›. Tedavi sonras›nda 5
hastada pansitopeni, 10 hastada çeflitli infeksiyonlar görüldü. 1’i febril nötropeni
nedeniyle olmak üzere toplam 5 hasta exitus oldu. ‹mmunsupresif tedavi verilen
sekiz hastada renal fonksiyonlar ve proteinüri tamamen düzelirken 15 hastada
tedaviye yan›t al›namay›p renal replasman tedavisine baflland›. 5 hastada k›smi
yan›t al›nd›. Tedaviye yan›t al›namayan hastalar›n tam veya k›smi yan›t al›nanlara
göre Hb düzeyi düflük, kreatinin de¤erleri ise yüksek idi (p< 0,05). Çal›flman›n
sonucunda, kresentik glomerülonefritli hastalar›n ço¤unlu¤unda Pauci immun
glomerülonefrit saptanm›fl olup baflvuru an›nda hemoglobin düzeyi düflük,
kreatinin de¤erleri yüksek olanlarda tedaviye iyi yan›t al›namam›fl ve büyük
k›sm›nda son dönem böbrek yetersizli¤i geliflti¤i görülmüfltür.
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Cinsiyet (E/K) 12/10 14/11 AD
Yafl (y›l) 30.77 ± 8.51 37.5 ± 13.5 AD
Vücut yüzey alan› (m2) 1.83 ± 0.26 1.83 ± 0.24 AD
Serum kreatinin (mg/dl) 0.75 ± 0.15 0.76 ± 0.37 AD
Kreatinin klirensi (mL/dk/1.73 m2) 131 ± 31 133 ± 50 AD
Serum albumin (g/dl) 3.87 ± 0.45 3.78 ± 0.50 AD
Sistolik kan bas›nc› (mm Hg) 109 ± 13 113 ± 14 AD
Diyastolik kan bas›nc› (mm Hg) 70 ± 9 76 ± 9 AD
RENAL D‹SFONKS‹YON
0. Derece 2 (%9) 12 (%48) 0.008
1. Derece 5 (%23) 5 (%20) AD
2. Derece 10 (%45) 6 (%24) AD
3. Derece 5 (%23) 2 (%8) AD
Renal disfonksiyon
(1., 2. ve 3. derece) 20 (%91) 13 (%52) 0.004
Akut böbrek yetersizli¤i
(2. ve 3. derece) 15 (%68) 8 (%32) 0.01

Tablo 1: Hastalar›n bazal özellikleri ve farkl› hematopoetik kök hücre nakillerinde (HKHN)
görülen renal disfonksiyon oranlar›.

HKHN = hematopoetik kök hücre nakli; E = erkek; K = kad›n; AD = anlaml› de¤il

Myeloablatif
Allogeneik

HKHN (n=22)
P de¤eriOtolog

HKHN (n=25)

PS/GN-114

Streptokinaz Kullan›m› Sonras› Ateroembolik Böbrek Hastal›¤› Geliflen
Olgu Sunusu

Demir M1, Sezer MT1, Demir K2

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Isparta

Amaç: Ateroembolik böbrek hastal›¤›, anjiyografi, anjioplasti ve cerrahi ifllem
s›ras›nda büyük damarlar›n manipülasyonu sonras›nda veya warfarin, heparin
ve trombolitik ajan kullan›m› sonras› spontan olarak ülsere aterom pla¤›ndan
kristal embolizasyonu sonras› geliflir. Üç farkl› flekilde ortaya ç›kabilir (akut,
subakut ve kronik). En s›k gözlenen subakut formunda böbrek fonksiyonlar›nda
dalgalanma görülebilir. Kateterizasyon sonras› ateroembolik böbrek hastal›¤›
s›kl›¤› retrospektif çal›flmalarda % 0.06-0.09, prospektif çal›flmalarda ise % 1.4-
1.9 oran›nda bildirilmifltir. Trombolitik ajan kullan›m› sonras› geliflen ateroembolik
böbrek hastal›¤› olgusu ise oldukça nadirdir. Burada akut anterior myokard
infarktüsü (MI) geçiren bir hastada Streptokinaz kullan›m› sonras› geliflen
ateroembolik böbrek hastal›¤› olgusu tart›fl›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 64 yafl›nda erkek hasta akut anterior MI tan›s›yla koroner
yo¤un bak›m ünitesinde takip edilmifl ve 1.5 milyon ünite Streptokinaz bir saatte
infüze edilmifl. Tedavinin 2. günü retroperitoneal ekimoz geliflti. Takip eden
günlerde böbrek fonksiyonlar›nda progresif artma oldu ve BUN de¤eri 16
mg/dL’den 61mg/dL’ye ve serum kreatinin de¤eri 1.4 mg/dL’den 3.5 mg/dL’ye
kadar yükseldi.
Bulgular: Fizik muayenesinde s›rtta ve parmak uçlar›nda ekimozlar› mevcuttu.
Periferik kanda % 4 oran›nda eozinofil görüldü. Kompleman düzeyleri normal
olarak tespit edildi. Bat›n USG’de böbrek boyut ve ekojenitesi normal olarak
de¤erlendirildi. Tan›da böbrek biyopsisinin yeri olmas›na ra¤men, streptokinaz
kullan›ld›¤› için biyopsi yap›lmad›. Hasta halen kronik böbrek yetmezlik hastas›
olarak takip edilmektedir ve BUN de¤eri 32 mg/dL ve serum kreatinin de¤eri
2.6 mg/dL’dir.
Sonuçlar: Yap›lan bir çal›flmada kardiyak kateterizasyon uygulanan 40 yafl alt›
1786 hastan›n prospektif analizinde ateroembolism insidans› % 1.4 tespit
edilmifltir. Oldukça nadir görülmesi nedeniyle klini¤imizde takip edilen streptokinaz
kullan›m› sonras› ateroembolik böbrek hastal›¤› geliflen bir vakay› bildirmeyi
uygun gördük.

PS/GN-115

Etilen-Glikol Kullan›m› Sonras› Akut Hepatit, Akut Böbrek Yetmezli¤i
ve Periferik Fasial Paralizi Geliflen Olgu Sunumu

Demir M1, Sezer MT1, Kutlucan A2

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD, Nefroloji
BD, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ABD, Isparta

Amaç: Etilen-Glikol özellikle temizlik endüstrisi ve motor ya¤lar›nda kullan›lan
ve santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, karaci¤er ve böbrek fonksiyonlar›
üzerine yan etkileri olan, ayr›ca metabolik asidoza neden olan bir maddedir.
Motor ya¤› tüketimine ba¤l› akut hepatit, akut böbrek yetmezli¤i ve periferik
fasiyal paralizi geliflen bir olgudaki klinik deneyimimiz sunulacakt›r.
Yöntem-Gereçler: 18 yafl›nda erkek hastan›n 3 ay öncesine kadar ara ara bali
kullan›m öyküsü vard›. Hastaneye baflvurmadan 3 gün ve 1 gün önce 200’er
cc motor ya¤› (Etilen-Glikol) içimi olmufl. Daha sonra hastada bulant› ve kusma
flikayeti bafllam›fl. ‹drar renginde koyulaflma ve miktar›nda azalma olmas›
nedeniyle acil servise baflvuran hasta klini¤e akut böbrek yetmezli¤i nedeniyle
kabul edildi ve hemodiyalize al›nd›.
Bulgular: Hastan›n diyalize al›nd›¤›nda serum kreatinin düzeyi 12.5 mg/dl idi
ve kan gaz›nda hafif derecede metabolik asidozu mevcuttu. Takip eden günlerde
karaci¤er enzimlerinde progresif bir art›fl oldu. SGOT: 754 U/L ve SGPT: 850
U/L düzeyine kadar yükseldi. Hastada akut hepatitin nedeni olarak di¤er nedenler
d›flland›ktan sonra toksik hepatit düflünüldü. Ayr›ca takip eden günlerde hastada

bilateral periferik fasiyal paralizi geliflti. Nörolojik de¤erlendirme ve yap›lan
ENMG sonras› aksonal tip periferik fasial paralizi teflhisi kondu. Hasta klinikte
yatt›¤› süre içinde oligo-anürik seyretti ve düzenli hemodiyaliz program›na al›nd›.
Karaci¤er fonksiyon testlerinde takip süresince iyileflme görüldü.
Sonuçlar: Endüstriyel zehirlenme ve toksik madde kullan›m›na ba¤l› akut
böbrek yetmezli¤ine günümüzde giderek artan s›kl›kla karfl›lafl›lmaktad›r. Etilen-
Glikol kullan›m› sonras› görülen toksik etkiler ve tedavi deneyimleri daha çok
hayvan deneylerinden elde edilmifltir. Bu olgu sunumu ile Polialdehit glikol
ether kullan›m› sonras› geliflen sistemik toksititeyi bildirmeyi ve tedavi tecrübemizi
paylaflmay› istedik.

PS/GN-116

Myeloablatif Allogeneik ve Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonras›
Erken Dönemde Renal Hasar Geliflimi

Çal›flkan Y1, Al›fl›r Ecder S1, Kalayo¤lu Befl›fl›k S2, Sarg›n D2, Ecder T1

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Hematoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Akut böbrek yetersizli¤i (ABY) myeloablatif hematopoetik kök hücre
nakli (HKHN) sonras› erken dönemde s›k görülen bir komplikasyondur. Bu
çal›flmada, erken dönemde ABY insidans›, risk faktörleri ve prognoz aç›s›ndan
myeloablatif ve otolog HKHN hastalar› karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Kemik ‹li¤i Transplantasyon Ünitemizde HKHN olan 47
hastada (22 myeloablatif allogeneik, 25 otolog) ilk 100 günde renal komplikasyonlar
prospektif incelenmifltir. Renal disfonksiyon (RD) s›n›flamas›:
0. Derece, kreatinin klirensinde (KrKl) < %25 azalma; 1. Derece, KrKl’de %25
veya daha fazla azalma, serum kreatinin de¤erinde (sKr) < 2 kat yükselme;
2. Derece, sKr'de 2 kat ya da daha fazla yükselme, diyaliz ihtiyac› yok; 3. Derece
sKr'de 2 kat ya da daha fazla yükselme, diyaliz ihtiyac› var. 2. ve 3. derece RD
geliflimi ABY olarak tan›mlanm›flt›r.
Bulgular: ‹lk 100 günde 33 hastada (%70) 1-3. derece RD geliflti. Myeloablatif
allogeneik HKHN sonras› RD (%91) ve ABY (%68) geliflimi, otolog HKHN’den
(s›ras› ile %52 ve %32) anlaml› derecede daha fazla görüldü. HKHN yap›lm›fl
olan 47 hastada 100 gün sonunda toplam mortalite oran› %19 bulundu. RD
olan 33 HKHN hastas›nda ise toplam mortalite oran› %24’dü (8/33). Bu 8
hastadan 5’ine myeloablatif allogeneik HKHN ve 3’üne otolog HKHN yap›lm›flt›.
RD geliflimi yüksek mortalite riski ile anlaml› derecede iliflkili bulundu (p=0.039).
Myeloablatif allogeneik HKHN hastalar›nda siklosporin A (CsA) toksisitesi ve
otolog HKHN hastalar›nda sepsis RD ile iliflkili bulundu. HKHN hastalar›nda
sepsis mortalite ile iliflkili bulundu.
Sonuçlar: Myeloablatif HKHN sonras› ABY, oldukça s›k görülmekle birlikte
mortalite ile iliflkilidir. Myeloablatif allogeneik HKHN’de graft-versus-host
hastal›¤› profilaksisinde CsA kullan›m› ve yüksek oranda veno-oklüzif hastal›k
geliflimi bu sonuca katk›da bulunmufl olabilir. Sepsis HKHN al›c›lar›nda
mortaliteye en fazla katk›da bulunan faktördür.



22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22nd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 67

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-117

Yo¤un Bak›m Ünitesinde Akut Böbrek Yetmezli¤i: Diyaliz Ba¤›ml›l›¤›n›
Predikte Eden Faktörler Nelerdir?

Elsürer R1, Sezer S1, Özdemir FN1, Akgül A1, Arat Z1, Haberal M2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Yo¤un bak›m ünitesinde (YBÜ) geliflen akut böbrek yetmezli¤inin (ABY)
tedavisi, sonucu etkileyen faktörler hakk›nda yeterli bilgi olmamas› nedeniyle
güçtür. Bu çal›flmada YBÜ’nde geliflen ABY’nin diyaliz ba¤›ml›l›¤› aç›s›ndan
seyrini etkileyen prognostik faktörlerin belirlenmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya YBÜ’nde ABY geliflen ve renal replasman tedavisi
(RRT) ihtiyac› olan diyaliz ba¤›ml›s› (DB) 35 hasta (yafl: 63.34±16.47 y›l,
erkek/kad›n: 21/14, hospitalizasyon süresi: 20.00±17.40 gün) ve diyalizsiz yaflam
süren (DY) 11 hasta (yafl: 76.64±10.20 y›l, erkek/kad›n: 6/5, hospitalizasyon
süresi: 34.36±37.02 gün) al›nd›. Hastalar›n ABY öncesi ve sonras› vital bulgular›,
serum biyokimyasal parametreleri (BUN, kreatinin, albümin, kolesterol), C-
reaktif protein düzeyleri, kan say›m›, koagülasyon parametreleri, arteriyel pH
ve bikarbonat ölçümleri, beslenme flekilleri ve (varsa) mekanik ventilator deste¤i
hastane kay›tlar›ndan retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: DB ve DY gruplar›ndaki hastalar yafl, cinsiyet, komorbidite, pre-
hospitalizasyon, pre-ve post-ABY nefrotoksik ilaç kullan›m›, sepsis/infeksiyon
varl›¤› ve ABY tipi prevelans› (oligürik/nonoligürik) aç›s›ndan benzerdi. ‹lk 24
saatteki (p: 0.023) ve 24-48 saatteki (p: < 0.0001) ortalama sistolik kan bas›nc›,
24-48 saatteki (p: 0.03), 48-72 saatteki (p: 0.023) ve taburculuktaki (p: 0.03)
ortalama diyastolik kan bas›nc› DB grupta DY grubuna göre anlaml› olarak
daha düflüktü. Hospitalizasyon günündeki (p: 0.034), ilk 24 saatteki (p: 0.019)
ve 24-48 saatteki (p: 0.038) ortalama trombosit say›s› DB grupta DY grubuna
göre daha düflüktü. ABY gelifltikten sonra asetilsalisilik asit kullan›m›n›n diyaliz
ba¤›ml›l›¤›na karfl› koruyucu oldu¤u belirlendi (p< 0.05, OR: 0.078). Dobutamin
veya adrenalinden farkl› olarak dopamin kullan›m› diyaliz ba¤›ml›l›¤› ile iliflkiliydi
(p: 0.016, OR: 10.6). Multi-organ yetmezli¤i (MOY) (p: 0.001, OR: 13.6),
özellikle kardiyak (p: 0.009) ve hepatik yetmezlik (p<00.0001) diyaliz ba¤›ml›l›¤›yla
iliflkiliydi. ‹lk 3 günde ve sonras›nda uygulanan RRT flekli (IHD veya
SLED/CVVHDF) prognozunu etkilememekteydi.
Sonuçlar: Bu çal›flmada ABY’nin erken dönem prognostik faktörleri belirlenmifltir.
Erken trombosit say›s› ve sistolik KB ve takip diyastolik KB, MOY gelifliminden
de önce, ABY’nin prognozuyla iliflkiliydi. Asetilsalisilik asit kullan›m› renal
prognozu olumlu etkilerken, dopamin kullan›m› prognozu olumsuz etkilemekteydi.

PS/GN-118

Aort Diseksiyonu Sonucu Geliflen Akut Böbrek Yetmezlikli Bir Olgunun
Sunumu

Ebinç FA1, Özkurt ZN1, Ebinç H2, Karadeniz Y3, Do¤ru T2, Ünal B3

1K›r›kkale Üniversitesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, K›r›kkale
2K›r›kkale Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dal›, K›r›kkale
3K›r›kkale Üniversitesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dal›, K›r›kkale

Girifl: Akut aort diseksiyonu önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Ancak
halen erken dönemde tan› konulamamaktad›r. Bu nedenle akut aort diseksiyonu
sonucu geliflen perfüzyon bozuklu¤una ba¤l› klinik bulgular›n daha dikkatli
de¤erlendirilmesi önem tafl›maktad›r.
Olgu: 65 yafl›nda erkek hasta 20 gün önce bafllayan bat›c› tarzda sa¤ yan a¤r›s›,
nefes darl›¤›, ödem, çok su içme çok idrara ç›kma ve gece 10 kez olan idrar
yapma flikayetleri nedeniyle klini¤imize baflvurdu. Birkaç y›ld›r hipertansiyonu
oldu¤unu bilmesine ra¤men son 20 gündür ramipril 10 mg/gün kullanmaktayd›.
Bir y›l önce mitral kapak replasman› geçiren hasta baflka bir ilaç almamaktayd›.
Fizik muayenede KB: 180/100mmHg, 2+ pretibial ödem mevcuttu ve bilateral
alt ekstremite arter nab›zlar› zay›f al›nmaktayd›. Laboratuar incelemesinde Hb:

11,3 g/dl BK: 11900, Plt: 293.000, Üre: 204 mg/dl, Cr: 8.58 mg/dl Na:
131mmol/l K: 6,3 mmol/l, sedimentasyon: 58 mm/h, CRP: 114 mg/l, Ca:
9,5mg/dl, P: 6,5mg/dl, AKfi: 97mg/dl, CCr: 23,3ml/dk, 889,5mg/gün
proteinüri, idrar dansitesi 1015 saptand› ve idrar mikroskopisi aselüler tespit
edildi. ‹ntravenöz s›v› tedavisi uyguland›. ACE inhibitörü kesilerek kalsiyum
kanal ve beta blokör ile kan bas›nc› regülasyonu sa¤land›. Bunu takiben üre:
122mg/dl ve Cr: 4,4mg/dl’ye kadar geriledi. Yap›lan abdominal ultrasonografide
renal hiluslar düzeyinde 5 cm çapl› kalsifiye hipoekoik görünüm saptand›.
Bilgisayarl› tomografide lezyonun bilateral renal arterleri de içine alacak flekilde
bifurkasyona uzanan abdominal aorta diseksiyonu ve anevrizmas› oldu¤u görüldü.
Sonuç: Hastada ortaya ç›kan renal perfüzyon bozuklu¤unun renal arterleri içine
alan disekan aort anevrizmas›na ek olarak ACE inhibitör tedavisine de ba¤l›
oldu¤u düflünüldü. Aort diseksiyonu nedeniyle renal dolafl›mda oluflacak
perfüzyon bozuklu¤u klinikte akut böbrek yetmezli¤ine neden olabilir. Bu nedenle
akut böbrek yetmezli¤i etyolojisinde özellikle riskli hastalarda aort diseksiyonu
göz önünde bulundurulmal›d›r.

Resim 1

Resim 2

Vakan›n disekan aort

anevrizmas›n›n abdominal

tomografi görünümü.

Vakan›n disekan aort

anevrizmas›n›n abdominal

tomografi görünümü.
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Etyoloji Hasta say›s› (n) (%)
Hipovolemi ve SVR de¤iflikli¤i,
renal otoregülasyon bozuklu¤u 54 27.4
Kardiovasküler yetmezlik 7 3.6
Sepsis 40 20.3
Aort disseksiyonu 2 1.0
Vaskülit 8 4.0
Glomerülonefrit 3 1.5
Akut interstitiel hastal›k 11 5.6
‹ntratubuler t›kanma 5 2.5
ATN-postiskemik 21 10.7
ATN-nefrotoksik 26 13.2
‹drar yolu obstrüksiyonu 12 6.2
Nedeni bilinmeyen 8 4.0

Tablo 1. ABY’de etyoloji

SVR: Sistemik vasküler rezistans, ATN: Akut tubuler nekroz.

Yafl 59.38±16.95 52.38±18.39 0.001
Yat›fl süresi (gün) 36.25±48.07 30.77±45.03 0.244
Bazal kreatinin (mg/dl) 2.65±2.73 1.43±1.75 0.001
Sistolik kan bas›nc› (mmHg 121.78±31.73 127.47±22.40 0.042
Diastolik kan bas›nc› (mmHg) 71.33±17.58 80.64±67.92 0.064
Sigara (%) 81(%41.1) 96(%48.7) 0.153
Alkol (%) 22(%11.2) 26(%13.2) 0.644
Ödem (%) 82(%41.2) 27(%13.7) 0.001
DM (%) 53 (%26.9) 42 (%21.3) 0.239
HT (%) 81 (%41.1) 73 (%37.1) 0.470
‹KH (%) 30 (%15.2) 19 (%9.6) 0126
KKY (%) 27 (%13.7) 8 (%4.1) 0.001
Malignite(%) 58 (%29.4) 43 (%21.8) 0.106
SVH (%) 15 (%7.6) 10 (%5.1) 0.409
Kollajen doku hastal›¤›(%) 22 (%11.2) 8 (%4.1) 0.012
KKCH (%) 7 (%3.6) 8 (%4.1) 1.000
KOAH (%) 13 (%6.6) 6 (%3) 0.157
Cerrahi giriflim (%) 61 (%31) 57(%28.9) 0.742
NSA‹‹ kullan›m›(%) 31(% 15.7) 27 (%13.7) 0.670
Diüretik kullan›m› (%) 70(% 35.5) 70(% 35.5) 0.001
ACE inh. kullan›m› (%) 51(% 25.9) 37(% 18.8) 0.116
ARB kullan›m›(%) 15(% 7.6) 16(% 8.1) 1.000
Aminoglikozid kullan›m› (%) 15(% 7.6) 5 (% 2.5) 0.036
Kontrast madde kullan›m› (%) 44(% 22.3) 31(% 15.7) 0.123

Tablo 2. ABY gelifliminin olas› risk faktörleri

DM: Diyabetes Mellitus, HT: Hipertansiyon, ‹KH: ‹skemik Kalp Hastal›¤›, KKY: Konjestif Kalp
Yetmezli¤i, SVH: Serebrovasküler Hastal›k, KKCH: Kronik Karaci¤er Hastal›¤›, KOAH: Kronik
Obstruktif Akci¤er Hastal›¤›, NSA‹‹: Nonsteroid Antiinflamatuar ‹laç, ACE inh: Anjiotensin
Converting Enzim ‹nhibitörü, ARB: Anjiotensin Reseptör Blokeri.

ABY grubu
(n=197) PKontrol grubu

(n=197)Olas› risk faktörleri

PS/GN-119

Bir Y›ll›k Sürede Akut Böbrek Yetmezlik (ABY)’li Hastalar›n Etyolojisi
ve Risk Faktörleri

Salim O, Alt›parmak MR, Seyahi N, Serdengeçti K, Erek E
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: ABY insidans› ve etyolojisi geliflti¤i yere (hastanede veya hastane d›fl›nda)
ve hastan›n izlendi¤i klinik servise göre de¤iflmektedir. Bu çal›flmada ABY tan›l›
eriflkin hastalarda ABY etyolojisini ve ABY geliflimine etkili olabilecek risk
faktörlerini incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: 1 Nisan 2004 - 10 Nisan 2005 tarihleri aras›nda üniversite
hastanemizde izlenen ABY tan›l› 197 eriflkin hasta (122 erkek, 75 kad›n, ortalama
yafl 59.38±16.95 [17- 94]) çal›flmaya al›nd›.Bu dönemde hastaneye yatan toplam
hasta say›s› 45731(23324 erkek,22408 kad›n) olarak tespit edildi. ABY tan›s›
afla¤›da belirtilen kriterlerden herhangi birinin varl›¤› ile kondu: 1) serum
kreatinin seviyesi 2 mg/dl nin alt›nda olan hastalarda bazal serum kreatinin
seviyesine göre 0.9 mg/dl ve üzerinde art›fl, 2) serum kreatinin seviyesi 2 mg/dl
ve üzerinde olan hastalarda bazal serum kreatinin seviyesine göre 1.5 mg/dl ve
üzerinde art›fl, 3) bazal kreatinin seviyesine göre serum kreatinin seviyesinde 1
ay içinde %50 den fazla azalma. Hastane d›fl›nda ABY geliflen hastalar hastaneye
yat›fl tarihinden, hastanede ABY geliflen hastalar ABY bildirildi¤i tarihten
itibaren, taburcu olduklar› tarihe kadar prospektif olarak klinik ve laboratuvar
yönünden izlendi. Kontrol grubuna ayn› cins ve ayn› serviste yatan bir sonraki
yat›fl protokolu olan 197 (122 erkek, 75 kad›n, ortalama yafl 52.38±18.39 [13-
91]) hasta al›nd›. Kontrol grubu ABY geliflimi risk faktörleri (yafl, cinsiyet, yat›fl
süresi, fizik muayene ve laboratuvar bulgular›, sigara ve alkol kullan›m›, komorbid
hastal›klar ve nefrotoksik ilaç kullan›m›) yönünden ABY tan›l› hastalar ile
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Hastanemizde ABY insidansi % 0.4 olarak bulundu. 77 (% 39.1)
hastada yat›fl s›ras›nda ABY mevcut iken, 120 (% 60.9) hastada hastaneye
yat›fltan sonra ABY geliflti¤i saptand›. ABY nedenleri tablo 1 de gösterilmifltir.
ABY geliflen hastalarda olas› risk faktörlerinin kontrol grubu ile karfl›laflt›r›lmas›
Tablo 2 de sunulmufltur.
Sonuçlar: ABY’ne en s›k hipovolemi, sistemik vasküler rezistans de¤iflikli¤i ve
renal otoregülasyon bozuklu¤u, iskemik ve toksik akut tubuler nekroz ve sepsisin
yol açt›¤› bulundu. ABY geliflimi için ileri yafl, ödem varl›¤›, düflük sistolik kan
bas›nc›, bazal serum kreatinin seviyesinin yüksekli¤i, kalp yetmezli¤i ve kollajen
doku hastal›¤› varl›¤›, diüretik ve aminoglikozid kullan›m› risk faktörleri olarak
tesbit edildi.
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PS/GN-120

Bir Y›ll›k Sürede Akut Böbrek Yetmezlik(ABY)’li Hastalar›n Sa¤kal›m›
ve Sa¤kal›m› Etkileyen Faktörler

Salim O, Alt›parmak MR, Seyahi N, Serdengeçti K, Erek E
Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: T›bbi bak›mdaki ilerlemelere ra¤men günümüzde halen, ABY yüksek
bir morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu çal›flmada ABY tan›l› eriflkin hastalarda
ABY sa¤kal›m›n› ve sa¤kal›m› etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: 1 Nisan 2004 - 10 Nisan 2005 tarihleri aras›nda üniversite
hastanemizde izlenen ABY tan›l› 197 eriflkin hasta (122 erkek, 75 kad›n, ortalama
yafl 59.38±16.95 [17- 94]) çal›flmaya al›nd›. ABY tan›s› afla¤›da belirtilen
kriterlerden herhangi birinin varl›¤› ile kondu; 1) serum kreatinin seviyesi 2
mg/dl nin alt›nda olan hastalarda bazal serum kreatinin seviyesine göre 0.9
mg/dl ve üzerinde art›fl, 2) serum kreatinin seviyesi 2 mg/dl ve üzerinde olan
hastalarda bazal serum kreatinin seviyesine göre 1.5 mg/dl ve üzerinde art›fl,3)
bazal kreatinin seviyesine göre serum kreatinin seviyesinde 1 ay içinde %50 den
fazla azalma. Hastane d›fl›nda ABY geliflen hastalar hastaneye yat›fl tarihinden,
hastanede ABY geliflen hastalar ABY bildirildi¤i tarihten itibaren, taburcu
olduklar› tarihe kadar prospektif olarak klinik ve laboratuvar yönünden izlendi.
Kontrol grubuna ayn› cins ve ayn› serviste yatan bir sonraki yat›fl protokolu olan
197 (122 erkek, 75 kad›n, ortalama yafl 52.38±18.39 [13- 91]) hasta al›nd›.
Kontrol grubu ile mortalite, ölen ve ölmeyen grup aras›nda ise mortaliteye etkili
olabilecek faktörler karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: ABY’li hastalarda mortalite oran› % 34 (67 ölüm) bulundu. Bu süre
içinde hastanedeki mortalite oran› %1.83(839 ölüm), kontrol grubunda ise
%6.59(13 ölüm) olarak bulundu. Mortalite, hastanede ABY geliflenlerde hastane
d›fl›nda ABY geliflenlere göre anlaml› olarak fazla idi (s›ras›yla ölüm oran›
%20.7,%43.2, p=0.001). Servislere göre mortalite anlaml› olarak yo¤u bak›
ünitesi (YBÜ) ‘de daha fazlayd› (YBÜ: %75, Cerrahi birmler: %38.3, Üroloji
servisi: %37.5, Dahili birimler: %17.9, P=0.001). Ölüm nedenleri tablo 1 de
sunuldu. Mortaliteye etki edebilecek faktörlerden erkek cinsiyet anlaml› bulunurken
(p=0.021), yafl anlaml› fark göstermedi (p> 0.05). Komorbid hastal›klar›n ve
nefrotoksik ilaç kullan›m›n›n mortaliteye etkisi tablo 2 de sunuldu. Ölen ve
ölmeyenler aras›nda parametrik ve nonparametrik veriler logistik regresyon
analizi ile de¤erlendirildi¤inde düflük diastolik kan bas›nc› (p=0.001 OR=0.949,
%95CI=0.921-0.978), yüksek CRP (p=0.003, OR=1.006,, %95CI= 1.002-1.010)
ve ödem varl›¤›n›n (p=0.005,OR=3.863, %95CI= 1.502-9.939) mortaliteyi
artt›rd›¤› saptand›.
Sonuçlar: ABY hastanede yatan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir. Düflük diastolik kan bas›nc›, ödem varl›¤›, yüksek CRP düzeyi, erkek
cinsiyet ve malignite varl›¤› mortaliteyi artt›rmaktad›r.

Tablo1. Ölüm nedenleri

Ölüm nedenleri Hasta (n=67), (%)
Kardiyovasküler 5 (% 7.5)
Solunum yetmezli¤i 2 (%2.9)
Pulmoner emboli 2 (%2.9)
Serebrovasküler aksidan 3 (%4.5)
‹nfeksiyon-sepsis 36 (%53.7)
Karaci¤er yetmezli¤i 4 (% 6)
Gastrointestinal kanama 3 (% 4.5)
Malignite 7 (% 10.5)
Di¤er 5 (% 7.5)

Olas› risk faktörleri S›kl›k (n),(%) Ölüm (n),(%) P
DM 53 (% 26.9) 13(% 6.6) 0.093
HT 81 (% 41.1) 22(%11.2) 0.095
‹KH 30 (% 15.2) 12(% 6.1) 0.531
KKY 27 (% 13.7) 10(% 5.1) 0.828
Malignite 58 (% 29.4) 28(% 14.2) 0.008
SVH 15 (% 7.6) 6 ( % 3) 0.585
Kollajen doku hastal›¤› 22 (% 11.2) 7(% 3.6) 1
KKCH 7 (% 3.6) 3 (%1.5) 0.691
KOAH 13 (% 6.6) 4 (% 2) 1
NSA‹‹ 31 (% 15.7) 7(% 3.6) 0.155
Diüretikler 70 (% 35.5) 27(% 13.7) 0.348
ACE inh. 51 (% 25.9) 12(% 6.1) 0.086
ARB 15 (% 7.6) 3(% 1.5) 0.273
Aminoglikozid 15 (% 7.6) 5(% 2.5) 1
Kontrast madde 44 (% 22.3) 16(% 8.1) 0.721

Tablo 2. Komorbid hastal›klar›n ve nefrotoksik ilaç kullan›m›n›n mortaliteye
etkisi

DM:Diyabetes Mellitus, HT: Hipertansiyon, ‹KH: ‹skemik Kalp Hastal›¤›,
KKY: Konjestif Kalp Yetmezli¤i, SVH: Serebrovasküler Hastal›k, KKCH: Kronik
Karaci¤er Hastal›¤›, KOAH: Kronik Obstruktif Akci¤er Hastal›¤›, NSA‹‹: Nonsteroid
Antiinflamatuar ‹laç, ACE inh: Anjiotensin Converting Enzim ‹nhibitörü,
ARB: Anjiotensin Reseptör Blokeri.

PS/GN-121

Potasyum Klorat Toksisitesine Ba¤l› Nörolojik Bulgular›n Efllik Etti¤i
Ender Bir Akut Tübüler Nekroz Olgusu

Ünver S1, Atasoyu EM1, Evrenkaya TR1, Solmazgül E2, Ay Hakan3, Saraço¤lu M4

1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Nefroloji Servisi, ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Servisi, ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Sualt› Hekimli¤i Servisi, ‹stanbul
4GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Nöroloji Servisi, ‹stanbul

Girifl: Akut tübüler nekroz, nefroloji prati¤inin önemli mortalite nedenlerinden
biridir. Burada suisit amac› ile bir kutu kibrit çöpü yiyen 21 yafl›ndaki erkek
hastada potasyum klorat›n neden oldu¤u, beyin sap› tutulumuyla seyreden bir
akut tubüler nekroz olgusu sunulmufltur.
Olgu: Bilinç bulan›kl›¤›yla acil servise getirilen hastada; akut böbrek yetmezli¤i
bulgular›n›n efllik etti¤i, iki yanl› 6. kranial sinir paralizi saptand›. EKG’de sivri
T dalgalar› tesbit edildi. Anormal EEG bulgular›na ilave olarak MR incelemede
yayg›n serebral iskemi gözlendi. Kibrit çöpü içeri¤i araflt›r›ld›ktan sonra hastada
potasyum klorat toksisitesi oldu¤una karar verildi. Hiperpotasemi t›bbi tedaviye
yan›tl› olmas›na ra¤men potasyum klorat›n diyalizabl olmas› nedeniyle
konvansiyonel hemodiyaliz tedavisi uyguland›. Takiplerde oligoanürik ve
hiperkatabolik seyir gözlendi. Tekrarlayan diyaliz tedavileriyle metabolik denge
sa¤lanmas›na karfl›n, nörolojik bulgulardaki düzelmenin yetersiz olmas› nedeniyle,
hasta hiperbarik oksijen tedavisine al›nd›. Tedavi sonunda göz bulgular› da
sekelsiz düzeldi.
Sonuç: Ciddi toksik potansiyeli olan ve kibrit çöpünde de yo¤un olarak bulunan
potasyum klorat intoksikasyonunda erken dönem hemodiyaliz/filtrasyon hayat
kurtar›c› olarak hat›rlanmal›, iskemik kranial lezyonlar için hiperbarik oksijen
tedavisinden yararlan›lmal›d›r.

PS/GN-120

Bir Y›ll›k Sürede Akut Böbrek Yetmezlik(ABY)’li Hastalar›n Sa¤kal›m›
ve Sa¤kal›m› Etkileyen Faktörler

Salim O, Alt›parmak MR, Seyahi N, Serdengeçti K, Erek E
Cerrahpafla T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: T›bbi bak›mdaki ilerlemelere ra¤men günümüzde halen, ABY yüksek
bir morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu çal›flmada ABY tan›l› eriflkin hastalarda
ABY sa¤kal›m›n› ve sa¤kal›m› etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: 1 Nisan 2004 - 10 Nisan 2005 tarihleri aras›nda üniversite
hastanemizde izlenen ABY tan›l› 197 eriflkin hasta (122 erkek, 75 kad›n, ortalama
yafl 59.38±16.95 [17- 94]) çal›flmaya al›nd›. ABY tan›s› afla¤›da belirtilen
kriterlerden herhangi birinin varl›¤› ile kondu; 1) serum kreatinin seviyesi 2
mg/dl nin alt›nda olan hastalarda bazal serum kreatinin seviyesine göre 0.9
mg/dl ve üzerinde art›fl, 2) serum kreatinin seviyesi 2 mg/dl ve üzerinde olan
hastalarda bazal serum kreatinin seviyesine göre 1.5 mg/dl ve üzerinde art›fl,3)
bazal kreatinin seviyesine göre serum kreatinin seviyesinde 1 ay içinde %50 den
fazla azalma. Hastane d›fl›nda ABY geliflen hastalar hastaneye yat›fl tarihinden,
hastanede ABY geliflen hastalar ABY bildirildi¤i tarihten itibaren, taburcu
olduklar› tarihe kadar prospektif olarak klinik ve laboratuvar yönünden izlendi.
Kontrol grubuna ayn› cins ve ayn› serviste yatan bir sonraki yat›fl protokolu olan
197 (122 erkek, 75 kad›n, ortalama yafl 52.38±18.39 [13- 91]) hasta al›nd›.
Kontrol grubu ile mortalite, ölen ve ölmeyen grup aras›nda ise mortaliteye etkili
olabilecek faktörler karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: ABY’li hastalarda mortalite oran› % 34 (67 ölüm) bulundu. Bu süre
içinde hastanedeki mortalite oran› %1.83(839 ölüm), kontrol grubunda ise
%6.59(13 ölüm) olarak bulundu. Mortalite, hastanede ABY geliflenlerde hastane
d›fl›nda ABY geliflenlere göre anlaml› olarak fazla idi (s›ras›yla ölüm oran›
%20.7,%43.2, p=0.001). Servislere göre mortalite anlaml› olarak yo¤u bak›
ünitesi (YBÜ) ‘de daha fazlayd› (YBÜ: %75, Cerrahi birmler: %38.3, Üroloji
servisi: %37.5, Dahili birimler: %17.9, P=0.001). Ölüm nedenleri tablo 1 de
sunuldu. Mortaliteye etki edebilecek faktörlerden erkek cinsiyet anlaml› bulunurken
(p=0.021), yafl anlaml› fark göstermedi (p> 0.05). Komorbid hastal›klar›n ve
nefrotoksik ilaç kullan›m›n›n mortaliteye etkisi tablo 2 de sunuldu. Ölen ve
ölmeyenler aras›nda parametrik ve nonparametrik veriler logistik regresyon
analizi ile de¤erlendirildi¤inde düflük diastolik kan bas›nc› (p=0.001 OR=0.949,
%95CI=0.921-0.978), yüksek CRP (p=0.003, OR=1.006,, %95CI= 1.002-1.010)
ve ödem varl›¤›n›n (p=0.005,OR=3.863, %95CI= 1.502-9.939) mortaliteyi
artt›rd›¤› saptand›.
Sonuçlar: ABY hastanede yatan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir. Düflük diastolik kan bas›nc›, ödem varl›¤›, yüksek CRP düzeyi, erkek
cinsiyet ve malignite varl›¤› mortaliteyi artt›rmaktad›r.

Tablo1. Ölüm nedenleri

Ölüm nedenleri Hasta (n=67), (%)
Kardiyovasküler 5 (% 7.5)
Solunum yetmezli¤i 2 (%2.9)
Pulmoner emboli 2 (%2.9)
Serebrovasküler aksidan 3 (%4.5)
‹nfeksiyon-sepsis 36 (%53.7)
Karaci¤er yetmezli¤i 4 (% 6)
Gastrointestinal kanama 3 (% 4.5)
Malignite 7 (% 10.5)
Di¤er 5 (% 7.5)

Olas› risk faktörleri S›kl›k (n),(%) Ölüm (n),(%) P
DM 53 (% 26.9) 13(% 6.6) 0.093
HT 81 (% 41.1) 22(%11.2) 0.095
‹KH 30 (% 15.2) 12(% 6.1) 0.531
KKY 27 (% 13.7) 10(% 5.1) 0.828
Malignite 58 (% 29.4) 28(% 14.2) 0.008
SVH 15 (% 7.6) 6 ( % 3) 0.585
Kollajen doku hastal›¤› 22 (% 11.2) 7(% 3.6) 1
KKCH 7 (% 3.6) 3 (%1.5) 0.691
KOAH 13 (% 6.6) 4 (% 2) 1
NSA‹‹ 31 (% 15.7) 7(% 3.6) 0.155
Diüretikler 70 (% 35.5) 27(% 13.7) 0.348
ACE inh. 51 (% 25.9) 12(% 6.1) 0.086
ARB 15 (% 7.6) 3(% 1.5) 0.273
Aminoglikozid 15 (% 7.6) 5(% 2.5) 1
Kontrast madde 44 (% 22.3) 16(% 8.1) 0.721

Tablo 2. Komorbid hastal›klar›n ve nefrotoksik ilaç kullan›m›n›n mortaliteye
etkisi

DM:Diyabetes Mellitus, HT: Hipertansiyon, ‹KH: ‹skemik Kalp Hastal›¤›,
KKY: Konjestif Kalp Yetmezli¤i, SVH: Serebrovasküler Hastal›k, KKCH: Kronik
Karaci¤er Hastal›¤›, KOAH: Kronik Obstruktif Akci¤er Hastal›¤›, NSA‹‹: Nonsteroid
Antiinflamatuar ‹laç, ACE inh: Anjiotensin Converting Enzim ‹nhibitörü,
ARB: Anjiotensin Reseptör Blokeri.

PS/GN-121

Potasyum Klorat Toksisitesine Ba¤l› Nörolojik Bulgular›n Efllik Etti¤i
Ender Bir Akut Tübüler Nekroz Olgusu

Ünver S1, Atasoyu EM1, Evrenkaya TR1, Solmazgül E2, Ay Hakan3, Saraço¤lu M4

1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Nefroloji Servisi, ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Servisi, ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Sualt› Hekimli¤i Servisi, ‹stanbul
4GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Nöroloji Servisi, ‹stanbul

Girifl: Akut tübüler nekroz, nefroloji prati¤inin önemli mortalite nedenlerinden
biridir. Burada suisit amac› ile bir kutu kibrit çöpü yiyen 21 yafl›ndaki erkek
hastada potasyum klorat›n neden oldu¤u, beyin sap› tutulumuyla seyreden bir
akut tubüler nekroz olgusu sunulmufltur.
Olgu: Bilinç bulan›kl›¤›yla acil servise getirilen hastada; akut böbrek yetmezli¤i
bulgular›n›n efllik etti¤i, iki yanl› 6. kranial sinir paralizi saptand›. EKG’de sivri
T dalgalar› tesbit edildi. Anormal EEG bulgular›na ilave olarak MR incelemede
yayg›n serebral iskemi gözlendi. Kibrit çöpü içeri¤i araflt›r›ld›ktan sonra hastada
potasyum klorat toksisitesi oldu¤una karar verildi. Hiperpotasemi t›bbi tedaviye
yan›tl› olmas›na ra¤men potasyum klorat›n diyalizabl olmas› nedeniyle
konvansiyonel hemodiyaliz tedavisi uyguland›. Takiplerde oligoanürik ve
hiperkatabolik seyir gözlendi. Tekrarlayan diyaliz tedavileriyle metabolik denge
sa¤lanmas›na karfl›n, nörolojik bulgulardaki düzelmenin yetersiz olmas› nedeniyle,
hasta hiperbarik oksijen tedavisine al›nd›. Tedavi sonunda göz bulgular› da
sekelsiz düzeldi.
Sonuç: Ciddi toksik potansiyeli olan ve kibrit çöpünde de yo¤un olarak bulunan
potasyum klorat intoksikasyonunda erken dönem hemodiyaliz/filtrasyon hayat
kurtar›c› olarak hat›rlanmal›, iskemik kranial lezyonlar için hiperbarik oksijen
tedavisinden yararlan›lmal›d›r.
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PS/GN-122

Akut Böbrek Yetmezli¤i ve Sar›l›kla Baflvuran Bir Hastada Leptospiroz

Sav T1, Tokgöz B1, Sipahio¤lu M.H.1, Alp E2, Oymak O1, Utafl C1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji B.D.
2Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji A.D.

Leptospiroz dünyada tüm bölgelerde bulunabilen, hayvanlarda ve insanlarda
tüm organ ve dokular› etkileyebilen ve fatal seyredebilen infeksiyöz bir hastal›kt›r.
61 yafl›nda kad›n hasta Acil Servise ifltahs›zl›k, bulant›, kusma, sar›l›k flikayetleriyle
baflvurdu. Tetkiklerinde böbrek ve karaci¤er fonksiyon testlerinde bozukluk
tespit edildi. Leptospira IgM 1/800 (+) ve Leptospira gripotyphosa antikoru da
1/800 (+) gelmesi üzerine Weil hastal›¤› tan›s› ile hastaya 4*1,5 Milyon Ünite
Penisilin G tedavisine baflland›. Tedavi ile onuncu gününde böbrek ve karaci¤er
fonksiyon testleri tamamen normale dönen hasta taburcu edildi. Leptospirozun
en ciddi ve en s›k ölüm nedeni böbrek tutulumudur. Piyüri, hematüri, granüler
silend›rlar›n bulundu¤u üriner sediment de¤iflikliklerinden böbrek yetmezli¤ine
kadar farkl›l›k gösterebilir. Leptospiroza ba¤l› renal tutulum immun komplekslerle
oluflan mezangioproliferatif glomerülonefrit, intersitisiyel nefrit ve akut tübüler
nekroz fleklinde olabilir. Akut böbrek yetmezli¤i %50’den fazla vakada non-
oligüriktir.

PS/GN-123

Pyelonefriti Taklid Eden Akut Renal Arter Trombozu: Olgu Sunumu

Sayarl›o¤lu H1, Erkoç R1, Do¤an E2, Sero¤ullar›ndan B3, Kara P3, Be¤enik H3

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi ‹ç Hastal›klar› AD, Nefroloji BD, Van
2Sütçü ‹mam Üniversitesi ‹ç Hastal›klar› AD, Nefroloji BD, Kahramanmarafl
3Yüzüncü Y›l Üniversitesi ‹ç Hastal›klar› AD, Van

Amaç: Kronik iskemik renovasküler hastal›k giderek daha fazla tan›mlanan bir
hastal›kt›r. 50 yafl üzerinde ortaya ç›kan böbrek yetmezli¤i vakalar›n›n
%5-22’inden sorumlu oldu¤u tahmin edilmektedir. Renal arter stenozu
zemininde geliflen renal arter trombozunun neden oldu¤u akut böbrek yetmezli¤i
s›k görülmemektedir. Bu yaz›da, ileri derecede aterosklerotik zeminde inferior
vena cava’da kronik total obstrüksiyonun oldu¤u bir vakada renal arter trombozu
nedeniyle geliflen böbrek yetmezli¤ini irdeledik.
Olgu: 74 yafl›nda erkek hasta; atefl, s›rt a¤r›s›, idrar miktar›nda azalma ve
hipertansiyon yak›nmalar› ile Nefroloji bölümüne kabul edildi. ‹drar
mikroskopisinde bol lökosit, bakteri, granüler ve lökosit silendirleri vard›, kan
kreatinin düzeyi 6 mg/dl tespit edildi. Pyelonefrit ön tan›s›yla hastaya antibiyoterapi
baflland› ve hasta hemodiyalize al›nd›. ‹drar kültürlerinde üreme olmad›.
Takiplerinde hastada anüri geliflti. Yap›lan USG’de obtsrüktif üropati ekarte
edildi, sa¤ böbrek 7,2x2,7cm olup normalden küçük, sol böbrek boyutlar›
normal, abdominal aortada geniflleme dikkati çekmekteydi. Yap›lan BT de
desenden abdominal aorta boyunca aterosklerotik plak, renal arter düzeyinden
sonra aortada tam t›kanma vard›. Her iki iliak arter kollateraller ile besleniyordu.
Her iki renal arterde stenoz vard›, sol renal arterde tromboz saptand›. Sa¤ böbrek
hipoplazik olmas›na ra¤men kontrast madde tutmufl, ama sol böbrekte hiç
tutulum yoktu ve böbrek parankiminde nekrozu düflündüren hipodens alanlar
vard›. Bat›ndaki vasküler yap›larda yayg›n kalsifik aterom plaklar› mevcuttu. Bu
bulgularla aortada ateroskleroza ba¤l› kronik oklüzyon, renal arter tromboembolisi
düflünüldü. Baflta düflünülen pyelonefrit tablosu iskemik kaynakl›yd›. Hasta
kronik hemodiyaliz program›na al›nd›.
Sonuçlar: Anürinin efllik etti¤i akut böbrek yetmezli¤i tablosuyla gelen yafll›
hastalarda akut renal arter trombozu ay›r›c› tan›da düflünülmelidir. Semptomlar
pyelonefriti taklit edebilir.

PS/GN-124

Akut Böbrek Yetmezli¤i ile Ortaya Ç›kan Akut Lenfoblastik Lösemi
Olgusu

fiengül E1, Derviflo¤lu E1, Demirbafl E2, Y›lmaz A1

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Kocaeli

Lösemiler böbrek tutulumu ile nadiren ortaya ç›karlar. Lösemide, enfeksiyon,
tümör lizis sendromu ve lökositoza ba¤l› hiperürisemi gibi faktörler böbrek
yetmezli¤ine yol açabilir. Renal lösemik infiltrasyona ba¤l› böbrek yetmezlikleri
böbrek biyopsisi tan›nabilirler. Lösemik infiltrasyonlar genellikle iki tarafl› ve
kortekste görülebilirse de, buna ba¤l› ciddi böbrek yetmezli¤i ola¤an d›fl›d›r. 40
yafl›nda bir bayan, halsizlik, bacaklarda flifllik, geceleri s›k idrara ç›kma, bulant›
ve kusma flikayetleri ile baflvurdu. Fiziki muayenede; kan bas›nc›: 140/90 mmHg,
nab›z: 92/dakika, atefl: 38.3ºC idi. Bilateral kostovertebral aç› hassasiyeti, bilateral
alt ekstremitelerde ödem saptand›. Tam idrar analizinde dansite: 1010, pH: 5,
mikroskopide 195 eritrosit saptand›. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin:
10,4 gr/dl, hematokrit: % 33,7, MCV: 80,6 fl, trombosit: 347.000/mm_,
lökosit: 8960/mm_, BUN: 21 mg/dl, kreatinin: 2,7 mg/dl, potasyum: 4,7
mEq/L, kalsiyum: 8,6 mg/dl, Ürik asit: 8,1 mg/dl, albumin: 3,8 gr/dl, demir:
13 mcgr/dl, demir ba¤lama kapasitesi: 208 mcgr/dl, ferrritin: 372 ng/ml idi.
Hastan›n periferik yaymas› normaldi. Birkaç gün içinde BUN: 71 mg/dl,
kreatinin: 5,7 mg/dl’e yükseldi. Kreatinin klirensi: 10,2 ml/dak., 24 saatlik
idrarda protein: 424 mg/gün olarak saptand›. Bat›n ultrasonografisinde, bilateral
böbrek boyutlar›nda artma (sa¤ 18 cm, sol 17.5 cm), parankim ekosunda grade
2-3 art›fl izlendi. Hasta hemodiyalize al›nd›. Daha sonra böbrek yetmezli¤inin
etyolojisini saptamak için böbrek biyopsisi yap›ld›. Histopatolojik inceleme akut
lenfoblastik lösemi ile uyumlu olarak geldi. Bundan dolay› kemik ili¤i biyopsisi
yap›ld› ve akut lenfoblastik lösemi tan›s› kesinlefltirildi. Kemoterapi sonras›nda
böbrek fonksiyonlar› düzeldi (BUN: 24 mg/dl, kreatinin: 1,5 mg/dl). Kemik
ili¤i biyopsisinde remisyon görüldü. Akut lenfoblastik lösemi, periferik belirti
ve bulgu olmadan lösemik infiltrasyona ba¤l› akut böbrek yetersizli¤i fleklinde
ortaya ç›kabilir.
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PS/GN-125

Renal Fonksiyon Testlerinde Saatlik De¤iflimler Görülen Soliter Böbre¤i
Olan bir ‘Nutcracker Sendromu’ Vakas›

Ahbap E1, Sakac› T1, Koç Y1, Y›lmaz M1, Bafltürk T1, De¤irmenci H2,
Ci¤erli fi3, Eren N3, Baflak M2, Çakar O4, Ünsal A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹stanbul
3fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya Klini¤i, ‹stanbul
4Vakf›kebir Devlet Hastanesi, Trabzon

10 y›ld›r 2-3 haftada bir sol lomber a¤r›, halsizlik, idrarda renk de¤iflikli¤i
flikayetleri olan 30 yafl›nda erkek hasta son 3 ayd›r flikayetlerinin artmas› ve
bunlara kilo kayb›, bulant›-kusma flikayetlerinin eklenmesi üzerine hastanemize
baflvurdu. Son 2 ay içinde yap›lan tetkiklerde üre, kreatinin, potasyum düzeylerinin
yüksek oldu¤u söylenen hasta acil poliklinikte yap›lan incelemelerde tetkiklerin
sürekli farkl› ölçülmesi üzerine yat›r›larak takibe al›nd›. Hastan›n 1996 y›l›nda
saptanan sa¤ renal agenezi öyküsü mevcut idi. Fizik muayenede; TA: 110/70
mmHg idi, di¤er sistem muayenelerinde özellik saptanmad›. Yatt›¤› süre içinde
Üre 19-389 mg/dl, kreatinin 1-34,6 mg/dl, Na 127-143 mmol/L, K 3,6-9,4
mmol/L, Ca 9,3-14,3 mg/dl, P 2,6-10,7 mg/dl, Ü. Asit: 5,3-15,2 mg/dl aras›nda
seyretti. ‹drar incelemelerinde özellikle bu de¤erlerin yüksek oldu¤u dönemlerde
hematüri ve hafif proteinüri tesbit edildi, di¤er laboratuar parametreleri normal
bulundu. Tetkiklerin dalgalanmalar›n›n belirli bir siklusu yoktu. Üre, kreatinin
ve K de¤erlerinin çok yüksek seyretti¤i bir dönemde 2 kez hemodiyalize al›nan
hastada kateter infeksiyonu geliflmesi ve bu de¤erlerin kendili¤inden düfltü¤ünün
gözlenmesi üzerine diyalize ara verildi. Bu laboratuar parametrelerinin yüksek
oldu¤u dönemlerde hastada bulant›-kusma, halsizlik, idrar renginde koyulaflma
olurken kan bas›nc›nda de¤ifliklik gözlenmedi. Bu durum amblatuar kan bas›c›
ölçümü ile de do¤ruland›. Yap›lan renal ultrasonografide sa¤ renal agenezi ve
solda kompansatris hipertrofi saptand›. DTPA ve DMSA renal sintigrafide
patoloji saptanmad›. Üre, Kreatinin de¤erleri normal iken yap›lan renal MR
Anjiografi normal bulundu, de¤erler yüksek iken yap›landa ise renal ven
görülemedi. Renal Doppler USG ve renal MR venografi sonras›nda hastada
renal venin A. Mesenterica superior ve aort aras›nda s›k›flt›¤› (Nutcracker
sendromu) gözlendi. Sonuç olarak daha çok ortostatik proteinüri ve hematüri
ataklar› ile görülen nutcracker sendromu, vakam›zda soliter böbrek nedeniyle
sürekli de¤iflen renal fonksiyon testleri ile prezante olmufltur.

mmol/L, Klor 70 mmol/L, üre 32 mg/dl, kreatinin 1.3 mg/dl, kreatin kinaz
> 40000 IU/l, T4< 0.3 ng/dl, TSH 6.1 mIU/ml, FSH 2 m›U/ml, LH 1
m›U/ml, kortizol 21 ug/dl, lökosit 30000, CRP 200 mg/l. Hastada herhangi
bir enfeksiyon oda¤› bulunamamas›na ra¤men, lökositoz ve CRP yüksekli¤i
nedeniyle muhtemel sepsis flüphesiyle, amprik antibioterapi baflland›. Tiroksin
ve steroid tedaviye eklendi. Hastada sodyum de¤erleri normale gelirken, CK ve
kreatinin de¤erlerinde yükseklik ve oligüri nedeniyle hemodiyaliz baflland›.
Takiplerinde hemoglobin düzeyinde düflüfl, INR de yükselme ortaya ç›kt›.
Hastada kanama oda¤› skapuler ve femoral bölgedeki kas içi alanlar olarak
saptand›. Toplam 10 Ünite kan transfüze edildi. Taze donmufl plazma verilmesine
ra¤men kanama durmad› ve hasta kaybedildi.
Sonuçlar: Hiponatremi ve rabdomiyoliz ile gelen akut böbrek yetmezli¤i
olgular›nda hipotiroidi ay›r›c› tan›da düflünülmelidir. Uzam›fl hipotiroidi
mortaliteyi artt›rabilir.

PS/GN-126

Hiponatremi, Rabdomiyoliz, Akut Böbrek Yetmezli¤i ile Ortaya Ç›kan
Sheehan Sendromu

Sayarl›o¤lu H1, Erkoç R1, Kara PS2, Be¤enik H2, Do¤an E3

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Van
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Van
3Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Kahramanmarafl

Amaç: Hipotiroidizmde hiponatremi komplikasyonunun görülmesi nadir
de¤ildir. Bu nedenle aç›klanamayan hiponatremilerde tiroid fonksiyonlar›n›n
gözden geçirilmesi gerekir. Literatürde Hipotrioidiye ba¤l›, akut böbrek yetmezli¤ine
yolaçan rabdomiyoliz olgular› sunulmufltur. Bu yaz›da, Sheehan sendromu
sonucunda geliflen hiponatremi ve rabdomiyolize ba¤l› akut böbrek yetmezli¤i
olgusunu sunduk.
Olgu: 58 yafl›nda bayan hasta; üç gündür konfüzyon, kas a¤r›s›, alt ekstremitede
güçsüzlük ve idrar miktar›nda azalma yak›nmas› ile baflvurdu. Hasta a¤›r bir
egzersiz tarif etmiyordu. Fizik muayenesi ve 20 y›l önce postpartum menoraji
hikayesi sheehan sendromunu düflündürmekteydi. fiimdiye dek bu hastal›¤› için
herhangi bir tedavi almam›flt›. Laboratuar bulgular›; serum sodyumu 94

PS/GN-127

Ciddi Hiponatremi ile Baflvuran Sheehan Sendromu Olgusu

Dan›fl R1, Özmen S2, Parmaks›z E2, Özmen CA3, Yazanel O1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Diyarbak›r
3Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Hipopitüitarizmin en s›k nedenlerinden biri postpartum hipofiz bezinin
nekrozudur. Postpartum hipofiz bezinin nekrozunun en önemli nedeni do¤um
an›nda veya do¤umdan sonra masif kanamalard›r. Yafll›larda halsizlik ve yorgunluk
gibi müphem semptomlar tan›da güçlü¤e yol açabilmektedir. Sheehan sendromlu
olgular nadiren akut hiponatremiye ba¤l› klinik bulgularla baflvurabilir. Klini¤imize
ciddi hiponatremi (100mEg/lt ), hipoglisemi ve stupor  nedeniyle baflvuran ve
Sheehan sendromu tan›s› konulan 55 yafl›ndaki kad›n hasta klinik ve laboratuar
özellikleriyle tart›fl›lacakt›r.
Olgu: 55 yafl›nda 14 çocuk sahibi kad›n hasta yaklafl›k 12 gün önce bafllayan
halsizlik, kar›n a¤r›s› yak›nmalar› ve son 3 gün içinde bulant›, genel durumu
kötülemesi ve fluur durumunun bozulmas› ile klini¤imize baflvurdu. Hasta ciddi
hiponatremi (100mEq/lt), hipoglisemi (56mg/lt) ve stupor nedeniyle yat›r›ld›.
Halsizlik, yorgunluk, kilo kayb› ve so¤u¤a tahammülsüzlük flikayetleri yaklafl›k
6-8 y›ld›r olan hastan›n son do¤umunun yaklafl›k 17 y›l önce evde oldu¤u ve
afl›r› kanamas›ndan dolay› hastaneye götürülüp kendisine çok say›da kan
tranfüzyonu yap›ld›¤›, do¤umdan sonra adetten kesildi¤i ve sütünün gelmedi¤i
ö¤renildi. TRH stümilasyon ve GH-RH testine yetersiz yan›t elde edildi. MR
görüntülemede hipofiz incelmifl olarak rapor edildi. Sheehan sendromu tan›s›yla
deltacortil ve levotiroksin tedavisi baflland›. Hormon ve sodyum replasman›na
dramatik yan›t veren hastaya poliklinik kontrolü önerildi.
Sonuçlar: Yafll› hastalarda halsizlik, yorgunluk gibi semptomlar genelde
yafllanman›n bir sonucu olarak görülmekte, yafll›larda hiponatremi s›kl›kla
yafllanmaya, su içmemeye, ve demansa ba¤lanabilmektedir. Hiponatremi Sheehan
sendromunun baflvuru flekillerinden biridir. Bir çal›flmada 28 kiflilik Sheehan
olgular›n›n en düflük sodyum de¤eri 101mEq/lt, 40 kiflilik ayr› bir vaka serisinde
hastalar›n sodyum ortalamas› 138± 4,3 en düflük de¤er ise sadece 2 olgudaki
126mEq/lt olarak bildirilmifltir. Hastam›zdaki 100mEq/lt sodyum de¤eri bu
de¤erlerden daha düflüktür ve buna hipoglisemi de efllik etmektedir. Özellikle
yafll› kad›n hastalarda hiponatremi görüldü¤ünde Sheehan sendromu ay›r›c›
tan›da bulundurulmal› ve bu hastalardaki hiponatreminin nadir de olsa çok
ciddi düzeylerde olabilece¤i bilinmelidir.
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PS/GN-128

Barsak Floras›ndaki Kalsiyum Tüketiminin Üriner Kalsiyum Ekskresyonu
Üzerine Etkileri

Kasap B2, Lambert FY1, Kavukçu S2, Soylu A2, Yücesoy M3, Türkmen M2,
Esen N3, Ünak P1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nükleer Araflt›malar Merkezi, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Oksalatlar› degrade edici özelli¤i bulunan Oxalobacter formigenes adl›
bakteri hiperoksalüri aç›s›ndan suçlanm›flt›r. Barsak floras›n›n kalsiyum tüketiminin
benzer flekilde hiperkalsiüriye yol aç›p açmad›¤› henüz bilinmemekte olup
çal›flmam›zda bu etkinin olas› varl›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Klini¤imizde son 1 y›l içerisinde herhangi bir nedenle
idrarda kalsiyum at›l›m miktar› ölçülmüfl olan hastalar belirlendi. “Hiperkalsiüri”,
idrar ile kalsiyum at›l›m miktar›n›n 4 mg/kg/saat ve/veya spot idrarda
protein/kreatinin oran›n›n 0.21 ve üzerinde olmas› fleklinde tan›mland›. Hastalar
d›flk› örneklerini getirmek üzere telefon ile arand›. 0.1 g/ml miktar›ndaki d›flk›
örnekleri aerobic bakteriler için beyin-kalp infüzyon bulyonu içeren doku kültürü
ortam›na ve anaerobic bakteriler için tioglukolat besiyerine ekildi. 5 μL iflaretlenmifl
45Ca (1 mCi/0.46 mL s›v› 45CaCl2 solüsyonu olarak) örneklere eklenerek 24
saat boyunca 37 ºC’de inkübe edildi. Örneklerin içerdi¤i bakteri miktarlar›
kantitatif olarak koloni oluflturucu unite (CFU) fleklinde belirlendi. Örneklerin
200 μL’lik bölümü 0.45 μm’lik membranlardan filtre edilerek 200 μL saf su
ile y›kand›. Bakterilerin 45Ca aktivitesi (45Caakt) GM dedektörü ile 100 saniyede
say›ld›. Ard›ndan CFU bafl›na düflen aktivite (45Caakt /CFU) hesapland›.
Hiperkalsiürik (Grup I) ve normokalsiürik (Grup II) gruptaki hastalar aerobic
ve anaerobic hastalar›n 45Caakt /CFU miktarlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Toplam 29 hasta d›flk› örneklerini ulaflt›rd›. Ortalama yafl› 7.50±4.28
(1.5-16) y›l olan hastalar›n 18 tanesi erkekti (E/K: 18/11). Grup I’de 14 ve
Grup II’de 15 hasta mevcuttu. ‹ki grup aras›nda aerobic ya da anerobik bakterilere
ait 45Caakt /CFU aç›s›ndan fark yoktu (s›ras›yla p: 0.983, p: 0.601). 24 saatlik
idrarda kalsiyum düzeyleri hiperkalsiürik hastalarda aerobic ve anerobik 45
Caakt /CFU ile negatif ancak anlaml› olmayan bir korelasyon gösterirken
(s›ras›yla p: 0,079, r: -0.145 ve p: 0.260, r: -0.420) normokalsiürik hastalarda
aerobic bakterilerin 45Caakt /CFU ile pozitif, anaerobic bakterilerin 45Caakt
/CFU ile negatif korelasyon gösterdi (s›ras›yla p: 0.509, r: 0.223; p: 0623, r: -
0.257).
Sonuçlar: Bu çal›flmada, hem hiperkalsiürik hem normokalsiürik hastalarda
45Caakt /CFU düzeylerinin benzer olmas›, barsak floras›n›n kalsiyum tüketiminin
idrarda kalsiyum at›l›m› üzerine etkili olmad›¤›n›; ancak özellikle hiperkalsiürik
hastalarda idrarda kalsiyum düzeyleri ile 45Caakt /CFU aras›nda anlaml›
olmamakla beraber saptanan negatif korelasyon, bu konunun daha ayr›nt›l›
araflt›r›labilece¤ini düflündürmüfltür.

PS/GN-129

Kronik Hipokaleminin Nadir Sebeplerinden Biri: Gitelman Sendromu

‹nal S1, Yüksel A2, Mutluay R2, Erten Y2, Reis KA2, Güz G2, Ar›nsoy T2,
Sindel fi2

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Girifl: Gitelman Sendromu hipokalemik metabolik alkaloz, hipokalsiüri,
hipomagnezemi, düflük ya da normal kan bas›nc› düzeyleri ile karakterize, klasik
Bartter Sendromunun eriflkinlerde görülen bir varyant›d›r.‹ki kardefli ile birlikte
ciddi hipokalemi, hipomagnezemi ve metabolik alkaloz saptanan
ve Gitelman Sendromu tan›s› alan bir hastay› sunuyoruz.
Olgu: 34 yafl›nda bayan hasta, Romatoloji Poliklini¤ine halsizlik, çabuk yorulma,
özellikle alt ekstremitelerinde olan ve hareketle artan kas güçsüzlü¤ü, ellerde va
ayaklar›nda olan kar›ncalanma, uyuflukluk yak›nmalar› ile baflvurdu. Önceden
herhangi bir sa¤l›k sorunu olmayan hastan›n bir ay önce her iki dizinde, ayak
bileklerinde a¤r›, kas güçsüzlü¤ü ve çabuk yorulma flikayetleri ortaya ç›km›fl.
Poliklini¤e baflvurusunda serum potasyum düzeylerindeki düflüklük saptanmas›
üzerine (2.8 – 2.7 mmol/L.) hasta Nefroloji Poliklini¤i’ne yönlendirilmiflti. Fizik
muayenede patolojik bulgu saptanmad›, kan bas›nc›:  110/70 mmHg olarak
ölçüldü. Eklemlerinde k›zar›kl›k, flifllik, a¤r› ve lokal ›s› art›fl› gibi artrit bulgular›na
rastlanmad›. Laboratuvar incelemelerinde Na: 141 mmol/L, K: 2.9 mmol/L,
Mg: 0.9 mg/dl, ürik asit: 4.9 mg/dl, P: 3.4 mg/dl. Bilirubin düzeyleri karaci¤er
ve böbrek fonksiyon testleri normal s›n›rlarda olarak kaydedildi. ‹drar tetkikinde
pH: 8, dansite: 1005, düflük ozmolalite saptand›. 24 saatlik idrar örne¤inde Na:
145 [40-200] mmol/gün, K: 109 [25-125] mmol/gün, Cl: 182 [110-250]
mmol/gün, Ca: 28 [100-300] mg/gün, Mg: 3.6 [6-10] mg/gün, P: 0.27 [0.4-
1.3] gr/gün, total volüm 4000 ml ve proteinüri 290 mg/gün olarak tespit
edilirken, kreatinin klirensi 109 ml/dk olarak hesapland›. EKG’de düzeltilmifl
QT aral›¤› ise 0.38 saniye olarak hesapland›. Arteryal kan gaz›nda pH: 7.47
HCO3: 22.4 pO2: 89 pCO2: 31.8 sO2: 97.6%. Aldosteron düzeyi: 203.9 /
224 [yatarak 29.5-161.5]pg/ml, Renin: 109 [5-339] pg/ml, Kortisol: 13.1 [6-
20] mcg/dl, ACTH: 21.6 [6-57] pg/ml, PTH: 20.7 [12-75] pg/ml CRP: 17
mg/ml, RF (-), Tam kan say›m›, eklem grafileri ve abdominal USG de patolojik
bulguya rastlanmad›.
Sonuç: Olguda kal›c› hipokalemiye efllik eden di¤er bulgular, hipomagnezemi,
hipokalsiüri, hiper reninemi, normal aldosteron düzeyleri, hafif metabolik
alkaloz, normal kan bas›nc›, normal böbrek fonksiyonlar› ve düflük idrar
osmolalitesi olarak özetlenebilir. Eriflkin yaflta ve mental-motor fonksiyonlar›
normal olan hastada mevcut tablo göz önüne al›nd›¤›nda etyopatogenezde kronik
hipokaleminin nedeni olarak Gitelman Sendromu düflünüldü. Hastan›n aile
anemnezinde de bu semptomlar› tafl›yan ve bu laboratuar verilerine sahip
kardefllerin oldu¤unun saptanmas› Gitelman Sendromunu destekledi. Sonuç
olarak ciddi ve kal›c› hipokaleminin etyolojisinde s›k görülen nedenler ekarte
edildikten sonra Gitelman sendromunu da akla getirilmelidir.
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PS/GN-130

Bir Olguda Kartagener Sendromu ve Nefrotik Sendrom Birlikteli¤i

Demir M1, Sezer MT1, Kutlucan A2

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Isparta

Amaç: Kartagener sendromu; bronflektazi, situs inversus ve paranazal sinüzit
ile karakterize otozomal resesif geçifl gösteren bir genetik hastal›kt›r. Nefrotik
sendrom birçok nedene ba¤l› geliflebilmektedir. Bunlar aras›nda tüberküloz ve
bronflektazi gibi kronik enfeksiyonlar da yer almaktad›r. Kartagener sendromu
ve nefrotik sendrom birlikteli¤i flu ana kadar bildirilmemifltir. Burada nefrotik
sendrom tespit edilen Kartagener sendromlu bir olgu sunulmufltur.
Yöntem-Gereçler: 32 yafl›nda bayan hasta el ve ayaklarda flifllik, pürülan balgam
ç›karma ve nefes darl›¤› flikayetleri ile hastaneye baflvurdu. 4 y›l önce Kartegener
sendromu tan›s› konmufl ve bronflektazi nedeniyle s›k s›k tedavi al›yormufl.
Hasta nefrotik sendrom ile klini¤e yat›r›ld›.
Bulgular: Fizik muayenede TA: 90/60 mmHg, nab›z 86/dak idi ve daha sonra
yap›lan tetkiklerde; serum albümin 1.5 g/dL, total kolesterol 589 mg/dL,
trigliserit 454 mg/dL ve 24 saatlik proteinüri miktar› 16.6 g olarak tespit edildi.
‹drar mikroskobisinde özellik tespit edilmedi. Bat›n ultrasonunda böbrek
boyutlar› normal, ekojenitesi artm›fl olarak tespit edildi. Yap›lan cilt alt› ve
duodenum biyopsilerinde amiloidozu destekleyecek bulguya rastlan›lmad›.
Böbrek biyopsisi hastan›n solunum sistemi semptomlar› nedeniyle yap›lamad›.
Sonuçlar: Kartagener sendromu ve nefrotik sendrom birlikteli¤i flimdiye kadar
bildirilmemifltir. Burada bildirilen olgu, bu nedenle ilk olma özelli¤ine sahiptir.
Amiloidoz tan›s›nda de¤iflik dokulardan biyopsi yap›lmaktad›r fakat baflar› oran›
% 50’yi geçmemektedir. Uzun süren enfekte bronflektazi ve paranazal sinüzit
sekonder Amiloidoz nedeni olabilir. ‹drar mikroskobisi normal oldu¤u için
proliferatif tipte bir postenfeksiyöz glomerülonefrit düflünülmedi. Daha önce
tüberküloz ve bronflektazi gibi kronik hastal›klara ba¤l› sekonder amiloidoz ve
böbrek tutulumu bildirilmifltir. Fakat bronflektazi Kartagener sendromunun bir
komponenti olmas›na ra¤men, Kartagener sendromu ve nefrotik sendrom
birlikteli¤i ilk kez bu olgu ile gösterilmifltir. Bu nedenle histopatolojik olarak
gösterilememifl ise de Kartagener sendromununda da bir sekonder amiloidoz
ve nefrotik sendrom nedeni olabilece¤ini düflünüyoruz.

idi, eritrosit sedimentasyon h›z› 98 mm/saat bulundu. Tam idrar tetkikinde
(+++) proteinüri, hematüri ve lökositüri saptand›. 24 saatlik idrar tetkikinde
8291 mg protein at›l›m› vard›. Di¤er kan tetkikleri normaldi. Abdominal
ultrasonografide her iki böbrek boyut, parankim kal›nl›¤› ve ekojenitesi artm›flt›.
Sol böbrekte en büyü¤ü 4x5 cm boyutlar›nda subkapsüler birkaç adet kistik
lezyon, sa¤ böbrekte ise böbre¤i anterior, posterior ve lateralden çevreleyen
145x124 mm boyutlar›nda içerisinde septasyonlar bulunan kistik lezyon saptand›.
Ayr›ca perihepatik, perisplenik, perikolesistik alanda, bilateral plevrada ve
pelvisde serbest s›v› tespit edildi. Bu bulgular bilgisayarl› tomografi ile teyit
edildi. Sa¤ böbrek etraf›ndaki kist s›v›s› perkütan yolla drene edildi ve yap›lan
incelemelerde, glukoz 86 mg/dl, total protein 0.4 g/dl, albümin 0.1 g/dl, LDH
27 U/L, eritrosit 500/mm3, lökosit 10/mm3 idi, ARB negatif bulundu,
mikroorganizma görülmedi ve kültürde üreme saptanmad›. Sitolojik incelemede
ise sadece az say›da kan elemanlar› görüldü. ANA, ANCA ve anti BMA sonuçlar›
negatif olan hastaya kapal› böbrek biyopsisi yap›ld›. Patolojik inceleme sonucunda
FSGS tan›s› konulan hastaya önce 1 g/gün pulse prednizolon tedavisi verildi
ve ard›ndan 1 mg/kg’l›k dozda prednizolona devam edildi. 2. haftada
proteinürisinde azalma olan hasta taburcu edilerek steroid tedavisi ile takibe
al›nd›.
Tart›flma : Perirenal s›v› koleksiyonu olan hastalarda altta yatan bir glomerülonefrit
olabilece¤i akla getirilmeli ve klinik olarak da destekleyici bulgular› olanlarda
böbrek biyopsisi yapmaktan kaç›n›lmamal›d›r.

PS/GN-132

Çocukluk Ça¤› Steroide Yan›tl› ve Dirençli Nefrotik Sendromunun
Seyrine Tedavinin Etkisi

Soylu A, Ö¤ün N, Kasap B, Türkmen M, Kavukçu S
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim
Dal›, ‹zmir

Amaç: Steroide yan›tl› ve dirençli nefrotik sendrom (SYNS ve SDNS)
olgular›n›n klinik seyrindeki farkl›l›klar› de¤erlendirmek.
Yöntem-Gereçler: Tan› s›ras›nda SYNS ve SDNS’lu çocuklar demografik,
klinik, laboratuvar ve terapötik parametreler için retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Toplam hasta say›s› 70 idi (37 erkek; yafl 49±45 ay; SYNS 58, SDNS
12). ‹zlem süresince SYNS’lu 24 hasta s›k relaps yapan (11), steroide ba¤›ml›
(10) veya steroide dirençli (3) olurken, SDNS’lu 3 hasta s›k relapsyapan (1) veya
steroide ba¤›ml› (2) oldu. SYNS ve SDNS gruplar› aras›nda tan› yafl›, ilk atak
tedavi süresi, son relapstaki yafl, toplam izlem süresi ve atak say›s› farkl› de¤ildi.
Ancak, ilk atak sonras› remisyon süresi SDNS’da daha k›sa idi (2.8±0.8 vs
11.7±9.2 ay, p=0.003). Atak say›s› ile tan› yafl› veya ilk atak tedavi süresi aras›nda
iliflki bulunmad›. ‹lk atak tedavi süresi ile takibeden remisyon süresi de korele
de¤ildi. Ancak, ilk atak sonras› remisyon süresi ile toplam atak say›s› aras›nda
negatif iliflki saptand› (r=-0.324, p=0.036). ‹zlemlerinde hem siklofosfamid, hem
de levamizol alan hastalarda remisyon süresi levamizol sonras› daha uzun idi
(11±3 vs 7±1 ay, p=0.045).
Sonuçlar: SDNS’lu çocuklarda ilk atak sonras› daha k›sa sürede relaps
geliflmektedir. Steroid d›fl› ilaçlar aras›nda levamizol siklosporin kadar, hata
ondan daha iyi sonuç vermektedir. ‹lk atak sonras› remisyon süresi total atak
say›s› toplam atak say›s› ile iliflkilidir.

PS/GN-131

Fokal Segmental Glomerüloskleroz ve Perirenal S›v› Koleksiyonu

Altay M1, Duranay M2, Karaer R1, Demir M3

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dal›, Isparta

Girifl : Nefrotik düzeyde proteinürisi olan hastalarda tüm vücutta oldu¤u gibi
abdomende de s›v› birikimi al›fl›lagelmifl bir bulgudur. Ancak perirenal bölgeye
s›n›rl› s›v› koleksiyonuna ise oldukça nadir rastlanmaktad›r. Bununla birlikte
literatürde fokal segental glomerüloskleroza (FSGS) ba¤l› perirenal s›v› koleksiyonu
sadece bir vakada raporlanm›flt›r. Burada oldukça büyük boyutlarda perirenal
s›v› koleksiyonu geliflen FSGS’li bir olgu sunulmufltur.
Olgu :  1 ayd›r sa¤ flank bölge a¤r›s› olan 21 yafl›nda erkek hasta disüri ve
noktüri flikayetleri ile hastanemize müracaat etti. Vücut ›s›s› 36.4 °C, kan bas›nc›
130/85 mmHg, nabz› 78/dk idi. Sa¤ flank bölgede hassasiyeti olan hastan›n
di¤er fizik muayene bulgular› normaldi. Laboratuar testlerinde; serumda üre
67.2 mg/dl, kreatinin 1.86 mg/dl, sodyum 143 mmol/l, potasyum 4.6 mmol/l,
kalsiyum 9.2 mg/dl, total protein 4.9 g/dl, albümin 2.5 g/dl, Ig G 385 mg/dl
idi. Tam kan say›m›nda Hb 9.7 g/dl, lökosit 8700/mm3, trombosit 311000/mm3
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PS/GN-133

Mezangioproliferatif Glomerülonefrit Tespit Edilen Çocuklarda IgM
Birikiminin Klinik ve Histomorfometrik Parametreler ile ‹liflkisi

Kasap B1, Türkmen M1, Sar›o¤lu S2, Sis B2, Soylu A1, Kavukçu S1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim
Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Mezangioproliferatif glomerülonefrit (MePGN) farkl› klinik bulgular ile
karfl›m›za ç›kmaktad›r. IgM birikiminin MePGN klini¤ine katk›s› tart›flmal› olup
histomorfometrik farkl›l›klara etkisi daha önce çal›fl›lmam›flt›r. Çal›flmadaki
amaç, IgM birikimi olan [ IgM (+)] ve olmayan [ IgM (-)] hastalarda klinik
farkl›l›klara ek olarak histomorfometrik parametrelerde de¤iflikliklerin olup
olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r.
Yöntem-Gereçler: De¤iflen derecelerde mezangial proliferasyonu olan çocuk
hastalar retrospektif olarak de¤erlendirildi. “Mezangial proliferasyon” için her
mezangial alanda ≥ 4 hücre bulunmas› kriter olarak kabul edildi. Biyopsi
esnas›nda bak›lan tam idrar analizleri, kan bas›nçlar›, serum kreatinin ve
ultrasonografi bulgular› kaydedildi. Böbrek biyopsileri IgM birikimi ve glomerüler
ölçümler aç›s›ndan de¤erlendirildi. Her bir hastada randomize olarak seçilen
10 glomerül içerisinden en büyük 4 tanesine ait ortalama glomerüler yumak
alanlar› (GYA) görüntü analizörü taraf›ndan belirlendi. Ayr›ca glomerül yumaklar›
içerisindeki ortalama hücre say›lar› (HS) ve HS/GYA fleklinde tespit edilen
glomerüler yumak bafl›na düflen hücre say›lar› (GHS) saptanarak bulgular IgM
(+) ve IgM (-) hastalar aras›nda karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: De¤erlendirme sonucunda ortalama yafllar› 6.8±4.1(1.75-14) yafl olan
14’ü erkek (%58) 24 hasta çal›flmaya al›nd›. IgM (+) grupta yer alan 12 hastadan
9 tanesi nefrotik sendrom (NS), 2 tanesi makroskopik hematüri (MaH) ve 1
tanesi mikroskopik hematüri (MiH) ve NS ile baflvurmufltu. IgM (-) hastalardan
ise 4 tanesi NS, 7 tanesi MaH ve 1 tanesi de persistan MiH ile baflvurdu. IgM
(+) ve (-) olgular biyopsi esnas›ndaki yafl, cinsiyet, serum kreatinin de¤erleri,
prediktif de¤eri oldu¤u bildirilen idrardaki granüler silendirler, ultrasonografik
bulgular, steroide yan›t, kan bas›nçlar›, GYA, HS ve GHS aç›s›ndan
de¤erlendirildiklerinde istatiksel olarak farkl›l›k saptanmad› (p> 0.05). IgM (+)
olgularda NS s›kl›¤› anlaml› olarak fazla saptand› (p. 0.038). IgM (-) olgularda
ise MaH s›kl›¤› fazla olmakla beraber istatiksel olarak anlaml› bulunmad› (p:
0.089). Hiçbir hastada FSGS’ye ilerleme kaydedilmedi.
Sonuçlar: Çocukluk ça¤› MePGN’de IgM birikimi hastalarda klinik olarak NS
s›kl›¤›n› artt›rmakla beraber histomorfometrik ölçümlerde herhangi bir farkl›l›¤a
yol açmamaktad›r.

PS/GN-134

Nefrotik Sendromlu 84 Olgunun Retrospektif Analizi

Dan›fl R1, Özmen S2, Parmaks›z E2, Yazanel O1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Glomerülonefritler (GN) son dönem böbrek yetmezli¤inin dünyadaki
en s›k ikinci nedenidir. Nefrotik sendrom (NS) GN’lerin s›k klinik baflvuru
tiplerinden biridir. GN histolojik tipleri co¤rafik yerleflim, etnisiteye ba¤l› olarak
farkl› olmaktad›r. Bu çal›flmada hastanemiz nefroloji poliklini¤inde NS tan›s›
alan 84 hastan›n klinik, laboratuar ve histopatolojik bulgular› incelenmifltir.
Yöntem-Gereçler: 2001-2005 tarihleri aras›nda Dicle Üniversitesi Nefroloji
Bilimdal›’na baflvuran ve NS tan›s› alan 84 hastan›n özellikleri retrospektif
olarak araflt›r›ld›. Hastalar›n klinik, laboratuar ve histopatolojik dosyadan
kaydedildi. NS tan›s› günlük 3 gramdan fazla protein kayb› ile kondu. Grup
ortalamalar› için Student t-test ve frekans da¤›l›mlar› için Ki-kare testi kullan›ld›.
Bulgular: 41 kad›n (%48,8) ile 43 (51,2) erkek hastan›n yafl ortalamas› 35,0
hesapland›. Hastalardan 60 (%71,4) kifli doku tan›s›na sahipti. Doku tan›s› olan
60 hastan›n 47’si (%78,3) primer GN, geri kalan 13 hasta (%21,7) sekonder

GN tan›s› ald›. Olgular›n sadece %7’sinda pretibial ödem saptanmad›. Tüm
olgularda idrar analizinde protein kayb› saptand›. Ekokardiografi yap›lm›fl 50
olgunun 10’unda (%20) sol ventrikül hipertrofisi, 9’unda (%18) perikardial
effüzyon oldu¤u görüldü. 7 olguda tromboz, 9 olguda ise infeksiyon saptand›.
NS’lu olgular›n baz› ortalama de¤erleri kreatin 1,68 mg/dL, üre 64,5 mg/dL,
idrarla protein at›l›m› 5,7 g/gün, kreatin klerensi 65 ml/dk olarak hesapland›.
Primer GN ve sekonder GN gruplar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda klinik ve laboratuar
de¤erleri aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›.
Sonuçlar: GN histolojik tipleri co¤rafik yerleflim, etnisiteye ba¤l› olarak farkl›
olmaktad›r. NS ile baflvuran eriflkinlerde primer ve sekonder GN tiplerin birlikte
de¤erlendirildi¤i 469 hastal›k bir seride membranöz nefropati (MGN) %28
oran›yla ilk s›rada yer al›rken onu %21 ile minimal de¤ifliklik hastal›¤› (MDH)
ve %17 oran›yla fokal segmental-glomerüloskleroz (FSGS) izlemifltir. Ülkemizde
NS endikasyonu ile renal biyopsi yap›lan hastalar›n analizinde ise MPGN %29,4
MGN %28,9 oranlar›yla en s›k GN tipleri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Çal›flmam›zda NS ile baflvuran ve biyopsi ile primer GN konulan hastalar›
da¤›l›m› flu flekildeydi: MPGN %27,7, MGN %25,5, FSGS %17,
Mezangioproliferatif GN %10,6, MDH %10,6 IgA Nefropati %6,4 ve kresentik
GN %2,1. Sekonder GN tiplerinde ise olgular›n %53,8’inin amiloidoz %46,2’sinin
sistemik vaskülitlere ba¤l› oldu¤u görüldü. Çal›flmam›zda primer GN'ler aras›nda
en s›k MPGN ve MGN’ye rastland›. MPGN'nin nadir oldu¤u ve geliflmifl
ülkelerde özellikle son 20-30 y›l içerisinde belirgin azalma gösterdi¤i bildirilmektedir.
Bu azalma muhtemelen hijyen flartlar›n›n düzelmesine ve yayg›n antibiyotik
kullan›m› ba¤lanabilir. Tüm eriflkin NS olgular›n›n %20-30’u MGN’ye ba¤l›d›r.
Çal›flmam›zda bu oran %25,5’tir. Bölgemizde NS ile baflvuran ve primer GN
tan›s› konulan olgular›n üçte ikisinden MPGN, MGN ve FSGS sorumludur.
Bat› ülkelerinde azalan ama ülkemizin de¤iflik bölgelerinde s›kl›¤›n› koruyan
MPGN bölgemizde de halen ilk s›radaki yerini korumaktad›r.

PS/GN-135

Maligniteye Sekonder Geliflen Membranöz Glomerülonefrit ile Sekonder
Amiloidoz Birlikteli¤i

Ahbap E1, Sakac› T1, Y›lmaz M1, Bafltürk T1, Koç Y1, Erimez D1, Öza¤r› A2,
K›l›çaslan I3, Ünsal A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

5 y›ld›r Romatoid Artrit nedeniyle takip edilen 26 yafl›ndaki bayan hasta 2 ayd›r
devam eden nefes darl›¤›, yayg›n vücut fliflli¤i nedeniyle yat›r›ld›. Fizik muayenesinde;
normotansif, pretibial (+++) ödem ve bilateral ulnar deviasyon saptand›. Laboratuar
tetkiklerinde, hipoalbüminemi (2,3mg/dl), nefrotik düzeyde proteinüri (7 gr/gün),
mikroskopik hematüri tesbit edilen ve renal yetersizli¤i bulunmayan hastaya
perkütan böbrek biyopsisi yap›ld›. Biyopside Membranöz glomerülonefrit (Evre
2-3) ve amiloidoz AA saptand›. Hastaya, steroid (prednizolon 0,5 mg/kg/gün,
PO), siklofosfamid (100mg PO) ve kolflisin (1 mg/gün PO) baflland›. Akci¤er
grafisinde saptanan sol akci¤er alt zondaki infiltrasyon nedeniyle akci¤er
tomografisi çekildi ve sol akci¤er alt zonda kitle tesbit edildi. Yap›lan bronkoskopi
ve endobronflial biyopside squamöz hücreli akci¤er Ca tesbit edilen hastan›n
siklofosfamidi hemen, steroidi ise azalt›larak kesildi. Hastaya sol alt lobektomi
yap›ld›. Operasyondan 2 ay sonra yap›lan kontrolünde proteinürinin geriledi¤i
görüldü (2,7 gr/gün). ACE-I (lisinopril 5 mg), kolflisin (1mg/gün) kullanmakta
iken geliflen sa¤ metakarpofalengeal eklemdeki artriti nedeniyle steroid (5 mg/g)
ve hidroksiklorokin tedaviye eklendi. Operasyondan 7 ay sonra yap›lan kontrolünde
hastan›n proteinürisinin giderek geriledi¤i (0,25 gr/gün) görüldü. Bu dönende
1 ayl›k gebeli¤i saptanan hastan›n gebeli¤i döneminde ACEI ve hidroksiklorokin
kesildi, steroid 5 mg olarak devam edildi. Gebeli¤i esnas›nda proteinürisinde
artma olmayan ve malignitesinde progresyon görülmeyen hasta miad›nda sa¤l›kl›
bir erkek çocu¤u do¤urdu. Sonuç olarak, Romatoid Artrit’e sekonder amiloidoz
ve maligniteye sekonder geliflen membranöz glomerülonefritin birlikteli¤i nadir
olan bu hastan›n operasyon ve medikal tedavi sonras›nda proteinürisi gerilemifl
ve halen sa¤l›kl› olarak yaflam›na devam etmektedir.
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No %
Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) 56 50
Amiloidoz 16 15
Rapidly progresif glomerülonefrit (RPGN) 12 11
Fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) 7 6
Sistemik lupusa ba¤l› diffuz proliferatif glomerülonefrit 5 4
Kronik glomerülonefrit(KGN) 5 4
Mesengioproliferatif glomerülonefrit 4 3
Membronöz glomerülonefrit(MGN) 4 3
Minimal change glomerülonefrit 2 2
Post streptekoksik glomerülonefrit (PSAGN) 2 2

Böbrek biopsisi yap›lan 113 hastan›n ›fl›k mikroskopi sonuçlar›:PS/GN-136

60 Yafl Üzeri Hastalar›n Böbrek Biyopsi Sonuçlar›

Ahbap E1, Ünsal A1, Koç Y1, Sakac› T1, Bafltürk T1, Y›lmaz M1, Öza¤r› A2,
K›l›çaslan I3, Özkan fi1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i, ‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

Nisan 2003- Temmuz 2005 tarihleri aras›nda fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde perkütan böbrek biyopsisi yap›lan 60 yafl ve üstündeki 39 hastan›n
sonuçlar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Bulant›-kusma, nefes darl›¤›, ödem,
oligüri, artralji gibi flikayetler ile baflvuran 39 hastan›n (12K, yafl ort. 66,8 ±
5,2y›l) 36’s›nda (%92,3) böbrek yetersizli¤i, 16’s›nda (%41) nefrotik düzeyde
proteinüri vard›. Renal yetersizli¤i olan hastalar›n 19’unda bafllang›çta diyaliz
ihtiyac› bulunmaktayd›. Baflvuru an›ndaki ort. üre 131,7±69,4 mg/dl, kreatinin
4,8±2,6 mg/dl, Hb 10,1±2,3 g/dl, Hct 30,3±6,7, proteinüri 4,6±0,7 g/gün idi.
Tüm hastalara böbrek biyopsisi yap›ld›, al›nan biyopsi materyelleri ›fl›k ve immun
floresan mikroskopla, ayn› patoloji merkezinde de¤erlendirildi. Böbrek
biyopsilerinin 31’inde (%79,5) glomerüler hastal›k, 6’s›nda (%15,4)
tubulointerstisyel hastal›k, 2’sinde (%5,1) son dönem böbrek yetersizli¤i bulgular›
saptand›. Glomerülonefrit (GN) saptanan 31 hastan›n 15’inde (%48,4) nefrotik
sendrom, 10’unda (%32,3) akut nefritik sendrom, 4’ünde (%12,9) asemptomatik
idrar anormalli¤i ve 2’sinde (%6,4) nedeni aç›klanamayan böbrek yetersizli¤i
vard›. Nefrotik sendrom saptanan 15 hastan›n 4’ünde membranöz glomerülonefrit,
4’ünde amiloidoz, 3’ünde diabetik nefropati, 3’ünde FSGS, 1’inde ise MPGN
tesbit edildi. Akut nefritik sendromun ve tüm glomerülonefritlerin en s›k nedeni
kresentik glomerülonefritti (8 hasta). Di¤er akut nefritik sendroma yol açan
patolojiler MPGN ve mezangiyoproliferatif glomerülonefritti (1’er hasta). Akut
nefritik sendromla gelen 10 hastan›n 9’unda akut böbrek yetersizli¤i mevcut
olup ikisi d›fl›nda di¤erleri diyalize al›nd›. Asemptomatik idrar anormalli¤i olan
4 hastan›n 2’sinde diabetik nefropati, birinde FSGS ve di¤erinde ise myelom
böbre¤i tesbit edildi. Nedeni aç›klanamayan böbrek yetersizli¤i ile baflvuran 2
hastada böbrek biyopsisinde kristal embolisi saptand›. Biyopsi sonras›nda sadece
bir hastada makroskopik hematüri oldu ve birkaç gün içinde kendili¤inden
düzeldi. Uygun tedavi ile, diyalize bafllanan 19 hastan›n 9’unda renal yetersizlik
gerileyip hastalar›n diyaliz ihtiyac› kalmad›. Bu çal›flmada, böbrek biyopsisinin
yafll› hastalarda da güvenilir bir yöntem oldu¤u ve en s›k görülen patolojinin
glomerüler hastal›k, bunlar›n içinde de akut nefritik sendroma yolaçan kresentik
glomerülonefritlerin ilk s›rada oldu¤u saptanm›flt›r. Böbrek yetersizli¤i ve/veya
diyaliz ihtiyac› ile baflvuran hastalar›n önemli bir k›sm›nda uygun tedaviyle renal
replasman tedavi ihtiyac› ortadan kalkmaktad›r.

PS/GN-137

Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde 1999 ve 2005
Y›llar› Aras›nda Yap›lan Böbrek - Biopsi Sonuçlar›

Çobano¤lu M A, Tekçe M, Yayla A, Irmak R, Albayrak S
Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹stanbul

Amaç: Böbrek biopsisi böbrek hastalar›n›n tan›s›nda alt›n standartt›r.1999-
2005 y›llar› aras›nda hastanemizde yap›lan 113 böbrek biopsisi, ›fl›k mikroskopi
sonuçlar›n› vermek istedik.
Yöntem: Yafl ortalamas› 34.4±15.01 olan 113 hastan›n 65’i(%57) erkek,48’i(%43)
kad›n idi. Hastalar›n 77’si(%68) nefrotik sendrom, 36’s›(%32) nefritik sendrom
klini¤i ile gelmifllerdi.
Sonuç: Ülkemizde halen primer MPGN’ye çok s›kl›kta rastlanmaktad›r

PS/GN-138

Faktör V Leiden Mutasyonu Olan Bir Membranöz Glomerülonefrit
Vakas›nda Geliflen Brakial Ven Trombozu

Mutluay R1, Ak› fiZ2, Reis KA1, Derici Ü1, Erten Y1, Bali M1, Ar›nsoy T1,
Sindel fi1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Ankara
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji BD, Ankara

Eriflkin yafl nefrotik sendrom olgular›nda koagülasyon bozukluklar› ve
tromboembolizm görülme oran› anlaml› oranda yüksektir. Nefrotik sendrom
grubu içinde de en s›k trombofilik patolojinin izlendi¤i histopatolojik alt s›n›f
bilindi¤i üzere membranöz glomerülonefritli vakalard›r. Sa¤l›kl› popülasyonda
izlenen trombofili etkenleri içerisinde en s›k karfl›lafl›lan nedenlerden biri olan
faktör V Leiden mutasyonunun bir membranöz glomerülonefrit vakas›nda ek
patoloji olarak bulunmas› hastan›n ilerleyen dönemde tedavisiz kalmas› halinde
hayat›n› tehdit eden tromboembolik olaylarla karfl› karfl›ya kalmas›na neden
olacakt›r.Bu sunuda poliklini¤imize ayaktan baflvuran 43 yafl›ndaki bir erkek
hastan›n nefrolojik sorununa ilaveten hematolojik disfonksiyonu tart›fl›lacakt›r.
Son 2 y›ld›r tüm vucutta yayg›n ödem flikayeti olan hastan›n anamnezinde iki
y›l önce geçirdi¤i bir pulmoner tromboemboli ata¤› mevcuttu. Hasta bu olay›n
ard›ndan geçici bir süre kumadin kullanm›fl ve daha sonra tedaviyi keserek
poliklini¤imize baflvurmufltu. Yap›lan fizik muayenede en göze çarpan özelli¤i
pretibial bilateral gode b›rakan ödemi ve sol koldaki fliflli¤i idi. Laboratuarda
BUN: 13, Cre: 0,9 Albumin: 2,3 g/dl, 24 saatlik idrarda proteinüri: 6267
mg/gün ve CCr: 103 ml/dk olarak bulundu. Hastan›n kan say›m›nda hipokrom
mikrositer ›l›ml› düzeyde bir anemisi mevcuttu. Hospitalize edilerek yap›lan
renal biyopsi membranöz glomerülonefrit ile uyumlu bulunurken, sol kola
yap›lan Doppler ultrasonografik incelemede brakial vende 4 cm.lik bir segmentte
trombüs izlendi. Renal venlerin ve alt ekstremitelerin incelenmesinde trombüs
gözlenmedi. Hastada faktör V Leiden heterozigot bulundu ve ayn› inceleme
s›ras›nda protrombin gen mutasyonu da saptand›. Bunun üzerine hastaya düflük
moleküler a¤›rl›kl› heparin tedavisini takiben oral kumadin bafllan›rken, primer
hastal›¤›na yönelik olarak da kortikosteroid ve siklosporin A tedavisi planland›.
Kontrollerde ödemi ve proteinürisi belirgin olarak gerileyen hastan›n kolunda
rekanalizasyon izlendi.
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PS/GN-139

Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda ‹ki Farkl› Tedavinin Etkinli¤i

Ünsal A1, Bafltürk T1, Y›lmaz M1, Ahbap E1, Koç Y1, Sakac› T1, Süt N2,
K›l›çaslan I3

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2Cerrahpafla T›p Fakültesi ‹statistik ABD.‹stanbul
3‹stanbul T›p Fakültesi Patoloji ABD.‹stanbul

‹diopatik membranöz nefropatiye ba¤l› nefrotik sendromlu hastalarda iki farkl›
tedavi rejimini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k. Perkütan renal biyopsi ile idiopatik
membranöz glomerülonefrit tan›s› konmufl toplam 14 hasta çal›flmaya al›nd›.
Hastalar uygulanan tedavi protokolüne göre 2 gruba ayr›ld›. Grup 1; oral
siklofosfamid (2 mg/kg/gün) ile oral prednizolon (1-2 mg/kg/48 saat) verilen
7 hastadan (6K,ortalama yafl 52,4±18,1) olufltu. Grup 2’deki 7 hastaya (5E,
ortalama yafl 42,4±9,5) sadece oral prednizolon (1 mg/kg/gün) verildi. Tedavi
süresince (Grup1: 24±11,3 ay, Grup2: 26±11,07 ay) hastalar›n serum kreatinin,
albumin, kolesterol ve 24 saatlik proteinüri de¤erlerine bak›ld›. Her iki grubun
parsiyel remisyon (proteinüri  2 gr/gün, serum kreatinin  2mg/dl), tam remisyon
(proteinüri  0,2 gr/gün, serum kreatinin  2mg/dl) oranlar› de¤erlendirildi.
Grup 1 ve 2’deki hastalar›n ortalama bazal parametreleri Tablo 1’de
gösterilmifltir.Grup 1’deki hastalar›n 6. ay, 1. ve 2.y›l›nda albümin de¤erleri
bafllang›ça göre anlaml› artm›fl (p=0.003) ve 24 saatlik proteinüri de¤erleri de
anlaml› olarak azalm›flt› (p=0,000). Kreatinin ve kolesterol de¤erleri aras›nda
anlaml› fark yoktu (p> 0,05). Grup 2’deki hastalar›n 6. ay, 1. ve 2. y›l›nda
albümin de¤erleri bafllang›ça göre anlaml› artm›fl (p=0.005) ve 24 saatlik proteinüri
de¤erleri de anlaml› olarak azalm›flt› (p=0,000). Kreatinin ve kolesterol de¤erleri
aras›nda anlaml› fark yoktu (p> 0,05). Her iki grup aras›nda tedavi sonras›
albümin, kreatinin, kolesterol ve proteinüri de¤erleri aç›s›ndan fark yoktu(p>
0,05)Her iki grubun 6.ay, 1. ve 2.y›l›ndaki remisyon oranlar› tablo 2’de
gösterilmifltir. ‹diopatik membranöz glomerülonefrit tedavisinde her iki yöntem
de etkili olmakla beraber uzun dönemde oral siklofosfamid+prednizolon tedavisi
alan hastalarda remisyon oranlar›n›n daha yüksek ve relaps oranlar›n›n daha
düflük oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.

Her iki tedavi grubunun remisyon oranlar›

Grup1/ 6AY Grup2/ 6 AY Grup1/ 1 YIL Grup2 1 YIL Grup1/ 2 YIL Grup2/ 2 YIL
Tam - - 2(%28.5) 2(%28.5) 5(%71,4) 3(%42,8)
remisyon
Parsiyel 7(%100) 5(%71.4) 5(%71,4) 5(%71,4) 1(%14,2) 2(%28,5)
remisyon
Relaps - - - - 1(%14,2) 2(%28,5)

Grup 1 ve 2’deki hastalar›n ortalama bazal parametreleri

Kreatinin (mg/dl) Albümin (mg/dl) Kolesterol (mg/dl) Proteinüri (gr/gün)
Grup 1 1,2±0,54 2,97±0,76 311±94 6,35±3,23
Grup 2 1,0±0,22 2,85±0,52 341±179 6,24±3,38
p p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

PS/GN-140

MPGN T‹P I ile Birlikte fiiddetli Konjenital Faktör X Eksikli¤i –VAKA

Bafltürk T1, Ahbap E1, Ero¤lu B2, Y›lmaz M1, Koç Y1, Sakac› T1, K›l›çaslan I3,
Gürdal A1, Ünsal A1

1fiiflli Etfal Hastanesi,Nefroloji Klini¤i, ‹satanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi,Genetik Klini¤i, ‹satanbul
3‹stanbul Üniversitesi Patoloji ABD,‹stanbul

Faktör X (FX) geni 13q34 de lokalize, 22 kb büyüklü¤ünde, 8 eksondan oluflmufl
olup, gen üzerinde yaklafl›k 71 mutasyon tan›mlanm›flt›r. FX eksikli¤i, prevalans›
1/500.000-1.000.000 olan de¤iflik fenotiplerde kanama bozukluklar› ile karfl›m›za
ç›kan otozomal resesif geçiflli bir durumdur. Litaratürde FX eksikli¤iyle iliflkili
yaklafl›k 50 vaka bildirilmekle birlikte FX eksikli¤i ve MPGN Tip I birlikteli¤i

PS/GN-141

Primer Glomerülonefrit Tedavisinde Anjiotensin Konverting Enzim
‹nhibitörü ile Anjiotensin Reseptör Blokerinin Birlikte Kullan›m›

Harmankaya O1, Çeçen ‹1, Özbahar Y1, Kaptano¤ullar› H2, Babao¤lan S1,
Canmemifl S1

1‹stinye Devlet Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2Medikare Diyaliz Merkezi, ‹stanbul

Amaç: Proteinüri,glomerülonefritlerin klinik seyrinin takibinde en önemli
veridir. Anjiotensin-konverting enzim inhibitörleri (ACE‹) veya Anjiotensin II
reseptör blokerlerinin (ARB)glomerüler hastal›klarda proteinüri miktar›n› azaltt›¤›
ve renal yetmezli¤e gidiflat› yavafllatt›¤› gösterilmifltir.Bu çal›flma,ACE‹ ve ARB’nin
birlikte kullan›m›n›n tek bafl›na ACE‹ kullan›m›na göre antiproteinürik etki
aç›s›ndan daha güçlü olup olmad›¤›n› araflt›rmak üzere prospektif olarak
tasarlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Böbrek biyopsisi ile tan› konan 12 primer glomerülonefrit
hastas› (6 IgA nefropatisi,2 membranoproliferatif glomerülonefrit,3 fokal
segmental glomerülosklerosis ve 1 membranöz glomerülonefrit; 8 erkek,4 kad›n;
yafl ortalamas› 28± 9 y›l) bu çal›flmaya dahil edilip 32 hafta boyunca takip edildi.
Bafllang›çta proteinüri miktar› 2.0-8.6 g/gün idi (ort.proteinüri 3.2± 1.8 g/gün).
Hastalara 16 hafta boyunca ramipril 2.5 mg/gün verildi. 16.haftan›n sonunda
tedaviye irbesartan 150 mg/gün ilave edildi. Ramipril ve irbesartan kombinasyonu
tüm hastalara 16 hafta boyunca verildi. Biyokimyasal parametreler, günlük
proteinüri miktar› ve hastalar›n kan bas›nc› takipleri düzenli olarak yap›ld›.GFR,
çal›flman›n bafllang›c›nda, 16.hafta sonunda ve çal›flma sonland›r›ld›¤› zamanlarda
ölçüldü.
Bulgular: Sadece ramipril kullan›lan ilk 16 haftal›k periodda proteinüri 3.2 ±
1.8 g/gün’den 2.4 ± 1.1 g/gün olarak anlaml› derecede azald› ( p< 0.05
).‹rbesartan ilavesi yap›ld›ktan sonra proteinüri 2.4 ± 1.1 g/gün’den 1.6 ± 1.0
g/gün de¤erlerine düfltü (p< 0.05). GFR de¤erlerinde çal›flma süresince anlaml›
derecede de¤ifliklik olmad›. (Çal›flman›n bafllang›c›nda GFR 79.6± 11.5 ml/dk
iken 32 haftal›k çal›flma sonras›nda GFR 75.7 ± 9.8 ml/dk olarak ölçüldü; p>
0.05). ‹rbesartan ilavesi arteriyel kan bas›nc›nda anlaml› bir düflme yaratmad›.
Ramipril tek bafl›na proteinüriyi %25 azaltt›. Ramipril ve ‹rbesartan birlikte
verildi¤i zaman proteinüride daha belirgin bir azalma sa¤land› (%53; p< 0.05).
Kombine tedavi daha güçlü antiproteinürik etkiye yol açarken,kan bas›nc› ve
GFR de¤erlerinde anlaml› azalmaya yol açmad›.
Sonuçlar: Primer glomerülonefritlerde ACE‹ ve ARB birlikte kullan›larak elde
edilen antiproteinürik etkinin, tek bafl›na ACE‹ kullan›larak elde edilen
antiproteinürik etkiden daha güçlü oldu¤u ve bu etkinin de kan bas›nc› ve GFR
de¤iflikliklerinden ba¤›ms›z oldu¤u sonucuna var›ld›.

bildirilmemifltir. VAKA Onyedi yafl›nda erkek hasta, ÜSYE takiben 5 ayd›r
kanl› idrar yapma nedeniyle baflvurmufl ve yap›lan tetkiklerde kreatinin.1.6mg/dl,
idrarda proteinüri,mikroskopik hematüri, 2981 mg/gün proteinüri ve C3
düflüklü¤ü nedeniyle biyopsi planland›.Yap›lan tetkiklerde PTZ: 22.2sn (10-
14sn), aPTT: 34,8sn (26-40 sn) ile uzun olan hastaya taze dondurulmufl plazma
ve ‹V K vitamini eflli¤inde böbrek biopsisi yap›ld›. 10 gün süren makroskopik
hematüri d›fl›nda komplikasyon geliflmedi. Biyopsiyle MPGN tip 1 teflhisi
konulan hastaya 1 mg/kg prednisolon +ACE-‹ tedavisi baflland›. Tedaviye cevaba
göre steroid dozu indirilerek 10 mg/gün ile idame tedaviye geçildi.Tekrarlayan
burun kanamas› flikayeti, TDP ve K vitamini tedavisine ra¤men kal›c› PTZ,
aPTT uzunlu¤u nedeniyle bak›lan FX düzeyi %7, FII düzeyi %130, FV düzeyi
%94 (N: %70-120) bulundu. Aile taramas›nda babas›nda, bir k›z ve 2 erkek
kardeflinde PTZ, aPTT düzeylerinde uzama, FX düzeylerinde s›ras›yla %18, %8,
%12, %9 oran›nda düflüklük saptand›. Almanyada yapt›r›lan DNA analiziyle
hastan›n Faktör X geninin 8.ekson bölgesinde Glu310Lys mutasyonunu
homozigot olarak tafl›d›¤› belirlendi. Takibinin 1.y›l›nda kreatinin 1 mg/dl,
proteinürisi 200mg/gün, PTZ: 18.6 sn, aPTT: 38.2sn olan hastan›n FX düzeyi
%10 oran›nda tespit edilmifltir.Takibinin 2. y›l›nda kreatinin: 0,9 mg/dl,
proteinürisi 154 mg/gün, PTZ: 22sn, aPTT: 41.6 sn olan hastam›z sa¤l›k flekilde
yaflam›n› sürdürmektedir
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PS/GN-142

Erken Yaflta Nefrotik Sendrom Klini¤i ile Ortaya Ç›kan Berger Hastal›¤›

Elmac› M, Peru H, Ak›n F, Özel A
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› ABD,
Konya

IgA nefropatisi (IgAN) s›kl›kla genç eriflkinlerde tekrarlayan makroskopik
hematüri ataklar› veya mikroskopik hematüri ile karakterize ve mezengiumda
diffüz IgA depozit birikimi olan kronik idiopatik glomerülonefrittir. Befl yafl›nda
erkek hasta tüm vücudunda flifllik flikayetiyle baflvurdu. ‹drar analizinde nefrotik
proteinüri ve mikroskopik hematüri saptand›. Kan bas›nc› normaldi. Kompleman
seviyeleri normal, ANA negatifti. Hastaya steroid tedavisi baflland›. Dört haftal›k
tedaviye ra¤men sebat eden proteinüri nedeniyle perkütan renal biyopsi yap›ld›.
Biyopsi sonucu IgAN ile uyumlu bulundu. Hastan›n tedavisine siklofosfamid
eklendi. Oniki haftal›k siklofosfamid tedavisiyle proteinüri kayboldu. Bu vaka,
erken yaflta nefrotik sendrom klini¤i ile ortaya ç›kmas›ndan dolay› ilginçtir. Bu
yaflta steroide rezistan nefrotik sendromlu hastalarda, özellikle mikroskopik
hematüri birlikteli¤inde IgAN ak›lda tutulmal›d›r.

Tablo 1. Tedavi gruplar›na göre hastalar›n baflvuru s›ras›ndaki ve son kontroldeki
özellikleri

MMF, mikofenolat mofetil; E, erkek; K, kad›n; AD, anlaml› de¤il

Hasta say›s› 11 36 12 AD
Cinsiyet (E/K) 3 / 8 16 / 20 7 / 5 AD
Yafl (y›l) 32 ± 16 30 ± 14 23 ± 8 AD
Proteinüri (gr/24 saat) 2 ± 0.9 6.39 ± 4.05 5.01 ± 3.71 0.006
Serum kreatinin (mg/dL) 1.42 ± 1.42 1.22 ± 0.81 1.27 ± 1.04 AD
Serum albumin (gr/dL) 3.66 ± 0.52 2.71 ± 0.87 2.8 ± 0.92 0.03
Son kontrolde
Proteinüri (gr/24 saat) 1.39 ± 1.33 1.96 ± 2.63 2.14 ± 2.2 AD
Serum kreatinin (mg/dL) 1.44 ± 0.85 1.25 ± 0.87 1.04 ± 0.45 AD
Serum albumin (gr/dL) 4.06 ± 0.48 3.67 ± 0.77 3.75 ± 0.73 AD

Baflvuru s›ras›nda
‹mmünsupressif

tedavi
almayan grup

‹mmünsupressif
tedavi grubu MMF grubu P

de¤eri

PS/GN-143

Membranoproliferatif Glomerülonefrit Tedavisinde ‹mmünsupressif
‹laçlar›n Rolü: Tek Merkez Deneyimi

Çal›flkan Y, Öztürk S, Yaz›c› H, Özkan O, Güven D, Al›fl›r Ecder S, Türkmen A
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Eriflkinlerde tedavi edilmeyen membranoproliferatif glomerülonefritlerin
(MPGN) %50’si 5 y›l içerisinde son dönem böbrek yetersizli¤ine ilerlemektedir.
MPGN tedavisi hastal›¤a yol açan nedenlere ba¤l› olmakla birlikte, böbrek
fonksiyonlar›n›n düzeltilmesinde immünsupressif tedavinin yararl› etkileri
olabilir.
Yöntem-Gereçler: Biyopsi ile MPGN tan›s› kan›tlanm›fl olan 47 hasta (19
erkek, 28 kad›n; ortalama yafl 30 ± 15 y›l), patolojik ve klinik özellikleri ve
immünsupressif ilaçlar ve renin anjiotensin sistemi (RAS) blokerleri içeren
tedavilere yan›t aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendilirdi. Baflvuru s›ras›nda
9 hastada (%19.1) böbrek fonksiyon bozuklu¤u mevcuttu. 47 hastan›n 41’inde
(%87.2) idiopatik MPGN ve sekonder MPGN’li 6 hasta aras›ndan 4’ünde
(%8.5) hepatit B, 1 (%2.1) hastada hepatit C ve 1 (%2.1) hastada sistemik lupus
eritematozus mevcuttu.
Bulgular: 39 (82.9%) hasta ödem ile baflvurdu (p=0.00). Baflvuru s›ras›nda,
30 (%63.8) hastada hipertansiyon (p=anlaml› de¤il (AD)), 23 (%48.9) hastada
hematüri bulunmamakta idi (p=AD). Hastalar›n hepsi proteinüri ile baflvurdular
(ortalama proteinüri; 5.47 ± 4.04 gr/gün) ve bunlar›n 23’ünde (%48.9) nefrotik
düzeyde proteinüri mevcuttu (p=AD). MPGN’li 36 hastaya ortalama 25 ay (2-
92 ay) süresince steroid, mikofenolat mofetil (MMF), siklofosfamid ve siklosporin
içeren immünsupressif tedaviler verildi. 9 (%19.2) hastaya RAS blokerleri ve
sadece 2 (%4.3) hastaya kalsiyum kanal blokerleri verildi. Steroid tedavisine
dirençli olan 12 hasta MMF ile tedavi edildi. ‹mmünsupressif tedavi alan hastalar
immünsupressif tedavi almayan hastalara k›yasla daha yüksek ortalama bazal
proteinüri ve daha düflük bazal serum albumin de¤erlerine sahipti (s›ras› ile
p=0.006 ve p=0.03). ‹mmünsupressif tedavi verilen 36 hastan›n takip süresinde
17’sinde (%47.2) tam remisyon ve 10 (%27.8) hastada k›smi remisyon sa¤land›,
9 (%25) hastada remisyon elde edilemedi (p=AD). Steroid tedavisi alan 25
hastan›n 14’ünde (%56) tam remisyon ve 5‘inde (%20) k›smi remisyon elde
edildi, 6 (%24) hastada remisyon sa¤lanamad› (p=0.05). MMF tedavisine
baflland›ktan sonra 12 hastadan 3’ünde (%25) tam remisyon, 6’s›nda (%50)
k›smi remisyon elde edildi, 3 (%25) hastada remisyon sa¤lanamad› (p=AD).
MMF ve steroid tedavisi alan gruplar aras›nda son proteinüri, serum kreatinin

ve albumin düzeyleri aç›s›ndan anlaml› fark bulunamad›. ‹mmünsupressif tedavi
almayan 11 hastadan 8’inde (%72.7) tam remisyon ve 2’sinde (%18.2) k›smi
remisyon elde edildi, 1 (%9.1) hastada remisyon sa¤lanamad› (p=0.02).
SONUÇLAR: Eriflkin MPGN’li hastalarda immünsupressif tedavilerin anlaml›
yararlar› saptanamad›. Baflvuru s›ras›nda bu hastalar›n baz›lar›nda böbrek
yetersizli¤i bulunmas›n›n ve uzun süredir var olan nefrotik sendromun bu
sonuca yol açm›fl olabilece¤ini görünüm desteklemekte idi. Steroide dirençli
MPGN vakalar›m›zda, MMF tedavisi iyi tolere edilebilmesine ra¤men, anlaml›
derecede etkili bulunamad›. Çal›flman›n az say›da hasta içermesi net bir karara
varmam›z› engellemekle birlikte, sonuçlar›m›z MPGN tedavisinde immünsupressif
ilaçlar›n rolü hakk›nda bilgi sa¤layabilir.
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Hasta say›s› 62 49 AD
Cinsiyet (E/K) 29 / 33 24 / 25 AD
Yafl (y›l) 32 ± 11 41 ± 16 AD
Proteinüri (gr/24 saat) 5.5 ± 4.7 2.1 ± 2.8 0.000
Serum kreatinin (mg/dL) 1.43 ± 1.04 1.93 ± 2.25 0.007
Serum albumin (gr/dL) 2.81 ± 0.9 3.67 ± 0.85 0.000
Sistolik kan bas›nc› (mm Hg) 134 ± 25 128 ± 23 AD
Diyastolik kan bas›nc› (mm Hg) 86 ± 17 84 ± 15 AD

Tablo 1. Fokal segmental glomerülosklerozlu hastalar›n baflvuru s›ras›ndaki ve tedavinin
1. y›l›ndaki özellikleri

AD, anlaml› de¤il; E, erkek; K, kad›n

Baflvuru
s›ras›nda P de¤eriTedavinin

1. y›l›nda

Hasta say›s› 34 18
Cinsiyet (E/K) 18 / 16 7 / 11 AD
Yafl (y›l) 28 ± 11 36 ± 10 0.01
Proteinüri (gr/24 saat) 5.84 ± 5.21 5.13 ± 4.34 AD
Serum kreatinin (mg/dL) 1.14 ± 0.62 1.54 ± 1.34 AD
Serum albumin (gr/dL) 2.57 ± 0.9 2.94 ± 0.85 AD
Son kontrolde (hasta say›s›) 27 15
Proteinüri (gr/24 saat) 1 ± 1.43 1.99 ± 2.37 AD
Serum kreatinin (mg/dL) 1.01 ± 0.45 1.98 ± 1.92 AD
Serum albumin (gr/dL) 3.75 ± 0.83 3.87 ± 0.72 AD

Tablo 1: Tedavi gruplar›na göre hastalar›n baflvuru s›ras›ndaki ve son
kontroldeki özellikleri

RAS, renin anjiyotensin sistemi; AD, anlaml› de¤il; E, erkek; K, kad›n

Group 1
(steroid) P de¤eriGrup 2

(RAS blokerleri)Baflvuru s›ras›nda

PS/GN-144

Fokal Segmental Glomerüloskleroz: Klinik ve Laboratuar Özellikleri ve
Prognoz

Çal›flkan Y, Yaz›c› H, Öztürk S, Güven D, Özkan O, Türkmen A
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) eriflkinlerde nefrotik sendromun
bafll›ca sebeplerinden biri ve son dönem böbrek yetersizli¤inin önemli bir
nedenidir. Son 20 y›l içerisinde görülme s›kl›¤› belirgin olarak artm›flt›r. Primer
FSGS’lu hastalar s›kl›kla nefrotik sendromun efllik etti¤i proteinüri, mikroskopik
hematüri, hipertansiyon ve böbrek yetersizli¤i ile baflvururlar. Bu çal›flmada,
poliklini¤imizden FSGS tan›s› ile takip edilen hastalar›n klinik ve laboratuar
özellikleri de¤erlendirilmifltir.
Yöntem-Gereçler: Biyopsi ile FSGS tan›s› kan›tlanm›fl olan 62 hastan›n (29
erkek, 33 kad›n; ortalama yafl 32 ± 11 y›l) patolojik, klinik özelliklerini ve
prognozlar›n› retrospektif olarak inceledik. Altm›fl iki hastan›n 55’inde (%88.7)
primer FSGS ve 7 (%11.3) hastada (4 erkek, 3 kad›n; ortalama yafl 39 ± 11 y›l)
sekonder FSGS mevcuttu. Sekonder FSGS etyolojisinde tek tarafl› renal agenezi
(3 hasta), morbid obezite (1 hasta), siyanotik konjenital kalp hastal›¤› (1 hasta)
ve lityum toksisitesi (1 hasta) bulunmaktayd›. Bir hastada sekonder FSGS
etyolojisi bulunamad›.
Bulgular: Elli-sekiz (%94) hasta proteinüri ile baflvurdu (ortalama proteinüri
5.5 ± 4.7 gr/gün) ve bunlar›n 37’sinde (%59.7) nefrotik düzeyde proteinüri
mevcuttu (p=not significant (NS)). Baflvuru s›ras›nda, 34 (%54.8) hastada ödem
bulunurken, 28 (%45.2) hastada ödem saptanmad› (p=NS). Hastalar›n yar›s›
(%50) hipertansiyon ile baflvururken (p=NS), sadece 16’s›nda (%25.8) mikroskopik
hematüri bulunmakta idi (p=0.000). Baflvuru s›ras›nda, 21 (%33.9) hastan›n
serum kreatinin düzeyi _ 1.4 mg/dL ve 41 (%66.1) hastan›n < 1.4 mg/dL idi
(p=0.005). Bazal serum albumin ve kolesterol seviyeleri 57 hastada de¤erlendirildi.
43 (%75.4) hasta < 3.5 g/dL and 14 (%24.6) hasta _ 3.5 g/dL serum albumin
düzeylerine sahipti (p=0.000). 48 (%84.2) hastada hiperkolesterolemi mevcutken,
9 (%15.8) hasta normal kolesterol seviyelerine sahipti (p=0.000). 60 (%96.8)
hastaya renin anjiyotensin sistemi blokerleri ya da immunsüpresif ilaçlar içeren
tedaviler verildi. Alt› ayl›k takip sonras›, 56 hastadan sadece 2 (%3.6) hastada
serum kreatinin de¤erlerinde en az iki kat art›fl oldu ve her iki hastada renal
replasman tedavisine (RRT) ihtiyaç duydu. Normal bazal serum kreatinin
düzeyine sahip 34 hasta en az 1 y›l süre ile takip edildi. Bu hastalardan sadece
2’sinin serum kreatinin de¤erlerinde en az iki kat art›fl oldu ve 1 hasta RRT’ne
ihtiyaç duydu. Ayr›ca takibin 1. y›l›nda günlük proteinüri miktar› ve serum
albumin düzeylerinde anlaml› derecede düzelme oldu (p=0.000, p=0.000).
Baflvuru s›ras›nda, normal serum kreatinin ve nefrotik düzeyin alt›nda proteinüri
de¤erlerine sahip hastalar›n, bu de¤erlere sahip olmayanlardan belirgin olarak
daha iyi böbrek survileri oldu¤u görüldü (p=0.000).
Sonuçlar: Proteinüri hemen hemen FSGS’nin tüm tiplerinde bulunmaktad›r.
Hematüri FSGS’li hastalar›n %50’sinden fazlas›nda görülmekte ise de,
hastalar›m›z›n sadece %25.8’i mikroskopik hematüri ile baflvurmufllard›r.
FSGS’un klinik özellikleri çal›flman›n yap›ld›¤› popülasyona göre farkl›l›k
göstermektedir. Çal›flmam›z, FSGS’nin Türkiye popülasyonundaki klinik
özellikleri ile ilgili sonuçlar sa¤layabilir. Baflvuru s›ras›nda, proteinüri düzeyi
özellikle de nefrotik düzeyin alt›ndaki de¤erler ve normal kreatinin de¤erleri
uzun dönemdeki klinik sonuçlar›n önemli belirleyicileridir.

PS/GN-145

‹dyopatik Fokal Segmental Glomerüloskleroz Tedavisi ve Sonuçlar›:
‹mmünsupressif ‹laçlar ya da Renin Anjiyotensin Sistemi Blokerleri

 Yaz›c› H, Çal›flkan Y, Öztürk S, Özkan O, Al›fl›r Ecder S, Güven D, Türkmen A
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: ‹dyopatik fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) nefrotik sendromun
en s›k nedenlerinden birisidir, bununla birlikte FSGS’li hastalar için yayg›n
olarak kabul edilmifl bir tedavi rejimi bulunmamaktad›r ve renal prognozlar›
kötüdür. Bu çal›flman›n amac›, FSGS’li hastalarda steroid ve renin anjiyotensin
sistemi (RAS) blokerlerinin proteinüri ve böbrek fonksiyonlar› üzerine etkilerini
de¤erlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: ‹mmünsupressif ilaçlar ya da RAS blokerleri ile tedavi olmufl
idyopatik FSGS’li 55 hastan›n (26 erkek, 29 kad›n; ortalama yafl 31 ± 11 y›l)
klinik sonuçlar›n› retrospektif olarak inceledik. 52 hasta 2 gruba ayr›ld›: grup
1 (n=34) steroid ile birlikte RAS blokerleri verilenler ve grup 2 (n=18) sadece
RAS blokerleri ile destekleyici tedavi verilenler idi. Ortalama serum kreatinin
düzeyi 3.37 ± 1.14 mg/dL olan 3 hastaya sadece kalsiyum kanal blokerleri
verildi. Grup 1’deki hastalara 3 gün üst üste intravenöz 0.5 gr metilprednizolon
uygulanan bir hasta d›fl›nda ilk tedavi olarak günlük 1 mg/kg prednizolon
verildi. Bu hastaya da yo¤un tedavi sonras› günlük 1 mg/kg prednizolon verildi.
Grup 1’deki 34 hastan›n 31’ine (%91) tedavi süresi içerisinde ayr›ca RAS
blokerleri verildi. Steroid tedavisine dirençli hastalara siklosporin A verildi.
Bulgular: Grup 1’deki hastalar›n ortalama yafl› grup 2’deki hastalardan daha
düflüktü (p=0.01). Her iki grup aras›nda bazal serum kreatinin, albumin ve
proteinüri düzeyleri aç›s›ndan fark yoktu. Tedavinin bafllang›c›nda, grup 1’deki
34 hastadan 7’si (%20.6) ve grup 2’deki 18 hastadan 6’s› (%33.3), 1.4 mg/dL’nin
üzerinde serum kreatinin düzeylerine sahipti (p= anlaml› de¤il (AD)). Grup 1’de
32 (%94) hasta ve grup 2’deki 16 (%89) hasta nefrotik düzeyde proteinüri ile
baflvurdu (p=AD). Ortalama 32 ayl›k takip süresince, grup 1’de 7 (%21) ve grup
2’de 3 (%17) hastada serum kreatinin düzeylerinde iki kat art›fl meydana geldi
(p=AD). Tedavi boyunca, grup 1’de 7 (%21) hasta ve grup 2’de 2 (%11) hasta
renal replasman tedavisine ihtiyaç duydu (p=AD). Bu hastalar›n ç›kar›lmas›ndan
sonra, serum kreatinin düzeyleri grup 1 (1.01± 0.45 mg/dL) ve grup 2 (1.98
± 1.92 mg/dL) aras›nda farkl› de¤ildi (p=0.07). Serum albümin ve proteinüri
de¤erlerinde de her iki grup aras›nda fark yoktu. Grup 1’deki hastalar›n %44’ünde
(n=16) ve grup 2’deki hastalar›n %33’ünde (n=6) tam yan›t elde edildi (p=AD).
Grup 1’deki hastalar›n %27’sinde (n=9) ve grup 2’deki hastalar›n %33’ünde
(n=6) k›smi yan›t gözlendi (p=AD).
Sonuçlar: FSGS’de nefrotik sendromun tedavisi halen tart›flmal› bir konudur.
Bu çal›flmada, FSGS’li hastalarda steroid ve RAS blokerleri proteinüriyi azaltm›fl
olsalar da, steroid tedavisi RAS blokerlerinden daha etkili bulunmam›flt›r.



22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22nd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 79

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

Hasta say›s› 52 36
Cinsiyet (E/K) 28 / 24 20 / 16 AD
Yafl (y›l) 41 ± 16 41 ± 16 AD
Proteinüri (gr/24 saat) 5.2 ± 3.13 1.75 ± 0.94 0.000
Serum kreatinin (mg/dL) 0.85 ± 0.33 0.93 ± 0.31 AD
Serum albumin (gr/dL) 2.62 ± 0.68 3.76 ± 0.53 0.000
Sistolik kan bas›nc› (mm Hg) 130 ± 27 125 ± 24 0.046
Diyastolik kan bas›nc› (mm Hg) 81 ± 20 79 ± 13 AD

Tablo 1. Membranöz nefropatili hastalar›n baflvuru s›ras›ndaki ve tedavinin
1. y›l›ndaki özellikleri

AD, anlaml› de¤il; E, erkek; K, kad›n

Baflvuru
s›ras›nda P de¤eriTedavinin

1. y›l›nda

Hasta say›s› 14 32
Cinsiyet (E/K) 9 / 5 17 / 14 AD
Yafl (y›l) 28 ± 12 34 ± 10 AD
Proteinüri (gr/24 saat) 2.8 ± 2.4 2.2 ± 1.8 AD
Serum kreatinin (mg/dL) 1.71 ± 0.46 1.37 ± 0.72 AD
Serum albumin (gr/dL) 3.81 ± 0.79 3.99 ± 0.55 AD
Tedavinin 1. y›l›nda (hasta say›s›) 12 30
Proteinüri (gr/24 saat) 0.73 ± 1 0.97 ± 1.14 AD
Serum kreatinin (mg/dL) 1.28 ± 0.56 1.47 ± 0.91 AD
Serum albumin (gr/dL) 4.01 ± 0.92 4.1 ± 0.54 AD

Tablo 1. Tedavi gruplar›na göre hastalar›n baflvuru s›ras›nda ve tedavinin 1.
y›l›ndaki özellikleri

RAS, renin anjiyotensin sistemi; E, erkek; K, kad›n; AD, anlaml› de¤il

Grup 1
(immünsupressif

tedavi)
P de¤eriGrup 2

(RAS blokerleri)Baflvuru  s›ras›nda

PS/GN-146

Membranöz Nefropatinin Klinik ve Laboratuar Özellikleri: Tek Merkez
Deneyimi

Çal›flkan Y, Yaz›c› H, Öztürk S, Güven D, Özkan O, Türkmen A
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Membranöz nefropati (MN), eriflkin yaflta ortaya ç›kan nefrotik sendromun
en s›k sebebi ve primer glomerülopatiler aras›nda böbrek yetersizli¤ine yol
açabilen önemli bir nedendir. Bu çal›flmada, poliklini¤imizden MN tan›s› ile
takip edilen hastalar›n klinik ve laboratuar özellikleri de¤erlendirilmifltir.
Yöntem-gereçler: Biyopsi ile MN tan›s› kan›tlanm›fl olan 52 hastan›n (28
erkek, 24 kad›n; ortalama yafl 41 ± 16 y›l) patolojik ve klinik özelliklerini ve
prognozlar›n› retrospektif olarak inceledik. Elli iki hastan›n 50’sinde (%96.2)
primer MN ve iki hastada sistemik lupus eritematozus ile iliflkili sekonder MN
mevcuttu. Baflvuru s›ras›nda sadece iki hasta böbrek yetersizli¤ine sahipti. Tablo
1 hastalar›n bafllang›çtaki ve tedavinin 1. y›l›ndaki klinik ve laboratuar verilerini
göstermektedir.
Bulgular: 48 (%92.3) hasta ödem ile baflvurdu (p=0.000). Baflvuru s›ras›nda,
27 (%51.9) hastada hipertansiyon (p= AD (anlaml› de¤il)), sadece 6 hastada
(%11.5) mikroskopik hematüri mevcuttu (p=0.000), 46 (%88.5) hastada hematüri
bulunmamakta idi (p=0.000). Hastalar›n hepsi proteinüri ile baflvurdular
(ortalama proteinüri; 5.2 ± 3.13 gr/gün) ve bunlar›n 33’ünde (%63.5) nefrotik
düzeyde proteinüri mevcuttu (p=0.05). Ayr›ca 10 hastada sigara içme hikayesi
vard›. Biyopsi ile MN evrelemesi 34 hastada yap›labildi. 11 (%21.2) hasta evre
1, 13 (%25) hasta evre 1-2, 8 (%15.4) hasta evre 2, 1 hasta evre 2-3 ve 1 hasta
evre 3 hastal›¤a sahipti. Hastalar›n hepsine renin-anjiyotensin sistem blokerleri
ya da immünsupressif ajanlar içeren tedaviler verildi. Ortalama 12 ayl›k takip
sonras›, 41 hasta kontrollere devam etti. Alt›nc› ayda, 39 (%95) hastada remisyon
sa¤lanmazken, sadece 2 (%5) hastada tam remisyon sa¤land›. Hiçbir hastada
k›smi remisyon olmad›. Tedavinin 1. y›l›nda, 36 hastadan 22’sinde (%61.1)
tam remisyon ve 4 (%11.1) hastada k›smi remisyon sa¤land›, 10 (%27.8) hastada
remisyon elde edilemedi (p=0.001). Ayr›ca tedavinin 1. y›l›nda günlük proteinüri
miktar› ve serum albumin düzeylerinde anlaml› derecede düzelme oldu (p=0.000,
p=0.000). Takip süresince, 7 (%17) hastan›n böbrek fonksiyonlar›nda bozulma
meydana geldi ve bu hastalardan 2’si (%4.8) renal replasman tedavisine ihtiyaç
duydu.
Sonuçlar: Proteinüri MN’li hastalar›m›zda en önde gelen bulgu idi. Bununla
birlikte, baflvuru s›ras›nda hematüri nadir gözlenen bir bulgu idi. Ço¤u hasta
normal böbrek fonksiyonlar› ile baflvurdu. Tedavinin 6. ay›nda, hastalar›n
ço¤unda tam remisyon elde edilememesine ra¤men, ortalama 12. ayda hastalarda
tam remisyon sa¤lanmaya e¤ilim mevcuttu. Hastal›¤›n do¤as› gere¤i baz› hastalarda
spontan düzelmeler beklenmekle birlikte, tedavi edilen hastalarda yan›t›n geç
al›nabilece¤i (6 ay sonras›nda) anlafl›lm›flt›r. Membranöz nefropatinin klinik
özelliklerinde co¤rafi farkl›l›klar bulunmaktad›r. S›n›rl› say›da hasta içermesine
ra¤men, bu bildiri Türkiyedeki MN’nin klinik özellikleri hakk›nda bilgi sa¤layabilir.

PS/GN-147

IgA Nefropatisi Tedavisinde Renin Anjiyotensin Sistemi Blokaj›

Yaz›c› H, Çal›flkan Y, Öztürk S, Özkan O, Güven D, Türkmen A
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Nefroloji
Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: IgA nefropatisinin seyri oldukça de¤iflkendir, vakalar›n %5-25’inde 10
y›l içerisinde son dönem böbrek yetersizli¤i geliflmektedir. Daha önceki kontrollü
çal›flmalar steroidlerin IgA nefropatili hastalarda proteinürinin azalt›lmas›nda
ve böbrek fonksiyonlar›n›n korunmas›nda etkili oldu¤unu göstermifltir.
Poliklini¤imizden halen IgA nefropatisi tan›s› ile takip edilmekte olan ve
immünsupressif tedavi ya da renin anjiyotensin sistemi (RAS) blokerleri ile
tedavi edilen hastalar›n klinik sonuçlar›n› de¤erlendirdik.
Yöntem-Gereçler: Primer IgA nefropatili 48 hasta (28 erkek, 20 kad›n, ortalama
yafl; 32 ± 11 y›l) klinik özellikleri ve immunsupressif ilaçlar ya da RAS blokerleri
ile tedaviye yan›tlar› aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirildi. 45 hasta 2
gruba ayr›ld›: grup 1 (n=14) steroid ve mikofenolat mofetil içeren immünsupressif
ilaçlar ile birlikte RAS blokerleri verilenler ve grup 2 (n=31) sadece RAS blokerleri
ile destekleyici tedavi verilenler idi. 3 hastaya hiçbir tedavi verilmemiflti.
Bulgular: 45 hastadan sadece 10’u (%20.8) ödem ile baflvurdu (p=0.000),
20’sinde (%44.4) hipertansiyon (p= anlaml› de¤il (AD)), 37’sinde (%82.2)
baflvuru s›ras›nda hematuri bulunmakta idi (p=0.000). 44 (%97.8) hasta proteinüri
ile baflvurdu (ortalama proteinüri miktar› 2.39 ± 2 gr/gün) ve bunlar›n 34’ünde
(%75.6) nefrotik düzeyin alt›nda proteinüri mevcuttu (p=0.001). Yafl, bazal
serum kreatinin, albumin ve proteinüri düzeyleri aç›s›ndan iki grup aras›nda
fark yoktu. Tedavinin bafllang›c›nda, grup 1’deki 14 hastan›n 3’ünde (%21.4)
ve grup 2’deki 31 hastan›n 12’sinde (%38.7) serum kreatinin düzeyi 1.4
mg/dL’den yüksek idi (p=AD). Grup 1’de 4 ( %28.6) hasta ve grup 2’de 6
(%19.4) hasta nefrotik düzeyde proteinüri ile baflvurdular (p=NS). Tedavinin
1. y›l› süresince sadece grup 2’deki 2 (%21) hastada serum kreatinin de¤erlerinde
en az iki kat art›fl oldu ve bunlardan sadece birinde renal replasman tedavisine
(RRT) ihtiyaç oldu. Ayr›ca serum albumin ve proteinüri de¤erleri aç›s›ndan iki
grup aras›nda fark yoktu. Grup 1’deki hastalar›n %67’sinde (n=8) ve grup 2’deki
hastalar›n %50’sinde (n=15) optimal yan›t elde edildi (p=AD). Grup 1’deki
hastalar›n %8’inde (n=1) ve grup 2’deki hastalar›n %13’ünde (n=4) minimal
yan›t gözlendi (p=AD).
Sonuçlar: Bu retrospektif çal›flmada, IgA nefropatisi tedavisinde immünsupressif
tedavinin RAS blokerlerine üstünlü¤ü saptanmad›. Yak›n zamandaki yay›nlarda
gösterildi¤i gibi, RAS blokerlerinin IgA nefropatisinde proteinüri ve renal
fonksiyonlardaki bozukluklar› azaltmada yararl› etkileri bulunmaktad›r.
‹mmünsupressif tedavi progresif IgA nefropatili hastalar için uygun bir tedavi
seçene¤i olabilir.
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PS/GN-148

Does Albumin Potentiate the Diuretic Effect of -Furosemide in Nephrotic
Patients?

Ali Ghafari
Nephrology and Renal Transplantation,Uromieh University of
Medical Sciences, Uromieh, Iran

Purpose: In patients with nephrotic syndrome, the natriuretic effect of furosemide
(FU) is diminished. The effect of coadministration of FU and human albumin
(HA) has remained controversial.
Methods: In a cross-over clinical trial study, ten nephrotic patients (seven
females, 33.57years) on standardized sodium chloride intake, in random order
on three separate days, received by intravenous administration for 60 minutes
either (a) 1 mg/kg FU plus a sham infusion, (b) 1mg/kg FU plus 200 ml of a
20% solution of HA, or (c) sham infusion plus 200 ml of a 20% solution of
HA. Urinary volume and sodium excretion and Glomerular filtration rate were
assessed.
Results: Administration of FU alone significantly (P < 0.01) increased mean
cumulative urinary sodium (155+/- 30 mmol) and volume excretion (1392.5
85) in the first eight hours as compared with the HA infusion alone (94.4 +/-
12 mmol, 784.4+/- 81 ml). The coadministration of FU and HA caused an
even more marked increase (P < 0.001 vs. HA alone) of urinary sodium (212+/-
 28 mmol) and volume excretion (1605 +/- 201 ml)compared with the HA
infusion alone.there was no significant difference between coadministration of
FU and HA with FU plus a sham infusion in respect to urinary volume and
sodium excretion. Glomerular filtration rate was not significantly affected by
any of the infusion protocols.
Conclusions: Coadministration of HA does not potentiate the action of FU
in patients with the nephrotic syndrome.

Bulgular: Serum ghrelin düzeyi GN hastalar›nda 12.0 ± 5.0 pg/ml, kontrol
grubunda 16.0 ± 4.7 pg/ml bulundu (t = 1.92, p = 0.06). TNF-a ise GN
hastalar›nda 16.7 ± 8.7, kontrol grubundan 11.5 ± 8.7 pg/ml bulundu ( t =
1.67 p = 0.10). GN hastalar›nda ve kontrol grubunda ghrelin ile TNF-a aras›nda
korelasyon yoktu (s›rayla r = - 0.18, p = 0.50 ve r = 0.06, p = 0.82).
Sonuçlar: GN hastalar›nda kontrol grubuna göre istatistiksel anlaml›l›¤a yak›n
bir serum ghrelin düzeyi düflüklü¤ü bulunmufltur. Bu sonuç böbrekten sentezlenen
ghrelinin GN hastalar›nda azalabilece¤ini akla getirmektedir. Serum ghrelini
ile TNF-a aras›nda ise korelasyon saptanmam›flt›r. Bu sonuçlar› aç›k bir flekilde
ortaya koyabilmek için vaka say›s› daha çok olan çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

PS/GN-149

Glomerülonefrit Hastalar›nda Serum Ghrelin Düzeyi ve Tümör Nekrozis
Faktör Alfa ile ‹liflkisi

Altay M1, Duranay M2, Güler S3, Atabay M1, Çak›l E4, Demir M5

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
3S. B. Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Endokrinoloji Klini¤i, Ankara
4Refik Saydam H›fz› S›hha Merkezi Baflkanl›¤›, Ankara
5Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dal›, Isparta

Girifl ve Amaç: Ghrelin, mide ve böbrekler gibi birçok organ taraf›ndan
sentezlenen, santral sinir sistemi üzerine etki ederek g›da al›m›n› teflvik eden
bir hormondur. Kronik böbrek yetmezli¤inde serum ghrelin düzeyinin artt›¤›n›
gösteren çal›flmalar vard›r. Glomerülonefritli (GN) hastalarda serum ghrelin
düzeyinin nas›l etkilendi¤i bilinmemektedir. Ghrelinin inflamasyonla olan iliflkisi
de tam olarak bilinmemektedir. Bu çal›flman›n amac› GN hastalar›nda serum
ghrelin düzeylerini belirlemek ve bir proinflamatuar sitokin olan tumör nekrozis
faktör-alfa (TNF-a) i le ghrelin aras›ndaki i l iflkiyi incelemektir
Materyal-Metod: Böbrek biyopsisi ile GN tan›s› alan 16 hasta (9 erkek, 7
kad›n) ile yafl ve beden kitle indeksi (BK‹) yönünden benzer özellikte olan 16
sa¤l›kl› birey (9 erkek, 7 kad›n) çal›flmaya al›nd›. Yap›lan fizik muayenelerin
ard›ndan 08: 00’da açl›k plazma örneklerinden biyokimyasal parametreler ile
ghrelin ve TNF-a düzeyi ölçümleri yap›ld›.

PS/GN-150

Truncus Arteriosus ile ‹liflkili Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgusu

Çal›flkan Y, Demirtürk M, Güven D, Yaz›c› H, Y›ld›z A, Ecder T, Türkmen A,
Sever Mfi
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Glomerül hasar› siyanotik konjenital kalp hastal›klar›n›n (SKKH) önemli
komplikasyonlar›ndan biri olmakla birlikte nadir olarak nefrotik sendrom
görülmektedir. 22 yafl›nda SKKH olan erkek hasta 3 ayd›r olan göz kapaklar›
ve ayak bileklerinde ödem ile baflvurdu. Do¤du¤unda siyanotik olan hastada
persistan trunkus arteriosus ve atrial septal defekt saptanm›fl. Baflvuru s›ras›nda
siyanozu ve pretibial ödemi olan hastan›n, kan bas›nc› 130/90 mmHg ve kalp
h›z› 76/dakika idi. Laboratuar bulgular›nda: 5 g/gün proteinüri, hemoglobin
17.1 g/dL, hematokrit %55.5, serum kreatinin 1.8 mg/dL, total protein 4.1
g/dL, serum albumin 2.2 g/dL ve hipoksemisi (sO2 91%, PaO2 62 mmHg,
ve PaCO2 46 mmHg) mevcuttu. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi konsültanlar›
taraf›ndan hastan›n kardiyak aç›dan operasyon flans› olmad›¤› belirtildi. Böbrek
biyopsisi yap›ld› ve glomerül boyutlar›n›n belirgin olarak büyük oldu¤u görüldü;
11 glomerülden ikisinde global skleroz ve üçünde fokal segmental glomerüloskleroz
(FSGS) saptand›. Flebotomi ile birlikte prednizolon 1 mg/kg ve losartan 100
mg/gün baflland›. Üç ay sonra proteinürisi 5.9 g/gün olan hastan›n tedavisine
siklosporin A (5 mg/kg) eklendi. Tedavinin
8. ay›nda proteinürisi 1.9 g/gün’e gerilemekle birlikte serum kreatinin
konsantrasyonu 1.5 mg/dL ve serum albumini 3 g/dL bulundu. Sunulan olguda,
hipoksi, yüksek hematokrit, polistemi ve hiperdinamik dolafl›m, SKKH ile iliflkili
glomerülopati gelifliminde etkili olmufl olabilir. Operasyon flans› bulunmayan
SKKH’l› olgularda, primer FSGS tedavisine benzer yaklafl›m uygulanabilir.
Siklosporin A ve anjiotensin reseptör blokeri ile k›smi remisyon sa¤lanmas›,
olay›n immünolojik boyutu yan›nda hiperfiltrasyonun da önemli oldu¤unu
göstermektedir.
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PS/GN-153

Hastanemizde ‹stenen Nefroloji Konsultasyonlar›n›n De¤erlendirme
Sonuçlar›

Derviflo¤lu E, fiengül E, Y›lmaz A, Kalender B
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi (KOÜTF) Nefroloji Bilim Dal›’ndan
istenen konsültasyonlar›n nedenlerini ve sonuçlar›n› incelemekti.
Yöntem: KOÜTF hastanesinde ocak 2005- Temmuz 2005 tarihleri aras›nda
Nefroloji Bilim Dal›’ndan istenen konsültasyonlar geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Alt› ay boyunca hastanemizde istenen nefroloji konsültasyonu (NK)
say›s› 149 adettir. 35’i genel cerrahi(%23,3), 19’u kardiyoloji(%12,6), 16’s›
nöroloji(%10,6), 16’s› anestezi(%10,6), 9’u kad›n hastal›klar› ve do¤um(%6),
8’i ortopedi(%5,3), 7’si fizik tedavi ve rehabilitasyon(%4,6), 7’si dermatoloji(%4,6),
7’si enfeksiyon hastal›klar›(%4,6), 6’s› gö¤üs kalp ve damar cerrahisi(%4), 5’i
acil servis(%3,3), 4’ü üroloji(%2,6), 3’ü kulak burun bo¤az (%2), 3’ü gö¤üs
hastal›klar›(%2), 2’si plastik cerrahi(%1,3) klinikleri taraf›ndan istenmifltir. Beyin
ve sinir cerrahisi ile göz hastal›klar› klinikleri taraf›ndan bu 6 ayl›k süre içerisinde
sadece birer konsültasyon istenmifltir.Genel
cerrahi klini¤inde de¤erlendirilen nefroloji konsültasyonlar›n›n nedenleri %37
akut böbrek yetmezli¤i(ABY), %34 kronik böbrek hastal›¤›(KBH), %11
hiperpotasemi, %11 kronik böbrek yetmezli¤idir(KBY). Kronik böbrek hastal›¤›
zemininde postoperatif dönemde ABY geliflti¤i saptanm›flt›r. Kardiyoloji-koroner
yo¤un bak›m ünitesi NK’lar›n›n nedenleri %31 ABY, %31 KBY, %26 KBH’d›r.
Nöroloji klini¤inde de¤erlendirilen nefroloji konsultasyonlar›n›n nedenleri,
%56 KBH, %25 KBY %6 ABY, %6 hiponatremi, %6 hipopotasemidir. Anestezi
NK nedenleri %37 ABY, %19 KBH, %19 KBY, %19 hiponatremidir. Enfeksiyon
hastal›klar› ve dermatoloji kliniklerince istenen konsültasyonlar›n›n ço¤unlu¤unun
nedenini nonnefrotik düzeyde proteinüri oluflturmaktad›r.
Sonuçlar: Genel cerrahi, kardiyoloji-koroner yo¤un bak›m, nöroloji, anestezi
klinikleri en çok NK’na baflvuran kliniklerdir. Bafll›ca NK nedenleri ABY, KBY
ve KBH’d›r. Bunun d›fl›nda hiperpotasemi, hiponatremi ve nonnefrotik proteinüri
di¤er nedenler olarak tespit edilmifltir.

PS/GN-151

Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Oksidatif Stres ve ‹nflamasyon

Ece A1, Gürkan F1, Kocamaz H1, Atamer Y2, Selek fi3

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dal›, Diyarbak›r
3Harran Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dal›, fi. Urfa

Amaç: Artm›fl oksidan stres ve inflamasyon eriflkinlerde kardiyovasküler risk
art›fl› ile birliktedir. Çocuklarda inflamasyon ve oksidan stres birlikte
araflt›r›lmam›flt›. Bu çal›flman›n amac› kronik böbrek yetmezlikli (KBY) çocuklarda
oksidan/antioksidan dengesi ve inflamasyon durumunu ve aralar›ndaki iliflkiyi
belirlemektir.
Yöntem-Gereçler: Eritrosit süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT), kan
glutatyonu (GSH) ve serum malondialdehyde (MDA) gibi oksidatif stres belirteçleri
ile CRP ve proinflamatuar sitokinler (IL-6, TNF-alfa) gibi inflamasyon belirteçleri
birlikte araflt›r›ld›. Toplam 29 KBY’li çocuk (19 non-diyaliz, 10 periton diyalizi
alan) çal›flma grubu ve 25 sa¤l›kl› çocuk kontrol grubu olarak al›nd›.
Bulgular: Çal›flma grubunda kontrollere k›yasla anlaml› yüksek IL-6, TNF-alfa,
CRP ve MDA ve düflük SOD, CAT ve GSH düzeyleri saptand› (P< 0.05). Non-
diyaliz ve PD subgruplar› benzer oksidant stres ve inflamasyon belirteç düzeylerine
sahipti (P> 0.05). Çal›flma grubunda eritrosit CAT düzeyi; CRP, TNF-alfa ve
IL2-R ile pozitif korele idi. Sitokin konsantrasyonlar› ile CRP ve üre/kreatinin
düzeyleri aras›nda pozitif korelasyonlar bulundu.
Sonuçlar: KBY’li çocuklarda artm›fl oksidatif stres ve inflamasyona rastland›.
Oksidant stres ve inflamasyon belirteçleri birbirleri ile korele idi. Ayr›ca
inflamasyon belirteçleri üremik metabolit düzeyleri ile iliflkili bulundu.

PS/GN-152

Antalya’da Hiperkalsiüri S›kl›¤›: ‹lk Ö¤retim Ça¤›ndaki Çocuklar›
Kapsayan Bir Çal›flma

Koyun M1, Filiz S1, Akbafl H2, Baysal YE1, Akman S1, Gültekin M2,
Dedeo¤lu N3, Gür Güven A1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana
Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dal›, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Dal›, Antalya

Amaç: ‹dyopatik hiperkalsiüri, belirlenen metabolik bir neden olmaks›z›n,
idrarla fazla miktarda kalsiyum at›l›m›d›r. Üriner sistem tafllar›n›n %40 kadar›ndan
sorumludur. Çocuklarda da monosemptomatik hematürinin önde gelen nedenidir.
‹drarla kalsiyum at›l›m›, yafl, co¤rafi bölge, beslenme al›flkanl›klar› ve genetik
faktörlerden etkilendi¤i için her çevredeki s›kl›¤› farkl› olabilir. Kolay ve ucuz
yöntemlerle tedavisi mümkündür. S›kl›¤›, ülkemizde ‹stanbul, Sivas, Ankara,
Erzurum, Van ve Trabzon’da yap›lan çal›flmalarda s›ras› ile % 2.5-2.9-4.2-5.8-
6.2 ve % 12.5 oran›nda saptanm›flt›r. Çal›flman›n amac›, daha önce incelenmemifl
olan bölgemizde ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklarda hiperkalsiüri s›kl›¤›n› araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: ‹l merkezindeki farkl› bölgelerdeki 103 ilkokulda sistematik
örnekleme yöntemi ile 14 okul seçilmifl ve bu okullardan da basit-rastgele yöntem
ile 2180 çocuk çal›flmaya al›nm›flt›r. Önce çocuk ve aileye yönelik bilgilendirme
ve anket uygulanm›fl,sonra okullara gidilip sabah ikinci idrar örnekleri al›narak
kalsiyum/kreatinin oran› saptanm›flt›r. 0.21’den yüksek bulunan 190 olgudan
24 saatlik idrar toplanarak kalsiyum ölçümü yap›lm›fl; 4mg/kg/gün üzerindeki
de¤erler hiperkalsiüri olarak kabul edilmifltir. ‹drar toplanamayan çocuklarda
ikinci kez kalsiyum/kreatinin oran› bak›lm›flt›r.

Bulgular: ‹lk spot testte 238 olguda kalsiyum/kreatinin oran› > 0.21 (%10.9),
ikinci idrar testi ile hiperkalsiüri prevalans› % 2.7 (59 olgu) olarak saptanm›flt›r.
59 olgunun %28.8’inde ailede böbrek tafl› öyküsü, %47.7’sinde kar›n a¤r›s›,
%22’sinde dizüri, %16.9’unda enürezis, %15.2’sinde bö¤ür a¤r›s›, %6.7’sinde
makroskobik hematüri saptanm›flt›r.
Sonuçlar: Antalya il merkezindeki ilkokul çocuklar›nda hiperkalsiüri prevalans›
di¤er bölgelerimize benzer oranda bulunmufltur. Tafl hastal›¤›n›n yayg›n olarak
bulundu¤u ülkemizde, hiperkalsiürili bireylerin saptanmas›, koruyucu ve iyilefltirici
önlemlerin al›nmas› ve halk›n bilgilendirilmesi gereklidir.
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PS/GN-154

Renal Skarl› Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Bozukluklar›n›n
Araflt›r›lmas›nda Serum ve ‹drar Sistatin C Düzeylerinin Yeri

Soylu A2, ‹fllekel H1, Altun Z1, Yifl U2, Türkmen M2, Kavukçu S2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim
Dal›, ‹zmir

Amaç: Renal skarl› çocuklarda glomerüler ve tübüler disfonksiyonu belirlemede
SSisC ve USisC‘nin rolünü araflt›rmak.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya pyelonefrit tan›s› ile izlenen ve yafllar› 3-18 y›l
aras›nda de¤iflen (8.50±4.25) 28 çocuk al›nd›. Hastalar kontrol DMSA sintigrafisi
sonuçlar›na göre ikiye ayr›ld›: Unilateral renal skar› saptananlar [Skar (+) grup]
ve sintigrafisi normal olanlar [Skar (-) grup]. Skar (+) grup da kendi içinde
diferansiyel DMSA tutulumu (Δ DMSA) < %10 (Skar-1) ve > %10 (Skar-2)
olanlar fleklinde iki alt gruba ayr›ld›. Her hastadan kan ve 24-saatlik idrar
örnekleri elde edilerek serum kreatinin, SSisC, idrar N-acetyl-β -D-glucosaminidase
(NAG), mikroalbumin ve protein düzeyleri ile fraksiyonel sodyum at›l›m› (FENa)
ve tübüler fosfat emilimi (TPR) belirlendi. Sabah ikinci idrar örneklerinde
UCysC ölçülerek idrar kreatininine oran› hesapland› (USisC/Kr). Hem Skar
(+) ve (-) gruplar, hem de Skar-1 ve Skar-2 alt gruplar› bu parametreler için
karfl›laflt›r›ld›. Ayr›ca SSisC ve USisC ile di¤er böbrek fonksiyon parametreleri
aras›nda korelasyon varl›¤› araflt›r›ld›. Öte yandan, Skar (+) gruptaki çocuklardan
SSisC düzeyi normal referans aral›¤›nda (0.53-0.95 mg/L) ve bu düzeyin üzerinde
olanlar ayn› parametreler için karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Hem Skar (+) ve (-) gruplar hem de Skar-1 ve -2 alt gruplar› yafl,
a¤›rl›k, boy, serum kreatinin, proteinüri, mikroalbuminüri, renal tübüler
fonksiyonlar, SSisC, USisC ve USisC/Kr bak›m›ndan farkl› de¤illerdi. USisC/Kr
ile FENa, mikroalbumin ve NAG düzeyleri korele idi (s›ras› ile r=0.502, p=0.007;
r=0.375, p=0.049; r=0.597, p=0.001). Skar (+) grupta 11 hastan›n SSisC düzeyi
normal s›n›rlar›n üzerinde idi (1.11±0.11 mg/L). Bu çocuklar›n serum kreatinin
düzeyleri gruptaki di¤er çocuklardan farkl› olmamakla birlikte, Δ DMSA bu
çocuklarda daha yüksek olma e¤iliminde idi.
Sonuçlar: Pyelonefritik renal skar› olan ve olmayan çocuklar›n SSisC düzeyleri
benzer oldu¤u halde, renal skarl› grupta normal s›n›rlar›n üzerinde SSisC düzeyi
olanlarda her iki böbrek aras›nda diferansiyel DMSA tutulumunun artt›¤›
gözlendi.

PS/GN-155

Behçet Hastal›¤›nda Böbrek Tutulumu

Ergin H2, Kavala M1, Mentefl F3

1S.B.Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji klini¤i
2S.B.Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i
3S.B.Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji Klini¤i

Amaç: Behçet Hastal›¤› (BH) etyolojisi bilinmeyen,tekrarlayan vaskülit ataklar›
ile karakterize multisitemik bir hastal›kt›r. Sistemik bir vaskülit olmas›na ra¤men
BH’da böbrek tutulumu beklenilenin alt›ndad›r.Amac›m›z BH’da subklinik ve
semptomatik aflamalarda böbrek tutulum oranlar›n› incelemektir.
Yöntem-Gereçler: Hastanemiz Dermatoloji Klini¤i Behçet Hastal›¤› Poliklini¤ine
kay›tl› Uluslar aras› Behçet Hastal›¤› Çal›flma Grubu kriterlerini dolduran 211
hasta bu amaçla incelendi..Olgular›n BH kriterleri yan› s›ra organ tutulumlar›,
HLA doku gruplar›,kaydedildi. Renal tuyulum aç›s›ndan idrar tetkikleri
yap›ld›,proteinüri saptanan 12 hasta ayr› bir grup olarak de¤erlendirilirken idrar
analizi normal olan 199 hastada nefrolemetrik yöntem ile 24 saatlik idrarda
mikroalbuminüri arand›. Proteinüri tesbit edilen 12 hastadan 6’s›na böbrek
biyopsisi yap›ld›.Veriler Student t, Ki kare, Mann Whitney U testleri ile
de¤erlendirildi.

Bulgular: Hastalar›n 34’ünde (%16.1) çeflitli düzeylerde renal tutulum saptand›.
22’sinde (%11.1) mikroalbuminüri pozitif tesbit edilirken, yafl, cins, hastal›k
süresi, oral aft, genital ülserasyon, eritema nodosum, tromboflebit ve paterji
testi ile mikroalbuminüri aras›nda anlaml›l›k bulunmad›. Mikroalbuminüri
tesbit edilen hastalarda nörolojik tutulumun anlaml› olarak yüksek oldu¤u
görüldü (p< 0.01).Proteinüri tesbit edilen hasta say›s› ise 12 (%5.6) olup.
bunlardan böbrek biyopsisi yap›lan 6 hastan›n (%2.8) 1’inde Membranöz
glomerülonefrit, 3’ünde Fokal Glomerüloskleroz, 2’sinde ise sekonder amiloidosis
saptand›. Bu hastalarda da nörolojik tutulum oran› anlaml› olarak yüksekti
(p< 0.01).
Sonuçlar: BH’da böbrek tutulumunun bilinenden daha s›k görülebildi¤i ve
genellikle asemptomatik seyretti¤inden hastalar›n daha ayr›nt›l› incelenmesi
gerekti¤i kan›s›na var›ld›

PS/GN-156

Henoch-Schönlein Purpuras› ve Limbus Kök Hücre Defekti

Altay M1, Duranay M2, Karaer R1, Demir M3

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, Ankara
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dal›, Isparta

GiriflHenoch-Schönlein purpuras› (HSP), daha çok gençlerde görülen cilt,
böbrek, eklem ve gastrointestinal sistem tutulumu ile seyreden bir lökositoklastik
vaskülit tipidir. HSP’nda göz tutulumu oldukça nadirdir. En s›k anterior üveit
ve retina dekolman›na rastlan›r. Genellikle konjenital bir defekt olarak bilinen
gözde limbus kök hücre defekti (LKHD) HSP olgular›nda flimdiye kadar
raporlanmam›flt›r. Burada HSP’na ba¤l› membranoproliferatif glomerülonefriti
olan ve bilateral LKHD saptanan bir olgu sunulmufltur.Olgu19 yafl›nda bayan
hasta el bileklerinde a¤r› ve flifllik flikayeti ile poliklini¤e müracaat etti. Hikayesinden,
yaklafl›k 10 y›ld›r ara ara bacaklar›nda k›rm›z›-morumsu renkte deriden kabar›k
döküntülerinin oldu¤u, ayn› zamandan beri görmeyle ilgili problemleri oldu¤u
ve k›sa bir süre önce aniden görme kayb›n›n geliflti¤i ö¤renildi. Daha önce
herhangi bir tan› konulmayan ve tedavi görmemifl olan hastan›n fizik muayenesinde
vital bulgular› normaldi. Skleralar› hiperemikti ve bilateral irisi çepeçevre saran
yaklafl›k 3 mm geniflli¤inde beyaz halo vard›. Tüm odaklarda 3/°6 sistolik
üfürüm duyuluyordu ve bilateral bacaklar›nda 0.5 cm çap›nda palpabl purpuralar›
vard›. Her iki el bile¤inde artrit bulgular› saptand›. Laboratuar incelemelerinde;
serumda üre 37 mg/dl, kreatinin 0.6 mg/dl, T. protein 7.5 g/dl, albümin 4.2
g/dl, CRP 2.65 mg/dl, RF 38.1 IU/ml, Ig G 1780 mg/dl, Ig E 787 IU/ml,
ANA (-), anti dsDNA (-), anti BMA (-) saptand›. Hb 9.6 g/dl, eritrosit
sedimentasyon h›z› 55 mm/saat idi. 24 saatlik idrarda protein at›l›m› 1332 mg
bulundu. Renal ultrasonografisi normal olan hastan›n di¤er tetkiklerinde bir
özellik yoktu. Bu bulgularla HSP tan›s› konulan hasta göz hastal›klar›na konsülte
edildi ve bilateral limbus kök hücre defektine sekonder korneal vaskülarizasyon
ve lipit dejenerasyonu saptand›. Ayr›ca hastaya yap›lan böbrek biyopsisi incelenmesi
sonucunda membranoproliferatif glomerülonefrit tan›s› konuldu. Sistemik
steroid tedavisi ve mikofenolik asit bafllanan hasta limbus kök hücre
transplantasyonu program›na al›nd› ve düzenli kontrollerine gelmek üzere
taburcu edildi.Tart›flmaHSP tan›s› konmufl hastalarda görmeyle ilgili basit
flikayetler dahi dikkate al›n›p detayl› olarak göz muayenesinden
geçirilmeli ve bu hastalarda LKHD olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
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PS/GN-159

SLE Nefritinde Renal Sürvi ve Renal Alevlenmeler Üzerine Etkili Faktörler

Eren Z1, Abdalla O1, Ar›kan H1, Koç M1, Taflan D2, Yavuz fi2, Tu¤lular S1,
Direskeneli H2, Özener Ç1, Ako¤lu E1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, ‹stanbul
2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji BD, ‹stanbul

Amaçlar: Böbrek tutulumu, sistemik lupus eritematozda (SLE) en önemli
morbidite ve mortalite nedenidir. Çal›flmam›zda, baflvuru s›ras›nda böbrek
biyopsi bulgular›n›n, aktivite(A‹) ve kronisite indekslerinin(K‹), 24 saatlik idrarda
protein at›l›m›n›n, bazal renal fonksiyonlar›n ve uygulanan tedavi protokollerinin,
remisyona girifl süresine, alevlenme say›s› ve zaman›na ve renal sürvi üzerine
etkilerini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.
Yöntem: 2000-2005 y›llar› aras›nda MÜTF Vaskülit poliklini¤inde 24 aydan
uzun süre takipte olan on üç kad›n, befl erkek, toplam 18 renal tutulumlu SLE
hastas›n›n retrospektif de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r.
Bulgular: Ortalama yafl kad›nlarda: 37±13.7; erkeklerde: 30.4±13.1, ortalama
takip süresi 68.2±25.3 ay bulunmufltur. ‹lk renal biyopsilerde WHO
klasifikasyonuna göre, 6 hastada Class III, 9’unda Class IV, 1’inde Class V
SLE nefriti saptanm›flt›r. Aktivite ve kronisite indeksleri (A‹ ve K‹) hesaplanan
11 biyopside, ortalama A‹: 6.4/24, K‹: 4/12 bulunmufltur. Tan› s›ras›nda dört
hastan›n, renal fonksiyonlarda bozulma (kreatinin > 1.2 mg/dl olarak tan›mlanan
ve birinde replasman tedavi gereksinimi) ve üçünde nefrotik düzeyde proteinüri
mevcuttu. Tüm hastalara bafllang›çta, üç gün pulse kortikosteroid (KS) sonras›
oral idame ve ayl›k 0.5-0.75 gr/m_ siklofosfamid tedavisi uygulanm›flt›r. Üçüncü
ayda 6 hastada (%35) tam, 3’ünde (%18) k›smi remisyon sa¤lan›rken, alt›nc›
ayda kalan 4 hastada (%24) tam, 4’ünde (%18) k›smi, k›smi remisyonda olan
bir hastada da tam remisyon sa¤lanm›flt›r. On ikinci ayda bir hastada remisyon
elde edilememifltir, birinde de alevlenme saptanm›flt›r. Toplam takip süresinde
befl hastada (%29) alevlenme olmazken, alt›s› (%35) birden fazla, 24 saatlik
idrarda protein at›l›m›n›n 0.5 gr/gün üzerinde olmas› olarak tan›mlanan,
alevlenme ata¤› geçirmifltir. Bir atak geçirmifl olan alt› hastan›n (%35) alevlenme
zaman› 24’cü aydan sonra oldu¤u ve araya girilen pulse KS tedavisi ile beflinde
tam, birinde k›smi remisyon elde edildi¤i saptanm›flt›r. Birden fazla alevlenme
geçirmifl olan 6 hastan›n ilk ataklar›n›n 24’cü aydan önce oldu¤u, tedaviye
ra¤men ikisinin son dönem böbrek yetersizli¤ine (SDBY) ilerledi¤i gözlenmifltir
(%33). Birden fazla atak geçiren hastalarla, hiç atak geçirmeyen ve birden az
alevlenme ata¤› geçiren hastalar aras›nda, bafllang›çtaki klinik ve patolojik bulgular
ve uygulanan tedavi protokolleri aç›s›ndan bir fark saptanmam›flt›r. Son
de¤erlendirmede 13 hasta (%72) tam, 3 hasta (%17) k›smi remisyonda, 2
hastan›n (%12) SDBY’de oldu¤u saptanm›flt›r.
Sonuçlar: Verilerimizin de¤erlendirmesi, Class III ve IV SLE nefriti olup, pulse
steroid + i.v. Siklofosfamid tedavisi ile remisyona giren hastalardan 2’cü. aydan
önce alevlenme ata¤› geçirenlerin rekürren ataklarla seyretme ve SDBY’ne
ilerleme riskinin daha fazla oldu¤unu düflündürmektedir.

PS/GN-157

Ekstrarenal Pelvis Anomalisi: ‹ki Kardefl Olgu Sunumu

Y›lmaz E1, Mutlubafl F1, Mir S1, Özbek S2

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi,Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Girifl : Renal pelvis dilatasyonlar› genellikle hidronefroz olarak tan›mlanmakta,
antenatal ve perinatal erken dönemde bu hastalar hidrononefroz nedenleri ve
özellikle en s›k görülen neden UPD yönünden izlenilip ileri incelemeler
yap›lmaktad›r. Ekstrarenal pelvis (ERpel) renal pelvisin tamamen renal sinüs
d›fl›nda olmas› ile karakterize bir ultrasonografik bulgudur (radyolojik bir tan›d›r).
Prenatal ultrasonografi yap›lan olgularda saptanan renal anomalilerin %15,6’s›n›
oluflturur, genellikle minör konjenital anomaliler, VUR, ‹YE’ye bu olgularda
daha s›k rastlan›r. ERpel normalin anatomik bir varyant› olarak de¤erlendirilir
fakat hastalar ço¤u kez hidronefroz tan›s› almakta ve ileri inceleme yap›lmaktad›r.
Bu çal›flmada de¤erlendirmelerinde ekstrarenal pelvis saptanan intrauterin
dönemde hidronefrozu tespit edilen 1 ayl›k erkek olgu ve 5 yafl›ndaki ‹YE
nedeniyle baflvuran erkek kardefli sunulmufltur.Olgular: 1 ayl›k erkek olgu
intrauterin dönemde hidronefroz tespit edilmesi nedeniyle postnatal 5. gün
çekilen ultrasonografide bilateral grade 2 pelvikaliektazisi olmas› nedeniyle
baflvurdu. Al›nan idrar kültüründe ürümesi olmayan olgu ampisilin profilaksine
al›nd›. Yap›lan de¤erlendirmelerde ekstrarenal pelvisi oldu¤u görüldü. Olgunun
5 yafl›ndaki erkek kardefli ‹YE nedeniyle de¤erlendirilirken yap›lan ultrasonografide
bu olguda da bilateral ekstrarenal pelvis oldu¤u tespit edildi. Her iki olguda da
VUR, konjenital baflka anormallik tespit edilmedi. Olgular›n ‹YE aç›s›ndan
takiplerine devam edilmektedir.
Sonuç: Ekstrarenal pelvisli hastalar yenido¤an döneminde yanl›fll›kla hidronefroz
tan›s› al›p ileri incelemeler yap›lmaktad›r. ‹leri incelemelere geçmeden bu
çocuklar›n ultrasonografi ile iyice de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ve idrar yolu
enfeksiyonu aç›s›ndan izlemlerinin yap›lmas›n›n önemini vurgulamak istedik.

PS/GN-158

Henoch-Schönlein Vaskülitli Çocuklarda IL–8 Gen Polimorfizmi

Tabel  Y,  Berdeli A, Mir S, Cura A
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›, Pediatrik Nefroloji
Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Henoch-Schönlein vasküliti (HSV), multi-sistemik olup çocukluk ça¤›n›n
en yayg›n görülen vaskülitidir. Lökositoklastik vaskülitlerin bir formu olan HSV,
küçük damarlarda inflamasyon ve nekroz ile karakterlidir ve karakteristik olarak
cilt, barsak, böbrek ve eklemleri tutmaktad›r. Hastal›k ilk iki dekatta (%90’› ilk
10 yafl) daha s›k görülür ve E/K oran› yaklafl›k 2’dir. Çocuklarda y›ll›k insidans›
de¤iflken olup, 13.4–21.7/100.000 olarak bildirilmektedir. Bu insidans k›fl ve
erken bahar aylar›nda pik yapmakta ve çocuklarda bir üst solunum yolu
enfeksiyonunu izlemektedir. HSV’de endotelial hasar›n bafllat›lmas›nda nötrofillerin
aktivasyonu majör rol oynamaktad›r. IL–8 α ve β resepörleri arac›l›¤› ile
nötrofillerin akitvasyon ve migrasyonuna yol açan potent bir pro-inflamauvar
sitokindir. Bu çal›flmada; IL–8 gen polimorfizmleri ile çocukluk ça¤› HSV
aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Materyal-Metod: Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD’nda
HSV tan›s›yla izlenen 110 çocuk hasta (60 erkek; ortalama yafl 8.53±3.73)
çal›flma grubunu oluflturdu. Hastalar›n ortalama izlem süreleri 16 ay olup, HSV
tan›s› ACR kriterlerine göre, renal tutulumlar› ise renal biopsi bulgular› ve
Meadow s›n›flamas›na göre belirlendi. Kontrol grubu 108 sa¤l›kl› eriflkin bireyden
oluflturuldu. IL–8 geni G/A genotip da¤›l›m› ve allel s›kl›¤› direct DNA
sequencing based metotuyla çal›fl›ld›.

Bulgular: Cilt eklem ve G‹S tutulumlar› s›ras›yla %98.18, %53.63 ve %47.27
olarak saptand›. Bafllang›çta ve izlemde böbrek tutulumu 31 hastada (%28.18).
Böbrek biopsisi 23 hastaya yap›ld› ve 3 hastada tip I, 7 hastada tip II, 10 hastada
tip III, 1 hastada tip IV ve 2 hastada ise tip VI patolojisi saptand›. IL–8 geni
G/A genotip da¤›l›m› hasta grubunda %36.8 GG, %51.81 GA ve %11.81 AA,
kontrol grubunda %47.22 GG, %40.74 GA ve %12.04 AA olarak saptand›.
IL–8‘in G/A polimorfizmi aç›s›ndan hasta ve kontrol grubu aras›nda istatistiksel
anlaml› fark saptanmad›. Hasta grubunda da¤›l›m Hardy-Weinberg eflitli¤inde
olup, beklenen ve gözlenen hasta say›lar› s›ras›yla GG için 40/44, GA için
56/50 ve AA için 12/14 idi (p> 0.05).
Sonuç: Bu çal›flmada; IL–8 geni G/A allel polimorfizmi ile çocukluk ça¤› HSV’i
aras›nda istatistiksel anlaml› iliflki saptanmad›.
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PS/GN-160

Kompansatuvar Renal Hipertrofisi Olan Hastalarda IGF-1, VEGF ve
MMP-9’in Böbrek Fonksiyonlar›na Etkileri

Y›ld›z B1, Kural N1, Çolak Ö2, Ak ‹3

1Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD, Eskiflehir
2Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Biokimya ABD, Eskiflehir
3Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p ABD, Eskiflehir

Amaç: Farkl› türlerdeki kompensatuvar böbrek hipertrofisi (KBH) ve azalm›fl
böbrek fonksiyonlar›nda çeflitli büyüme faktörleri belirlenmifltir. Büyüme
hormonu, insulin-like growth factor-1 (IGF-1) ve transforming growth factor
beta (TGF-β ) en çok çal›fl›lm›flt›r. Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) vasküler
remodeling için önemli rol oynar. Ayr›ca vascular endothelial growth factor
(VEGF) normal nefronogenez ve glomerülogenez için temel teflkil eder.
Sundu¤umuz bu çal›flmada tek tarafl› nefrektomize, agenetik ve hipoplastik
böbrekli hastalarda serum IGF-1, VEGF, MMP-9 düzeyleri ve bunlar›n renal
fonksiyonlar üzerindeki etkileri araflt›r›ld›.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 30 hasta al›nd› ve hastalar 3 gruba ayr›ld›: grup
I tek tarafl› nefrektomize hastalar; grup II tek tarafl› agenetik hastalar; grup III
tek tarafl› hipoplastik hastalardan oluflturuldu. Serum IGF-1, IGFBP-3, VEGF
ve MMP-9 düzeyleri çal›fl›ld›. Ayr›ca idrarda kreatinin klirensi (Kkl) ve protein
at›l›m› (protein/kreatinin oran›)ölçüldü. KBH böbrek ultrasonografisi ve sintigrafisi
ile belirlendi. 26 hasta ise kontrol grubu olarak incelendi.
Bulgular: Serum IGF-1, IGFBP-3, VEGF and MMP-9 düzeyleri control grubuna
gore istatistiksel olarak anlaml› derecede farkl› bulundu (s›ras› ile;
(280,4±46,3/183,6±93,3 ng/ml; 3,7±0,3/2,3±0,2 μg/ml; 545,6±66/102,7±13
pg/ml; 680,8±51,7/229,6±28,4 ng/ml, p< 0,001). Ek olarak Kkl ve protein
at›l›m› da control grubuna gore istatistiksel olarak farkl›yd› (p< 0,01). Serum
IGF-1 düzeyleri ile IGFBP-3 ve MMP-9; ve MMP-9 düzeyi ile IGFBP-3 aras›nda
pozitif korelasyon bulundu (S›ras› ile, r=0,825, p=0,0001; p< 0,001 r= 0,611;
p< 0,001 r= 0.585). Kkl ile serum IGF-1, IGFBP-3 ve MMP-9 düzeyleri aras›nda
negatif korelasyon vard› ( s›ras› ile; p< 0,01 r= -0,708; p=0,002 r= -0,803; p<
0,05 r= -0,442). Ayr›ca Protein/kreatinin oran› ile serum IGF-1, IGFBP-3 ve
MMP-9 düzeyleri aras›nda pozitif korelasyon saptand› (p=0,039 r=0,600; p<
0,05 r= 0,456; p< 0,05 r= 0,424).
Sonuçlar: Biz bu çal›flmada IGF-1, IGFBP-3, VEGF ve MMP-9’in KBH’de rol
oynad›¤›n› gösterdik, fakat ayr›ca IGF-1 ve MMP-9 düzeyleri böbrek
fonksiyonlar›n›n azalmas› ve proteinüri ile de iliflkiliydi.

s›n›fland›r›lm›flt›r. OPN gen C/T Polimorfizmi PCR yöntemiyle çal›fl›lm›fl, OPN
geni 9250. pozisyondaki Sitozin (C) aminoasidi yerine Timin (T) girmesi esas›na
dayanan sessiz mutasyon araflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: VUR sebebiyle çal›flmaya al›nan olgular›n, 38’inde (%48,7) renal
skar saptanm›flt›r. Skar (+) grup (n=38) ile skar (-) grup (n=40) OPN gen C/T
polimorfizmi ve T allel s›kl›¤› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise T allel s›kl›¤› skar
(+) grupta 0,34, skar (-) grupta ise 0,23 olarak bulunmufl, ancak her iki de¤er
aras›ndaki fark istatistiksel anlaml› bulunmam›flt›r (p> 0,05). Skar tiplerine göre
OPN gen C/T polimorfizmi ve T allel s›kl›klar› de¤erlendirildi¤inde ise skar
(-) grupta T allel s›kl›¤› 0,23 bulunmuflken, tip 1 skarda 0,20, tip 2 skarda 0,25,
tip 3 skarda 0,50 ve tip 4 skarda 0,67 oldu¤u görülmüfltür. Bu verilerle T allel
s›kl›¤›n›n artmas› ile skar›n fliddetinin de artt›¤› saptanm›flt›r (p< 0,05). Skar
fliddeti üzerine etkili faktörler tek ve çok yönlü analizlerle de¤erlendirildi¤inde
ise T allel s›kl›¤›n›n tek yönlü analizlerle skar fliddetini 4 kat, istatistiksel olarak
daha anlaml› oldu¤u düflünülen çok yönlü analizlerde ise 26,4 kez artt›rd›¤›
saptanm›flt›r.
Sonuçlar: Sonuç olarak VUR’lu olgularda OPN gen C/T polimorfizminin
etkilerini inceleyen ilk araflt›rma olma özelli¤ini tafl›yan çal›flmam›zda T allelinin
VUR geliflmesi ve reflünün fliddetine etkisi olmad›¤› görülmüfltür. Benzer flekilde,
T allel s›kl›¤› skarl› grupta daha yüksek saptanmakla birlikte, skar geliflmesi
üzerine etkili bulunmam›flt›r. Ancak, skar geliflen olgularda skar fliddetinin
artmas›nda T allel s›kl›¤›n›n anlaml› bir risk faktörü oldu¤u görülmüfltür.

PS/GN-161

Primer Vezikoüreteral Reflüde Renal Skar ve Osteopontin Gen C/T
Polimorfizmi

Erdo¤an H1, Mir S1, Berdeli A2

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Moleküler T›p Laboratuvar›, ‹zmir

Amaç: Bu çal›flmada, Vezikoüreteral reflü'lü (VUR) olgularda osteopontin
(OPN) gen C/T polimorfizminin VUR geliflimi, VUR’un derecesi, renal skar
geliflimi ve renal skar fliddeti üzerindeki etkilerinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya, miksiyosistoüretrografi (MSUG) ile VUR tan›s›
konulan 78 hasta (53 k›z, 25 erkek) al›nm›flt›r. Renal skar ard›fl›k iki 99mTc-
DMSA incelemesinde de¤iflmeden kalan fokal veya generalize uptake defekti
ve/veya böbrekte kontür defekti olarak tan›mlanm›fl, Goldraich taraf›ndan
yap›lan skar gradelemesine göre Tip 1-Tip 4 aras›nda

PS/GN-162

Böbrek Biyopsi Sonras› Geliflen Psödoanevrizman›n Efllik Etti¤i
Arteriovenöz Fistül ve Uzam›fl Kanamada Coil Embolizasyon

Ünver S1, Atasoyu EM1, Baflekim Ç2, Evrenkaya TR1, Narin Y3

1GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Nefroloji Servisi, ‹stanbul
2GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Radyoloji Servisi, ‹stanbul
3GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Nükleer T›p Servisi, ‹stanbul

Girifl: Böbrek biyopsisi, böbrek hastal›¤›n›n teflhisinde yada böbrek tutulumunun
ortaya konmas›nda de¤eri tart›fl›lmaz bir tan› yöntemidir. Biyopsi sonras›
mikroskobik kanama hemen her olguda gözlenirken, nefrektomi gerektirecek
düzeyde yada hipovolemik floka neden olabilecek kadar ciddi kanama ile
sonuçlanabilir.
Olgu: Burada glomerüler oldu¤u düflünülen persistan proteinüri nedeniyle
yap›lan böbrek biyopsisi sonras› kanama ile komplike olan 21 yafl›nda bir erkek
olgu sunulmufltur. Cerrahi gerektirecek düzeyde fliddetli olmamakla birlikte
dönem dönem gross hematüri ve hematom ataklar›yla yaklafl›k 2 ay yaklafl›k 2
ay takip edilen hastada, son kanama ata¤›nda oluflan hematom üreteral
obstrüksiyona neden olarak böbre¤in süzme foksiyonlar›n› önemli ölçüde
bozmufl, istirahat ve oral tranexamic asit tedavisine yan›t vermemifltir. Anjiografik
de¤erlendirmede kanaman›n biyopsi sonras› geliflen anterior ve posterior renal
arter dallar›n›n inferior segmentinde geliflen arteriovenöz fistül ve iki adet
psödoanevrizma oda¤›ndan s›zma tarz›nda oldu¤u gözlenmifl, kanama ancak
sellektif kateterizasyon ile uygulanan coil embolizasyon sonras› kontrol alt›na
al›nabilmifltir. Zaman içinde böbre¤in ekskresyon fonksiyonlar›n›n fizyolojik
düzeylere ulaflt›¤› gözlenmifltir.
Sonuç: Biyopsi sonras› meydana gelen kontrol edilemeyen uzam›fl kanamalarda
cerrahi müdahale öncesi anjiografik de¤erlendirme ve efl zamanl› uygulanacak
coil embolizasyon, kanama kontrolü ve böbrek fonksiyonlar›n›n korunmas›
aç›s›ndan hayati öneme sahiptir.Anahtar kelimeler: Böbrek biyopsisi, kanama,
coil embolizasyon
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PS/GN-163

Caroli Hastal›¤› ve Son Dönem Böbrek Yetersizli¤i Birlikteli¤i Olan Oral-
Facial-Digital Sendrom Tip 1: Vaka Sunumu

Cirit M1, Toprak O1, Üzüm A1, Esi E2, ‹nci A3, Ersoy R1, Tanr›sev M1,
Ok E4, Franco B5

1Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klinigi, ‹zmir
2Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klinigi, ‹zmir
3Ataturk Egitim ve Araflt›rma Hastanesi, 1.‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹zmir
4Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
5Telethon Enstitüsü, Genetik Bölümü, Naples, ‹talya

Amaç: Baz› böbrek hastal›klar› kendini çeflitli malformasyonlarla
gösterebilmektedir. Oral-facial-digital sendrom tip 1 (OFD1) nadir görülen
(1/250.000) ve yüz, a¤›z bofllu¤u, el ve ayaklarda malformasyonlarla giden
ayn› zamanda böbreklerde polikistik oluflumlarla karakterize X'e ba¤l› dominant
geçiflli sendromdur. Caroli Hastal›¤› ise intrahepatik safra yollar›nda multifokal
segmental dilatasyonlarla karakterize bir hastal›kt›r. Bu vaka Caroli Hastal›¤›
ile OFD1 birlikteli¤ini bildiren ilk vakad›r. VAKA: Yirmi yafl›nda bir bayan
hasta yan a¤r›s›, halsizlik ve idrar miktar›nda azalma flikayetleri ile klini¤imize
baflvurdu. Öyküsünde do¤um sonras›nda yar›k damak ve dil, difl ve yüz
anomalisinin oldu¤u ve s›k tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu oldu¤u ö¤renildi.
‹ki kez yar›k damak ve dudak için opere olmufl. Bir ay kadar önce ise idrar
miktari 400cc/güne kadar gerilemifl. Hasta ileri tetkik için hastanemize
yat›r›ld›.
Bulgular: Fizik muayenesinde kan bas›nc› 110/70 mmHg, yüz asimetrisi,
mikrognatia, hipertelorizm, telekantus, saçlar›nda noktasal alopesi, difl
anomamlileri, lobule dil, yar›k damak, el ve ayak anomalileri tesbit edildi.
Büyüme ve geliflme gerili¤i vard›. Tüm aile üyeleri kistik böbrek hastal›klar›
ve karaci¤er hastal›klar› ve anomaliler aç›s›ndan araflt›r›ld› fakat bir hastal›k
bulunmad›. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 10.4 g/dl, BUN 143 mg/dl,
kreatinin 8.5 mg/dl, tam idrar tetkikinde 10-12 lokosit, 2-3 eritrosit tesbit
edildi. ‹drar kültüründe üreme olmad›. GFR 3ml/dk olarak hesapland›. Batin
ultrasonografisinde ve bilgisayarl› tomografide intrahepatik safra yollar›nda
kistik dilatasyonlar ve her iki böbrek büyük olup kortikal ve medüller bölgede
say›s›z küçük kistler görüldü. Ekokardiyografide sol ventrikulde yalanc›
tendon, kraniyal MRG tetkikinde ise beyinde araknoidal kist tesbit edildi.
Kemik yafl› geriligi(18 yafl) ve ›l›ml› zeka gerili¤i (IQ: 80) saptand›. Troid
fonksiyonlar› ve di¤er tetkikler normal olarak saptand›. Hastaya arteriyovenoz
fistul aç›ld› ve kronik diyaliz program›na al›nd›. Eritropoetin, bikarbonat ve
di¤er destek tedavileri verildi. Hastan›n kan› OFD1 gen mutasyonunu
(CXORF5) tesbit etmek icin tetkike gönderildi.
Sonuçlar: OFD1 tesbit edilen hastalar ayn› zamanda Caroli Hastal›¤› aç›s›ndan
da incelenmelidir. Yüz, a¤›z ve ekstremite anomalileri olan bayan hastalar
renal kistler aç›s›ndan da de¤erlendirilmeli ve renal yetersizlik aç›s›ndan
erken dönemde önlem al›nmal›d›r.

PS/GN-164

Böbrek Fonksiyonlar› Normal Olan Yafll› Bir Hastada Fosfosoda Solüsyonu
Kullan›m› Sonras› Geliflen Ölümcül Hiperfosfatemi

Akçay A2, Kaya A1, Kanbay M2, Aydo¤an T1, Bozalan R1, Uz B1, Is›k A1,
Duranay M3

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Nefroloji Bilim
Dal›, Ankara
3Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Fosfor içeren barsak temizleyici ilaçlar gastroenterolojik ya da radyolojik
tetkikler s›ras›nda rutin olarak kullan›lmaktad›r. Oral fosfosoda kullan›m›
sonucu semptomatik hiperfosfatemi ve hipokalsemi görülmesi nadir bir durum
olup, genellikle böbrek yetersizli¤i, D vitamini eksikli¤i veya barsak
obstrüksiyonu gibi altta yatan önemli bir hastal›k vard›r. Bu vaka sunumunda
barsak haz›rl›¤› için verilen 90 ml fosfosoda solüsyonu sonras› geliflen fliddetli
hiperfosfatemi nedeniyle ölen bir hasta tan›mlanm›flt›r.82 yafl›nda bir kad›n
hasta kab›zl›k yak›nmas› ile baflvurdu. Özgeçmiflinde önemli bir hastal›k
hikâyesi yoktu. Medikal tedavi olarak yaln›zca aspirin kullan›yordu.
‹lk muayenesinde kan bas›nc› 130/90 mmHg, nab›z h›z› 78/dk, solunum say›s›
18/dk idi ve sistemik muayenesi normaldi. Baflvuru s›ras›ndaki laboratuar
de¤erleri; serum kreatinin 1,1 mg/dl, üre 36 mg/dl, kalsiyum 9,4 mg/dl, fosfor
4,1 mg/dl ve albümin 3,9 mg/dl saptand›. Hastaya kolonoskopi yap›lmas›
planland›. Fosfosoda reçete edildi ve hasta 90 ml solüsyonu oral olarak
kulland›. Fosfosodan›n al›m›ndan yaklafl›k 8 saat sonra hastan›n kalp ve
solunum fonksiyonlar› aniden kötüleflti. Hemen bu s›rada al›nan kan örne¤inde
serum fosfat düzeyi 29,8 mg/dl ve kalsiyum 7,5
mg/dl olarak ölçüldü. Laboratuar hatas›n› d›fllamak için gönderilen kontrol
serum örne¤inde fosfor düzeyi 29,2 mg/dl bulundu. Hasta tüm müdahalelere
ra¤men kaybedildi. ‹leri yafltaki hastalarda, böbrek fonksiyonlar› normal olsa
bile, fosfor içeren barsak temizleyici ilaçlar›n kullan›m› s›ras›nda ciddi hiperfosfatemi
yönünden dikkatli olunmal›d›r.
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PS/GN-165

Mikst Ba¤ Doku Hastal›¤›nda Renal Tutulumun Ay›r›c› Tan›s›: Bir Olgu
Sunumu

Dan›fl R1, Özmen S2, Alt›ntafl A3, Yazanel O1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Diyarbak›r
3Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, Diyarbak›r

Giris ve Amaç : Mikst kollajen ba¤ doku hastal›¤› (MBDH), sistemik lupus
eritematoz, sistemik skleroz (SSc), romatoid artrit ve polimiyozit hastal›klar›n›n
baz› klinik ve laboratuar özelliklerini birlikte bulunduran ve anti-U1 small
nuclear ribonukleoprotein (anti U1 sn RNP) antikor pozitifli¤i ile karakterize
romatolojik bir hastal›kt›r. Eriflkin MBDH hastalar›nda böbrek tutulumu
%10 ile %40 aras›nda de¤iflmektedir. Böbrek yetmezli¤i ile baflvuran MBDH
hastalar›nda böbrek yetmezli¤i ile baflvuruda ay›r›c› tan› önemli ve ne yaz›k
ki zor olabilmektedir. Klini¤imize baflvuran bir olgu üzerinde bu tart›flmaya
katk› sunmay› amaçlad›k.
Olgu Sunumu : Nefroloji klini¤ine nefes darl›¤›, bafl a¤r›s› flikayetleriyle
baflvuran 30 yafl›ndaki kad›n hastan›n anamnezinden yaklafl›k 6 y›l önce
eklemlerinde a¤r›, flifllik ve morarma flikayetleriyle baflvurusunda sempatektomi
geçirdi¤i ve 7 gebeli¤inden 2’sinin canl› do¤um, 5’inin abortusla sonuçland›¤›
ö¤renildi. Muayenesinde TA: 190/110 mmHg, takipne, ellerde sklerodaktili
ve parmak uçlar›nda dijital ülserler saptand›.Üre: 104 mg/dL, kreatinin 4
mg/dL, albümin: 2.5 gram/dL, Esbach: 2.4 gram/gün, Kreatinin klirensi:
15ml/dk ANA: 1/1000 (nuleoplazm granüler patern), Anti U›RNP: (++)
ve antifosfolipid antikoru negatif bulundu. Anti-ds DNA negatif ve C3 ile
C4 düzeyleri normal bulundu. Çekilen özefagus mide düodenum grafisi ve
endoskopi normaldi. Yap›lan renal biopside ise glomerülerde global skleroz,
baz› damarlarada belirgin laminasyon art›fl› ve fibröz kal›nlaflma mevcut idi.
‹mmünofloresan incelemede bazal membranlarda IgG ve C3 ile boyanma
gözlendi.Hastaya ACE inhibitörü içeren dörtlü anti hipertansif tedaviyle
kan bas›nc› kontrolü sa¤land›. Genel durumu düzelen hastan›n renal
fonksiyonlar›n k›smi düzelme sa¤land›. fiikâyetleri düzelen hasta anti HT
tedaviyle taburcu edildi.
Tart›flma: MBDH nas›l farkl› romatolojik hastal›klar›n›n bir kombinasyonuysa,
MBDH’n›n renal tutulumu da bu hastal›klar›n renal tutulumunun bir
kombinasyonudur. MBDH’da renal tutulum genellikle asemptomatik
proteinüri/hematüri ile hafif böbrek bozuklu¤u fleklindedir. SSC’de IgM ve
fibrinojen birikimi gösterilmifl ama kompleman birikimi çok nadirdir. Tübüler
vasküler yetersizli¤e ba¤l› olarak etkilenme olabilir. Lupus nefritini en
karakteristik bulgusu immünfloresan birikimlerin gösterilmesidir. IgG ve C3-
4 en s›k birikimlerdir. MDBH’n›n renal tutulumuyla karfl›lafl›ld›¤›nda
olgumuzda oldu¤u gibi ay›r›c› tan› zor olabilmektedir. Renal biyopsi en çok
yol gösteren tetkik olarak görünmektedir. Olgumuzdaki renal biyopsi renal
patolojini ileri ve kronik dönemde oldu¤unu göstermektedir. SSc’nin
bulgular›ndan Raynaud fenomeninin ve sklerodaktili d›fl›nda iç organ
tutuluflunun olmamas›, biyopside IgG ve kompleman birikiminin gösterilmesi,
hastal›¤›n eklem flikayetleri ile bafllamas› ve gebeliklerinin abortusla
sonuçlanmas› dolay›s›yla kronik böbrek yetmezli¤ine yol açan nedenin
a¤›rl›kla Lupus nefriti oldu¤u düflüncesinin güçlendirmektedir.Sonuç MBDH
olan hastalar renal tutulumla baflvurdu¤unda böbrek biyosisi ile renal tutulum
ve di¤er sistemik tutulum durumuna göre tabloya neden olan a¤›rl›kl›
romatolojik hastal›k saptanmal› ve tedavi bu bilgiler ›fl›¤›nda düzenlenmelidir.

PS/GN-166

Sadece Renal Tutulumla Seyreden Bir Adult Tip Gaucher Hastal›¤›
Olgusu

Sakac› T1, Ahbap E1, Y›lmaz M1, Koç Y1, Bafltürk T1, Ulafl T2, Apucu G2,
Namal E2, Özkan fi1, Ünsal A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i,‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Klini¤i,‹stanbul

K›rksekiz yafl›nda bayan hasta, son 1 y›ld›r bacaklarda flifllik, bilateral yan
a¤r›s› ve dizüri flikayetlerinin olmas› üzerine acil ünitemize baflvurmufltur.
Onbefl gün önce yap›lan tetkiklerde böbrek yetersizli¤i saptanarak, sa¤ femoral
kateter ile haftada 3 kez hemodiyalize bafllanm›fl. Hasta, sa¤ bacakta geliflen
derin ven trombuzu ve kateter infeksiyonu nedeni ile klini¤imize yat›r›ld›.
Dört y›ld›r hipertansiyonu mevcut olan hasta düzenli olarak amlodipin 10
mg kullan›yordu ve 1 y›ld›r aral›kl› tekrarlayan vaginal kanamas› tarif
etmekteydi. Hastan›n fizik muayenesinde; TA: 130/80 mmHg, atefl: 38,2C,
konjunktivalar› soluk, sa¤ bacakta +3 pretibial ödemi, kot kavsini 3 cm geçen
hepatomegalisi ve bilateral kostovertebral aç› hassasiyeti bulunuyordu.
Laboratuvar tetkiklerinde üre: 169mg/dl,kreatinin: 11,5mg/dl,lökosit:
17000mm3, Hb: 6,4g/dl, Hct: %22, T‹T: +3 proteinüri ve +3 eritrositüri ve
24 saatlik proteinürisi 1,5 gr/gün'dü. C3: normal, ANA ve c-ANCA negatif
idi. Bat›n USG’de Karaci¤er 165 mm,sa¤ böbrek 97*27mm, sol böbrek
91*35mm boyutlar›nda olup grade 1-2 parankimal hastal›k ile uyumlu idi.
Sa¤ extremite venöz doppler USG’de akut derin ven trombusu saptand›.
Endometrial küretaj kronik servisit ile uyumluydu. Hastaya perkütan böbrek
biopsisi yap›ld›; glomerüllerde, endotel ve epitel hücreleri, tubulus epitellerinde
ve intertisyel hücrelerde köpüksü görünüm yayg›n global sklerozlar ve
hiperplastik damar de¤ifliklikleri saptand›. Ön planda Gaucher hastal›¤›
düflünüldü. Karaci¤er ve kemik ili¤i biopsilerinde köpüksü hücrelere
rastlanmad›. Hastadan kan enzim düzeyi (glucocerebrosidase) istendi (henüz
sonuç al›nmad›). Son dönem böbrek yetersizli¤i nedeni ile arteriovenöz fistül
aç›larak regüler hemodiyaliz program›na al›nd›.Sonuç olarak, en s›k rastlan›lan
lizozomal depo hastal›¤› olan gaucher hastal›¤›n›n adult tipi olan hasta sadece
böbrek tutulumunun olmas› ve renal yetersizlikle prezante olmas› nedeniyle
sunuldu.
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PS/GN-168

Kronik Böbrek Yetersizli¤inin Nadir Görülen Bir Sebebi: Bardet-Biedl
Sendromu

Cirit M, Toprak O, Tanr›sev M, Çobano¤lu A, Ersoy R, Üzüm A
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Bardet-Biedl Sendromu (BBS) nadir görülen (1: 160000) otozomal
resesif bir hastal›kt›r. Retinitis pigmentoza sonucu genelde körlü¤e sebep
olur. BBS ayn› zamanda genital, el ve ayak anomalileri, obezite, diabet,
hipertansiyon, çeflitli derecelerde geliflme gerili¤i ve ayn› zamanda böbrek
anomalileri ile kendini gösterir. Hipertansiyon, obezite, diabet ve renal
yetersizli¤in bu sendromun bir parças› oluflu, bilim adamlar›n› bu sendromun

PS/GN-169

Diabetik Nefropati’nin Erken Marker› olarak Uriner NAG ve Buna
Düflük
Doz Perindopril/‹ndapamide Kombinasyonunun Etkisi

Bafltürk T1, Altuntafl Y2, Kürklü A2, Ayd›n L3, Eren N4, Ünsal A5

1fiiflli Etfal Hastanesi,Nefroloji Klini¤i,‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi,2.Dahiliye Klini¤i,‹stanbul
3fiiflli Etfal Hastanesi,2.Dahiliye Klini¤i,‹stanbul
4fiiflli Etfal Hastanesi,Biyokimya Klini¤i,‹stanbul
5fiiflli Etfal Hastanesi,Nefroloji Klini¤i,‹stanbul

Tubulointertisyel zedelenme diyabetik nefropatinin majör bir özelli¤i olup
renal disfonksiyon için önemli bir prediktörüdür. N-Acetyl-_ glukosaminidase
(NAG) proksimal tubul hücrelerinden orjinli olup tubuler fonksiyonu
de¤erlendirmek için yayg›n olarak kullan›lmaktad›r..Sa¤l›kl› kifliler ile
diyabetik hastalar›n üriner NAG düzeylerini karfl›laflt›rarak NAG’›n diyabetik
nefropati için erken marker olup olmad›¤› tespit etmek, Perindopril/Indapamide
tb verildikten sonra diyabetik hastalarda üriner NAG excresyonundaki
de¤iflikli¤i de¤erlendirmek.Diyabet poliklini¤ine ilk defa baflvuran OAD,
insülin, antihipertansif, antilipidemik ilaç› en az üç ayd›r almayan, TA<
130/85 mmHg, üriner protein at›l›m› < 30mg/gün, diyabetik ve hipertansif
retinopatisi olmayan hastalar ile 1.grup (n=50), sa¤l›kl› kifliler ile 2.grup
(n=30) oluflturuldu. Diyabetik hastalarda diyabet y›l›na göre 3 gruba ayr›ld›.
Grup1A(n=15) 3 years; Grup1B(n=19) 3-5 years; Grup1C(n=16)> 5 years.
Tüm hasta ve sa¤l›kl› kiflilerin kan bas›nçlar›, HbA1c, 24 saatlik
mikroalbuminüri, spot idrarda NAG, serum kreatinin, BMI, kreatinin
klirensleri ölçüldü. Tip II diyabetik hastalara Perindopril/Indapamide tb 1x1
4 ay süre ile verilerek, üriner NAG düzeyi ölçüldü, aralar›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark olup olmad›¤› araflt›r›ld›. Diyabetik hastalarda kiflilere
sa¤l›kl› göre üriner NAG düzeyi yüksek olup, Perindopril/Indapamide verilmesi
bu hastalarda uriner NAG at›l›m›n›n azalt›lmas›nda etkilidir.Bu etki glisemi
kontrolü ve kan bas›nc›ndan ba¤›ms›zd›r.Mikroalbuminürisi olmayan diabetik
renal hastal›¤›n erken göstergesi olabilir. Perindopril/Indapamide tedavisi
diabetik böbrek hastal›¤›ndaki tubulointertisyel hasar üzerine yararl› etkiye
sahip olabilir..

PS/GN-167

Nab›zs›zl›k Öncesi Fazda Tan› Konulan Takayasu Arteritli Bir Olgu

Baysal YE, Koyun M, Akman S, Gür Güven A
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hast. A.D.Pediatrik Nefroloji
B.D.

Takayasu arteriti aorta ve büyük arter dallar›n›n tutuldu¤u, s›kl›kla eriflkin
kad›nlarda ortaya ç›kan ve nadir görülen kronik inflamatuvar bir vaskülittir.
Çocukluk döneminde en s›k görülen büyük damar vaskülitidir. Nab›zs›zl›k
döneminde tan› zor de¤ildir, ancak tedavi oldukça zordur. Hastan›n 40 yafl
alt›nda olmas›, azalm›fl brakial nab›z, kladikasyo, iki kol kan bas›nc› aras›nda
10 mmHg’dan fazla fark olmas›, subklavian arterde üfürüm diagnostik
bulgulard›r.Nab›zs›zl›k öncesi evrede; yaln›zca atefl, halsizlik bafla¤r›s›, miyalji,
artralji ve kilo kayb› gibi nonspesifik konstitüsyonel semptomlar oldu¤u için
ço¤u hastaya erken tan› konamaz .S›rt a¤r›s›, halsizlik, ifltahs›zl›k ve kilo
kayb› yak›nmalar›yla baflvuran 15 yafl›ndaki k›z olgunun 5 ayd›r sa¤ kürek
kemi¤inin üzerinden koltuk alt›na yay›l›r tarzda, hareketle fliddeti de¤iflmeyen
a¤r›lar›n›n oldu¤u, 4 kg zay›flad›¤›, adetlerinin gecikti¤i belirtildi. Fizik
muayenede kaflektik ve soluk, nab›z 98/dak, vücut a¤›rl›¤›: 47.5 kg (10-25p),
boy: 159 cm(50-75p), TA: 110/70mmHg, lenfadenomegali ve organomegali
yoktu. Periferik nab›zlar› simetrik ve normal olarak al›n›yordu.
Malinite ön tan›s›yla yap›lan incelemelerde Hb: 8 gr/dl, lökosit: 10400/mm3
Trombosit: 422000/mm3, MCV: 72 fl, RDW: %14.5, Periferik yaymas›nda
%60 PNL, %2 çomak, %4 Monosit, %34 Lenfosit, eritrositlerde hipokromik,
mikrositoz (+), anizositoz (+), atipik hücre görülmedi. Serum Demiri: 7 ug/dl
(25-156) TDBK: 276 ug/dl (250-450) Vit.B, Folik asit düzeyi ve Hb
elektroforezi normal, ESR: 120 mm/saat, CRP: 48 mg/dl, BUN, serum
kreatinin, sodium, potasyum, glikoz, kalsiyum, AST, ALT, GGT, serum
albumin, idrar tetkiki normal saptand›. Birimimize vaskulitin ekarte edilmesi
amac›yla gönderilen hastada, di¤er vaskulitlerle uyumlu bulgu saptanmad›;
ancak erken evre Takayasu arteriti veya lenfoma olabilece¤i düflünüldü.
Lenfoman›n ekarte edilmesi amac›yla istenen toraks-abdomen bilgisayarl›
tomografisinde (BT) arkus aorta, desendan aorta ve arkus aorta dallar›nda
duvar kal›nlaflmas› saptand›. Doppler ultrasonografi (US)’de bulgular Takayasu
arteriti ile uyumluydu: her iki karotis arter’de arkus aorta ç›k›m noktalar›ndan
bafllayarak bifurkasyon k›s›mlar›na 2.5 cm mesafeye kadar olan kesimde duvar
kal›nl›klar› simetrik ve segmenter olarak artm›flt›, superior mezenterik arterde
de segmenter duvar kal›nlaflmas› izlendi. Hastaya steroid tedavisi (prednisolon
60 mg/gün) baflland›. Olgunun yak›nmalar› tedavi sonras› dramatik biçimde
geriledi. Steroid tedavisinin 14. gününde vücut a¤›rl›¤›nda 2.5 kg art›fl vard›.
CRP (-), ESR 23 mm/saat, Hb 11.1g/dl, Htc %38.4 bulundu. Tedavinin 3.
haftas›nda anjiografi yap›ld›. BT ve Doppler US bulgular›nda belirgin gerileme
oldu¤u görüldü.Takayasu arteriti, konstitusyonel semptomlar ve akut faz
reaktanlar›nda yükseklik ile gelen hastalarda mutlaka düflünülmesi gereken,
Doppler ultrasonografi ile kolayca tan› konabilen, erken evrede yakaland›¤›nda
tedavisi çok daha baflar›l› olan bir hastal›kt›r.

etiyopatogenezi ve sorumlu olan mutasyonun bulunmas› üzerine
yo¤unlaflt›rm›flt›r. Nadir görülmesi ve klinik bulgular›n›n ilginç oluflu nedeniyle
bu vaka sunulmufltur.
Yöntem-Gereçler: K›rkdort yafl›ndaki erkek hasta klini¤imize hipertansiyon
ve üre, kreatinin yüksekli¤inin ileri araflt›r›lmas›n›n yap›lmas› için May›s
2005 tarihinde gönderildi.
Bulgular: Hastan›n özgeçmiflinde 12 yafl›ndan beri gözlerinin görmedi¤i, 2
y›l önce hepatit B'ye ba¤l› karaci¤er sirozu oldu¤u ve pansitopeniye ba¤l›
splenektomi yap›ld›¤› tespit edildi. Ayr›ca çocukken iki kez inmemifl testis
nedeniyle opere edilmifl. Fizik muayenede kan bas›nc› 110/80 mmHg, sa¤
ayakta 6. parmag›n al›nmas›na ba¤l› skar dokusu, sol ayak 3.parmak k›sal›¤›
ve sa¤ el bafl parmakta flekil bozuklu¤u oldu¤u görüldü. Oftalmoskopik
incelemede bilateral retinitis pigmentosa ve nistagmus tesbit edildi. Serum
üresi 43 mg/dl, kreatinin 3.68 mg/dl, potasyum 5.9 mEq/l ve HBsAg pozitif
tesbit edildi. Renal ultrasonda sol böbrek boyutunun 84mm, parankim
kal›nl›¤›n›n ise 9 mm oldu¤u; sa¤ böbrekte ise uzunlu¤un 90 mm ve parankim
kal›nl›¤›n›n 8mm oldu¤u tesbit edildi. IQ test skoru 75 (s›n›rda mental
ifllevsellik) olarak tesbit edildi. FSH 20.1 mIU/ml, LH 8.11 mIU/ml, testosteron
3.75 ng/ml ve prolaktin 186.6 ng/ml olarak ölçüldü. Bu sonuçlar hipogonadizm
ile uyumluydu. Hasta kronik böbrek yetersizli¤i olarak kabul edilerek gerekli
tedavisi düzenlenip takibe al›nd›. Mutasyon analizi için kan örne¤i al›nd›.
Sonuçlar: Bir hastada özellikle retinitis pigmentosa, el ve ayak anomalileriyle
beraber renal yetersizlik görüldü¤ünde Bardet-Biedl Sendromu ay›r›c› tan›da
düflünülmelidir.



PS/GN-170

Progression of Diabetic Nephropathy, the Value of Intrarenal Resistance
Index (RI)

Milovanceva-Popovska M, Grcevska L, Stojceva-Taneva O,
Polenakovic M, Ristovska V, Pavleska S, Dzikova S
Department of Nephrology, Clinical Center, University “Ss Cyril and Methodius”,
Skopje

We used duplex Doppler analysis to determine whether the intrarenal RI
can be used as a predictor in patients with diabetic nephropathy. Intrarenal
resistive index (RI) values were obtained from intraparenchimal arteries of
both kidneys, either the arcuate or interlober arteries. Clinical parameters
and renal function were also evaluated at baseline and after three and six
months. Forty patients with diabetic nephropathy were divided based on
their intrarenal RI values: group 1 had values of  70 and group 2 had values
< 70. Progression of renal function (delta creatinine clearance, delta Ccr)
was estimated by linear regression of the slope of decline of Ccr plotted
against time.
Results: At baseline, sixteen patients (40%) had an intrarenal RI value 70.
Eight patients (50%) of them had a decline in renal function after six months.
In comparison, in patients with intrarenal RI values < 70 (n=24), only 2
had a decline in renal function. In multivariate regression analysis, proteinuria,
higher baseline Ccr and RI were independent predictors of declining renal
function.
Conclusions: An intrarenal RI value of  70 identifies diabetic patients at
risk for progressive renal disease. The RI of interlobar arteries seems to be
a dependable marker of intrarenal changes and can be used as a non-invasive,
easily available parameter of the evolution and a predictor in patients with
advanced clinical diabetic nephropathy.
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PS/GN-171

Polikistik Böbrek Hastal›¤›nda Kist ‹çinde Gaz Oluflturan Enfeksiyonu
Olan Bir Olgu

Sayarl›o¤lu H1, Erkoç R1, Ceylan K2, Kara PS3, Do¤an E4

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Van.
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji AD, Van.
3Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› AD, Van.
4Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Kahramanmarafl.

Amaç: Otozomal dominant polikistik böbrek hastal›¤› (ODPKBH) böbrekte
büyüyen kistler nedeniyle s›kl›kla böbrek yetmezli¤iyle sonuçlan›r. Hastal›¤›n
di¤er bulgular› aras›nda hipertansiyon, üriner enfeksiyonlar›, hematüri,
nefrolitiyazis, akut ve kronik yan a¤r›s› ve kar›n a¤r›s› say›labilir. Renal
hücreli kanser nadir bir komplikasyondur. ODPKBH olan hastalarda yaflamlar›
boyunca yaklafl›k %30–50 s›kl›kta bir veya daha fazla renal enfeksiyonlar
görülebilir. ODPKBH’da renal enfeksiyonlarda primer klinik görünüm atefl
ve yan a¤r›s›d›r, bu tablo bakteriemi ile ilgili olabilir. Bu enfeksiyonlar hem
parankimal enfeksiyonlardan (pyelonefrit), hem de enfekte kistten
kaynaklanabilir. Bu iki durumu birbirinden ay›rmak zordur. Bu yaz›da gaz
oluflturan kist enfeksiyonu ile komplike olmufl polikistik böbrek hastal›¤›
olan bir olguyu sunduk.
Olgu: 40 yafl›nda erkek hasta polikistik böbrek hastal›¤›na ba¤l› böbrek
yetmezli¤i nedeniyle hemodiyaliz tedavisi al›yor. Atefl ve sa¤ yan a¤r›s›
yak›nmas› ile nefroloji bölümüne kabul edildi. Çekilen bat›n grafisinde sa¤
kadranda seviye gösteren hava görünümü vard›. Yap›lan USG de sa¤ böbrekteki
kistlerden biri içerisinde hava izlendi Gaz oluflturan kist enfeksiyonu
düflünülerek abdominal BT yap›ld›. Tomografide kist içinde gaz düflündüren
görünüm vard›. Antibiyotik baflland›. (metranidazol, kinolon). Hastada renal
kist enfeksiyonuna sekonder sepsis geliflti. Acil nefrektomi planland›. Fakat
hasta sepsis nedeniyle kaybedildi.
Sonuçlar: Polikistik böbrek hastal›¤› nedeniyle son dönem böbrek yetmezli¤i
geliflen hastalarda gaz içeren kist enfeksiyonu nadirdir, acil nefrektomi
gerektirebilir.

PS/GN-172

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Pnömokok Afl›s›n›n Etkinli¤i

B›y›kl› N1, Alpay H1, Y›ld›z N2, Akkoç T3, Gökçe ‹1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
2Göztepe SSK Hastanesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Immunoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Nefrotik sendromlu çocuklarda pnömokok enfeksiyonlar› splenik
fonksiyonlar›n bozuklu¤u, hipogamaglobulinemi, faktör B ve D nin idrarla
kayb› ve immunsupresif ilaçlar›n kullan›m› ile iliflkili olarak a¤›r
seyredebildi¤inden, 2 yafl›ndan büyük nefrotik çocuklara polisakkarit
pnömokok afl›s› (PPV) önerilmektedir. Çal›flmam›zda nefrotik sendromlu
hastalarda PPV etkinli¤i ve yan etkilerinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma grubu steroide yan›tl› nefrotik sendrom tan›l›
27 çocuk ile 15 kontol den olufltu. Kan örneklerinde antipnömokok IgG
antikorlar› bafllang›çta ve afl›dan 4 hafta sonra ELISA yöntemi ile çal›fl›ld›.
Yan etkiler, proteinüri, pnömokok infeksiyonlar› ve relaps aç›s›ndan hastalar
de¤erlendirildi.
Bulgular: Nefrotik hastalar›n ve sa¤l›kl› çocuklar›n yafl ortalamalar› s›ras›
ile 7.8 ± 3.1 ve 8.8 ± 3.5 y›l idi. Nefrotik çocuklar›n serum pnömokok antikor
düzeyi 33.3 ± 18 mg/L den 101.3 ± 22.6 mg/L ye, kontrol grubunun serum
antikor düzeyleri ise 41.6 ± 20.3 mg/L den 85.4 ± 29 mg/L ye yükseldi. (p<
0.05). Hastalar›n hiç birinde 3-12 ayl›k izlem süresince yan etki ya da relaps
gözlenmedi.
Sonuçlar: PPV nin nefrotik çocuklarda güvenle kullan›labilece¤i sonucuna
var›ld›.

PS/GN-173

Steroide Yan›tl› ve Dirençli Nefrotik Sendromlu Çocuklarda ‹drar Yolu
Enfeksiyonlar›

Soylu A, Ö¤ün N, Kasap B, Türkmen M, Kavukçu S
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim
Dal›, ‹zmir

Amaç: Steroide yan›tl› ve dirençli NS’lu (SYNS; SDNS) çocuklarda idrar
yolu enfeksiyonlar›n›n (‹YE) s›kl›¤›n› ve seyrini incelemek.
Yöntem-Gereçler: NS’lu çocuklar›n ‹YE say›s›, lokalizasyonu,
mikroorganizmalar, ultrasonografi (USG), voiding sistouretrografi (VCUG)
ve DMSA sintigrafileri retrospektif olarak incelendi. SYNS ve SDNS’lu
çocuklar bu parametreler için karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Toplam hasta say›s› 70 idi (37 erkek; yafl 49±45 ay; SYNS 58,
SDNS 12). En az bir ‹YE ata¤› geçiren çocuk say›s› 33 (47%) olup, hasta
bafl›na ortalama ‹YE say›s› (1.5±0.8) her iki grupta benzerdi. En s›k etken
E.coli (78%) olup, bir hastadaki ekojenite art›fl› d›fl›nda renal USG tüm
hastalarda normal idi. DMSA 3 hastaya uyguland› ve normal bulundu.
VCUG 8 hastaya uyguland› ve birer hastada grade I ve II vezikoüreteral reflü
(VUR) ile postvoiding rezidü idrar saptand›. Alt› hastaya profilaktik antibiyotik
tedavisi verildi. VUR’lu hastalar›n reflüsü spontan geriledi.
Sonuçlar: SYNS ve SDNS’lu çocuklarda ‹YE oran› benzer olup, genel
toplumdaki düzeyin çok üstündedir. Ancak, ‹YE’n›n ço¤u alt üriner sisteme
lokalizedir. USG d›fl›nda görüntüleme yöntemine hastalar›n sadece 1/3’ünde
baflvurulmufltur. VUR hastalar›n yaln›zca %6’s›nda saptanm›flt›r (tün NS’lu
hastalarda %2.86). Üst üriner sistem etkilenmesi hiç bir hastada
saptanmam›flt›r. Bu sonuçlar, NS’lu çocuklarda ‹YE için genifl çapl›
araflt›rmalara gerek olmad›¤›n› düflündürmektedir.
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PS/GN-174

‹drar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü ve Renal
Skar›n Seyri

Soylu A, Kasap B, Türkmen M, Kavukçu S
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim
Dal›, ‹zmir

Amaç: K›z ve erkek çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlar› (‹YE) ile iliflkili
vezikoüreteral reflü (VUR) ve renal skar›n seyrini de¤erlendirmek.
Yöntem-Gereçler: ‹YE nedeni ile izlenirken VUR saptanan 147 çocu¤un
(E/K: 58/89) dosyalar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. K›z ve erkek çocuklar
aras›nda tan› yafl›, VUR derecesi, 99mTc-DMSA ile saptanan renal skar
varl›¤› ve derecesi, serum kreatinin düzeyi, hipertansiyon, ‹YE say›s› ve
VUR’un kendili¤inden gerilemesi veya cerrahi onar›m oranlar› karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Ortalama yafl (46±40 ay) ve ortalama izlem süresi (46±35 ay) her
iki cinste benzerdi. VUR 80 (%54) çocukta bilateral idi. Yüksek dereceli
VUR (4-5) erkeklerde iki kat daha s›k görülmekte idi (44 vs 21%, p=0.000).
Renal skar tüm renal ünitelerin 87 (%34)’ünde vard› ve erkeklerde daha s›k
idi (44% vs 29%, p=0.016). Yeni skar geliflimi (%9.5)k›z çocuklar›nda daha
s›k idi (E/K=3/11, p=0.020). VUR’un kendili¤inden gerileme oran› (tüm
VUR’larda %32, 1-3. derece VUR’da %50 ve 4-5. derece VUR’da %0) k›z
çocuklar›nda daha yüksek idi (E/K=12/35, p=0.018). Cerrahi girflim oran›
erkeklerde daka s›k idi (38% vs 19%, p=0.011). Böbreklerde DMSA tutulumu
sadece 5. derece VUR’da azalm›flt› (25±14%). Serum kreatinini, anlaml›
olmamakla birlikte, erkeklerde yüksek idi (0.90±1.15 vs 0.85±0.77 mg/dL;
p=0.834). ‹YE say›s› k›zlarda daha fazla idi (2.5±2.0 vs 1.4±1.4, p=0.001).
Sonuçlar: ‹YE’lu erkek çocuklarda tekrar oran› daha düflük olmakla birlikte,
VUR derecesi, renal skar oran›, serum kreatinin düzeyi ve cerrahi giriflim
ihtiyac› daha yüksek bulundu.

PS/GN-175

Yeni Do¤an ‹drar Yolu Enfeksiyonlar›nda Antibiyotik Direnç Profili

Kural Y2, Y›ld›z B1, Kural N1, Tekin N3, Durmaz G4

1Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›,
Eskiflehir
2Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dal›, Eskiflehir
3Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dal›, Eskiflehir
4Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal›,
Eskiflehir

Amaç: Üriner sistem yenido¤anlarda en önemli enfeksiyon alanlar›ndan
biridir. Bu çal›flman›n amac› hastanede tedavi gören yenido¤anlarda saptanan
idrar yolu enfeksiyonlar›ndaki (‹YE) antibiyotik direncini belirlemektir.
Yöntem-Gereçler: ‹ki y›ll›k retrospektif çal›flmada ‹YE olan yenido¤anlarda
izole edilen mikroorganizmalar›n antibiyotik dirençleri çal›fl›ld›.‹drar
örneklerinde > 100.000 koloni bakteri üremesi ‹YE olarak tan›mland›.
Bulgular: Hastalar›n ortalama gestasyonel yafl ve do¤um a¤›rl›klar› 35± 5,2
hafta ve 2585 ± 1064 g olarak belirlendi. Toplam 153 idrar örne¤inde üreme
oldu. Hastalar›m›zdaki üremeler a¤›rl›kl› olarak gram negatif bakterilerden
olufluyordu (E. Coli %43,7, Klebsiella sp. %21,6, Enterobacter sp. %5,2
Acinetobacter sp. %1,9). Ampisilin, ampisilin-sulbaktam, amikasin, co-
amoxilav, ticarsilin-klavulonat, azteronam, sefepim, piperasilin ve gentamisin
için toplam antibiyotik direnç oranlar› hesapland› (s›ras›yla %34,8, %21,7,
%10,9, %21,7, %15,2, %13, %13, %19,6 ve %15,2). Vankomisn ve
meropeneme dirençli herhangi bir sufl saptanmad›.Bu hastalar›n dördünde
(%2,6)ultrasonografi ile hidronefroz saptand›. Öte yandan 92 hastada
(%60,1)sar›l›k saptand› ve ‹YE ve sar›l›k varl›¤› aras›nda pozitif bir korelasyon
belirlendi (r=0,896; p=0,001).

Sonuçlar: Çal›flmam›z›n sonuçlar›na göre, ampisilin, ampisilin-sulbaktam,
ticarsilin-klavulonat, piperasilin,co-amoxilav ve amikasine karfl› yüksek
oranda direç vard›. Bu dirençlerin varl›¤›, baflar›l› bir tedavi için, bölgesel
antibiyotik direncinin belirlenmesinin zorunlulu¤unu göstermektedir.Ayr›ca
e¤er sar›l›k varsa yenido¤anlarda ‹YE dikkatli bir flekilde araflt›r›lmal›d›r.

PS/GN-176

Kronik Bakteriyel Prostatit Olarak Uzun Süre Tedavi Edilen Kronik
Böbrek Yetmezlikli Perinefrik Abse Olgusu

Derviflo¤lu E, fiengül E, Y›lmaz A
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Kocaeli

Perinefrik abse, geç tan› konulabilen ve mortalitenin yüksek seyretti¤i bir klinik
durumdur. Ço¤unlukla renal kortikal bir absenin böbrek d›fl› bofllu¤a do¤ru
direkt genifllemesine veya böbrek içi bir absenin rüptürüne ba¤l› olarak ortaya
ç›kar. Bulgular›n nonspesifik olmas› nedeniyle hastal›¤› hikaye ve fizik muayene
bulgular›na bakarak teflhis etmek güçtür. Son y›llarda yeni görüntüleme
yöntemlerinin yayg›nlaflmas›na ra¤men tan› gecikebilmekte ve ço¤u zaman tedavi
edilebilir bu hastal›¤›n mortalite oran› halen yüksek seyretmektedir. Günümüzde
en önemli tan› arac› bilgisayarl› tomografi (BT) dir. Bu olgu sunumunda çeflitli
kliniklerce ayaktan ve bir kez de hastanede yat›r›lmak sureti ile takip edilen ve
tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve kronik bakteriyel prostatit tan›s› al›p uzun
süreli antibiyotik tedavisi uygulanan bir kronik hemodiyaliz hastas› sunulmaktad›r.
Hastan›n çekilen kar›n tomografisi flekilde görülmektedir. Bu olgu sunumuyla
kronik böbrek yetmezlikli hastalarda üriner sistem semptomlar› ile birlikte atefl
varl›¤›nda perinefrik abse olas›l›¤›n›n düflünülmesi gerekti¤i ve ultrasonografinin
yetersiz kald›¤› durumlarda BT’nin tan› arac› olarak geciktirilmeden kullan›lmas›n›n
önemi vurgulanmak istenmifltir. Bir di¤er husus da abse drenaj›n›n, büyük
boyutlar›na ra¤men antibiyoterapiye yan›t beklenmeksizin görüntüleme eflli¤inde
perkütan yolla baflar›l› bir flekilde yap›labilece¤ini göstermektir.

Perinefrik abse
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PS/GN-179

Brusella Enfeksiyonunda Böbrek Tutulumu

Sayarl›o¤lu H1, Erkoç R1, Akdeniz H2, Karsen H2, Sayarl›o¤lu M3, Do¤an E4

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD
2Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal›klar› AD, Van
3Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji BD, Van
4Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji BD, Kahramanmarafl

Amaç: Brusella birçok organ› tutan sistemik enfeksiyöz bir hastal›kt›r. Pyelonefrit
ve glomerülonefritli hastalar rapor edilmesine ra¤men renal tutulum nadirdir.
Bu çal›flmada renal tutulumu olan brusella hastalar›n› irdeledik.
Yöntem-Gereçler: 1998-2005 y›llar› aras›nda renal tutulumu olan brusella
tan›s› alm›fl 9 hasta [5 kad›n, 4 erkek, ortalama yafl 47,8±20,7 (16-80) y›l.]
merkezimize Kabul edildi. Tüm hastalar›n fizik muayeneleri yap›ld›, laboratuar
tetkikleri istendi. Brusella standart tüp aglütinasyon testleri yap›ld›. Tüm hastalar
için 1/160 ve üzeri pozitif kabul edildi. Hastalar›n üriner ultrasonografileri
yap›larak obstrüktif üropati ekarte edildi. SLE, diyabet ve kronik böbrek yetmezli¤i
olan hastalar çal›flmaya al›nmad›.
Bulgular: Hastalardan üçünde kronik brusella enfeksiyonu vard›. Bu hastalar›n
ikisinde nörobrusella, di¤erinde yapay kalp kapa¤› üzerinde geliflen brusella
endokarditi tespit edildi. Nörobrusellas› olan vakalardan birinde nefrotik sendrom
vard›. Böbrek biyopsisinde intraglomerüler histiyosit infiltrasyonlar›n›n bulundu¤u
membranoproliferatif glomerülonefrit saptand›. Tüm hastalar›n idrar analizlerinde
lökositüri, hematüri, de¤iflen miktarlarda proteinüri vard›. 8 hastada böbrek
yetmezli¤i saptand›. Bu bulgular tubulointerstisyel nefriti düflündürmektedir.
Akut brusella olgular›nda rifampisin ve minoksisiklin baflland›. Tedavinin 3-
5inci gününde kreatinin seviyeleri azalmaya bafllad›, hastalar taburcu edildi¤inde
tamamen normale inmiflti.
Sonuçlar: Brusellan›n endemik oldu¤u bölgelerde akut böbrek yetmezli¤i
saptanan hastalarda ay›r›c› tan›da brusella da düflünülmelidir.

PS/GN-177

HCV Enfeksiyonuyla ‹liflkili Primer Renal Lenfoma Vakas›

Kaya A1, Uz B1, Aydo¤an T1, Ifl›k A1, Uyar ME1, Kanbay M2, Akçay A2,
Duranay M3

1Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Ankara
2Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Ankara Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

HCV enfeksiyonunun lenfomaya neden oldu¤u iyi bilinmektedir. Primer
renal lenfoma çok nadir görülen bir lenfoma tipi olup, HCV enfeksiyonu ile
birlikteli¤i hakk›nda veri yoktur. 68 yafl›nda bayan hasta iki tarafl› bö¤ür
a¤r›s› ve idrar yaparken yanma yak›nmas› ile baflvurdu. Hastan›n özgeçmiflinde
özellik yoktu. Fizik muayenede periferal ödem, lenfadenopati veya
hepatosplenomegali tespit edilemedi. Laboratuar incelemesinde anemi,
sedimentasyon h›z›nda art›fl, hipoalbuminemi ile karaci¤er ve böbrek
fonksiyonlar›nda bozukluk bulundu. ‹drar tetkikinde proteinüri ve idrar
sedimentinde hematüri tespit edildi. Bat›n ultrasonunda böbreklerin belirgin
büyümüfl, parankim kal›nl›¤›n›n ve ekojenitesinin artm›fl oldu¤u görüldü.
Tüm bat›n ve toraks tomografilerinde böbreklerde büyüme d›fl›nda
organomegali veya lenfadenopati tespit edilmedi. Viral hepatit belirteçleri
aras›nda anti-HCV pozitifli¤i ve HCV RNA 850.000 kopya olarak bulundu.
glomerülonefrit ön tan›s› ile yap›lan tetkiklerinde C3-C4 düzeyleri, ANA,
Anti-DNA, Anti-GBM, p-ANCA, c-ANCA ve protein elektroforezi normal
s›n›rlarda bulundu. Kemik ili¤i aspirasyonu ve biyopsisinde malign hücre
görülmedi. Böbrek biyopsisinde büyük B hücreli lenfoma infiltrasyonu tespit
edildi. Galyum sintigrafisinde neoplastik infiltrasyon saptanmad›. Takiplerinde
karaci¤er ve böbrek fonksiyon bozuklu¤u ilerledi ve hasta kaybedildi.HCV
enfeksiyonuna ba¤l› böbrek fonksiyon bozukluklar›n›n ay›r›c› tan›s›nda primer
renal lenfoma da ak›lda tutulmal›d›r.

PS/GN-178

Eriflkin Nefrotik Sendromlu ‹ki Olguda Spontan Bakteriyel Peritonit

Dan›fl R1, Özmen S2, Y›lmaz fi3, Yazanel O1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r
2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Diyarbak›r
3Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Diyarbak›r

Girifl: Spontan bakteriyel peritonit (SBP), baflka kar›n içi infeksiyon kayna¤›
olmadan oluflan asit s›v›s›n›n bakteriel infeksiyonudur. Çocukluk ça¤› nefrotik
sendromunda (NS) s›k olmas›na ra¤men, eriflkin NS’de çok nadirdir. Bildi¤imiz
kadar›yla literatürde benzer sadece 14 olgu bildirilmifltir. OLGU 1: Otuz
sekiz yafl›nda bayan hasta yorgunluk, melena ve bö¤ür a¤r›s› yak›nmas›yla
poliklini¤imize baflvurdu. Fizik muayenede atefl, hipotansiyon, konjuktiva
ve deride solukluk, kar›nda hassasiyet, hepatosplenomegali ve orta derecede
asit saptand›. Hastaya bir y›l önce AA tip amiloidoz tan›s› konulmufl. Kolflisin
ve asetilsalisilik asit tedavisi kullanmaktayd›. PY’de sola kayma ve nötrofillerde
toksik granülayon vard›. Endoskopide erozif gastropati saptand›. Bat›n US’de
hepatosplenomegali ve orta derecede asit ile 10 gün önce olmayan asit
saptand›. Lökositoz, anemi yan›nda, üre 94 mg/dL ve kreatin 5,9 mg/dL idi.
Serum total protein 2,9 g/dL ve albumin 1,3 g/dL idi. SAAG 1,2 hesapland›.
Assit s›v›s›nda nötrofil say›s› 445/mm3 idi. Kan ve assit kültüründe üreme
olmad›. 24 saatlik idrarda ESBAH 4,1 g/gün ölçüldü. Bu verilerle SBP tan›s›
kondu. Antibiotik tedasi ile semptomlar geriledi. Ellerinde uyuflma ve a¤r›
hissi nedeniyle hastaya çekilen EMG’de karpal tünel sendromu ile uyumlu
saptand›. OLGU 2: Otuz yafl›nda bayan hasta bö¤ür a¤r›s› yak›nmas›yla
baflvurdu. Baflvuruda konjuktiva ve deride solukluk, kar›nda hassasiyet,
ekstremitede ödem ve orta derecede asit saptand›. Özgeçmiflinden 10 y›ld›r
ast›m› ve 8 ayd›r AA tip amiloidozu oldu¤u ö¤renildi.

Hasta kolflisin, brokodilatatör ve metil prednisolone tedavisi almaktayd›.
Lökositoz, anemi yan› s›ra, üre 173 mg/dL ve kreatin 6 mg/dL ölçüldü. Serum
total protein 3,5 g/dL ve albumin 1,4 g/dL idi. SAAG 1,3 hesapland›. Assit
nötrofili 5486/mm3 idi. Kan ve asit kültüründede üreme olmad›. ‹drar
kültüründe ise Citrobacter freundii izole edildi. 24 saatlik idrarda ESBAH
20 g/gün ölçüldü. Bat›n US’de orta derecede asit ve bilateral böbrek parankim
ekosunun artm›fl oldu¤u saptand›. Kar›nda hassasiyet ve asitte yüksek nötrofil
say›s› ile hastaya SBP tan›s› konuldu. Klinik seyrinde hastan›n steroidi kesildi.
Sefotaksim baflland›.
Sonuç: SBP ve NS birlikteli¤i daha çok çocuklar için geçerli olsa da erikinler
de olgu bildirimleri artmaktad›r. Dolay›s›yla kar›n a¤r›s› ve renal fonksiyonlarda
bozulmas› olan NS’li eriflkinlerde SBP ak›lda tutulmal›d›r. Eriflkinlerde NS
ile SBP birlikteli¤ine dair bildiriler artt›kça bu konuda daha çok yorum
yapma olana¤› bulabilece¤iz.
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PS/GN-182

Vezikoüreteral Reflüsü Olan Çocuklarda Yüksek Skarlaflma Oran›

Koyun M, Baysal YE, Bahçeli E, Akman S, Gür Güven A
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› A.D., Pediatrik
Nefroloji B.D. Antalya

Amaç: Vezikoüreteral reflü (VUR), idrar yolu enfeksiyonuna (‹YE) zemin
haz›rlamas› ve takiben renal skarlaflmaya yol açabilmesi nedeniyle önemlidir.
Tan› an›nda VUR’lu çocuklar›n %27-51’inde renal skar oldu¤u bilinmektedir
Renal skarlar, hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezli¤ine neden olabilirler.
Baz› geliflmifl ülkelerde son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) etyolojisinde
VUR oran› oldukça azalm›flt›r. Ülkemizde ise VUR çocukluk ça¤›nda hala
SDBY’nin en s›k nedenidir. Bu çal›flmada, klini¤imizde VUR tan›s› alan
hastalar›n renal parankimal hasar aç›s›ndan incelenmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Hastanemizde son 10 y›lda VUR tan›s› ile izlenen 80
çocu¤un dosyalar› incelenerek demografik ve klinik özellikleri kaydedildi.
Renal skarlar DMSA sintigrafisi ile de¤erlendirildi.
Bulgular: 80 çocuk, 35 (43.8%) erkek ve 45 k›z, çal›flmaya al›nd›. Ortalama
tan› yafl› 4.15 y›l (1 ay-16 yafl); 21’i < 1 yafl, 34’ü 1-5 yafl ve 25’i > 5 yafl idi.
Hastalar›n 36’s›nda reflü bilateral yerleflimliydi. VUR derecesi 10 hastada
evre 1-2, 57’sinde evre 3-4 ve 13’ünde evre 5 idi. 47 (%58.8) çocukta primer
VUR vard›. Sekonder VUR’da en s›k neden unstable mesane idi (12/33).
80 çocu¤un 57’sinde (%71.3) tan› an›nda renal parankimal hasar mevcuttu.
Primer ve sekonder VUR’da s›ras› ile %61.7 ve %84.8 oran›nda renal skar
saptand› (OR: 3.5, p=0.027). Renal parankimal hasar 1 yafl›ndan küçüklerin
%47.6’s›nda mevcutken 5 yafl›ndan büyüklerde bu oran %88 olarak bulundu
(OR: 8.1, p=0.004). Grade 1-2 VUR’u olanlar›n yar›s›nda, grade 5 VUR’u
olanlar›n ise %92.3’ünde tan› an›nda skar oldu¤u belirlendi (OR: 12, p=0.05).
Sonuçlar: Çal›flmam›zda renal skarlaflma oran› literatürdeki benzer çal›flmalara
oranla daha yüksek saptand›. Böbrek hasar› geç baflvuru, yüksek evreli reflü
ve sekonder VUR ile yak›ndan iliflkiliydi. Üriner enfeksiyon tan›s› konulan
hastalarda VUR’un öncelikle düflünülerek direkt veya indirekt görüntüleme
yöntemleriyle araflt›r›lmas› tan›da ve tedavide gecikmeyi engelleyecektir.
Ülkemizde, çocukluk ça¤›nda VUR konusunda çal›flmalar›n yo¤unlaflt›r›lmas›
ve erken tan› için çaba gösterilmesi ile SDBY’nin s›kl›¤›nda azalma olaca¤›n›
düflünmekteyiz.

PS/GN-180

The Case with Primary Peritonitis and Ureteropelvic Junction Obstruction
Glish

Özkay›n N1, Baflaran Ü2, Erten E1

1Trakya University, Medicine Faculty, Department of Pediatric Nephrology, Edirne
2Trakya University, Medicine Faculty, Department of Pediatric Surgery, Edirne

Objectives: Primary peritonitis occurs rarely in childhood. It is stil very
important. Because, the mortality rate is about 50 percent for infants.In this
report, we describe a boy with primary peritonitis and ureteropelvic junction
obstruction (UPJO).
Results: The patient was 9 month-old boy. His complaints were fever and
abdominal mass. There were history of recurrent urinary tract infections.
Physical examination showed a mass in the left-region-abdomen, sensitivity,
and ascites. Various blood reports showed hemoglobin level 7.2 g/dl, leukocyte
count 8800/mm3, urea 123 mg/dl, creatinine 2.2 mg/dl, and CRP 31.9 mg/dl.
Urinalysis results showed presence of red-blood-cells, leukocyts, bacteria.
Ultrasonography revealed hyperechogenity, pelvicalyceal dilatation in right
kidney; UPJO in left kidney. Broad–spectrum antibiotic and peritoneal
dialysis were started. Because of the peritoneal fluid included 2500/mm3
leukocyts, intraperitoneal antibiotherapy was started. Forty-eigth-hours later,
intraperitoneal leukocytes, high urea and creatinine levels were continued.
Anterograd pyelography was showed complete left UPJO before operation.
Percutaneous nephrostomy was performed. Enterobacter cloacea grew in
blood, peritoneal and urine material. Three-four-days later, serum urea,
creatitine were normal; intraperitoneal leukocyts were dissappered. Control
cultures were sterile. Radiological evaluation was showed grade IV
vesicoureteral reflux in right kidney.
Conclusions: In conclusion, primary peritonitis is rare, but very important
condition. It should be considered in children with abdominal ascites and
sensitivity; treated early.

PS/GN-181

Üriner Enfeksiyonlu Çocuklarda Toll-like Reseptör Gen Mutasyonlar›

Tabel Y, Berdeli A, Mir S, Özdemir R, Y›lmaz E
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji BD, ‹zmir

Girifl ve Amaç: Enfeksiyonlara karfl› immün yan›tta etken patojenin virulans›
kadar bireysel kompleks genetik yap›n›n da etkileri vard›r. Günümüzde konakç›
immün defans›n›n bafllat›lmas› ve mikroorganizmalar taraf›ndan üretilen immün
stimülanlar aras›ndaki iliflkileri sa¤layan bir reseptör ailesi (Toll-like reseptör=TLR)
tan›mlanm›flt›r. TLR2 reseptörleri öncelikle gram (+) bakterilerin lipoteikoik
asit ve peptidoglikan tabakalar›n›n tan›nmas›nda etkili iken, TLR4 reseptörleri
ise gram (-) enfeksiyonlarda ki inflamasyonda ana rolü oynayan lipopolisakkaritlerin
etkilerinde arac› olmaktad›r. Bu çal›flmada çocuklarda ‹YE ile TLR2 geni
Arg753Gln ve TLR4 geni Asp299Gly ve Thr399Ile mutasyonlar›n›n iliflkisinin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Materyal-Metod: Ege Üniversitesi Pediatrik Nefroloji BD’nda ‹YE tan›s›yla
izlenen 124 çocuk hasta (31 E ve 93 K; ortalama yafl 5.81±3.47) çal›flma grubunu
oluflturdu. Gram (-) patojenler 22 (%17.8), gram (+) patojenler ise 102 (%82.2)
hastada saptand›. Kontrol grubu sa¤l›kl› 116 eriflkin bireyden oluflturuldu. TLR2
geni Arg753Gln ve TLR4 geni Asp299Gly ve Thr399Ile mutasyonlar› direct
DNA sequencing based metotuyla çal›fl›ld›.

Bulgular: TLR2 geni -753Gln allel s›kl›¤› ‹YE’lu grupta kontrole göre anlaml›
yüksek saptand› (OR: 6.1, %95 CI: 1.24-3.76, p=0,0001). Hastalar etkene göre
ayr›ld›¤›nda TLR2 geni -753Gln mutasyon s›kl›¤›n›n gram (+) grupta gram (-)
gruba göre anlaml› yüksek oldu¤u saptand› (OR: 6,857,%95 CI: 2,40-19,54,
p=0,0001). TLR4 geninin her iki mutasyonu aç›s›ndan hasta ve kontrol grubu
aras›nda anlaml› fark saptanmad›.
Sonuç: Bu çal›flmada; TLR2 geninin ‹YE’na yatk›nl›k ile iliflkili olabilece¤ini
saptad›k. Ayr›ca TLR2 geninin –753Gln allelini tafl›yanlarda gram (+) patojenlerle
‹YE geçirme riskinin yüksek olabilece¤ini saptad›k. TLR4 geninin her iki genotipi
ile ‹YE aras›nda iliflki saptanmad›.



22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22nd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation92

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS TÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/GN-183

Çocuklarda ‹drar Yolu Enfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnci

Pehlivan Ö, Yavaflcan Ö, Sözen G, Kara OD, Çetin N, Ball› T, Aksu N
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Çocuk Nefrolojojisi Bölümü

Amaç: ‹drar yolu enfeksiyonu (‹YE) çocukluk ça¤›nda s›k görülen
infeksiyonlardand›r. Tedavide baflar›l› olabilmek için ‹YE nedeni olan ajan
patojenlerin s›kl›¤›, yerel ve/veya bölgesel antibiyotik dirençlerinin bilinmesi
ve bu do¤rultuda ampirik tedavinin düzenlenmesi gereklidir. Bu çal›flmada
hastanemize baflvuran olgularda ‹YE etkenleri ve antibiyotik direnci s›kl›¤›n›n
belirlenmesi ve uygun antibiyotik seçiminin yönlendirilmesi planlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Tepecik E¤itim Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Klinikleri yatakl› servis ve polikliniklerinden 01.07.2003 – 31.07.2004 tarihleri
aras›nda hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvar›na gönderilen 10850 idrar
örne¤inin kültür ve antibiyogram sonuçlar› retrospektif olarak de¤erlendirilmifltir.
Gram (-) mikroorganizmalara karfl› oluflan antibiyotik direnç oranlar› araflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Çal›flma süresi boyunca gönderilen idrar örneklerinin % 25,7(n=2793
örnek)’sinde anlaml› üreme saptanm›flt›r. Üreyen mikroorganizmalar›n %76,9’unu
Gram(-), %20.9’unu Gram(+) mikroorganizmalar oluflturmufltur. Bunlar aras›nda
da Escherichia coli(E.coli) % 51,5 ile tüm ajanlar içinde birinci s›kl›kta,
Enterobakter %11.1 ile ikinci, Metisilin sensitive Staphylococcus aureus(MSSA)
% 8,7 ile üçüncü s›kl›kta bulunmufltur. Gram(-) mikroorganizmalar›n karbepenem
grubu d›fl›ndaki antibiyotiklere karfl› orta-yüksek oranlarda in vitro antibiyotik
direnci gösterdi¤i saptanm›flt›r.
Sonuçlar: Hastanemiz Çocuk Klinikleri ve poliklini¤ine baflvuran olgularda en
s›k görülen ‹YE nedeni Gram(-) mikroorganizmalar ve bunlar›n içinde de en
s›k ajan patojen E.coli olmufltur. Karbepenem grubu d›fl›ndaki tüm antibiyotiklere
direnç orta/yüksek bulunmufltur.

PS/GN-184

Kronik Renal Yetmezlikte Tüberkülöz De¤erlendirmesi

Alçelik A1, Bicik Z 2, Öztürk E 3, Behçet M 3
1A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› ABD
2A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Nefroloji BD
3A‹BÜ Düzce T›p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ABD

Girifl: Tüberkülöz (Tbc) geliflme riski kronik böbrek yetmezli¤inde artm›flt›r.
Bu hastalar›n önemli bir k›sm› A.C d›fl› enfeksiyon tablosu gösterirler.
Amaç: Bu çal›flmada May›s 2002 – May›s 2005 tarihleri aras›nda klini¤imizde
takip edilen Tbc vakalar›n›n klinik gidifli, laboratuar de¤erleri ve sonuçlar›
belirlenmifltir.
Sonuçlar: Onbefl aktif Tbc olgusu izlenmifltir. Bu hastalar›n 7 tanesi hemodiyaliz,
4 tanesi sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve 4 tanesi diyaliz öncesi kronik
böbrek yetmezlikli idi. Kronik böbrek yetmeli¤i etyolojisi 6 hastada diyabet idi.
Bu hastalar›n 6 tanesi pulmoner, 3 tanesi peritonit, 2 tanesi Tbc adenit, 1 tanesi
perikardit, 1 tanesi orflit, bir tanesi üriner Tbc ve 1 tanesi üriner Tbc tan›s›
ald›ktan sonra balgamda da basil gösterilerek tan› alm›fllard›. Aside dirençli
basil (ARB) 15 hastan›n 6’s›nda pozitif bulundu, Tbc kültürü ise 7 hastada
pozitif sonuç verdi. ‹ki hastada ARB ve Tbc kültürü negatif olmas›na ra¤men
klinik verilerle ampirik tedavi baflland›.
Tart›flma: Tbc kronik böbrek yetmezli¤inde tedavi seçene¤ine bakmaks›z›n
büyük önem tafl›r. Diyabet enfeksiyona yatk›nl›k aç›s›ndan önemli bir faktördür.
AC d›fl› klinik seyir bu hasta grubunda daha s›k görülmektedir. ARB ile sonuç
al›namayan olgularda da mutlaka Tbc kültürü yap›larak enfeksiyon aranmal›d›r
hatta tüm laboratuar testleri negatif sonuç verse de Tbc tan›s› daima ak›lda
tutulmal›d›r.

PS/GN-185

Ksantogranülomatöz Pyelonefrit, Staghorn Tafl ve Kuteno-Kolik Fistül:
Bir Olgu Sunumu

Özkay›n N1, ‹nan M2, Alada¤ N1, ‹flcan B.1

1Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji, Edirne
2Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal›, Edirne

Amaç: Ksantogranülomatöz pyelonefrit (XPN) ve staghorn tafl, çocuklarda
nadirdir. Böbrek hastal›¤›na sekonder intestinal fistüllerin görülmesi de enderdir.
Bu bildiride, öyküsünde hiç idrar yolu enfeksiyonu olmaks›z›n
abdominal kitle ve a¤r› geliflen bir erkek çocu¤u tan›ml›yoruz.
Bulgular: 5 yafl›nda erkek olgu, 1 ayd›r kar›nda kitle, kar›n a¤r›s›, kilo kayb›
ve atefl yüksekli¤i yak›nmalar› ile baflvurdu. Fizik bak›s›nda karn›n sol yar›s›nda
büyük bir kitle palpe edildi. Laboratuar de¤erlendirmesinde anemi, lökositoz,
yüksek eritrosit sedimantasyon h›z› ve CRP saptand›. Ultrasonografideda staghorn
tafl, büyük sol böbrek gözlendi. Abdominal CT’de staghorn tafl, pyonefroz ve
böbrek içinde gaz saptand›. Olguya genifl spektrumlu antibiotik baflland›.
DTPA’da sol böbrekte obstrüksiyon vard›. DMSA’da sol böbre¤in nonfonksiyone
oldu¤u belirlendi. Olguya nefrektomi uyguland›. Renal pelvik materyalde proteus
üredi. Nefrolitiazis magnezyum-amonyum-fosfat ve kalsiyum-oksalat içeriyordu.
Patoloji sonucu XPN idi. Operasyon sonras› kutenokolik fistül gözlendi. Fistül,
3 hafta sonra kendili¤inden düzeldi.
Sonuçlar: Sonuç olarak, XPN abdominal a¤r› ve staghorn tafl› olan çocuklarda
düflünülmelidir. Fistül XPN’in nadir bir komplikasyonudur. Fakat, operasyondan
önce bu komplikasyon da radyolojik olarak de¤erlendirilmelidir.

PS/GN-186

Nefropatik Sistinozisde Oral Sisteamin Tedavisi Böbrek Fonksiyonlar›n›
Düzeltebilir mi?

Delibafl A1, Betül Ü2, Y›lgör E2

1Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Mersin
2Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Mersin

Amaç: Nefropatik sistinozis lizozomlardan sistin aminoasidinin defektif transportu
sonucunda ortaya ç›kan otozomal resessif kal›t›mla geçen bir lizozomal depo
hastal›¤›d›r.
Yöntem-Gereçler: Burada Fanconi sendromu (FS) tan›s›yla takip edilen iki
erkek kardefl takdim edildi.
Bulgular: Büyük kardefl 9 yafl›ndad›r ve 2 ayl›ktan itibaren FS tan›s›yla takip
edilmektedir. Küçük kardefl 4 yafl›nda olup 6 ayl›ktan beri FS tan›s›yla izlenmektedir.
Kemik ili¤inde, korneada ve konjunktivada sistin kristallerinin görülmesiyle
sistinozis tan›s› konuldu. Sisteamin oral (1.3 g/m2/gün dozunda) ve göz damlas›
olarak baflland›. Onbefl ayl›k takip sonucunda küçük kardeflin böbrek fonksiyonlar›
düzeldi (önceki BUN 27 mg/dl, kreatinin 1.1 mg/dl, glomerüler filtrasyon h›z›
(GFH) 37.5 m/dl/1.73 m2, flu anki BUN 21 mg/dl, kreatinin 0.7 mg/dl, GFH
62 ml/dk/1.73 m2). Büyük kardeflin böbrek yetmezli¤i devam etti.
Sonuçlar: Nefropatik sistinozis tan›s› gecikmifl olarak konulsa bile sisteamin
tedavisi böbrek fonksiyonlar›n›n iyileflmesine yard›mc› olabilir.



PS/GN-187

Bebeklerde Ürolityazis: 12 Y›ll›k Deneyim

Baysal YE, Koyun M, Akman S, Gür Güven A
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Antalya

Amaç: Üriner sistem tafl hastal›¤›n›n nadir görüldü¤ü düflünülen bebeklik
dönemine ait veriler, hem böbrek tafl› kufla¤›nda olan ülkemizde hem de genel
literatürde yetersizdir. Amac›m›z, birimimizde üriner sistem tafl hastal›¤› tan›s›
konulan tüm 1 yafl alt› çocuklar›n gözden geçirilmesidir.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flmada 1993-2005 y›llar› aras›nda ünitemizde ürolityazis
tan›s› konan tüm hastalar kay›tlardan bulundu ve tan› kondu¤unda 0-12 ay
aras› yafllarda olan hastalar seçilerek klinik, laboratuvar ve prognoz aç›s›ndan
retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: 36 olgunun (20 erkek, 16 k›z) ortalama tan› yafl› 6.4±5.0 ay (1.5-12
ay) ve ortalama izlem süresi 9.8 ay (1 ay-5 y›l)idi. 27 hastan›n (%73) ailesinde
ürolityazis tan›mlan›yordu. En s›k baflvuru yak›nmas› huzursuzluk idi (n: 10,
%28). 16 hastada (%44) üriner enfeksiyon saptand›. Tan› hastalarda renal
ultrasonografi ile konuldu, direkt üriner sistem grafisi çekilen 12 olgunun 2’sinde
tafl görülebildi. Tafl boyutlar› 19 olguda (%53) 3 mm ve daha küçük (mikrolityazis),
13 olguda (36%) 4-6 mm aras›nda ve 4 olguda (11%) 7-10 mm aras›ndayd›. 25
olguda (%70) bilateral tafl saptand›. 5 olguda tafl analizi yap›labildi ( 2 sistin,
1’er Whewellite (CaC2O4 H2O), Weddellite(CaC2O42H2O) ve ürik asit). Tafl
etyolojisine yönelik yap›lan metabolik incelemelerde 19 olguda (%53) idyopatik
hiperkalsüri, 5 olguda hiperoksalüri, iki olguda D vitamini intoksikasyonu, iki
olguda prematürite ve kronik furosemid kullan›m›, 2 olguda sistinüri, 1 olguda
distal renal tübüler asidoz, 1 olguda hiperürikozüri saptand›.3 olgunun tüm
metabolik incelemeleri normal s›n›rlarda idi. Hastalar›n 9’u düflük do¤um
a¤›rl›kl› bebekti (  2500 gr). 21 bebekte düzenli oral D vitamin kullan›m› ve
D vitamini katk›l› mama ile beslenme tan›mlan›yordu. Bu bebeklerin 15’inde
hiperkalsüri saptand›. Tüm hastalarda medikal tedavi, bir hastada cerrahi giriflim
uyguland›.
Sonuçlar: Ürolityazis bebeklerde spesifik semptom olmamas› nedeniyle gözden
kaçabilecek bir tan›d›r. Ailede böbrek tafl› olan, üriner enfeksiyon geçirmifl veya
düzenli D vitamini kullan›m›n›n yan›s›ra ticari mamalarla da D vitamini alan
bebeklerde üriner sistem tafl hastal›¤› riski daha yüksek oldu¤u için dikkatli
olunmal›d›r.
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PS/GN-188

Çocuklarda ‹drar Kalsiyum/Kreatinin Oranlar›

Dönmez O1, Yüce N1, ‹lçöl Y2, Ediz B3, K›l›çbay ‹1

1Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, Bursa
2Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Bursa
3Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Bursa

Hiperkalsiüri idrarla kalsiyumun normalin üstünde at›lmas›d›r. Ürolityazis,
tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, hematüri, enürezis, kar›n a¤r›s›, dizüri gibi
klinik bulgulara yol açabilir. Bu çal›flmada 0-16 yafl gurubu sa¤l›kl› çocuklarda
kalsiyum/kreatinin (Ca/Kr) oranlar›n› belirlemek istedik. Bursa’da çeflitli
bölgelerde yaflayan, farkl› sosyo-ekonomik düzeyde çocuklar›n devam etti¤i 12
ilkö¤retim okulu ve 3 çocuk yuvas› rasgele seçilerek idrar örnekleri topland›.
Çal›flmaya 372’si 6-16 yafl, 258’i 0-5 yafl gurubu olmak üzere toplam 614 çocuk
al›nd›. Tüm çocuklardan sabah 2. idrar örnekleri al›narak kalsiyum, kreatinin
ve tam idrar analizleri bak›ld›. Çocuklar 0-2 yafl (Grup 1), 3-5 yafl (Grup 2), 6-
9 yafl (Grup 3), 10-12 yafl (Grup 4) ve 13-16 yafl (Grup 5) olmak üzere 5 gruba
ayr›ld›. Ayr›ca, 0-5 yafl ve 6-16 yafl olarak da Ca/Kr oranlar› karfl›laflt›r›ld›.Ca/Kr
de¤erleri ortalama±SH olarak verildi. Ca/Kr oranlar› Grup 1’de 0.23±0.01,
Grup 2’de 0.14±0.07, Grup 3’de 0.10±0.07, Grup 4’de 0.08±0.05 ve Grup
5’de 0.07±0.05 olarak bulundu.

PS/GN-189

Sistinürili Çocuk Hastada Dev Mesane Tafl›

Elmac› M1, Ünal E1, Yurtçu M2, Biçer fi2, Peru H1, Abas›yan›k A2

1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana
Bilim Dal›, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dal›, Konya

Sistinüri idrarda afl›r› sistin at›l›m› ve dibazik asitlerden olan lizin, arginin ve
ornitin at›l›m› ile karakterize aminoasit transport bozuklu¤udur. Sistinüri
eriskindeki tüm tafl vakalar›n›n %1-2'sine sebep olurken çocuklarda bu oran
%6-8’dir.Üç buçuk yafl›nda k›z hasta, son 1 haftad›r kar›n a¤r›s› ve idrar
miktar›nda azalma, zaman zaman idrar yapamama flikayetiyle poliklini¤imize
baflvurdu. Hastan›n soygeçmiflinde anneannesinin ve day›s›n›n böbrek tafl›
nedeniyle ameliyat olduklar› ö¤renildi.
Vital bulgular› normal olan hastan›n  fizik muayenesinde suprapubik hassasiyeti
saptand›. ‹drar analizinde piyüri ve 1+ proteinüri tespit edildi. ‹drar sedimentinde
sistin kristalleri görüldü. Serum üre, kreatinin ve elektrolitleri normaldi. Direkt
ür iner s is tem graf i s inde mesanede radyoopak kalkül  tespi t
edildi.Ultrasonografisinde mesanede 36 mm ebad›nda kalkül mevcuttu, renal
kalkül saptanmad›. Hastaya aç›k sistolitotomi uyguland›. Tafl analizinde sistin
tafl› tespit edildi. Tedavide idrar alkalizasyonu, hidrasyon ve tuz k›s›tlanmas›
önerildi. Mesanede dev sistin tafl› saptanan olgumuz, çocukluk yafl grubunda
nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

Resim 1

Hastan�n direkt �riner sistem grafisi

Resim 2

Sistin ta��n�n makroskobik g�r�n�m�

Ca/Kr oranlar› grup içinde ve gruplar aras›nda cinsiyete göre karfl›laflt›r›ld›¤›nda
anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p> 0.05). Ca/Kr 0-5 yafl aras› çocuklarda 0.14±0.09
bulunurken 6-16 yafl aras›nda 0.08±0.05 oldu¤u görüldü. Bu çal›flma ülkemizde
yap›lan di¤er çal›flmalar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 0-5 aras› çocuklarda benzer
sonuçlar bulunmufltur. Ayn› çal›flmalara göre 6-16 yafl grubunda ise anlaml›
düflük de¤erler saptanm›flt›r.
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PS/GN-193

Akut Mantar Entoksikasyonlar›nda Hemoperfüzyon Tedavisi: Hangi
Hastalara Yap›lmal›?

Y›lmaz M1, Ünsal A1, Bafltürk T1, Koç Y1, Ahbap E1, Sakac› T1, Eren N2,
Gürdal A1, Ci¤erli fi2, Gözkonan A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya Klini¤i, ‹stanbul

Amanita intoksikasyonu ölümcül mantar zehirlenmesinin en yayg›n sebebidir.
Nisbeten geç (6-24 saat) bafllayan semptomlar Amanita intoksikasyonu tan›s›n›n
ay›rt ettirici önemli bir özelli¤idir. Mantar yedikten sonra bulant›, kusma, kar›n
a¤r›s› yak›nmas› ile hastanemize baflvuran hastalardaki deneyimlerimizi
sunduk.Aral›k 2003-Temmuz 2005 tarihleri aras›nda çeflitli bölgelerden toplanm›fl
mantarlar› yedikten sonra bulant›, kusma, kar›n a¤r›s› yak›nmas› ile gelen 13
hasta (8E; yafl ortalamas› 35±15) takip edildi. Bu hastalardan 9’u transaminaz
de¤erlerinde yükselme olmad›¤› için 72-96 saat sonra taburcu edildi. Takiplerinde
transaminaz de¤erlerinde yükselme saptanan 4 hastaya (3E; yafl ortalamas›
35±15) hemoperfüzyon kartuflu (Adsorba 300) ile ortalama 8±4 kez (3-13 kez)
4’er saat/gün hemoperfüzyon uyguland›.
Hastalarda mantar yedikten sonra semptomlar›n ortaya ç›kt›¤› ortalama süre
14±4,7 saat, hastaneye baflvuru süreleri 35±21 saat, hemoperfüzyon süresi
40,8±18,9 saat idi. Enzim yükseklikleri daha fazla olan 2 hastada hemoperfüzyona
4’er saat hemodiyaliz eklendi. Hastalardaki ortalama maksimal AST 1148±565U/L,
ALT 2180±1566U/L, INR 2.45±0.9 ve protrombin zamanlar› 25±11saniye
bulundu. Hemoperfüzyon tedavisi ile transaminaz de¤erleri normalin 3 kat›na
kadar gerileyen hastalar hemoperfüzyona al›nmadan takip edildi. Hastalarda
hemoperfüzyon tedavisine ba¤l› olarak geliflen trombositopeni, hipofosfatemi
ve hipokalemi için destek tedavisi uyguland›. Klini¤imizde ortalama 16±6,6gün
(8-22gün) yatan hastalar›n ç›k›fl de¤erleri ortalama AST 23± 6,8U/L, ortalama
ALT 64±34U/L olarak saptand›. Mantar intoksikasyonu düflünülen hastalarda
s›k aral›klarla transaminaz takibi yap›lmas› gerekmektedir. Transaminaz de¤erlerinde
yükselme saptanmayan hastalar›n izlenebilece¤i, bafllang›ç de¤erlerine göre
yükselme saptanan hastalarda ise hemoperfüzyon tedavisinin ve gere¤inde buna
eklenebilecek hemodiyaliz tedavisinin yararl› oldu¤unu ve geliflebilen
komplikasyonlar (protrombin zaman› uzamas›, trombositopeni, hipofosfatemi
ve hipokalemi) aç›s›ndan da s›k› takip edilmesi ve destek tedavisi uygulanmas›n›n
gerekti¤ini gözlemledik.

PS/GN-190

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Farkl› Demir Preparatlar›n›n
Kullan›m›

‹nal A, Güney ‹, Kaya C, Atalay H, Alt›ntepe L, Yeksan M, Türk S
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji BD. KONYA

maç: Anemi kronik böbrek yetmezli¤inde (KBY) s›k karfl›lafl›lan bir
komplikasyondur. Aneminin en s›k nedenlerinin bafl›nda demir eksikli¤i
gelmektedir. KBY’li hastalarda demir eksikli¤inin tedavsisinde parenteral demir
kullan›m› önerilmektedir. Demir tedavisinin en korkulan yan etkisi ise allerjik
reaksiyonlard›r. Çal›flmam›zda IV demir dekstran (cosmofer) ve IV demir sukroz
(venofer) alan hastalar›m›z› yan etki aç›s›ndan karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: Ülkemizde cosmofer kullan›m›ndan önce klini¤imizde venofer kullanan
40 eriflkin KBY hastas› (24 E, 16 K) ile cosmofer kullan›m›ndan sonra cosmofer
kullanan 40 eriflkin KBY hastas› ( 15 E, 25 K) çal›flmaya al›nd›. Günlük verilen
demir dozu venofer grubunda 200-300 mg iken, cosmofer grubunda 500 mg
idi. Hastalar yan etki geliflimi aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Bulgular: Venofer kullanan hastalar ortalama yafl› 51.8±18.6 (18-81) ve cosmofer
kullanan hastalar›n ortalama yafl› 53.4±15.0 (22-74). Cosmofer kullanan bir
hastada kafl›nt› ve di¤er bir hastada yayg›n vucut a¤r›s› görülürken (% 5), venofer
kullanan bir hastada tüm vücutta k›zar›kl›k di¤erinde ise kafl›nt› görüldü (% 5).
Sonuç: KBY’ li hastalarda hem demir dekstran›n hem de demir sukrozun yan
etki profil i aç›s›ndan birbirine benzer sonuçlar bulunmufltur.

PS/GN-191

Nefrotik Sendromlu Hastalarda Demir Eksikli¤i Anemisi

Yaz›c› H2, Nadir S1, Çal›flkan Y2, Özkan O2, Öztürk S2, Güven D2,
Al›fl›r Ecder S2, Türkmen A2

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Aile Hekimli¤i Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Nefrotik sendromda geliflen aneminin de¤iflik nedenleri vard›r. Demir
eksikli¤i anemisi bunlar›n önemlilerinden birisi olabilir. Eriflkin nefrotik
sendromlu hastalarda bu konuda yap›lm›fl az say›da çal›flma vard›r. Çal›flmalar›n
ço¤u çocukluk yafl grubuna iliflkindir. Bu çal›flmada nefrotik sendromlu hastalarda
demir eksikli¤i anemisinin s›kl›¤›n›n belirlenmesine ve bununla iliflkili olabilecek
inflamasyon ve beslenme parametreleri ile iliflkisinin araflt›r›lmas›na çal›fl›lm›flt›r.

Yöntem-Gereçler: Nefrotik sendrom poliklini¤imizde izlenmekte olan 37 (19
erkek, 18 kad›n) hasta çal›flma kapsam›na al›nm›flt›r. Serum demiri, total demir
ba¤lama kapasitesi, transferrin satürasyonu, ferritin düzeyleri gibi demir
metabolizmas› ile ilgili laboratuar parametreleri ile ayr›nt›l› klinik bulgular
incelenmifltir.
Bulgular: Anemi s›kl›¤› % 51.4 oran›nda saptand›. Çal›flma grubunun renal
fonksiyonlar› normal limitler içinde bulundu. Ortalama serum kreatinin düzeyi
1.478 mg/dL (0.5-6.1) idi. Ortalama proteinüri düzeyi ise 3.01 gr/gün (0-9.5)
olarak bulundu. Cinsiyet ve anemi aras›nda anlaml› iliflki saptanmad›. Demir
eksikli¤i anemisi s›kl›¤› serum demiri kriter al›nd›¤›nda % 26, transferrin
satürasyonuna göre % 14.7 ve ferritin düzeyine göre ise % 9.5 olarak saptand›.
Renal fonksiyonlarla anemi düzeyi aras›nda anlaml› iliflki yoktu. Serum ferritin
düzeyi proteinüri düzeyi ile iliflkili bulundu. Serum demiri yaln›zca ortalama
eritrosit hacmi (MCV) ile korelasyon gösteriyordu. TDBK de¤eri total kolesterol,
trigliserid ve LDL düzeyleri ile pozitif korelasyon gösterirken, transferrin
satürasyonu de¤eri kan üre azotu düzeyleri, fosfor, total kolesterol, trigliserit ve
LDL kolesterol düzeyleri ile korelasyon göstermekte idi.
Sonuçlar: Nefrotik sendromlu hastalarda anemi s›kl›¤› % 51 olarak bulunmufltur.
Demir eksikli¤i bu hastalardaki aneminin önemli bir nedenidir. ‹nceleme
yöntemine göre demir eksikli¤i anemisi s›kl›¤› de¤iflkenlik gösterebilir. Demir
metabolizmas› bu hastalarda incelenmeli ve gerekli hastalarda demir tedavisi
verilmelidir.

PS/GN-192

Akut Böbrek Yetmezli¤i Geliflen Wilson Hastas›nda Plazmaferez Tedavisi

Ak›n F, Elmac› M, Peru H, Özel A
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› ABD,
Konya

Wilson hastal›¤› otosomal resesif kal›t›m ile geçen ve beyin, karaci¤er ve di¤er
dokularda bak›r›n afl›r› birikimi ile karakterize nadir bir hastal›kt›r. Sekiz yafl›nda
k›z hasta halsizlik ve kar›nda flifllik flikayeti ile ilk kez baflvurdu. Wilson hastal›¤›
tan›s› Kayser-Fleischer halkas›, düflük serum seruloplazmin ve artm›fl idrar ve
serum bak›r düzeyleriyle konuldu. Hastaneye yat›fl›n›n 7. gününde ani bafllayan
oligüri ve serum üre ve kreatinin seviyeleri h›zla yükselerek akut böbrek yetmezli¤i
geliflti. Hastaya böbrek yetmezli¤i tedavisi için plazma-exchange tedavisi uyguland›.
Taze donmufl plazma ile 2 seans plazma-exchange sonras› oligüri düzeldi, serum
üre ve kreatinin seviyeleri düflmeye bafllad›. Serum üre ve kreatinin düzeyleri
normale geldikten sonra D-penisilamin tedavisi baflland›. Fulminan karaci¤er
yetmezli¤i geliflen Wilson’lu hastalarda plazmaferez uygulanmas› alternatif bir
tedavi fleklidir. Bizim vakam›zda D-PAM bafllamadan önce geliflen akut böbrek
yetmezli¤i, plazma exchange ile tedavi edilmifltir.
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PS/GN-196

2005 Y›l›nda ‹stanbul’da Kaçak ‹çki Tüketimi Sonucu Geliflen Epidemik
Akut Metanol Entoksikasyonu

Bafltürk T1, Ünsal A1, Sakac› T1, Y›lmaz M1, Koç Y1, Ahbap E1, Namal E2,
Ulafl T2, Gürkan Y3, Ulu Y1, Ci¤erli fi4, Altuntafl Y5

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, 3. Dahiliye Klini¤i ‹stanbul
3Haseki Devlet Hastanesi, 2. Dahiliye Klini¤i ‹stanbul
4fiiflli Etfal Hastanesi, Biokimya Klini¤i ‹stanbul
5fiiflli Etfal Hastanesi, 2. Dahiliye Klini¤i ‹stanbul

Kaçak üretilen içkilerde bulunan ve toksik bir alkol olan metanol, yanl›fll›kla
veya intihar amaçl› olarak tüketilmesi sonucunda zehirlenmeye yol açabilmektedir.
‹stanbul’da 2005 y›l›nda kaçak üretilen içkilerin yayg›n tüketilmesi sonucu
geliflen ve ölümle de sonuçlanan epidemik metil alkol zehirlenmesi vakalar›
klinik belirti, tedavi ve prognoz aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Dört hemodiyaliz(HD) merkezine baflvuran 30 hasta (tamam› erkek, ort.yafl:
41.4±8.5y›l) çal›flmaya al›nd›. Hastalarda üre, kreatinin, SGOT, SGPT, amilaz
de¤erleri ile; diyaliz öncesi ve sonras› kan gaz›, elektrolit de¤erleri ölçüldü. Ancak,
teknik nedenlerden dolay› hiçbir hastada serum metanol düzeyi ölçülemedi. En
s›k görülen flikayetler bafla¤r›s›, bafl dönmesi, bulant›, kusma ve bulan›k görme
idi. Fizik muayenede 2 hastan›n fluuru kapal›, 3 hastan›n pupillalar› dilate olup
5 hastada toksik optik nöropati tesbit edildi. Hastalar›n 28’inde yüksek anyon
gapl› metabolik asidoz tespit edildi. Ort.pH 7.11±0.19, Baz Eksesi: -19.56±7.64
ve HCO3: 8.59±3.52 saptand›. Dört hastan›n karaci¤er enzimleri
(ort.SGOT48.25±6.7U/L, ort.SGPT69.25±27.4U/L), 2 hastan›n amilaz düzeyleri
(505-624U/L) ve kreatinin de¤erleri (1.7-2.2mg/dl) yüksekti. fiuuru kapal› olan
2 hastan›n kranial BT’lerinde patoloji saptanmad›. Toksik optik nöropati
saptanmayan, kan gaz›nda pH> 7.20 olan toplam 5 hasta(%16.6) (ort.yafl
42.60±11.58, ort.pH: 7.29±0.09, ort.BE: -12.96±9.24, ort.HCO3: 13.82±6.47)
diyalize al›nmadan, oral etanol ve iv bikarbonat infüzyonu ile tedavi edildi;
tamam›nda flifa sa¤land›. Bulan›k görme veya tam körlük flikayeti ile gelen
ve/veya pH< 7.20 tespit edilen 25 hasta diyalize al›nd›. Bu hastalar›n 7’si(%28)exitus
oldu. Diyalize al›nan hastalar›n verileri tablo 1’de gösterilmifltir.Toksik optik
nöropatili 5 hastan›n kan gaz›, biyokimyasal parametreleri aç›s›ndan optik
nöropatisi olmayanlara göre anlaml› fark saptanmad›(p> 0,05). Bu hastalara
diyaliz, metilprednizolon(1mg/kg) tedavisi uyguland›; 1 hasta exitus olurken,
2 hastada tam düzelme, 2 hastada kal›c› körlük geliflti. Sonuç olarak, metanol
zehirlenmesinde fluur bulan›kl›¤› ve metabolik asidoz görülmesinin ölüm riskini
art›rd›¤›n› saptad›k. Ülkemizde serum metanol düzeyi ölçülememekte ve alkol
dehidrogenaz inhibitörü(Fomepizol) bulunmamaktad›r. Bu nedenle metanol
al›m› olan hastada fluur de¤ifliklikleri, görme bozukluklar›, metabolik asidoz
varsa medikal tedavi ve gere¤inde hemodiyaliz tedavisine erken bafllanmal›d›r.
Aksi taktirde ciddi morbidite ve mortal i teye neden olabil ir .

Exitus 42,5±8,9 26,29±15,2 8,7±3,3 6,86 6,61±1,94 -29,2±4,44
olanlar(n=7)
Sa¤ kalanlar(n=18) 40,6±7,8 31,06±15,5 9,0±4,9 7,19 9,18±4,12 -15,6±6,19
p 0,62 0,49 0,88 0,00* 0,046* 0,0*

Diyalize al›nan hastalardan exitus olan ve sa¤ kalanlar›n parametreleri

Yafl
Diyaliz
Süresi
(saat)

Diyalize
bafllang›ç

saati
pH HCO3

(mEq/L) BE (mEq/L)

PS/GN-194

Mantar ‹ntoksikasyonu Tan›s›nda Sadece Karaci¤er Fonksiyon Testlerine
Bakmak Yeterli midir? Kreatin Kinaz Art›fl› ile Seyreden Bir Sar› Mantar
‹ntoksikasyon Vakas›

Y›lmaz M1, Ahbap E1, Koç Y1, Bafltürk T1, Sakac› T1, Ci¤erli fi2, Özkan fi1,
Karaca Ç3, Eren N2, Ünsal A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya Klini¤i, ‹stanbul
3fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i, ‹stanbul

Do¤ada çok çeflitli mantar türleri olmakla beraber ciddi morbidite ve mortalite
oran›na sahip mantar intoksikasyonunun temel sebebi olarak amatoksinler
bilinmektedir. Son y›llarda Tricholoma Equestre (sar› mantar) yenmesini takiben
geliflen, bazen ölümcül olabilen rabdomiyoliz vakalar› bildirilmifltir. Bu hastalarda
Kreatinin kinaz (CPK) düzeyinde yükselme saptanmaktad›r. Mantar yedikten
sonra bulant›, kusma ve özellikle yorgunluk, kas güçsüzlü¤ü yak›nmas›yla
baflvuran hastalarda Tricholoma Equestre zehirlenmesi ihtimali nedeniyle
transaminazlar›n yan› s›ra CPK düzeylerinin de takip edilmesinin gerekti¤ini
vurgulamak amac›yla bu vakay› sunmay› uygun bulduk Klini¤imize mantar
yedikten 6 saat sonra bafllayan bulant›, kusma yak›nmas›yla baflvuran hastada
(26 yafl›nda, K) takip s›ras›nda yorgunluk geliflti ve 1 gün sonra kreatinin kinaz
düzeylerinde yükselme saptand›. Aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz
düzeyleri normal s›n›rlarda olan hastada CPK düzeyinin 2000 U/L’ye ulaflmas›
nedeniyle 4 saat hemoperfüzyon tedavisi uyguland›. Hemopefüzyonun 1. saatinde
hastadaki maksimal CPK düzeyi olan 2195 U/L saptand›. Di¤er tüm biyokimyasal
parametreler normal s›n›rlarda idi. Hemoperfüzyonun 2. saatinden itibaren
CPK düzeyi düflmeye bafllad›. Sonraki günlerde CPK düzeyindeki düflme devam
etti¤i için tekrar hemoperfüzyon uygulanmad›. Rabdomiyolize sebep olabilecek
travma, viral, bakteriyel, immun hastal›k saptanmad›. Hasta yat›fl›n›n 7. günü
semptomlar düzelmifl ve CPK de¤eri normal olarak taburcu edildi. Mantar
intoksikasyonu düflünülen hastalarda tam kan say›m›, kan flekeri, transaminazlar,
bilirübin, kreatinin, üre, elektrolitler gibi biyokimyasal parametrelerin yan› s›ra
kreatinin kinaz›n da s›k takip edilmesi gerekti¤i ve geliflen anormalliklere karfl›n
erken uygulanan hemoperfüzyonun faydal› olabilece¤i kanaatine vard›k.

PS/GN-195

Karaci¤er Yetmezli¤i ve Akut Böbrek Yetmezli¤i ile Prezente Olan Mantar
‹ntoksikasyonunda Hemoperfüzyon ve Plazmaferezin Birlikte Kullan›m›-
Olgu Bildirimi

Atalay H, Güney ‹, Alt›ntepe L, Çiftçi E, Selçuk NY, Yeksan M, Türk S,
Tonbul HZ
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji BD. Konya

Amaç: Ülkemizde zehirli mantarlar›n yenmesi sonucu ölüm oran› çok yüksektir.
Tedavide hemoperfüzyon ve plazmaferezin birlikte kullan›m› konusunda yeterli
veri yoktur.
Bulgular: vaka: 24 yafl›nda, geçmiflinde her hangi bir rahats›zl›¤› olmayan ve
ilaç kullanmayan hasta, yedi gün önce mantar yeme hikayesi ve bulant›, kusma,
tüm vücutta ve gözlerinde sararma, bilinç bulan›kl›¤› flikayetleriyle acil servisimize
baflvurdu. Gastrik lavaj, aktif kömür uygulamas›, mayi deste¤i, ve Penisillin G
gibi konvansiyonel tedavi uyguland›. Hastan›n baflvurunda turgor tonusu
azalm›flt›. ‹drar miktar› 450 ml idi. Hastan›n yap›lan tetkiklerinde; PT INR 5.8,
PTT 68.9sn, Fibrinojen 82.0mg/dl, fibrin y›k›m ürünleri > 20 (< 5micog/ml),
D-DIMER > 1.0 (< 0.5 micog/ml), total bilüribin 15.73mg/dl, direkt bilüribin
10.07mg/dl, indirekt bilüribin 5.66mg/dl, SGOT 717u/L, SGPT 4616 u/L,
GGT 131u/L, ALP 357u/L, CPK 625u/L, Amonyak 359_ g/dl ve üre 41mg/dl,
kreatinin 1.7mg/dl yüksekli¤i tespit edildi.

Amanitin düzeyi ölçülemedi. Hasta mantar zehirlenmesine ba¤l› akut böbrek
yetmezli¤i ve karaci¤er yetmezli¤i olarak de¤erlendirildi. Hastaya bir kez
hemoperfüzyon ve befl kez plazmaferez, taze donmufl plazma deste¤i ile yap›ld›.
Tedaviler sonras› hastan›n bilinci aç›ld›, tüm semptom ve bulgular› düzeldi, 14
günlük takip sonras› laboratuar de¤erleri normale döndü.
Sonuç: Mantar zehirlenmesi yüksek mortalitesinden dolay›, hemoperfüzyon ve
plazmaferez tedavisi flans›n›n, bu hastalar için göz ard› edilmemesi gerekti¤i
düflüncesindeyiz.
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PS/GN-198

Amanita Phalloides (AP) Zehirlenmesinde Tedavi, Mortalite ve Mortaliteye
Etki Eden Risk Faktörleri

Trabulus S1, Alt›parmak MR2, Besler M1

1Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji, ‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flmada AP zehirlenmesinde klinik bulgular, tedavi, mortalite ve
mortaliteye etkili faktörleri araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: 1994-2005 y›llar› aras›nda baflvuran 109 AP zehirlenme
vakas› çal›flmaya al›nd› (K: 54; E: 55; ort yafl: 36,4±15,3). Bu vakalar içinde 47
hasta 19 aileden gelmiflti. Her aileden en az bir bireyden ve sporadik her vakadan
al›nan kan örne¤inde yüksek bas›nçl› s›v› kromatografisi ile AP toksin düzeyi
ölçüldü. Vakalar›n semptomlar›, muayene ve laboratuar bulgular› (inisyal ve
maksimum üre, kreatinin, AST, ALT, LDH, PT), baflvuru süresi, renal ve
hepatik yetmezlik varl›¤›, tedavi bafllama zaman› ve flekli (hemoperfüzyon (HP)
kartuflunun tipi, toplam HP seans say›s› ve süresi),

Ölenler ile kontrol grubunun olas› risk faktörleri yönünden karfl›laflt›r›lmas›

Mak.: Maksimum; OAB: Ortalama arter bas›nc›

Yafl 29,7±12,6 33,9±13,9 NS
Cinsiyet ( K/E) 6/4 8/12 NS
Baflvuru süresi (saat) 13,8± 9,3 14,4±17,5 NS
HP bafllama süresi (saat) 52,6±29,4 49,6±25,7 NS
Baflvuru OAB (mm/Hg) 59,2±36,5 52,4±41,9 NS
‹nisyal üre (mg/dl) 43,0±14,1 39,7±28,9 NS
Mak. üre (mg/dl) 45,4±34,4 43,4±27,6 NS
‹nisyal kreatinin (mg/dl) 1,3±0,6 1,0±0,6 NS
Mak. kreatinin (mg/dl) 1,4±1,8 1,0±0,6 NS
‹nisyal AST (IU/L) 1020,0±1894,7 129,5±225,1 0,026
Mak. AST (IU/L) 2570,3±2062,5 1260,9±1500,4 NS
‹nisyal ALT (IU/L) 1003,7±1729,2 161,6±314,1 0,031
Mak. ALT (IU/L) 2255,0±2184,5 1400,1±1365,7 NS
‹nisyal LDH (IU/L 769,5±525,8 416,8±373,8 0,029
Mak. LDH (IU/L) 1726,5±1301,5 1885,9±1969,0 NS
‹nisyal PT (sn) 18,4±16,1 10,5± 5,5 NS
Mak. PT (sn) 37,6±27,1 11,7±5,4 0,003
Serum albümin (gr/dl) 4,0±0,4 4,4±1,1 NS
Toksin düzeyi (mikrogram/ml) 1,013±0,178 0,413±0,418 NS

Ölen grup
(n=10) pKontrol grubu

(n=20)Risk faktörleri

ölüm oran› ve nedenleri, yat›fl süresi kaydedildi. Mortaliteye etki eden risk
faktörlerini saptayabilmek için, ölen vakalar›n protokol numaralar›ndan bir
önceki ve bir sonraki protokol numaral› vakalar, kontrol grubuna al›nd›. Her
iki grup yafl, cinsiyet, baflvuru süresi, inisyal ve maksimum üre, kreatinin, AST,
ALT, LDH, PT de¤erleri ve serum albümin de¤erleri, baflvuru an›ndaki ortalama
arter bas›nc›, HP bafllama süresi ve toksin düzeyleri yönünden karfl›laflt›r›ld›.
Mann-Whitney U testi istatistiksel analiz için kullan›ld›
Bulgular: En s›k görülen semptomlar bulant› (%94), kusma (%87), kar›n a¤r›s›
(%57), ishal(%55), bafl dönmesi (%18) idi. Fizik muayene bulgular› olarak en
s›k kar›nda hassasiyet (%16), hipotansiyon (%14), bilinç bulan›kl›¤› (%7), ikter
(%7), yüksek atefle (%5) rastland›. ‹nisyal üre, kreatinin, AST, ALT, LDH ve
PT de¤erleri s›ras›yla 35,0±18,8 mg/dl, 0,9±0,4 mg/dl, 288,1±994,9 IU/L,
247,0±801,7 IU/L, 547,1±711,9 IU/L ve 12,5±7,2 sn olarak saptan›rken
maksimum de¤erler s›ras›yla 39,4± 24,7 mg/dl, 0,9± 0,8 mg/dl, 1417,8 ±2039,7
IU/L, 1503,2±1845,1 IU/L, 1530,4±1775,4 IU/L ve 16,8±13,4 sn olarak
bulundu. Hastalarda bak›lan alfa-amanitin düzeyi 0,597±0,342 mikrogram/ml
saptand›. Hastaneye baflvuru süresi mantar al›m›ndan sonra 10,4±9,3 saatti.
Hemoperfüzyon-hemodiyaliz (HP-HD) tedavisi bafllama süresi 42,4±27,2 saatti.
Böbrek yetmezli¤i bulgular› 12 (%11) ve karaci¤er yetmezli¤i bulgular› 10 (%9)
hastada saptand›. Tedavi olarak HP-HD tüm hastalara 3 saatlik peryodlar halinde
uyguland›. HD kartuflu olarak 55 hastada AluKart, 47 hastada Adsorba (Gambro)
ve 7 hastada Haemoresin (Braun) kullan›ld›. Ortalama seans say›s› 1,7±1,0
(minimum 1, maksimum 6 seans) ve total HP-HD süresi 6,2±4,4 saatti. 10
hasta (%9) öldü ( K: 6; E: 4; ort yafl: 29,7±12,6). Bunlar›n tümünde ölüm
nedeni karaci¤er yetmezli¤i idi. Toplam yat›fl süresi ortalama 7,1±4,5 gündü.
Ölenler ile kontrol grubunun olas› risk faktörleri yönünden karfl›laflt›r›lmas›
tabloda gösterilmifltir.
Sonuçlar: Vaka serimizde mortalite oran› %9 olarak saptand›. ‹nisyal AST,
ALT ve LDH de¤erleri ve maksimum PT de¤erinin yüksekli¤i mortaliteyi art›ran
risk faktörleri olarak bulundu.

PS/GN-197

Lityum ‹ntoksikasyonu ile ‹liflkili Akut Böbrek Yetersizli¤i Olgusu

Sakac› T1, Bafltürk T1, Koç Y1, Ahbap E1, Y›lmaz M1, Ulafl T2, Namal E2,
Özkan fi1, Borlu F2, Ünsal A1

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,Nefrolji Klini¤i,‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,3.Dahiliye Klini¤i,istanbul

Lityum karbonat, bipolar affektif bozukluk ve flizoaffektif bozukluk tedavisinde
kullan›lmaktad›r. Normalde lityum, vücut s›v›lar›nda anlaml› düzeyde
bulunmaz(0,2mEq/L). Lityumun optimal kararl› düzeyi: 0,6-1,2mEq/L’dir. Uzun
süreli hemodiyaliz lityumun kan konsantrasyonunda hemodinamik insitabilite
ve rebaund yükselmelere neden olmaks›z›n sürekli lityumun uzaklaflt›r›lmas›n›
sa¤lar. Bu olguda nörolojik semptomlarla birlikte akut böbrek yetersizli¤i geliflen
ve hemodiyalizin baflar›l› ile kullan›ld›¤› bir olguyu sunuyoruz.K›rkdokuz yafl›nda
bayan hasta, 20 y›ld›r flizoaffektif bozukluk tan›s› ile lityum kullanmakta iken
acil ünitemize bulant›, kusma, fluur bulan›kl›¤›, istemsiz hareketler ve idrar
miktar›nda ani azalma ile baflvurmufltur. Hastan›n gelifl fizik muynesinde; a¤r›l›
uyaranlara yan›t› azalm›fl ve koreaatotik hareketleri bulunuyordu. Normotansif
ve di¤er sistem muynelerinde bir özellik saptanmad›. Üç ay öncesi üre ve
kreatinin de¤erleri normal, yeni laboratuar tetkiklerinde ise lityum kan düzeyi;
4,01mEq/L, üre: 88mg/dl, kreatinin: 4,4mg/dl, Na: 137mEq/L, K: 5,7mEq/L,
Ca: 9,4mg/dl, Fosfor: 2,4mg/dl Hb: 9,7mg/dl, Hct: %36, s-TSH: 0,84uIU/ml,
fT4: 0,93ng/dl saptand›. USG ve Kranial CT’si normal olarak de¤erlendirildi.
Metabolik asidozun saptanmas› (Ph: 7,13) ve genel durumun kötüleflmesi üzerine
iki kez toplam 8 saat olarak high flux diyaliz membran› ile hemodiyalize al›nd›.
Üçüncü gün sonunda hastan›n fluurunda aç›lma, istemsiz hareketlerinin ortadan
kalkmas›, idrar miktar›nda art›fl (diürez; 1200/cc/gün), üre- kreatinin de¤erlerinin
normal seviyelere dönmesi ve kan lityum düzeyinin: 0,7 mEq/L’ye gerilemesi
sonucunda böbrek biopsisine gerek duyulmadan hasta flifa ile taburcu edilmifltir.
Hastan›n yüksek dozda lityum kullan›p kullanmad›¤› kendisinden ve yak›nlar›ndan
tam olarak ö¤renilememesine ra¤men kan lityum düzeyinin yüksek bulunmas›
akut böbrek yetersizli¤inin lityum intoksikasyonu ile iliflkili oldu¤unu
düflündürdü.Lityum intoksikasyonu; geçici natriürezis, nefrojenik diapedes
insipidus ve parsiyel distal renal tubuler asidoz’a yol açabilir. Bu etkisini direkt
tubuler epitelial hasara ba¤l› olarak fliddetli fakat ço¤u zaman reversbl renal
yetersizlik olarak gösterir. Lityum klirensi hemodiyaliz ile h›zl› olarak sa¤lanabilir.
Fakat lityumun intrasellüler ve ekstrasellüler kompartmandaki lityum oran› eflit
oldu¤unda, rebaund etkisinin ortaya ç›kabilece¤i unutulmamal›d›r. Bu nedenle
uzam›fl 4 yada 8 saatlik yüksek geçirgenlikli diyalizör membranlar› ile yap›lan
hemodiyaliz lityumun rebaund etkisi olmadan teropatik düzeylere inmesini
sa¤layabilir. Hastalarda koma,konvülsiyon, koreaatotik hareketler ile birlikte
renal yetersizlik bulunuyorsa erken dönemde hemodiyalize bafllan›lmal›d›r.
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PS/GN-199

Afl›r› Aktif Mesaneli Çocuklarda Davran›fl Tedavisine Yan›t› Öngörmede
Üroflov E¤rilerinin De¤eri

Akman S1, Yücel S2, Sanl› A2, Koyun M1, Baysal YE1, Kukul E2, Güntekin E2,
Meliko¤lu M3, Gür Güven A1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hast. A.D.,
Pediatrik Nefroloji B.D.
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Üroloji A.D
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Cerrahi A.D.

Amaç: Afl›r› Aktif Mesane (“Over Active Bladder”), idrar kaç›rma, s›k idrara
gitme ve acil idrar etme hissi ile gelen çocuklarda öncelikle düflünülmesi gereken
mesane ifllev bozuklu¤udur ve davran›fl tedavisi ilk tedavi seçene¤idir. Davran›fl
tedavisinin baflar›s›z oldu¤u durumlarda antikolinerjik tedavi ve/veya “bio
feedback” uygulamalar›na geçilmektedir. Davran›fl tedavisinin baflar›s›z olaca¤›
hastalar›n önceden saptanabilmesi direk ikinci basamak tedaviye geçilerek zaman
kayb›n› engelleyebilmesi aç›s›ndan önemlidir.  Çal›flmam›zda “uroflow” e¤rileri
ve parametrelerinin davran›fl tedavisine yan›tta prediktif de¤erinin belirlenebilmesi
amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Pediatrik Nefroloji ve Üroloji birimlerine baflvuran ve Afl›r›
Aktif Mesane tan›s› alan 48 çocuk retrospektif olarak de¤erlendirildi, tan› öncesi
yap›lan “uroflow” testindeki parametreler olan fonksiyonel mesane kapasitesi,
ifllem esnas›nda idrar volümü, ifleme sonras› rezidüel idrar volümü, yafla göre
beklenen mesane kapasitesi kaydedildi. Tüm hastalara standart minimum 1
ayl›k davran›fl tedavisi ( Kegel ekzersizi, ifleme zaman› düzenlenmesi, mesane
zorlama, s›v› düzenlemeleri) uyguland›. Davran›fl tedavisine yan›t› olmayan
hastalarda antikolinerjik tedaviye geçildi. “uroflow”parametreleri ve tedaviye
yan›t baflar›s› karfl›laflt›r›larak, hangi parametrenin tedaviye yan›t› öngörmede
öncelikli prediktif de¤erinin olup olmad›¤› lojistik regresyon analizi ile irdelendi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 48 hastan›n, 28’i k›z, 20’si erkekti. Tüm hastalarda
s›k idrara gitme, acil idrar etme hissi ve gündüz idrar kaç›rma ( inkontinans)
flikayetleri vard›. Ortalama yafl 8.3 ± 2.9 y›l( yafl aral›¤› 4-15 y›l), ortalama
fonksiyonel mesane kapasitesi 189±105 ml (alt-üst s›n›r 50-550), zirve idrar
ak›m oran› 16±6.1 ml/s (alt-üst s›n›r 6-40 ml), güncel ifleme volümü 171±94
ml (alt-üst s›n›r 40- 450 ml), ifleme sonras› rezidüel idrar volümü 28±30 ml (alt-
üst s›n›r 0-100 ml), yafla uygun beklenen mesane kapasitesi ortalamas› 273±60
ml (alt-üst s›n›r 180-330 ml) olarak saptand›. Davran›fl tedavisine 15 hasta( %
31) olumlu yan›t verdi ve tüm semptomlar› düzeldi. Ortalama fonksiyonel
mesane kapasitesi (p=0. 96), zirve idrar ak›m oran› p=0.23, ifleme sonras› rezidüel
idrar volümü (p=0.28) ve yafla uygun beklenen mesane kapasitesinin (p=0.91)
davran›fl tedavisine yan›t› öngörmede anlaml› prediktif de¤eri saptanmad›. Ancak
güncel ifleme volümü, baflar›l› davran›fl tedavisini öngörmede istatistiki olarak
anlaml› bulundu (p=0,019). Güncel ifleme volümünün, tedaviye yan›t› öngörmede
yüzde do¤rulu¤u; yan›tl› grupta %46 yan›ts›z grupta % 97 olarak saptand›.
Sonuçlar: Afl›r› aktif mesanesi olan çocuklarda, tedavi modelini seçme aflamas›nda
güncel ifleme volümüne bak›lmal› ve düflük volümle ifleyen çocuklarda davran›fl
tedavisinin yararl› olmayabilece¤i gözönüne al›nmal›d›r.

PS/GN-201

Üçlü MICA Gen Polimorfizminin MEFV Mutasyonlar› ile Birlikte FMF
Seyrine ve Amiloidozis Geliflimine Etkisi

Kutlay S3, Türkçapar N1, Tuncal› T2, Burhan B2, Ertürk fi3,
K›n›kl› G1,  Duman M1

1Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›
2Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Genetik Bilim Dal›
3Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›

Amaç: Allelik MEFV heterogenitesi ve di¤er olas› genetik ve/veya çevresel
faktörler FMF'in seyrini ve en önemli komplikasyonlar›ndan biri olan amiloidosis
geliflimini etkiler. Bu çal›flman›n amac› MEFV genotipleri ve majör
histokompatibilite kompleks Class I zinciri ile iliflkili gen A (MICA)
polimorfizminin bir grup Türk FMF hastas›nda FMF’in klinik özellikleri ve
fliddeti üzerindeki etkilerini araflt›rmakt›.
Yöntem-gereçler: 33 amiloidosisli ve 72 amiloidosisi olmayan 105 eriflkin
FMF hasta ile birlikte, bu hastalarla akrabal›k ba¤› olmayan ve aile öyküsünde
FMF veya Behçet hastal›¤› bulunmayan 100 sa¤l›kl› kontrol olgusunu
de¤erlendirdik. Demografik ve klinik verilerin kaydedilmesinden sonra polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) amplifikasyonunu takiben uygun enzimlerle eriterek
vahfli allel tipini ortaya koymak için MEFV genindeki predominant mutasyonlar
(M694V, M680I, V726A, M694I, ve E148Q) çal›fl›ld›. Exon 5’te MICA
transmembran polimorfizmi PCR, otoradyografi ve sequence analiz metodlar›yla
çal›fl›ld›.
Sonuçlar: Amiloidosis, artrit, rash ve yüksek hastal›k fliddet skoru di¤er MEFV
genotiplerine gore M694V/M694V homozigotlu¤unda belirgin flekilde daha
s›k görülmekteydi (p< 0.001). M694V/M680I genotipinin varl›¤› sadece
amiloidosis ile iliflkiliydi (p=0.006). Bütün MICA allelleri yönünden iki grup
farks›zd›. Majör MICA genotiplerinin varl›¤› ile amiloidosis, hastal›k fliddet
skoru ve hastal›¤›n klinik özellikleri aras›nda iliflki bulunmamaktayd›.
Ancak A5.1A6 alleli bulunanlarda hastal›k daha ileri yaflta bafllamaktayd›
(p=0.008). A6A9 alleli pozitif olan hastalarda ataklar daha seyrekti (p< 0.05).
A5A5 alleli pozitif hastalarda artrit ve rash ataklar› di¤er MICA allellerine sahip
hastalardakinden daha azd› (p< 0.001). A6A6 alleli gö¤üs a¤r›s› ile iliflkiliydi
(p=0.0015). M694V/M680I genotipinde A6A6 pozitifli¤inin amiloidosis geliflimi
yönünden koruyucu etkiye sahip oldu¤u saptand› (p=0.032).
Bulgular: MEFV genlerinin etkileri aflikar olsa da amiloidosis geliflimini ve
hastal›¤›n seyrini etkileyen baflka faktörlerin bulundu¤u ortadad›r. Örne¤in baz›
MICA allelleri, FMF seyri ve amiloidosis gelifliminde koruyucu etki yapmaktad›r.
Ancak bu çal›flman›n sonuçlar›n›n do¤rulu¤u farkl› toplumlarda yürütülecek
genifl çal›flmalarla araflt›r›lmal›d›r.

PS/GN-200

Ailesel Akdeniz Atefli Tan›s› Genetik Olarak ‹spatlanm›fl ve ‹spatlanamam›fl
Çocuklarda Kolflisine ‹nflamatuar Yan›t

Kasap B, Soylu A, Türkmen M, Kavukçu S
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim
Dal›, ‹zmir

Amaç: Bu çal›flmada AAA’nden flüphelenilen ve genetik olarak ispatlanm›fl
(G(+): homozigot ya da bileflik heterozigot) ve ispatlanmam›fl (G(-): heterozigot
ya da negatif mutasyon) çocuk olgularda kolflisin testinin (KT) etkinli¤ini
araflt›rmak planlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 1994-2004 y›llar› aras›nda KT uygulanan 54 hastaya ait
veriler KT öncesi (KTÖ) ve sonras› (KTS) dönemler, ataklar ve ataklar aras› ‹B

(CRP, ESR, WBC) düzeyleri aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirildi.
31 hastada (%57) en s›k 3-12 mutasyonun tarand›¤› genetik analiz mevcuttu.
G (+)  (Grup 1, n=24) ve G(-) (Grup 2, n=7) hastalar aras›nda say›lan parametreler
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: 54 hastan›n (E/K: 30/24) 9’unda (%17) ebeveynler aras›nda akrabal›k
mevcuttu. Semptomlar ve KT bafllang›c›nda ortalama yafllar s›ras› ile 5.2±3.6
(0.6-15) ve 8.2±3.8 (0.75-16) y›l idi. Klinik yan›t›n iyi oldu¤u durumlarda kolflisin
tedavisine devam edilmiflti. Tüm grupta atak aralar›nda ‹B düzeyleri KTÖ ve
KTS dönemlerde farkl›l›k göstermezken, CRP düzeyleri KTS anlaml› derecede
düflüktü (p: 0.029). ‹ki grup aras›nda semptomlar›n bafllang›ç yafl› benzerdi.
Grup 2’de KTÖ ve KTS ‹B de¤erleri, KTÖ döneme ait veri say›s› düflük oldu¤u
için de¤erlendirilemedi. Grup 1’de ise tek fark kolflisin sonras› dönemde ataklar
esnas›nda CRP düzeylerinin anlaml› derecede düflük seyretmesi idi (p: 0.020).
Kolflisinin G(+) ve G(-) hastalarda subklinik inflamasyon üzerine etkilerini
de¤erlendirmak amac› ile atak aralar›nda CRP düzeyleri de¤erlendirildi¤inde iki
grup aras›nda benzer bulundu (p: 0.21).
Sonuçlar: Ataklar esnas›nda al›nan CRP düzeylerinin AAA olgular›nda
kolflisinden etkilenen tek ‹B oldu¤u izlenmifltir. Bu özellik G(+) tüm hastalarda
gösterilebilmiflken, G(-) hasta grubunda veri azl›¤› nedeni ile de¤erlendirilememifltir.
Bununla birlikte, ataklar aras› subklinik inflamasyonun G(+) ya da G(-) hastalarda
kolflisin tedavisinden etkilenmedi¤i bulunmufltur.
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Hastalar›n kreatinin, albumin, proteinüri, kolesterol de¤erlerine göre 1 ve
2 y›ll›k sa¤ kal›mlar›

1y›ll›k 83* 63* 76** 100** 83 72 79 67
sa¤ kal›m
(%)
2y›ll›k 69* 43* 46** 100** 83 54 64 46
sa¤ kal›m
(%)

Kreatinin<

1,5mg/dl

Kreatinin≥

1,5mg/dl

Albumin<

3,5gr/dl

Albumin≥

3,5gr/dl

Proteinüri<

3,5gr/gün

Proteinüri≥

3,5gr/gr

Kolesterol <

200mg/dl

Kolesterol≥

200mg/dl

* p=0,04 ** p=0,01

PS/GN-202

Sekonder Amiloidozlu 80 Hastada 2 Y›ll›k Sa¤ Kal›m

Y›lmaz M1, Ünsal A1, Ahbap E1, Sakac› T1, Koç Y1, Bafltürk T1, Sökmen M2,
Süt N3, Kabukçuo¤lu F4, Karaca Ç2

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i, ‹stanbul
3Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹statistik Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
4fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i, ‹stanbul

Sekonder amiloidoz tan›s› konulan hastalarda ortanca sa¤ kal›m süresinin çok
uzun olmad›¤›, baz› yay›nlarda 24-60 ay aras›nda de¤iflti¤i bildirilmifltir. Klini¤imizde
biyopsi ile amiloidoz tan›s› konulan hastalar etyolojileri, biyokimyasal parametreleri,
prognoz ve sa¤ kal›mlar› aç›s›ndan retrospektif olarak incelendi. Çal›flmaya çeflitli
doku biyopsileri yap›larak AA amiloidozu tan›s› konulan 80 hasta (52E; yafl
ortalamas› 42±15) al›nd›. Bu hastalarda Ailevi Akdeniz Atefli (FMF) (%23.75)
ve tüberküloz (%21.25) amiloidozun iki önemli sebebi idi. Yap›lan böbrek,
duodenum, antrum, rektum, difleti biyopsilerinde pozitiflik oranlar› s›ras›yla
%100, %98.46, %85.24, %80.00, %51.35, %26.53 olarak bulundu. Hastalar›n
baflvuru esnas›ndaki tetkiklerinde ortalama kreatinin 4.8±5.17mg/dl, üre
97.92±86.49mg/dl, albumin 2.5±1gr/dl, kolesterol 260±130mg/dl, proteinüri
8.04±6.13gr/gün olarak bulundu. Dokuz hastaya ulafl›lamad›, kalan 71 hasta
ortalama 22.54±21.98 ay takip edildi. Hastalar›n ortanca sa¤ kal›m süreleri 30
ay bulundu. Hastalar›n laboratuar de¤erlerine göre 1 ve 2 y›ll›k sa¤ kal›m oranlar›
tablo 1’de gösterilmifltir.Baflvuru an›nda 44 hastada (%61.9) çeflitli düzeyde
böbrek yetmezli¤i (kreatinin 1.5mg/dl) saptand›, bunlardan 26’s› (%32.5) son
dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) idi. Tüm hastalar›n takibi s›ras›nda 25 hastada
daha SDBY geliflti. SDBY olan hastalar›n %81’ine hemodiyaliz, %19’una periton
diyalizi uyguland›. Hemodiyaliz uygulanan hastalar›n ortanca sa¤ kal›m süreleri
13 ay olup 6 ay,1 ve 2 y›ll›k sa¤ kal›mlar› s›ras›yla %54, %50, %28; periton
diyalizi uygulanan hastalar›n ortanca sa¤ kal›m süreleri 16 ay; ayn› sürelerdeki
sa¤ kal›mlar› s›ras›yla %76, %50, %38 saptand›. Her iki renal replasman tedaviler
aras›nda sa¤ kal›m aç›s›ndan anlaml› fark yoktu (p=0.52). Yedi hasta (%23.33)
kronik diyare-malnütrisyon, 6 hasta (%20) kardiyovasküler sebeplerden olmak
üzere toplam 30 hasta exitus oldu.Amiloidoz halen mortalitesi yüksek olan bir
hastal›kt›r. Yaflam süresini belirlemede özellikle baflvuru an›ndaki serum albümin
ve kreatinin de¤erinin çok önemli oldu¤u, SDBY geliflen amiloidoz hastalar›nda
prognozun kötüleflti¤i, periton diyalizi uygulanan hastalar›n sa¤ kal›mlar›n›n
hemodiyalize al›nanlara göre biraz daha iyi oldu¤u
ancak aralar›nda anlaml› fark olmad›¤› sonucuna vard›k.

PS/GN-203

Ailevi Akdeniz Atefli ve IgM Nefropati Birlikteli¤i: Vaka Takdimi

Elmac› M1, Peru H1, Ak›n F1, Sa¤lam ‹1, Orhan D2, Özel A1

1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› ABD,
Konya
2Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› ABD, Patoloji
Ünitesi, Ankara

Ailevi Akdeniz atefli (FMF), tekrarlayan atefl ve poliserozit ataklar›yla karakterize
otozomal resesif kal›t›lan bir hastal›kt›r. FMF ve IgM nefropati tan›s› alan bir
vakay› sunmay› amaçlad›k. Dokuz yafl›nda erkek hasta klini¤imize tekrarlayan

kar›n a¤r›s› flikayetiyle baflvurdu. Fizik muayenesi normaldi. ‹drar incelemesinde
2+ proteinüri mevcuttu ve protein at›l›m› 8 mg/m2/saat idi. Sedimentasyon
h›z› 88mm/saat, CRP 83.2mg/L(0-10mg/L), beyaz küre 12700/mm_, fibrinojen
622 mg/dl (200-400mg/dl), serum amiloid-A 186 mg/dl (0-5.8mg/L) idi. FMF
mutasyon analizinde M694V homozigot mutasyon saptand›. Yap›lan böbrek
biyopsisinde glomerüllerde mezengial hücre proliferasyonu ve mezengial matriks
art›fl› tespit edildi. Amiloid birikimi saptanmad›. ‹mmunfloresan incelemede
IgM(+1) and C1q(+1) depolanmas› mevcuttu. Hastaya 1 mg/gün kolflisin tedavisi
baflland›. Alt› hafta sonra hastan›n semptomlar› ve proteinürisi kayboldu. FMF
ve IgM nefropati birlikteli¤i nadir görüldü¤ü için vaka sunuldu.

PS/GN-204

Glomerülonefritli Hastalarda Vücut Komponentlerinin Ölçümü ve Leptinle
‹liflkisi

Güvence N4, Altay M1, Duranay M2, Güler S3, Atabay M1, Üre M5

1S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, II. Dahiliye Klini¤i, Ankara
2S. B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
3S. B. Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Endokrinoloji Klini¤i, Ankara
4S. B. Ankara Etlik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Transplantasyon Ünitesi, Ankara
5S. B. Ankara Etlik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Glomerülonefrit (GN) hastalar›nda vücut ya¤ ve su komponentlerinin
nas›l etkilendi¤ini araflt›rmak ve leptin ile bu komponentler aras›ndaki iliflkiyi
incelemektir
Yöntem-Gereçler: Araflt›rmaya böbrek biyopsisi yap›larak glomerülonefrit
tan›s› konulmufl, henüz tedavi almam›fl ve baflka herhangi bir hastal›¤› olmayan
16 hasta (9 erkek, 7 kad›n) ile yafl ve beden kitle indeksi (BK‹) yönünden benzer
özellikte olan 16 sa¤l›kl› birey (9 erkek, 7 kad›n) dahil edildi. Yap›lan fizik
muayenelerin ard›ndan 08: 00’da açl›k plazma örneklerinden biyokimyasal
parametreler ile leptin düzeyi ölçümleri yap›ld›. Hemen ard›ndan biyoelektrik
impedans analizi ile vücut a¤›rl›¤›, BK‹, vücut ya¤ yüzdesi, vücut ya¤ kitlesi,
serbest ya¤ kitlesi (FFM), total vücut suyu (TBW) ölçümleri elde edildi. Ayr›ca
GN tan›s› konulan hastalar›n 24 saatlik protein at›l›m› ölçüldü.
Bulgular: Tablo 1.de histopatolojik tan›lar›na göre GN tipleri verilmifltir. Tablo
2.de görüldü¤ü gibi GN hastalar›n›n BK‹ ve total vücut suyu kontrol grubu ile
benzer olmas›na ra¤men vücut ya¤ yüzdesi ve kitlesi belirgin olarak düflük
bulundu. ‹ki grup aras›nda serum leptin düzeyleri aç›s›ndan istatistiksel bir fark
bulunmad›. Kontrol grubunda leptin ile ya¤ % aras›nda kuvvetli pozitif korelasyon,
yine leptinle TBW aras›nda kuvvetli negatif korelasyon bulundu (s›rayla r =
0.61, p=0.01 ve r = - 0.53, p = 0.04). Leptin ile proteinüri
aras›nda çok kuvvetli pozitif korelasyon saptand› ( r = 0.814, p = 0.001).
Sonuçlar: GN hastalar›nda vücut ya¤ yüzdesi, benzer kilo ve BK‹ olan sa¤l›kl›
bireylere göre azalm›flt›r ve sa¤l›kl› bireylerde leptin ile vücut ya¤ yüzdesi aras›nda
gözlenen pozit i f  korelasyon bu hasta grubunda bozulmufltur.

Tablo 1.

GN olgular›n›n histopatolojik tan›lar›

GN histopatolojik tan›s› Olgu say›s› (n)
Diffuse proliferative GN 2
Crescentic GN 1
Mezengial proliferative GN 4
Membranoproliferative GN 1
Minimal Change GN 2
Focal segmental glomerülosclerosis 3
Membranous GN 3
Toplam 16

yafl 33.4 ± 15.0 29.4 ± 5.6 0.99 0.33
BK‹ 21.6 ± 7.2 23.9 ± 3.7 1.18 0.25
A¤›rl›k (kg) 61.4 ± 14.0 66.6 ± 9.8 1.19 0.24
Ya¤ (%) 14.0 ± 8.2 20.9 ± 8.3 2.35 0.02
Ya¤ kitle 8.7 ± 5.6 14.0 ± 5.9 2.57 0.01
FFM (kg) 48.9 ± 17.7 52.6 ± 9.1 0.76 0.45
TBW (kg) 38.1 ± 6.1 38.5 ± 6.7 0.13 0.89
Leptin (ng/ml) 3.1 ± 7.6 4.6 ± 10.4 0.47 0.64
Üre (mg/dl) 52.4 ± 48.4 26.0 ± 7.2 2.15 0.04
Kreatinin (mg/dl) 1.6 ± 1.8 0.8 ± 0.2 1.93 0.06

Tablo 2

GN ve kontrol grubunun verileri

P de¤eriHasta (n=16) Kontrol (n=16) t de¤eri
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PS/PD-205

Malnütrisyon-‹nflamasyon Skoru Periton Diyaliz Hastalar›nda Yararl›
Bir Skorlama Sistemidir

Afflar B1, Çelik H2, Sezer S1, Haberal M3

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Alanya
3Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Malnütrisyon-inflamasyon skoru (M‹S), subjektif global de¤erlendirmeden
(SGD) türetilen kantitatif bir de¤erlendirmedir. Hemodiyaliz hastalar›nda M‹S
artt›kça mortalite ve morbiditenin artt›¤› bilinmektedir. Bununla birlikte periton
diyalizi hastalar›nda M‹S kullan›m›na ait veriler s›n›rl›d›r. Çal›flmam›zda periton
diyaliz tedavisi gören hastalarda M‹S ile hastalar›n klinik, laboratuvar ve
antropometrik verilerini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya toplam 50 hasta (erkek/kad›n 26/24, ortalama
yafl 45.2±14.9 y›l, ortalama periton diyaliz süresi 30.8±23.1 ay) dahil edildi.
Hastalara ayn› klinisyen taraf›ndan SGD ve M‹S uyguland›. Hastalar›n albumin,
prealbumin, kreatinin, kan üre nitrojeni, transferrin, kolesterol, trigliserid,
kalsiyum, fosfor, potasyum, C-reaktif protein, hemoglobin ve paratiroid hormon
seviyeleri ölçüldü. Eritropoietin ihtiyaçlar›, peritonit atak say›s›, total hastane
yat›fl günü kaydedildi. Antropometrik verilerden vücut kitle indeksi (VK‹), orta
kol çevresi (OKÇ), biceps ve triseps deri k›vr›m kal›nl›klar›, orta kol kas çevresi
(OKKÇ) ölçüldü. SGD sonuçlar›na göre hastalar 3 gruba ayr›ld›: Grup A (n=18);
malnütrisyonu olmayan hastalar, Grup B (n=24) orta derecede malnütrisyonu
olan hastalar, Grup C ( n=8) ileri derecede malnütrisyonu olan hastalar.
Bulgular: Grup-A’dan C’ye do¤ru gidildikçe hastalar›n malnütrisyon inflamasyon
skorlar›n›n anlaml› olarak artt›¤› saptand› (p< 0.0001). M‹S; peritonit atak
say›s›, hospitalizasyon süresi, eritropoietin ihtiyaçlar›, C-reaktif protein ve ferritin
ile pozitif korelasyon göstermekteydi (p< 0.0001). Albumin, prealbumin,
transferrin (p< 0.0001), hemoglobin (p< 0.009), kreatinin (p< 0.05), OKKÇ
(p< 0.04) M‹S ile negatif korelasyona sahipti. Di¤er parametreler ve M‹S aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunmad›.
Sonuçlar: Çal›flmam›zda periton diyaliz hastalar›nda M‹S ile beslenme,
inflamasyon ve anemi parametreleri aras›nda önemli derecede korelasyon
saptand›.

PS/PD-206

Periton ve Hemodiyaliz Hastalar›nda Hiperhomosisteinemi

Demir M1, Tonbul HZ2, Güney ‹2, Alt›ntepe A2, Atalay H2, Yeksan M2,
Selçuk NY2, Türk S2

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD. Isparta
2Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji BD. Konya

Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda (KBY) aterosklerotik kalp hastal›¤›
morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Hiperhomosisteinemi,
kardiyovasküler hastal›k için ba¤›ms›z bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
Çal›flmam›zda periton diyalizi (SAPD) ve hemodiyaliz (HD) hastalar›ndaki
homosistein düzeylerini belirlemeyi ve sa¤l›kl› kontrollerle karfl›laflt›rmay›
amaçlad›k.
Yöntem: Klini¤imizde takip edilen hastalardan rastgele örnekleme yöntemi ile
seçilen 25 HD ve 24 SAPD hastas› çal›flmaya dahil edildi. Diabetes mellitusu
(DM) ve kontrolsüz hipertansiyonu (HT) olan, aktif sigara içen ve 10 y›ldan
uzun süreli diyalize giren hastalar çal›flmaya dahil edilmedi. Kontrol grubu olarak
üremisi, DM’i, HT’u olmayan ve aktif sigara içmeyen 20 sa¤l›kl› kontrol al›nd›.
Kan örnekleri al›nmadan en az 4 hafta öncesinde B12, B6 ve folik asit içeren
vitamin preparatlar› kullan›m› kesildi. Homosistein düzeyi > 12 μmol/L olmas›
hiperhomosisteinemi olarak kabul edildi.

Bulgular: HD (9 E, 16 K), PD (6 E, 18 K) ve kontrol grubundaki (10E, 10K)
bireyler aras›nda yafl ve cins aç›s›ndan fark yoktu. PD hastalar›nda toplam, LDL
ve HDL kolesterol ile apolipoprotein-B düzeyleri HD hastalar›na göre anlaml›
olarak yüksek (p< 0,005) bulunurken, vitamin B12, folikasit, serum albumin,
lipoprotein-a, CRP ve homosistein düzeyleri aras›nda fark bulunamad› (homosistein
düzeyi: HD=22,0±11,4, PD=17,0±7,2). HD ve SAPD hastalar› birlikte
de¤erlendirildi¤inde homosistein düzeyi ile serum albumin düzeyi aras›nda
pozitif lineer korelasyon (r=0.312, p=0.029) mevcuttu. HD ve PD birlikte kontrol
grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda; HD+PD hastalar›nda trigliserid, lipoproteien-a,
vitamin B12 (p< 0,005), CRP ve homosistein (p< 0,05) kontrol grubuna göre
anlaml› olarak yüksek tespit edildi.
Sonuç: Ba¤›ms›z bir risk faktörü olan homosistein diyalize giren KBY’li hastalarda
sa¤l›kl› bireylere göre daha yüksektir. Homosistein düzeyleri iki diyaliz tipi
aras›nda anlaml› olarak farkl› bulunmam›flt›r, bu vaka say›s›n›n azl›¤›na ba¤l›
olabilir.

PS/PD-207

Periton Diyaliz Hastalar›nda Karotid-‹ntima Media Kal›nl›¤› ve Oksidatif
Stres ‹liflkisi

Mahsereci E1, Koçak H1, fiahin E2, Göçmen A Y2, Ermifl C3, Yavuz A1,
Acar D4, Süleymanlar G1, Ersoy FF1, Yakupo¤lu G1, Gümüfllü S2, Tuncer M1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya ABD
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji ABD
4Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Periton Diyaliz Ünitesi Hemflireli¤i

Amaç: Karotid-intima media kal›nl›¤› (K‹MK) atherosklerozun erken evresinde
artmakta olup, ilerde oluflacak koroner olaylar için bir risk faktörüdür. Geleneksel
kardiovasküler risk faktörlerinin yan›s›ra ( hipertansiyon, dislipidemi gibi)
oksidatif stres (OS), ileri glikosyon son ürünler ( AGE ), ileri okside protein
ürünleri (AOPP) gibi geleneksel olmayan risk faktörleri de aterosklerotik
kardiovasküler olayda rol oynayabilmektedir. Bu çal›flmada periton diyaliz
hastalar›nda aterosklerozun erken evresinde artmakta olan K‹MK ile OS, AOPP
ve AGE aras›nda bir iliflki olup olmad›¤› araflt›r›ld›
Yöntem-Gereçler: Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Periton Diyaliz Ünitesinde
ve Antalya Devlet Hastanesi Periton Diyalizi Ünitesinde takip edilen 200 hastada
ilk olarak tarama yap›ld›.Fizik muayenede, anemnezde, EKG’de, ekokardiografide
aterosklerotik hastal›klarla iliflkili bulgular olan, diabetik, son 3 ay içerisinde
peritonit ata¤› olan ve aktif infeksiyonu olan hastalar çal›flmaya al›nmam›flt›r.
Bu taraman›n sonunda 55 periton diyaliz hastas› ( kad›n/erkek: 28/27, yafl: 42
±11) ve yafl –cinsiyet uyumlu 30 sa¤l›kl› kontrol (kad›n /erkek: 16/15, yafl:
43±10) çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n rutin biyokimya ve 24 saatlik kan
bas›nc› ölçümleri yap›ld›. Çal›flmaya kat›lanlar›n KIMK uzman bir kardiolog
taraf›ndan de¤erlendirildi. Hastalardan ve kontrol grubundan açl›k kan örnekleri
al›narak thiobarbütirik asit- reaktif maddeler (TBARS), malonyldialdehit (MDA),
AGE, AOPP ve pentosidin konsantrasyonlar› ölçüldü
Bulgular: K‹MK, periton diyaliz hastalar›nda kontrollere göre daha fazla idi
(0.67±0.07 mm’ye0.63±0.05 mm, p=0.01). Hastalar›n kontrol grubuna göre
TBARS (25.1±0.8 nmol/g Hb’ye 3.3±0.6 nmol/g Hb), molendialdehit (2.0±0.5
nmol/ ml’ye 0.9 ±0.2 nmol/ ml), AGE (201.7 ± 6.8 AU/gram/protein’ye 64.3
± 4.9 AU/gram/protein), AAOPP (54.9 ± 8,3 mikro mol/ gram protein’ye
38.1±4.3 mikro mol/ gram protein) ve pentosidin (253.8± 8,9 Au / gram
protein’e 75.3 ± 8.8 Au / gram protein) seviyeleri daha yüksekti (p< 0.01).
K‹MK ile TBARS (r=0.41, p=0.01), AGE ( r=0.35, p=0.04), AOPP (r=0.39,
p=0.02 ve pentosidin (r=0.36, p=0.04)seviyesi ile pozitif korelasyon mevcut tu.
Regresyon analizi sonucunda K‹MK ile TBARS (r2=0.17, p=0,01), AGE (r2=0.12,
p=0.04), AOPP (r2=0.15, p=0.02) ve pentosidinin (r2=0.13, p=0.04) ba¤›ms›z
iliflkisi bulunmaktayd›.
Sonuçlar: Periton diyalizi hastalar›nda K‹MK ile OS, AGE ve AOPP aras›nda
ba¤›ms›z pozitif iliflki bulunmaktad›r. K‹MK’n›n aterosklerotik olay›n bir göstergesi
oldu¤unu varsayarsak, bu çal›flma PD hastalar›nda OS, AGE ve AOPP ile
ateroskleroz aras›nda iliflki olabilece¤ini göstermektedir.
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PS/PD-208

Periton Diyalizi Hastalar›nda Endotel Fonksiyon Parametreleri ile Oksidatif
Stres, Asimetric-Dimetil Arjinin ‹liflkisi

Mahsereci E1, Koçak H1, Göçmen A Y2, Sahin E2, Sar›kaya M3,
Güç D4, Yavuz A1, Süleymanlar G1, Ersoy FF1, Yakupo¤lu G1,
Gümüfllü S2, Tuncer M1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya ABD
3Atatürk Devlet Hastanesi,Antalya
4Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Periton Diyaliz Ünitesi Hemfliresi

Amaç: Endotel disfonksiyon atherosklerozun ve ilerde oluflabilecek koroner
olaylar için bir risk faktörüdür. Hipertansiyon, dislipidemi bibi geleneksel
kardiovasküler risk faktörleri yan›nda (oksidatif stres (OS), ileri glikozilenmifl
son ürünler ( AGE), ileri okside protein ürünleri AOPP ve ADMA gibi geleneksel
olmayan risk faktörleri aterosklerotik kardiovasküler olayda rol oynayabilmektedir.
Bu çal›flmada periton diyaliz hastalar›nda endotel fonksiyon parametreleri ile
OS, AOPP,AGE ve ADMA aras›nda bir iliflki olup olmad›¤› araflt›r›ld›.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya fizik muayene, anemnez, EKG ve ekokardiografi
ile aterosklerotik hastal›¤› olmayan, diabetik olmayan ve son 3 ay içerisinde
peritonit ata¤› ve aktif infeksiyonu olmayan 55 periton diyaliz hastas› (kad›n/erkek:
28/27, yafl: 42 ±11) ile yafl-cins uyumlu 30 sa¤l›kl› kontrol (kad›n /erkek: 16/15,
yafl: 43±10) dahil edildi. Çal›flmaya kat›lanlar›n rutin biyokimya de¤erlendirmeleri
ve 24 saatlik kan bas›nc› de¤erlendirmesi yap›ld›.
Endotel fonksiyonu uzman bir radyolog taraf›ndan giriflimsel olmayan bir yöntem
olan ultrasonografi ile de¤erlendirilidi. Bu yöntemde endotel fonksiyon
parametreleri; ak›ma ba¤l› geniflleme yüzdesi (ABD%), nitrata ba¤l› geniflleme
yüzdesi ise (NBD %) olarak ifade edildi. Çal›flma sabah› hastalardan ve kontrol
grubundan kan örne¤i al›narak thiobarbütirik asit- reaktif maddeler (TBARS),
malonyldialdehit (MDA), AGE, AOPP, Pentosidin seviyeleri spektrofloremetrik
yöntem i le  ADMA seviyes i  i se  El i za  yöntemi i le  ça l › fl › ld › .
Bulgular: ABD% ve NBD% kontrol grubunda, hasta grubuna göre daha
yüksekti (%12.8±9.1’e % 9.1±6.1, %26.6 ± 4.8’a %18.1±8.3, s›ras›yla, p=0.01).
Hastalar›n kontrol grubuna göre TBARS (25.1±0.8 nmol/g Hb’ye 3.3±0.6
nmol/g Hb), molendialdehit (2.0±0.5 nmol/ ml’ye 0.9 ±0.2 nmol/ ml), AGE
(201.7 ± 6.8 AU/gram/protein’ye 64.3 ± 4.9 AU/gram/protein), AAOPP (54.9
± 8,3 mikro mol/ gram protein’ye 38.1±4.3 mikro mol/ gram protein), pentosidin
(253.8± 8,9 Au / gram protein’e 75.3 ± 8.8 Au / gram protein) ve ADMA
seviyeleri (0.8±0.2’ye0.6±0.14) daha yüksekti (p< 0.01). ABD % ile sadece AOPP
aras›nda negatif korelasyon mevcuttu ( r=-0,27, p=0.04). NBD % ile TBARS (
r=-0,424, p=0.01), MDA (r=-0.352, p=0.01), AGE (r=-0449, p=0.01), AOPP
(r=-460, p=0.01), pentosidin (r=-0.446) ve ADMA (r=-0.352, p=0.02) aras›nda
da negatif korelasyonu mevcuttu. Regresyon analizi sonucunda bu parameterlerinin
hiç birinin NBD % ile negatif korelasyonu bulunmamas›na ra¤men. ABD
%’nin ise regresyon analiz sonucunda AOPP ve yafl ile ba¤›ms›z korelasyonu
mevcut idi (r2=-0.278, p=0.04, r2=-0.260, p=0.03)
Sonuçlar: Periton diayalizi hastalar›n›n endotel disfonksiyon ile karakterize
oldu¤u literatürde bilinmesine ra¤men, AOPP nin bizim çal›flmam›zda endotel
fonksiyonun göstergesi olan %ABD ile negatif korelasyonun olmas› ve periton
diyalizi hastalar›nda bu ürünün konsantrasyonun kan da yüksek olmas› PD
hastalar›nda AOPP’nin endotel disfonksiyonda rol oynayabilece¤ini
gösterebilmektedir.

PS/PD-209

Periton Diyaliz Hastalar›nda Sol Ventrikül Kitle ‹ndeksi ile Oksidatif
stres, Adenin Dimetil Arjinin ve Endotel Fonksiyon ‹liflkisi

Mahsereci E1, Koçak H1, fiahin E2, Göçmen A Y2, Çeken K3, Ruhi Ç4,
Yavuz A1, Süleymanlar G1, Ersoy FF1, Yakupo¤lu G1, Gümüfllü S2,
Tuncer M1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya ABD
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji
4Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar›

Amaç: Periton diyaliz (PD)hastalar›nda sol ventrikül hipertrofisi % 50-80
oran›nda görülmektedir.Hipertansiyon, anemi ve hipoalbuminemi klasik olaral
sol ventrikül hipertrofisinde rol oynayan faktörlerdir. Diyaliz hastalar›nda oksidatif
stres (OS) ve adenin-dimetil arjinin ( ADMA ) artmaktad›r. Bu hastalar ayn›
zamanda endotel disfonksiyon ile karakterizedir. Hemodiyaliz hastalar›nda
yap›lan çal›flmalarda ADMA ve endotel fonksiyonun sol ventrikül hipertrofisinde
rol oynayabilece¤ini göstermifltir. Çal›flman›n amac›: PD hastalar›nda Sol ventrikül
kitle indeksi ile oksidatif stres, ADMAve endotel fonksiyonun iliflkisini araflt›rmakt›r
Yöntem-Gereçler: Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Periton Diyaliz Ünitesinde
ve Antalya Devlet Hastanesi Periton Diyalizi Ünitesinde takip edilen 200 hastada
ilk olarak tarama yap›ld›Fizik muayenede, anemnezde, EKG’de, ekokardiografide
aterosklerotik hastal›klarla iliflkili bulgular olan, diabetik, son 3 ay içerisinde
peritonit ata¤› olan ve aktif infeksiyonu olan hastalar çal›flmaya al›nmam›flt›r.
Bu taraman›n sonunda 55 periton diyaliz hastas› ( kad›n/erkek: 28/27, yafl: 42
±11) ve yafl –cinsiyet uyumlu 30 sa¤l›kl› kontrol (kad›n /erkek: 16/15, yafl:
43±10) çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n rutin biyokimya ve 24 saatlik kan
bas›nc› ölçümleri yap›ld›Çal›flmaya kat›lanlar›n Endotel fonksiyonu deha önce
Celermajer ve arkadafllar›n›n tarif etti¤i flekilde uzman bir radyolog taraf›ndan
giriflimsel olmayan bir yöntem olan ultrasonografi ile de¤erlendirilidi. Bu
yöntemde ak›ma ba¤l› geniflleme (%ABD) ve nitrata ba¤l› geniflleme ise (%NBD
) olarak ifade edildi. Çal›flma sabah› hastalardan ve kontrol grubundan açl›k
kan örne¤i al›narak thiobarbütirik asit- reaktif maddeler (TBARS), malondialdehit
(MDA), ileri glikosyon son ürünler (AGE), (ileri okside protein ürünleri ) AOPP
ve pentosidin seviyeleri spektrofloremetrik yöntem ile ADMA seviyesi ise eliza
yöntemi ile tesbit edildi.Ayr›ca bu hastalara ekokardiografik ile Devereux
formülündeki parametrelerin ölçümü yap›larak sol ventrikül kitlesi (LVM), vücut
yüzey alan›na bölünerek sol ventrikül kitle indeksi (LVK‹) hesapland›. LVK‹
erkekler için 134 gr/m2, kad›nlar için 100 gr/m2 üzeri ise sol ventrikül hipertrofisi
olarak kabul edildi
Bulgular: Hastalar›n % 50 (n=28)sinde sol ventrikül hipertrofisi mevcut idi.
Sol ventrikül kitle indeksi ile hemoglobin (Hgb) (r= -0.296), albumin (Alb) (r=-
0.263), hipertansiyon varl›¤› (r= 0.351), TBARS (r=0.632), melondialdehid
(r=0.263), AGE (r=0.394), AOPP (r=0.637),Pentosidin (r=0.631), ADMA serum
seviyeleri (, r=0.342) ve % NBD (r=-0.282) ile korelesyonu mevcuttu ( p< 0.05).
Regresyon analiz sonucunda sadece hemoglobin ve albumin miktar› ba¤›ms›z
olarak LVK‹ ile iliflkili idi ( =-0.451,  =0.551, p< 0.05).
Sonuçlar: PD hastalar›nda LVK‹ indeksi ile Hgb, Alb, AGE, OS, AOPP,ADMA
ve %NBD aras›nda iliflki olmas›na ra¤men Bu çal›flma, PD hastalar›nda LVK‹
ana belirleyicisinin Hgb ve Alb oldu¤unu göstermektedir.



22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22nd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 101

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/PD-210

Kronik Periton Diyalizindeki Çocuklarda Kalp H›z› De¤iflkenli¤i Ve QT
Dispersiyonu: Diyalizat Volümünün ve Peritoneal Geçirgenli¤in Etkisi

Akman S1, Kardelen F2, Koyun M1, Baysal YE1, Gür Güven A1,
Akçurin G2, Ertu¤ H2

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› A.D,
Pediatrik Nefroloji B.D. Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› A.D,
Pediatrik Kardiyoloji B.D. Antalya

Amaç: Son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalarda en önemli morbidite ve
mortalite nedeni kardiyovasküler hastal›klard›r. QT dispersiyonu ve kalp h›z›
de¤iflkenli¤inde bozulma ventriküler aritmi için önemli göstergelerdir. Hemodiyaliz
yap›lan hastalarda QT dispersiyonu az say›da çal›flma ile araflt›r›lm›fl, diyaliz
öncesi ve sonras› farkl›l›klar saptanm›fl ve diyaliz seans›nda riskin artt›¤›
gösterilmifltir. Kronik periton diyalizi yap›lan hastalarda bu konuda yeterli çal›flma
yoktur. Amac›m›z, kronik periton diyalizi yap›lan çocuklarda kalp h›z› de¤iflkenli¤ini
ve QT dispersiyonu varl›¤›n›, bu belirteçlere diyalizat volümünün ve peritoneal
geçirgenli¤in etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 11 çocuk al›nd›. Tüm hastalar›n rutin biyokimyasal
analizleri yap›ld›. Kan üre, kreatinin, PH, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor,
magnezyum, klor düzeyleri, Kt/V, kreatinin klirens ve rezidüel renal klirensi
saptand›. Her hastada, kar›n bofl iken ve diyalizatla doldurduktan 2 saat sonra
konvensiyonel EKG verileri kaydedildi, Bazett formülüne göre QTc hesapland›.
QT dispersiyonu maksimum QT intervalinden minimum QT intervalinin
ç›kar›larak bulundu. Efl zamanl› tüm hastalarda 24 saatlik Holter kayd› ve
ekokardiyografi yap›ld›. Veriler Student’s t test, Mann-Whitney U test ve
Pearson’s testleri kullan›larak karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: 11 çocu¤un 4’ü k›z 7’si erkekti. Ortalama yafllar› 14.7 ± 4.0 y›l (alt-
üst s›n›r 8-24 y), ortalama diyaliz süreleri 21.1±16.1 ay (alt-üst s›n›r 6-63 ay) idi.
Ortalama QT dispersiyon de¤erleri kar›n diyalizatla dolu iken anlaml› olarak
yüksek bulundu (Dolu kar›n 44±15 ms, bofl kar›n 33±14 ms). ( p< 0.001). QT
dispersiyonu ile Kt/V, kreatinin klirensi and rezidüel renal klirens aras›nda
anlaml› negatif korelasyon saptand› ( tümünde p=0.02). Serum kreatinini,
kreatinin klirensi ile “time-domain” ve “frequency-domain” kalp h›z› de¤iflenli¤i
aras›nda anlaml› iliflki saptand› (s›ras›yla p=0.035 ve p=0.023). Sol ventrikül
fonksiyonlar› bir hasta d›fl›nda normaldi. QT dispersiyonu ile serum biyokimyasal
de¤erleri ve ekokardiografik parametreler aras›nda anlaml› bir iliflki saptanmad›
(tümünde p > 0,05). ‹zovolümetrik relaksasyon zaman› PD süresi ile negatif
korele idi ( p = 0.012). Myokardiyal performans indeksi ile Kt/V, kreatinin
klirensi and rezidüel klirens pozitif korele idi (s›ras›yla, p=0,014, p=0,002,
p=0,001)
Sonuçlar: Karn›n diyalizatla dolu olmas› ve azalm›fl peritoneal geçirgenlik
pediatrik periton diyaliz hastalar›nda disritmiyi kolaylaflt›rabilir. Kt/V, kreatinin
klirensi ve rezidüel klirensin düflük olmas› QT dispersiyon riskini artt›rabilir.

PS/PD-211

Periton Diyalizinin Bir Risk Faktörü Olarak Sol Ventrikül Hipertrofisi
Geliflimi Üzerine Etkisi

Usta H, Trabulus S, Erdenen F, Dolgun R, Gökcan G
S.B. ‹stanbul E¤itim Hastanesi, Dahiliye, ‹stanbul

Amaç: Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi almakta olan hastalarda
sol ventrikül hipertrofisinin sürviyi belirleyen en önemli faktör oldu¤u gösterilmifltir.
Bu hasta grubunun ekokardiyografik taramalar›nda %80 oran›nda anormal
bulgular tespit edilmifltir ve bulgular›n ço¤unlu¤unu sol ventrikül hipertrofisi
oluflturmaktad›r.Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi almakta olan
hastalarda sol ventrikül hipertrofisi geliflimi üzerine etkisi olan risk faktörlerini
belirlemeyi amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmam›za 1 Haziran 2003 ile 31 Aral›k 2003 tarihleri
aras›nda Nefroloji poliklini¤imizde takip edilmekte olan ard›fl›k 57 hasta (27
kad›n, 30 erkek) al›nd›. Hastalara ekokardiyografi yap›larak sol ventrikül
hipertrofisi varl›¤›na göre iki gruba ayr›ld›. Her iki hasta grubunda risk faktörleri
olarak kabul edilen yafl, hipertansiyon varl›¤›, diabetes mellitus varl›¤›, kronik
böbrek yetmezli¤i süresi ve periton diyalizi süresi sorguland›. Her hasta için
haftal›k Kt/V, kreatinin klirensi ve protein katabolizma h›z› (PCR) hesapland›.
Kesitsel olarak hematokrit, kreatinin, albumin, sodyum, potasyum, kolesterol,
trigliserid, ürik asit, kalsiyum, fosfor, parathormon ve CRP de¤erlerine bak›ld›.
Elde edilen sonuçlar Student’s t, Mann Withney U, Ki-kare ve Fisher Exact
testi kullan›larak karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular ve Sonuçlar: Çal›flmaya 27si kad›n, 30’u erkek olmak üzere toplam
57 periton diyaliz hastas› al›nm›flt›r. Hastalar›n yafl ortalamalar› 44+10.9du. Sol
vetrikül hipertrofili grupta periton diyalizi süresi ortalamas› 63.2 ay iken di¤er
grupta 50.1 ayd›. Sol ventrikül hipertrofisi olan grupta hipertansiyon s›kl›¤›
%74 iken,diyabetli hasta oran›%11.8idi. Hipertrofi olmayan grupta bu oranlar
s›rayla %54 ve %9.1 bulunmufltur. Bu durum istitistiksel olarak anlaml›
bulunmad›.sol vetrikül hipertrofili grupta hematokrit ortalamas› %29.7 iken
di¤er grupta %31.4 bulunmufltur. Her iki grupta hematokrit ortalamalar›
bak›m›ndan istatistiksel olarak farkl›l›k saptanmad›. Sol ventrikül hipertrofisi
saptanan grupta parathormon düzeyi daha yüksek bulunmas›na ra¤men bu
durum istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›. Bak›lan di¤er tüm de¤erlerde
(periton diyalizi süresi, Kt/V, kreatinin klirensi,PCR, kreatinin, albumin, sodyum,
potasyum, kolesterol, trigliserid, ürik asit, kalsiyum, fosfor, parathormon ve
CRP) gruplar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›.
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PS/PD-212

Periton ve Hemodiyaliz Hastalar›nda Malnütrisyon, ‹nflamasyon,
Aterosklerotik Parametrelerin Karfl›laflt›r›lmas›

Bafltürk T1, Koç Y1, Sakac› T1, Y›lmaz M1, Ahbap E1, Süt N2, Salter T1,
Özkan fi1, Gürdal A1, Ünsal A1

1fiiflli Etfal E¤itim Araflt›rma Hastanesi,Nefroloji Klini¤i,‹stanbul
2Cerrahpafla T›p Fakültesi Biokimya ABD,‹stanbul

Malnütrisyon ve inflamasyon son dönem böbrek yetmezli¤indeki hastalarda
yayg›n olarak görülmektedir. Her ikisi de anemi ve kardiyovasküler hastal›k
oluflumuna ve ilerlemesine katk›da bulunarak yüksek mortalite ve morbidiye
neden olmaktad›r.Hemodiyaliz (HD) ve periton diyaliz (PD) tedavisi gören
hastalar›n malnütrisyon, inflamasyon ve aterosklerotik parametrelerini
karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.Albumin  3.5gr/dl olan HD hastalar›nda, albumin>
3.5gr/dl olanlara göre CRP de¤eri daha yüksek (p< 0.05), Hb de¤erleri ise daha
düflük (p< 0.05) tespit edildi. Di¤er parametreler aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark saptanmad›(p> 0.05).Sonuç olarak; 1.Periton diyaliz hastalar›nda
anemi ve malnütrisyon parametreleri hemodiyaliz hastalar›na göre daha iyidir.2.PD
ve HD hastalar›nda CRP yüksekli¤i ateroskleroz için risk faktörüdür.3.Hemodiyaliz
hastalar›nda görülen malnütrisyon, inflamasyon ve anemi için risk faktörüdür.En
az 12 hafta düzenli HD’e al›nan 29 hasta (17E, yafl ort.40,65±16,56) ile PD
yapan 27 hasta (14E, yafl ort.38,44+12,55 ) çal›flmaya al›nd›. Tüm hastalarda
malnütrisyon parametresi olarak albumin, BMI, kolesterol, trigliserid, inflamasyon
parametresi olarak CRP, aterosklerotik parametre olarak Kolesterol/HDL oran›na
bak›ld›. Amiloidoz, Diyabetes mellitus olan hastalar ve amino asit preperat›
alanlar çal›flmaya al›nmad›. PD ve HD yapan hastalar›n yafl ve diyaliz süreleri
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›(p> 0.05). PD hastalar›nda
albumin ve kolesterol de¤erleri HD hastalar›na göre anlaml› olarak daha yüksek
olup (p< 0.05), BMI ve trigliserid düzeyleri aras›nda anlaml› fark yoktu(p> 0.05).
PD ve HD yapan hastalarda CRP ve kolesterol/HDL de¤erlerini karfl›laflt›rd›¤›m›zda
aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›(p> 0.05). Bununla birlikte
HD ve PD hastalar›nda CRP de¤eri ile kolesterol/HDL de¤erleri aras›nda pozitif
korelasyon saptand› (p=0,04).PD hastalar›nda HD hastalar› göre Hb de¤erleri
istatistiksel olarak anlaml› derece yüksekti.(p=0.00).

PD/HD hastalar›n›n parametrelerinin karfl›laflt›r›lmas›
Parametreler Periton Diyaliz(n=27) Hemodiyaliz (n=29) p
Albumin (gr/dl) 3,88±0,25 3,65±0,32 0,005
Kolesterol(mg/dl) 183,81±41,76 162,31±28,44 0,03
BMI(kg/m2) 22,74±2,64 21,71±3,1 0,183
Trigliserid(mg/dl) 183,22±60,05 174,31±81,56 0,23
CRP 8,58±13,46 12,77±19,24 0,36
Kolesterol/HDL 4,90±0,79 4,96±1,11 0,274
Hemoglobin(gr/dl) 11,57±1,64 9,16±1,95 0,000

PS/PD-213

Çocuk Periton Diyaliz Hastalar›nda Lipid Profili

Canpolat N, Sever L, Çal›flkan S, Çivilibal M, Candan C,
Kasapçopur Ö,  Ar›soy N
‹.Ü Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Son dönem böbrek yetersizlikli eriflkin hastalarda dislipidemi bilinen
bir sorun olmakla birlikte, özellikle küçük yafltaki periton diyalizi hastalar›nda
dislipidemi konusunda s›n›rl› say›da çal›flma vard›r. Bu çal›flman›n amac›, çocuk
periton diyalizi (PD) hastalar›nda lipid profilini ortaya koymak ve lipid
parametrelerinin yafl, periton diyaliz süresi, tedavi modeli (SAPD/CCPD) ve
serum albumin düzeyleri ile iliflkisini belirlemek idi.
Yöntem-Gereçler: Periton diyalizine bafllama yafl› 9,9±5,2 (0,4-17,9) y›l olan,
23’ü k›z toplam 47 hasta kay›tlar› retrospektif olarak incelendi. Periton diyalizinde
izlem süresi ortalama 47±27 (8,5-107) ayd›. Hastalar›n 25’ine SAPD, 16’s›na
CCPD ve 6’s›na SAPD-CCPD program› uygulanm›flt›. Hiçbirinin nefrotik
düzeyde proteinürisi yoktu. Tüm hastalar›n trigliserid (TG), total kolesterol
(TC), LDL kolesterol (LDL-C), HDL kolesterol (HDL-C) ve serum albumin
de¤erleri ortalamalar›, periton diyalizindeki her y›l için ayr› ayr› hesapland›.
Hastalar, periton diyalizi bafllama yafl›na göre 2 gruba ayr›ld›: 1.grup (6 yafl,
n=11, ortalama yafl=1,9±1,8 y›l), 2. grup (> 6 yafl, n=36, ortalama yafl=12,0±3,0
y›l). Serum lipid ve albumin de¤erleri her iki grup aras›nda ve SAPD ile CCPD
hastalar› aras›nda karfl›laflt›r›ld›. ‹statistiksel de¤erlendirme için Mann-Whitney
U testi ve Pearson korelasyon testi kullan›ld›.
Bulgular: 1.grubun bafllang›ç ve PD’deki ilk 2 y›la ait ortalama TG düzeyleri
(369±69, 366±198mg/dl), 2.gruba göre (179±74, 177±77 mg/dl) anlaml›
derecede yüksekti (p< 0.001). 1.grubun ortalama TC düzeyleri de (294±99,
273±76mg/dl), 2. gruba (206±48, 207±46mg/dl) göre anlaml› derecede yüksek
bulundu (p< 0,005). PD bafllang›ç yafl› ile bafllang›ç TG (r=-0,60, p=0,000) ve
TC düzeyleri (r=0,48, p=0,005) aras›nda ters korelasyon saptand›. Her iki grubun
LDL ve HDL kolesterol düzeyleri aras›nda anlaml› fark yoktu. Buna karfl›l›k 1.
grubun serum albumin düzeyleri PD’nin bafllang›ç ve 1.y›l›nda (3,6±0,7, 3,5±0,7
g/dl), 2. grup ile (4,3±0,7, 3,9±0,5 g/dl) karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› derecede
düflüktü (p< 0,05). Bafllang›ç serum albumin düzeyleri ile bafllang›ç TG (r=-
0,49, p=0,005) ve TC düzeyleri (r=-0,40, p=0,021) aras›nda ters korelasyon
bulundu. Buna karfl›l›k lipid parametreleri ile PD süresi aras›nda anlaml› bir
iliflki yoktu. Ayr›ca her iki cins aras›nda ve SAPD ile CCPD hastalar› aras›nda
serum lipid parametreleri aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›.
Sonuçlar: Küçük yafltaki çocuk periton diyalizi hastalar›nda dislipidemi bulgular›,
büyük çocuklara göre daha belirgindir. Dislipideminin kardiyovasküler morbidite
üzerine olumsuz etkileri dikkate al›nd›¤›nda, süt ve oyun ça¤› çocuklar›nda
antilipid ilaç kullan›m› düflünülmelidir.
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PS/PD-214

Amiloidoza Ba¤l› Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Kronik Periton Diyalizi
Program›ndaki Hastalar›m›z›n Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi

Çetinkaya R1, Odabafl A.R.1, Uyan›k A1, Kelefl M1, Ayd›nl› B1, Selçuk Y2

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Erzurum
2Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Konya

Amaç: Amiloidoz son dönem böbrek yetmezli¤i ile sonuçlanan ve de¤iflik
etyolojilere ba¤l› olarak ortaya ç›kabilen bir kilinik tablodur. Son dönem böbrek
yetmezli¤i geliflen ve renal replasman tedavisi yöntemi olarak kronik periton
diyalizi bafllanan amiloidozlu hastalar›n sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Son 5 y›l içinde kronik periton diyalizi program›na al›nan,
amiloidozlu 17 (7 kad›n, 10 erkek) hasta demografik özellikleri, klinik ve
laboratuvar bulgular› aç›s›ndan geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Amiloidoz nedeni hastalar›n 10’unda ailevi Akdeniz atefli (AAA),
1’inde lenfoma, 3’ünde bronflektazi, 1’inde multiple myeloma, 2’sinde tüberküloz
osteomyelit olarak saptand›. AAA tan›l› hastalarda yafl ortalamas›; 34.8±7.2 (20-
44), di¤er hastalarda; 56.8±15.6 (35-76) y›l olarak bulundu (p=0.02). Periton
diyalizi program›na al›nd›klar›nda serum albumin de¤erleri ortalama; 2.74±0.65
(1.5-3.9) gr/dl idi. Periton diyalizi baflland›ktan 2 ay sonraki serum albumin
de¤erleri ortalama; 2.8±0.64 (1.9-4.1) gr/dl olarak bulundu (p=0.41). Hastalardan
9’u (%52.9) periton diyalizine devam ederken, 1 (%5.8) hastaya canl› vericili
böbrek nakli yap›ld›, 2 (%11.7) hasta hemodiyalize geçti, 5 (%29.4) hasta exitus
oldu.Ölen hastalar›n yafl ortalamalar›; 58.6±15.8 (47-76) y›ld› (p< 0.05). AAA’ne
sekonder amiloidoz geliflen 10 hastadan sadece 2 tanesi ölürken di¤er nedenlere
ba¤l› amiloidoz geliflen 7 hastadan 3’ü öldü (p< 0.05). Ölüm nedeni 3 hastada
kalp damar hastal›klar› iken 2 hastada enfeksiyon hastal›klar› idi. Ölen hastalar›n
ortalama diyaliz süreleri; 14.0±11.1(3-30) ayd›. Halen periton diyalizine devam
eden 9 hastan›n diyaliz süreleri; 13.1±6.5 (3-24) ay olarak bulundu. Ölen
hastalar›n serum albumin düzeyleri; 1.9±0.49 (1.5-2.8) gr/dl idi (p=0.043).
Toplam AAA tan›l› 10 hastadan 2’sinde (%20) 4 peritonit ata¤› geliflirken, di¤er
nedenlere ba¤l› amiloidoz geliflmifl 7 hastadan 3’ünde (%42) 5 peritonit ata¤›
tespit edildi.
Sonuçlar: Amiloidoz nedeniyle son dönem böbrek yetmezli¤i geliflen hastalarda
kronik periton diyalizi bir renal replasman tedavisi yöntemi olarak kullan›labilir.
Özellikle genç ve AAA’ne ba¤l› AA tipi amiloidoz geliflen hastalarda di¤er
nedenlerle amiloidoz geliflen ve ileri yaflta olan hastalara göre periton diyalizindeki
mortalite oranlar› daha düflük olarak izlenmifltir. Ölen hastalarda serum albumin
düzeylerinin di¤er hastalara göre anlaml› olarak daha düflük oldu¤u izlenmifltir.
Peritonit s›kl›¤› da AAA hastalar›nda di¤er hastalara göre daha düflük olarak
bunmufltur.

PS/PD-215

Periton Diyalizi Hastalar›nda Mortalite: Diabetik ve Diyabetik Olmayan
Hastalar›n Karfl›laflt›r›lmas›

Ar›kan H, Özener Ç, Koç M, Tu¤lular S, Albaz M, Ako¤lu E
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Renal replasman tedavilerindeki geliflmelere ra¤men diyabetik hastalar›n
mortalitesi, diyabetik olmayanlara göre hala daha yüksek kalmaya devam ediyor.
Bu çal›flmada, periton diyalizi hastalar›nda diyabetes mellitus varl›¤›n›n, hasta
yaflam süresine etkisi ve mortaliteyi etkileyen di¤er potansiyel risk faktörleri ile
iliflkisi belirlenmek istenmifltir.
Yöntem-Gereçler: Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Periton Diyalizi
Ünitesi’nde 1994-2005 y›llar› aras›nda periton diyalizi tedavisi gören 199 hasta
çal›flmaya dahil edildi.
Bulgular: Diyabetik (n: 41, kad›n: 17, ort.yafl: 55.7 ± 13.3 y›l) ve diyabetik
olmayan (n: 158, kad›n: 69, ort. yafl: 45.2 ± 17.3 y›l) hastalar ortalama 44.93
± 30.04 ay izlendi. Her iki grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda, cinsiyet, vücut kitle indeksi,
serum albümin, total kolesterol, trigliserid, LDL kolesterol, CaxP de¤erleri,
sistolik kan bas›nçlar›, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastal›k öyküsü, diyalizat
ve residuel Kt/V ölçümleri aras›nda anlaml› bir fark yoktu. Yaln›z diyabetik
hastalar, diyabetik olmayanlara göre daha yafll›yd› (p< 0.0001), HDL kolesterol
(p< 0.03) ve diyastolik kan bas›nc› de¤erleri (p< 0.001) daha yüksekti. Kaplan–Meier
analizinde, 1, 2 ve 3 y›ll›k sa¤ kal›m her iki grupta da benzer olmas›na karfl›n
(p> 0.05), 5 y›ll›k sa¤ kal›m oran›, diyabetik olanlarda anlaml› olarak daha azd›
(36±0.09’a karfl›n 76.9±0.04, Log-rank test, p=0.007) (fiekil 1). Benzer olarak,
s›z›nt›ya ba¤l› teknik yetersizlik diyabetik hastalarda daha kötüydü (ort. 70±2’e
karfl›n 92±4, Log-rank test, p< 0.04). Peritonit say›s› ve peritonitsiz sa¤ kal›m
oranlar› aras›nda her iki grupta anlaml› bir fark saptanmad›. Yafl (p< 0.0001),
serum albümin düzeyi (p=0.006), diyastolik kan bas›nc› (p=0.03) ile peritonit
varl›¤› (p=0.019) ve peritonit say›s› (p=0.044) mortalite ile iliflkili faktörler olarak
saptand›. Cox regresyon analizinde ise, yafl, serum albümin düzeyi, diyastolik
kan bas›nc›, teknik yetersizlik, peritonit say›s› ve s›kl›¤› ek de¤iflkenler olarak
kabul edildi¤inde, diabetes mellitus’un varl›¤› ile hasta sa¤ kal›m aras›ndaki
iliflki ortadan kalkt›. Sadece yafl (=1.039, p=0.0001) ve serum albümin düzeyi
(=0.633, p=0.046) hasta sa¤ kal›m›n› belirleyen ba¤›ms›z faktörler olarak tespit
edildi.
Sonuçlar: Periton diyalizi tedavisi gören diyabetik hastalar›m›zdaki 5 y›ll›k sa¤
kal›m oranlar›, diyabetik olmayanlara göre daha düflük bulunmufltur. Bu karfl›n
diabetes mellitus varl›¤›n›n tek bafl›na mortalitenin ba¤›ms›z bir belirleyicisi
olmad›¤› görülmüfltür.

Diyabetik ve diyabetik olmayan periton diyalizi hastalar›nda sa¤ kal›m
olas›l›¤›

Hasta sa¤kal›m› diabetik hastalarda anlaml› olarak daha düflük
(Log-rank test, p=0.007)
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PS/PD-217

Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde Periton Diyaliz
ile Tedavi Edilen Hastalar›n Sonuçlar›

Çobano¤lu M A, Tekçe M, Y›ld›r›m M, Sa¤›ro¤lu T, Albayrak S
Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹stanbul

Amaç: Periton diyaliz(PD),son dönem böbrek yetmezli¤inde (SDBY) tedavi
seçeneklerinden biridir.Hastanemizde halen tedavi gören 38 hastan›n tedavi
sonuçlar›n› vermek istedik.
Yöntem: Hastanemizde PD’ne 1999 y›l›nda bafllanm›flt›r.Halen tedavi alt›nda
38 hasta incelendi.
Bulgular: 20’si (%52) erkek, 18’i (%48) kad›n olan 38 hastan›n; 32 ‘si (%84)
sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD), 6’s› (%16) aletli periton diyalizi
(APD) uygulamakta idi.Yafl ortalamas›: 41.7 ±15.5 olan hastalar›n primer
etyolojileri; diabetik nefropati 10(%26), glomerülonefrit 5(%13), alport
sendromu 2(%5), obstriktif nefropati 2(%5) hipertansiyon 5(%13), bilinmeyen
nedenler 14 (%28) idi.Peritonit geçiren 17(%44) hastan›n 8’i (%47) erkek,
9(%53) kad›n idi.Kateter ç›k›fl yeri infeksiyonu 8(%21) hastada görüldü,
bunlar›n 4’ü (%50) erkek,4’ü(%50) kad›n idi.Hct düzeyleri: 27±7.2, albumin
düzeyleri: 3.5±1.2 Kt/V: 1.8±0.3 idi.Hastalardan 9’u (%23) EPO kullan›yordu,
yine hastalar›n 21’i(%55) antihipertansif kullan›yordu.
Sonuç: PD’de infeksiyonlar (özellikle peritonit) halen önemli bir sorun
olmakla birlikte,anemi ve EPO kullan›m oran› daha az oranda görülmüfltür.

PS/PD-216

Periton Diyalizinden Hemodiyalize Geçen Hastalar›n Klinik ‹zlem Sonuçlar›

Bilgiç A1, Sezer S1, Özdemir FN1, Akgül A1, Arat Z1, Haberal M2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Periton diyalizinden (PD) hemodiyalize (HD) geçen hastalarda, geliflebilecek
kar›n içi komplikasyonlar›n klinik izlemi ve tedavisine dair belirlenmifl bir
k›lavuz mevcut de¤ildir. Bu çal›flmada 1996 ve 2004 y›llar› aras›nda PD’den
HD’ ye geçen 26 hastan›n (yafl: 47.8±13.5 y›l, PD süresi: 27.7±21.6 ay, HD’
ye geçifl sonras› takip süresi: 30.8±19.4 ay) HD’ ye geçifl nedenleri, kar›n içi
komplikasyon geliflme oranlar› ve klinik takipleri analiz edilmifltir.
Yöntem-Gereçler: Hastalar›n laboratuar ve radyolojik verileri (geçifl s›ras›nda
ve sonras›nda periyodik olarak gerçeklefltirilen bilgisayarl› tomografi ve/veya
ultrasonografi), periton s›v›s› biyokimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlar›
retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hastalara gere¤inde beslenme ve antibiyoterapi
deste¤i sa¤lanarak, gerekli radyolojik müdahaleler gerçeklefltirildi.
Bulgular: PD’den HD’ ye geçifl nedenleri; peritonit (%19), mekanik problemler
(%39) ve ultrafiltrasyon yetersizli¤i (%42) idi. Geçifl s›ras›nda, 11 hastada kar›n
içi komplikasyon gözlenmezken 8’inde lokule koleksiyon ve 7’sinde serbest s›v›
mevcuttu. Komplike olan 15 hastan›n 7’sine perkutan giriflim uyguland›. Birinci
y›lsonunda 3’ü perkutan drenaj gerçeklefltirilen olmak üzere 6 hastada kar›n içi
koleksiyonun sebat etti¤i görüldü.HD’ ye geçifl s›ras›nda kar›n içi komplikasyona
sahip hastalar incelendi¤inde, bu hastalar›n geçifl döneminde anlaml› düzeyde
daha düflük albümin (p< 0.01), daha yüksek CRP (p< 0.02) de¤erleri ve
eritropoetin direncine (p< 0.0001) sahip olduklar› gözlendi. ‹lk 1. y›l takiplerinde
bu hastalara ait albümin düzeylerinde art›fl ve CRP seviyelerinde düflme e¤ilimi
gözlenmekle birlikte, beslenme deste¤i ve kar›n içi problemleri devam eden
hastalarda radyolojik müdahale gereksinimi devam etmekteydi.
Sonuçlar: PD’den geçen hastalarda geçifl sonras›, beslenme ve inflamasyon
üzerine olumsuz etkilere sahip kar›n içi problemler oldukça yüksek oranda
görülmektedir. Bu hastalarda daha iyi klinik sonuçlar için multidisipliner bir
yaklafl›m ile yak›n takip gerekmektedir.

PS/PD-218

Hamile Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Olgusu

Külah E1, Baflaran M2, Cömert M3, ‹likhan S4, Eren H4, Bayar Ü2, Barut A2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Ana Bilim Dal›, Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›,
Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Zonguldak

Amaç: Sürekli ayaktan periton diyalizi(SAPD) uygulanan bir hastada hamilelik
ve do¤um s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n bildirilmesi amaçland›.
Bulgular: Olgu 26 yafl›nda, nefrolityazise sekonder kronik böbrek yetmezli¤i
nedeni ile iki y›ld›r SAPD tedavisi uygulanan bayan hasta idi. Hamilelik
gestasyonun 11. haftas›nda tespit edildi. Vücud kitle oran›: 18.3 kg/m2 olan
hasta günde dört defa 2000 cc %1.36 dekstroz içeren SAPD solüsyonu
kullan›yordu. Hamileli¤inin üçüncü ay›ndan, sonlan›ncaya kadar SAPD program›
günde alt› defa 1500 cc %1.36 dekstroz içeren solüsyon ile yap›ld›. Hamilelik
s›ras›nda üre 60-95 mg/dl ürik asit de¤erleri 4.0-6.2 aras›nda seyretti. Hasta
hipertansiyon aç›s›ndan s›k› takip edildi. Gebeli¤in 31. haftas›nda akut
polihidroamniyoz geliflti. Otuz ikinci hafta fetal akci¤er maturasyonu için
betamethazon uyguland›. Preterm kontraksiyonlar ritodrine ve indometazin
tokolizine cevap verdi. ‹ndometazin tedavisi ile polihidroamniyozda normal
seviyelere inince kesildi. Gebeli¤in 34. haftas›nda preterm kontraksiyonlarla
birlikte polihidroamniyoz tekrar geliflti. Fetal distress geliflmesi üzerine hasta
sezaryen operasyonuna al›nd›. Sezaryen operasyonu s›ras›nda periton diyaliz
kateterinin iç keçesinin yer de¤ifltirerek omentuma yap›flt›¤› gözlendi. Kar›n
içinde bunun d›fl›nda herhangi bir yap›fl›kl›¤a rastlanmad›. Parsiyel omentektomi
ile periton diyaliz kateteri ç›kar›ld›. Sezaryen sonras›nda apgar skoru bir ve
beflinci dakikada 8 ve 10 olan 1900 gram a¤›rl›¤›nda erkek bir bebek do¤du.
Postpartum sorunsuz olarak iki ay hemodiyalize al›nan hastaya laporoskopik
teknik ile tekrar SAPD kateteri tak›ld›. Laporoskopi s›ras›nda gerek uterus gerekse
parsiyel omentektomi yap›lan bölgede yap›fl›kl›klara rastlanmad›.
Sonuçlar: Gebelik SAPD hastalar›nda hemodiyalize uygulananlara göre daha
nadirdir. Ayr›ca yeterli periton yüzeyi kalmamas›ndan dolay› bu hastalarda
hemodiyalize geçilmesi tercih edilmektedir. Hastam›z›n klinik,laboratuar (Kt/V
ve ürik asit de¤erleri) yak›ndan takip edilerek, hamilelik SAPD program› içinde
sürdürülüp canl› do¤um ile sonlanm›flt›r. Polihidroamniyoz hemodiyalize giren
gebe hastalarda s›k olarak rapor edilen bir durumdur. Tedavide uygulana
indometazin ile ilk atakta yan›t al›nmas›na ra¤men gebeli¤in 34. haftas›ndan
sonra fetal duktus arteriozusa neden olmas› nedeni ile tekrar denenmifltir.SAPD
kateterinin çekilmesi, kateterin iç keçesinin omentuma yap›flmas› sonucunda
kanama ve enfeksiyona neden olabilir. Hamilelik SAPD tedavisi alt›nda klinik
ve laboratuar sonuçlar yak›ndan takip edilerek baflar› ile sonuçland›r›labilir.
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PS/PD-219

Kronik Periton Diyaliz Tedavisinde ‹hmal Edilen Bir Komplikasyon:
Povidon ‹yota Ba¤l› Geliflen Alerjik Dermatit

Kara OD, Yavaflcan Ö, Özalkak fi, Aksu N
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Bölümü,
Yeniflehir-‹zmir

Povidon iyot, klorheksidin glukonat gibi topikal antiseptiklere ba¤l› olarak kateter
ç›k›fl yeri etraf›nda oluflan alerjik dermatit kronik periton diyalizi (KPD)
program›ndaki hastalarda yayg›n olmayan bir komplikasyondur. Kateter ile
iliflkili olmayan nadir görülen bu komplikasyonla ilgili s›n›rl› say›da yay›n
mevcuttur. Az say›daki olgu sunumlar›n›n tek bilgi kayna¤› oldu¤u bu tipteki
dermatitin s›kl›¤› bilinmemektedir. Bu sunumda kas›m 1995 ile a¤ustos 2005
tarihleri aras›nda KPD program›nda izlenen son dönem böbrek yetmezlikli 92
çocuk hastan›n sadece ikisinde gözlemledi¤imiz bu komplikasyon ile ilgili klinik
deneyimimizi sunmak istedik. Alerjik dermatit bu iki hastada da (%2.7) povidon
iyot içeren solüsyonun uygulanmas› sonras›nda, kateter ç›k›fl yeri etraf›nda
çizgisel ve yama tarz›nda gözlenen k›zar›kl›k fleklinde geliflti. Bu semptomlar
günlük düzenli bir flekilde uygulanan salin solüsyonuyla her iki hasta da bir
hafta sonunda tamamen geriledi.Sonuç olarak, povidon iyot uygulamas› neticesinde
keteter ç›k›fl yeri etraf›nda geliflen alerjik dermatit kronik periton diyalizi
program›ndaki hastalarda ak›lda tutulmas› gereken bir komplikasyondur. Bu
nedenle antiseptik solusyonlar bu hastalarda dikkatli bir flekilde kullan›lmal›d›r.

Tablo 1
Düflük geçirgenlikli Yüksek geçirgenlikli p de¤eri

Düflük/düflük-orta 7/17
Yüksek/yüksek-orta 23/17
Cinsiyet erkek/kad›n 7/17 30/10
Yafl 38,1±17,8 46,9±14,3
Total kolesterol mg/dl 211,6±52,3 165,9±33,8 <0,005
LDL kolesterol mg/dl 133,6±46,3 93±28,7 <0,0001
HDL kolesterol mg/dl 52,8±24,0 44,3±17 >0,05
Trigliserid mg/dl 143,2±81,7 157,5±109,2 >0,05
Albümin gr/dl 3,68±0,27 3,66±0,26 >0,05
Kt/V 2,34±0,46 2,33±0,80 >0,05

PS/PD-220

Angiotensin Reseptör Blokerlerinin Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz
Hastalar›nda Drenaj Miktar›n› Artt›r›c› Etkisi

Çeçen ‹1, Harmankaya O1, Özbahar Y1, Yenigün M2, Babao¤lan S1,
Kaptano¤ullar› H3, Canmemifl S1, Ayd›nl›k Ü1

1‹stinye Devlet Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2‹stinye Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Klini¤i, ‹stanbul
3Medikare Diyaliz Merkezi

Amaç: Hipertansiyon sürekli ayaktan periton diyaliz (SAPD) hastalar›n›n %50-
60’›nda görülür ve s›kl›kla antihipertansif tedavi gerektirir.Antihipertansif ilaçlar›n
SAPD hastalar›nda rezidüel böbrek fonksiyonu ve drenaj volümü üzerine etkisi
olup olmad›¤› belli de¤ildir. Çal›flmam›zda angiotensin reseptör blokerlerinin
SAPD hastalar›n›n drenaj volümü ve günlük idrar miktar›na etkisinin araflt›r›lmas›
amaçland›.
Yöntem-Gereçler: 10 hipertansif SAPD hastas›na (yafllar› 56.5±7.3, 6 kad›n
4 erkek, diyaliz süresi 11±3 ay, residüel idrar hacmi > 400ml/gün) irbesartan
150-300 mg/gün vererek inceledik Tedavi öncesi ve tedavinin 4. ay›n›n sonunda
hastalar›n biyokimyasal tetkikleri yap›larak kan bas›nçlar›,a¤›rl›klar›,idrar ç›k›fllar›,
periton drenaj hacmi kay›tlar› tutulmufltur.
Bulgular: ‹rbesartan kullan›m›ndan 4 ay sonra periton drenaj hacminde anlaml›
art›fl kaydedilmifltir ( 720±95 ml/gün’den 880±120 ml/gün’e; p< 0.05 ).Çal›flman›n
sonucunda idrar hacminin ortalama 720±95 ml/gün’den, 712±105 ml/gün’e
düfltü¤ü tesbit edilmifltir (p> 0.05). Sistolik kan bas›nc› anlaml› olarak 141±2.4
mm Hg dan 124±mm Hg’ya, diyastolik kan bas›nc› 84±1.4 mm Hg dan 77±1.5
mm Hg ya düflmüfltür. Serum potasyum seviyesi ortalama 3.4±0.2 mEq/l den
4.5±0.4 mEq/l ye yükselmifltir (p< 0.05). Hastalar›n vücut a¤›rl›¤› anlaml› olarak
de¤iflmemifltir.
Sonuçlar: ARB periton drenaj hacmini günlük idrar volümünü de¤ifltirmeksizin
artt›rmakta, hipertonik solüsyon gereksinimini azaltmakta ve periton diyalizinin
uzun ömürlü olmas›n› sa¤lamaktad›r. Sonuç olarak sürekli ayaktan periton
diyalizi hastalar›nda antihipertansif olarak ARB kullan›m› göz önünde
bulundurulmas› gereken bir seçenektir.

PS/PD-221

Peritoneal Geçirgenlik ile Serum Kolesterol Düzeyleri Aras›ndaki ‹liflki

Külah E1, Bahçebafl› Bicik Z2, Ergin Karaday› H3

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Zonguldak
2Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi DüzceT›p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal›, Düzce
3‹ç Hastal›klar› Klini¤i, Sa¤l›k Bakanl›¤› Göztepe E¤itim Hastanesi, ‹stanbul

Amaç: Peritoneal membran›n transport karakteri, solut klirensi ve ultrafiltrasyon
oran› için önemli bir faktördür. Bu karakterin belirlenmesinde periton eflitlenme
testi (PET) kullan›lmaktad›r. PET testinde hastalar yüksek,yüksek orta,düflük
orta, düflük geçirgenlikli olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Düflük geçirgenlik, hastalarda
periton diyalizinin daha uzun teknik kullan›m› sa¤lad›¤› bildirilmektedir. Ayr›ca
yüksek geçirgenlikli hastalarda daha k›sa teknik kullan›m ve malnütrisyonun
geliflti¤i bildirilmifltir. Bunun albümin kayb›n›n fazlal›¤›ndan kaynakland›¤›
düflünülmektedir. Diyaliz hastalar›nda kolesterol düzeyleride malnütrisyonun
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çal›flma ile periton diyalizi hastalar›nda
PET testi ile malnütrisyon belirleyecileri olan serum albümin ve kolesterol
düzeylerin aras›ndaki iliflki araflt›r›lmas› amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Çal›flma 64 (Erkek/Kad›n 40/2, ort yafl: 48,4±15,3 y›l)
sürekli ayaktan periton diyaliz hastas› üzerinde yap›ld›. Hastalar›n demografik,
klinik parametreleri, rutin biyokimya testleri (Üre,Kreatinin, Albümin, Kalsiyum,
Fosfor,Karaci¤er fonksiyon testleri), Total kolesterol (T.Kol), LDL kolesterol
(LDL Kol), HDL kolesterol (HDL Kol), trigliserid (trig),intakt parathormon
düzeyleri(iPTH) ile PET ile geçirgenlik tipi, Kt/V oranlar› belirlendi. Ald›klar›
ilaçlar not edildi. Hastalar›n periton diyaliz solüsyonlar›ndaki kolesterol düzeyleri
ölçüldü. PET e göre düflük ve düflük-orta geçirgenli¤i olan hastalar düflük
geçirgenlikli grup, yüksek ve yüksek
orta olan hastalar yüksek geçirgenlikli grup olarak kabul edildi.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan hastalar›n 24’ü düflük, 40’› yüksek geçirgenlikli
bulundu. ‹ki grup aras›nda primer hastal›k, ilaç kullan›m› ve diabetes mellitus
aç›s›ndan bir farkl›l›k görülmedi. Düflük geçirgenlik grubunda serum total
kolesterol ve LDL kolesterol düzeyleri di¤er gruba göre daha yüksek bulundu
(p< 0,005 ve p< 0,0001 s›ras›yla, tablo 1). Düflük geçirgenlikli grup daha fazla
kolesterol düflürücü ajan kullan›yordu. ‹ki grupta da periton s›v›s›ndaki kolesterol
düzeylerinde anlaml› bir de¤er saptanamad›. ‹ki grup aras›nda kan albümin
de¤erleri aç›s›ndan bir fark bulunamad› (düflük geçirgenlikli: 3,6±0,27 yüksek
geçirgenlikli: 3,6±0,26 p> 0,05).
Sonuçlar: Periton membran›n geçir¤enli¤ine etki eden faktörler net de¤ildir.
Çal›flman›n bafllang›c›nda yüksek geçirgenlikli grupta kolesterol de¤erlerinin
daha yüksek olaca¤› ön görülmüfltü. Ancak düflük geçirgenlik grubunda kolesterol
düzeylerinin daha yüksek bulundu. ‹ki grup aras›nda albümin düzeyleri aç›s›ndan
bir fark olmamas› kolesterol de¤erlerindeki bu farkl›l›¤›n malnütrisyondan
ba¤›ms›z oldu¤unu düflündürmektedir. Ayr›ca düflük ile yüksek geçirgenlikli
grup aras›nda malnütrisyon aç›s›ndan bir fark gözlenemedi. Periton s›v›lar›ndaki
kolesterol seviyeleri ihmal edilecek kadar düflük olarak tespit edildi. Serum
kolesterol düzeylerindeki farkl›l›k baflka faktörlere ba¤l› olabilir. Bu sonucun
yorumu için bu hastalarda ileri tetkikler içeren bir çal›flma planland›.
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PS/PD-222

Kimyasal Peritonit Nedeni: Antiseptik El Dezenfektan Solüsyonu

Koç Y, Bafltürk T, Y›lmaz M, Sakac› T, Ahbap E, Özkan fi, Salter T,
Gürdal A, Ünsal A
fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul

fiimdiye kadar insanlarda kazara dahi olsa litaratürde Manorapid Synergy® gibi
alkol bazl› antiseptik solüsyonlar›n intraperitoneal kullan›m›na ba¤l› kimyasal
peritonit vakalar› bildirilmemifltir.
Olgu: B.G. 54 yafl›nda bayan hasta, diabetik nefropatiye ba¤l› son dönem
böbrek yetmezli¤i tan›s›yla Ocak 2003 tarihinde SAPD tedavisine baflland›.
Sosyal nedenlerden dolay› periton diyaliz de¤iflimleri efli taraf›ndan yap›lmakta,
daha önce hiç peritonit ata¤› geçirmemiflti ve son PET testinde; geçirgenlik
düflük-orta, CrCl: 58L/hf, Kt/Vüre: 1.63/hf idi.Hastan›n kontrolünde diyalizat
s›v›s›nda fibrin parçalar›n›n görülmesi üzerine diyaliz solüsyon de¤iflimlerine
500U/L heparin(IP) uygulamas› hasta ve efline bildirilmiflti. ‹ki hafta sonra
ünitemize 1 haftad›r devam eden kar›n a¤r›s›, halsizlik, bulant›, kusma ve kab›zl›k
flikayeti ile getirilen hastan›n yap›lan fizik muayenesinde AKB: 60/40 mmHg,
bat›nda yayg›n hassasiyet, distansiyon ve barsak seslerinde azalma saptand›,
rebound ve defans› yoktu. Tetkiklerinde potasyum: 3.6mEq/l, WBC: 9300/mm_,
diyalizatWBC100/mm3, CRP: 0.36 bulundu. Ayakta Direk Bat›n Grafisinde
yayg›n gaz gölgeleri saptanmas› üzerine yap›lan cerrahi konsültasyonunda patoloji
saptanmad›.Hastan›n mevcut flikayetlerini aç›klayabilecek patoloji saptanmamas›
üzerine hastan›n efli ile görüflüldü¤ünde 15 gün boyunca IP heparin yerine
yanl›fll›kla solüsyon de¤iflimlerine 0.5ml/L Manorapid Synergy® antiseptik
solüsyon konuldu¤u anlafl›ld› ve hasta kimyasal peritonit ön tan›s›yla klini¤e
yat›r›ld›.Hastaya flikayetlerine yönelik semptomatik tedavi ile birlikte SAPD
program›ndan SSPD program›na al›nd›. Tedavisinin 3. gününde flikayetleri
düzelen hastan›n AKB: 90/60mmHg, ultrafiltrasyonu 400ml/gün, diyalizat
WBC: 0/mm3 ölçüldü. Yat›fl›n›n 4. gününde SAPD program›na dönülen hasta
7. gününde taburcu edildi.Bir ay sonraki kontrolünde flikayeti olmayan hastaya
PET testi yap›ld›; periton geçirgenli¤i yüksekorta, CrCl: 52L/hf, Kt/Vüre: 1.88/hf
bulundu. Sonraki aylarda hastada ultrafitrasyonda azalma olufltu ve hastan›n
6.ay›nda PET testi tekrarland›; periton geçirgenli¤i yüksek, CrCl: 52L/hf,
Kt/Vure: 1.88/hf bulunmas› üzerine hastada enkapsüle peritoneal fibrozis
geliflme olas›l›¤› düflünülerek bat›n MR çektirildi; patolojik bulgu saptanmad›.
Hasta yak›n takibe al›narak halen SAPD program›nda tedavisine devam
etmektedir.Deneysel olarak alkol bazl› antiseptiklerin ‹P kullan›m›n›n sklerozan
peritonite yolaçt›¤› gösterilmesine ra¤men insanlarda bu antiseptiklerin ‹P
kullan›m sonucunda ne olaca¤› konusunda bilgi bulunmamaktad›r. Vakam›zda
sonraki takiplerimize göre periton geçirgenlik testi de¤iflmekte ve yavafl bir flekilde
ultrafiltrasyon sorunlar› ortaya ç›kma ihtimali gözükmektedir. Vaka sklerozan
peritonit yönünden takip edilmektedir.

PS/PD-224

Clinical Outcome of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis in
Southeastern Romania

Tuta L A, Sburlan A1, Voinea F2

1Nephrology, Ovidius University, Constanta, Romania
2Internal  Medic ine, Ovidius Univers i ty, Constanta, Romania

Aim: To perform a regional study in Constanta patients treated by cotinuous
ambulatory peritoneal dialysis(CAPD).We evaluated clinical course and outcome
of chronic CAPD patients, strongly related to our geographical, social and
economical particularities.
Methods: Our study group included 52 patients(28 males, 24 females, with
mean age 55,6 years(range 28-76 yrs)monitored for an interval of time of 10
years, between 1995 and 2005. Primary diseases were mainly diabetic
nephropathy(42.3%), hypertensive nephroangiosclerosis(23%), polycystic
kidneys(17.3%). In most cases, CAPD was chosen because vascular access
problems and/or cardiac instability.
Results: Mean duration on CAPD was 38.6±29.2 months. Most frequent
complications were: peritonitis (1 episode per 5 patient-months) and exit-site
infection (1 episode per 22 patient-months). Coagulase-negative staphylococcus
was the most common cause of peritonitis (23%). In 7.6% we have detected
fungal peritonitis. Culture-negative peritonitis occured in 45% cases.Other
complications were: cathether problems (21.15%), metabolic disturbances
(15.32%), hypoalbuminemia (9.6%), hypotension (9.6%) and acute
pancreatitis(3.8%). The reasons for transfer to HD were: recurrent peritonitis,
mechanical problems, ultrafiltration failure and depression. Patients survival
was 66.6% in the first year, 42% after 5 years and 18% after 9 years. The most
frequent causes of death were cardiovascular events and sepsis.
Conclusions: Clinical outcome of CAPD patients in Dobrogea, an ancient
region of Southeastern Romania is variable with age, comorbidities and socio-
economic conditions. Further improvements are expected by early initiation of
dialysis, appropriate dialysis dose and improving nutritional status and psychological
support.

PS/PD-223

Sürekli Ayaktan ve Aletli Periton Diyaliz Hastalar›nda Uyku Sorunlar›
ve Yaflamkalitesi-Depresyon ile ‹liflkisi

Güney ‹, Alt›ntepe L, Atalay H, Yaz›c› R, Tonbul HZ, Selçuk NY, Yeksan M,
Türk S
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji BD. Konya

Amaç: Uykusuzluk, huzursuz bacak sendromu ve uyku apnesi diyaliz hastalar›nda
s›k bildirilen uyku problemlerindendir. Çal›flmam›zda sürekli ayaktan periron
diyaliz (SAPD) ve aletli periton diyaliz (APD) hastalar›nda uyku sorunlar›n›
de¤erlendirmeyi ve bunun yaflam kalitesi, depresyon ve baz› laboratuar de¤erleri
ile iliflkisini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Yöntem: Merkezimizde takip edilen ve en az 3 ayd›r diyaliz tedavisi uygulanan
21 APD (13 E, 8 K) ve 49 SAPD (25 E, 24 K) hastas› çal›flmaya al›nd›. Hastalar›n
uyku durumlar› “Uyku Sonras› De¤erlendirme” (USD) formu ile yap›ld›.
Hastalar›n yaflam kaliteleri ise “SF-36” testi ile de¤erlendirilirken, Beck Depresyon
Ölçe¤i ile depresyon durumlar› de¤erlendirildi.
Bulgular: APD hastalar›n›n toplam uyku puanlar› 4.7±2.7 (1-10) ve SAPD
hastalar›n›nki ise 4.7±2.5 (1-12) olarak saptand›. Her iki hasta grubu aras›nda
toplam uyku puanlar› aç›s›ndan anlaml› fark tespit edilmedi. APD hastalar›nda
yaflam kalitesi skorlar›ndan fiziksel komponent skoru (FK) 50.7±20.7 ve mental
komponent skoru (MK) 46.7±20.0 olarak hesaplan›rken SAPD hastalar›nda
bu skorlar s›ras›yla 49.2±18.1 ve 43.1±19.9 saptand›. Her iki hasta grubunda
yaflam kalitesi skorlar› aç›s›ndan bir fark bulunmad›. APD hastalar›nda Beck
Depresyon ölçe¤i puan› 19.2±10.3 olarak hesaplan›rken, SAPD hastalar›nda
20.3±9.6 olarak hesapland›. Depresyon aç›s›ndan da yine her iki hasta grubu
aras›nda fark bulunmad›. Toplam uyku puan› ile yaflam kalitesinin hem FK
hem de MK aras›nda negatif korelasyon saptand› (s›ras›yla p=0,001, r=-0,396
ve p=0,000, r=-0,418); yani yaflam kalitesi ne kadar iyi ise uyku durumunun da
o kadar iyi oldu¤u görüldü. Oysaki toplam uyku puan› ile depresyon aras›nda
bir korelasyon saptanmad›.
Sonuç: Hem APD hem de SAPD hastalar› aras›nda uyku sorunu, depresyon
ve yaflam kalitesi aç›s›ndan fark olmad›¤› sonucuna var›ld›.
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Periton Diyaliz Hastalar›m›zdaki Kateter Ç›k›fl Yeri Geç S›z›nt›lar›

Y›lmaz M1, Ünsal A1, Sakac› T1, Ahbap E1, Bafltürk T1, Koç Y1, Yetkin G2,
Salter T1, Uluda¤ M2, fiahin N3

1fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Cerrahi Klini¤i, ‹stanbul
3fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Klini¤i, ‹stanbul

Kateter ç›k›fl yerinden cilt alt›na s›z›nt› periton diyalizinin (PD) noninfeksiyoz
komplikasyonudur. Kar›n duvar zay›fl›¤› geç s›z›nt›lar›n önemli bir sebebidir.
Takip etti¤imiz periton diyaliz hastalar›ndaki kateter ç›k›fl yeri geç s›z›nt›lar›n›
araflt›rd›k.1997-2005 y›llar› aras›nda 160 PD hastas›n›n (86K; yafl ortalamas›
42±14) takibinde 3 hastada multipl (2-3 kez) olmak üzere toplam 11 hastada
(%6,8; yafl ortalamas› 40±13) geç s›z›nt› saptand›. Bu hastalar›n 2’si erkek, 9’u
kad›nd›. Vücut kitle indeks ortalamas› 22±4 olan hastalar›n 3’ünde herni vard›.
Gebelik say›s› 6’s›nda ortalama 3,3±1,0 (2-5 kez) olup 3’ü bekard›. Periton
dengeleme testi (PET) yap›lan hastalar›n 7’sinde düflük/düflük-orta olup sadece
1’inde yüksek bulundu; hastalar›n 3’üne PET yap›lamad›. Periton kateteri 9’unda
Seldinger yöntemi, 2’sinde laparoskopik cerrahi ile tak›lan hastalar›n ortalama
PD’e bafllama süresi 24,6±7,8 (17-44) gün, s›z›nt›n›n ortaya ç›k›fl süresi ise
27±24 (5-91) ay bulundu. Hastalardaki klinik semptomlar kateter girifl yerinde
flifllik, cilt alt› ve genital bölge yada skrotumda ödem idi. Tan› 7 hastada bat›n
tomografisiyle (içine kontrast madde konulmufl 2 lt periton s›v›s›n›n periton
kateterinden bat›na verilmesi ile) do¤ruland›. Onbir hastadaki 15 s›z›nt›n›n
10’unda periton diyalizine ara verilerek 1 ay süreyle hemodiyaliz uyguland›.
Di¤er 5 s›z›nt›da ise düflük volümle (1,5 lt) gece aral›kl› periton diyalizi uyguland›.
Her iki tedavi yöntemiyle de 1 hafta içinde hastalar›n semptomlar› kayboldu.
Hiçbir hastada kateter de¤iflimi veya cerrahi giriflim gerekmedi.Sonuç olarak
kad›nlarda ve PET sonucu düflük/düflük-orta olanlarda ç›k›fl yeri geç s›z›nt›s›n›n
daha s›k oldu¤u, s›z›nt› olan hastalar›n tedavisinde periton diyalizine ara vererek
hemodiyalize geçmek yerine, düflük volümle APD yap›lmas›n›n da etkili olaca¤›
kanaatine var›ld›.

PS/PD-226

‹ki Farkl› Yöntemle Tak›lan Periton Diyaliz Kateterlerinde Erken ve Geç
Dönem Komplikasyonlar

Koç Y1, Ünsal A1, Yetkin G2, Y›ld›r›m M3, Bafltürk T1, Ahbap E1, Sakac› T1,
Y›lmaz M1, Uluda¤ M2, Gürdal A1

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, 2.Cerrahi Klini¤i, ‹stanbul
3Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Cerrahi Klini¤i,‹stanbul

Ünitemizde Periton Diyaliz(PD) tedavisine bafllanmak amac›yla kateter tak›lan
hastalarda geliflen komplikasyonlar›n de¤erlendirilmesi amaçland›. Ekim 2001-
Temmuz 2005 tarihleri aras›nda Ünitemize baflvuran 209 hastaya(110K, yafl
ort.: 42,5±15,9 y›l) 226 kateter tak›lm›fl olup; bunlar›n 181’i(%80) Seldinger
yöntemi ile 45’i(%20) aç›k cerrahi yöntemle gerçeklefltirildi. Seldinger yöntemi
ile tak›lan kateterler ortalama 16,1±12,2 ay, aç›k cerrahi yöntemle tak›lan kateterler
ise ortalama 10,7±11,3 ay süreyle takip edildi. ‹lk 1 ay içinde(erken dönem),
1-3 ay ve 3 aydan sonra(geç dönem) geliflen komplikasyonlar de¤erlendirildi.
‹kiyüzyirmialt› kateterin 78’inde(%35,8) erken dönem komplikasyonu geliflti.
Seldinger yöntemi uygulanan 181 kateter girifliminin 172’sinde(%95) baflar›l›
olundu; erken dönemde 55(%31,6)hastada komplikasyon geliflti. Seldinger
yöntemiyle tak›lamayan 9 hastayla birlikte toplam 41 hastaya aç›k cerrahi yöntemle
45 kateter giriflimi uyguland›; 40’›nda(%88,9) baflar›l› olunurken, 5’inde kateter
çal›flmad›. Aç›k cerrahi yöntemde 23(%51,1)hastada erken dönem komplikasyonu
geliflti. Her iki yöntemle geliflen erken ve geç dönem

Tablo1: Erken dönemde geliflen komplikasyonlar
Komplikasyon Seldinger yöntemi Cerrahi yöntem p

(n:181) (n:45)
Ç›k›fl yeri diyalizat 6(%3.4) 4(%8.9) 0.119
s›z›nt›s›
Ç›k›fl yeri hemorajisi 14(%8.0) 0 0.049
Ç›k›fl yeri enfeksiyonu 4(%2.3) 4(%8.9) 0.036
Malpozisyon 12(%6.9) 9(%20) 0.008
Drenaj bozuklu¤u 6(%3.4) 11(%24.4) 0.000
Hemorajik diyalizat 14(%8.0) 6(%13.3) 0.272
Peritonit 12(%6.9) 3(%6.7) 0.957
Hematom oluflumu 2(%1.1) 0 0.47
Baflar›l› giriflim 172(%95) 40(%88.9) 0.161

Tablo2: Geç dönemde geliflen komplikasyonlar
Komplikasyon Seldinger yöntemi Cerrahi yöntem p

(n:149) (n:31)
Malpozisyon 7(%4,7) 5(%16,1) 0,03
Drenaj bozuklu¤u 1(%0,7) 1(%3,2) 0,31
Tünel enfeksiyonu 1(%0,7) 0 0,64
Peritonit 68(%45,6) 11(%35,5) 0,30
Herni oluflumu 9(%6,0) 1(%3,2) 0,64
Ciltalt› s›z›nt›s› 6(%4,0) 0 0,59

komplikasyonlar tablo 1 ve 2’de gösterilmifltir. Seldinger yöntemiyle tak›lan
kateterlerde erken dönemde geliflen komplikasyonlar anlaml› olarak daha az
oranda görülmüfltür(p: 0.015). Her iki yöntemle de hem 1-3 ay aras› dönemde
hem de geç dönemde geliflen komplikasyonlar aç›s›ndan anlaml› fark
bulunmam›flt›r(p: 0,92 ve 0,78).Ç›k›fl yeri enfeksiyonu, drenaj bozuklu¤u erken
dönemde, kateter malpozisyonu ise hem erken hemde geç dönemde cerrahi
yöntemde anlaml› olarak fazla görülmüfltür. Sonuc olarak; PD kateteri tak›lmas›
için öncelikle Seldinger yöntemi denenmelidir; ancak sorunlu hastalarda ve
Seldinger yöntemi ile kateter tak›lamayan hastalarda cerrahi teknikle kateter
tak›lmas› uygun olabilir.
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PS/PD-227

Zorunlu Periton Diyalizi Yapan Hastalar›n 18 Ayl›k izlemi

Koç Y1, Ünsal A1, Sakac› T1, Bafltürk T1, Y›lmaz M1, Ahbap E1, Yetkin G2,
Uluda¤ M2, fiahin N3, Gürdal A1

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, Cerrahi klini¤i, ‹stanbul
3fiiflli Etfal Hastanesi, B.Enfeksiyon Klini¤i,‹stanbul

Periton diyalizi (PD), damar yolu problemi, diyaliz merkezine ulaflamama gibi
sorunlardan dolay› hemodiyalize al›namayan hastalar için istekleri d›fl›nda
yapmak zorunda kalabildikleri bir tedavi yöntemi olabilir. Hastalar›n istekleri
d›fl›nda seçtikleri tedavi yöntemlerinde tedaviye uyumsuzluk gösterebildikleri
genel kan›d›r. Ünitemizde zorunlu olarak PD tedavisi gören hastalar retrospektif
olarak de¤erlendirildi.2001- 2005 y›llar› aras›nda 29’u damar yolu problemlerinden,
4’ü ise diyaliz merkezine ulaflamama veya sosyal güvence problemlerinden dolay›
toplam 33 hastaya (24K, yafl ort. 52,4±18,3 y›l) ünitemizde zorunlu olarak PD
baflland›. Bu hastalar›n 18’i daha önce ortalama 48,3±42,5 ay süreyle hemodiyaliz
tedavisine al›nm›flt›. Takip dönemi boyunca 10’u exitus olurken 1 hasta mantar
peritoniti nedeniyle hemodiyalize ve bir hastada baflka kurumun takibine girerken
kalan 21 hasta de¤erlendirmeye al›nd›. Halen takip alt›nda olan 21 hasta (15K,
yafl ort. 48,7±19,5 y›l) ortalama 17,3±11,7 ay süreyle izlendi. Tedavi modalitesi
olarak 5 hastaya APD(SSPD) uygulan›rken kalanlar SAPD tedavisinde idi.
Hastalar›n 7’si diabetik idi; 12’si(%57) daha önce ortalama 33,8 (2-108) ay
süreyle hemodiyaliz tedavisi görmüfltü. Hastalar›n peritonit s›kl›¤› 17,3/hasta-
ay olarak bulundu. Hastalar›n PD bafllang›c› ile son verileri tabloda gösterilmifltir.
Çeflitli nedenlerden dolay› hemodiyaliz yap›lamayan ve bu yüzden kendi istekleri
d›fl›nda zorunlu olarak PD yapan hastalarda mortalite oranlar› ve peritonit s›kl›¤›
yüksektir. Ancak uygun takip ve tedaviyle bu hastalar›n klinik bulgular›nda ve
aneminin düzeltilmesi, eritropoetin ihtiyac›nda %50’ye varan azalma gibi çeflitli
metabolik parametrelerde düzelmeler sa¤lanabilmektedir. Dolay›s›yla bu hastalarda
da PD tedavisi seçenek olarak düflünülmeli ve uygulanmal›d›r

Tablo: Hastalar›n bafllang›ç ve son verileri

PD bafllang›c› Son kontrol p

SKB(mmHg) 128±34,5 109±25,4 0,022

DKB(mmHg) 81±21,5 70±13,7 0,025

KTI(%) 49,2±3,8 48,0±4,3 0,144

Ultrafiltrasyon(ml/gün) 809±427 1169±568 0,005

Diürez(ml/gün) 228±330 119±186 0,091

CaXP 54,8±23,7 43,6±18, 70,055

PTH(pg/dl) 288±224 321±333 0,665

Hemoglobin(gr/dl) 9,8±1,9 11,8±1,9 0,001

Transferrin sat.(%) 36,7±24,2 38,2±19,7 0,815

Ferritin(ng/dl) 647±368 923±597 0,054

rHu-epo(Ü/hf) 3857±2833 1904±2861 0,031

Albumin(gr/dl) 3,59±0,5 3,68±0,5 0,521

Tablo 2 : Gruplar›n takip süresi sonundaki verilerinin karfl›laflt›r›lmas›
Grup 1 Grup 2 p

Takip süresi(ay) 19,3±12,2 17,2±11,6 AD

SKB(mmHg) 112±25,2 109±25,4 AD

DKB(mmHg) 71,9±16,7 70±13,7 AD

KT‹(%) 46,7±5,8 48±4,3 AD

Ultrafiltrasyon(ml/gun) 1194±482 1169±568 AD

Diürez(ml/gun) 367±438 119±186 0,012

Hemoglobin(gr/dl) 11,2±1,7 11,8±1,9 AD

Ferritin(ng/dl) 446±338 923±597 0,002

rHu-Epo(Ü/hf) 2035±2367 1904±2861 AD

Albumin(g/dl) 3,7±0,3 3,68±0,5 AD

Peritonit ata¤› 24,8/hasta ay 17,3/hasta ay

AD:Anlaml› De¤il

AD:Anlaml› De¤il

Tablo1: Gruplar›n PD bafllang›ç de¤erleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas›
Grup 1 Grup 2 p

SKB(mmHg) 118±23,5 128±34,5 AD

DKB(mmHg) 76,4±14,2 81±21,5 AD

KT‹(%) 46,1±5,8 49,2±3,8 0,024

Ultrafiltrasyon(ml/gün) 894±396 809±427 AD

Diürez(ml/gün) 389±381 228±330 AD

Hemoglobin(g/dl) 8,8 ±1,56 9,8±1,9 AD

Ferritin(ng/dl) 378±292 647±368 0,004

rHu-Epo(Ü/hf) 4456±2417 3857±2833 AD

Albumin(g/dl) 3,65±0,5 3,59±0,5 AD

Hemodiyaliz süresi(ay) 0,7±4,2 33,8±30 0,000

PS/PD-228

Kendi ‹stekleriyle Periton Diyaliz Yapan Hastalarla Zorunlu Olarak
Periton Diyalizi Yapan Hastalar›n Klinik Seyri

Koç Y1, Ünsal A1, Bafltürk T1, Y›lmaz M1, Sakac› T1, Yetkin G2, Ahbap E1,
Uluda¤ M2, fiahin N3, Y›ld›r›m M4

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i,‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, 2.Cerrahi Klini¤i,‹stanbul
3fiiflli Etfal Hastanesi, B. Enfeksiyon Klini¤i,‹stanbul
4Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Cerrahi Klini¤i,‹stanbul

Periton diyalizi (PD) son dönem böbrek yetmezli¤i olan ve genellikle uygun
hastalar›n yapt›¤› bir tedavi flekli olmakla birlikte bazen damaryolu problemleri
veya sosyal nedenlerden dolay› zorunlu olarak da yapabildikleri bir tedavi
modalitesidir. Ünitemizde halen tedavi gören hastalar bu aç›dan de¤erlendirmeye
al›nd›. 2001-2005 y›llar› aras›nda Ünitemizde PD bafllanan 201 hasta ile baflka
merkezlerden takibimiz alt›na giren 5 hasta retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Toplam 206 (112K, ortalama yafl 42,3±16,15 y›l) hastan›n 33’u exitus oldu;
16’si hemodiyaliz program›na al›nd›, 22’si ise baflka merkezlerin takibine girdi.
Halen takibimizde olan 135 (71K, ortalama yafl: 42,5±15,6 y›l) hastan›n 114’u
(56K, ortalama yafl 40,3±14,5 y›l) kendi istekleriyle (grup1), kalan 21’i (15K,
ortalama yafl 48,7±19,5 y›l) ise zorunlu olarak (grup2) PD yapmakta olup bu
hastalar›n PD’ne bafllang›ç ve son verileri karfl›laflt›r›ld›.(tablo1 ve 2) Sonuçta,
zorunlu olarak PD yapan hastalar kendi istekleri ile PD yapan hastalara göre
daha s›k peritonit ata¤› geçirmelerine ve daha düflük diüreze sahip olmalar›na
ra¤men kendi iste¤iyle PD yapan hastalara göre klinik ve metabolik de¤erler
aç›s›ndan anlaml› fark saptanmam›flt›r.
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PS/PD-229

Zorunlu Olarak Periton Diyalizi Yapan Hastalardan Eksitus Olanlarla
Halen Takipte Olanlar›n Karfl›laflt›r›lmas›

Koç Y1, Ünsal A1, Ahbap E1, Bastürk T1, Y›lmaz M1, Sakac› T1, fiahin N2,
Yetkin G3, Uluda¤ M3, Özkan fi1

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, ‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, B.Enfeksiyon Klini¤i, ‹stanbul
3fiiflli Etfal Hastanesi, Cerrahi Klini¤i, ‹stanbul

Damara ulafl›mda veya diyaliz merkezine ulafl›mda güçlük oldu¤u durumlarda
hastalar için istekli olmasalar bile periton diyalizi uygun seçenek olarak
gözükmektedir. Bu tür hastalarda gerek PD’nin klinik seyri ve gerekse de
mortalitenin uygun flartlarda kendi istekleri do¤rultusunda PD yapan hastalara
göre daha kötü olabilece¤i düflünülmekle birlikte bu konuda yeterli veri
bulunmamaktad›r. Ünitemizde zorunlu olarak PD bafllan›p halen takip edilen
ve takip alt›ndayken exitus olan hastalar retrospektif olarak de¤erlendirmeye
al›nd›.2001-2005 y›llar› aras›nda toplam 33 hastaya (24K, ortalama yafl 52,4±18,3
y›l) 29’u damar yolu problemlerinden kalan 4’u ise diyaliz merkezine ulaflamama
veya sosyal güvence problemlerinden dolay› ünitemizde kendi istekleri d›fl›nda
zorunlu olarak PD baflland›. Takip dönemi boyunca 10’u exitus olurken 1 hasta
mantar peritoniti nedeniyle hemodiyalize ve bir hastada baflka kurumun takibine
girdi. Halen takip alt›nda olan 21 hasta (15K, ortalama yafl 48,7±19,5 y›l) (grup1)
ile exitus olan 10 hastan›n (7K, ortalama yafl 62,3±13,5 y›l) (grup2) takibe
bafllad›klar› andaki ve son verileri de¤erlendirmeye al›nd›. Grup1’deki hastalar›n
7’sinde diyabet(DM), 2’sinde koroner arter hastal›¤›(KAH) varken grup2’deki
hastalar›n 5’inde DM, 8’inde KAH mevcuttu. Gruplar›n bafllang›ç ve son verileri
tablo1 ve 2’de gösterilmifltir.Sonuçta ileri yafl, son dönem bobrek yetmezli¤i
süresinin uzun olmas›, KT‹’nin yüksek olmas› ve albumin duzeyindeki
düflüklü¤ünün artarak devam etmesi; ayr›ca DM ve KAH gibi ek sistemik
hastaliklar›n varl›¤› bu hasta grubunda mortalitenin artmas›nda rol oynamaktad›r.

Tablo1:Gruplar›n PD bafllang›ç verileri
Grup1(n=21) Grup2(n=10) p

Takip süresi(ay) 17,3±11,7 5,8±5,3 0,001
Hemodiyaliz süresi(ay) 33,8±30,2 80,8±56,5 0,03
SKB(mmHg) 128±34,5 116±25 AD
DKB(mmHg) 81±21,5 72±15,6 AD
KT‹(%) 49,2±3,8 55±4,3 0,001
Ultrafiltrasyon(ml/gün) 809±427 877±549 AD
Diürez(ml/gün) 228±330 100±143 AD
Hemoglobin(gr/dl) 9,8±1,9 10,9±1,5 AD
Ferritin(ng/dl) 647±368 1141±1873 AD
rHu-epo(U/hafta) 3857±2833 2111±2571 AD
Albumin(gr/dl) 3,59±0,5 3,2±0,5 0,053

AD:Anlaml› De¤il

Tablo 2:Gruplar›n son verileri
Grup 1 Grup 2 p

SKB(mmHg) 109±25,4 103±30 AD
DKB(mmHg) 70±13,7 67±16 AD
KTI(%) 48,0±4,3 51±3,6 AD
Total UF(ml/gün) 1169±568 883±379 AD
Diürez(ml/gün) 119±186 190±467 AD
Hemoglobin(gr/dl) 11,8±1,9 11,4±1,76 AD
Ferritin(ng/dl) 923±597 1018±682 AD
rHu-epo(U/hafta) 1904±2861 1444±2185 AD
Albumin(gr/dl) 3,68±0,5 3,1±0,5 0,008

AD:Anlaml› De¤il

PS/PD-230

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalar›nda Görülen Enfeksiyöz
Komplikasyonlar›n Retrospektif De¤erlendirilmesi

Çobano¤lu A2, Ar›kan Kazak F1, Tanr›sev M2, fientürkün S2, Ersoy R2,
Üzüm A2, Toprak Ö2, Cirit M2

1Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. ‹ç Hastal›klar› Klini¤i, ‹zmir
2Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Bu çal›flmada, ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nefroloji
Klini¤i’nde SAPD uygulanan hastalarda geliflen enfeksiyöz komplikasyonlar
incelenmifldir. Böylece enfeksiyöz komplikasyonlar›n›n önlenmesi, erken teflhisi
ve daha baflar›l› tedavisi için staratejiler gelifltirmek amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 2000-2004 y›llar›nda SAPD uygulanan 68 hasta çal›flmaya
dahil edildi. Hastalar›n 34 tanesi kad›n, 34 tanesi erkekti. Yafl ortalamas›
40.5±16.9 du.(Erkek için 40.8±18.2, kad›n için 40.2±15.7). Kar›n a¤r›s›, bulan›k
gelen diyalizat, geri al›nan s›v›da 100 mm3 üzerinde beyaz küre bulunmas›
durumunda hastalar peritonit olarak kabul edilerek kültürleri al›n›p tedavileri
baflland›.. ‹statistiksel analizler MINITAB Release 13.32 istatistik program›
arac›l›¤› ile yap›ld›.
Bulgular: Erkek hastalar›n 16 ve kad›n hastalar›n 12’sinde peritonit mevcuttu.
Peritonit insidans› ile cinsiyet aras›nda anlaml› bir iliflki tespit edilemedi (p=0.324>
0.05). Kültürlerde üreyen mikroorganizmalar gram boyanma özelliklerine göre
de de¤erlendirildi. Mikroorganizmalar›n %13’ü gram(-), %87’si gram(+) idi.
Hastalardan al›nan kültürlerin %42.9’unda ajan patojen üretilemedi. Hastalar›n
ortalama izlem süreleri ile peritonit insidans› aras›ndaki iliflki anlaml› de¤ildi
(p=0.968> 0.05). Hastalar›n peritonit geçirme s›kl›¤› ortalama 9.33 ay olarak
belirlendi. E¤itim düzeyi ile peritonit iliflkisi bulunamad› (p=0.726> 0.05). DM
varl›¤›n›n peritonit ile iliflkisi anlams›z bulundu(p=0.474> 0.05). Serum albümin
düzeyinin peritonit insidans› üzerinde etkisi olmad›¤› saptand› (p=0.307> 0.05).
Hastalar›n %13.2’sinde (9 kifli) kateterle iliflkili enfeksiyon tespit edildi ve
bunlar›n %27.3’ünde ajan tespit edilemedi. Kateter ile iliflkili enfeksiyon geçiren
hastalar›n 3’ünde kültürlerde üreyen mikroorganizmalar için nazal tafl›y›c›l›k
tespit edildi. HD’ye transfer olan hastalar›n transfer nedenlerinin %40’› peritonit,
%40’› kateter malpozisyonu idi. SAPD uygulanan hastalardan 2 tanesi ex
olmufltu(%2.94). Hastalardan biri akut bat›n, di¤eri ise kardiyovasküler sistem
komplikasyonu nedeniyle kaybedilmiflti.
Sonuçlar: Enfeksiyöz komplikasyonlar tüm teknolojik geliflmelere ra¤men SAPD
tedavisinin en önemli sorunudur. Her merkezin kendi verileri ›fl›¤›nda tedavi
protokollerini düzenlemelerinin enfeksiyonlara ba¤l› morbidite ve mortaliteyi
azaltaca¤›,bu sayede periton fonksiyonunun korunarak SAPD’nin daha uzun
süre i l e  uygulanmas›n›n mümkün olaca¤ ›  düflünces indey i z .
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PS/PD-231

Diyabetik Periton Diyalizi Hastalar›nda Peritonit Ataklar›n›n Farkl›
Özellikleri Var m›?

Ar›kan H, Albaz M, Koç M, Ö¤ütmen B, Tu¤lular S, Özener Ç, Ako¤lu E
Marmara Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Tüm dünyada, diyabetes mellitus son dönem böbrek yetersizli¤inin en
s›k görülen nedeni olmaya bafllad›. Periton diyalizi tedavisinde önemli bir sorun
olan peritonitin tip 2 diyabetik hastalarda daha fazla oldu¤unu bildiren baz›
çal›flmalar mevcuttur. Bu çal›flman›n amac›, diyabetik ve diyabetik olmayan
hastalarda saptanan peritonit ataklar›n›n karekteristiklerini ve sonuçlar›n›
karfl›laflt›rmakt›.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 2003-2005 y›llar› aras›nda Periton Diyalizi
Ünitemizde peritonit tan›s› alan 72 hasta dahil edildi. Tüm hastalar›n periton
s›v›lar›ndaki hücre say›mlar›, kültür ve antibiyogramlar›, efllik eden klinik bulgular
(kar›n a¤r›s›, atefl, bulan›k s›v›, ishal), tedaviye cevaplar›, hastaneye yatma ve
kateterin çekilme durumlar› kay›t edildi.
Bulgular: 72 (kad›n: 35, diyabetik: 31) hastada toplam 90 peritonit ata¤›
saptand›. Periton diyalizi tedavi süresi diyabetiklerde (57.3 ± 33.3 ay), diyabetik
olmayanlara (35.9 ± 37.3 ay) göre daha uzundu (p=0.006). Aletli pe-riton diyalizi
veya devaml› ayaktan periton diyalizi tedavisi görme s›kl›klar›, peritonite efllik
eden klinik bulgu-lar›n ve ç›k›fl yeri infeksiyonun s›kl›¤› her iki grupta da benzerdi.
Ancak tefllik eden tünel infeksiyonu s›kl›¤› diyabetik hastalarda daha fazlayd›
(p< 0.001). Diyalizat s›v›s›nda say›lan beyaz kan hücresi say›s› diyabetik has-
talarda daha fazla bulundu (p=0.038). En s›k saptanan mikroorganizmlar›,
stafilokoklar (%22.2), enterokoklar (%9.7) ve E.coli (%8.3) oluflturuyordu ve
s›kl›klar› her iki grupta da benzerdi. Hastaneye yatma s›kl›¤› diyabetik hastalarda
(n=14), diyabetik olmayanlardan (n=9) daha fazlayd› (p=0.038). Kateter çekilme
oran› da, diyabetiklerde (%25,8), diyabetik olmayanlardan (%4.8) daha fazlayd›
(p=0.01).
Sonuçlar: Diyabetik hastalarda peritonite ba¤l› hastaneye yatma ve kateterin
çekilme s›kl›¤› daha fazla bulunmufltur. Bu durum, diyabetik periton diyalizi
hastalar›nda geliflen peritonit sonuçlar›n›n daha kötü oldu¤u izlemini vermektedir.

PS/PD-232

Alcaligenes Species’e Ba¤l› SAPD Peritonit Olgusu

Demir M1, Sezer MT1, Ak›n A2, Baykal AR2, Ertürk J3

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Diyaliz Ünitesi, Isparta

Amaç: Alcaligenes türleri; kültürde alkali madde yapan, zorunlu aerob, hareketli
ve kokobasil veya çomak fleklinde görülen gram negatif bakterilerdir. Alcaligenes
türleri klinik materyal olarak kan, idrar, feçes ve kulak ak›nt›s›ndan izole
edilmifllerdir. F›rsatç› patojen olarak sepsis, menenjit ve otite neden olmaktad›r.
Alcaligenes türüne ba¤l› geliflen SAPD peritonit vakalar› literatürde toplam 7
tanedir. Burada Alcaligenes Species’e ba¤l› peritonit geliflen bir olgu ve tedavideki
tecrübemiz paylafl›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 53 yafl›nda SAPD uygulanan bayan hasta, kar›n a¤r›s› ve
diyalizat›n bulan›k olmas› nedeniyle hastaneye baflvurdu ve peritonit tan›s›
kondu. ‹lk periton s›v›s›ndaki lökosit say›s› 9.600/mm3 idi. Periton s›v›s›n›n
kültüründe Alcaligenes species üredi.

Alcaligenes Speciese ba¤l› peritonit olgusunun ve CRP düzeyinin tedavi süresinceki de¤erleri

0. Gün 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün 7. Gün

Periton s›v›s› 9600/mm 32600/mm3 400/mm3 300/mm3 100/mm3 100/mm3 100/mm3

hücre say›s›n›n

Serum CRP 37.7 mg/L 91.5 mg/L 41.2 mg/L 31.6 mg/L

düzeyi

Tablo 1. Lipid profili

Bulgular: ‹ki hafta süre ile günde iki kez i.p. 1 gr Seftazidim ile tedavi edildi.
Periton hücre say›s›n›n ve C-reaktif protein’in tedavi süresince seyri Tablo 1’de
gösterilmifltir. Tedavinin 5. gününde hastan›n flikayetleri kayboldu ve diyalizat›n
rengi normalleflti. Hasta tedavinin 7. günü hastaneden taburcu edildi.
Sonuçlar: Literatürde Alcaligenes species türleri ile geliflen SAPD peritonit
olgular›n›n biri i.p. Trimetoprim/Sulfometaksazol ile tedavi edilmifl, biri tedaviye
yan›t vermemifl ve kaybedilmifltir. Di¤er bir olguda ise seftazidim ve ofloksasin
kullan›lmas›na ra¤men kateterin çekilmesine ihtiyaç duyulmufltur. Literatürdeki
di¤er iki olgunun birinde Staf. Epidermidis, di¤erinde ise Pseudomonas
Maltophilia konkominasyonu mevcutmufl. Konkominasyonlu iki hastadan biri
tedavi edilirken di¤eri sepsis nedeniyle kaybedilmifltir. Di¤er iki hasta ise
Piperasilin/Tazobactam i.p. ile tedavi edilmifllerdir. Alcaligenes Species’e ba¤l›
geliflen SAPD peritonit olgusu, klini¤imizde günde iki kez Seftazidim i.p. 1 gr
ile tedavi edilmifltir. Türkiye’den bildirilen Alcaligenes species’e ba¤l› ilk SAPD
peritonit vakas› oldu¤u için bildirmeyi uygun gördük.



22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22nd National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and Transplantation 111

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONSTÜRK NEFROLOJ‹ DERNE⁄‹

PS/PD-233

Kronik Periton Diyalizinde ‹zlenen Çocuklarda Peritonit: 12 Merkezli
Multisentrik Bir Çal›flma

Akman S1, Bakkalo¤lu SA2, Ekim M3, Sever L4, Noyan A5, Aksu N (TUPEPD
Çal›flma Grubu)6, Dönmez O7, Düflünsel R8, Öner A9, Bakkalo¤lu A10,
Denizmen Y11, Özçelik G12

1Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediat rik Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
3Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
4‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›,
‹stanbul
5Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Adana
6SSK Tepecik E¤itim Hastanesi, ‹zmir
7Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Bursa
8Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Kayseri
9Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara
10Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
11SSK Goztepe E¤itim Hastanesi, ‹stanbul
12fiiflli Etfal Hastanesi, ‹stanbul

Amaç: Kronik periton diyalizi çocukluk ça¤›nda en önemli renal replasman
tedavi seçeneklerindendir. Ba¤lant› sistemlerindeki iyilefltirmeler ile peritonit
s›kl›¤›nda azalmalar olmufltur ancak hala en s›k komplikasyondur ve bazen
diyaliz program›n›n sonland›r›lmas›na neden olabilmektedir. Ülkemizde çocukluk
ça¤›nda peritonit s›kl›¤› ve risk faktörleri verileri yetersizdir. Sürekli Ayaktan
Periton Diyalizi (SAPD) ve Aletli Periton Diyalizinde (APD) izlenen ve peritonit
geçirmifl çocuk hastalarda multisentrik bir çal›flma planland›.
Yöntem-Gereçler: Türkiye’de kronik periton diyalizi program›n› uygulayan
tüm Pediatrik Nefroloji merkezleri çal›flmaya davet edildi, olumlu yan›t veren
12 merkez ile çal›flma gerçeklefltirildi. Hastalar›n yafl, cinsiyet, izlendi¤i kronik
PD modeli, hasta izlem ay›, peritonit s›kl›¤›, ç›k›fl yeri enfeksiyon s›kl›¤›, tünel
enfeksiyon s›kl›¤›, etken mikroorganizmalar kay›tlardan bulundu ve retrospektif
olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Çal›flmaya kat›lan toplam hasta say›s› 212 idi( 105 k›z, 107 erkek),
bunlardan 132’si SAPD’de, 21’i APD’de, 59’u hem SAPD hem APD’de
izlenmiflti. Yafl ortalamas› 12.6±5.3 (üst-alt s›n›r 1-25). Total diyaliz süresi 6456
hasta ay› ( SAPD’de 4623 ay, APD’de 1837 ay) idi. ‹zlem süresi SAPD’de
24.2±21.1 ay (üst-alt s›n›r 2-100), APD’de 22.9±12.8ay (üst-alt s›n›r 2-59) idi.
71 hasta (%33) hiç peritonit geçirmemiflti. Toplam peritonit oran› 15.5 hasta
ay›/ atak idi, her iki diyaliz modelinde peritonit s›kl›¤› benzerdi (SAPD’de 15.6
hasta ay›/ atak, APD’de 15.4 hasta ay›/ atak). Toplam peritonit atak say›s› 415
( SAPD’de 296, APD’de 119)’di. Ç›k›fl yeri enfeksiyonu ve tünel enfeksiyonu
s›kl›¤› s›ras›yla 150 hasta ay›/ atak ve 716 hasta ay›/ atak idi. Koagulaz negatif
stafilokokus en s›k peritonit etkeniydi (%11). SAPD hastalar›nda gram pozitif
etkenler ço¤unlukta iken ( gram pozitif %35.4, gram negatif % 14.8), APD
hastalar›nda iki grup mikroorganizma ayn› oranda etkendi ( %27.7). 8 hasta
fungal peritonit geçirmiflti. Kültür negatif peritonit oran› % 49’du. Hastalar›n
ilk peritonit ataklar› % 39’unda 5 yafl alt›, % 57'sinde 6-10 yafl, %45'inde 11
yafl üstünde oldu. Peritonit atak s›kl›¤› yafl gruplar› aras›nda anlaml› farkl› de¤ildi
(p= 0.18. ‹lk peritonit ata¤› geçirme ortalama yafl› 11.7±12.3 ay(üst-alt s›n›r 5-
79, ortanca 8)idi. Kateter uzaklaflt›rma oran› % 6.5’du. Kateter uzaklaflt›r›lan
SAPD hastalar›nda gram pozitif etkenler daha s›k (%31.5), APD hastalar›nda
gram negatif etkenler daha s›k (%25) saptand›.
Sonuçlar: Bu çal›flma, peritonit geçirmifl çocuk periton diyaliz hastalar›nda
ülkemizde yap›lan ilk multisentrik çal›flmad›r. Steril peritonit oran›n›n yüksekli¤i,
SAPD hastalar›nda gram pozitif etkenler daha s›k iken APD hastalar›nda gram
negatif etkenlerle benzer s›kl›kta bulunmas› dikkat çekicidir.

PS/PD-234

Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyaliz Uygulanan Hastada Candida Peritoniti

Ak›n F, Peru H, Elmac› M, Özel A
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› ABD,
Konya

Fungal peritonit, sürekli ayaktan peritoneal diyaliz (SAPD) uygulanan hastalarda
yüksek mortalite göstermekte ve SAPD’nin kesilmesine, diyaliz kateterinin
ç›kar›lmas›na sebep olabilen nadir bir komplikasyondur. Bir y›ld›r kronik böbrek
yetmezli¤i sebebiyle SAPD uygulanan 18 ayl›k bir hastada, fliddetli kandida
peritoniti geliflti. Periton diyaliz mai kültüründe Candida Albikans belirlendi.
Diyaliz mayisine 0.5mg/L amfoterisin-B eklendi ve flukonazol 6 mg/kg peroral
baflland›. Dört haftal›k tedavi sonras› peritoneal mai kültürü negatifleflti. Hastada
kullan›lan ilaçlar›n herhangi bir yan etkisi gözlenmedi. Fungal peritonit geliflen
SAPD’li hastalarda, özellikle hemodiyaliz için çok az flans› olan infantlarda,
kateteri ç›karmak yerine öncelikle medikal tedavi denenmelidir.

PS/PD-235

Amiloidoza Ba¤l› Kronik Böbrek Yetmezlikli Bir Periton Diyalizi Hastas›nda
Tüberküloza Ba¤l› Retroperitoneal Kitle

Kelefl M1, Uyan›k A1, Çetinkaya1 R, Odabafl A.R1, Özbey ‹2, Altafl S3,
 Kantarc› M4

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Üroloji AD, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji AD, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji AD, Erzurum

Amaç: Kar›n a¤r›s› flikayetiyle gelen sürekli ayaktan periton diyalizi program›ndaki
bir hastada, kar›n a¤r›s›n›n nedeni olarak retroperitoneal kitle tespit edildi.
Radyolojik görünüm olarak tümoral kitle tan›s› konulan lezyondan yap›lan
eksizyonel biyopsi sonucu tüberküloz olarak geldi. Bu hastalarda tüberküloza
d i k k a t  ç e k m e k  i ç i n  o l g u y u  s u n m a y ›  a m a ç l a d › k .
Olgu: Yirmi yafl›nda, bayan hasta, Mart 2005 tarihinde son dönem böbrek
yetmezli¤i tan›s›yla kronik periton diyalizi program›na al›nd›. Hikayesinde 10
y›l önce boyun sol taraf›nda ak›nt›l› bir lezyonun olufltu¤u ve skar b›rakarak
iyileflti¤i ö¤renilen hastada yap›lan rektal biyopsi sonucunda amiloidoz izlenmedi.
A¤ustos 2005’te kar›n a¤r›s› flikayetiyle yat›r›ld›. Peritonit, tünel ve kateter ç›k›fl
yeri enfeksiyonu yoktu. Kar›n ultrasonografisinde bir patolojiye rastlan›lmad›.
Bilgisayarl› tomografide retroperitonel alanda sol psoas proksimal kesim
komflulu¤unda, paravertebral lokalizasyonda sol böbrek damar yap›lar›n
posteriorunda nöronal kaynakl› kitle ve konglomere lenfadenopati flüphesi olarak
de¤erlendirildi. Üroloji konsültasyonu sonucu kitle eksize edildi. Patolojide
kazeifiye, granülomatöz lenfadenit olarak rapor edildi. Hastaya 4’lü anti tüberküloz
tedavi baflland›. Tedavinin 2. haftas›nda hastan›n kar›n a¤r›s›nda belirgin azalma
oldu.
Sonuçlar: Kar›n a¤r›s›n›n aç›klanamad›¤› periton diyalizi hastalar›nda
retroperitoneal kitle ve lenfadenopati de tan›da düflünülmelidir. Bu tür lezyonlar›n
tespitinde ultrasonografisi yetersiz olabilir. Bu nedenle gerekirse bilgisayarl›
tomografi de kullan›lmal›d›r. Ayr›ca geçirilmifl tüberküloz flüphesi olan hastalarda
intraabdominal kitlenin tüberküloza da ba¤l› olabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
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PS/PD-237

Periton Diyaliz Hastalar›nda Depresyonun Yaflam Kalitesine Etkisi

Koç Y1, Özçelik B2, Ünsal A1, Gönenli S2, Bafltürk T1, Y›lmaz M1, Ahbap E1,
Sakac› T1, Salter T1, Karamustafal›o¤lu O2

1fiiflli Etfal Hastanesi, Nefroloji Klini¤i,‹stanbul
2fiiflli Etfal Hastanesi, Psikiyatri Klini¤i,‹stanbul

Diyaliz tedavisi gören son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda depresyonun
yaflam kalitesini etkiledi¤i iyi bilinmektedir. Depresyonla ilgili çal›flmalar periton
diyalizine(PD) oranla daha çok hemodiyaliz hastalar›nda yap›lm›flt›r. Depresyonu
olan hastalar›n saptanmas› amac›yla ve bu hastalar›n multidisipliner ve
biyopsikososyal yaklafl›mla tedavi imkan›n› sa¤layabilece¤i düflüncesi ile ünitemizde
takip alt›nda olan hastalar de¤erlendirmeye al›nd›. Klini¤imiz PD Ünitesinde
takip edilen 33 hastaya (13K, ortalam yafl 35,9 ± 14,2 y›l) rutin kontrolleri
esnas›nda Psikiyatri Klini¤ince SF-36, Beck Depresyon Ölçe¤i (BDÖ) ve SC‹D
Araflt›rma Versiyonu ile Eksen-1 tan› testleri uyguland›. Hastalar›n 20’si evli
idi; 16’s›n›n (%48,4) e¤itim süresi 5 y›l idi. Bu testlerin sonuçlar›na göre 13
(%39,3) hastaya depresyon tan›s›

konuldu, hastalar metabolik ve sosyodemografik parametreler aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›.Depresyonu olan ve olmayan hastalar aras›nda hemoglobin, ferritin,
parathormon, kreatinin, albumin gibi metabolik parametreler aç›s›ndan anlaml›
fark saptanmad›. Sosyodemografik parametreler aç›s›ndan SC‹D’e göre depresyon
tan›s› alan ve almayan hastalar aras›nda yafl, cinsiyet, e¤itim, medeni durum,
diyaliz süresi, ilaç kullan›m›, sigara al›flkanl›¤›, diyabet ve amiloidoz gibi ek
sistemik hastal›k varl›¤› aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptanmazken, BDÖ’ne göre
depresyon tan›s› alan hastalarda e¤itim süresi anlaml› olarak daha düflük
bulundu.Hastalar›n BDÖ ve SC‹D’e göre yaflam kalitesi bak›m›ndan
karfl›laflt›r›lmas› tablo 1 ve 2’de gösterilmifltir.SC‹D’e göre depresyonu olan
hastalarda hem fiziksel hem de emosyonel anlamda düflük yaflam kalitesi belirtileri
varken BDÖ’ne gore fiziksel bak›mdan sadece enerji, genel sa¤l›k ve ruhsal
sa¤l›k alanlar›nda düflük yaflam kalitesi belirtileri saptand›.Bu çal›flman›n
sonuçlar›na göre; depresyonun periton diyalizi hastalar›nda s›k görüldü¤ü,
metabolik parametrelerle iliflkili bulunmad›¤›, e¤itim süresi düflük olanlarda
anlaml› olarak daha s›k görüldü¤ü ve hastalar›n yaflam kalitesini olumsuz yönde
etkiledi¤i saptanm›flt›r. Bu nedenle, PD hastalar›na diyaliz ve t›bbi tedavi yan›nda
psikiyatrik destek de verilmesi gerekmektedir.

Tablo 2: BDÖ’ne göre hastalar›n yaflam kalitesi bak›m›ndan
karfl›laflt›r›lmas›

BDI<17 BDI≥17(n=13) p
Fiziksel ifllev 66±19 85±100 0,40
Fiziksel rol güçlü¤ü 36±39 23±34 0,34
A¤r› 81±23 65±26 0,10
Enerji 65±18 38±17 0,00
Sosyal ifllev 70±18 56±33 0,12
Emosyonel rol güçlü¤ü 45±36 33±37 0,39
Genel sa¤l›k 51±22 28±10 0,001
Ruhsal sa¤l›k 67±17 46±11 0,001

Tablo 1: SC‹D tarama testine göre hastalar›n yaflam kalitesi
bak›m›ndan karfl›laflt›r›lmas›

Depresyon(-) Depresyon(+) (n=13) p
Fiziksel ifllev 61±19 87±96 0,24
Fiziksel rol güçlü¤ü 40±41 15±24 0,04
A¤r› 79±22 63±32 0,09
Enerji 62±23 45±14 0,01
Sosyal ifllev 72±24 49±25 0,01
Emosyonel rol güçlü¤ü 50±37 25±30 0,05
Genel sa¤l›k 43±20 39±24 0,66
Ruhsal sa¤l›k 67±18 46±12 0,001

PS/PD-236

SAPD’li 2 Hastada Fenofibrat Kullan›m›na Ba¤l› Geliflen Akut Rabdomyoliz
Olgular›

Alt›ntepe L, Güney ‹, Atalay H, Tonbul HZ, Türk S, Selçuk NY, Yeksan M
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji BD. Konya

Amaç: Fibratlar SDBY’li hastalarda ciddi yan etkilere yol açabilmektedir. Son
dönem böbrek yetmezli¤i nedeniyle SAPD tedavisi uygulanmakta olan 2 hastada
mikronize fenofibrat kullan›m›na ba¤l› geliflen rabdomyoliz olgular›n›
sunulmaktad›r.Olgular: Olgu 1: H.A. 33 yafl›nda kad›n hasta. 4 y›ldan beri
SAPD tedavisi uygulanmakta. Son zamanlarda hipertrigliseridemi nedeniyle 200
mg/gün mikronize fenofibrat (Lyphantyl) tedavisine bafllanm›fl. Tedavi baflland›ktan
10 gün sonra alt ekstremitelerde güçsüzlük ve tüm vücudunda a¤r› olmas›
nedeniyle acil poliklini¤imize baflvurdu. FM’de bilateral alt ekstremitelerinde
3/5 kuvvet kayb› saptand›. Serum CPK: 8185 u/L, ALT: 995 u/L, AST: 560
u/L, LDH 2499 u/L, myoglobulin: > 4000 ng/ml saptand›. ‹drarda benzidin
pozitifti. Sedimentte eritrosit saptanmad›. Viral mark›rlar negatif ve ilave ilaç
kullan›m öyküsü yoktu. Tiroid fonksiyon testleri normaldi. Olgu 2: K.Ç. 36
Kad›n hasta. 6 aydan beri SAPD tedavisi uygulanmakta. Hipertrigliseridemi
nedeniyle 200 mg/gün mikronize fenofibrat (Lyphantyl) tedavisine bafllanm›fl.
Tedavi baflland›ktan 20 gün sonra tüm vücudunda a¤r› olmas› nedeniyle acil
poliklini¤imize baflvurdu. FM’de kas gücü normal olarak saptand›. Serum CPK:
565 u/L, ALT: 406 u/L, AST: 412 u/L, LDH 391 u/L, myoglobulin: 228.8
ng/ml saptand›. ‹drarda benzidin pozitifti. Sedimentte eritrosit saptanmad›.
Viral mark›rlar negatif ve ilave ilaç kullan›m öyküsü yoktu. Tiroid fonksiyon
testleri normaldi. Her iki hastada da fenofibrat tedavisi kesildi. ‹drar ç›k›fllar›
olmad›¤›ndan mannitol+bikarbonat kokteyli verilemedi. Hemodiyaliz ile
fenofibrat›n uzaklaflt›r›lmas› teorik olarak gözard› edildi¤inden hastaya HD
uygulanmad›. Hemoperfüzyon imkan› o dönemde olmad›¤›ndan dolay›
hemoperfüzyonda yap›lmad›. Takibinde 2-3 ay sonra hastalar›n flikayetleri,
b u l g u l a r ›  v e  l a b o r a t u a r  d e ¤ e r l e r i  n o r m a l e  d ö n d ü .
Sonuç: SDBY’li hastalarda fibrik asit deriveleri zorunlu olmad›kça kullan›lmamal›,
kullan›laca¤› zaman doz ayarlamas›nda çok dikkatli olunmal› ve rabdomyoliz
aç›s›ndan yak›ndan izlenmelidir.
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PS/PD-239

Ünitemizde SAPD Tedavisi Almakta Olan Kad›nlarda Seksüel Fonksiyon
Bozuklu¤u

Yaz›c› R, Alt›ntepe L, Güney ‹, Atalay H, Yeksan M, Tonbul HZ, Selçuk NY,
Türk S
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji BD. Konya

Amaç: KBY’li hastalarda yaflam kalitesinin bileflkelerinden biri olan seksüel
fonksiyonlar kad›nlarda hem hekimler hem de hastalar taraf›ndan gözard›
edilmektedir. Bu çal›flmada ünitemizde SAPD uygulanan kad›nlarda seksüel
fonksiyon bozuklu¤unun s›kl›¤› araflt›rd›k.
Yöntem: Ünitemizde SAPD tedavisi almakta olan kad›n hastalardan, çal›flmaya
kat›lmay› kabul eden ve cinsel aktif dönemde olup cinsel partneri bulunan 49
hastaya (yafl ortalamas›: 46.7±10.9 y›l (22-65); diyaliz süresi: 29.3±22 ay) FSFI
(Female Sexual Function Index) testi uyguland›. Bu test 19 sorudan oluflmaktad›r.
‹steklilik, uyar›lma, kayganl›k, orgazm, tatminkarl›k ve a¤r› ile bunlar›n toplam
skorlar›n›n de¤erlendirilmektedir. Total skor 26 ve alt›nda olan hastalar seksüel
f o n k s i y o n  b o z u k l u ¤ u  o l a r a k  d e ¤ e r l e n d i r i l d i .
Bulgular: 49 kad›n hastadan 44’ünde (%89.8) seksüel fonksiyon bozuklu¤u
saptand›. Hastalar›n ortalama toplam FSFI skorlar› 10.4±9.7 (2-31.9) idi.
Sonuç: Seksüel fonksiyon bozuklu¤u kad›n SAPD hastalar›nda yüksek oranda
görülmektedir. Yaflam kalitesi de¤erlendirilirken seksüel fonksiyonlarda göz
önünde bulundurulmal›d›r.

PS/PD-240

Kardiyak Cerrahi Sonras› Akut Böbrek Yetmezli¤i

Y›lmaz E1, Tabel Y1, Mir S1, Atay Y2

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir.
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Girifl: Çocukluk yafl grubunda majör kardiyak cerrahi sonras› renal replasman
tedavisi (RRT) gerektiren akut böbrek yetmezli¤i (ABY) insidans› yaklafl›k
%1,6–7,7 'd›r ve özellikle RRT gerektiren ABY’nde mortalite çok yüksektir
(%33–79). Bu grupta RRT tipi konusunda literatürde genifl bilgi yoktur.
Amaç: Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim dal›nda izlenen
ve aletli aral›ks›z PD ile RRT yap›lan majör kardiyak cerrahi sonras› ABY
gelifltiren olgular›n sonuçlar› verilmektedir.
Yöntem-Gereçler: Ocak 2004- Haziran 2005 tarihleri aras›nda Ege Üniversitesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›nda 185 kardiyak operasyon geçiren
hastadan ABY gelifltiren periton diyalizi (PD) ile RRT yap›lan 7 (%3,8) olgu
çal›flmaya al›nd›. Olgular›n yafl ortalamas› 14±9,9 ayd›. Hastalara ait bilgiler
hastane dosyalar›ndan geriye dönük olarak elde edildi. Kaybedilen olgulardan
üçü fallot tetralojisi, biri parsiyel pulmoner venöz dönüfl anomalisi, atriyoseptal
defekt ve persistan superior vena kava, bir di¤eri ventirüloseptal defekt (VSD)
nedeniyle opere edilmifllerdi. Yaflayan olgular›n kardiyak patolojileri büyük arter
transposisyonu ve sa¤ ventrikül ç›k›fl yolu obstrüksiyonuydu.
Bulgular: Kardiyak cerrahi sonras› ABY geliflen ve PD tedavisi yap›lan olgular›n
yaflam oran› %28,5'ti. Yaflayan olgularla kaybedilen olgular karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
operasyon öncesi ve sonras› elektrolit, böbrek fonksiyon testleri, hematolojik
parametreler, PD sonras› 1, 2, 3. gün çekilen s›v› miktar›, diürez, s›v› dengesi,
ortalama arter bas›nc›, santral ven bas›nc› aç›s›ndan fark bulunmad›. Aortik-
kross klemp zaman› 86±34,5 dakika, kardiopulmoner bypass zaman› 119,2±37,8
dakikayd›, gruplar aras›nda fark yoktu. Ortalama PD bafllama zaman› operasyon
sonras› 49,7±26,3 saatti, olgular›n hiçbirisinde PD'ye ait komplikasyona
rastlanmad›.
Sonuç: Kolay uygulanabilirli¤i, s›v› dengesini sa¤lamadaki baflar›s›, anlaml›
hemodinamik yan etkisinin olmamas› ve antikoagulasyon gerektirmemesi
sebebiyle PD kardiyak cerrahi sonras› ABY geliflen olgularda klini¤imizde
baflar›yla uygulanmaktad›r. Kardiyak cerrahi sonras› akut böbrek yetmezli¤i
geliflen hastalara PD ile RRT'nin uygun bir tedavi yöntemi oldu¤u düflünülebilir.

Seksüel fonksiyonlar›n de¤erlenidrilmesi

Parametre Skor
‹steklilik 1.75±1.0
Uyar›lma 1.24±1.5
Kayganl›k 1.73±2.1
Orgazm 1.38±1.6
Tatminkarl›k 1.92±1.5
A¤r› 2.40±2.7
Toplam skor 10.4±9.7

PS/PD-238

Periton Diyalizi Hastalar›nda Parenteral ‹dame Demir Tedavisinin Oksidan
Stres ve Antioksidan Savunma Üzerine Etkileri

Sa¤lam F1, Çavdar C1, Uysal S2, Çavdar Z3, Çamsar› T1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, ‹zmir

Amaç: Renal replasman tedavisi almayan KBY ve hemodiyaliz hastalar›nda ‹V
uygulanan demir tedavisinin oksidan stresi artt›rd›¤›na dair bilgiler mevcuttur.
Ancak sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalar›nda ‹V demir tedavisinin
bu sistem üzerine etkisi bilinmemektedir.Çal›flmam›zda SAPD hastalar›nda ‹V
uygulanan tek doz 100mg demir sükroz tedavisinin oksidan denge üzerine olan
etkilerini araflt›rmay› hedefledik.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya en az bir y›ld›r düzenli SAPD uygulayan, en az
alt› ayd›r idame demir ve r-HuEPO tedavisi alan, çal›flma öncesi demir depolar›
optimal düzeyde olan, son alt› ay içerisinde oksidan stresi artt›racak enflamasyon
yaratan (enfeksiyon, akut koroner sendrom, SVO v.b) olaylar›n d›flland›¤›, sigara
içmeyen 12 (6 erkek, 6 kad›n) SAPD hastas› al›nd›. ‹dame demir tedavisi
National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF-
K/DOQI) rehberine göre tan›mland›. Hastalara 30 dakika boyunca uygulanan
100 mg ‹.V demir sükroz infüzyonunun 0., 15., 30., 60.dakika ve 6.saatlerinde
kan örneklemesi yap›ld› ve oksidan molekül (MDA) ile antioksidan enzim
(SOD, CAT, GSH-Px) ölçümleri yap›ld›.
Bulgular: 100 mg tek doz ‹.V demir sükroz tedavisi ile serum transferrin
saturasyonu afl›lmas›na ra¤men antioksidan enzim ve oksidan molekül düzeylerinde
anlaml› bir fark saptamad›k. Ancak hastalar› çal›flma öncesi demir depolar›na
göre iki grupta inceledi¤imizde ferritini yüksek olan (ferritin  400ng/ml) gruptaki
60.dakika MDA düzeyinde ferritini düflük olan gruba (ferritin< 400ng/ml) göre
anlaml› bir art›fl saptad›k (p=0.034). Fakat 0.dakika MDA düzeyine göre anlaml›
bir art›fl saptanmam›flt›r.
Sonuçlar: Periton diyalizi hastalar›nda uygulanan parenteral idame demir
tedavisinin oksidan stres üzerine olumsuz bir etkisini gözlemedik.
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PS/TX-241

Niçin Organ Ba¤›fl›nda Geriyiz?

Demirbilek H1, Erman M2, Alkaya F2, Papila R2

1Baskent Üniversitesi ‹stanbul Diyaliz Merk.
2Baflkent Üniversitesi ‹stanbul Diyaliz Merk.

Amaç: Organ ba¤›fl›nda geri kalmam›z›n nedenlerini araflt›rmak.
Yöntem-Gereçler: Anket formlar› taraf›mdan haz›rlanm›fl ve verilmifltir. Bunlar
43’ü diyaliz merkezinde, 98’i hastanede çal›flan olmak üzere, 37’si diyaliz hastas›
yak›n› ve 107’si de sokaktaki vatandafla verilmifltir. Bu çal›flma olgular›n yafl ve
e¤itim durumlar› göz önüne al›narak yap›lm›flt›r. Dolays›z yo¤un gözlem
tekniklerinden, kanaat mülakatlar› tekni¤i kullan›larak yap›lm›flt›r. Toplam anket
say›s› 285’tir.
Bulgular: Okuryazar olanlardan hasta yak›nlar›n›n %55,56’s›, ilkokul mezunu
olanlardan hastanede çal›flanlar›n %47,04’ü ile vatandafl›n %47,70’Ii hay›r
cevab› vermifltir. Lise mezunu diyaliz çal›flanlar›n›n ise %92,31’ini evet demesi
dikkat çekicidir. Diyalizde çal›flan yüksekokul mezunu olanlar›n %62,50’sinin
organ ba¤›fl›nda bulunmas› öte yandan hastanede çal›flanlar›n %11,48’inin
organ ba¤›fl›n›n nas›l yap›ld›¤›n› bile bilmemesi ve ayr›ca %9,84’ünün sa¤l›k
sistemine güvenmemesi çok enteresan bir bulgu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Diyalizde çal›flan 21-30 yafl aras› olanlar›n %90,91’i evet, vatandafl›n %40,90’›
hay›r cevab› enteresand›r. Ayr›ca 31-40 yafl gurubu çal›flanlar›n %11,11’i ve
vatandafl›n %20, 69’unun sa¤l›k sistemine güvenmemesi düflündürücüdür. 41-
50 yafl gurubu genel olarak %80 civar›nda evet demifltir. 51 ve yukar› yafl
gurubu diyaliz çal›flanlar›n›n evet cevab› verdi¤i tespit edilmifltir.
Sonuçlar: Organ ba¤›fl›n›n geliflmifl ülkeler seviyesine ç›kart›lmas› ve konunun
daha rasyonel hale gelmesi için; 1-‹lkö¤retim okullar›ndan bafllayarak konunun
üzerinde durulmas›, hem yayg›n hem de örgün e¤itim kurumlar›nda devam
ettirilmesi. 2-Diyanet iflleri baflkanl›¤›n›n konuyla ilgili verdi¤i fetvan›n önemli
olmas›na ra¤men, konunun cami imamlar› vas›tas› ile halk›n aya¤›na gidilerek
yayg›n e¤itimine devam ettirilmesi. 3-Kaçak ve kanunsuz olarak yap›lan organ
nakillerinin üzerine daha etkili bir biçimde gidilmesi ve dolay›s› ile kamuoyunun
moralini bozacak ve güvenini sarsacak durumlar›n önlenmesi. 4-Konu ile ilgili
olarak, baflta tüm sa¤l›k kurum ve kurulufllar› olmak üzere, di¤er kurum ve
kurulufllar›n da kendi öz elefltirilerini yapmas›, eksik ve hatalar›n›n giderilmesinden
sonra reorganizasyona gitmeleri gerekmektedir.

Anket Verilen Merkezler

Anket verilen merkezler Say› %
Diyaliz merkezi 43 15,09
Hastane 98 34,39
Diyaliz hastas› yak›n› 37 12,98
Vatandafl 107 37,54
Genel toplam 285 100,00

Diyalizde çal›flanlar›n %37,21'i organ ba¤›fl›nda bulunmufltur. Ayr›ca, %86,05'i
EVET cevab› vermifltir. Vatandafl›n %14,02'si,hasta yak›n›n›n %10,81'i
inançlar›n ters düfltü¤ünden HAYIR cevab› vermesi ayr›ca vatandafl›n %19,63'ü
ile hastanede çal›flanlar›n %11,23'ü oran›nda sa¤l›k sistemine
güvenmedi¤inden dolay› HAYIR cevab› vermesi düflündürücüdür.

Cevap EVET ise, Vatandafl- Vatandafl-% Hasta Hasta Hastane- Hastane- Diyaliz Diyaliz

Say› Yak›n›-Say› Yak›n›- % Say› % Merkezi-Say› Merkezi- %

Organ ba¤›fl› - - 1 2,71 4 4,08 16 37,21

için müracaatta

bulundum

Organ ba¤›fl› 24 22,43 10 27,02 26 26,53 2 4,65

için müracaatta

bulunmad›m

Organ ba¤›fl›n› 36 33,65 9 24,33 36 36,74 14 32,56

düflünüyorum

Organ ba¤›fl› 6 5,61 3 8,10 8 8,16 - -

için nas›l

müracaat

edilece¤ini

bilmiyorum

Cevaps›z 1 0,93 1 2,71 1 1,02 5 11,63

TOPLAM 67 62,67 24 64,87 75 76,53 37 86,05

Cevap HAYIR ise,

Sa¤l›¤›m› 3 2,80 1 2,71 2 2,04 - -

bozmamak için

‹nançlar›ma 15 14,02 4 10,81 4 4,08 - -

ters düfltü¤ü

uymad›¤› için

Organlar›m› - - - - - - - -

ba¤›fllayacak

kadar sevdi¤im

biri olmad›¤› için

Sa¤l›k 21 19,63 2 5,40 11 11,23 - -

sistemine

güvenmedi¤im için

Cevaps›z 1 0,93 6 16,21 6 6,12 6 13,95

TOPLAM 40 37,38 13 35,13 23 23,47 6 13,95

GENEL TOPLAM 107 100,00 37 100,00 98 100,00 43 100,00

E¤itim ve Yafl Durumlar›na Göre Genel Durum
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PS/TX-244

Nondiyabetik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Böbrek Transplantasyonunun
Serum Ghrelini Üzerine Etkisi

Altay M3, Güvence N1, Duranay M2, Güler S4, Üre M1, Abuflo¤lu C1,
Çeri M3, fienefl M5, Topkaya Ç5

1S.B. Etlik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Transplantasyon Ünitesi, Ankara
2S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Nefroloji Klini¤i, Ankara
3S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 2. Dahiliye Klini¤i, Ankara
4S.B. Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Endokrinoloji Klini¤i,
Ankara
5S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Biyokimya Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Ghrelin (Gh) yeni keflfedilmifl gastrik kaynakl› bir peptiddir. Gh’in
böbreklerden de sentezlendi¤i, hatta k›smen böbreklerden at›ld›¤› bildirilmifltir.
Literatürde renal transplantasyonun serum Gh’ine etkisini inceleyen herhangi
bir çal›flma yoktur. Bu çal›flman›n amac› son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY)
olan hastalarda böbrek naklinin serum ghrelin (Gh) düzeyi üzerine erken ve
geç dönem etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: SDBY tan›s› olan ve diyabetik olmayan, transplantasyon
için haz›rlanan 15 hastan›n (10 erkek, 5 kad›n), transplantasyon yap›laca¤› sabah
08: 00’da açl›k plazma örnekleri ile biyokimyasal parametreleri çal›fl›ld› ve Gh,
leptin ve TNF-a düzeyi ölçümleri yap›ld›. Transplantasyondan sonra ilk kontrolde
(11.5 ± 2.0 gün sonra) ve 2. kontrolde (29 ± 2.4 ay sonra) açl›k serum örnekleri
al›nd› ve Gh, leptin ve TNF-a düzeyi ölçümleri tekrarland›. Böbrek fonksiyonlar›
normal olan yafl ve beden kitle indeksi (BK‹) yönünden benzer özellikte 15
sa¤l›kl› bireyden (9 erkek, 6 kad›n) de sadece bir defa açl›k serum örne¤i al›nd›
ve ayn› biyokimyasal parametreler çal›fl›ld›.
Bulgular: Transplantasyon sonras› erken dönemde hastalar›n leptin düzeyi
ortalama 1 ng/ml düflmüfltü (3.8 ± 4.0) ve geç dönemde transplantasyon öncesine
göre daha yüksek bulundu ( 6.3 ± 9.3, p > 0.05). Gh düzeyi transplantasyon
sonras› erken dönemde 1 pg/ml’lik azalma gösterdi (12.1 ± 4.0, p > 0.05).
Ancak geç dönemde azalman›n devam etmedi¤i hatta tersine nakil öncesine
göre art›fl gösterdi¤i saptand› (17.7 ± 1.5, p > 0.05) ve bu de¤erle hastalar kontrol
grubuna göre daha yüksek Gh düzeylerine sahiptiler. Transplantasyon sonras›
erken dönemde ghrelin ile serum kreatinini aras›nda kuvvetli pozitif korelasyon
saptand› (r = 0,618, p = 0,014). Transplantasyon sonras› geç dönemde ise
ghrelin ile serum üre düzeyi aras›nda kuvvetli pozitif korelasyon saptand› (r =
0,516, p = 0,049).
Sonuçlar: Nondiyabetik SDBY olan hastalarda serum Gh düzeyleri kontrol
grubu ile benzer bulunmufltur. Transplantasyon sonras› ikinci haftada serum
ghrelininde belirgin olmayan bir düflme meydana gelmiflse de ikinci y›lda bu
düflüfl korunmam›flt›r ve ghrelin nakil öncesi seviyelerin üstüne ç›km›flt›r. Bu
araflt›rma böbrek naklinin serum ghrelini üzerine etkisini inceleyen ilk çal›flmad›r.

sonras›ndaki bir ayl›k ortalama serum kreatinin seviyesi s›ras›yla 1.73±0.68
mg/dl ve 1.80±0.78 mg/dl, (p=0.42). Ortalama takip süresi 74.2±44.4 ay (aral›k:
7-155 ay) idi. Son takipte ortalama serum kreatinin seviyesi ise 1.63±0.50 mg/dl
tesbit edildi. 5-y›ll›k greft ve hasta sa¤kal›m› oranlar› s›ras›yla, %95 ve %91 idi.
Acil ve elektif olgularda preoperatif ortalama serum kreatinin seviyeleri s›ras›yla
1.98±1.2 mg/dl ve 1.65±0.41 mg/dl, postoperatif ilk ay ortalama serum kreatinin
seviyeleri ise s›ras›yla, 2.08±1.3 mg/dl ve 1.7±0.5 mg/dl idi ve herikisi de
benzerdi (p> 0.05).
Sonuçlar: Nakilli hasta populasyonundaki art›fl bu hasta grubunda yap›lan CG
say›lar›n› da artt›rmaktad›r. Çal›flmam›z böbrek nakli sonras› CG’in iyi greft ve
hasta sa¤kal›m› sonuçlar› ile gerçeklefltirilebilece¤ini göstermektedir. Nakilli
hastalarda acil CG’in elektif CG’lere oranla daha kötü sonuçlar› oldu¤u
bildirilmekte ancak çal›flmam›zda küçük bir farkla sonuçlar benzer görünmektedir.
Elektif CG oranlar›n› artt›rmak ve nakil hastalar›n› acil t›bbi durumlardan
korumak ak›lc› olacakt›r.

PS/TX-243

Böbrek Nakli Sonras› Cerrahi Giriflimler

Tellio¤lu G, Berber ‹, Yi¤it B, Bu¤an U, Seymen P, Titiz ‹
Haydarpafla Numune Araflt›rma ve E¤itim Hastanesi, Genel Cerrahi ve
Transplantasyon, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flman›n amac› böbrek nakilli hastalarda cerrahi giriflimlerin (CG)
sonuçlar›n›, hasta ve greft sa¤kal›m›na etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem-Gereçler: Bu çal›flma genel anestezi alt›nda CG uygulanan böbrek
nakilli 34 hastan›n retrospektif analizidir. Çal›flmam›zda CG tipi, hasta
karakteristikleri, immunsupresif protokoller (ISP), greft ve hasta sa¤kal›m›
sonuçlar›, nakil ile CG aras›ndaki süre, CG öncesi ve sonras›ndaki bir ayl›k
ortalama ve son takip serum kreatinin seviyeleri de¤erlendirildi. Ayr›ca CG’ler
acil ve elektif olmak üzere iki gruba ayr›larak greft ve hasta sa¤kal›m› aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Otuzdört hastada 37 CG belirledik. E/K oran› 2.4, ortalama yafl,
33.5±12.6 yafl (aral›k: 13-61 yafl), nakil ile CG aras› süre ortanca 4 ay (aral›k:
1-122 ay) idi. ‹mmunsupresif protokoller; AZA/MMF ve steroidlere ek olarak
siklosporin (n=19), tacrolimus (n=10) ve rapamune (n=5) içermekteydi. CG’ler;
lenfosel drenaj›(n=11), kolesistektomi (n=4), bridektomi (n=2), paratiroidektomi
(n=2), üreteroneosistostomi (n=4, ikisi anatomoz kaça¤›, ikisi de stenoz nedeniyle),
insizyonel herniorafi (n=2), peri-renal hematom drenaj› (n=2), VUR
enjeksiyonu,pelvik protez, femoral arter embolektomisi, salpingooferektomi,
fibroadenom eksizyonu, perianal apse dreanj›, epididimal kist eksizyonu, total
kolektomi, TUR, hemoroidektomi (n=1, herbirinden) idi. CG öncesi ve

PS/TX-242

Böbrek Nakli ile Efl Zamanl› Cerrahi Giriflimler

Berber ‹, Tellio¤lu G, Yi¤it B, Ünal E, Seymen P, Altaca G, Titiz ‹
Haydarpafla Numune Araflt›rma ve E¤itim Hastanesi, Genel Cerrahi ve
Transplantasyon, ‹stanbul

Amaç: Çal›flmam›z›n amac› böbrek nakli ile efl zamanl› cerrahi giriflimlerin
morbidite ve hasta ve greft sa¤kal›m›na etkisini araflt›rmakt›.
Yöntem-Gereçler: Böbrek nakli ile efl zamanl› cerrahi giriflim yap›lm›fl olan
11 hastan›n kay›tlar› retrospektif olarak incelendi. Bu hastalara ard›fl›k olarak
böbrek nakli yap›lm›fl 11 hasta ( kontrol grubu ), ameliyat süreleri, komplikasyonlar,
akut red (AR) ataklar›, greft fonksiyonu, greft ve hasta sa¤kal›m› aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Ortalama yafl 43±11.3 yafl (aral›k: 29-64 yafl), E/K oran› 9/2 idi.
Laparoskopik kolesistektomi (n=3), inguinal herniorafi (n=3), nefrektomi (n=4)
ve umbilikal herniorafi (n=1) ayn› seansta böbrek nakli öncesi yap›lan cerrahi
giriflimlerdi. Kontrol grubu ve efl zamanl› cerrahi giriflim grubunda ortalama
ameliyat süreleri s›ras›yla; 176.7±36 dakika ve 253.8±31.7 dakika (p=0.009) idi.
Her iki grupta da cerrahi komplikasyon geliflmedi. Böbrek nakli sonras› birinci
ay ortalama serum kreatinin seviyesi kontrol ve efl zamanl› cerrahi grubunda
s›ras›yla; 1.35±0.51 mg/dl ve 1.84±0.64 mg/dl (p> 0.05) idi. Her iki grup
demografik özellikleri, immünosupresif ilaçlar ve AR ataklar› aç›s›ndan benzerdi.
Kontrol ve efl zamanl› cerrahi giriflim grubu ortalama takip süreleri s›ras›yla
42.9±30.1 ay ve 39.8±29.4 ay (p=0.84) idi. Efl zamanl› cerrahi giriflim grubunda
1 ve 5-y›ll›k sa¤kal›m %100, kontrol grubunda s›ras›yla, %100 ve %91 (p> 0.05)
idi. Efl zamanl› cerrahi giriflim grubunda 1 ve 5-y›ll›k hasta sa¤kal›m› s›ras›yla,
%100 ve %75, kontrol grubunda %92 ve %92 (p> 0.05) idi.
Sonuçlar: Böbrek nakline aday hastalarda yap›lacak cerrahi giriflimler, seçilmifl
hastalarda böbrek nakli ile efl zamanl› olarak baflar›yla gerçeklefltirilebilir. Sadece
böbrek nakli yap›lan hastalarla, nakil ile efl zamanl› cerrahi giriflim yap›lan
hastalar greft ve hasta sa¤kal›m› aç›s›ndan benzer sonuçlara sahiptir. Böbrek
nakli ile efl zamanl› cerrahi giriflimin erken greft fonksiyonuna etkileri üzerinde
daha genifl hasta serileri ile çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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mekanizmalar üzerinde üzerinde durulmaktad›r. Bu çal›flman›n amac› böbrek
nakli sonras› osteonekroz gelifliminde, kortikosteroid dozu ile faktör V leiden,
protrombin G20210A ve MTHFR C677T enzim gen mutasyonlar› aras›ndaki
iliflkiyi araflt›rmakd›r.
Yöntem-Gereçler: Bu araflt›rmaya merkezimizde böbrek nakli yap›lan 168
hastadan 50’si (26 K; 24 E) dahil edildi. Bu hastalar›n 11’i (22%) MR ile
önceden osteonekroz tan›s› alan, 39’u (78%) ise kontrol grubu hastas› idi. MR
ile osteonekroz olmad›¤› gösterilen kontrol grubu hastas› idi. Kümülatif
kortikosteroid miktarlar›, faktor V leiden, protrombin G20210A ve MTHFR
C677T enzim gen mutasyonlar›na bak›ld›. Hastalar›n kalça fonksiyonlar›
de¤erlendirildi.
Bulgular: Osteonekrozu olan 11 (4K; 7E) hastan›n yafl ortalamas› 40.8 ± 9.2
( 24-57) idi. Osteonekroz saptanmayan 39 hastan›n (22K; 17E) yafl ortalamas›
41 ± 11.8 (22-67) idi. Osteonekrolu hastalar›n 2’sinde dizde (lateral ve medial
femoral kondil), 1’de sol humerus bafl›nda, di¤er 8 hastan›n ise tamam›nda
femur bafl›nda osteonekroz vard›. Femur bafl›nda osteonekrozu olanlar›n 4’de
ise tutulum çift tarafl› idi. Osteonekrozu olan hastalar›n 3, 6 ve 12.ay kümülatif
steroid dozlar› (5033.5 ± 1565.3, 7164.9 ± 2063.2, 8835.1 ± 2216.8 mg),
kontrol gruba göre (3629 ± 1504.1, 4784.5 ± 1568.7, 6322.4 ± 1686.6 mg)
daha yüksek bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› idi (s›ras›yla
p=0,013, p=0,001, p=0,001). Osteonekrozu olanlarla (%9.1, %0, %9.1), kontrol
grubu (%10.3, %10.3, %35.9) aras›nda Faktör V leiden, protrombin G20210A,
MTHFR C677T gen mutasyonlar› aç›s›ndan anlaml› istatistiksel bir farkl›l›k
saptanmad› (p> 0,05). Mutasyon saptananlarda sadece tek bir mutasyon aç›s›ndan
heterozigotluk mevcutken, hiçbir hastada homozigot mutasyon gözlenmedi.
Sonuçlar: Bu çal›flmada böbrek nakil sonras› 3, 6 ve 12. aylardaki kümülatif
kortikosteroid dozlar› ile osteonekroz geliflimi aras›nda iliflki saptanm›flt›r. Buna
karfl›n faktor V leiden, protrombin G20210A ve MTHFR C677T mutasyonlar›
ile osteonekroz geliflimi aras›nda herhangi iliflki gösterilememifltir.

PS/TX-246

Renal Transplantasyon Sonras› Osteonekroz Gelifliminde, Kortikosteroid
Dozu ile Faktor V Leiden, Protrombin G20210A, MTHFR C677T Enzim
Gen Mutasyonlar› Aras›ndaki ‹liflki

Sa¤lam F1, Çelik A1, Tekifl D2, Tunal› S3, Kabakç› N4, Özkay D4,
Manisal› M4, Özcan M3, Gülay H5, Çamsar› T1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal›, ‹zmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Posttransplant osteonekroz mekanizmas› tart›flmal› olup, kemik ili¤inde
bas›nç art›fl› ile yetersiz kanlanma ve koagülasyona yatk›nl›k gibi

PS/TX-247

Böbrek Nakli Sonras› Hamilelikte Komplikasyonlar: Olgu Sunumu

Çavdar F, Ünal E, Titiz ‹
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi ve
Transplantasyon Klini¤i, Haydarpafla, ‹stanbul

Amaç: Son evre böbrek yetmezli¤i olan veya düzenli olarak diyalize giren
hastalarda fertilite azal›r. Nakil sonras› böbrek ve endokrin fonksiyonlar yan›nda
reprodüktif sistemde de düzelme söz konusu olur. Bununla birlikte, nakilli
hastalarda hamilelik süreci daha riskli geçer ve multidisipliner bir yaklafl›m
flartt›r.
Yöntem-Gereçler:
Olgu: Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Transplantasyon
Ünitesi’ nde böbrek nakli yap›lan 37 yafl›nda kad›n hastam›z, nakilden 6 y›l
sonra hamile kald›. Hasta ayn› zamanda HCV tafl›y›c›s› idi. Hasta immünsupresif
ilaç olarak siklosporin ve deltakortil kullan›yordu. Hamilelik bafllang›c›nda
yap›lan tetkiklerde, orta derecede anemiye ba¤l› geliflti¤i saptanan taflikardi
d›fl›nda herhangi bir patolojiye rastlanmad›. Hamileli¤in ilk trimesteri s›k geliflen
ve antibioterapi ile kontrol alt›na al›nan idrar yollar› enfeksiyonu d›fl›nda sorunsuz
geçti. Ancak daha sonraki haftalarda, vaginal kanamalar geliflti ve hasta birer
hafta istirahat ettirilerek takibe al›nd›. Son olarak 15. haftada yap›lan
ultrasonografide anhidramnios tespit edilmesi üzerine gebelik tahliye edildi.
Hastan›n gebelik süresince kan kreatinin de¤erleri normal s›n›rlarda idi ve renal
fonksiyonlarda de¤iflme izlenmedi.
Sonuçlar: Böbrek nakilli hastalarda hamilelik daha problemli ve riskli geçti¤i
halde hamilelik sürecinin böbrek allogreft fonksiyonunu etkilemedi¤i görülmüfltür.

PS/TX-245

Amiloidoz Tan›l› Hastalarda Renal Transplantasyonun Uzun Dönem
Sonuçlar›

Sa¤lam F1, Çelik A1, Dölek D2, Temizkan A1, Sifil A1, Soylu A3, Gülay H4,
Çamsar› T1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi. Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi. ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi. Pediyatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi. Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Amiloidoz, de¤iflik proteinlerin doku ve organlarda birikmesi ile karakterize
sistemik ve fatal bir hastal›kt›r. Bu hastal›kta böbrek tutulumu s›k olup, ço¤unlukla
son dönem böbrek yetmezli¤i ile sonuçlanabilir.Bu retrospektif çal›flmada
hastanemizde takip edilen renal amiloidozlu böbrek nakil hastalar›n›n incelenmesi
amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya hastanemizde 1992- 2005 y›llar› aras›nda böbrek
nakli yap›lm›fl 168 hasta al›nd›. Renal amiloidoz nedeniyle böbrek nakli yap›lm›fl
olan hastalar›n sonuçlar› ve kontrol grubu ile karfl›laflt›r› ld›.
Bulgular: Çal›flmaya ald›¤›m›z hastalar›n % 7.7’ ünde (13 / 168) son dönem
böbrek yetmezli¤i nedeni ikincil amiloidoz olarak saptand›. Bu hastalardan
birinde amiloidoz nedeni Romatoid artrit, di¤erlerinde ise familial Mediterranean
fever (FMF) idi. Hastalar›n 5’ i kad›n, 8’ i erkek olup, yafl ortalamas› 34.4 ±
11.2 (13-49) y›l, ortalama takip süresi 37 ± 41.7 (1-149) ay olarak saptand›.
Hastalar›n 11’ inde canl› akraba vericiden, 2 tanesinde kadavradan böbrek nakli
yap›ld›. Hastalar›n izleminde 6 hastada 1 kez, 1 hastada ise 2 kez akut rejeksiyon
ata¤› geliflti. Akut rejeksiyon geliflen tüm hastalarda rejeksiyon tedavisi ile graft
ifllevleri düzeldi. Takipte hastalar›n 6’s› fonksiyone graft ile exitus oldu. Ölüm
nedeni 4 hastada sepsis, 1 hastada sepsis ve intrakranial hemoraji, 1 hastada
ise sepsis ve sürrenal yetmezli¤i olarak tespit edildi. Di¤er hastalar halen
fonksiyone graft’le izlenmektedir. Kontrol grubunu oluflturan 13 hastadan; 3’ü
1 kez akut rejeksiyon ata¤› geçirdi, 2 hastada ise kronik allograft nefropatisi
geliflti. Kronik allograft nefropatisi geliflen hastalardan 1’ si 26. ayda hemodiyalize
döndü, di¤er hastalar ise halen fonksiyone greftle takip edilmekte olup, kontrol
grubunda ölüm görülmemifltir. Hastalar›n ve kontrol grubunun 1, 5 ve 10 y›ll›k
hasta surveyleri s›ras›yla; %88.2, %52.2, %26.6 ve %100, %100, %100 (p<
0.05), greft yaflam süreleri ise %88.2, %52.2, %26.6 ve %100, %87.5, %87.5
(p< 0.05) olarak bulundu.
Sonuçlar: Amilodozlu hastalarda enfeksiyonlara ba¤l› mortalite yüksek olup,
hasta sa¤ kal›m› daha düflük gözlenmifltir. Bu tür olgularda immünsupresif
tedavi rejimi dikkatle bireysellefltirilmelidir.
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PS/TX-249

Böbrek Transplantasyonunda Pretransplant ve Posttransplant Artm›fl
Eriyebilir CD30 Düzeylerinin Erken Akut Rejeksiyon Riski Üzerine
Etkisi

fiengül fi, Keven K, Görmez Ü, Kutlay S, Ertürk fi, Erbay B
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Eriyebilir CD30 (sCD30) tümör nekrozis faktör süper ailesinden 120kD
molekül a¤›rl›¤›nda bir membran glikoproteinidir ve hem CD4+ hemde CD8+
aktive T hücrelerinin yüzeyinde ekspresse olur. Bu ekspresyonun derecesi
serumda ölçülebilir sCD30 düzeyleriyle iyi bir korelasyon gösterir. Böbrek
transplantasyonu al›c›lar›nda, yüksek pretransplant serum sCD30 düzeylerinin
artm›fl rejeksiyon ve greft kayb›na yol açt›¤› bildirilmektedir. Biz bu çal›flmada
pretransplant ve erken posttransplant serum sCD30 düzeylerinin erken akut
rejeksiyon (AR) geliflimi üzerine olan etkisini araflt›rmay› planland›k.

Parametre Grup 1 (AR-) Grup 2(AR+) p
n 42 8
Yafl 33±10 34±13 AD
Kad›n/Erkek 10/32 3/5 AD
Kadavra/Canl› 11/31 3/5 AD
Ortalama MM say›s› 2.6±1.5 2.5±1.3 AD
‹ndüksiyon rejimi kullan›m› 15 (35.7) 3 (37.5) AD
n(%) (ATG veya IL-2
reseptör blokeri)
Posttx izlem süresi(ay) 23±16 14.8±17 AD
Pretx sCD30 (U/mL) 124.8±64.2 195±115.7 <0.05
Posttx 15.gün sCD30 (U/mL) 35.5±17.5 53.3±33.1 <0.05
Posttx 30.gün sCD30 (U/mL) 42±24.5 47±19.6 AD
Posttx 1.ayda kreatinin (mg/dL) 1.1±0.2 1.7±0.8 <0.05
Posttx 6.ayda kreatinin (mg/dL) 1.3±0.3 1.6±0.5 AD

AR saptanan ve saptanmayan hastalar›n özelliklerinin karfl›laflt›r›lmas›.

Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 2001-2005 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek
transplantasyonu uygulanm›fl en az alt› ay izlemi olan, pretransplant ve
posttransplant (15. ve 30. gün) serum örnekleri olan 50 hasta
(canl›dan/kadavradan: 36/14, kad›n/erkek: 13/37, ortalama yafl: 34±10 y›l,
ortalama posttransplant izlem süresi: 22±16 ay) dahil edildi. On sa¤l›kl› donör
ile kontrol grubu oluflturuldu. Hastalar›n tümünün tarama testiyle PRA antikorlar›
negatifti ve üçlü immunsupressif tedavi rejimleri almaktayd›lar (23 hasta;
steroid+AZA/MMF+CsA, 25 hasta; steroid+AZA/MMF+FK506, 2 hasta;
steroid+MMF+Sirolimus). ‹nsan sCD30 ELISA kiti kullan›larak hasta ve kontrol
örneklerinde sCD30 düzeyleri ikifler kez ölçüldü.
Bulgular: Hasta grubunun ortalama pretransplant sCD30 düzeyi (136.1±77.7
U/mL) kontrol grubundan (33.8±7.7 U/mL) anlaml› derecede yüksekti (p<
0.05), posttransplant 15. ve 30. günlerde ölçülen serum sCD30 düzeyi ortalamalar›
ise kontrol grubunun ortalamas›yla benzer bulundu (p> 0.05). Hasta grubunda,
pretransplant sCD30 düzeylerinin (136.1±77.7 U/mL), posttransplant 15.gün
(38.3±21.5 U/mL) ve 30. günlerde (42.8±23.7 U/mL) anlaml› bir flekilde
düfltü¤ü saptand› (p< 0.01). ‹zlem süresi boyunca, 8 hastada biyopsiyle kan›tlanm›fl
AR saptand› (%19). AR tespit edilen hastalar›n pretransplant ve posttransplant
15. gün ölçülen sCD30 düzeyleri AR saptanmayan gruptan yüksek bulundu.
Ayr›ca AR saptanan tüm hastalar›n pretransplant sCD30 düzeylerinin 90 U/mL’
den yüksek oldu¤u görüldü. ‹ndüksiyon dahil uygulanan immunsupressif
rejimlerin posttransplant 15. gün ve 30. gün sCD30 düzeylerindeki azalma
üzerine birbirlerinden farkl› etkileri olmad›¤› saptand›. AR saptanmayan (Grup
1) ve saptanan hastalar›n (Grup 2) özellikleri tablo 1’ de sunulmufltur.
Sonuçlar: Sonuç olarak böbrek transplantasyonlu hastalarda, yüksek pretransplant
ve posttransplant 15. gün sCD30 düzeyleri artm›fl erken akut rejeksiyon riski
ile birliktedir. Pretransplant ve erken posttransplant dönemde sCD30 ölçümleri
posttransplant dönemde immunolojik riskin de¤erlendirilmesinde di¤er bir araç
olarak kullan›labilir.

PS/TX-248

Nakil Adaylar›n›n E¤itim Program› ve Hastalar›n Ameliyat Sonras› Takip
Program›na Uyumu

Ünal E, Erbilim S, Titiz ‹
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi ve
Transplantasyon Klini¤i, Haydarpafla, ‹stanbul

Amaç: Kronik böbrek yetersizli¤i hastalar›nda diyalizle böbrek replasman
tedavisine bafllanmas› onlar›n ayn› zamanda böbrek nakli aday› listesine
al›nmalar›n› gerektirir. Yap›lan naklin baflar›s› hasta-hekim-hemflire-sosyal ve
psikolojik dan›flman aras›ndaki iyi iflbirli¤i ve birbirini tamamlayan çal›flmalar›n
baflar›s›yla uyumludur. ‹yi sonuçlar için böbrek alan hastan›n e¤itimi ve hastan›n
kendi pay›na düflen sorumluluklar› yerine getirmesi gereklidir.
Yöntem-Gereçler: Mart 2000-Mart 2005 tarihleri aras›nda, Haydarpafla
Numune Hastanesi Transplantasyon Ünitesi’ nde böbrek nakli uygulanan
hastalar çal›flmaya dahil edilmifltir. Tüm hastalara pretransplant dönemde
transplantasyon ekibi taraf›ndan hem karfl›l›kl› konuflma fleklinde hem de yaz›l›
kitapç›k halinde gerekli tüm bilgiler verilmifl, ameliyat öncesi ve sonras›ndaki
takip dönemlerinde yapmalar› gerekenler hastalar›n anlayabilece¤i flekilde izah
edilmifltir. Hastalar›n posttransplant dönemde taburcu edildikten sonra uygulanan
immunosupresif tedaviye ba¤l›l›klar› ve haftada bir bafllay›p onbefl gün, ayl›k
ve daha uzun aral›kl› olarak ça¤r›ld›klar› poliklinik kontrollerine hangi oranda
uyduklar› saptanm›flt›r.
Bulgular: Befl y›ll›k sürede böbrek nakli uygulanan toplam hasta say›s› 154 idi.
Hastalar›n 52 sini kad›n (ortalama yafl 27.9, range 11-53) ve 102 sini erkek
(ortalama yafl 33.9, range 13-60) hastalar oluflturdu. Tüm hastalar ilk haftalarda
poliklinik kontrollerine düzenli olarak gelirken, 24. haftadan itibaren hastalar›n
% 12.9 unun kontrol program›na uymad›klar› görüldü. Kad›nlar takip program›na
% 96.1 oran›nda uyum gösterirken, bu oran erkeklerde % 82.3 idi. Yafl gruplar›
dikkate al›nd›¤›nda ise 4. dekaddaki hastalar›n en uyumsuz grubu oluflturduklar›
(% 77.2) tespit edildi.
Sonuçlar: Böbrek nakli sonras›nda tak›lan böbre¤in uzun süreli kullan›m›nda
hastalar›n iyi e¤itilmeleri ve tedaviye uyumlar›n›n sa¤lanmas› büyük önem
tafl›maktad›r.
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PS/TX-250

Renal Transplantasyon Sonras› Tekrarlayan Pulmoner Emboli-Bir Çocuk
olgu ile

Mutlubafl F, Mir S, Kabasakal C, Y›lmaz E
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir

Girifl: Son dönem böbrek hastal›¤›n›n tedavisinde periton dializi, hemodializ
ve renal transplantasyon kullan›lan önemli tedavi modaliteleridir. Venöz
tromboembolizm, tüm bu tedaviler s›ras›nda veya sonras›nda multifaktöryel
nedenlere ba¤l› olarak ortaya ç›kabilir ve mortalite-morbiditeyi etkileyebilir.Bu
yaz›da, posttransplant 3. ayda ortaya ç›kan pulmoner embolili olgu sunulacak,
tan› ve tedavi yaklafl›m›ndan söz edilecektir.
Olgu: Kronik pyelonefrite sekonder KBY geliflen 3 y›ld›r hemodializ uygulanan
16 yafl›ndaki k›z olgu, 3 ay önce kadavradan transplante edilmiflti. Transplanttan
3 ay sonra kal›c› santral venöz katererinin çekilmesi için yat›r›lan olguda belirgin
dispne, taflikardi ve efor kapasite k›s›tl›l›¤› saptand›. Yap›lan EKO, akci¤er
ventilasyon-perfuzyon sintigrafilerinde ve akci¤er BT görüntülemelerinde pulmoner
emboli tespit edildi (Fig 1-2). Antikoagulan tedavi verilip, pulmoner emboli
etyolojisi araflt›r›ld›. Olgu, 3 y›ld›r hemodializ tedavisi almas›, kal›c› santral venöz
kateteri tafl›mas›, G20210A protrombin heterozigot mutasyon pozitifli¤i,
immunsupresif ajanlarla tedavi görmesi gibi risk faktörlerine sahipti. ‹zlemde,
pulmoner embolisi yeni emboli odaklar› ile 3 ay sonra tekrarlad›. Olgunun
tedavisi düzenlenip kateteri çekildi ve ömür boyu warfarin-sodyum tedavisi
kullanmas›na karar verildi.
Sonuç: Bu vakada, renal transplantasyon sonras›nda geliflen hiperkoagulabilite
zemininde, Protrombin G20210A heterozigot mutasyonu pozitifli¤i, öncesinde
uzun dönem hemodializ uygulan›m›, 3 y›l kullan›lan kal›c› santral venöz kateter
varl›¤› ve uygulanan immunsupresif tedaviler transplanttan 3 ay gibi k›sa bir
süre sonra morbiditesi yüksek pulmoner embolizme neden olmufl ve 6. ayda
tekrar göstermifltir. Böyle bir olguda risk faktörlerini minumuma indirmek ve
uzun dönem antikoagulan tedavi hayat kurtar›c›d›r.

PS/TX-251

Oral Kavitede Soliter Plazmasitom Olan Böbrek Transplantl› Hasta

Çal›flkan Y, Öztürk S, Demirtürk M, Özkan O, Yaz›c› H, Ecder T, Türkmen
A, Sever Mfi
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Post-transplant lenfoproliferatif hastal›klar (PTLH) transplantasyonun erken
döneminde daha s›k görülen, yüksek morbidite ve mortaliteye sahip önemli
komplikasyonlar aras›ndad›r. Üst solunum yollar› ve a¤›z içi, ekstramedüller ve
soliter plazmasitomlar›n s›k görüldü¤ü bölgeler olmas›na ra¤men böbrek
transplantasyonu sonras›nda a¤›z içinde soliter plazmasitom geliflimi oldukça
seyrektir. Burada, canl› böbrek transplantasyonundan 12 y›l sonra mandibulada
soliter plazmasitom geliflen bir böbrek transplantl› hasta sunuldu. 26 yafl›ndaki
erkek hasta sol mandibula molar bölgede hafif gingiva büyümesi yak›nmas› ile
baflvurdu. Tedavisi siklosporin (CsA) 200 mg/gün, azatiopurin 50 mg/gün ve
metilprednizolon 6 mg/gün içermekteydi. Fizik muayenesinde sol alt birinci ve
ikinci molar difller aras›nda 1x1 cm boyutlar›nda bukkogingival kitle d›fl›nda
özellik yoktu. Laboratuar bulgular›nda; eritrosit sedimentasyon h›z› 98 mm/saat,
lökosit 6910 /μ L, hemoglobin 10.7 g/dL, serum kreatinin konsantrasyonu 2.1
mg/dL and proteinüri 0.5 gr/gündü. Eksizyonel biyopsi
yap›ld› ve mikroskobik incelemede kappa hafif zincir monotipisi gösteren

PS/TX-252

Alt Üriner Sistem Hastal›¤› Olan Çocuk ve Adolesanlarda Böbrek
Transplantasyonu

Sever L1, Candan C1, Çal›flkan S1, Çivilibal M1, Eliçevik M2, Apayd›n S3, Sar›yar
M3

1‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal›,
‹stanbul
2‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
3‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Transplantasyon Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Son dönem böbrek yetersizli¤i (SDBY) olan çocuklar›n %15-25’inden
alt üriner sistemde (AÜS) ifllev bozuklu¤una neden olan bir üriner sistem yap›sal
anomalisi sorumludur. Mesane ifllevi bozuk olan çocuklarda transplant canl›
kal›m oranlar›n›n daha düflük oldu¤u ve komplikasyon riskinin artt›¤› gösterilmifltir.
Bu çal›flmada AÜS alt üriner sistem (AÜS) hastal›¤›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan
SDBY nedeni ile transplantasyon uygulanan hastalar›m›z› retrospektif olarak
gözden geçirdik.
Yöntem-Gereçler: ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Çocuk
Nefrolojisi ünitesinde 1999-2004 y›llar› aras›nda 21 çocuk ve adolesana böbrek
transplantasyonu uygulanm›flt›r. Bu hastalar›n 13’üne (7 erkek, ortalama yafl
15,8 y›l) AÜS hastal›klar› nedeni ile nakil yap›lm›flt›. Geri kalan 9 hasta (6
erkek, ortalama yafl 12,7 y›l) normal AÜS’e sahipti. Hastalar›m›z›n AÜS
anomalilerinin da¤›l›m›: vezikoureteral reflü (n=5); posterior uretral valv (n=3);
Hinmann sendromu (n=3), bilateral üreterovezikal stenoz (n=1) ve meatus
stenozu (n=1) fleklinde idi. Üç hastaya mesane ögmentasyonu ve 4 hastaya
Mitrofanoff a¤›zlaflt›rmas› uygulanm›flt›. Geri kalan 4 hasta mesane boflalt›m›n›
üretral yolla temiz aral›kl› kateterizasyon yaparak devam ettirdi. Tüm hastalara
(AÜS hastal›¤› olan veya olmayan) nakil sonras› üçlü immunsupressif tedavi
ve ilk 6 ay trimetoprim-sulfametoksazol proflaksisi verildi.
Bulgular: Hastalar›n posttransplant izlem süresi 12-75 (ortanca 26) ay aras›nda
de¤iflmekte idi. Toplam hasta ve allogreft canl› kal›m oranlar› AÜS hastal›¤›
olanlarda %100 ve %93 iken AÜS’ü sa¤lam olan hastalarda %100 ve %88
olarak saptand›. Böbrek transplantasyonu sonras› ilk 6 ay içinde AÜS hastal›¤›
olan 5 hastada tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (‹YE) gözlenirken AÜS hastal›¤›
olmayan hiçbir hastada ‹YE geliflmedi. Serum kreatinin düzeyleri böbrek nakli
sonras› 6. ayda AÜS hastal›¤› olanlarda anlaml› olarak daha yüksekti. (ortanca
1.01 vs. 0.80 mg/dL, p< 0.05). Bununla birlikte iki grup aras›nda 12. ayda
anlaml› bir fark saptanmad›.
Sonuçlar: AÜS hastal›¤› olanlar transplantasyon sonras› ilk aylarda böbrek
ifllevlerini etkileyebilen ‹YE aç›s›ndan daha yüksek risk tafl›rlar. Bu hastalar ‹YE
için yak›n izleme al›nmal› ve gerekti¤inde alternatif proflaksi yöntemleri
düflünülmelidir.

plazma hücre infiltrasyonu görüldü. Plazmasitom tan›s› patoloji sonucu ile
konuldu. Multipl miyelom aç›s›ndan yap›lan kemik ili¤i biyopsisi ve di¤er
incelemelerde sistemik tutulum lehine bulgu saptanmad›. Azatiopurin tedavisi
kesildi, CsA rapamisin ile de¤ifltirildi ve cerrahi eksizyon sonras› takibi planland›.
Poliklinik kontrollerine devam eden hastada 6 ay sonra sa¤ alt birinci ve ikinci
molar difller aras›nda 1x1 cm boyutlar›nda yeni bir bukkogingival kitle saptand›.
Tekrar eksizyonel biyopsi yap›ld› ve kappa hafif zincir monotipisi gösteren
plazma hücre infiltrasyonu görüldü. Nadir görülen bu olguda, eksiyonel cerrahi
ve immünsupresif tedavi de¤ifliklikleri ile PTLH gerilemesine ra¤men 6 ay sonra
farkl› bir bölgede nüks etmifltir.
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PS/TX-253

Böbrek Transplantasyonunda Hiyalen Arteriyolopatili Olgularda Rapamisin
Kullan›m›

Seyahi N1, Akgöl C1, Apayd›n S1, Özdemir A.A1, Alt›parmak M.R1, Sar›yar M2,
Serdengeçti K1, Erek E1

1‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi,Nefroloji Bilim Dal›, Istanbul
2‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi,Genel Cerrahi ABD, Istanbul

Amaç: Böbrek transplantasyonunda hiyalen arteriyolopatili olgularda rapamisin
kullan›m› Kalsinörine ba¤l› hiyalen arteriyolopati (HA) kronik kalsinörin
inihibitörü (KK‹) toksisitesinin patolojik bulgusu olarak kabul edilmektedir.Bu
çal›flmada rapamisinin (rapa) hiyalen arteriyolopatili olgularda etkinli¤i araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler. Bu geriye dönük çal›flmada böbrek transplantasyonu
poliklini¤inde takip edilen ve biyopsi yap›larak kronik allogreft nefropatisi (KAN)
tan›s› konulmufl ve tamam› mikofenil mofetil (MMF) kullanan 39 al›c› al›nm›flt›r.
Otuz al›c›n›n biyopsisinde HA görülerek KK‹ tan›s› konulmufltur. 2004-2005
y›llar› aras›nda biyopsilerinde HA saptanan 17 al›c›ya kalsinörin inhibitörü (K‹)
kesilerek rapamisin (RAPA) bafllanm›flt›r. Onüç HA’li, 9 HA’siz KAN’li al›c›
ise kontrol grubuna al›nm›flt›r. RAPA ve kontrol grubuna ait bulgular tabloda
verildi. RAPA tedavisi verilen al›c›lar ile MMF ve K‹ tedavisindeki al›c›lar RAPA
bafllad›ktan sonra efl zamanl› olarak 3 üncü ve alt›nc› ay kreatinin ve kreatinin
de¤iflim miktar› (delta kreatinin), Hb, proteinüri, tedavi s›ras›nda ortaya ç›kan
anemi ve epo ihtiyac›, infeksiyon ve birinci y›l sonunda graft kayb› aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›. ‹statistiksel karfl›laflt›rma için t-testi, chi-square, one way ANOVA
testleri kullan›ld›. p< 0.05 ise sonuçlar anlaml› kabul edildi.
Bulgular: RAPA kullan›lan al›c›lar›n % 94’ü, kontrol grubunun % 96’s› canl›
vericili (p: 0,81) olup, ortalama verici yafl› (s›ras›yla): 52,4±13 ve 49,2 ±11 (p:
0,46) gruplar aras›nda farkl› de¤ildi. Al›c›lara çal›flmaya al›nd›klar› zaman
transplantasyondan sonraki median takip süresi 48 aya karfl›l›k 56 ayd›. Ortalama
al›c› yafl› ise (s›ras›yla) 34, 6±7 ve 26,4±10 (p: 0,007) RAPA grubunda daha
yüksekti. RAPA grubunda % 58, kontrol grubunda ise % 41 oran›nda anlaml›
proteinüri vard›, günlük proteinüri miktar› gruplar aras›nda anlams›zd› (1 ± 0,9
karfl›l›k 1,1±1 gr/gün, p: 0,63). Ortalama idame MMF dozu gruplar aras›nda
farks›z olup (p: 0,56. 1250 mg/gün idi. ACEI/ARB kullanma oran› RAPA
grubunda % 80, kontrol grubunda % 60 (p: 0,16) idi..
Sonuçlar: Bafllang›ç kreatinin de¤eri ve al›c› yafl› daha yüksek olmas›na ra¤men
RAPA grubunda 6 ay›n sonunda ortalama kreatinin de¤erinin anlaml› olarak
düfltü¤ü (bafllang›ça göre (ort) 0,7 mg) görüldü. kreatinin düflüflü elde edildi¤i
ve fark›n anlaml› oldu¤u bulundu. Anemi ve epo kullanma oran›n›n kontrole
göre RAPA grubunda daha fazla oldu¤u, ancak istatistiksel fark bulunmad›¤›
saptand› Kontrol grubundaki 13 HA’li ve HA’s›z 9 al›c› ile ayr› ayr›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise 6.ay kreatinin düflüfl oranlar›n›n özellikle HA’siz gruptan
anlaml› farkl› oldu¤u ( RAPA: 0,68±0,4, HA’siz: - 0,8 ±27 (p: 0,03), HA’l›: -
0,1±0,1 (p: 0.29) bulundu.Sonuç olarak rapamisin görece yüksek anemi
komplikasyonuna ra¤men hiyalen arteriyopati olan KAN li hastalarda etkin ve
güvenilir olarak kullan›labilir.

RAPA (n: 17) Kontrol (n: 22) p
Bafllang›ç (0) kreatinin mg/dl 2,4±0,7 1,9±0,5 0.04
3. ay kreatinin mg/dl 2,4±1,2 1,9±1 0.28
0-3 ay delta kreatinin mg/dl -0,7±0,4 0,14±0,1 0.68
6. ay kreatinin 1,9±0,5 2,2±1,4 0.41
3-6 ay delta kreatinin mg/dl -0,7±0,4 0,4±0,2 0.035
3.ay Hb 10,7±3,9 12,8±2,5 0.15
6.ay Hb 12,8±2 12,8±2 0.98
6.ay proteinüri gr/gün 0,980±0,85 1±0,80 0,63
Anemi % 44 41 0.86
Epo kullanma % 35 14 0.11
‹nfeksiyon % 25 18 0.68
Allogreft kayb› (n) 2 1 0.40

RAPA ve kontrol grubuna ait bulgular

Group 1 Group 2 P value
IL-2 (pg/ml) 17.34 15.6 0.867
IL-4 (pg/ml) 28.38 13.52 0.07
IL-10 (pg/ml) 8.9 18.3 0.736
IFN-gamma (pg/ml) 1.35 2.42 0.676

Cytokine concentrations on 7th day post transplantation

Group 1 Group 2 P value
IL-2 (pg/ml) 12.6 29.9 0.381
IL-4 (pg/ml) 20.23 19.3 0.931
IL-10 (pg/ml) 9.8 19.6 0.699
IFN-gamma (pg/ml) 1.66 2 0.832

Cytokine concentrations on 14th day post transplantation

Group 1 Group 2 P value
IL-2 (pg/ml) _0.47 + 12.2 0.332
IL-4(pg/ml) _0.89 +7.73 0.309
IL-10 (pg/ml) +2.39 +3.17 0.985
IFN-gamma (pg/ml) +0.25 _0.43 0.838

Rise of cytokines concentrations between 7th and 14th days post
transplantation

PS/TX-254

Serum T-Lymphocyte Cytokines in the Early Post Renal Transplantation
Period

Ali Ghafari
Nephrology and Renal Transplantation, Uromieh University of Medical Sciences,
Uromieh, Iran

Despite numerous studies, the precise role of Th1 / Th2 cytokines in acute
renal allogreft rejection remains unclear. To provide a deeper insight of the role
of cytokines in acute allograft rejection we have measured serum T cell cytokines
concentration, correlating the changes with clinical events after adult renal
transplantation.
Methodes: serum Th-1 [interleukin- (IL) 2 and interferon-gamma] and Th-2
(IL-4, IL-10) cytokine concentration in 60 living donor kidney transplant
recipients (40 male, mean age 38.82), with (group 1) and without (group 2)
episodes of acute rejection ( in first month after transplantation) were measured
on 7th and 14th day post transplantation and the day of acute rejection using
ELISA.
Results: There were no significant differences between two groups with respect
to means of IL2, IL10, IL4 and IFN-gamma serum concentrations on 7th and
14th days after transplantation. There were no significant differences between
two groups with respect to changes in IL2, IL10, IL4 and IFN-gamma
concentrations between 7th and 14th day after renal transplantation, (tables).
Conclusions: These data show that there is no correlation between Th1/ Th2
cytokines profile and acute rejection episodes in living donor kidney transplantation
early after transplantation. Cytokine concentrations on 7th day post transplantation
Group 1 Group 2 P value IL-2 (pg/ml) 17.34 15.6 0.867 IL-4 (pg/ml) 28.38
13.52 0.07 IL-10 (pg/ml) 8.9 18.3 0.736 IFN-gamma (pg/ml) 1.35 2.42 0.676
Cytokine concentrations on 14th day post transplantation Group 1 Group 2
P value IL-2 (pg/ml) 12.6 29.9 0.381 IL-4 (pg/ml) 20.23 19.3 0.931 IL-10
(pg/ml) 9.8 19.6 0.699 IFN-gamma (pg/ml) 1.66 2 0.832 Rise of cytokines
concentrations between 7th and 14th days post transplantation Group 1 Group
2 P value IL-2 (pg/ml) - 0.47 + 12.2 0.332 IL-4 (pg/ml) - 0.89 +7.73 0.309 IL-
10 (pg/ml) +2.39 +3.17 0.985 IFN-gamma (pg/ml) +0.25 - 0.43 0.838
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PS/TX-256

Amiloidoz Tespit Edilen Yayg›n Abdominal Lenfadenopatileri Olan Böbrek
Nakli Planlanan Ailevi Akdeniz Atefli Tan›l› Son Dönem Böbrek Yetmezlikli
Bir Olgu

Ayd›nl› B1, Kelefl M2, Öztürk G1, Uyan›k A2, Gürsan N3,Önbafl Ö4,
Çetinkaya R2, Odabafl A.R2

1Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi AD, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Nefroloji BD, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji AD, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji AD, Erzurum

Amaç: Amiloidoz ailevi Akdeniz ateflinin (AAA) son dönem böbrek yetmezli¤ine
yol açan en ciddi komplikasyonudur. Abdominal lenfadenopati tümör
metastazlar›ndan, lenfomadan, piyojenik enfeksiyonlardan ve tübekülozdan
kaynaklanabilir. Amiloidoza ba¤l› lenfadenopati daha azd›r. Böbrek nakli
planlanan AAA ba¤l› son dönem böbrek yetmezlikli bir hastada abdominal
amiloid lenfadenopati olgusunu sunmay› amaçlad›k.
Olgu: AAA’ne ba¤l› amiloidoz nedeniyle geliflen son dönem böbrek yetmezli¤i
tan›s› konulan ve 5 y›ld›r kronik hemodiyaliz program›nda olan 25 yafl›nda,
erkek hastaya böbrek nakli planland›. Fizik muayenede bat›nda hassasiyet ve
hepatosplenomegalisi vard›. Laboratuar bulgular›nda beyaz küre: 8700/mm3,
Hgb: 9.1 gr/dl, transaminazlar ve alkalen fosfataz düzeyleri normaldi. Bilgisayarl›
bat›n tomografisinde pankreas, abdominal aorta ve vena cava etraf›nda lenfomay›
düflündüren multiple büyümüfl lenf nodlar› tespit edildi. Periferik lenf nodlar›nda
büyüme yoktu. Hastaya tan›sal amaçl› laparotomi yap›ld›. Laparotomide
intraabdominal yap›fl›kl›klar, hepatosplenomegali, pankreas, abdominal aorta
ve mezenterik damarlar etraf›nda multiple konglomere lenf nodlar› gözlendi.
Yap›fl›kl›klar giderildi. Lenfnodlar›ndan eksizyonel biyopsi yap›ld›. Histopatalojik
incelemede ›fl›k mikroskopisinde lenf nodunda AA amiloidoz tespit edildi.
Böbrek yetmezli¤inin bafllang›c›nda yap›lan rektal biyopside de amiloidoz
gösterilmiflti. Ameliyat sonras› 5. gün problemsiz olarak taburcu edildi.
Sonuçlar: AAA'ne ba¤l› amiloidoz sonucu böbrek yetmezli¤i geliflmifl hastalarda
böbrek nakli planland›¤›nda ameliyat öncesi incelemede kar›n içinde
lenfadenopatilerin tespit edilmesi durumunda ay›r›c› tan› için laparotomi ve
histolojik inceleme yap›lmal›d›r. Bizim olgumuzda lenf nodlar›nda AA amiloidoz
tespit edildi. Ancak tüberküloz ve lenfoma gibi hastal›klarla da karfl›laflmak
mümkün olabilir.

PS/TX-255

FMF-Amiloidozu Olan Renal Transplant Al›c›lar›nda Önemli Bir Tehdit:
Rabdomyoliz

Yavuz A1, Dinçkan A2, Mahsereci E1, Uslu Karatafl G1, Koçak H1,
Tuncer M1, Süleymanlar G1, Demirbafl A1, Ersoy F.F1, Gürkan A2,
Yakupo¤lu G1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Antalya

Amaç: Rabdomyoliz ciddi iskelet kas› hasar› ve lizisi sonucunda ortaya ç›kan,
miyoglobulin sal›n›m› sonucunda miyoglobulinüriye yol açan bir sendromdur.
Renal transplant hastalar›n›n kulland›¤› çok çeflitli ilaçlar ve artm›fl enfeksiyon
riski rabdomyoliz geliflme riskini artt›rmaktad›r. Bu çal›flmada genifl bir renal
transplant hasta grubunda rabdomiyoliz prevalans›n› ç›karmay› hedefledik.
Yöntem-Gereçler: Ocak 2000 ve Aral›k 2004 tarihleri aras›nda böbrek nakli
yap›lan 349 hastan›n 9’unda rabdomyoliz oldu (Tablo 1). Bu hastalar›n kronik
böbrek yetmezli¤i nedenleri; 6 hasta Ailesel Akdeniz atefline sekonder geliflen
amiloidoz, 1 hastada membranoproliferatif glomerülonefrit, 1 hastada nefrolithiazis,
ve 1 hastada kronik glomerülonefrittir. Az önce belirtilen zaman içinde Akdeniz
Üniveristesi Transplantasyon merkezinde 16 FMF e ba¤l› amiloidozlu hastaya
böbrek nakli yap›lm›flt›r.
Bulgular: FMF’e ba¤l› amiloidozu olan hastalarda rabdomyoliz prevalans›
%37.5’tir, ve bu rabdomiyoliz post-transplant ilk 6 ay içinde ortaya ç›km›flt›r.
Bütün rabdomiyoliz geliflen hastalar HMG Co A reduktaz inhibitörü olan
provastatin tedavisi almaktad›r, sadece bir hasta simvastatin tedavisi almaktad›r.
FMF’e ba¤l› amiloidoz ve kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalarda 4 tanesi
kolflisin tedavisi yan›nda siklosporin A+prednisolon tedavisi, biri takrolimus
ve prednisolon, ve di¤eri sirolimus ve prednisolon tedavisi almaktad›r. Di¤er
3 hasta ise takrolimus ve prednisolon tedavisi almaktad›r. ‹lginç olarak hastalardan
bir tanesinde rabdomyoliz s›ras›nda hipotiroidizm saptanm›flt›r ve tiroid hormon
destek tedavisinden sonra rabdomyoliz düzelmeye bafllam›flt›r. Bütün hastalar›n
rabdomiyoliz s›ras›nda böbrek fonksiyon testleri normal s›n›rlar içinde kalm›flt›r,
graft veya hasta kayb›na rastlanmam›flt›r.
Sonuçlar: Sonuç olarak, böbrek transplant hastalar›nda çok çeflitli faktörlere
ba¤l› olarak rabdomiyoliz geliflme oran› daha yüksektir, ve FMF’e ba¤l› amiloidozu
olan hastalarda rabdomiyoliz riski %37.5 olarak bulunmufltur. Rabdomiyolize
neden olan olma ihtimali olan medikal tedavinin bu hasta grubunda çok ciddi
ihtiyatla kullan›lmas› gereklidir.
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PS/TX-258

Transplant Böbrek Biyopsilerinde Fokal Segmental Glomerüloskleroz: De¤iflik
Histopatolojik Görünümlerin Prognoza Etkisi

Yakupo¤lu Ü1, Baranowska-Daca E2, Rosen D3, Barrios R2, Suki WN4,
Truong LD2

1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji
Bölümü, ‹stanbul, Türkiye
2Baylor College of Medicine, Patoloji ve ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dallar›, Houston-
TX, USA
3M.D. Anderson Cancer Center, Patoloji Anabilim Dal›, Houston-TX, USA
4The Methodist Hospital, The Kidney Institute of Houston, Houston-TX, USA

Amaç: Transplant böbrek biyopsilerinde s›k rastlanan bir lezyon olarak bilinen
fokal segmental glomerülosklerozisin (FSGS), histopatolojik özellikleri ile
p r o gno z u  a r a s › nd a k i  i l i fl k i n i n  a r a fl t › r › lma s ›  ama ç l and › .
Yöntem-Gereçler: Ondört y›l süreyle, posttransplant nefrotik sendrom (NS)
tan›s› ile izlenen 75 böbrek nakilli hastan›n (kad›n/erkek: 29/46, ortalama yafl:
43 ± 13.4 y›l, kadavra/canl› akraba verici: 53/22) biyopsilerindeki FSGS
histopatolojik bulgular›, bu hastalar›n klinik verileri ile karfl›laflt›r›l›p iliflkilendirildi.
Bulgular: Yetmiflbefl hastan›n nakil sonras› yap›lan ilk böbrek biyopsilerinin
20’ sinde (27.3%) FSGS gözlendi. FSGS’ li olgular›n özellikleri; kad›n/erkek:
7/13, yafl ortalamas›: 47.6 ± 14.3 y›l, kadavra/canl› akraba verici: 15/5, bafllang›ç
ortalama serum kreatinini: 2.9 ± 2.5 mg/dL, bafllang›ç ortalama idrar proteini:
5.8 ± 2.2 g/gün idi. Tüm hastalarda uygulanan temel immunsupresif tedavi
kalsinörin inhibitörlerini içermekteydi. Biyopsilerin 12’ sinde FSGS, kronik
allograft nefropatisinin bir komponenti fleklindeydi, bunlar›n 7’ si ise hafif
tübülointerstisyel hasarlanma içeren, ancak kronik allograft glomerülopatisi
bulgular›n›n efllik etmedi¤i özellikli, izole bir formdayd›. Geri kalan 8 biyopsinin
4’ ünde, FSGS rekürren hastal›k, 4’ ünde ise 'de novo' hastal›k fleklindeydi. NS
tedavisi olarak 14 hasta anjiotensin-dönüfltürücü enzim inhibitörü (ACEI) +
anjiotensin reseptör blokeri (ARB), 6 hasta ise ACE + ARB tedavisine ek olarak
kalsiyum antagonisti de kullanmaktayd›. Antiinflamatuar tedavi; 3 hastada
yaln›zca artt›r›lm›fl dozda steroid, 14 hastada steroid + siklofosfamid içermekteydi;
rekürren FSGS’ li 4 olgunun 3’ üne ise plazmaferez tedavisi uyguland›, hastalar›n
yaln›zca 1’ i tedaviye yan›t verdi. NS remiyonu 4 hastada (20%) gözlendi, 16
hasta (80%) ise 29.4 ayl›k izlem süresinde greft fonksiyonlar›n› kaybettiler.
Yetmiflbefl hastan›n 29’ unda gerçeklefltirilen izlem biyopsilerinde; ilk biyopsilerinde
FSGS mevcut 9 hastada FSGS’ nin ilerledi¤i görüldü, 4 yeni hastada ise FSGS
geliflti¤i gözlendi, ki bu hastalar›n 4’ ü de NS tan›s› konduktan sonraki 18.3
ay içinde greftlerini kaybettiler. Ayr›ca ilk biyopsilerinde FSGS tan›s› alan 20
hastan›n 5’ inde, izlem biyopsilerinde FSGS tan›s› alan 4 hastan›n 2’ sinde
be l i r g in  flek i lde  ka l s inör in  inh ib i tö r  toks i s i t e s i  göz l end i .
Sonuçlar: Günümüzde uygulanan standart tedaviler, transplant böbrekte geliflen
FSGS üzerinde pek yararl› gözükmemektedir. FSGS’ nin de¤iflik histopatolojik
görünümlerinin tan›mlanmas›, bu durumun geliflmesinde rol oynayan immunolojik
olan ve olmayan faktörlerin hem önlenmesinde, hem de hastal›¤›n tedavisi
aç›s›ndan uygun yaklafl›mlar›n belirlenmesinde yard›mc› olabilir.

PS/TX-257

Renal Allograft Biyopsilerinin Klinikopatolojik Aç›dan De¤erlendirilmesi

Al›fl›r Ecder S1, Türkmen A1, K›l›çaslan I2, Uysal V2, Sever Mfi1

1‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›,
‹stanbul
2‹stanbul T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flmada allograft biyopsisi yap›lm›fl olan böbrek transplantl›
hastalarda biyopsi sonuçlar›n›n klinikopatolojik aç›dan de¤erlendirilmesi ve
biyopsi sonuçlar› ile graft sa¤kal›mlar› aras›ndaki iliflkilerin incelenmesi amaçland›.
Yöntem-Gereçler: Ocak 1997 ile Aral›k 2004 tarihleri aras›nda merkezimizde
takip edilmekte olan böbrek transplantl› hastalardan 142'sine 167 allograft
biyopsisi yap›ld›. Biyopsiler ultrasonografi k›lavuzlu¤unda otomatik 16 gauge'lik
i¤nelerle allograft›n alt ya da üst kutuplar›ndan yap›ld›. Ifl›k ve immünfloresan
mikroskopik incelemeler için iki ayr› giriflimle iki örnek al›nd›. Histopatolojik
incelemede Banff s›n›flamas›na göre kantitatif de¤erlendirme yap›ld›. Hastalar›n
pretransplant dönemdeki tan›lar›, allograft biyopsisi indikasyonlar›, transplantasyon
ile biyopsi aras›ndaki süreler, allograft biyopsisi öncesindeki ve sonras›ndaki
tan›lar›n karfl›laflt›r›lmas›, biyopsi sonras›nda tedavi de¤ifltirme gereksiniminin
olup olmamas› ve graft sa¤kal›m süreleri gibi parametreler araflt›r›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan 142 hastadan 98'i erkek, 44'ü kad›nd›. Yafl ortalamas›
36.9 ± 10.9 olarak hesapland›. Donör kayna¤› olarak, 111 hastada canl›dan,
31 hastada ise kadavradan transplantasyon yap›lm›fl idi. Hastalar›n primer
böbrek hastal›klar› incelendi¤inde en s›k kronik glomerülonefrit (%24.6) oldu¤u
görüldü. ‹mmünsupressif tedavi olarak, hastalar›n %77.3'ünün siklosporin,
azatiopurin ve prednizolon kombinasyonunu kullad›¤›, bunu %7.8 oran› ile
siklosporin, mikofenolat mofetil ve prednizolon kombinasyonunun izledi¤i
saptand›. Transplantasyon ile biyopsi aras›ndaki süre ortalamas› 132.0 ± 52.5
ay olarak hesapland›. Bafll›ca biyopsi indikasyonlar› 68 hastada (%50.3) kreatinin
yüksekli¤i, 38 hastada (%28.1) proteinüri ve 29 hastada (%21.5) kreatinin
yüksekli¤i ile birlikte proteinüri idi. Bafll›ca biyopsi ön tan›lar› 85 hastada (%62.9)
kronik allograft nefropatisi (KAN) ve 38 hastada (%28.1) akut rejeksiyon (AR)
idi. Biyopsi tan›lar› aras›nda en s›k saptanan tan› (%43.1) KAN idi. ‹kinci s›rada
KAN üzerine eklenmifl AR (%12.6) yer al›rken, bunlar› AR (%7.2) ve fokal
segmental glomerüloskleroz (%7.2) izlemekte idi. Klinik veriler ve laboratuar
bulgular› ile konulan ön tan›lar›n biyopsi sonuçlar› ile %53.3 oran›nda ba¤daflt›¤›
saptand›. Biyopsi sonuçlar›na göre toplam 101 olguda tedavi de¤iflikli¤ine gidildi;
10 hastada ise immünsupressif tedavi tamamen kesildi. Tedavi de¤ifliklikleri
içinde en s›k olarak KAN nedeniyle 61 hastada tedaviye mikofenolat mofetil
(azatiopurin almakta ise kesilerek) eklendi. Biyopsi sonras›nda anjiyotensin
konverting enzim inhibitörü ve anjiyotensin reseptör blokeri grubu ilaçlar›n
kullan›mlar›nda anlaml› bir art›fl gözlendi. Ortalama 264 ayl›k bir takip boyunca
graft sa¤kal›m oran› %63.4 olarak bulundu. Biyopside AR, KAN, KAN üzerine
eklenmifl AR ve di¤er tan›lar› olan hastalar aras›nda graft sa¤kal›m süreleri
aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmad›. Allograft biyopsisi sonras›nda sadece 13
hastada (%7.8) komplikasyon (11 hastada makroskopik hematüri, 1 hastada
piyelonefrit, 1 hastada arteriyovenöz fistül) geliflti.
Sonuçlar: Allograft biyopsisi, böbrek transplantl› hastalar›n takip ve tedavisinin
yönlendirilmesine önemli ölçüde etki edebilecek güvenli ve alt›n standart bir
tan› yöntemidir.
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al›m›n›n vücut a¤›rl›¤›n›n %5.7’den fazla olmas›, diyaliz öncesi serum potasyum
seviyesinin 6 mEq/L’ den, fosfor seviyesinin ise 7.5 mg/dL’den yüksek olmas›
al›nd›. Hastalar›n evli olup olmad›klar›, e¤itim seviyeleri, diyaliz süreleri, böbrek
nakli öyküleri, komorbidite, interdiyalitik kilo al›mlar›, diyaliz öncesi kan üre
nitrojeni, serum kreatinin, potasyum ve fosfor seviyeleri kaydedildi. Hayat
kaliteleri short form-36 (SF-36) kullan›larak, depresyon durumlar› ise Beck
Depresyon skalas› kullan›larak de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n% 24.4’ü daha once böbrek nakli olmufltu ve %31.3’ü
komorbid hastal›¤a sahipti. Depreyonu olanlar›n %77.8’nin komorbid hastal›¤›
vard›. Uyumsuz hasta grubun e¤itim seviyesi daha düflüktü (P = 0.018). Hasta
gruplar› aras›nda yafl, cinsiyet, evlilik durumlar›, diyaliz süreleri, böbrek nakli
öyküleri ve komorbid hastal›klar›n varl›¤› aç›s›ndan fark yoktu (P > 0.05).
‹nterdiyalitik kilo al›m› uyumsuz hastalarda daha fazlayd› (P = 0.002), diyaliz
öncesi kan üre nitrojeni, serum creatinin, potasyum ve fosfor seviyeleri aç›s›ndan
gruplar aras›nda fark yoktu (P > 0.05). Uyumsuz hasta gurubunda bulunanlar›n
hayat kalitesi skala skorlar› daha düflük (P < 0.04) ve depresyon dereceleride
daha yüksekti (P = 0.01). Hayat kalitesi ve Beck depresyon skalas› skorlar›
aras›nda negativ korelasyon saptand› (P = 0.001, r = -0.561).
Sonuçlar: Böbrek nakli bekleme s›ras›ndaki hastalar›n diyet ve diyaliz tedavisine
uyumsuzluklar› depresyon ve hayat kalitesinin azalmas› ile iliflkilidir. Hasta
uyumsuzlu¤un yak›ndan izlenmesi depresyonun erken tan›nmas›na ve böbrek
nakli bekleme sürecinde yararl› olabilecek tedavi giriflimlerinin uygulanmas›na
olanak sa¤lar.

PS/TX-260

Böbrek Nakli Bekleme S›ras›ndaki Hastalarda Uyumsuzluk ve Etkileyen
Faktörler

Akman B1, ‹bifl A1, Sezer S1, Arat Z1, Özdemir FN1, Haberal M2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Hasta uyumsuzlu¤u diyaliz tedavisi s›ras›nda oldukça s›k karfl›lafl›lan bir
durumdur. Biz bu çal›flmada kadavradan böbrek nakli bekleyen hastalar aras›daki
uyumsuzluk insidans›n›, uyumsuzl›¤a katk›da bulunan faktörleri ve bunlar›n
hayat kalitesi üzerine olan etkisini araflt›rd›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya böbrek nakli bekleme s›ras›nda bulunan seksen
alt› hasta (56 erkek, 30 kad›n) dahil edildi. Bu hastalar›n 49’u uyumsuz (yafl,
46.8 ± 21.8 y›l; hemodiyaliz süresi, 83.9 ± 48.7 ay), 37’i uyumlu (yafl, 42.8 ±
12.1 y›l; hemodiyaliz süresi, 96.5 ± 45.2 ay) hastalardan olufluyordu. Uyumsuzluk
kriterleri olarak 1 ayl›k sure içinde 1 kez hemodiyalize girmemek yada diyaliz
seans›n› 10 dakikadan daha fazla k›saltmak, interdiyalitik kilo

PS/TX-261

Böbrek Nakli Al›c›lar›nda Nakil Sonras› Diabetes Mellitus Geliflimi ‹çin
Risk Faktörleri

Bilgiç A1, Sezer S1, Uyar M1, Arat Z1, Özdemir FN1, Haberal M2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Böbrek nakli sonras› ortaya ç›kan diabetes mellitus (BNSDM), greft ve
hasta sa¤kal›m› üzerine olumsuz etkiye sahip, son y›llarda görülme s›kl›¤› artan
bir komplikasyondur. Çal›flmam›z›n amac›, böbrek nakli al›c›lar›nda BNSDM
geliflimi için risk faktörlerini belirlemekti.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya nakil sonras› en az 30 ay takip edilen 204 böbrek
nakli al›c›s› (yafl; 35.9±10.6 y›l, erkek/kad›n; 150/54, ortalama nakil süresi;
59.7±23.7 ay) al›nd›. BNSDM tan›s› için Amerikan Diyabet Birli¤i (ADA)/Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) kriterleri veya insulin/oral hipoglisemik ajan gereksinimi
esas al›nd›. BNSDM için olas› risk faktörleri olarak afla¤›daki veriler analiz
edildi: demografik özellikler, diyaliz ve nakil sonras› takip süresi, sigara öyküsü,
vücut kitle indeksi, efllik eden hastal›klar, mismatch say›s› ve serum kreatinin,
albümin, kalsiyum, fosfor, C-reaktif protein, lipid parametreleri ve paratiroid
hormonu içeren laboratuar verileri.
Bulgular: Yirmi alt› (%12.7) hastada BNSDM mevcuttu. Univaryant analiz
gerçeklefltirildi¤inde nakil s›ras›ndaki hasta yafl› (p=0.03), vücut kitle indeksi
(p=0.014), hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu (OR 3.48, p=0.019) ve sigara
öyküsünün (OR: 3.75, p=0.07) BNSDM ile iliflkili oldu¤u bulundu. Multivaryant
analize göre HCV pozitifli¤i (RR=3.6; 95% CI 1.20–10.63, p< 0.05), sigara
(RR=2.8, 95% CI 1.20–7.48, p< 0.05) ve nakil s›ras›ndaki hasta yafl› (RR=1.2,
95% CI 1.02–1.32, p< 0.05) BNSDM için ba¤›ms›z birer risk faktörü idi.
Sonuçlar: ‹leri nakil yafl›na ek olarak HCV enfeksiyonu varl›¤› ve sigara
al›flkanl›¤› BNSDM için en önemli belirleyicilerdir. Hastalar, BNSDM için
müdahale edilebilir risk faktörleri olan sigara kullan›m› ve kilo al›m› yönünden
uyar›lmal› ve yak›n takip edilmelidir.

PS/TX-259

Böbrek Nakli Sonras› Diabetes Mellitus: ‹yi Kan fiekeri Regülasyonunun
Böbrek Nakli Yap›lan Hastalar›n Prognozuna Etkisi

Akgül A1, Sezer S1, Alt›no¤lu A1, Arat Z1, Haberal M2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Böbrek nakli sonras› diabetes mellitus (BNSDM) böbrek nakli yap›lan
hastalarda s›k görülen bir komplikasyondur. Bu çal›flmadaki amac›m›z BNSDM
olan ve diabetik olmayan hastalar›n klinik seyrini karfl›laflt›rmak ve her iki grup
h a s t a d a  a t e r o s k l e r o t i k  r i s k  f a k t ö r l e r i n i  b e l i r l e m e k t i r .
Yöntem-Gereçler: Bu retrospektif analizde,1996-2002 y›llar› aras›nda
merkezimizde böbrek nakli yap›lan 204 (54 kad›n, 150 erkek; yafl ortalamas›
40.42+/-10.29 ) hastay› ald›k. Tüm hastalar›n aterosklerotik olaylar ve BNSDM
için risk faktörü olan demografik özellikleri, diyaliz süresi, greft süresi, sigara,
vücut kitle indeksi, ilaç tedavisi, komorbid hastal›klar ve labaratuvar
parametrelerinden serum kreatinin, albumin, kalsiyum, fosfor, C-reaktif protein
(CRP), lipid parametreleri, paratiroid hormon düzeyleri analiz edildi. Hastalar›n
ortalama takip süresi 59.7+/-23.6 ayd›. BNSDM tan›s› American diabetic
Association/WHO kriterlerine göre veya insülin/oral antidiabetic ihtiyaçlar›na
göre belirlendi.
Bulgular: 26 (%12,7) hastada BNSDM saptand› ve bu hastalar›n kan flekeri
regülasyonunun iyi oldu¤u izlendi (hemoglobinA1c (HbA1c) % 6.3+/-0.3%).
Kan flekeri kötü regüle bir BNSDM hastas› çal›flma d›fl› b›rak›ld›. 24 (%12,1)
hastada aterosklerotik hastal›k tespit edildi ve BNSDM hastalar›nda diabetik
olmayan hastalara göre aterosklerotik hastal›¤›n daha s›k oldu¤u görüldü (%26,9
di¤eri %9,6 p=0,019; OR=3,49). Aterosklerotik risk faktörleri için logistik
regresyonla multivaryant analiz yap›ld›¤›nda ortalama yafl ba¤›ms›z risk faktörü
olarak bulunurken (RR=1,2 95% CI=1.052-1.189), BNSDM ba¤›ms›z risk
faktörü olarak bulunmad›. Her iki grup hastada di¤er aterosklerotik risk
faktörlerinden olan serum CRP düzeyi, lipid profilleri aras›nda bir fark yoktu.
Greft yaflam süresi diabetic olmayanlarda, BNSDM olan hastalara göre daha
uzun olma e¤ilimindeydi fakat istatiksel olarak anlaml› bulunmad›.
Sonuçlar: Aterosklerotik olaylar›n gelifliminde BNSDM önemli bir risk
faktörüdür. ‹yi kan flekeri regülasyonuyla bu hastalardaki yüksek morbidite h›z›
ve BNSDM ‘nin hasta ve greft yaflam› üzerine negatif etkisi azalmaktad›r.
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PS/TX-263

Adölesan Böbrek Al›c›lar›nda Obesitenin Kan CsA ve Renal Fonksiyonlar
Üzerine Etkileri

Kasap B1, Soylu A1, Türkmen M1, Kavukçu S1, Bora S2, Gülay H2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Obesite, böbrek transplantasyonu sonras› s›k karfl›lafl›lan bir problem
olup greft ve hasta sürvisini azaltmaktad›r. Ayr›ca obes hastalarda, kilo bafl›na
ilaç dozunun vücut a¤›rl›¤› normal aral›kta olan hastalar ile benzer flekilde
düzenlenmesi siklosporin (CsA) toksisite riskini artt›rmakad›r. Buna karfl›l›k,
eriflkin obes böbrek al›c›s› hastalar›n daha düflük CsA dozlar› ile uygun terapötik
düzeyleri sa¤layabildikleri gösterilmifltir. Adolesanlarda yap›lm›fl benzer bir
çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Bu çal›flma adolesan böbrek al›c›lar›nda obesitenin
CsA kan düzeyleri ve renal fonksiyonlar üzerine olan etkilerini de¤erlendirmek
amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Klini¤imizde 1994-2004 y›llar› aras›nda izlenen adolesan
böbrek al›c›lar›na ait veriler retrospektif olarak de¤erlendirildi. Kronik

allograft nefropatisi saptanan olgular (serum kreatinin > 2.5 mg/dL) çal›flma
d›fl› b›rak›ld›. Hastalar›n periyodik kontrollerinde belirlenen CsA dozlar›, vücut
a¤›rl›klar› (VA), vücut kütle indeksleri (VK‹), vücut yüzey alanlar› (VYA), serum
kreatinin (Skr) düzeyleri, CsA eflik (C0) ve 2.saat düzeyleri (C2), Schwartz
formülüne göre hesaplanan GFR de¤erleri, 24 saatlik idrar üzerinden hesaplanan
proteinüri de¤erleri kaydedildi. VA, VK‹ ve VYA bafl›na düflen CsA dozlar›
(s›ras› ile CsAmg/VA, CsAmg/VK‹ ve CsAmg/VYA) hesapland›. Obesite
VK‹> 95p olarak tan›mland›. Renal fonksiyonlar, CsA dozlar› ve kan düzeyleri
obes hastalar (Grup I) ile di¤erleri (Grup II) aras›nda karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: 27 hastaya uyan 782 vizitin kriterleri karfl›lad›¤› görüldü. Hastalar›n
8’i k›z (E/K: 19/8) ve ortalama yafllar› 15.25±3.50 (8-22) idi. Verilerin %9.3’ünün
obes hastalara ait oldu¤u izlendi. Grup I’de Skr anlaml› derecede yüksek, GFR
ve proteinüri ise anlaml› miktarda düflük saptand› (herbiri için p: 0.000). C0
ve C2 düzeyleri gruplar aras›nda benzer iken (s›ras›yla p: 0.832 ve p: 0.656),
CsAmg/VA, CsAmg/VK‹ ve CsAmg/VYA Grup I’de anlaml› olarak düflük
bulundu (herbiri için p: 0.000).
Sonuçlar: Çal›flmam›zda obesitenin beklendi¤i gibi bozuk renal fonksiyonlar
ile, ancak flafl›rt›c› flekilde düflük proteinüri düzeyleri ile iliflkili oldu¤u görüldü.
Obes adolesan böbrek al›c›lar›n›n di¤er al›c›lara benzer C0 ve C2 düzeylerini
sa¤lamak için daha az miktarda CsA almalar›n›n yeterli oldu¤u saptand›. Bu
bulgular›n eriflkinler için saptanm›fl verilere benzer oldu¤u gözlendi.

PS/TX-264

Olgu Sunumu: Takrolimus ile Tedavi Edilen Renal Transplantasyon
Hastas›nda Hepatik Venöz Tromboz

Y›ld›z B1, Kural N1, Atefl E2, Akçar N3

1Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›,
Eskiflehir
2Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›,
Eskiflehir
3Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyodiagnostik Ana Bilim
Bilim Dal›, Eskiflehir

Amaç: Hepatik venöz oklüzyon renal transplantasyon hastalar›nda nadir görülen
b i r  k o m p l i k a s y o n d u r  v e  d i k k a t l e  t e d a v i s i  g e r e k l i d i r .
Yöntem-Gereçler: Bu yaz›da 9 yafl›nda bir erkek hastada post-transplant erken
dönemde ilk kez tan›mlanan bir hepatik venöz tromboz olgusu sunulmufltur.
Bulgular: Hastada skar nefropatisine sekonder geliflen son dönem böbrek
hastal›¤› vard› ve 3 y›ld›r sürekli ayaktan periton diyalizi ile tedavi ediliyordu.
Transplantasyon sonras›nda ise takrolimus, steroid, mycophenolate mofetil and
basiliximab ile tedavi edilmiflti. Ek olarak proflaktik ajanlar olarak asiklovir ve
trimetoprim uygulanm›flt›.Transplantasyondan on gün sonra fizik muayenede
hepatomegali saptand› ve laboratuvar incelemelerinde alkalen fosfataz, alanin
ve aspartat aminotransferaz ve gama-glutamyl transferaz yüksekli¤i belirlendi.
Viral incelemeler ve koagulasyon faktörleri (protein C ve S, antitrombin
III)normaldi ve faktör V Leiden and protrombin mutasyonlar› negatif bulundu.
Renkli dopler ultrasonografi incelemesinde hepatik venöz tromboz saptand›.Hepatik
venöz tromboz önce heparin daha sonra da kumadin ile tedavi edildi ve takrolimus
siklosporin ile de¤ifltirildi.
Sonuçlar: Bu hastada hepatik venöz trombozun takrolimus tedavisi sonucu
meydana geldi¤ini düflündük. Takrolimus ile ilgili trombozun nedeni aç›k
olmamakla birlikte bu durum vasküler toksite ile iliflkili olabilir.Bilgilerimize
göre transplantasyon yap›lan çocuklarda takrolimus ile iliflkili hepatik venöz
tromboz daha önce bildirilmemifltir. Renal transplantasyon yap›lm›fl bir hastada
hepatik enzimlerde art›fl ve hepatomegali saptand›¤›nda trombozdan flüphelenilmeli
ve takrolimus di¤er immunsupresif ajanlarla de¤ifltiri lmelidir.

PS/TX-262

Adölesan Böbrek Al›c›lar›nda MMF ve AZA’n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Kasap B1, Soylu A1, Türkmen M1, Kavukçu S1, Bora S2, Gülay H2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Böbrek transplantasyonu sonras› akut rejeksiyonu önlemede mikofenolat
mofetilin (MMF) azatioprine (AZA) göre daha etkin oldu¤u bilinmektedir. Uzun
dönemdeki koruyucuklar› benzer bulunan bu iki ajan›n tüm yan etkilerini
birlikte karfl›laflt›ran çal›flmalar›n say›s› k›s›tl›d›r. Bu çal›flmada adölesan yafl
grubu böbrek al›c›lar›nda MMF and AZA’in istenmeyen etkilerini karfl›laflt›rmak
amaçland›.
Yöntem-Gereçler: 1994-2004 y›llar› aras›nda izlenen böbrek al›c›lar›na ait
veriler geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastalar siklosporin (CsA), prednizolon
ve MMF ya da AZA’dan oluflan üçlü immunsüpresif tedavi almaktayd›lar. Serum
kreatinininin (Skr) 2.5 mg/dL üzerinde oldu¤u döneme ait veriler ç›kar›ld›.
BUN, Skr, hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), k›rm›z› küre say›s› (KK), beyaz
küre say›s› (BK), trombosit say›s› (tr), kan eflik CsA düzeyleri (C0), 24 saatlik
idrarda protein ve GFR düzeyleri; ayr›ca anemi (Hb< 11 mg/dL), lökopeni (BK<
4000/mm3), trombositopeni (plt< 140000/mm3), proteinüri (idrarda protein
> 4 mg/kg/day), obesite (VK‹> 95p), hipertension (sistolik ve diyastolik kan
bas›nc›> 95p) ve hiperlipidemi (trigliserid ve total kolesterol > 95p) insidanslar›
MMF (Grup 1) ve AZA (Grup 2) kullan›lan dönemlerde karfl›laflt›r›ld›.
Bulgular: Kay›tlar incelendi¤inde ortalama yafllar› 15.25±3.50 (8-22) olan, 8’i
k›z 27 olguya ait 799 veriye rastland›. Gruplar aras›nda C0 düzeyleri benzer
iken (p> 0.05) Grup 2’de Skr düzeyleri anlaml› olarak düflük ve GFR de¤erleri
anlaml› olarak yüksek bulundu (s›ras›yla p: 0.002 ve p: 0.000). Anemi, lökopeni,
proteinüri, obesite ve hiperlipidemi s›kl›klar› gruplar aras›nda farkl› de¤ildi.(p>
0.05). Grup 1’de trombositopeniye, Grup 2’de ise diyastolik hipertansiyona
daha s›k rastland› (s›ras›yla p: 0.000 ve p: 0.034).
Sonuçlar: Artm›fl diyastolik hipertansiyon s›kl›¤›na ra¤men MMF ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, AZA kullan›m›nda trombositopeni s›kl›¤›n›n anlaml› derecede
az ve greft fonksiyonlar›n›n anlaml› derecede yüksek oldu¤u gözlenmifltir.



PS/TX-266

Böbrek Transplant Hastalar›nda Mycobacterium Tuberculosis ‹nfeksiyonu

Ergun ‹, Keven K, Dede F, Ekmekçi Y, Canbakan B, Ertürk S, Erbay B
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji B.D., Ankara

Amaç: Tüberküloz (TB) böbrek allogreft al›c›lar›nda kullan›lan immunosupressif
tedavi nedeniyle s›k görülebilen bir ciddi infeksiyon hastal›¤›d›r. Biz çal›flmam›zda
merkezimizde böbrek nakli yap›lan hastalarda TB s›kl›¤›n›n ve klinik özelliklerinin
de¤erlendirilmesini amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Bu nedenle [44 kadavra (%15.5) ve 239 canl› verici (%84.5),
ortalama yafl 30±10 y›l] 1990-2004 y›llar› aras›nda 283 böbrek nakli hastas›
de¤erlendirmeye al›nd›.
Bulgular: TB 7 erkek ve 3 kad›n hastada (ortalama 41±9 yafl) ortaya ç›kt›. ‹ki
hasta kadavradan ve 8 hasta canl› vericiden böbrek nakli olmufltu. Böbrek

PS/TX-267

Renal Transplant Al›c›s›nda ‹zole Karaci¤er Tüberküloz Absesi
Çal›flkan Y, Demirtürk M, Güven D, Özkan O, Ecder T, Türkmen A,
Sever Mfi
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Renal transplant al›c›lar›nda tüberküloz önemli bir mortalite ve morbidite nedeni
olmakla beraber izole karaci¤er tüberküloz absesisi henüz bildirilmemifltir. Onüç
y›l önce nedeni bilinmeyen son dönem böbrek yetersizli¤i tan›s› ile canl› vericiden
böbrek transplantasyonu yap›lm›fl olan 26 yafl›nda erkek hasta inatç› atefl,
yorgunluk ve kilo kayb› yak›nmalar› ile baflvurdu. Fizik muayenesi normal
olmakla birlikte atefli 39.5°C ve kan bas›nc› 130/80 mmHg idi. Laboratuar
bulgular›nda: Eritrosit sedimentasyon h›z› 122 mm/saat, hsCRP 74 mg/L,
lökosit 8500 /μ L, Hb 10.9 g/dL, serum kreatinin 2 mg/dL, AST 28 IU/L,
ALT 26 IU/L, ALP 146 IU/L ve proteinüri 0.5 g/gün’dü. Akci¤er grafisi
normaldi. Bat›n ultrasonografisinde (USG) karaci¤er sa¤ lob subkapsüller
bölgede 7 cm x 6 cm boyutunda kistik kitle görüldü ve perkütan aspirasyon
yap›ld›. Aspirasyon mayinin hücre say›m›nda lökosit 9200 /μ L ve nötrofil 8800
/μ L bulundu. Gram ve aside dirençli bakteri için yap›lan Ziehl-Neelsen
boyamalar› negatif bulundu. Ampirik olarak bafllan›lan ampisilin sulbaktam
tedavisine ra¤men, hastan›n semptomlar› devam etti. Kontrol USG’de kistik
kitlenin devam etti¤i görüldü. Löwenstein-Jensen besiyerindeki örnekte pozitif
üreme saptanmas› üzerine fokal karaci¤er tüberküloz absesi tan›s› konuldu ve
sistemik antitüberküloz tedavi baflland›. Tedavinin 4. ay›ndaki kontrol USG’de
abse kavitesinin belirgin olarak geriledi¤i görüldü. Renal transplant al›c›lar›nda
tüberküloz s›kl›¤› giderek artmaktad›r. Tüberkülozun al›fl›lmad›k prezentasyonlarla
ve lokalizasyonlarda görülebilece¤i unutulmamal› ve nedeni bilinmeyen atefl ile
baflvuran transplant al›c›lar›nda ay›r›c› tan›da ekstrapulmoner tüberküloz ›srarla
araflt›r›lmal›d›r.

PS/TX-265

Böbrek Nakli Hastalar›nda Tüberküloz

Sa¤lam F1, Çelik A1, Güngör Ö2, Y›ld›z S1, Çavdar C1, Soylu A3,
Bora S4, Çamsar› T1

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediyatrik Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Böbrek nakil hastalar› f›rsatç› enfeksiyonlar›n geliflmesi aç›s›ndan büyük
risk alt›ndad›rlar. Tüberküloz (Tbc) ve di¤er enfeksiyonlar normal popülasyona
göre daha s›k görülmekte olup, mortalite ve morbiditesi yüksektir.Bu retrospektif
çal›flmada hastanemizde takip edilen böbrek nakil hastalar›nda görülen tüberküloz
enfeksiyonun incelenmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya hastanemizde Nisan 1992-Nisan 2005 aras›nda
böbrek nakli yap›lm›fl 168 hasta al›nd›. Hastalarla ait veriler hasta dosyalar›ndan
elde edildi.
Bulgular: Çal›flmaya ald›¤›m›z hastalar›n % 4.1’ i (7/168) Tbc tan›s› ald›. Bu
hastalar›n 4 kad›n, 3 erkek olup, yafl ortalamas› 39.28 ± 17.22 y›l (16-67) idi.
Hastalar›n 5’ine canl›dan, 2’sine ise kadavradan böbrek nakil yap›ld›. 2 hasta
kadavradan böbrek nakli sonras› indüksiyon için ATG, 4 hastada akut rejeksiyon
tedavisi için pulse steroid tedavisi ald›. Transplantasyon ile enfeksiyon geliflimi
aras›nda geçen süre 54.85 ± 29.44 ay (4-150) iken, indüksiyon ve pulse steroid
tedavisi ile enfeksiyon geliflimi aras›nda geçen süre 30.75 ± 38.40 ay (1-87) idi.
Hastalar›n 4’inde akci¤er, 1’inde perikard, 1’inde ise akci¤er ve serebral tutulum,
1 hastada ise akci¤er ve terminal ileum tutulumu saptand›. Tüberküloz perikarditi
olan 1 olgu d›fl›nda, di¤er 6 olgunun bronkoskopi örneklerinde ARB gösterildi
ve kültürlerinde de M. tuberculosis üretildi. Perikarditli olguya perikard biyopsisi
yap›ld› ve fibrinöz perikardit tan›s› sonras› anti-Tbc tedavi baflland›. Hastalar›n
hepsine rifampisin içen 4’li anti-Tbc tedavi verildi. Bu hastalardan 5 tanesinin
tedavisi baflar› ile tamamlanm›fl olup, 1 hasta ise Tbc ve ilaçlara ba¤l› komplikasyon
nedeniyle kaybedilmifltir. 1 hastada ise tedavi devam etmektedir. Hastalardan
5’ i halen ifllevsel graftle yaflamlar›n› sürdürmekte, 1 hasta ise kronik allograft
nefropatisi nedeniyle hemodiyaliz tedavisine dönmüfltür.
Sonuçlar: Renal transplant hastalar› aras›nda Tbc prevelans› s›kt›r ve mortalitesi
normal populasyona göre daha yüksektir. Ancak rifampisin içeren protokollerle
etkili tedavi sa¤lanabilmektedir.
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yetmezli¤i nedeni 4 hastada glomerülonephritis, 2 hastada interstisyel nefrit ve
4 hastada nedeni bilinmeyen böbrek yetmezli¤i olarak dikkat çekmekteydi. Tüm
hastalarda Mycobacterium TB, Löwenstein-Jensen kültür ortam›nda
izole edilmiflti. TB insidans› %3.5 (10 hasta) olarak saptand›. Hastalar›n 5’inde
pulmoner TB (%50) dikkati çekerken, plevral TB 2 hastada, intestinal TB bir
hastada, peritoneal TB bir hastada, ve TB otitis media bir hastada saptand›. TB
infeksiyonu ve renal transplantasyon aras›nda geçen süre median 38 ay idi
(range, 3-81 ay), fakat %30 hastada TB ilk bir y›l içinde ortaya ç›km›flt›. Anti-
TB tedavi sonras›nda hiç bir hastada akut rejeksiyon geliflmedi. Tüm hastalar
isoniazid, rifampicin, ethambutol ve pyrazinamide veya morfazinamide ile tedavi
edildiler. Sekiz hasta tedaviye cevap verirken, iki hasta (%20) dissemine TB
nedeniyle kaybedildiler. Her iki hasta da pulmoner tutuluma sahipti.
Sonuçlar: TB renal transplant al›c›lar›nda önemli bir mortalite oran› ile dikkati
çekerken, bu hastalarda extrapulmoner tutulum daha s›k gözlenmektedir.
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mg/dL, sirolimus düzeyi 7.4 ng/mL ve proteinüri 7.2 g/gün idi. Akci¤er
grafisinde diffüz bilateral infiltrasyonlar ve toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl›
tomografide (YRBT) sol alt lobda konsolidasyon ve her iki alt lobda kompresyon
atelektazileri görüldü. Tedavi dozunda levofloksasin baflland› fakat yak›nmalar›
devam etti. Balgam›n gram ve aside dirençli bakteri aç›s›ndan yap›lan Ziehl-
Nielsen boyamalar› ve kültürleri negatif bulundu. Herhangi bir infeksiyöz etyoloji
bulunamayan hastan›n sirolimus tedavisi kesildi ve prednizolon 20 mg/gün
dozuna ç›k›ld›. Birkaç gün sonra hastan›n yak›nmalar› geriledi ve iki hafta
sonraki akci¤er grafisinde lezyonlar›n kayboldu¤u görüldü. Pnömoni klinik
bulgular› olan transplant al›c›lar›nda di¤er infeksiyon etyolojileri ve akci¤er
hastal›klar›n› d›fllad›ktan sonra sirolimus ile iliflkili interstisyel pnömoni ay›r›c›
tan›da düflünülmelidir.

PS/TX-269

Sirolimus ile ‹liflkili ‹nterstisyel Pnömoni Olgusu

Çal›flkan Y, Al›fl›r Ecder S, Yaz›c› H, Özkan O, Ecder T, Türkmen A,
Sever Mfi
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul

‹nterstisyel pnömoni sirolimusun nispeten yeni tan›mlanan ve seyrek görülen
bir yan etkisidir. Bu bildiride, immünsuprese hastalarda unutulabilecek ya da
yanl›fl tan›nabilecek olan sirolimus ile iliflkili bir interstisyel pnömoni vakas›
sunduk. IgA nefropatisi nedeni ile geliflen son dönem böbrek yetersizli¤i
sonucunda 6 y›l hemodiyaliz tedavisi yap›lan 31 yafl›ndaki hastaya 6 y›l önce
canl› vericiden böbrek transplantasyonu yap›lm›fl. Serum kreatinin konsantrasyonu
ve proteinüride art›fl nedeni ile 20 gün önce siklosporin tedavisi sirolimus ile
de¤ifltirilmiflti. Hasta öksürük, s›k›nt›, atefl ve nefes darl›¤› ile baflvurdu. Di¤er
ilaçlar› mikofenolat mofetil 2 gr/gün, losartan 50 mg/gün, hidroklorotiazid 12.5
mg/gün ve 7.5 mg/gün prednizolondu. Fizik muayenede pretibial ödemi vard›.
Atefl 38.5°C ve kan bas›nc› 130/80 mmHg idi. Laboratuar testlerinde, eritrosit
sedimentasyon h›z› 91 mm/saat, hsCRP 32.5 mg/L, lökosit 6.800 /μ L,
hemoglobin 10.2 g/dL, serum kreatinin 2.4

PS/TX-270

Böbrek Nakil Hastalar›nda CMV Gastriti: Olgu Sunumu

Güngör Ö1, Çavdar C1, Çelik A1, Sifil A1, Sa¤lam F1, Meral M2,
Temizkan A1, Y›ld›z S1, Sar›o¤lu S3, Bora S4, Gülay H4, Çamsar› T1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir-Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dal›, ‹zmir-Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dal›, ‹zmir-Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›, ‹zmir-Türkiye

Böbrek nakli hastalar›nda gastrointestinal sisteme ait semptomlar s›k görülmektedir;
en önemli neden CMV enfeksiyonudur. Bu olgu sunumunda dispeptik
yak›nmalarla baflvuran iki hastada saptanan CMV gastriti nadir görülmesi
nedeniyle sunulmufltur.OLGU 1: 49 yafl›ndaki erkek hastaya kadavradan böbrek
nakli yap›lm›flt›. 900 mg ATG tedavisi alan hasta 2 ay sonra kar›n a¤r›s› ve
bulant›yla baflvurdu. CMV 280 /200.000 hücre (+) saptand›; gansiklovir baflland›.
Yak›nmalar› devam edince endoskopide eritematöz gastrit, antrumda 8-10 adet
mukozadan hafif kabar›k, 2-4 mm lik polipoid yap›lar izlendi. Biyopside antrum
mukozas›nda glandüler epitelyal ve endotelyal inklüzyonlar izlendi ve CMV
antikorlar› ile (+) boyand›. ‹zlemde CMV negatifleflti ve hastan›n yak›nmalar›
kayboldu. Tedavisi 21 güne tamamlanarak taburcu edildi.OLGU 2: 43 yafl›nda
erkek hastaya eflinden böbrek nakli yap›lm›flt›. Toplam 900 mg ATG tedavisi
alan hasta 2 ay sonra kar›n a¤r›s› ve ifltahs›zl›kla baflvurdu.. CMV 400 /200.000
hücre (+) saptanmas› üzerine gansiklovir baflland›. Endoskopisinde; eritematöz
gastrit, antrumda büyük kurvaturda polipoid lezyon saptand›. Polipoid kitlenin
de¤erlendirilmesinde antrum mukozas›nda glandüler epitelyal ve endotelyal
inklüzyonlar izlendi ve bunlar CMV antikorlar› ile boyand›. Takipte CMV
antijenemisi negatifleflti ve yak›nmalar› tamamen geriledi. Tedavisi 21 güne
tamamlanarak taburcu edildi.
Sonuç: Özellikle ATG kullan›lan böbrek nakil hastalar› nakil sonras› dönemde
dispeptik yak›nmalarla baflvurdu¤unda CMV gastriti de akla gelmelidir.

PS/TX-268

Böbrek Nakli Sonras› Görülen Polyoma Virus-BK Nefropatisi

Ünal E, Çavdar F, Türkmen F, Titiz ‹
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi ve
Transplantasyon Klini¤i, Haydarpafla, ‹stanbul

Amaç: ‹nsan polyoma virus-BK tipi (BKV) ile enfeksiyon sonucu oluflan nefritler,
günümüzde renal allograft disfonksiyonu ve yetersizli¤inin önemli bir nedeni
olarak ortaya konmufltur. Olgular›n geç teflhisi böbrek kayb›na yol açabilece¤inden
durumun erken evrede tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çal›flmada, allograft
nefropatisi geliflen ve BKV tespit etti¤imiz iki olgumuzu sunuyoruz.
Metod: Olgu 1. 50 yafl›nda post-transplant 2. y›lda olan erkek hasta kronik
rejeksiyon bulgular› ile baflvurdu. Hasta tacrolimus ve MMF immunsupresyon
tedavisi alt›nda idi. Fizik muayenede allogreft bölgesinde hassasiyet mevcuttu,
ancak bat›n ultrasonografisi normal s›n›rlarda idi. Kreatinin de¤eri 3.26 olan
hastan›n idrar tahlili ve kültüründe özellik yoktu. Yap›lan böbrek biyopsisinde
tubulit tespit edildi. Pulse kortikosteroid tedavisine cevap al›namay›nca ATG
uyguland›. ‹drar sitolojisinde ise ürotelyal hücre nükleuslar›nda irileflme nükleer
hiperkromazi ve inklüzyonlar (decoy hücre) saptand›.Tacrolimus ve steroid dozu
azalt›ld›, MMF kesildi. 0.5 g/kg immunoglobulin verildi. Uygulanan bu tedavi
ile cr de¤eri düfltü. Yap›lan haftal›k ve ayl›k kontrollerde idrarda üreme
saptanmayan ve Cr de¤erleri stabil giden hasta post-transplantasyon 4. y›lda
sa¤l›kl› olarak yaflam›n› sürdürmektedir. Olgu 2. 33 yafl›nda erkek hasta
posttransplant 2. ay kreatinin de¤erlerinde ani yükselme (kreatinin 3.87) nedeniyle
tetkik amaçl› yat›r›ld›. Hasta azathioprin+tacrolimus+steroid almaktayd›. Bat›n
ultrasonografisinde allograftte flifllik görülen hastaya biopsi yap›ld› ve sonuç
tubulointertisyel akut red lehine bulundu. Pulse steroid ve ATG tedavisi uyguland›.
‹drar sitolojisinde decoy hücre tespit edildi. Tacrolimus ve steroid dozlar› azalt›ld›,
azathioprin kesildi ve hastaya immunoglobulin verildi. Ancak allogreft kaybedildi.
Hasta diyaliz program›na al›nd›.
Sonuçlar: BKV nefropatisinin erken teflhis edilerek akut rejeksiyondan ay›r›c›
tan›s›n›n yap›lmas› ve sebebe yönelik tedavinin bafllat›larak allograft kayb›n›n
önlenmesi hayati önem tafl›maktad›r.



PS/TX-271

Renal Transplantasyonlu Hastalarda Statin Kullan›m›n›n Greft ve Hasta
Sürvisi ile ‹liflkisi

Küçük M1, Türkmen A2, Kazanc›o¤lu R3, Çelik V1, Sever MS2

1Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
2‹stanbul T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, ‹stanbul
3Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul

Amaç: Statinlerin kolesterol düzeylerini düflürmelerinden ba¤›ms›z olarak
immünmodülatör ve sellüler etkileri oldu¤u bulunmufltur. Bu terapötik etkilerinden
dolay› hiperlipidemi d›fl›ndaki hastal›klarda da denenmeye bafllanm›flt›r. Tek
merkezli çal›flmam›zda renal transplantasyondan sonra statin kullan›m›n›n graft
ve hasta survisi üzerine olan etkileri retrospektif olarak araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: 09.01.1996 ile 27.07.2002 tarihleri aras›nda merkezimizde
ilk nakillerini olan 282 hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Hastalar›n demografik ve
klinik seyir verileri dosya kay›tlar›ndan elde edilmifltir.Hastalar posttransplant
hiperlipidemi için statin bafllanan grup (Grup A) ile hiperlipidemisi olmayan
ve statin almayan grup (Grup B) olarak ikiye ayr›larak incelenmifltir.
Bulgular: Grup A'daki hastalar Grup B'dekilerden daha yafll› olmakla birlikte
her iki grup aras›nda transplantasyon tipi, cinsiyet ve takip süreleri aç›s›ndan
anlaml› bir fark yoktu (Tablo 1). Uygulanan immünsüpresif tedaviler aras›nda
da fark saptanmad›. ‹ki grupta da Siklosporin A, Azatiopürin ve Prednizondan
oluflan üçlü tedavi uygulamas› mevcuttu (Grup A: %45,8; Grup B: %48,1).
Grup A'n›n akut rejeksiyon oran› %23,3 iken Grup B'ninki %21,3 idi. Bir
y›ll›k graft sürvi oran› Grup A için %96, Grup B için ise %91 (p=0,005); befl
y›ll›k graft sürvi oranlar› ise %87 (Grup A) ve %71 (Grup B) (p=0,005) olarak
bulundu. Ayr›ca bir y›ll›k hasta sürvisi Grup A'da %98 ve Grup B'de %94 iken
befl y›ll›k hasta sürvisi %96 (Grup A) ile %84 (Grup B)(p=0,037) idi.
Sonuçlar: Statin kullanan renal transplantl› olgularda hem graft hem de hasta
sürvisi kullanmayanlara göre daha iyi bulundu. Statinlerin antilipemik özellikleri
d›fl›ndaki etkilerinin renal transplantasyondaki önemi unutulmamal›d›r.

PS/TX-272

Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Organ Nakli
Merkezinde Böbrek Transplantasyon Sonuçlar›m›z

Çobano¤lu MA, Y›ld›r›m M, Sa¤›ro¤lu T, Tekçe M, Albayrak S
Dr.Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹stanbul

Amaç: Hastanemizde organ nakli merkezinde, aral›k 2004 tarihinden beri
böbrek transplantasyonlar› (BT) yap›lmaktad›r.Yapt›¤›m›z 10 BT sonuçlar›n›
vermek istedik.
Bulgular: 10 hastan›n 5’i(%50) erkek, 5’i(%50) kad›n idi.Yafl ortalamas›:
28.6±9.1 olan hastalardan 7’sine (%70) canl› donörden, 3’üne(%30) kadavradan
BT yap›ld›.Canl› vericilerin, 4’ü(%58) anne, 1’i(%16) baba, 1 kardefl (%16),
1 efl(%16) olup hastalar›n son dönem böbrek yetmezli¤i (SDBY) primer etyolojisi:
1 tanesinden (%10) glomerülonefrit,di¤erleri ise bilinmiyordu.

*p<0.05, **p<0.001

Kontrol Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V

(üst s›n›r) (0 ay) (1 ay) (3 ay) (6 ay) (12 ay)

Total kolesterol 200 171 229* 191 169 157

Trigliserid 150 161 229** 248** 164 128

LDL 160 98 105 84 90 80

HDL 90 60 68 63 46 47

Tablo 1. Lipid profili

Grup A Grup B

Ort. yafl 37,3 (17-60) 32,5 (15-62)

Cins (kad›n/erkek) 43/77 56/106

Transplantasyon tipi (canl›/kadavra) 86/34 117/45

Ort. takip süresi (ay) 31,8 (M2-76) 30,1(1-76)

Tablo 1

PS/TX-273

Böbrek Nakli Öncesi ve Sonras›nda Lipid Profili

Ünal E, Berber ‹, Çavdar F, Seymen P, Türkmen F, Titiz ‹
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi ve
Transplantasyon Klini¤i, Haydarpafla, ‹stanbul

Amaç: Böbrek nakli yap›lan hastalar, hiperlipidemi ve atherosklerotik damar
hastal›klar› aç›s›ndan yüksek risk grubundad›r. Al›c›lar›n bir ço¤unda daha önce
bulunan kardiovasküler bir hastal›k söz konusudur ve uygulanan immunsupresif
tedavi ile var olan hastal›klar ilerleyebilir veya hiperlipidemi ve hipertansiyon
gibi yeni risk faktörleri ortaya ç›kabilir.
Yöntem-Gereçler: Ocak 2004-Ocak 2005 aras› dönemde, Haydarpafla Numune
Hastanesi Transplantasyon Ünitesinde, böbrek nakli uygulanan toplam 44
hastan›n dosyalar› taranarak, demografik bulgular› ve biokimya tetkik de¤erleri
retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara 3 lü MMF+Streoid+Tacrolimus
(21 hasta)/CsA (15 hasta)/RAPA (8 hasta) tedavisi uyguland›. Pre (0 ay-Grup
I) ve post-transplantasyon (1, 3, 6 ve 12 ay, s›ras›yla Grup II, III, IV ve V)
dönemlerdeki lipid profilleri (total kolesterol, trigliserid, LDL ve HDL) kaydedilerek,
gruplar student-t test yöntemi ile karfl›laflt›r›ld›. Belirgin hiperlipidemisi olan
hastalara medikal tedavi uyguland›. Normal lipid de¤erleri ile karfl›laflt›rma ise
ayn› yafl ve cinsiyetteki sa¤l›kl› kontrol grubuyla yap›ld›. p< 0.05 istatistik olarak
anlaml› kabul edildi.
Bulgular: Hastalar›n 15 i kad›n, 29 u erkek idi. Ortalama yafl 29.4 (26 yafl
kad›nlarda, range 11-51; 32.4 yafl erkeklerde, range 15-50). Gruplar›n lipid
profilleri (ortalama de¤er olarak) Tablo 1’ de gösterilmifltir. RAPA kullanan
hastalar›n % 40.9 unda, CsA kullanan hastalar›n % 34 ünde ve tacrolimus
kullanan hastalar›n % 27.2 sinde hiperlipidemi geliflti. Total kolesterol ve
trigliserid düzeyleri posttransplant ilk 3 ay anlaml› miktarda artarken (s›ras›yla
p< 0.05 ve p< 0.001), LDL ve HDL profili önemli oranda degiflmedi.
Sonuçlar: Elde etti¤imiz bulgular, hiperlipideminin transplantasyon sonras› ilk
3 ayda en belirgin sekilde görüldü¤ünü ve bunun daha çok hipertrigliseridemi
fleklinde ortaya c›kt›¤›n› göstermifltir. RAPA kullanan hastalarda hiperlipidi daha
s›k olarak görülmektedir.

Hastalara klasik 3’lü immünsüpresif tedavi uyguland›. 2 hastada
(%20) akut rejeksiyon görüldü ve immünsüpresif tedavi ile düzeldi, rejeksiyon
geçiren hastalardan 1’ine yap›lan biopsi sonras› hematom geliflti; hasta tekrar
aç›larak hematom boflalt›ld›, geçici olarak hemodiyalize al›nan hasta daha sonra
düzeldi ve böbrek fonksiyonlar› normale geldi.2 haftada (%20) ürolojik
komlikasyon geliflti,spontan düzeldi.1 haftada akut takrolimus toksisitesine ba¤l›
graft kayb› oldu, hasta hemodiyalize devam ediyor.Vericilerde herhangi bir
komplikasyon geliflmedi.
Sonuç: BT, SDBY’de seçkin, ancak komlikasyonlar› fazla olan bir tedavi
yöntemidir.
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PS/TX-274

Renal Transplant Hastalar›nda Diyastolik Disfonksiyonu Belirlemede
Beyin Natriüretik Peptid Düzeyinin Yeri: Doppler Ekokardiyografi ve
Doku Doppler Görüntüleme Yöntemi ile Karfl›laflt›rma

K›rkpantur A, Y›lmaz R, Abal› G, Ar›c› M, Altun B, Ak› T, Erdem Y, Yasavul
U, Bakkalo¤lu M, Erkan ‹, Turgan Ç
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara

Amaç: Serum Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeyinin genel popülasyonda
ve kronik böbrek hastal›¤›na sahip bireylerde sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
ve hipertrofisi için yararl› bir belirteç oldu¤u birçok çal›flmada gösterilmifltir.
Renal transplantasyon uygulanan hastalarda serum BNP düzeyinin böylesine
bir teflhis potansiyeline sahip olup olmad›¤› henüz bilinmemektedir. Son dönem
böbrek hastal›¤›na ulaflm›fl hastalarda hastan›n s›v› dengesi ile serum BNP
düzeyinin iyi bir korelasyon göstermedi¤i göz önüne al›narak bu çal›flmada renal
transplant hastalar›nda kardiyak disfonksiyonu tespit etmede serum BNP
düzeylerinin yol gösterici olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Yöntem-Gereçler: Kalp yetmezli¤i semptomlar› bulunmayan 47 renal transplant
hastas›na (17 kad›n, 30 erkek hasta, ortalama yafl: 38.8±9.6, 22 adet kadavra
vericiden ve 25 adet canl› vericiden transplantasyon uygulanm›fl halde) kardiyak
sistolik ve diyastolik fonksiyonlar› incelemek üzere iki boyutlu Doppler
ekokardiyografi ve Doku Doppler Görüntüleme uygulan›p, serum BNP düzeyleri
çal›fl›lm›flt›r.
Bulgular: Hastalar ekokardiyografi bulgular›na göre normal ve relaksasyon
bozuklu¤u ile uyumlu dolufl paterni gösterenler olmak üzere 2 gruba ayr›lm›flt›r.
Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonlu hastalar (n=22) ile normal sol ventrikül
diyastolik fonksiyonlu hastalar (n=25) benzer serum BNP konsantrasyonuna
(57.31±40.32 ve 44.08±33.73 pg/mL) sahiptirler. Hastalar›n serum BNP
düzeyleri ile ekokardiyografik parametreler aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
bir iliflki saptanamam›flt›r. Takip serum kreatinin, kan üre azotu düzeyleri ve
serum lipid profili de serum BNP düzeyleri ile korelasyon göstermemektedir.
Sonuçlar: Serum BNP konsantrasyonu renal transplant hastalar›nda sol
ventriküle ait disfonksiyonu göstermede yard›mc› olmamaktad›r.

PS/TX-275

Siklosporin ve Steroidlerle Birlikte Azatiyoprin ya da Mikofenolat Mofetil
Kullan›m›n›n Lipid Profili Üzerine Etkisi

Uyar M1, Akman B1, Afflar B1, Sezer S1, Özdemir FN1, Haberal M2

1Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Nefroloji Bilim Dal›, Ankara
2Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: ‹mmünosupresif tedavi böbrek nakli sonras› geliflen hiperlipideminin
en önemli nedenidir. Bu çal›flmam›zda azatiyoprin (AZA), siklosporin A (CsA),
kortikosteroid kombinasyonu (Grup 1, n=26) ile mikofenolat mofetil (MMF),
CsA, kortikosteroid kombinasyonunun (Grup 2, n=71) böbrek naklinden bir
y›l sonraki etkilerini retrospektif olarak karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem-Gereçler: Çal›flmaya 97 renal transplant hastas› al›nd› (71 E/26 K;
yafl: 34.7±13.1 y›l, transplant sonras› izlem süresi: 44.9±12.9 ay). Hastalar›n
böbrek nakli sonras› immünosupresif ilaç tedavi baflland›¤›nda ve sonraki bir
y›lda üçer ayl›k aralarla serum lipid profili (total kolesterol, trigliserid, yüksek
dansiteli lipoprotein (HDL), düflük dansiteli lipoprotein (LDL), çok düflük
dansiteli lipoprotein (VLDL)) kontrol edildi.
Bulgular: Her hastan›n serum kreatinin düzeyi 12. ayda kaydedildi. Çal›flmaya
al›nan hastalarda nakil öncesi hiperkolesterolemi (> 200 mg/dl) prevalans›
%36.1, nakil sonras› üçüncü ayda %60.8, alt›nc› ayda %50.5 ve 12. ayda %38.1
olarak saptand›. Her iki gruptaki hastalarda da ilk y›l içinde total kolesterol ve
trigliserid düzeylerinde anlaml› art›fl saptand› (s›ras›yla p=0.001 ve p=0.02).
Üçüncü ay sonunda total kolesterol düzeyi Grup 2'de Grup 1'e göre daha
yüksekti (p=0.001). Total kolesterol ve trigliserid düzeyleri de¤erlendirildi¤inde
gruplar içinde anlaml› fark saptanmad›. Grup 1 ve 2’deki hastalar›n HDL, LDL,
VLDL düzeyleri 12 ayl›k takip süresince de¤iflmedi (hepsi için p> 0.05). Oniki
ay sonunda her iki gruptaki hastalar›n kreatinin, HDL, LDL ve VLDL düzeyleri
aras›nda anlaml› bir fark saptanmad› (hepsi için p> 0.05).
Sonuçlar: Böbrek nakli hastalar›nda CsA ve steroid tedavisi s›ras›nda serum
total kolesterol ve trigliserid düzeyleri artmaktad›r. Lipid profili gözönüne
al›nd›¤›nda MMF ve AZA tedavisinin birbirine bir üstünlü¤ü yoktur.
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